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Wprowadzenie

Potrzeba studium teoretyczno-empirycznego nad kategorią kapitału 
społecznego, w tym także w kontekście sieci współpracy transgranicznej, 
wynika z co najmniej kilku kluczowych przesłanek. 

Po pierwsze, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zaobserwować 
można dynamicznie rosnące zainteresowanie koncepcją kapitału społecz-
nego. Publikacje z zakresu kapitału społecznego zajmują poczesne miejsce 
w krajowej i międzynarodowej literaturze. Obszerne rozważania teore-
tyczne jak również szereg prezentacji empirycznych stanowią dowód na to, 
że analiza kapitału społecznego to interesujące a przy tym istotne i w peł-
ni niezbadane pole działalności podmiotów indywidualnych, jak również 
zbiorowych, przedkładające się na sferę społeczną, ekonomiczną i poli-
tyczną. Nauka, jako próba analizowania, opisywania i objaśniania tego, co 
ma miejsce w zmiennej i płynnej rzeczywistości społecznej na przestrzeni 
czasu stawia przed analitykami nowe wyzwania, wśród których „wymaga 
reformy tradycyjna metodologia nauk społecznych, wielbiąca zasady logi-
ki zero-jedynkowej, (…), niepodważalne dowody i ścisły język”1. Kalejdo-
skopowa, wielowymiarowa i płynna rzeczywistość społeczna „składa się 
z procesów stochastycznych i korpuskularnych, o skomplikowanej struktu-
rze, (…) wymaga to bardziej subtelnej metodologii, przewagi dyskursywnej 
i hipotetycznej narracji i bardziej otwartego języka”2 .

 Rozbudowane do maksimum narzędzia matematyczne, ekonomiczne 
i informatyczne nie są w stanie uchwycić całości mechanizmów zachodzą-
cych w otaczającym nas świecie. „Żyjemy dziś w świecie, w którym nic nie 
jest dane raz na zawsze. Musimy stale czynić wysiłek odnowy, stale wszyst-
ko renegocjować, poruszając się wśród nieskończonej ilości zmiennych 
i niewiadomych. (…) Jednocześnie jednak (…) istnieje i zawsze będzie ist-
niała chęć syntetyzowania i pragnienia uchwycenia jakichś ogólnych praw 
rządzących wydarzeniami”3. Konieczne jest zatem odwołanie się do poza-
ekonomicznych elementów życia społecznego, które w niemniejszym stop-
niu warunkują rozwój zarówno na płaszczyźnie lokalnej, jak również regio-
nalnej i globalnej. Ma to szczególne znaczenie w warunkach nasilającej się 
globalizacji i integracji europejskiej, gdzie wszelkie zasoby, zmobilizowane 
przez pojedynczych lub zbiorowych aktorów ulegają przewartościowaniu, 
a ponadto wzrasta możliwość swobodnej ich wymiany czy akumulacji.

1 K. Wielecki, Kryzys i socjologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 316. 
2 Tamże, s. 316.
3 R. Kapuściński, Rwący nurt historii. Zapiski o XX i XXI wieku, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, s. 11. 
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Po drugie, obserwacje i doświadczenia ostatnich kilkunastu lat pokazu-
ją, że zwiększenie efektywności gospodarowania podmiotów (firm, ban-
ków, państw, regionów, miast i innych) nie może mieć miejsca bez zaufania, 
wartości, norm, sieci powiązań, kontaktów, przepływów informacji, osób, 
wiedzy, a zatem tego, co określa się mianem kapitału społecznego. „Kapi-
tał ten, reprezentując relacje międzyludzkie, staje się nośnikiem realnych 
wartości ekonomicznych wpływających na skuteczność i efektywność pod-
miotów gospodarujących”4. Wskutek tego prowadzi do redukcji kosztów, 
ułatwia pomnażanie korzyści, podejmowanie rozbudowanych, skompliko-
wanych działań, których nie udałoby się zrealizować indywidualnie, scala 
współpracujące podmioty, tworząc tym samym fundament do dalszych za-
dań, do kooperacji, czy priorytetowej w ostatnim czasie koopetycji. 

Po trzecie, kluczowe miejsce w strukturze Wspólnoty Europejskiej zajmu-
ją transnarodowe sieci terytorialne budowane na horyzontalnych relacjach 
współpracy pomiędzy subpaństwowymi jednostkami terytorialnymi, z co 
najmniej dwóch państw5. Tradycyjny punkt widzenia granicy ulega trans-
formacji na skutek obecności pozapaństwowych aktorów funkcjonujących 
w poprzek granicy i ponad nimi, rozwoju nowoczesnych technologii, które 
zmieniły dotychczasowe rozumienie czasu i przestrzeni. Rosnąca mobil-
ność osób, mnożące się przepływy informacji, wiedzy i kapitału skurczyły 
dystans przestrzenny i czasowy, zredefiniowały funkcje i znaczenie granic. 
Jak podkreśla Grzegorz Babiński „Pojęcia pogranicza zrobiło w ostatnich 
kilkunastu latach wyraźną karierę”6. Obecnie, choć rozumienie pogranicza 
nie straciło swojej aktualności to w następstwie globalizacji oraz nasila-
jącej się przenikalności granic upatruje się kluczowe determinanty prze-
obrażeń współczesnych obszarów przygranicznych. Co więcej, uzupełniają 
one funkcje centrów, „tworzyły się tam, gdzie centrum nie było już w stanie 
dalej sięgać, bądź ze względu na swoją ograniczoną ekspansywność, bądź 
dlatego, że napotkało granice oddziaływania innego centrum”7. Aktualnie 
pogranicza stopniowo stają się miejscem przejścia i przenikania różnych 
centrów, a co za tym idzie osób, kultur, wiedzy i innych. G. Babiński zwra-
ca uwagę, że „zmienia się dość istotnie wymiar kulturowy współczesnych 
pograniczy. Typowa dla starych obszarów dominacja kulturowa centrum 
i wertykalizacja relacji kulturowych ustępuje miejsca bardziej horyzontal-
nym, symetrycznym, być może nawet w pewnych aspektach partnerskim 

4 M. Gajowiak, Kapitał społeczny. Przypadek Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
2012, s. 7.

5 Zob. H. Dumała, Transnarodowe sieci terytorialne w Europie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 18. 
6 G. Babiński, Przemiany pograniczy narodowych i kulturowych – propozycje typologii, [w:] R. 

Stemplowski, A. Żelazo (red.), Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku. Raporty, 
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2002, s. 13.

7 Tamże, s. 15. 



11

relacjom społecznym i kulturowym”8. Współcześnie, na skutek maksyma-
lizacji usieciowienia i informatyzacji społeczeństwa, zlokalizowane zarów-
no w centrum, jak również na pograniczach, stają się strukturami coraz 
bardziej przejściowymi, płynnymi, choć w dalszym ciągu, w pewnym stop-
niu wyrazistymi. Będą to jednak zupełnie nowe pogranicza. 

Zdaniem Zbigniewa Kurcza uzupełnieniem dotychczasowego podziału 
pograniczy na „stare” i „nowe” jest metafora sieciowa. „Podział ten nie jest 
wyczerpujący ani w pełni trafny, ponieważ nie uwzględnia specyfiki wszyst-
kich pograniczy Polski, tak w ich przebiegu, jak też w zakresie pełnionych 
funkcji”9. W świecie oplątanym licznymi, horyzontalnymi powiązaniami, ka-
tegoria sieci stanowi odpowiednie, aktualne narzędzie do opisu współczes-
nych pogranicz, wraz z ujęciem ich dynamiki i funkcji. Jednocześnie, jak za-
uważa Hanna Dumała, „polscy autorzy w zasadzie nie posługują się terminem 
„sieć” i nie stosują analizy sieciowej do badania współpracy terytorialnej”10. 

W ostatnim czasie zaobserwować można trychotomiczną transpozycję 
funkcji granic państwa polskiego, tj. od dezintegracyjnej przez fragmegra-
cyjną do integracyjnej11. Ów transpozycja przebiega ze zmienną dynami-
ką, uwarunkowaną procesami egzogenicznymi jak też endogenicznymi. 
W skrajnym przypadku procesy te spowodować mogą spadek przenikalno-
ści granic, czego przykładem jest polsko-białoruska strefa przygraniczna. 
Pogłębione studium nad specyfiką wschodniej granicy Polski, tym samym 
Unii Europejskiej, ukazuje „fenomen wschodniego pogranicza”12, na któ-
rym umacniają się cechy społeczno-kulturowe zbliżone do eurosceptycy-
zmu, związane często z peryferyjnym położeniem, różnorodnością tradycji 
kulturowych, marginalizacją oraz poczuciem deprywacji w stosunku do 
innych środowisk. Z drugiej strony regiony przygraniczne stają się obsza-
rami w obrębie których, stopniowo, ze zróżnicowaną dynamiką inicjowane 
są nowe działania o wymiarze ponadlokalnym. „Pogranicze jest najpłyn-
niejszą kategorią analityczną w socjologii, trudniejszą do wyodrębnienia 
niż mniejszość czy region, (…) są w sensie przestrzeni klockami lego, które 
można sobie dowolnie poukładać obok siebie i opisywać”13. 

8 Tamże, s. 16. 
9 Z. Kurcz, Polskie pogranicza a polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej w okresie transformacji, 

[w:] R. Stemplowski, A. Żelazo (red.), Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku. 
Raporty, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2002, s. 74. 

10 H. Dumała, Transnarodowe…, s. 23.
11 Zob. A. Moraczewska, Transformacja funkcji granic Polski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 8. 
12 Określenie zaczerpnięte ze sformułowania A. Sadowskiego w książce „Białystok. Kapitał społeczny 

mieszkańców miasta”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2006.
13 W. Żelazny, Pogranicza cywilizacyjne metysujących się aglomeracji Europy, [w:] E. Jurczyńska-McClu-

skey, P. Bałdys, K. Piątek (red.), Regiony pogranicza w dobie integracji europejskiej. Wymiana – współ-
praca - wielokulturowość, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 
Bielsko-Biała 2007, s. 18. 
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Czwartą przesłanką, skłaniającą do refleksji nad kapitałem społecz-
nym jest wzrost zainteresowania tą koncepcją nie tylko w obrębie przed-
stawicieli ekonomii, politologii, socjologii, ale również agencji rządowych, 
instytucji samorządowych bądź podmiotów prowadzących działalność 
pozarządową. W ostatnich latach liczba publikacji i ekspertyz naukowych 
poświęconych kapitałowi społecznemu systematycznie rośnie. Zaintereso-
wanie tego typu problematyką dotarło również do Polski, o czym świad-
czą badania oraz publikacje autorstwa Andrzeja Sadowskiego, Janusza 
Czapińskiego, Henryka Januszka, Janusza Herbsta, Marka Szczepańskiego 
i innych14. Kapitał społeczny „włączony został” do rządowych programów 
rozwojowych oraz strategicznych dokumentów, wyznaczających kierun-
ki rozwoju Polski na najbliższych kilkanaście lat15. W ekspertyzie przy-
gotowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) „Działania 
na rzecz zwiększenie kapitału społecznego – w ramach Strategii Rozwoju 
Kraju 2007-2015” czytamy, że „hasło kapitału społecznego okazało się (…) 
użyteczną i uniwersalną kategorią analityczną, dającą szansę na właści-
we uchwycenie wpływu społecznych relacji na procesy ekonomiczne oraz 
polityczne”16. Z kolei ósmy rozdział strategii rozwoju kraju „Polska 2030. 
Trzecia fala nowoczesności” mówi, że „Polska w 2030 roku będzie krajem, 
w którym ludzie potrafią ze sobą współpracować i podejmują razem działa-
nia dla dobra wspólnego. (…) Dlatego należy sobie postawić za cel podejmo-
wanie działań i wprowadzenie takich mechanizmów i narzędzi, by kapitał 
społeczny mógł zostać wzmocniony”17. 

Analizując, pod kątem kapitału społecznego, treść strategii rozwoju 
miasta Biała Podlaska oraz Powiatu Bialskiego, w obydwu dokumentach 
znaleźć można jedynie informacje dotyczące liczby organizacji pozarządo-
wych na obszarze miasta i powiatu, form ich finansowania i współpracy 
oraz aktywności społecznej mieszkańców, w tym uczestnictwa w wybo-
rach18. Wiedzy merytorycznej, opartej na empirycznych badaniach, dostar-
cza raport „Biała Podlaska. Badanie warunków życia i jakości usług pub-
licznych” pod kierownictwem Cezarego Trutkowskiego, z którego wyłania 
14 Na stronie internetowej nauka-polska.pl w bazie „prace badawcze” widnieją 33 pozycje dotyczące 

kapitału społecznego. W zasobach Biblioteki Narodowej wedle wykazu na dzień 12.01.2015 roku 
istnieje 38 tytułów książek poświęconych zagadnieniom z kapitału społecznego. 

15 Autor ma tu na myśli Ekspertyzę Działania na rzecz zwiększenia kapitału społecznego – w ramach 
aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego, Raport „Polska 2030” przygotowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

16 J.J. Wygnański, J. Herbst i inni, Działania na rzecz rozwoju kapitału społecznego – w ramach aktualizacji 
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010, s. 7.

17 „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, wersja robocza, 
Warszawa 2012, s. 275.

18 Zob. więcej: Strategia Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2007-2015, Wydawnictwo INTERGRAF 
i Starostwo Powiatowe, Biała Podlaska 2008, s. 182-187, Strategia Rozwoju Miasta Biała Podlaska na 
lata 2008-2015, Biała Podlaska 2008, s. 67. 
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się obraz znikomej działalności w organizacjach pozarządowych i kapitału 
spajającego, wiążącego, w którym przeważa nieufność i interes prywatny19. 

Przegląd literatury światowej i krajowej z zakresu społecznego kapitału 
dostarcza informacji, że choć pojęcie to wchodzi w fazę naukowej dojrzało-
ści, nie ma jak dotąd w polskiej literaturze przedmiotu dogłębnej, całościo-
wej analizy socjologicznej kapitału społecznego w sieci. Trafnie zauważają 
autorzy przytaczanej wcześniej strategii MRR, że dotychczasowe analizy 
i badania kapitału społecznego oparte są głównie na koncepcji wysuwanej 
przez Roberta Putnama. „Zdecydowanie brakuje w Polsce prac empirycz-
nych, które analizowałyby (…), podejmowały zagadnienia jego wpływu na 
procesy rozwojowe lub sposobu, w jaki sam jest przez nią kształtowany”20. 
Większość dotychczasowych publikacji ma charakter teoretyczny, opiso-
wy, pozwalający zmierzyć poziom kapitału społecznego, a właściwie jego 
składowych części. Dostępna literatura opisuje ogólne teorie na temat 
społeczeństwa sieci, sieciowej analizy społecznej, kapitału społecznego, 
uwzględniając przy tym fragmentaryczny sposób jego badania oraz ana-
lizy. Ponadto ujmowanie kapitału społecznego jako założenia a nie pytania 
empirycznego powoduje, że zamiast być analizowany przez pryzmat swo-
jej użyteczności stał się przedmiotem zainteresowania samym w sobie. Na 
płaszczyźnie badawczej powinien być analizowany dwutorowo, pod kątem 
faktycznego oddziaływania na procesy rozwojowe, jak również na kumula-
cję i pomnażanie samego kapitału społecznego. 

Deficyt badań nad kapitałem społecznym niejednokrotnie wynika 
z przypadkowego doboru wskaźników. Autorzy zwracają przy tym uwagę 
na dwa popełniane błędy tj. bazowanie tylko na wzorach zaczerpniętych 
z zachodniej literatury lub na kryterium dostępności danych. Sporadycznie 
autorzy stawiają sobie pytanie, czy zastosowane miary kapitału społeczne-
go są odpowiednie z punktu widzenia kontekstu, w jakim będą wykorzy-
stywane. Podejmując się próby analizy kapitału społecznego w sieci warto 
przytoczyć bez wątpienia słuszną uwagę Jana Herbsta, że „nie powstały 
u nas dotąd badania, o których można by mówić jako o przykładach moni-
toringu „kapitału społecznego” a zatem systematycznych, cyklicznych ana-
lizach poświęconych tej problematyce. J. Herbst idąc dalej w swoich roz-
ważaniach, zwraca uwagę, że Polska jako „pustynia” kapitału społecznego 
w Europie nie posiada odpowiedniego narzędzia do jego analizy a następ-
nie refleksji na polu naukowym. Wynika to z faktu, że wyjąwszy publiczne 
dyskusje czy dokumenty programowe, kapitał społeczny nie był dotąd za-
liczany w skład priorytetowych działań politycznych. „Pozostaje mieć na-

19 Zob. C. Trutkowski, „Biała Podlaska. Badanie warunków życia i jakości usług publicznych”, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 32, 42.

20 J. J. Wygnański, J. Herbst i inni, Działania…, s. 9. 
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dzieję, że dzięki Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego i odpowiedniemu 
umocowaniu tego zagadnienia w zaktualizowanej Strategii Rozwoju Kraju 
ten stan ulegnie poprawie”21 .

Punktem wyjścia niniejszej rozprawy jest socjologiczna analiza kapi-
tału społecznego skonstruowana na kanwie dotychczasowych rozważań 
teoretycznych, odnoszących się do takich elementów jak: normy, wartości, 
powiązania, pozycja, zaufanie. Nowatorstwo prezentowanej koncepcji wy-
nika z tego, że kapitał społeczny zaprezentowany został w odniesieniu do 
sieci społecznych, warunkujących funkcjonowanie współczesnej rzeczywi-
stości społecznej. Pierwiastek sieciowy rozszerza pole analizy o wskaźni-
ki takie jak: rozległość, siła, intensywność i treść powiązań oraz pozycja 
w strukturze sieci. Przyjęta przez autora perspektywa sieciowa, niespoty-
kana w pracach z tego zakresu, ukazuje przestrzenne ujęcie kapitału spo-
łecznego, traktowanego w kategoriach zasobu indywidualnego bądź gru-
powego, przynoszącego profity zarówno jednostkom, jak też zbiorowoś-
ciom. Ponadto brakuje w polskiej literaturze przedmiotu głębszych badań 
i refleksji nad różnorodnością zasobów społecznego kapitału na obszarach 
przygranicznych, niejednorodnych, o odrębnym kontekście społecznym, 
kulturowym, politycznym a także gospodarczym. Na uwagę zasługuje fakt, 
że polskie doświadczenia w zakresie badań nad kapitałem społecznym są 
stosunkowo skromne, umiarkowane w komparacji z badaniami prowadzo-
nymi na Zachodzie. Przeglądając literaturę światową, nie znajdziemy analiz 
prowadzonych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej ze względu na 
zbyt ograniczoną ilość danych lub ich całkowity brak. Niniejsza praca ma za 
zadanie wypełnić obecną w tym zakresie lukę. 

Prezentowane w rozprawie treści mają charakter teoretyczno-empi-
ryczny. W celu dogłębnej interpretacji zgromadzonego materiału badaw-
czego konieczne było wykorzystanie niejednolitego podejścia metodo-
logicznego, dzięki czemu odpowiednio uporządkowano i przetworzono 
analizowany materiał, tak, aby wyczerpująco wskazać określone prawidło-
wości na bazie posiadanego materiału. W części empirycznej zastosowano 
różnego rodzaju narzędzia, metody oraz techniki badawcze22, stosownie do 
analizowanych zagadnień i problemów, z których fundamentalne znaczenie 
ma komputerowa analiza sieci społecznych. „Komputer stał się narzędziem 
umożliwiającym zarówno modelowanie rzeczywistości, symulowanie sta-
nów w świecie realnym niewystępujących (…), jak i tworzenie światów zu-
pełnie nierzeczywistych”23. Kluczowe jest również wykorzystanie dostęp-

21 Tamże, s. 11.
22 Szczegółowy opis metodologicznych ram przeprowadzonych badań w dalszej części pracy. 
23 E. Bendyk, Dylematy społeczeństwa sieciowego, [w:] A. Nowak, K. Winkowska-Nowak, L. Rycielska 

(red.), Szkoła w dobie Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 21. 
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nej literatury, o której mowa w dalszej części pracy, z socjologii, ekonomii, 
politologii, w tym publikacji z czasopism naukowych oraz danych wtórnych 
zamieszczonych w raportach z badań. Niezbędnymi dla realizacji części 
empirycznej były analiza treści dokumentów, strategii, witryn interneto-
wych i komunikatów dotyczących realizowanych, w ramach współpracy 
transgranicznej, projektów, których wnioskodawcami i partnerami były 
i są podmioty z Białej Podlaskiej oraz Brześcia (z uwzględnieniem powia-
tu bialskiego i obwodu brzeskiego)24. Ponadto istotne, znaczenie z punktu 
widzenia merytorycznego należy przypisać wywiadom przeprowadzonym 
z przedstawicielami publicznych i niepublicznych instytucji, zaangażowa-
nymi we współpracę, posiadającymi wiedzę i doświadczenie w tym zakre-
sie. 

Struktura poniższej książki złożona jest z pięciu rozdziałów, których ca-
łość jest sekwencją logicznie następujących po sobie teoretyczno-metodo-
logicznych części, z których pierwsze zawierają teoretyczne zdefiniowanie 
przedmiotu badań, analityczne ujęcie procesu przeobrażenia współpracy 
transgranicznej i funkcji granic oraz prognostyczne nakreślenie kierunku 
jego dalszych zmian. W części teoretycznej pracy autor zaprezentował pro-
pozycje odpowiedniego, właściwego podejścia metodologicznego do siecio-
wego kapitału społecznego, w tym zarówno jego krytyczne jak też bezkry-
tyczne ujęcie. W części empirycznej dokonał dogłębnej analizy struktur i 
procesów współpracy transgranicznej.

Rozdział pierwszy poświęcony jest zagadnieniom związanym z rozpo-
wszechnianą w obrębie nauk społecznych metodą analizy sieciowej i jej 
zastosowania do badania dynamicznych relacji i procesów oplatających 
współczesną rzeczywistość społeczną. Wychodząc od genezy badań siecio-
wych, autor umiejscawia je w wybranych teoriach socjologicznych, na grun-
cie których analiza sieci społecznych urasta do perspektywicznej i stale 
rozwijającej się metody badawczej. Punktem wyjścia rozdziału pierwszego 
czyni autor rozważania dotyczące reorganizacji życia społecznego, w któ-
rym na skutek wieloaspektowych i długofalowych zmian, miejsce grupy, 
jako podstawowej formy społecznej, zajmują dynamiczne struktury siecio-
we. Autor przedstawia nową logikę relacji społecznych, wpisaną w struk-
tury i procesy sieciowe, wspomagane tzw. komunikowaniem sieciowym.

W rozdziale drugim autor prezentuje i charakteryzuje wybrane koncep-
cje kapitału społecznego, wychodząc od klasycznych teorii m.in.: Roberta 
Putnama, Pierre’a Bourdieu, Jamesa Colemana w kierunku teoretycznych 
założeń dotyczących kapitału społecznego w kontekście sieci autorstwa 

24 Szczegółowy wykaz dokumentów, strategii, witryn internetowych i innych materiałów źródłowych 
zamieszczony został w końcowej części książki, poświęconej bibliografii, netografii i innym 
materiałom źródłowym. 
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m.in. Paula Adlera, Seok-Woo Kwon, Elizabeth Shrader, Marka Granovette-
ra, Ronalda Burta czy Nan Lina. W rozdziale drugim autor rozprawy „po-
chyla się” również nad szczegółową analizą walorów i niedostatków w za-
kresie badań kapitału społecznego w sieci. 

Przedmiotem rozdziału trzeciego jest teoretyczne ujęcie współpracy 
transgranicznej wpisanej w strukturę sieciową na kanwie której możliwe, 
co więcej, kluczowe jest konstruowanie partnerstwa transgranicznego, 
opartego na horyzontalnych, elastycznych, dynamicznych sieciach spo-
łecznych. Stanowią one płaszczyznę przepływów różnego rodzaju zaso-
bów, kluczowych dla rozwoju politycznego, ekonomicznego i kulturowego, 
zarówno w skali mikro, tj. lokalnej i regionalnej, jak również makro tzn. 
krajowej i międzynarodowej. W tej części pracy autor prezentuje wybrane 
teorie dotyczące przede wszystkim transgranicza i transgraniczności, sfor-
mułowane przez czołowych „przedstawicieli” socjologii pogranicza w Pol-
sce. Dalszą część rozdziału stanowią rozważania teoretyczne nad miejski-
mi i przygranicznymi obszarami funkcjonalnymi, które w świetle nowego 
kryterium delimitacji obszarów pełnią rolę miejsc o szczególnym znacze-
niu z punktu widzenia rozwoju lokalnego, regionalnego i subregionalnego. 
Autor dokonuje ponadto sieciowej analizy Miejskiego i Przygranicznego 
Obszaru Funkcjonalnego, zlokalizowanego na obszarze Powiatu Bialskiego. 

 Dopełnieniem rozdziału jest próba spojrzenia i analizy kierunku 
rozwoju relacji pomiędzy Unią Europejską a Republiką Białoruską, na któ-
re rzutują różnego rodzaju czynniki m.in. sytuacja wewnętrzna Białorusi, 
polityka państw Unii Europejskiej wobec Republiki Białoruskiej, obrany 
kierunek polityki zewnętrznej, zarówno przez Wspólnotę Europejską jak 
również władze białoruskie. Teoretyczną częścią niniejszej rozprawy au-
tor próbuje wykazać, że świat społeczny ukazuje określone fundamentalne 
prawidłowości i procesy, zaś „teorie naukowe zawsze dążą do wykroczenia 
poza to, co partykularne i ograniczone w czasie, traktują natomiast o tym, 
co ogólne, fundamentalne, ponadczasowe i uniwersalne”25. Co więcej „Jasno 
definiuje się terminy oznaczające właściwości świata i ich dynamikę, tak by 
jasne były ich odniesienia, a związki między pojęciami oznaczającymi zja-
wiska były stwierdzane w taki sposób, aby ich wzajemne powiązania mógł 
zrozumieć każdy, kto będzie badać daną teorię”26 .

 Rozdziały czwarty i piąty mają charakter empiryczny, stanowią 
próbę przełożenia zaprezentowanych w części teoretycznej koncepcji ka-
pitału społecznego na grunt współpracy transgranicznej pomiędzy Białą 
Podlaską i Brześciem. Autor prezentuje metodologiczne założenia badań 
własnych, cele, pytania badawcze i hipotezy. Opisuje sposób realizacji ba-
25 J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej. Wydanie nowe, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006, s. 2. 
26 Tamże, s. 2. 
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dań. Następnie dokonuje syntezy i deskrypcji potencjału kapitału społecz-
nego skumulowanego w sieciach współpracy transgranicznej, ukonsty-
tuowanych na bazie wybranych, bilateralnych projektów, nakierowanych 
na działania w zakresie inicjowania i intensyfikowania w/w współpracy. 
W dalszej części konstruuje sieci wymiany i przepływów różnego rodzaju 
zasobów, zwracając uwagę na aktorów kluczowych dla współpracy w/w ob-
szarów, posiadających kapitał społecznych, bądź gotowych do jego skumu-
lowania poprzez powiązania i wymianę z innymi podmiotami. Szczególną 
uwagę poświęca pomostom i punktom przecięcia w sieci, kluczowym dla 
podtrzymywania jej spójności. „W istocie usunięcie jednej z tych pozycji 
albo zerwanie powiązań w sposób zasadniczy zmieniłoby strukturę sieci – 
rozpadałby się na trzy odrębne części”27 .

Podstawowym celem niniejszej pracy jest ukazanie fragmentu (wycin-
ka) interpretacji i operacjonalizacji społecznego kapitału oraz jego kom-
ponentów w postaci potencjalnych bądź rzeczywistych zasobów zgroma-
dzonych dzięki sieciom kontaktów i powiązań (na poziomie współpracy 
transgranicznej). „Struktura sieci społecznych – „poziome” związki sta-
nowią bardziej płodny kapitał społeczny od pionowych”28. Równie istotne 
znaczenie ma prezentacja kapitału społecznego w odniesieniu do badań 
nad ośrodkami miejskimi i społecznościami lokalnymi, zamieszkującymi 
obszar przygraniczny, będący poniekąd regionem peryferyjnym a zara-
zem zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Związane jest z tym poszuki-
wanie właściwej drogi rozwoju, czynników rozwojowych przyczyniających 
się do skutecznej rywalizacji i konkurowania, jakie zaobserwować można 
pomiędzy dzisiejszymi regionami. Trafnie zauważa Andrzej Sadowski, że 
regionom przygranicznym pozostają dwie ścieżki rozwoju, po pierwsze 
naśladownictwo wzorów rozwojowych innych, po drugie sięganie do zaso-
bów własnych, po uprzednim ich zdiagnozowaniu a następnie skutecznym 
wykorzystaniu. Wybór pierwszego rozwiązania pociąga za sobą nieustan-
ną konieczność naśladowania innych, krocznie niejako „z tyłu”, z pewnym 
opóźnieniem, przetartymi wcześniej ścieżkami. Drugie rozwiązanie, nie-
jednokrotnie trudniejsze od pierwszego, pozwala jednak skutecznie wyko-
rzystać własne, zgromadzone, rzeczywiste lub potencjalne zasoby, odpo-
wiednio do warunków obowiązujących w danym regionie. Jest to „spraw-
dzoną (…) propozycją poszukiwania nowych pól, jako źródeł i wymiarów 
społecznej aktywności oraz innych, tradycyjnych lub nowoczesnych, noś-
ników społeczno-gospodarczego rozwoju (…)”29 .
27 Tamże, s. 610.
28 W. Bokajło, Amerykańskie korzenie kapitału społecznego, [w:] M. Klimowicz, W. Bokajło, Kapitał spo-

łeczny – interpretacje, impresje, operacjonalizacja, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010, s. 39. 
29 A. Sadowski, Białystok. Kapitał społeczny mieszkańców miasta, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekono-

micznej w Białymstoku, Białystok 2006, s. 9. 
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Zawarte w tytule książki określenie kapitału społecznego autor traktuje 
w kategoriach kapitału, który może być skumulowany i uzyskany poprzez 
uruchomienie różnego rodzaju zasobów, jakie posiadają jednostkowi bądź 
zbiorowi aktorzy w oparciu o procesy wymiany, kooperacji, koordynacji 
i inne, regulowane poprzez określone wartości i reguły, w tym zaufanie, 
wzajemność i współzależność. Zdaniem Grzegorza Gorzelaka „Znaczna luka 
daje się zauważyć w studiach nad transgranicznymi przepływami ludzi, ka-
pitału, dóbr i usług. (…). Badania na temat realnej współpracy transgranicz-
nej, prowadzonej przez podmioty gospodarcze zlokalizowane na obszarach 
przygranicznych, są bardzo rzadkie i często przyjmują postać sondaży 
(…). W analizowanych materiałach bardzo mało odniesień poczyniono do 
roli władz samorządowych w podejmowaniu, prowadzeniu i promowaniu 
współpracy transgranicznej. (…). Warto np. zbadać strategie województw 
nadgranicznych z punktu widzenia nastawienia władz wojewódzkich do 
tego aspektu rozwoju regionu, relacji samorządu z przedstawicielami rzą-
du w terenie (wojewodami), przedsięwzięcia podejmowane z partnerami 
zagranicznymi, nastawienia władz do mniejszości narodowych, itp.”30. 

W prezentowanej pracy istotne miejsce przypisać należy determinan-
tom kapitału społecznego, warunkującym jego rozwój lub atrofię, konse-
kwencje i korzyści, jakie niesie za sobą pomnażanie tego kapitału. Autor 
próbuje również znaleźć odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu kapitał 
społeczny, jego potencjał i zróżnicowanie warunkuje rozwój współpracy 
transgranicznej, pomiędzy różnorodnymi społecznie, kulturowe, politycz-
nie i ekonomicznie miastami? „W jakim zakresie ich zasoby ludzkie, spo-
łeczne i kulturowe mogą zostać przekształcone w kapitał, który nie tylko 
uchroni (...) przed degradacją i marginalizacją, (…) ale stworzy endogenne 
podstawy do budowania swojego miejsca ekonomicznego i społecznego 
w nowych warunkach określonych przez procesy integracji społecznej 
i globalizacji. Niemniejsze znaczenie ma również transorganizacja sieci in-
formacji, bogactwa, władzy, stymulowana poprzez globalizację, w wyniku 
której tracą na znaczeniu pojedyncze państwa i regiony, na rzecz przeni-
kających się, wieloaspektowych i wielopłaszczyznowych powiązań. Pomi-
mo licznych i wszechobecnych kryzysów, wieloczynnikowych a przy tym 
wielokierunkowych „(…) gospodarka, instytucje, kultura, typy tożsamo-
ści czy ładu społecznego, musi zostać ponownie określone w relacji do tej 
globalnej sieci i poprzez nią”31. W tym kontekście analizując proces obni-
żania a niekiedy zanikania znaczenia granic politycznych, podyktowany 

30 G. Gorzelak, Pogranicza a polityka zagraniczna RP, [w:] R. Stemplowski, A. Żelazo (red.), Polskie pogra-
nicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku. Raporty, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 
Warszawa 2002, s. 414. 

31 K. Wielecki, Kryzys…, s. 299. 
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z jednej strony globalizacją, z drugiej integracją europejską, redefiniuje 
dotychczasowe znaczenie granic i obszarów przygranicznych, ukierunko-
wanych obecnie na czynniki egzogenne. Trafnie zwraca uwagę Andrzej 
Sadowski, że „znaczenie obszarów przygranicznych wzrośnie wówczas, 
kiedy kraj (…), uwzględniając swój kapitał ekonomiczny, infrastruktural-
ny, ludzki, społeczny i kulturowy określi autonomiczne perspektywy roz-
woju (…) w powiązaniu z dążeniami do zachowania tożsamości społecznej 
mieszkańców”32. 

Autor książki ma świadomość, że prezentowane rozważania teoretycz-
no-empiryczne nie wyczerpują pola wielokierunkowych i interdyscyplinar-
nych możliwości prezentacji problematyki kapitału społecznego, stanowią 
jedynie pewną jego część, wycinek, swego rodzaju uzupełnienie, czy raczej 
wypełnienie, jednej z luk, jakie występują na płaszczyźnie badań dotyczą-
cych szeroko rozumianego kapitału społecznego. 

Pragnę wyrazić serdeczne słowa podziękowania Recenzentom niniej-
szej książki za merytoryczne uwagi i sugestie dotyczące sposobu popra-
wy pierwotnej wersji pracy, dzięki czemu jej treść jest w większym stopniu 
ubogacona i udoskonalona. Nie zmienia to faktu, że za ewentualne niedo-
ciągnięcia i błędy odpowiedzialność ponosi autor. W tym miejscu dziękuję 
również przedstawicielom instytucji publicznych i niepublicznych, którzy 
służyli swoją wiedzą i doświadczeniem, wyrażając jednocześnie aprobatę 
dla tego typu prac naukowo-badawczych. Mam tu na myśli reprezentantów: 
Urzędu Miasta Biała Podlaska, Starostwa Powiatu Bialskiego, Euroregionu 
BUG, Bialskiego Centrum Kultury, Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża 
Jana Pawła II, Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej, Stowarzyszenia „Połu-
dniowe Podlasie”, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Bialskopodlaskiego Sto-
warzyszenie Rozwoju Regionalnego. 

Słowa wdzięczności kieruję również w stronę Władz Państwowej Szko-
ły Wyższej za udzieloną pomoc i wsparcie finansowe mojego projektu, dzię-
ki czemu prezentowana praca „może ujrzeć światło dzienne”. 

 Dawid Błaszczak

   

32 A. Sadowski, Pogranicze jako przedmiot badań socjologicznych w warunkach integracji europejskiej, 
[w:] K. Krzysztofek, A. Sadowski (red.), Pogranicza i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej. 
Implikacje dla wschodniego pogranicza Polski, Białystok 2004, s. 17.
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Rozdział 1.

Badania sieci
w naukach społecznych

1.1. Od grup do sieci jako zasad organizacji życia 
społecznego

Dynamiczne zmiany społeczne, jakie zachodzą na niespotykaną jak do-
tąd skalę we współczesnych społeczeństwach, powodują reorganizację 
dotychczasowych zasad organizacji życia społecznego. Świat u progu XXI 
wieku, naznaczony głębokimi i wielowymiarowymi przeobrażeniami kul-
turowymi, ekonomicznymi, politycznymi i społecznymi, uzewnętrzniany 
jest licznymi zagrożeniami, poczuciem lęku, niepewności i obawy o przy-
szłość. Współczesna rzeczywistość, determinowana stanem chaosu, kon-
fliktów, rywalizacji i niepokoju, nasila wśród ludzi poczucie świadomości 
o niemożliwości skutecznej kontroli nad tym, co się dzieje. Ryszard Kapuś-
ciński, odwołując się do niemieckiego socjologa Ulricha Becka porównuje 
życie we współczesnym świecie do życia na wulkanicznym kraterze, gdzie 
„człowiek musi być gotów do szybkich zmian, musi mieć więcej giętkości, 
więcej zdolności adaptacyjnych (…)”33 .

33 R. Kapuściński, Lapidarium V, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 2004, s. 21.
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1.1.1. Innowacje technologiczne

Pojawienie się zaawansowanych technologii informacyjnych i komuni-
kacyjnych (Internet, mobilna telefonia), nowych form produkcji i zatrud-
nienia (telepraca, e-gospodarka) bezprecedensowo przeobraziły charakter 
więzi i relacji społecznych. „Na naszych oczach dokonuje się rewolucyjna 
innowacja cywilizacyjna, która redefiniuje dotychczasowe stosunki spo-
łeczne i gospodarcze, dając początek społeczeństwu informacyjnemu”34. 
R. Kapuściński dodaje również, że „w dobie rewolucji elektronicznej, kie-
dy co kilka lat wprowadza się nowe technologie (…) – różnice pokoleniowe 
to również różnice cywilizacyjne”35. Pojawiają się całkiem nowe, niespo-
tykane wcześniej kategorie pojęciowe jak np. infostrada, wykluczenie cy-
frowe, przestrzeń cybernetyczna, cyberwojny czy cyberterroryzm. Wokół 
nas „krążą” nowe konstrukty wyobrażeniowe i myślowe, w dalszym ciągu 
trudne do opanowania, zrozumienia i wyjaśnienia. Nowatorskie sposoby 
przepływu informacji i komunikacji ukonstytuowały społeczeństwa hory-
zontalne, w których ludzie żyjąc w bardzo dalekich odległościach mają moż-
liwość nieustannego kontaktu. Współcześnie struktury grupowe straciły 
na znaczeniu na rzecz elastycznych i emergentnych form organizacji życia 
społecznego. Spór, jaki mam miejsce we współczesnej socjologii, dotyczący 
sposobu, w jakim zachodzą przeobrażenia, zaowocował ugruntowaniem 
się wielu stanowisk wyjaśniających sposób obserwowanych przemian. 
Zdaniem niektórych socjologów, jak np. Manuela Castellsa czy Barry’ego 
Wellmana, struktura relacji społecznych oparta jest na przejściu od modelu 
grupowego, wspólnotowego do modelu sieciowego, ukonstytuowanego na 
luźnych i praktycznie nieograniczonych formach kontaktu. Metafora sieci 
wyznacza obecnie nowy kierunek myślenia, redefiniując dotychczasowy 
sposób rozumienia oraz wyjaśniania otaczającej nas rzeczywistości spo-
łecznej. „Współcześnie, zarówno w języku potocznym, jak i naukowym, się-
ga się często po metaforę tego pojęcia. Mówi się przecież o sieciach komuni-
kacyjnych, logistycznych, handlowych, komputerowych, neuronowych.”36. 
Przy pomocy sieci badacze różnych nauk (fizycznych, matematycznych 
a ostatnio również społecznych) opisują i wyjaśniają współczesne zmiany 
oraz strukturę świata.

 

34 J. Hofmokl, Rozwój pola organizacyjnego Internetu – dominacja sieciowej formy porządku społeczne-
go, „Studia Socjologiczne”, nr. 4/2002, s. 85.

35 R. Kapuściński, Lapidarium…, s. 48.
36 A. Piekarczyk, K. Zimniewicz, Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomicz-

ne, Warszawa 2010, s. 9.
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1.1.2. Nowa logika relacji społecznych

W dzisiejszym świecie struktury sieciowe stanowią dominującą formę 
relacji międzyosobowych i międzyinstytucjonalnych. Architekturę sztyw-
nych i hierarchicznych form organizacji zastąpiono płynną, rozległą struk-
turą, zdolną między innymi do zawierania sojuszy, kooperacji oraz gene-
rowania innowacji. Jest to związane z jej otwartością i dynamiką. „Sieć 
jest wynikiem „uruchomienia” różnych procesów, które aktywizują części, 
w wyniku czego pojawia się ciąg oddziaływań”37. Układy sieciowe dzięki 
swojej otwartości i złożoności są nierozerwalnie połączone z otoczeniem, 
dostosowując się do wpływów zewnętrznych, ale i oddziaływując na śro-
dowisko. Kompleksowość sieci powoduje, że struktura przyjmuje różne 
kształty, w zależności uwarunkowań zewnętrznych w niewielkich inter-
wałach czasowych jest zdolna obierać różne stany. „Ta właściwość stwa-
rza (…) możliwość przetrwania w burzliwym otoczeniu”38. Determinantem 
rozwoju struktur sieciowych jest obok upowszechnienia technologii kom-
puterowych, wzrost znaczenia informacji i wiedzy. Sieć staje się nową osią 
zmiany, nową agorą kontaktów społecznych, politycznych i gospodarczych 
przełomu XX i XXI wieku. Jak pisze Manuel Castells „Główne dominujące 
procesy w naszym społeczeństwie są połączone w sieci, które łączą różne 
miejsca i przypisują każdemu z nich rolę i ważność w hierarchii (…), która 
ostatecznie warunkuje los każdego miejsca”39. Wokół sieci skoncentrowa-
nych jest większość procesów zachodzących we współczesnym świecie: 
wojny40, terroryzm, funkcjonowanie rynków ekonomicznych, organizacji, 
stowarzyszeń, bloków militarnych i politycznych. Sieć jako złożona struk-
tura społeczno-gospodarcza, poprzez swą kooperacyjność, kreatywność 
i elastyczność oddziaływuje na procesy zachodzące w otaczającym nas 
świecie. Sieć odsuwa się od dotychczasowej logiki opartej na ścisłej kontro-
li i hierarchii wpisując się w nowe wyzwania i oczekiwania związane z pro-
cesami globalizacji, kooperacji i unifikacji. Zdaniem Arun Netravali „XXI 
wiek stanie się (…) okresem tworzenia rewolucjonizujących przekaz sieci 
inteligentnych. Otoczą one Ziemię niczym skóra, a system łączności będzie 
przypominał ludzki system nerwowy (…)”41. Świat otoczony będzie milio-
nami różnego rodzaju czujników, kamer, itp., których zadaniem będzie mo-
37 Tamże, s. 46. 
38 Tamże, s. 47.
39 M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 415.
40 Autor ma tu na myśli wojny sieciowe lub tzw. „nowe rodzaje wojen”. Zob. M. Kaldor, Globalizacja, pań-

stwo i wojna, [w:] P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005, 
s. 719. 

41 A. Netravali, Inteligentne sieci otoczą Ziemię niczym skóra, dziennik „Rzeczpospolita”, 24.08.2000, 
http://archiwum.rp.pl/artykul/293744-Inteligentne-sieci-otocza-Ziemie-niczym-skora.html, 
22.09.2010.
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nitorowanie i przekazywanie informacji służącej do różnorodnych celów.  
A. Netravali podkreśla jednak, że: „Inwazja sieci teleinformatycznych 
w każdy z obszarów naszego życia nie spowoduje jednak odhumanizowa-
nia i stworzenia wirtualnej rzeczywistości, mającej prymat nad natural-
nym środowiskiem człowieka”42. Pomimo wzrostu znaczenia technologii, 
sztucznych układów, teleinformatyki, robotyzacji, itd., pierwszeństwo 
w świecie przypisane będzie człowiekowi jako żywej istocie biologicznej. 

Dzisiejsza logika organizacji życia społeczne odsuwa na „boczny tor” 
skostniałe struktury, oparte na biurokracji i wertykalnej hierarchii. Pierw-
szeństwo w organizacji życia społecznego zajmują obecnie elastyczne, 
zinformatyzowane struktury sieciowe. Uinformacyjnienie, usieciowie-
nie i globalizacja kreują współczesną transformację, stanowią jej istotny 
komponent, wyznaczając nowy kierunek przemian. Oznacza to, że wszel-
kie rodzaje struktur i procesów społecznych należy rozpatrywać w kate-
goriach sieci, przybierających formę węzłów i połączeń skoncentrowanych 
w różnych miejscach na kuli ziemskiej. Usieciowienie stanowi nowatorską 
formę interakcji, działania, decydowania, w której wszystkie węzły mają 
możliwość wnoszenia własnego wkładu w rozwój sieci i osiąganie celów 
założonych przez członków sieci. Usieciowienie to „związek między tym, 
co lokalne, a tym, co globalne”43. Dodatnią wartością układów sieciowych 
jest ich umiejętność działania jako jedna całość, pomimo swej różnorodno-
ści i zmiennej geometrii. Możliwe jest to dzięki elastycznej zmianie celów 
i komponentów, jakie stwarza samoorganizująca się i samowykształcająca 
sieć.

1.1.3. Od grup do sieci

Współcześnie coraz więcej aspektów życia społecznego nie odpowia-
da modelowi grupowemu. Wspólnoty i organizacje, życie osobiste i praca 
zawodowa, z hierarchicznie zorganizowanych, ściśle połączonych i ograni-
czonych grup przeobrażają się w modele sieciowe. Zmianie ulegają zarówno 
kontakty i więzi społeczne, jak również całościowy charakter życia spo-
łecznego. Dotychczasowy porządek społeczny wyznaczany był przez tra-
dycyjny model grupowy realizowany głównie w małych i pierwotnych spo-
łecznościach. Grupy, na wzór organizmów biologicznych, stanowiły tkankę 
społeczną – zbiór komórek stanowiących spoistą i obopólnie funkcjonującą 
całość. Różnorodne formy życia społecznego jak np.: rodzina, wspólnota, 
sąsiedztwo, organizacje i stowarzyszenia, funkcjonowały w obrębie grup, 
42 Tamże, 22.09.2010.
43 M. Castells, Siła tożsamości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 147.
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charakteryzujących się ścisłą i rozbudowaną hierarchią, kontaktami „twa-
rzą w twarz”. W społeczeństwie tradycyjnym wszelkie kontakty społeczne 
ograniczały się do określonej grupy osób, posiadającej wyraźnie wyzna-
czoną granicę. W prosty sposób można było określić, kto należy do danej 
grupy, a kto jest z zewnątrz. Sprecyzowane kryteria przynależności uła-
twiały przyjmowanie i wykluczanie jednostki z danej grupy. Ponadto gru-
py były organizacjami długotrwałymi, w których poszczególnym członkom 
wyznaczano określone role, a na ich podstawie pozycję w grupie. Przez 
dłuższy czas grupy były zasadniczym czynnikiem gwarantującym ciągłość 
społeczną. Od nich zależała trwałość form organizacyjnych i schematów 
działania, a także ciągłość więzi społecznej44. 

Dla przybliżenia, zrozumienia i wyjaśnienia zasad funkcjonowania mo-
delu grupowego socjologowie i psychologowie społeczni przeprowadzili 
szereg badań dotyczących właściwości, komponentów i procesów grupo-
wych45. Procesy badawcze kontynuowano do lat siedemdziesiątych, do mo-
mentu kryzysu w rozważaniach nad grupami społecznymi. W 1974 roku, 
Ivan D. Steiner oświadczył, że badania nad grupami straciły na znaczeniu 
i witalności46. Pitrim Sorokin, wybitny socjolog XX wieku, podkreślał, że 
grupy społeczne krzyżują się. Odrzucając sformułowanie, że jednostka 
należy do jednego społeczeństwa, przekonywał, że ludzie oddziałują na 
siebie w wielowymiarowych przestrzeniach, tworząc różne społeczeń-
stwa, a zatem sieci interakcji nachodzące na siebie. W ten sposób powstaje 
wielość społeczeństw, inaczej określana wielością społecznych światów47. 
Przedmiotem badań socjologicznych objęto wówczas sieci społeczne, jako 
zespoły relacji między aktorami indywidualnymi i zbiorowymi. Orientacja 
sieciowa stanowiła zatem drogę wyjścia z kryzysu badań nad grupami spo-
łecznymi okresu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. 

W procesach przejścia od grup w kierunku sieci wyróżnić należy kilka 
etapów, następujących po sobie faz rozwoju. Pierwszym, jak podaje Barry 
Wellman, było przejście od wspólnot opartych na sąsiedztwie do wspólnot 
opartych na konkretnym miejscu48. Kluczowe znaczenie ma tutaj wielość 
miejsc, w których funkcjonuje jednostka. W społeczeństwie tradycyjnym 
funkcjonowała ona w obrębie jednego miejsca i jednej, trwałej, silnej i zwar-

44 Zob. J. Mazur, Grupa społeczna, Encyklopedia Socjologii, Tom 1, Wydawnictwo Oficyna Naukowa, War-
szawa 1998, s. 260.

45 Możemy wyróżnić m.in. badania Johna Turnera, George’a Homansa, Roberta Merona, Alexa Bavelasa, 
Kurta Lewina, Henry’ego Kellermana, Williama Whyte,a, Roberta Balesa.

46 Zob. J. Mazur, Grupa…, s. 265.
47 Zobacz P. Sorokin, Sistema sociologii, tom 2., Social’naja analitika, Petrograd 1920, s. 38., cyt. za: J. 

Kurczewski, Wstęp: Lem, Baudrillard i Wielka Sieć, [w:] K. Krzysztofek i inni, Wielka sieć. E-seje z soc-
jologii Internetu, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006, s. 18.

48 B. Wellman, Physical Place and Cyberplace: The Rise of Personalized Networking, “International Jour-
nal of Urban and Regional Research”, tom 25/2001.
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tej wspólnoty. Społeczeństwa tradycyjne oparte na wspólnie podzielanych 
wartościach, zasadach, zachowaniach prospołecznych i sympatii do innych 
stanowiły podstawową formę bytowania, którą Ferdinand Toennies okre-
ślał mianem „Gemeinschaft”. 

Urbanizacja i industrializacja, zmiana ról i pozycji społecznych, możli-
wość swobodnego przemieszczania się doprowadziły do ukonstytuowania 
zatomizowanych form życia tj., egoistycznych, żyjących „na własną rękę” 
ludzi, kierujących się zasadami zysku oraz chłodnej i interesownej kalku-
lacji. „Gesellschaft”, bo tak definiuje to niemiecki socjolog, odnosi się do 
grup tworzonych oddolnie i dobrowolnie, traktowanych instrumentalnie 
jako „narzędzie” do uzyskania profitów, „czegoś konkretnego poza samą 
satysfakcją z uczestnictwa”49. Od tego momentu jednostka indywidualnie 
określa harmonogram swoich działań, spotkań i zadań, wchodząc w relację 
z różnymi osobami i środowiskami, zmieniając nieustannie miejsce swego 
pobytu. Trafnie zauważa Ulrich Beck, że obecnie „Związki społeczne sta-
ją się refleksywne, to znaczy, że muszą być ciągle ustanawiane, podtrzy-
mywane i odnawiane przez jednostki”50. Człowiek poprzez swoje zaanga-
żowanie kreuje prywatną przestrzeń, co Barry Wellman określa mianem 
„prywatyzacji relacji”. Jest zmuszony do podejmowania samodzielnych wy-
borów, zmiany własnej tożsamości społecznej, ponoszenia kosztów podej-
mowanych przez siebie decyzji. Czyni siebie samym „centrum planowania 
i dowodzenia” własnym życiem”51. Dlatego interesują go luźne formy orga-
nizacji, łatwe do montażu i demontażu, płynne, adekwatne do rozpędzonej, 
skomplikowanej i złożonej, wieloznacznej i plastycznej wizji świata52. Po-
dejście to stwarza jednak określone zagrożenia, wśród których wymienić 
można: uprzedmiotowienie, alienację i nihilizm. Usieciowienie nadaje czło-
wiekowi formę przedmiotową, zdolną do przeobrażeń, modyfikacji w za-
leżności od sytuacji dokonujących się niejako poza człowiekiem. Struktury 
sieciowe kreują zachowania, pragnienia i potrzeby jednostki pozbawiając ją 
w pewnym zakresie samodzielności, samokierowania i samostanowienia. 
Wynika to z materialnego symbolicznego wymiaru sieci jako sposobu orga-
nizacji świata, który nieuchronnie prowadzi do maksymalnej technicyzacji 
otaczającej nas rzeczywistości. Człowiek stopniowo staje się uzależniony 
od nowoczesnej technologii, robotyzacji i komputeryzacji. Jest jak pisze 

49 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002, s. 221.
50 U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 

2002, s. 110. 
51 Tamże, s. 112-114.
52 Zob. N. Thrift, The Rise of Soft Capitalism, „Cultural Values” 1997, s. 57, za: Z. Bauman, Płynna 

nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006, s. 139.
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Edwin Bendyk „węzłem totalnej sieci, która redukuje go do wymiaru zoon 
technikon, zwierzęcia technicznego”53 .

Istotnymi czynnikami na drodze przemian relacji społecznych były roz-
wój komunikacji masowej oraz przytoczone wcześniej zmiany w struktu-
rze pracy i zatrudnienia. Epoka społeczności agrarnych i industrialnych, 
w których początkowo wykorzystywano prymitywne narzędzia a następ-
nie maszynę, wymagały grupowej organizacji pracy. Sprzyjało to wzrosto-
wi efektywności w pracy, pomnażając ilość wyprodukowanych zasobów. 
W społeczeństwie informacyjnym, gdzie kluczowym towarem staje się 
wiedza i informacja, elementarną formę organizacji stanowi sieć, zapew-
niającą skuteczną komunikację oraz łatwy i szybki przepływ towarów. 
Wzrost znaczenia mediów, upowszechnienie środków transportu, zróżni-
cowanie struktury zawodowej, oraz pojawienie się szerokiej grupy osób 
posiadających środki produkcji spowodowały wzrost mobilności społecz-
nej oraz stopniowe uzależnienie świata od konstrukcji sieciowych. Częsta 
zmiana zawodu i miejsca pracy, przebywanie w różnych środowiskach, 
skupiskach ludności zwiększyły autonomię jednostki, poczucie wolności, 
swobody działania i wyrażania myśli. Jednocześnie człowiek stając się „jed-
nym z wielu”, anonimowym członkiem tłumu, ma poczucie redukcji kon-
troli społecznej, silnie zaakcentowanej i zakorzenionej w małych, wiejskich 
społecznościach tradycyjnych. Następuje zwiększenie tolerancji wobec 
innych, zmiana sposobu myślenia i postrzegania rzeczywistości. Relacje 
społeczne wykraczają poza rodzinę i sąsiedztwo, stanowiące dotychczas 
podstawowe, jedyne miejsce do nawiązywania i utrzymywania kontaktów. 
Nieustannie wzrasta liczba miejsc, środowisk, grup, w których swoją obec-
ność zaznacza jednostka. 

1.1.4. Komunikowanie sieciowe

Formowanie społeczeństwa sieciowego nie byłoby możliwe bez rozwoju 
informatyki, mobilnej telefonii, cybernetyki czy nanotechnologii. Sieci op-
arte na Internecie wykreowały, jak pisze Manuel Castells, nowe formy re-
lacji społecznych, zachodzących w skali zarówno lokalnej jak też globalnej. 
Internet zainicjował nową sferę aktywności a jednocześnie sposób organi-
zacji porządku społecznego, bazujący na teorii nowego instytucjonalizmu. 
Zakłada ona istnienie trzech form koordynacji działań społecznych tj.: hie-
rarchii, rynku i sieci. Ewolucja sieci komputerowych, a zatem pojawienie się 
i rozwój ARPANET, wytworzenie sieci lokalnych (np. LAN, USENET), pry-
watyzacja Internetu, doprowadziły do ukształtowania nowej, niezupełnie 
53 E. Bendyk, Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2004, s. 33.
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zagospodarowanej przestrzeni. Konstruktorami wspomnianej przestrzeni, 
tworzonej na bazie sieci, są użytkownicy współczesnych technologii komu-
nikacyjnych, zwłaszcza Internetu. Te nowatorskie urządzenia udoskonali-
ły i upowszechniły nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów i relacji 
między ludźmi a także realizowanie określonych działań na różnych płasz-
czyznach życia społecznego. „Trwają próby stworzenia infrastruktury 
technicznej umożliwiającej zintegrowaną komunikację multimedialną (sie-
ci komputerowe, telewizja interaktywna, itp.) w całym domu”54. Internet 
definiowany dotychczas w kategoriach technologicznych staje się obecnie 
cyberprzestrzenią, nowym wzorem społeczeństwa opartego na wolności 
i indywidualizmie. Internet będący wyznacznikiem nowej rewolucji tech-
nologiczno-cywilizacyjnej konstruuje nową architekturę społeczną, opartą 
na trzech dominujących cechach tj.

 • systemie samoorganizującym się, który funkcjonuje bez ośrodka 
sprawczego, decyzyjnego, jest pozbawiony scentralizowanego plano-
wania i hierarchicznej kontroli

 • strukturze poziomej i antyhierarchicznej, będącej przeciwieństwem 
skostniałego systemu biurokratycznego, o pionowym układzie pod-
rzędności i nadrzędności 

 •  systemie otwartym, pozbawionym specyficznych reguł wejścia, inter-
aktywnym, oferującym wielorakie możliwości55. Jose Joaquin Brunner 
zaznacza jednocześnie, że skonstruowana w ten sposób architektura 
społeczna, której wartość będzie wzrastać wraz ze zwiększeniem jej 
członków, może być z upływem czasu dominującą na naszej planecie. 

Wirtualność sieci wprawiła człowieka w nieustanny ruch, pomnażając 
jego role i możliwości. Internauta może być podróżnikiem, aktorem, arty-
stą, wykorzystującym przestrzeń sieciową do własnych celów. Wykracza 
znacząco poza obszary, jakie narzucały mu dotychczas struktury grupowe. 
Jednostki uczestniczą ponadto w relacjach sieciowych, bowiem zapewniają 
im dostęp do cennego dobra, jakim jest informacja. Człowiek dzięki proce-
som konstruowania i uczestnictwa w sieci jako tworu sztucznego „oswoił” 
technologie, zaprzyjaźnił się z nią. We współczesnej epoce technika nie jest 
czymś obcym, zewnętrznym wobec życia społecznego. Jak pisze Włady-
sław Tatarkiewicz technika dokonuje rewolucji, stając się nadbudową nad 
pierwotną naturą człowieka i cywilizacji, rozumianej jako nadbudowa nad 
pierwotną naturą świata56. Elektronika i teleinformatyka ukonstytuowa-
ły człowieka wielowymiarowego, zmieniły jego miejsce, uszeregowanie 
54 L. Kotulski, Model wspomagania generacji oprogramowania współbieżnego w środowisku rozproszo-

nym za pomocą gramatyk grafowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 8.
55 J. J. Brunner, Postmodernidad y Globalizacion, Faculdad Latino Americana de Ciencias Sociales, San-

tiago de Chile 1996, s. 35.
56 Zob. więcej: W. Tatarkiewicz, Parerga, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1978.
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w otaczającym nas świecie, „dawniej, fizycznie był on i świat, dzisiaj jest 
on-światem, z tym, że z otaczającą go rzeczywistością łączy się nie tylko 
poprzez wrażenia, ale także fale magnetyczne (…) multum soczewek, dru-
tów, półprzewodników i anten”57. 

Sieć wyposażona w technologie informacyjne stopniowo wkracza w róż-
ne segmenty życia społecznego, redukując znaczenie miejsca jako płaszczy-
zny kontaktów na rzecz ról i osób wchodzących do sieci. Zdaniem Barry’ego 
Wellmana sieci w większym stopniu kształtują się nie na zasadzie miejsce-
-miejsce, ale rola-rola (lub osoba-osoba). Relacje w obrębie sieci są bardziej 
wyspecjalizowane, częstsze, umożliwiają zaspokojenie różnego rodzaju 
potrzeb współczesnej jednostki m.in.: wspomnianego dostępu do informa-
cji, poszerzania wiedzy, uzyskania różnego rodzaju form pomocy, wspar-
cia i inne58. Zastosowanie urządzeń informatycznych spowodowało, że 
struktury sieciowe uzyskały właściwą dla siebie dynamikę, odpowiadającą 
szybkości przepływu informacji w sieciach teleinformatycznych. Manuel 
Castells zwraca uwagę, że społeczeństwo budowane na osnowie sieci jest 
społeczeństwem pozbawionym miejsca, geografii sensu stricto. Hiszpański 
socjolog pisze, że: „Internet ma własną geografię, geografię sieci i węzłów, 
[…]. Jednostką jest sieć, toteż architektura licznych sieci i oddziaływanie 
między nimi określają funkcje i znaczenie każdego miejsca”59. Tradycyjnie 
rozumiana geografia miejsca, zostaje zastąpiona geografią Internetu, któ-
ra nie kwestionuje świata materialnego, ale uzupełnia go, a czasem zastę-
puje. Internet i telefonia komórkowa umożliwiają jednostkom, stanowią-
cym rdzeń sieci, funkcjonowanie w nowym wymiarze czasu i przestrze-
ni, ułatwiającym podtrzymywanie słabych i silnych powiązań, które bez 
nowoczesnych technologii zostałyby zerwane. Rzeczywistość wirtualna 
konstruowana poprzez sieć teleinformatyczną „stoi otworem” przed in-
teraktywnymi działaniami, odwołującymi się do wspólnie aprobowanych 
wartości. 

Sieci sprzyjają zatem funkcjonowaniu współczesnych, nieznanych do-
tychczas form i relacji życia społecznego. Można postawić stwierdzenie, że 
stanowią naturalny etap, przejście od tradycyjnych form życia społecznego 
do reprodukowanych, kooptowanych za pomocą nowatorskich technolo-
gii teleinformatycznych. Stanowią strukturę zastępującą terytorium jako 
platformę nawiązywania i utrwalania więzi społecznych. Pozbawione są 
wyraźnych granic i podziałów na grupy, mają większy zasięg, dzięki czemu 
pozwalają włączać aktorów oddalonych od siebie. Ułatwiają nawiązywanie 

57 R. Kapuściński, Lapidaria, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 2003, s. 423. 
58 Porównaj: W. Tatarkiewicz, Parerga, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1978.
59 M. Castells, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Wydawni-

ctwo Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003, s. 233.
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wielopoziomowych i wieloaspektowych relacji w obrębie sieci. Sprzyjają 
podejmowaniu nieograniczonych wyborów, odpowiednio do potrzeb, wa-
runków i upodobań aktora. Konstytuują strukturę, w której stare elemen-
ty ulegając rozpadowi, zastępowane są nowymi. Łatwo dostosowują się do 
elastycznego, zmiennego otoczenia. Stanowią odpowiednie rozwiązanie dla 
wprowadzanie struktur spłaszczonych, mniej zhierarchizowanych, w któ-
rych współcześnie dokonywane są procesy wymiany, zarządzania, współ-
pracy itp. Spłaszczenie struktur jest możliwe dzięki procesom określanym 
przez Thomasa L. Friedmana mianem „dziesięciu sił, które spłaszczyły 
świat”. Autor zalicza do nich: upowszechnienie komputerów osobistych, 
powstanie Internetu jako taniej łączności globalnej, uploading (możliwość 
ładowania własnych plików w sieci i rozpowszechniania ich), outsourcing 
(strategia powierzania określonych działań przedsiębiorstwa zewnętrz-
nym firmom, kooperantom), offshoring (przeniesienie określonych działań 
firm poza granicę kraju), suplly-chaining (tworzenie łańcuchów współpra-
cy między dostawcami zaopatrzenia), insourcing (przekazanie działań re-
alizowanych przez zewnętrznych dostawców do wewnętrznej komórki fir-
my), in-forming (poszukiwanie w sieci sojuszników, współpracowników, co 
ułatwia tworzenie społeczności i realizowanie zadań ponad granicami)60. 
Siła sieci wynika ze zdolności do samoorganizacji i krótkotrwałych dzia-
łań, w przeciwieństwie do hierarchicznych i centralnie podejmowanych 
zleceń charakterystycznych dla organizacji grupowych. Sieciowa logika 
funkcjonowania świata jest rozwiązaniem czy też odpowiedzią na reguły 
i prawidłowości sterujące zglobalizowanym światem, w którym „kumulują-
ce się i nieregularne zmiany podmyły tradycyjne i hierarchiczne struktury 
organizacyjne skuteczne w epoce industrialnej i wciąż dominujące w prak-
tyce, ale nieprzydatne w czasie”61. Stanowi również panaceum na rosnące 
zagrożenia w postaci niepewności i ryzyka, w których „nie ma jednoznacz-
nych alternatyw i zależności, zaś (tu – autor) nowych nieprzewidywalnych 
skutków nie sposób opanować za pomocą dawnych instrumentów”62. 

1.1.5. Sieciowa organizacja życia społecznego

Proces usieciowienia sprawia, że społeczeństwo staje się bardziej ot-
warte, dynamizuje procesy w nim zachodzące, redukuje do minimum ba-
riery związane z czasem i granicami w obrębie społeczeństw. Sieć – jak 
60 Zob. T. L. Friedman, Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, Dom Wydawniczy Rebis, Warszawa 

2009, rozdział 2.
61 W. Szymański, Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji, Cen-

trum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2004, s. 17. 
62 U. Beck, Społeczeństwo…, (Przedmowa). 
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pisze Lech Zacher – to nie tylko medium, ale również locus63. W jej obrębie 
zlokalizowane są różne aspekty ludzkiej działalności: rozrywka, edukacja, 
polityka, gospodarka. Globalną i lokalną przestrzeń społeczną zdomino-
wały przedsiębiorstwa sieciowe, geopolityka sieciowa, rządzenie siecio-
we, społeczeństwa wirtualne i inne konstrukcje oparte na logice sieciowej. 
W świecie sieci kładzie się nacisk na deregulację, prywatyzację, liberaliza-
cję, nieustanną promocję i reklamę, innowacyjność. Układ sieciowy funk-
cjonuje bez przywiązania do teraźniejszości oraz nostalgii za przeszłością. 
Jego działanie jest ograniczone do zasady „tu i teraz”. Sieć pozwala zdobyć 
tożsamość, wyodrębnić się z otoczenia, tworzyć wspólnoty, uczestniczyć 
w procesach globalnych. Na bazie sieci powstają kultura i świadomość 
sieciowa. M. Castells określa to mianem „aktywności sieciowej”, mającej 
pierwszeństwo nad innymi rodzajami aktywności. „Sieć stała się wyrazem 
wolności, pozytywnej transformacji we wszystkich dziedzinach życia oraz 
wypracowała nowe formy wspólnotowości”64. Umożliwia funkcjonowanie 
w licznych organizacjach zakładanych w sieci, co mnoży liczebność relacji 
międzyosobowych, sprzyja aktywności społecznej, a jednocześnie generu-
je postawy indywidualistyczne. 

Struktura społeczeństwa budowanego na kanwie sieci jest strukturą bi-
polarną, skoncentrowaną wokół dwóch biegunów. Pierwszy obejmuje ludzi 
uczestniczących w świecie sieci, a zatem posiadających nowe technologie 
informatyczne oraz umiejętność posługiwania się nimi, wytwarzania wie-
dzy i informacji. Drugi stanowią podmioty nieuczestniczące w społeczeń-
stwie sieciowym, z różnych powodów z niego wykluczone. Zamieszkują oni 
obszary określane jako „czarne dziury informacyjnego kapitalizmu” lub 
„Czwarty świat globalnego społeczeństwa sieci”65. Skonstruowany na tych 
zasadach świat, łączący przestrzeń realną z cyberprzestrzenią wyznacza 
kierunek i dynamikę rozwoju, ma znaczenie kluczowe i nieodwracalne. 
Zygmunt Bauman w swoich rozważaniach idzie dalej, ukazując cyberprze-
strzeń jako wyrocznię, od której „nie ma odwołania i ich mocy nie może 
podważyć nic, co dzieje się na ziemi”66. Zachodzące w obecnym, dwubiegu-
nowym układzie, procesy wyznaczające „górę” i „dół” dzisiejszej hierarchii 
społecznej niezwykle dynamicznie odizolowują się od siebie nawzajem. 
Zdaniem Z. Baumana „Dla „pierwszego świata”, (…) totalnej mobilności, 
przestrzeń przestała być ograniczeniem i łatwo się ją przekracza (…). Nato-

63 Zob. L. Zacher, Transformacje społeczeństw. Od informacji do wiedzy, Wydawnictwo C. H. Beck, War-
szawa 2007, s. 27.

64 S. Partycki, Partnerstwo – współczesny imperatyw społeczny, [w:] S. Partycki (red.), Partnerstwo 
i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo KUL, 
Lublin 2010, s. 37.

65 Zob. D. Barney, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008, s. 86.
66 Z. Bauman, Globalizacja, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000, s. 27.
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miast w drugim świecie, świecie tych, którzy (…) nie mając możliwości po-
ruszania się, muszą biernie godzić się z każdą zmianą, jaka dotyka ich miej-
sca, z którym są związani – rzeczywista przestrzeń szybko się zamyka”67. 
Proces ten ulega nasileniu wraz z rosnącą tendencją do podboju otaczającej 
nas przestrzeni i pokonywania największych odległości, jakie stwarza sieć 
teleinformatyczna, a co niemożliwym jest w rzeczywistości niewirtualnej. 

Połączenia sieciowe zacierają różnice pomiędzy światem rzeczywistym 
a cyberświatem (hiperprzestrzenią) występującym w sieci oraz dynamicz-
nie inicjują konwergencję kultury i gospodarki we współczesnym świecie. 
Przywództwo w sieci, w przeciwieństwie do grupy, jest mniej rozbudowane 
i ściśle związane z posiadaniem i dostępem do kluczowych zasobów. Utra-
ta władzy w społeczeństwie sieciowym oznacza niejednokrotnie całkowi-
te wykluczenie z sieci. W strukturach grupowych pociąga za sobą jedynie 
utratę dominującej pozycji w strukturze. Elastyczne konstrukcje sieciowe, 
inaczej niż grupy, pozbawione są spoistości i działań nakierowanych na 
utrzymanie aktora w obrębie swojej przestrzeni. Sieć daje wolność wyboru 
i decydowania o przynależności, nie powstrzymuje przed jej opuszczeniem, 
nie wymaga stosowania nacisku i przymusu. Spójność, odwrotnie niż w ob-
rębie grup, nie jest fundamentalnym warunkiem, koniecznym do istnienia 
i rozwoju sieci. Jednocześnie, jak podkreśla Kazimierz Krzysztofek „co-
raz silniejsze uwikłanie w sieci, (…) zmienia nasz sposób myślenia o nich, 
sprawia, że w sieci nie czujemy się jedynymi aktorami, podmiotami, które 
wchodzą w interakcje z innymi podmiotami ludzkimi”68 .

Metafora sieci wyznacza zupełnie nowy, odmienny od dotychczaso-
wego kierunek myślenia, objaśniania i percepcji współczesnej rzeczywi-
stości społecznej. Logika funkcjonowania sieci oparta jest na tzw. „logice 
bez miejsc”, gdzie odległość mierzona jest ilością najkrótszych połączeń 
między punktami w sieci, co w praktyce oznacza ilość czasu niezbędną do 
przekazania informacji między węzłami sieci. Trafnie konstatuje Zygmunt 
Bauman pisząc, że „W określeniu „kurczący się czas i przestrzeń” mieszczą 
się zachodzące obecnie wielowymiarowe przekształcenia, którym podle-
gają wszystkie aspekty ludzkiej kondycji”69. Sieć cechuje się otwartością 
i zdolnością do nieustannego rozszerzania się. Jest strukturą dynamiczną, 
czułą na innowacje bez utraty stabilności. Warunkuje trwanie organizacji 
dzięki podejmowaniu relacji zmieniających się odpowiednio do siły, kształ-
tu i układu procesów zachodzących we współczesnym świecie. W ramach 
sieci możliwe jest podejmowanie działań innowacyjnym, nawet w warun-
67 Tamże, s. 105.
68 K. Krzysztofek, Nie-ludzka sieć. Wokół teorii actor-network, [w:] G. Gorzelak, M. S. Szczepański,  

W. Ślęzak-Tazbir (red.), Człowiek – miasto – region, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, 
s. 274-275.

69 Z. Bauman, Globalizacja, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000, s. 6.
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kach ryzyka i niepewności. W nowej rzeczywistości, wytworzonej na osno-
wie sieci, nie ma miejsca na monotonię, bezruch, spowolnione działanie. 
Człowiek, wkomponowany niejako w świat sieciowy jest obywatelem Sieci 
(netizens) lub globalnym obywatelem Sieci (global netizens). „Członek takiej 
społeczności jest jej cząstką, ale zarazem autonomicznym węzłem (konek-
torem), który sam zarządza swymi relacjami w sieci, niejako prywatyzuje 
społeczność, w której uczestniczy”70. Zdobywa nieustannie wiedzę i in-
formacje, nastawiony jest na sukces, poszukiwanie czegoś nowego. Funk-
cjonuje w układach spontanicznych, nieliniowych, generowanych przez 
wzajemnie nachodzący na siebie ład i chaos. Ryszard Kapuściński pisząc 
o rewolucji elektronicznej pisze o stworzonym przez nią homo informaticus, 
będącym postacią kluczową w XXI wieku. „Żyje on w świecie komputerów, 
autostrad informacyjnych, Internetów, (…), wideokonferencji, serwerów 
i dekoderów”71. Swoboda przemieszczania się wyznacza centrum współ-
czesnej, wielowymiarowej polaryzacji społecznej. „Z perspektywy nowego 
centrum dawne, (…) rozróżnienia na bogatych i biednych, (…) zyskują nową 
interpretację”72. 

Koncepcje sieci ujmowane w kategoriach zasady organizacji życia spo-
łecznego zaprzeczają niektórym, dotychczasowym poglądom prezentują-
cym prawidłowości rozwoju społecznego. W wyniku przemian cywiliza-
cyjnych przełomu XX i XXI wieku na znaczeniu straciło pojęcie „determi-
nizmu” głoszącego, że każdy stan społeczny jest generowany przez wcześ-
niejsze procesy i wynika w sposób jednoznaczny z tego, co było wcześniej. 
Obserwowane dziś procesy społeczne zaprzeczają również teorii „jednoli-
niowości”, wedle której rozwój biegnie tym samym torem, przechodzi ko-
lejno, przez następujące po sobie sekwencje zdarzeń. Na znaczeniu utraciła 
również wizja Karola Marksa, zdaniem którego w historii dziejów ludzkich 
można wykryć uniwersalną logikę, sens, formę, związaną kierunkowym, 
nieodwracalnym przebiegiem procesów społecznych i ekonomicznych. 
Myślenie w kategoriach sztywnych, hierarchicznych struktur zastąpiono 
ideą głoszącą, że wszystko, co istnieje w życiu społecznym jest płynne, nie-
ustannie zmienne, fluktuujące. W socjologii zaczęto mówić o „figuracjach 
społecznych” (Norbert Elias), „płynnej nowoczesności” (Zygmunt Bauman) 
oraz „stawaniu się społeczeństwa” (Piotr Sztompka). 

Kazimierz Krzysztofek prezentując wizję świata jako samomonitorują-
cego się organizmu, stawia pytanie na ile świat ten jest realny, zaś nowe sy-
stemy techniczne, udoskonalające rzeczywistość nie niosą za sobą nowych 

70 K. Krzysztofek, Nie-ludzka sieć…, s. 279.
71 R. Kapuściński, Lapidaria,…, s. 242.
72 Z. Bauman, Globalizacja, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000, s. 7.
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zagrożeń. „Czy megasieć globalna nie będzie niosła megaryzyka?”73. Autor 
formułuje tezę głoszącą, że usieciowiony świat dla jednych stanowi szansę 
i satysfakcję, dla innych jest przyczyną frustracji i zagrożenia. Elitę w tak 
zorganizowanym świecie stanowić będą „ludzie ucyfrowieni”, podklasę 
– „ludzie analogowi”. Analizując przemiany, jakie mają miejsce w związ-
ku z globalną rewolucją teleinformatyczną jesteśmy przekonani, że nasze 
uczestnictwo w świecie sieciowym jest nieuniknione. Tak jak wynalazek 
maszyny parowej i innych zdobyczy techniki przełomu XVIII i XIX wieku 
wymagał od ludzi reorganizacji i przekwalifikowania życia zawodowego, 
tak dziś odkrycie sieci teleinformatycznych stawia przed nami konieczność 
ponownego przeobrażenia. Wczorajsze „udomowienie” jest dzisiejszym 
„usieciowieniem”, które dotyczy każdego, kto chce przetrwać w społeczeń-
stwie XXI wieku. 

1.2. Miejsce badań sieciowych w teoriach socjologicznych

Badania sieciowe zyskują coraz większe znaczenie na gruncie nauk 
społecznych i teorii socjologicznych. Stanowią one próbę przezwycięże-
nia kryzysu w naukach społecznych, które, jak zauważał Robert S. Lynd, 
wykazywały niezdolność do stawienia czoła problemom społecznym, za-
traciły wspólny układ odniesienia, podążając drogą daleko idących, zbyt 
rozdrobnionych specjalizacji i zainteresowań. Jerzy Szacki z kolei, w książ-
ce pt. „Czy kryzys socjologii?”, ten – jak to określa – „chroniczny kryzys 
socjologii” wyjaśnia na dwa sposoby: po pierwsze, traktuje socjologię jako 
naukę młodą, która w dalszym ciągu poszukuje samej siebie, odnosząc się 
nieustannie do nowych teorii, metod, technik, które do tej pory wydawały 
się obiecujące, adekwatne do otaczającej rzeczywistości, a obecnie stają się 
nieużyteczne. Po drugie, zwraca uwagę, „(...) nie tyle na to, że socjologia jest 
niedostatecznie dojrzała, by znaleźć klucz do gotowego zamka, ile na to, że 
raz dobrane klucze przestają co pewien czas pasować, ponieważ zmieniają 
się zamki”74. Ów drugi punkt widzenia, zakłada zatem, że socjologia jako 
dyscyplina naukowa jest częścią świata w którym uczestniczy praktycznie 
i teoretycznie. Wszelkiego rodzaju załamania/zapaść w socjologii są skut-
kiem zakłóceń w procesie komunikacji pomiędzy społeczeństwem a przed-
stawicielami socjologii. Zdaniem Georgesa Gurvitcha cechą socjologii jest, 
że trwa ona w stanie utajonego kryzysu, który może, z punktu widzenia 
tej dyscypliny, mieć charakter pozytywny, bowiem popycha on socjologię 
73 K. Krzysztofek, Okno na e-świat, [w:] K. Krzysztofek i inni, Wielka sieć. E-seje z socjologii Internetu, 

Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006, s. 69.
74 J. Szacki (red.), Czy kryzys socjologii?, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1977, s. 10. 
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do przodu. Jak pisał G. Gurvitch: „socjologia jest nauką, która posuwa się 
skokami, lub co najmniej ruchem falującym, wraz z każdym kryzysem spo-
łecznym o większym zasięgu”75. 

Wraz z ewolucją i modyfikacją rzeczywistości społecznej pojawiło się 
zapotrzebowanie na teorie dogłębnie wyjaśniające złożoność i specyfikę 
współczesnych zjawisk i procesów społecznych. „Współcześnie coraz bar-
dziej widoczna jest tendencja do uprawiania socjologii jako dyscypliny wie-
loparadygmatycznej, która będzie w stanie poradzić sobie z nowymi prob-
lemami badawczymi ponowoczesności”76. Aktualnie studia nad naukami 
społecznymi i humanistycznymi pokazują, że klasyczne podejście do socjo-
logii powodować może jej marginalizację. Panaceum na jej uniknięcie wy-
daje się być porzucenie dotychczasowego sposobu uprawniania socjologii 
i przyjęcie w jego miejsce metodologii syntetycznej, laboratoryzacji, war-
sztatowego majsterkowania. Socjologowie mogliby wówczas, wzorem spe-
cjalistów innych dziedzin, konstruować sztuczne twory, układy społeczne, 
które następnie wkomponowane byłyby w rzeczywistość społeczną. „So-
cjologia przestałaby być humanistyczną rozrywką (…). Stałaby się w dużej 
mierze pragmatycznym „majsterkowaniem” przy społeczeństwie”77. Było-
by to równoznaczne z przejściem od socjologa-humanisty do socjologa-in-
żyniera, generującego maszyny społeczne, wykorzystującego wiedzę socjo-
logiczną do konkretnych konstruktów społecznych. Stosowanie metodolo-
gii syntetycznej nadałoby dyscyplinie socjologicznej przewagę na innymi 
naukami, bowiem umożliwia ona zrozumienie zarówno świata istniejące-
go, jak również możliwego. Uniemożliwiłaby również próbę zdominowa-
nia socjologii i innych nauk społecznych przez różnego rodzaju dyscypliny, 
„skoro tradycyjni badacze społeczni nie majsterkują przy społeczeństwie 
i nie są nastawieni na inżynierię społeczną”78. W przeciwnym razie socjo-
logia, niezaliczana do kanonu „nauk twardych”, może zostać usunięta na 
rzecz nauk ścisłych, oferujących wiedzę uznawaną za kluczową dla wyjaś-
niania i teoretyzowania procesów, jakie zaobserwować możemy w stechni-
cyzowanym świecie. 

Odmiennego zdania jest Anthony Giddens, podkreślający, że nie nale-
ży oczekiwać odkrycia ścisłych praw regulujących życie społeczne. Nauki 
społeczne nie są bowiem opóźnione w stosunku do nauk przyrodniczych, 
ścisłych, technicznych, a po prostu inne, odmienne, kierujące się własnymi 
zasadami. Kazimierz Krzysztofek punkt zwrotny widzi w symbiozie nauk 
społecznych z naukami ścisłych, bowiem: „z pogłębianiem wiedzy o zmie-
75 G. Gurvitch, La vocation actuelle de la socjologie, PUF, Paris 1950, s. 1.
76 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2002, s. 58.
77 Ł. Afełtowicz, K. Pietrowicz, Koniec socjologii jaką znamy, czyli o maszynach społecznych i inżynierii 

społecznej, „Studia Socjologiczne”, nr 3/2008, s. 45.
78 Tamże, s. 57.
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niającym się społeczeństwie nie poradzi sobie ani socjologia bez nauk ści-
słych i przyrodniczych, ani te bez niej”79. Rozwój technologii cyfrowych, po-
jawienie się społeczności i organizacji wirtualnych, powoduje potrzebę po-
wołania laboratorium społecznego, otwarcia się socjologii na neuronaukę, 
symulacje wirtualne, nową naukę o sieciach. 

 Zalążkiem badań sieciowych jest formowanie się teorii strukturali-
stycznej i socjologii strukturalnej. Ogromny wkład w jej rozwój włożył 
Emil Durkheim, który w strukturze społecznej kładł nacisk na liczbę jej 
elementów oraz stosunki, relacje między poszczególnymi częściami struk-
tury społecznej80. Podkreślał również, że w analizie faktów społecznych 
kluczowe jest określenie sposobu połączenia elementów składowych two-
rzących całą strukturę społeczną. Zdaniem Georga Simmla, przedstawicie-
la strukturalizmu formalnego, struktura społeczna złożona jest z ciągłych 
interakcji, zaś istotą socjologii jest odkrycie form związków, relacji pomię-
dzy jednostkami, grupami, itp. W podobnym tonie wypowiada się również 
Neil Fligstein podkreślając, że „problem relacji między aktorami i struktu-
rami społecznymi, w których są oni zakorzenieni, jest centralnym tematem 
socjologicznej”81. Struktura społeczna jest zatem formą, konfiguracją pro-
cesów wiążących poszczególne elementy, umożliwiających podejmowanie 
różnego rodzaju działań. Odnosząc się do N. Fligsteina możemy potwier-
dzić, że w naukach społecznych wzrasta zainteresowanie, w jaki sposób 
różnego rodzaju instytucje, kreujące porządek społeczny i interakcje spo-
łeczne, powstają, ulegają przeobrażeniom, utrzymują stabilność, a jedno-
cześnie dostosowują się do zmieniającego się otoczenia. 

Podejście strukturalistyczne reprezentował również brytyjski socjo-
log Alfred Radcliffe-Brown, który istotę badań nad strukturą społeczną 
dostrzegał w analizie relacji między jej elementami, jako kluczowych dla 
funkcjonowania całej struktury. Kluczową dla analizy sieciowej z punktu 
widzenia antropologii była praca Siegfreda Nadla „The Theory of Social Stru-
cture”, w której zaprezentował sposób analizy odpowiadający współczesnej 
analizie sieciowej. Podobnie jak Alfred Radcliffe-Brown podkreślał znacze-
nie niezmiennych i trwałych relacji jako nadrzędnych właściwości struk-
tur społecznych. Postrzegał strukturę jako warstwowo-wiązkową sieć, 
której całość zbudowana jest z rozmaitych podsieci. Analizując strukturę 
społeczną należy zwrócić uwagę na występującą sieć zależności, posiada-
jącą określone wzory i zachodzącą między aktorami pełniącymi konkretne 
79 K. Krzysztofek, W stronę maszyn społecznych. Jaka będzie socjologia, której nie znamy?, „Studia Socjo-

logiczne”, nr 2/2011, s. 127.
80 Zobacz E. Durkheim, Zasady metodologii socjologicznej, tłum. Jerzy Szacki, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2000, s. 132.
81 N. Fligstein, Kompetencje społeczne i teoria pola, [w:] A. Manterys, J. Mucha (red.), Nowe perspektywy 

teorii socjologicznej, Wydawnictwo Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2009, s. 273.
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role82. Przedmiotem badań powinny być konfiguracje powiązań aktorów 
wykonujących określone role, zamiast sztywnego przypisania aktora do ta-
kiej lub innej roli. Kontynuatorami teorii S. Nadla byli James Clyde Mitchell 
oraz John Barnes, którzy opracowali precyzyjne narzędzia konceptualizacji 
własności sieci społecznych83. 

Tradycja strukturalistyczna jest ściśle związana z psychologią społecz-
ną i konstytuowaniem się technik socjometrycznych. Ich twórcą był Jacob 
Moreno. Ten austriacki myśliciel, twórca socjogramu84, analizował powią-
zania pomiędzy uczestnikami interesujących go grup, opracowując wizu-
alizację badanych przez siebie powiązań i relacji. Socjogram, opracowany 
i wprowadzony przez J. Moreno, wniósł znaczący wkład w rozwój teorii 
i metodologii sieciowej w socjologii. Nowe, teoretyczno-metodologiczne po-
dejście do sieci opracowane zostało na gruncie badań Alexa Bavelasa i Ha-
rolda Leavitta, zajmujących się badaniem wpływu struktury społecznej na 
proces komunikacji85. Sieć pojmowana była jako struktura złożona z po-
zycji powiązanych za pomocą określonych relacji i przepływów zasobów. 
Efektem badań Alexa Bavelasa było wprowadzenie do teorii sieciowych po-
jęcia centralności, na określenie pozycji danego podmiotu względem innych 
pozycji w sieci. 

Korzeni teorii sieciowych w nauce socjologii należy poszukiwać również 
w dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych teoriach wymiany. James Fra-
zer, uważany przez niektórych za prekursora teorii wymiany, podkreśla, 
że „procesy wymiany prowadzą do zinstytucjonalizowania się interakcji 
lub do powstania wzorów interakcji”86. Według Bronisława Malinowskie-
go system wymiany to zamknięty układ stosunków wymiany w obrębie 
określonej liczby osób. Określa go mianem „kuli”, w której dokonać można 
wymiany dóbr materialnych i niematerialnych (symbolicznych). Polski an-
tropolog podkreśla, że wymiana symboliczna jest fundamentem sieci sto-
sunków społecznych. „Jedna transakcja nie kończy stosunku kula – regułą 
jest zasada ‘raz w kula, zawsze w kula’, a związek pomiędzy partnerami jest 
stały i trwa całe życie”87. Marcel Mauss, odwołując się do interpretacji Bro-
82 S. Nadel, The Study of Social Structure, London 1957.
83 Warto wspomnieć o takich pracach jak: James C. Mitchell, The Concept and Use of Social Networks [w:] 

J. Boissevain, J. C. Mitchell (red.), Network Analysis: Studies and Human Interaciton, Mouton 1973.; 
John Barnes, Social Networks, Addison-Wesley 1972, J. Barnes, Network and Political Processes, [w:] 
J. Boissevain, J. C. Mitchell (red.), Network Analysis: Studies and Human Interaciton, Mouton 1973.

84 Więcej na temat J. Moreno w rozdziale 1.2. niniejszej rozprawy.
85 A. Bavelas, A Mathematical Model for Group Structures, „Applied Anthropology”, 1948, H. J. Leavitt, K. 

E. Knight, Most Efficient Solution to Communication Networks: Empirical versus Analythical Search, 
“Sociometry” 1963.

86 J. Turner, Struktura teorii socjologicznej. Wydanie nowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2006, s. 288.

87 B. Malinowski, Argonauci Zachodniego Pacyfiku. Dzieła, Tom 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 1981, s. 127.
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nisława Malinowskiego, stwierdza, że „(…) to nie jest jednostki, ale zbioro-
wości zobowiązują się wzajemnie, wymieniają i zawiązują umowy (…)”88. 
Autor zwraca ponadto uwagę, że wszelkiego rodzaju procesy wymiany re-
gulowane są za pomocą przepisów prawnych, zasad etycznych, norm reli-
gijnych, itd. Claude Levi-Strauss zaznacza, że proces wymiany jest odzwier-
ciedleniem wzorów organizacji społeczności, w jakiej wymiana ma miej-
sce, z kolei wymiana dóbr rzadkich i cenionych jest regulowana za pomocą 
określonych norm i wartości. Podkreśla również, że stosunki wymiany nie 
ograniczają się tylko do aktorów znajdujących się w sąsiedztwie i rozprze-
strzeniają się na układy pośrednie.

Zdaniem Mariana Kempnego i Jacka Szmatki „(…) historię formowania 
się szeroko rozumianej teorii wymiany można (…) interpretować jako po-
nawianie podejmowanych w szczególny sposób prób dla pewnych trwa-
łych dylematów teorii społecznej, takich jak np. problem istnienia społe-
czeństwa, utrzymywanie się porządku społecznego, czy też społecznej 
dynamiki”89. Proces konstytuowania się kolejnego podejścia teoretycznego 
stanowił niejako próbę wyjścia z impasu w ówczesnej socjologii zetkniętej 
z dynamicznie przeobrażającymi się społeczeństwami na gruncie zmian 
ekonomicznych i politycznych. Jednocześnie, należy zwrócić uwagę, że te-
oria wymiany wykracza daleko poza obszar socjologii, stanowiąc Emerso-
nowski „układ odniesienia”, znajdujący zainteresowanie badaczy wszędzie 
tam, gdzie mają miejsce procesy przepływów różnego rodzaju dóbr90. 

Przejście, na gruncie socjologii, do badań nad szerokimi układami struk-
turalnymi, ukonstytuowało nową perspektywę teoretyczno-empiryczną, 
określaną mianem „teorii sieci wymian”. Stanowiła ona element podejścia 
strukturalistycznego, umożliwiającego wyjście poza analizę relacji w obrę-
bie diady, a jednocześnie odcięcie od perspektywy, w której przedmiotem 
badań mógł być tylko aktor jednostkowy. Sieć wymiany zdefiniowana zo-
stała w kategoriach struktury w obrębie której podmioty w niej uczestni-
czące są autonomiczne, niezależne. Uczestnictwo w sieci regulowane jest 
jedynie za pomocą stosunków wymiany, następuje odejście od wszelkiego 
rodzaju systemów normatywnych. Richard Emerson pisze, że podstawo-
wym wyznacznikiem krystalizowania się i utrzymywania sieci wymian jest 
wewnętrzny czynnik behawioralny, nie zaś zewnętrzne, strukturalne ukła-
dy, generujące społeczno-kulturowy kontekst wzmacniający sieć wymiany. 
Dodaje również, że dzięki teorii wymiany mamy możliwość interpretacji 
88 M. Mauss, Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społeczeństwach archaicznych, [w:] M. Mauss, 

Socjologia i antropologia, tłum. K. Pomian, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1973., s. 216.
89 M. Kempny, J. Szmatka, Dylematy współczesnych teorii wymiany społecznej, „Studia Socjologiczne”, nr 

4/1989, s. 7.
90 Problematyce „układu odniesienia” Richard Emerson poświęca swoją pracę pt. Social Exchange Theo-

ry, zamieszczoną w “Annual Review of Sociology” w 1976 roku.
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władzy, określanej mianem „miękkiej władzy”, opartej na nierównomier-
nych zależnościach pomiędzy aktorami/partnerami procesu wymiany. Pe-
ter Blau zwraca uwagę, że badania w zakresie wymiany winny wyjść poza 
„(…) zbadanie stosunków pomiędzy jednostkami ze względu na nie same, 
jak też poszukiwanie psychologicznej podstawy ludzkich interakcji”91. Uła-
twi to dogłębne i dokładne zrozumienie i wyjaśnienie złożonych struktur 
podrzędności i nadrzędności, jakie wytwarzane są w toku relacji między-
ludzkich. 

Zalążkiem teorii i badań sieciowych jest również „teoria strukturacji”, 
wprowadzona w II połowie XX wieku, której przedstawicielem jest Antho-
ny Giddens. Dla zrozumienia procesów funkcjonowania społeczeństwa 
wprowadził pojęcie zasad strukturalnych92. Uważał, że są one inicjatorami, 
reproduktorami układów strukturalnych będących konfiguracją, kompilacją 
zasad i zasobów, służących do wytwarzania określonych form relacji spo-
łecznych zachodzących w czasoprzestrzeni. 

Problematyka sieci stanowiła również przedmiot zainteresowania 
Pierre’a Bourdieu, przedstawiciela nurtu określanego mianem struktura-
lizmu konstruktywistycznego. Francuski socjolog pojęcie społeczeństwa 
zastępuje terminami pole i przestrzeń społeczna. Teoria pola wywodzi się 
z XVIII wiecznej teorii mechaniki płynów, w której przepływy utożsamia-
no z transmisją sił grawitacji, ale również przepływami elektryczności czy 
magnetyczności. Wiele wspólnych cech ma również z fizyką, a dokładniej 
z teorią grawitacji Isaaca Newtona oraz teorią względności Alberta Einste-
ina. Polem dla Pierre’a Bourdieu jest „sieć albo konfiguracja obiektywnych 
relacji pomiędzy pozycjami”93. Stanowi ono bazę dla procesów wymiany 
wyrażających i utrzymujących sieć. Pole jest płaszczyzną, na której zacho-
dzą różnego rodzaju relacje, miejscem funkcjonowania instytucji i przedsię-
biorstw publicznych oraz prywatnych, określanych przez P. Bourdieu jako 
„podświaty zorganizowane jako pola, zjednoczone i podzielone zarazem 
przez wewnętrzne walki i przeciwstawienie się temu, co na zewnątrz”94. 
Aktorzy funkcjonujący na obszarze pola kierują się określonymi reguła-
mi i prawidłowościami, odpowiednimi dla danej przestrzeni, co jest pod-
porządkowane osiągnięciu korzyści, o które trwa nieustanna rywalizacja. 
W zróżnicowanym społeczeństwie, jako zespole autonomicznych obsza-
rów gry, niedających się podporządkować jednej logice społecznej95, sieć 

91 P. Blau, Exchange and Power in Social Life, Wiley, New York 1964., s. 2.
92 Zobacz więcej: A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003. 
93 P. Bourdieu, L. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Wydawnictwo Oficyna Naukowa, 

Warszawa 2001, s. 78. 
94 P. Bourdieu, L. Wacquant, Logika pól, [w:] A. Jasińska-Kania i inni, Współczesne teorie socjologiczne, 

Tom II, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006., s. 661.
95 Tamże, s. 20.
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stanowi właściwe podejście do analizowania i objaśniania zachodzących 
procesów. Analiza proponowana przez Pierre’a Bourdieu stanowi pogłębio-
ne badanie sieciowe, w którym dokonać należy określenia pozycji danego 
pola, opisania układu relacji pomiędzy podmiotami zajmującymi określone 
pozycje w obrębie pola i rywalizującymi między sobą na tym polu. Umożli-
wia tym samym opis strukturalnych powiązań zachodzących na obszarze 
pola, nakreślenie mapy obrazującej rozkład kapitałów oraz rozpoznanie 
korzyści i strategii stymulujących działania uczestników pola. Aparatu-
ra pojęciowa sformułowana przez francuskiego socjologa daje możliwość 
wnikliwej i całościowej analizy procesu powstawania oraz funkcjonowania 
regionów, w tym także obszarów transgranicznych, jako przestrzeni spo-
łecznych (pól), z uwzględnieniem działających w ich obrębie podmiotów. 

Odwołując się do koncepcji pola należy w tym miejscu przywołać kon-
cepcje nowych teorii instytucjonalnych, które kreślą społeczeństwo jako 
całość złożoną z nieokreślonej ilości pól, które ulegają nieustannym pro-
cesom tworzenia i niszczenia. Aktorzy działający na danym polu (pań-
stwa, regiony, korporacje, organizacje, procesy polityczne, ekonomiczne, 
itp.) posiadający określone zasoby i funkcjonujący w oparciu o określone 
reguły, uczestniczą niejako w grze, w której stawką jest walka o pożąda-
ne i oczekiwane formy kapitału. „Teoria pola – jak pisze John Levi Martin 
– to w miarę spójne podejście w naukach społecznych, którego istotą jest 
wyjaśnienie prawidłowości indywidualnych działań przez odniesienie do 
pozycji zajmowanych wobec innych”96. Zdaniem Paula DiMaggio i Walte-
ra Powella, odnoszących się do ujęcia Bourdieuowskiego, polami określić 
można „organizacje, które łącznie stanowią rozpoznawalne obszary życia 
zinstytucjonalizowanego”97. Ramy instytucjonalne pola ulegają rozwojowi 
wraz ze wzrostem interakcji pomiędzy aktorami danego pola, nakładem 
informacji, kreowaniem struktur organizacyjnych posiadających wyraźnie 
określone i zdefiniowane granice, oparte na określonych standardach oraz 
zasadach dominacji i podporządkowania. Kluczowym elementem organi-
zacyjnym danego pola jest również świadomość uczestniczących w nim 
podmiotów o wspólnym działaniu, realizowaniu wspólnych przedsięwzięć, 
zbiorowej odpowiedzialności za podejmowane zadania.

Socjologiczne pola jako zorganizowane formy działań samoświadomych, 
aktywnych podmiotów ukierunkowane są na transformację istniejących 
pól (obszarów) ekonomicznych, politycznych, społecznych. Efektem cało-
ściowym tak rozumianej transformacji jest utworzenie nowatorskich, od-
96 J. L. Martin, Co to jest teoria pola?, [w:] A. Manterys, J. Mucha (red.), Nowe perspektywy teorii socjolo-

gicznej. Wybór tekstów, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2010, s. 375.
97 P. DiMaggio, W. Powell, Nowe spojrzenie na „żelazną klatkę”: instytucjonalny izomorfizm i racjonal-

ność zbiorowa w polach organizacyjnych, [w:] A. Jasińska-Kania i inni (red.), Współczesne teorie so-
cjologiczne, Tom I, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 600-612.
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miennych od dotychczasowych form przestrzennych, opartych na mniej lub 
bardziej formalnych regułach i instytucjach. Przestrzeń tak skonstruowa-
na ułatwia jej podmiotom dominację i organizowanie się w walce o własną 
tożsamość i interesy, kierując się zasadami szeroko rozumianej współpracy 
i stabilności interakcji. 

Rozwojowi badań sieciowych towarzyszył nieustanny spór wokół sta-
tusu metodologicznego i teoretycznego. Trwa on co najmniej od połowy 
lat siedemdziesiątych, kiedy ukształtowała się duża ilość wzorów badań 
sieciowych obejmujących przedmiotem zainteresowania nowe obszary ba-
dawcze. W literaturze możemy spotkać różnego rodzaju określenia odno-
szące się do badań sieciowych, między innymi: teoria, perspektywa, orien-
tacja, nurt itd. Używanie tych określeń wzbudza wiele sporów i dyskusji 
nad prawidłowością i słusznością korzystania z nich. Nierozstrzygniony 
pozostaje zatem spór czy współcześnie, sieciowym badaniom bardziej 
przysługuje określenie teorii czy perspektywy. 

Istotny wkład w rozwój teorii i badań sieciowych w socjologii nastą-
pił w II połowie XX wieku za sprawą Barry’ego Wellmana, Johna Barnesa, 
Stephena Berkowitza, Rolanda Burta, Marka Granovettera i innych przed-
stawicieli analizy sieciowej we współczesnej socjologii. Przekonanie, że 
struktura społeczna złożona jest z relacji i połączeń między obiektami, 
podmiotami, wymusiła na socjologach zmianę podejścia do struktur spo-
łecznych, jako przedmiotu analizy sieciowej. Na gruncie sieciowych teorii 
socjologicznych pojawiły się terminy: punktów i węzłów, jako elementów 
składowych sieci oraz ogniw, połączeń i powiązań zachodzących w obrębie 
sieci. Powiązania ujmowane w kategoriach zasobów takich jak: przepływ 
informacji, pieniędzy, dóbr, usług, itd., a właściwie ich przepływ stanowią 
przedmiot badań w naukach społecznych. Socjologia sieciowa wprowadza 
do swojej nauki szereg właściwości stanowiących o konfiguracji, wzorze 
sieci. Najważniejszymi z nich są: liczba powiązań, kierunek przepływów, 
wzajemność i przechodniość powiązań, gęstość i siła powiązań, pomosty, 
centralność, pośredniczenie i równoważność w obrębie sieci.

Mark Granovetter definiuje sieć jako „układ węzłów lub aktorów (lu-
dzi lub organizacji) połączonych związkami społecznymi lub specjalnego 
typu relacjami”98. Każda z tych relacji posiada określoną siłę i treść. Klu-
czowym spoiwem sieci, będącym miernikiem ich siły jest poziom zaufania 
występujący w relacjach pomiędzy aktorami w sieci. Treścią relacji mogą 
być przyjaźń, przepływające informacje, wspólne zainteresowania i inne. 
Sieć ze względu na symetryczność zachodzących w niej relacji jest wzorem 
procesu wymiany. 
98 M. Granovetter, E. Castilla, H. Hwang, E. Granovetter, Social Networks in Silicon Valley, Stanford Univer-

sity Presss, Stanford 2000, s. 219. 
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Nawiązując do analiz definicyjnych, próby systematyzacji zagadnień 
sieciowych dokonuje C. Kadushin. Definiuje sieć jako układ relacji, złożony 
z obiektów oraz map i opisu relacji zachodzących między obiektami. Au-
tor szczególny nacisk kładzie na badanie relacji, jakie mają miejsce pomię-
dzy jednostkami, odsuwając na dalszy plan problematykę zależności wę-
złów sieciowych. Problematykę relacji między węzłami opisuje Richard M. 
Emerson w teorii sieci wymian. Punkt ciężkości kładzie autor na relacjach 
wymiany „pomiędzy aktorami dążącymi do zwiększenia wartości swoich 
zasobów”, a zatem strukturach sieci i regułach jej istnienia. Tym samym 
w teorii Emersenowskiej „punktom”, czyli sieciowym aktorom przypisuje 
się mniejsze znaczenie w funkcjonowaniu sieci aniżeli relacjom pomiędzy 
nimi. 

 Przełomowym okresem w rozwoju teorii sieciowych było pojawienie 
się założeń teoretycznych Manuela Castellsa i modelu „społeczeństwa sie-
ciowego”. Sieć jako narzędzie analityczne służy zdaniem M. Castellsa do 
analizowania współczesnego społeczeństwa opartego rozwoju technolo-
gicznym i teleinformatycznym. Skonstruowane jest wokół sieci będących 
regulatorem procesów społecznych, gospodarczych, kulturowych i poli-
tycznych w obrębie których zachodzą przepływy pieniądza, ludzi, infor-
macji, itd. Miliony komputerów, pełniących rolę węzłów, połączonych in-
formatyczną siecią powiązań stanowi architekturę współczesnego społe-
czeństwa. Zorganizowane i funkcjonujące w ten sposób firmy, instytucje, 
organizacje, tworzą konstrukcję określaną przez hiszpańskiego socjologa 
„galaktyką Internetu”. Argumentacja tej treści tłumaczy zatem, dlaczego 
sieć jest dziś kluczowym narzędziem do właściwej obserwacji i wyjaśnia-
nia zmian zachodzących we współczesnych społeczeństwach. Potencjalny 
wkład sieciowej analizy w badania nad procesami warunkującymi współ-
pracę transgraniczną jest bardzo istotny. Współpraca transgraniczna jest 
bowiem zjawiskiem zróżnicowanym, wieloaspektowym, niejednorodnym, 
którego składowe elementy wpisane są w złożone, dwukierunkowe relacje. 
Analiza sieciowa umożliwia opisanie i wyjaśnienie tej złożoności. 

Biorąc pod uwagę miejsce badań sieciowych w naukach społecznych 
można stwierdzić, że ich geneza jest dość bogata i szeroka, zaś same bada-
nia ewoluują od kilkudziesięciu lat w różnych kierunkach, czego przykła-
dem jest m.in. obecność w naukach społecznych, w tym także w teoriach 
socjologicznych. Szczegółowa i dogłębna prezentacja badań wykracza 
poza obszar zainteresowania tej pracy, jednak opis sieciowych procesów 
współpracy transgranicznej wymaga nawiązania do niektórych spośród 
zamieszczonych powyżej teorii. Umożliwia to dotarcie do istoty zjawisk ro-
zumianych szeroko, jako sieciowa współpraca transgraniczna. 
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1.3. Analiza sieci społecznych jako narzędzie badania 
procesów społecznych

Badania socjologiczne korzystają z różnego rodzaju technik pozyskiwa-
nia danych. W praktyce o tym, jakie dane są gromadzone i w jaki sposób 
wykorzystywane zależy w dużym stopniu od ich analizy. Płaszczyzna sie-
ciowa kreująca współczesną czasoprzestrzeń wymaga podejścia empirycz-
nego, odwołującego się do analizy matematycznej. Kluczową rolę w kon-
struowaniu, partycypowaniu i interpretacji procesów zachodzących w sie-
ci ogrywają nauki empiryczno-analityczne. Stosowane powszechnie w na-
ukach ścisłych, wymagają obecnie zastosowania w procesach poznawczych 
nauk humanistycznych. Przykładem tego jest implikacja na grunt socjologii 
analizy sieci społecznych (social network analysis), zaliczanej do badań eks-
ploracyjnych. Oparta na niemetaforycznym, abstrakcyjnym a jednocześnie 
formalnym rozumieniu i postrzeganiu struktury. 

Zasadniczą kategorią analityczną w podejściu sieciowym jest sieć. Ana-
liza sieciowa definiuje sieć w kategoriach węzłów (np. instytucji, grup) i re-
lacji pomiędzy węzłami (komunikacja, przepływ informacji, pieniądza). 
W odróżnieniu od klasycznych analiz, analiza sieciowa analiza społeczna 
umożliwia badanie struktury powiązań pomiędzy węzłami sieci, zależ-
ności struktury od zasobów aktorów sieci oraz wpływu sieci na procesy 
w niej zachodzące np. przepływ informacji, sposób organizacji, kooperację, 
etc. Ukazuje narzędzia, techniki i podejścia służące do opisu relacji, zależ-
ności i połączeń, jakie występują pomiędzy węzłami. Koncentruje się na 
inicjowanych i podtrzymywanych strukturach połączeń sieciowych. Jest 
narzędziem niezbędnym do obserwacji i właściwego ujęcia zmian, jakie 
występują we współczesnym społeczeństwie. Proponuje nowe podejście 
w postrzeganiu natury procesów społecznych w tym również współpra-
cy transgranicznej. Oferuje możliwość identyfikacji struktury powiązań 
w obrębie współpracy a tym samym określa kapitał społeczny tworzony 
w wyniku współpracy. Jest przydatna w projektowaniu i tworzeniu syste-
mów współpracy oraz ich struktur organizacyjnych. Analiza sieciowa kon-
centruje się na dynamice, a nie statyce omawianego procesu. Jest to o tyle 
istotne, że większość sfer naszego życia wypełniają różnego rodzaju rela-
cje zachodzące pomiędzy jednostkami, grupami, instytucjami, organizacja-
mi, itp. Jak pisze Dominik Batorski „badania pokazują, że charakter sieci, 
w które zaangażowane są jednostki, ma wpływ praktycznie na wszystko 
od zdrowia, przez sukces zawodowy, aż do tożsamości”99. 
99 D. Batorski, Metody analizy sieci i ich zastosowanie w ewaluacji, [w:] A. Haber, M. Szałaj (red.), Śro-

dowisko i warsztat ewaluacji, Wydawnictwo Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 
2008, s. 165.
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1.3.1. Historia analizy sieciowej

Analiza sieciowa pierwotnie stanowiła przedmiot zainteresowania fi-
zyków i matematyków. Zanim ukazały się podręczniki analizy sieciowej 
skierowane do socjologów jedynym dostępnym źródłem wiedzy były opra-
cowania Franka Harary’ego dotyczące teorii grafów, skierowane między 
innymi do uczonych zajmujących się naukami społecznymi. Koncepcje gra-
fów znalazły późniejszym okresie zainteresowanie w obrębie nauk infor-
matycznych, gdzie służyły do opisu układu powiązań zachodzących pomię-
dzy sprzętowymi elementami rozproszonego systemu. Wierzchołkami gra-
fu są węzły obliczeniowe zespolone krawędziami, obrazujące możliwości 
wymiany informacji pomiędzy węzłami. „Grafy zdają się być dobrym apa-
ratem formalnym dla specyfikacji (…) powiązań pomiędzy poszczególnymi 
składnikami systemu rozproszonego, wiążąc specyfikacje zewnętrzne”100. 
W obrębie informatyki gramatyka grafowa stanowi właściwą platformę do 
budowy systemu informatycznego wspierającego specyfikację układu roz-
proszonego, proces koordynacji właściwej alokacji komponentów w śro-
dowisku rozproszonym oraz proces alokacji nowego komponentu w syste-
mie. W późniejszym okresie teoria grafów ugruntowała swoją pozycję jako 
istotne narzędzie badawcze nie tylko w matematyce, ale również w chemii, 
genetyce, elektronice, geografii, socjologii czy architekturze. „Jednocześnie 
okazała się dyscypliną wartą samodzielnych badań”101 .

Sieci uznawano za układy emergentne, niedające się przewidzieć przy 
ustalaniu ich początkowych własności. Określano je zamienne jako układy 
samoorganizujące się. Nauka o sieciach odwołuje się do fizyki statycznej, al-
gebry macierzy, teorii chaosu, teorii komunikacji oraz cybernetyki. W licz-
nych publikacjach korzenie sieciowej analizy upatruje się we wspomnianej 
wcześniej „teorii grafów” autorstwa Leonarda Euhlera. Ten szwajcarski 
matematyk, pracujący w XVIII wieku w Petersburgu, rozwiązał zagadkę 
tzw. „siedmiu mostów w Królewcu”102. Zapoczątkowana przez L. Euhlera 
teoria znalazła zastosowanie praktycznie w każdej dyscyplinie naukowej, 
w której pojawiały się sieci, w tym również w socjologii. Zaowocowało to 
przeniesieniem tej metodologii na grunt nauk społecznych. Znaczący udział 
w rozwoju badań sieciowych przypisuje się Jacobowi Levi Moreno, austria-
ckiemu socjologowi i psychologowi, autorowi metody badawczej określanej 

100 L. Kotulski, Model…, s. 12.
101 R. J. Wilson, Wprowadzenie do teorii grafów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 7.
102 Problem “siedmiu mostów w Królewcu” polegał na znalezieniu odpowiedzi na pytanie: czy można 

tak zaplanować marszrutę, aby pokonać wszystkie mosty w Królewcu nie powtarzając przejścia.  
L. Euhler rozwiązał to przy pomocy zbioru punktów i linii je łączących. W ten sposób powstał graf, 
który posłużył L. Euhlerowi w sformułowaniu i uzasadnieniu odpowiedzi. 
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mianem „socjometrii”103. W opinii Jacoba Moreno „sposób organizacji spo-
łeczeństwa, zachodzące w nim procesy i patologie to bezpośredni skutek 
elementarnej struktury społecznej, wyrażającej się w sieci relacji między 
uczestnikami życia społecznego”104. Socjometria, postrzegana jako tech-
niczna metoda badania rzeczywistości społecznej, w istocie stanowi skom-
plikowany, złożony system służący do opisu struktur i relacji zachodzących 
w grupie. Zdaniem socjometryków – wspomnianego już Jacoba Moreno 
oraz Helen Jennings – „struktury socjometryczne (…) są całościami w tym 
znaczeniu, ze stanowią pewien rodzaj konfiguracji: każdy element struktu-
ry jest powiązany z każdym pozostałym elementem. Zmiana pozycji jednej 
jednostki może wpłynąć na całą strukturę”105. W okresie międzywojennym 
podejście socjometryczne było wykorzystywane przez niemieckich psy-
chologów, następnie, podczas II wojny światowej za jej pomocą przeprowa-
dzano rekrutację kandydatów na oficerów wojskowych. Na gruncie socjo-
metrii powstało wiele innych metod badawczych między innymi: socjono-
mia, socjatria, socjodrama i psychodrama. 

Kluczowym wydarzeniem w rozwoju socjometrii był pobyt Jacoba Mo-
reno w Stanach Zjednoczonych w 1925 roku. Konstruuje on wówczas so-
cjogram, będący graficzną prezentacją umożliwiającą zobrazowanie i po-
znawanie relacji w obrębie grupy, ujawnianie klik, zestawianie połączeń 
formalnych i nieformalnych, porównywanie oficjalnych i nieoficjalnych ka-
nałów informacji. Metoda socjogramu obok wielu zalet, posiadała również 
wady, z których istotna dotyczyła statycznego ukazywania rzeczywistości. 
Nieuniknionym było znalezienie techniki służącej do ukazania dynamiki 
w sieciach oraz sformułowanie określonych „praw sieci”, jako uniwersal-
nych reguł opisujących dynamikę procesów sieciowych.

Teoretyczno-metodologicznej genezy dla nauk sieciowych upatrywać 
można w „teorii elementarnej”, której przedstawiciele, między innymi Da-
vid Willer, Bo Anderson, Jacek Szmatka, Barry Markowsky, odnoszą się do 
aktorów znajdujących się w różnych relacjach społecznych. „Centralnymi 
obiektami tej teorii są indywidualni i zbiorowi aktorzy, uwarunkowani 
przez struktury”106. Zwolennicy wyżej wymienionej teorii próbują znaleźć 
odpowiedź na pytania dotyczące władzy i działań występujących w obrę-
bie relacji uwarunkowanych przez strukturę. Podmioty uwikłane w relacje 
społeczne motywowane są do działania interesami, profitami w postaci 

103 J. L. Moreno, „Foundations of sociometry: An introduction, Sociometry, nr 4/1941, s. 15-35.
104 J. L. Moreno, Socjolmetrija: eksperimentalnyj metod i nauka ob obszczestwie, Moskwa 2001, cyt. za:  

E. Bendyk, Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2004, s. 263.
105 J. Szmatka, Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, Wydawnictwo Nauko-

we PWN, Warszawa 2007, s. 99.
106 J. Szmatka, D. Willer, I. Uhl, Strukturalne determinanty władzy w sieciach wymiany, „Studia Socjolo-

giczne”, nr 3/1996, s. 69.
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maksymalizacji korzyści z wymiany bądź uniknięcia sytuacji braku/niedo-
statku związanego z wymianą. 

Wśród prekursorów dynamicznego podejścia do sieci wymienić należy 
węgierskiego matematyka Pala Erdosa, który wspólnie z Alfredem Renyi, 
próbował uzyskać odpowiedź na pytanie: jak powstają sieci? Podjęte przez 
nich badania, uzupełnione w późniejszym okresie spostrzeżeniami Alberta 
Laszlo-Barabasiego, zaowocowały wspólną konkluzją głoszącą, że sieci po-
wstają w sposób losowy107. Warto w tym kontekście przypomnieć również 
postać Anatola Rapaporta, wykładowcy University of Chicago, zajmującego 
się rozprzestrzenianiem chorób zakaźnych. Według A. Rapaporta dynami-
ka epidemiologiczna zależy nie tylko od struktury sieci, lecz występujących 
w jej obrębie rodzajach połączeń. 

Problematyka dynamiki w sieciach społecznych swój rozkwit zawdzię-
cza badaniom przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, prowa-
dzonych przez Duncana J. Wattsa, Stanleya Milgrama i Stevena Strogatza. 
W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych Duncan J. Watts zafascynowany 
eksperymentem Stanleya Milgrama dotyczącym koncepcji „małych świa-
tów”, formułuje własne spostrzeżenia odnoszące się do sieci społecznych. 
Po pierwsze zakłada, że sieci złożone są z małych, pokrywających się grup, 
gęsto ze sobą powiązanych i nakładających się na siebie. Po drugie, cechą 
sieci jest ich dynamika. Sieci nie są strukturą statyczną, w obrębie sieci jed-
ne relacje zanikają, inne powstają. Po trzecie, nie wszystkie relacje w sieci 
są w równym stopniu prawdopodobne. Autor wskazał zależności pomiędzy 
zjawiskami społecznymi a fizycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem 
emergentności. W zrozumieniu zachowań emergentnych, występujących 
w systemach społecznych i ekonomicznych, trudność polega bowiem na 
niewiedzy, braku pełnej informacji o elementarnych regułach, które rządzą 
systemami. D. J. Watts badając proces dyfuzji w sieci, zauważył dwie pra-
widłowości, mianowicie, gdy sieć jest luźna, co wynika z niewielkiej komu-
nikacji pomiędzy uczestnikami sieci, mamy do czynienia z bardzo słabym 
przepływem informacji, wiedzy, itp. Zdaniem autora szybkość przepływów 
zależy od gęstości połączeń, tj. im większa gęstość tym szybsze przepływy. 
W procesie tym może nastąpić jednak pewne załamanie, z chwilą, gdy sieć 
staje się zbyt gęsta, skutkiem czego jest chaos a następnie zahamowanie 
dyfuzji w obrębie struktur sieciowych. 

Duncan J. Watts, w przeciwieństwie do Anthony’ego Giddensa zakła-
da, że w przyszłości nauka jest w stanie stworzyć uniwersalną teorię spo-

107 A. Laszlo-Barabasi pisze, że „Rozmaite złożone układy mają podobną architekturę, opartą na wspól-
nych zasadach organizacji. Odkrycie to może pomóc zarówno w opracowywaniu nowych leków, jak 
i zwiększeniu bezpieczeństwa w Internecie”, A. Laszlo-Barabasi, E. Bonabeau, Sieci bezskalowe, „Świat 
nauki”, nr 6/2003, s. 64. 
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łeczną. Pisze bowiem: „Zrozumienie struktury rzeczywistych sieci może 
nadejść tylko w wyniku mariażu idei i danych, które leżą rozproszone po 
całym intelektualnym spektrum. Tworzą one fragmenty puzzla, z których 
każdy ma własną, fascynującą historię i pewien zasób wiedzy, ale żaden 
z nich nie stanowi klucza do całości”. Nauka o sieci nie jest w zupełności 
nauką nową, wymaga jednak odmiennego, od dotychczasowego, podejścia 
do rzeczywistości społecznej. Obecnie jest ona nieustannym procesem, 
a raczej zbiorem procesów, których specyfikę, złożoność i prawidłowości 
opisują sieci relacji. „Najważniejsze cechy sieci, takie jak otwartość, amor-
ficzność, (…), dynamika, nieustająca zmienność oraz wzbogacenie zasobów, 
interaktywność, wielofunkcyjność, stanowią kuszący obszar poznania dla 
ciekawych świata innego niźli ten widoczny za oknem”108. Współczesna na-
uka o sieci dostarcza nowych narzędzi za pomocą których można prowa-
dzić właściwy dyskurs na fenomenem współczesnych procesów, odwołując 
się do zjawiska emergencji oraz skutków zjawisk zachodzących w sieciach 
na różnych poziomach, których efektem jest istnienie nowych form organi-
zacji życia społecznego. 

1.3.2. Analiza sieci jako paradygmat? Procedury analizy sieciowej

Analiza sieciowa jest nie tylko zbiorem narzędzi badawczych. Stanowi 
pewnego rodzaju paradygmat, nowatorski sposób podejścia do procesów 
i relacji społecznych. Jest osobną, odrębną od dotychczasowych perspekty-
wą badawczą w socjologii, nawiązującą do licznych teorii psychologicznych, 
matematycznych, fizycznych i socjologicznych109. Badania w zakresie anali-
zy sieciowej obejmują swym zasięgiem trzy nurty, mianowicie:

 • badania sieci egocentrycznej, oparte na tym, co badana jednostka 
mówi na temat swoich kontaktów

 • badania sieci systemowych tworzonych przez uczestników sieci i do-
tyczących struktury sieci

 • badania dyfuzji, czyli typów i form przepływów sieci110 .

108 A. Tucholska, Świ@ty alternatywne, świ@aty komplementarne – sieciowa maskarada, [w:] G. Gorze-
lak, M. S. Szczepański, W. Ślęzak-Tazbir (red.), Człowiek – miasto – region. Związki i interakcje, Wydaw-
nictwo Scholar, Warszawa 2009, s. 285.

109 Dominik Batorski pisze, że „analiza sieci to coś więcej niż zestaw miar i narzędzi. To paradygmat i spo-
sób podejścia do rzeczywistości społecznej i badania zjawisk społecznych, opierających się przede 
wszystkim na analizie relacji między obiektami. Analiza sieci jest w gruncie rzeczy osobną perspek-
tywą badawczą w obrębie nauk społecznych”, D. Batorski, Metody analizy sieci i ich zastosowanie 
w ewaluacji, [w:] A. Haber, M. Szałaj (red.), Środowisko i warsztat ewaluacji, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 171-172. 

110 Słownik Socjologii i Nauk Społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 306-307.
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Przedmiotem badań tej dyscypliny są obiekty społeczne (np. grupy, fir-
my, instytucje, miasta, państwa, itp.) tworzące sieci i połączone ze sobą 
określonymi relacjami (np. komunikowanie się, współpraca, wymiana in-
formacji, przepływ ludności, itp.). Relacje mogę mieć charakter skierowa-
nych, symetrycznych, wartościowanych, dychotomicznych, itd. Konieczne 
jest również określenie czy relacje mają charakter zerojedynkowy (istnieją 
lub nieistnieją) oraz jaka jest siła połączeń (ich częstotliwość, wartość, dłu-
gość trwania, itp.). Podczas organizacji badań sieciowych należy szczegó-
łowo określić przedmiot badań np. populację. W zależności od jej wielkości 
można zanalizować całą populację lub jej fragment, wycinek.111 Dane nie-
zbędne do przeprowadzenia sieciowej analizy gromadzone są na wiele spo-
sobów miedzy innymi w oparciu o badania ankietowe lub wykorzystanie 
dostępnych, zgromadzonych w archiwach materiałów. 

Zgromadzone dane można zaprezentować na dwa, podstawowe sposoby tj:
 • za pomocą wizualizacji sieci złożonej z węzłów i relacji, które przed-

stawione są w formie linii i strzałek, (jeżeli opisujemy relacje skiero-
wane), gdzie grubość linii oznacza siłę relacji, czyli częstotliwość (jak 
często zachodzi komunikacja, wymiana, przepływ, itp.)

 • przy użyciu macierzy, zapisu macierzowego, czyli tabeli, w której 
umieszczamy informacje dotyczące węzłów sieci i relacji pomiędzy 
nimi. Zapisu relacji dokonuje się za pomocą cyfr, gdzie zero oznacza 
„brak relacji”, jedynka z kolei „istnienie relacji”. W przypadku relacji 
wartościowanych konkretna liczba odzwierciedla siłę relacji.

Tab. 1. Przykładowy zapis danych w postaci macierzy
A B C D E

A 1 0 1 1
B 0 1 1 0
C 1 0 1 1
D 1 1 0 0
E 1 1 0 1

Źródło: opracowanie własne

Zaprezentowane w postaci grafu lub macierzy dane sieciowe umożliwia-
ją uzyskanie wartościowych informacji na temat jednostek tworzących sieć 
oraz własności (specyfiki) samej sieci. Efektywność prowadzonych badań 
zawdzięczamy nowatorskim, wyspecjalizowanym programom kompute-
rowym, jak np. UCINET, NetDraw, StOCNET, Pajek, itd.112 Wśród własności 
sieci, jakie możemy poddać analizie, wymienić należy:
111 Więcej: D. Batorski, Metody…, s. 169 i dalej.
112 Więcej informacji m.in. w: M. Huisman, M. van Duijn, Software for Statistical Analysis of Social Net-

works, Groningen 2004. 
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 • węzły sieciowe – jednostkowi lub zbiorowi aktorzy znajdujący się 
w sieci, z uwzględnieniem relacji pomiędzy nimi i wpływu pozycji 
w sieci na ich zachowanie 

 • ilość komponentów – tj. niepołączonych ze sobą fragmentów sieci
 • ilość oraz położenie mostów i punktów przecięcia w sieci, czyli relacji 

i węzłów których brak może spowodować rozpad sieci. Punkty prze-
cięcia stanowią często jedyne źródło, węzeł kontrolujący przepływy 
w sieci, mogą jednak pełnić rolę blokady przepływu

 • spójność sieci – wyrażoną proporcją relacji odwzajemnionych, jakie 
mają miejsce w sieci do wszystkich możliwych relacji zachodzących 
w obrębie sieci

 • gęstość relacji – liczba istniejących połączeń w obrębie sieci do liczby 
faktycznie możliwych połączeń

 • stopień węzła – liczba połączeń określonego węzła w sieci z innymi 
węzłami

 • centralność węzła – miernik służącego do określenia, który węzeł ma 
istotne znaczenie w sieci

 • cechy relacji – z podziałem na binarne, gdzie bierze się pod uwagę obec-
ność lub nieobecność powiązania w obrębie sieci, bez uwzględniania 
stopnia jego intensywności; wartościowane, w których analizuje się 
siłę powiązania, częstotliwość reakcji np. liczba wspólnych działań, 
operacji, zadań; symetryczne i ukierunkowane, w zależności od charak-
teru przepływu zasobów, czy są one zrównoważone i odwzajemnio-
ne, czy wprost przeciwnie jednokierunkowe i niestabilne.

Prowadząc badania sieciowe istotne znaczenie mają techniki pozyski-
wania danych. Właściwe dla badań nad kapitałem społecznym w sieci są 
techniki „generowania imion” (name generator) oraz „generowania pozycji” 
(position generator). W pierwszym przypadku jednostka wskazuje na akto-
rów, z którymi jest w relacji i opisuje te relacje, w drugim jednostka wska-
zuje na osoby, o których wie, że mają duży dostęp do zasobów cenionych 
w danej zbiorowości. Ponadto źródłem danych mogą być wywiady, ankiety, 
obserwacje, dane ze spisów, rejestrów i archiwów. 

Analiza sieci pozwala scharakteryzować pozycję jednostki w struktu-
rach sieciowych biorąc pod uwagę jej relacje z innymi jednostkami. Wska-
zuje aktorów zajmujących centralne pozycje, jak również znajdujących się 
na obszarach peryferyjnych sieci. Pozwala określić jednostki, które posia-
dające władzę w sieci oraz mające szansę i możliwość uzyskać zasoby ce-
nione w sieci.

Stosując kryterium przedmiotu badań możemy mówić o dwóch typach 
podejścia o charakterze sieciowym tj. statycznym i dynamicznym. Podejście 
statyczne związane jest z badaniami ilościowymi, dotyczącymi struktu-

Badania sieci w naukach społecznych
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ralnych właściwości sieci np. pozycji aktora w obrębie sieci, powiązań wy-
stępujących pomiędzy uczestnikami sieci. Podejście dynamiczne polega na 
analizowaniu dynamiki procesów zachodzących wewnątrz i na zewnątrz 
sieci. Koncentruje się na zawartości interakcji zachodzących w obrębie sie-
ci, w mniejszym stopniu na jej strukturalnych właściwościach. 

Omawiając trudności związane z prowadzeniem badań sieciowych na-
leży wskazać problemy z wyznaczaniem, określaniem granic sieci, jaką 
mamy poddać analizie. E. Laumann, P. Mardsen, D. Prensky wskazują dwa 
rodzaje podejścia do wyznaczania obszaru sieci:113

- nominalistyczne – to takie, w którym badacz określa kryteria uczestni-
ctwa w danej sieci, na jej podstawie wybiera aktorów i obserwuje relacje 
między nimi. Możemy zatem kierować się kryterium funkcjonalnym danej 
organizacji np. działającej na rzecz praw dziecka, lub kryterium miejsca, te-
rytorium działania np. analiza instytucji proobywatelskich na terytorium 
miasta Warszawa.

- realistyczne – gdzie analityk sieciowy za granicę sieci przyjmuje spo-
strzeżenia samych aktorów sieci, definiujących, określających jej granicę. 
Jednym ze sposobów tego podejścia jest metoda kuli śniegowej, polegająca 
na rozpoczęciu badania od pewnej, określonej sieci powiązań i włączaniu 
do niej kontaktów określanych jako przyległe (wymieniane przez respon-
dentów) aż do momentu w którym badani nie wymienią już żadnego aktora.

1.3.3. Podsumowanie

Znaczenie sieci i wkład sieciowej analizy w badania dotyczące współ-
pracy transgranicznej rzadko bywa doceniany. Wynika to głównie z nie-
wielkiego poczucia świadomości o właściwościach i zaletach sieci oraz 
krótkiej „obecności” analizy sieciowej w naukach społecznych, w dodatku 
małopopularnej i nierozpowszechnionej. Przypuszczać można, że wraz 
z zagęszczaniem się procesów społecznych, ekonomicznych i politycznych 
na płaszczyźnie transgranicznej wzrośnie poczucie świadomości na temat 
istoty sieciowej organizacji. Dominujące w coraz większym stopniu struk-
tury sieciowe cechuje niejednorodność, złożoność i zróżnicowanie. Anali-
za sieciowa umożliwiająca precyzyjne badanie współczesnych procesów 
i form życia społecznego stanowić będzie odpowiednie narzędzie do opisy-
wania i wyjaśniania konfiguracji i relacji zachodzących na poziomie trans-
granicznym. 

113 Zob. E. Laumann, P. Mardsen, D. Prensky, The boundary specification problem in network analysis, 
[w:] R. Burt, M. Minor (red.), Applied Network Analysis, London 1983.
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Rozdział 2.

Kapitał społeczny
w układach sieciowych

2.1. Sieciowy kapitał społeczny na pograniczu jako problem 
badawczy

Potrzeba studiów nad sieciowym kapitałem społecznym na pograniczu 
wynika z kilku podstawowych przesłanek. Po pierwsze w badaniach so-
cjologicznych coraz częściej akcentuje się znacznie kapitału społecznego, 
który podobnie jak kapitał ekonomiczny czy ludzki sprzyja rozwojowi spo-
łeczno-gospodarczemu, decydując o jego dynamice i kierunku. Po drugie 
w dobie narastających procesów globalizacji i integracji europejskiej zmia-
nie ulega znaczenie i pozycja obszarów przygranicznych. Z jednej strony 
stanowią miejsce utrzymania tradycyjnych wartości i kultur, będąc kul-
turowymi wyspami dla skomercjalizowanego społeczeństwa114. Z drugiej 
pełnią rolę pomostu, łącznika pomiędzy zróżnicowanymi kulturowo, eko-
nomicznie i mentalnie społecznościami lokalnymi, oddzielonymi granicą 
nie tylko w sensie terytorialnym, ale również społecznym. Po trzecie, na te-
mat konieczności kreowania kapitału społecznego trwa nieustanna dysku-
sja w kontekście umacniania się społeczeństwa obywatelskiego i rozkwitu 
społeczno-gospodarczego. W epoce społeczeństwa sieciowego, otoczone-
go rozmaitymi powiązaniami, odsuwającymi na dalszy tor tradycyjnie ro-
zumiane granice, regiony przygraniczne stoją przed nowym wyzwaniem. 

114 Zob. więcej: J. Rifikin, Wiek dostępu, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003. 
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Usieciowienie narzuca odmienny od dotychczasowego model organizacji 
rzeczywistości społecznej. Wymaga to od obszarów transgranicznych mo-
dyfikacji zasad ich funkcjonowania w kierunku kooptacji do globalnej i lo-
kalnej sieci kooperacji oraz współpracy. Brak uczestnictwa, oderwanie od 
dominującej geopolityki sieciowej wiąże się bezpośrednio z wykluczeniem 
informacyjnym i przejściem do tzw. „Czwartego Świata”. 

Koncepcja kapitału społecznego odnosi się do możliwość aktywiza-
cji i wykorzystania zasobów zawartych w sieciach, powiązaniach, w celu 
generowania korzyści na poziomie jednostkowym i grupowym. W litera-
turze przedmiotu wskazuje się na wzrost znaczenia kapitału społecznego 
w społeczeństwach postindustrialnych, informacyjnych, uformowanych za 
pomocą spłaszczonych, usieciowionych struktur organizacyjnych. Kapitał 
społeczny funkcjonuje w różnego rodzaju formach, na różnych poziomach 
życia społecznego, jest wytwarzany i utrzymywany w oparciu o interakcje 
społeczne. Może być kreowany na bazie istniejących struktur organizacyj-
nych jak również spontanicznie, czasowo, dla realizacji określonego zada-
nia. Główną sferą działania społecznego kapitału jest budowa sprzyjają-
cych warunków do nawiązywania współpracy oraz prowadzenia wymiany 
różnego rodzaju zasobów. 

Przeobrażenia, jakie zaobserwować możemy we współczesnym świecie, 
gdzie struktury organizacyjne przybierają postać elastycznych sieci, zapro-
gramowanych do określonych działań, które „zasilane technologią informa-
cyjną narzucają logikę strukturalną elementowi ludzkiemu”115, wymagają 
redefinicji pojęcia kapitału społecznego. Brak teorii ukazujących dynamikę 
kapitału społecznego w strukturach sieci obliguje do nawiązania do teo-
rii sieciowych jako prób przezwyciężenia kryzysu teoretycznego w bada-
niach kapitału społecznego. Studia nad sieciowym kapitałem społecznym 
umożliwiają diagnozę wykorzystania własnych zasobów w procesie roz-
woju regionu transgranicznego z uwzględnieniem specyfiki, jakości i zna-
czenia kapitału społecznego, potencjału do jego kreowania oraz dogłębnej 
analizy sieci powiązań w obrębie współpracy transgranicznej. Koncepcja 
kapitału sieciowego umożliwia eksplikację mechanizmów oddziaływują-
cych na kreowanie innowacji, wiedzy, itd. Interakcje partnerów w sieci to-
rują drogę do wymiany informacji i obustronnego procesu uczenia się, co 
pozwala tworzyć tzw. nową wiedzę. Nasilenie wzajemnych relacji propor-
cjonalnie generuje większe zasoby kapitału społecznego, bowiem napływ 
nowych informacji pozwala dostrzec innowacyjne szanse w rozwoju oto-
czenia. Trwałe sieci powiązań, zbudowane na zaufaniu i wzajemnym zaan-
gażowaniu oraz przepływie dóbr prywatnych i wspólnotowych, stanowią 
115 M. Castells, Informacjonizm i społeczeństwo sieciowe, „Przegląd Polityczny”, nr 64/2004, s. 140 i da-

lej.
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solidny fundament dla interakcji umożliwiających gromadzenie informacji 
istotnych dla krótko- i długookresowego rozwoju partnerstwa. W sytuacji, 
gdy społeczne interakcje zdominowane są przez dobra prywatne, mamy do 
czynienia z tzw. negatywnym kapitałem społecznym wykorzystanym naj-
częściej do kontroli partnera, co ma na celu uzyskanie jak największej ilości 
korzyści, kosztem osób trzecich. Negatywny kapitał społeczny jest wyko-
rzystywany dla realizacji interesów określonych grupy (lub grup) aktorów 
społecznych. Andrzej Matysiak nawiązując do kapitału negatywnego uży-
wa określenia „środek prywatyzacji przestrzeni społecznej”, podkreślając 
tym samym jego destrukcyjny charakter, generujący atmosferę nieufności 
i redukujący do minimum współpracę, współdziałanie i współodpowie-
dzialność116 .

2.2. Wybrane koncepcje badań kapitału społecznego w sieci

Podstawowym składnikiem kapitału jest sieć i uczestnictwo w jej struk-
turze. Istnienie przeplatających się sieci, mniej lub bardziej gęstych, powią-
zań i relacji pomiędzy aktorami stanowi kluczowy składnik społecznego 
kapitału. Przejawia się on w zdolności, a właściwie skłonności aktorów do 
działania w obrębie zbiorowości, wytwarzania nowych powiązań, kontak-
tów, wzmacniających funkcjonowanie i rozwój sieci. 

Koncepcja kapitału społecznego jest od kilku dekad popularnym i coraz 
bardziej powszechnym pojęciem stosowanym w wielu opracowaniach na-
ukowych. Teorie społecznego kapitału związane są ściśle z XIX i XX-wiecz-
ną teorią wymiany, w której podkreślano znaczenie procesu wymiany jako 
regulatora i siły napędowej życia społecznego. W dotychczasowej literatu-
rze można wyróżnić trzy perspektywy teoretyczne w zakresie badań nad 
kapitałem społecznym: neodurkheimowską, historyczno-instytucjonalną 
oraz ściśle związaną z teorią racjonalnego wyboru. Sformułowanie kapi-
tału społecznego po raz pierwszy pojawiło się w 1916 roku z inicjatywy 
Lynde’a Hanifana, zajmującego się analizą działań wspólnotowych, relacji 
przyjacielskich, sympatii117. 

Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych założenia kapitału 
społecznego stanowiły przedmiot zainteresowania Johna Selleya, Aleksan-
dra Sima, Elizabeth Loosley oraz Jane Jacobs. Szczególny rozwój koncepcji 
kapitału społecznego miał miejsce na przełomie lat 70., 80. i 90., dzięki pra-

116 A. Matysiak, Negatywny kapitał społeczny, [w:] S. Partycki (red.), Nowa ekonomia a społeczeństwo, 
Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 241-247.

117 L. Hanifan był kierownikiem a jednocześnie reformatorem szkoły w Wirginii Zachodniej. Określenia 
„kapitału społecznego” użył autor przy opisywaniu zaangażowania wspólnoty w rozwój szkół. 

Kapitał społeczny w układach sieciowych



54

Kapitał społeczny w sieci współpracy transgranicznej Białej Podlaskiej i Brześcia

com Pierre’a Bourdieu, Jamesa Colemana, Roberta Putnama oraz Francisa 
Fukuyamy. Z końcem lat 90-tych i początkiem XXI wieku problematyką 
kapitału społecznego w kontekście sieci zainteresowali się między innymi 
Nan Lin, Ronald Burt, a jeszcze wcześniej Mark Granovettera. 

W literaturze polskiej badania nad społecznym kapitałem wzorowane 
były początkowo na koncepcjach Pierre’a Bourdieu, a następnie Jamesa 
Colemana i Roberta Putnama118. Istnieje wiele prac dotyczących kapitału 
społecznego w Polsce, realizowanych między innymi przez Janusza Czapiń-
skiego119, Barbarę Fedyszak-Radziejowską120, Mikołaja Herbsta121, Cezarego 
Trutkowskiego i Sławomira Mandesa122, Andrzeja Sadowskiego123 oraz To-
masza Żukowskiego124.Źródłem informacji mogą być również dane Polskie-
go Generalnego Sondażu Społecznego, Europejskiego Sondażu Społeczne-
go, European Values Survey oraz World Values Survey. Badania te, oparte na 
jakościowych i ilościowych analizach dotyczą zagadnień z zakresu zaufania 
społecznego, uczestnictwa w wyborach, członkowstwa w organizacjach 
i stowarzyszeniach, stosunku do demokracji, poczucia wpływu na sytuacje 
w miejscu zamieszkania respondenta. Dorobek ten, jakkolwiek bogaty, po-
siada wiele mankamentów, wśród których wymienić można:125

 • rozdźwięk pomiędzy wnikliwością dyskusji teoretycznej nad kapita-
łem społecznym a słabością empirycznych konceptualizacji pojęcia 
w polskich badaniach,

 • brak prac empirycznych podejmujących kwestię wpływu kapitału 
społecznego na rzeczywistość i sposobu, w jaki jest przez nią kształ-
towany,

 • nieprzemyślany dobór wskaźników, zaczerpnięty wprost z literatury 
zagranicznej, często nieadekwatny z punktu widzenia, w jakim się je 
wykorzystuje. 

118 Zobacz: J. Herbst, Kraina nieufności: kapitał społeczny, rozwój gospodarczy i sprawność instytucji 
publicznych w polskiej literaturze akademickiej, [w:] P. Swaniewicz, J. Herbst i inni, Szafarze darów 
europejskich. Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach, Wydaw-
nictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 22. 

119 J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza Społeczna, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2005 i 2007.
120 B. Fedyszak-Radziejowska, Kapitał społeczny wsi. Uwarunkowania historyczne, stan obecny i szanse 

rozwoju, „Wieś i rolnictwo”, nr 3/2008.
121 M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe 

SCHOLAR, Warszawa 2007.
122 C. Trutkowski, S. Mandes, Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 

Warszawa 2005.
123 A. Sadowski, Białystok. Kapitał społeczny mieszkańców miasta, Wydawnictwo WSE, Białystok 2006.
124  T. Żukowski, Kapitał społeczny w Polsce lokalnej. Przestrzenne zróżnicowanie na początku XXI wieku, 

[w:] E. Leś, M. Ołdak (red.), Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym, Collegium Civitas Press, 
Warszawa 2007.

125 Za: J. Herbst, Kraina…, s. 23-24.
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2.2.1. Kategoria sieci w klasycznych koncepcjach kapitału 
społecznego J. Colemana, R. Putnama, P. Bourdieu  
i F. Fukuyamy

Teoria kapitału społecznego Jamesa Colemana łączy w sobie perspekty-
wę socjologicznej teorii relacji społecznych oraz ekonomicznej, odnoszącej 
się do indywidualnych działań, pobudzanych własnym interesem i maksy-
malizacją zysków. W myśl J. Colemana kapitał społeczny jest emergentnym 
produktem ubocznym działań podejmowanych przez jednostki lub zbioro-
wości. Jest aspektem struktury społecznej, stąd winien być rozpatrywany 
w kontekście powiązań, zależności między elementami owej struktury. Ka-
pitał społeczny to również umiejętność współpracy międzyosobowej w ra-
mach grup, organizacji realizujących określone działania126. Zdefiniowany 
w ten sposób kapitał utożsamiany jest ze zdolnością ludzi do współpracy, 
do podejmowania wspólnych działań, których źródłem są interakcje, po-
wiązania i sieci. Autor zwraca również uwagę, że korzystanie z kapitału 
społecznego wiąże się bezpośrednio z podejmowaniem regularnych dzia-
łań na rzecz jego umacniania i wzrostu. Posługując się przykładem rodziny 
autor pokazuje, że potencjał kapitału społecznego zależy od intensywności 
relacji, zdolności do oddziaływania na innych członków sieci, siły, spójności 
i dynamiki powiązań. Ponadto kapitał społeczny ulega zmianie adekwatnie 
do przeobrażeń kształtu powiązań społecznych.

James Coleman podkreśla, że rolę generatora kapitału społecznego pełni 
tzw. „domknięcie sieci społecznych”, stanowiące warunek sine qua non dla 
kształtowania się i zachowania norm, zaufania i innych wartości kluczo-
wych w danej sieci. Zamknięte sieci gwarantują solidarność w społecznej 
strukturze, zapewniając jednocześnie dynamiczny i bezpośredni przepływ 
informacji pomiędzy dowolnymi węzłami sieci. Gwarantują przy tym utrzy-
manie obowiązujących norm, czyli aprobowanych w sieci zasad działania, 
chroniąc struktury przed negatywnymi czynnikami. Możliwość dostępu do 
wiedzy i informacji stanowi – zdaniem J. Colemana – istotną formę społecz-
nego kapitału. Autor dostrzega również związek pomiędzy kapitałem spo-
łecznym, a ludzkim i fizycznymi. Wszystkie trzy formy, w postaci zasobów 
materialnych, wiedzy i doświadczenia oraz aktywności i zaufania, mają za 
zadanie zapewnić dobrobyt wszystkim członkom sieci (społeczności). 

Pierre Bourdieu, przedstawiciel strukturalizmu konstruktywistyczne-
go określił kapitał społeczny, jako suma „zasobów, aktualnych i potencjal-
nych, które należą się jednostce z tytułu posiadania trwałej, mniej lub bar-
dziej zinstytucjonalizowanej sieci relacji, znajomości, uznania (…), jest sumą 
126 J. Coleman, Social Capital In the Creation of Human Capital, “American Journal of Sociology”, 

vol.86/1988, s. 95.
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kapitałów i władzy, które sieć ta może zmobilizować”127. Jest on osadzony 
w strukturze relacji pomiędzy podmiotami i wyznaczony przez posiadanie 
dostępu do sieci relacji, powiązań i zależności. Tym samym poprzez party-
cypację w takich sieciach jednostka ma możliwość dostępu do zasobów, ja-
kie posiadają pozostali uczestnicy sieci. Istnieje zatem zależność pomiędzy 
kapitałem społecznym a ekonomicznym, symbolicznym i kulturowym, na 
zasadzie, że jednostka łącząc się z innymi węzłami sieci, ma dostęp do po-
siadanych przez nich kapitałów. Podstawą funkcjonowania sieci powiązań, 
jako kapitału społecznego, jest relacja wymiany. Pierre Bourdieu pisze, że 
„związki i powiązania (…) mogą w praktyce egzystować tylko na podstawie 
materialnej lub/i symbolicznej wymiany tych powiązań, do których pod-
trzymania same się przyczyniają”128. 

Francuski socjolog zwraca uwagę, że kapitał społeczny budowany jest 
w oparciu o wypracowane strategie, działania z góry nakreślone, bowiem 
sieć związków stanowi efekt strategii inwestycyjnych ukierunkowanych 
na tworzenie związków społecznych o krótko- lub długotrwałym okresie 
funkcjonowania129. Przeciwnie do Jamesa Colemana, zdaniem P. Bourdieu, 
zamknięcie sieci hamuje rozwój kapitału społecznego, którego reprodukcja 
uwarunkowana jest otwarciem na innych, nowych aktorów, z którymi na-
wiązujemy wspominanie relacje wymiany. 

Pierre Bourdieu rozważania na temat kapitału społecznego odnosi do 
kategorii pola, o której pisze autor w pierwszym rozdziale niniejszej książ-
ki. Kapitał społeczny „to coś, co jest efektywne w danym polu zarazem jako 
broń i jako stawka w walce, coś co pozwala (…) sprawować władzę, wy-
wierać wpływ, a więc istnieć w danym polu”130. Jednocześnie jest on formą, 
o którą na arenie pola toczy się nieustanna walka, gra, rywalizacja. „Posia-
danie zaś owej władzy (kapitału) – zdaniem francuskiego badacza – określa 
dostęp do specyficznych korzyści, o które toczy się gra w danym polu”131. 
Wielkość społecznego kapitału, zgromadzonego przez danego aktora spo-
łecznego, zależy od wielkości sieci powiązań, jaką dany aktor jest w stanie 
zmobilizować oraz ilości kapitałów ekonomicznego i kulturowego nagro-
madzonych przez wszystkich, zaangażowanych w relacje uczestników. 

Francis Fukuyama pojęcie kapitału społecznego wiąże po pierwsze, 
z kategoriami zaufania, norm etycznych a przede wszystkim wartości kul-

127 P. Bourdieu, L. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001, s. 
104.

128 P. Bourdieu, Okonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital, [w:] R. Kreckel (red.), Soziale 
Welt, Soziale Ungleichheiten, Gottingen 1983, Sonderband 2, s. 191.

129 Tamże, s. 193. 
130 P. Bourdieu, L. Wacquant, Logika…, s. 652 lub P. Bourdieu, L. Wacquant, Zaproszenie do socjologii 

refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001, s. 79. 
131 Tamże, s. 652.
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turowych132. Jest to „zestaw (…) wartości i norm (…) wspólnych dla człon-
ków określonej grupy i umożliwiającej im skuteczne współdziałanie”133. Po 
drugie, kapitał społeczny jest „zdolnością wynikającą z rozpowszechnienia 
zaufania w obrębie społeczeństwa lub jego części”134. Tym samym autor 
przypisuje kapitałowi społecznemu czynnik twórczy, sprawczy, jakim jest 
ów zdolność do działania tj. rozpowszechniania zaufania. Na wielkość kapi-
tału społecznego mają wpływ zasoby kulturowe, takie jak: tradycja, zwy-
czaje, działania rynkowe i inne. Na kanwie tak zdefiniowanych zasobów 
kulturowych, wzmocnionych wspólnie podzielanym zaufaniem, ma miejsce 
współpraca i zdolność do kreowania relacji i powiązań. W opinii F. Fukuya-
my każde społeczeństwo dysponuje określonym potencjałem kapitału spo-
łecznego, różnica polega jedynie na tzw. „promieniu zaufania”, który należy 
rozumieć w kategorii wielkości i rozległości odwzajemnionych relacji135. 
Kapitał ma charakter produktywny, co oznacza, że „Dane społeczeństwo 
w miarę upływu czasu może zbudować lub stracić kapitał społeczny”136. 
Autor podkreśla również, że użyteczność kapitału społecznego polega 
na jego płynności, zdolności do tworzenia nowych związków, moderni-
zowania działań, co w epoce społeczeństwa nowoczesnego, dynamiczne-
go stanowi istotny zasób dla jego rozwoju. Jego zdaniem „Społeczeństwa 
dysponujące dużym kapitałem społecznym będą o wiele bardziej skłonne 
do adaptowania nowych form organizacji (…) niż te, w których występuje 
deficyt kapitału społecznego”. Zdaniem Francisa Fukuyamy destrukcyjne, 
dysfunkcjonalne konsekwencje dla społeczeństwa przynoszą silne i za-
mknięte powiązania (sieci) społeczne, sprzyjające kreowaniu szkodliwych 
społecznie procesów i działań. 

Szczególne znaczenie w upowszechnieniu pojęcia kapitału społecznego 
przypisuje się Robertowi Putnamowi, który kapitał społeczny przypisuje 
do „powiązań między jednostkami – sieci społecznych oraz norm wzajem-
ności oraz wyrastającego z nich zaufania”137. Zdaniem autora fundamental-
ną cechą tak zdefiniowanego kapitału społecznego jest to, że „sieci społecz-
ne mają wartość”138, co podnosi efektywność i produktywność działalności 
jednostek i grup powiązanych ze sobą dla wspólnego działania. Sieć sta-
nowiąca formę kapitału społecznego, budowana na relacjach poziomych 

132 Zob. F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa-Wrocław 1997, s. 39. 

133 F. Fukuyama, Kapitał społeczny, [w:] L. E. Harrison, S. P. Huntington, Kultura ma znaczenie. Jak warto-
ści wpływają na rozwój społeczeństw, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań 2003, s. 169. 

134 F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał..., s. 39.  
135 Zob. F. Fukuyama, Kapitał społeczny, [w:] L. E. Harrison, S. P. Huntington, Kultura…, s. 170. 
136 F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał..., s. 41, s. 43. 
137 R. Putnam, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, 

Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 33. 
138 Tamże, s. 33. 
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ułatwia przepływ informacji, proces komunikacji, zaś gęstość sieci wpły-
wa bezpośrednio na gotowość społeczności do współpracy139. Co więcej 
„Sieć społecznego zaangażowania stanowi (…) świadectwo dawnej, udanej 
współpracy, służąc za kulturowy wzór do pracy przyszłej”140. Kluczowe 
znaczenie przypisuje autor gęstym sieciom powiązań, które rozszerzają 
świadomość uczestników i przekształcają postawę indywidualistyczną 
w zbiorową („ja” w „my”). Pomimo tego, zwraca uwagę na zmianę struktury 
i dynamiki współczesnych sieci. Współcześnie, coraz częściej „Rozproszo-
ne, jednoaspektowe i powierzchowne interakcje, stopniowo wypierają gę-
ste, wielowymiarowe i dobrze sprawdzone więzi. Większość kontaktów jest 
jednorazowa, nawiązywana w określonym celu i we własnym interesie”141. 
Drugą, cenną właściwością sieci jest ich rozległość, bowiem „nasze sieci, je-
śli są dość rozległe, łączą nas z potencjalnymi partnerami (…), zapewniając 
wysokiej jakości informacje, i ręczą za nas”142. 

Sformułowana przez Roberta Putnama typologia sieci wyróżnia: sieci 
poziome, o charakterze partnerskim, konstruowane oddolnie przez orga-
nizacje lub stowarzyszenia oraz sieci pionowe, o hierarchicznej strukturze, 
wyznaczającej relacje podrzędności i nadrzędności. Autor dogłębnie uza-
sadnia większe znaczenie sieci poziomych, które podtrzymują współpracę, 
zaufanie, ułatwiają komunikację i przepływ informacji. Powiązania piono-
we generują asymetryczne relacje typu „patron – klient”, redukują zaufa-
nie, sprzyjając wyzyskowi i oportunizmowi143. W swoich badaniach nad 
kapitałem społecznym miasta zróżnicowanego kulturowo wyróżnia dwie 
formy kapitału: „wiążącą” i „pomostową”. Pierwsza odnosi się do relacji 
pomiędzy osobami homogenicznymi, druga sprzyja budowaniu powiązań 
pomiędzy grupami heterogenicznymi, ułatwiając przekraczanie wszelkich 
barier i dystansów. 

Robert Putnam podkreśla również, że siła kapitału społecznego za-
leży od siły powiązań w społeczeństwie. Jego zdaniem tylko osoba o sil-
nych kontaktach w silnie powiązanym społeczeństwie jest wystarczająco 
produktywna, czym sprzeciwia się poglądom Marka Granovettera, twórcy 
koncepcji „siły słabych więzi”144. Dla R. Putnama kapitał społeczny ma cha-
rakter zmienny, płynny, co oznacza, że wraz ze wzrostem częstotliwości 
korzystania z niego wzrasta jego zasób i odwrotnie, kapitał ulega wyczer-
139 Autor pisze, że „cnota obywatelska jest najsilniejsza wtedy, gdy jest osadzona w gęstej sieci wzajem-

nych relacji społecznych”, [w:] R. Putnam, Samotna…, s. 33. 
140 R. Putnam, Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Instytut Wy-

dawniczy Znak, Kraków-Warszawa 1995, s. 258.
141 R. Putnam, Samotna…, s. 309-310.
142 Tamże, s. 526. 
143 R. Putnam, Demokracja…, s. 269-277.
144 M. Granovetter, The Strength of Weak Ties, „American Journal Sociology”, vol.78/1973, s. 1360-1380. 

Więcej w dalszej części niniejszej rozprawy doktorskiej. 
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paniu, jeżeli nie jest używany. Autor jest również zdania, że sieć o gęstych 
połączeniach wzmacnia kluczowe dla wspólnotowego działania wartości 
takie jak zaufanie i normy. Nie dotyczy to jego zdaniem dużych struktur 
społecznych, w których bardzo często słabe powiązania z małymi, gęstymi 
grupami, sprzyjają utrzymaniu spójności całej struktury sieciowej. 

2.2.2. Sieciowe komponenty kapitału społecznego w teoriach  
A. Krishny i E. Shrader, P. Adlera i S-W. Kwon, J. Nahapiet 
i S. Ghostal, P. Bullena i J. Onyx

Anirudh Krishna i Elizabeth Shrader podejmując problematykę struktu-
ralnego kapitału społecznego określają go mianem formalnego i nieformal-
nego układu instytucji lokalnych oraz działań przez nich prowadzonych, 
które służą jako narzędzie dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Struktu-
ralny kapitał społeczny kreują poziome sieci relacji, organizacji i instytucji 
poprzez praktykę wspólnych inicjatyw i obustronną odpowiedzialność za 
podejmowanie działania. Rozległość (zasięg) i jakość sieci kontaktów oraz 
relacji stanowią czynnik decydujący o zasobach/puli kapitału sieciowego. 

Zdaniem Paula Adlera i Seok-Woo Kwon, zajmujących się analizą oraz 
syntezą dotychczasowego dorobku z zakresu kapitału społecznego, jest 
on „zasobem dla indywidualnych i zbiorowych aktorów, stworzonym dzię-
ki układowi i zawartości sieci powiązań istniejących w mniej lub bardziej 
trwałych relacjach społecznych”145. Stwierdzeniem tym nawiązują do 
wcześniejszych koncepcji P. Bourdieu, R. Putnama czy F. Fukuyamy, pod-
kreślając znaczenie sieci powiązań i ich zawartości, jako kluczowych me-
chanizmów, za pomocą których budowany jest kapitał społeczny. Można 
zatem postawić tezę, że istnieje dzięki sieciom i w oparciu o sieci. Brak po-
łączeń sieciowych to jednocześnie brak kapitału społecznego. 

W kategoriach sieciowych kapitał społeczny teoretyzują Janine Nahapiet 
i Sumantra Ghostal podkreślając, że jest on sumą zasobów, tak aktualnych, 
jak również potencjalnych, wkomponowanych, osiągalnych i wytwarza-
nych w obrębie relacji sieciowych. Kapitał społeczny obejmuje zatem struk-
turę sieci powiązań, jest również skumulowany w zasobach jakie określona 
sieć może w danym czasie zmobilizować. Zdaniem autorów analizując kapi-
tał społeczny, zarówno w wymiarze relacyjnym, jak również poznawczym, 
należy wziąć pod uwagę takie aspekty jak: powiązania i relacje w obrębie 
sieci z uwzględnieniem kanałów informacyjnych przy pomocy których roz-
powszechnianie się informacja, wiedza, itd.; zaufanie i oczekiwania wzglę-
145 P. Adler, S. Kwon, „Social Capital; the Good, the Bad and The Ugly”, [w:] E. Lesser (red.), Knowledge and 

Social Capital. Foundations and Applications, Butterworth-Heinemann, Boston 2000, s. 93.
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dem aktorów; wspólne cele, kody, kulturę organizacyjną, które sprzyjać 
będą poczuciu przynależności, identyfikacji, a w związku z tym ułatwią 
wymianę i przepływ kluczowych zasobów. 

Paul Bullen i Jenny Onyx wyjaśniają kapitał społeczny jako złożone, 
wieloaspektowe kategorie budowane na sieciach powiązań, z uwzględnie-
niem takich czynników jak: zaufanie, proaktywność, wzajemność i inne. 
Wyznacznikami kapitału społecznego są zdaniem autorów takie elementy 
jak: uczestnictwo w sieci i skłonność aktorów do nawiązywania nowych 
kontaktów, połączeń, itp.; wzajemność definiowaną jako działanie jednych 
osób na rzecz drugich, często kosztem krótkoterminowych korzyści dla 
wygenerowania długoterminowych profitów; wspólnotę, czyli działanie 
aktorów na szeroką skalę i powszechny dostęp do zasobów, stanowiących 
niejako wspólną własność. 

Do kluczowych komponentów społecznego kapitału zaliczyć można 
horyzontalne i wertykalne sieci o zróżnicowanych konfiguracjach, gęstoś-
ciach, kształtach, stopniach domknięcia i zakresach dostępności. W sie-
ciowym ujęciu społecznego kapitału kluczowe znaczenie ma analiza róż-
nych typów sieci, gęstości i struktur powiązań oraz określenie, w jakim 
stopniu struktury te umożliwiają dostęp do zasobów i kontrolę nad nimi. 
Pozytywny potencjał kapitału umożliwia swobodne przepływy zasobów, 
obniża koszty związane z podejmowanymi działaniami, redukuje ich sto-
pień niepewności i ryzyka. Jakość sieciowego kapitału społecznego zależy 
od stopnia jego rozwoju, jakości połączeń, poziomu zaufania, gotowości do 
budowania inicjatyw (poziomu społeczeństwa obywatelskiego), itd. Poten-
cjał kapitału może być wzmacniany dzięki sieciom internetowym, które 
podtrzymują istnienie słabych relacji i powiązań. Sieci teleinformatyczne 
umożliwiają bowiem utrzymanie kontaktu i znajomości ponad granicami, 
w obrębie aktorów oddalonych od siebie. Komponentem sieci a jednocześ-
nie wskaźnikiem badań będzie w tym przypadku częstotliwość korzysta-
nia z poczty elektronicznej, umożliwiającej odbieranie i dostarczanie infor-
macji. „Drugi item komponentu sieci stanowi korzystanie z e-maila przy-
najmniej raz w tygodniu”146. 

Analizując dotychczasowy zasób teoretyczne-metodologicznych kon-
cepcji kapitału społecznego należy zwrócić uwagę na niedostatek teorii 
ukazujących zastosowanie kapitału społecznego do analizy rzeczywisto-
ści społecznej opartej na formach sieciowych i szeroko rozumianym pro-
cesie usieciowienia. „Dużo rzadziej spotyka się prace teoretyczne w ści-
słym sensie tzn. oferujące pewien model systemu sieciowego, z którego to 
146 M. Frykowski, Klasyczne typy kapitału społecznego wśród mieszkańców terenów wiejskich woje-

wództwa łódzkiego, [w:] E. Psyk-Piotrowska (red.), Kapitał społeczny. Partycypacja obywatelska. Roz-
wój lokalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 71.
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modelu wynikają określone testowane przewidywania zachowania owego 
systemu”147. Szczególne braki widoczne są w materii obejmującej problema-
tykę pogranicza i współpracy zachodzącej pomiędzy podmiotami zlokali-
zowanymi na obszarach przygranicznych, peryferyjnych. Sieciowy kapitał 
społeczny na pograniczu, jako kategoria analityczna, a jednocześnie zasób 
danej społeczności, stanowi próbę przezwyciężenia kryzysu teoretycznego 
a także metodologicznego, jaki ma miejsce na gruncie socjologii pogranicza, 
która otwiera nowe pola badawcze w wyniku zmiany znaczenia granic i re-
gionów przygranicznych, wzrostu znaczenia transnarodowości i europei-
zacji w wymiarze horyzontalnym jako przedmiotu badań148 .

Rozwój teorii kapitału społecznego nie został zakończony. Pogłębione 
studia nad sieciowym kapitałem społecznym umożliwiają rozwój perspek-
tywy teoretycznej oraz wyjaśnienie i zrozumienie istoty społecznego kapi-
tału w funkcjonowaniu współczesnego świata. W szczególności stanowią 
nowatorskie i kluczowe narzędzie dla stymulacji rozwoju lokalnego, regio-
nalnego, transgranicznego. Popularność i rozpowszechnienie terminu ka-
pitału społecznego jest dowodem na potrzebę analizy tego typu zjawiska, 
oczekiwaną przez badaczy, polityków, a także opinię publiczną. Koncep-
cje społecznego kapitału nie tracą na atrakcyjności, a wprost przeciwnie 
skłaniają badaczy do nowych dyskusji, inspirując ich do kolejnych, nowa-
torskich badań. Pojawiające się wątpliwości i zastrzeżenia są dowodem na 
nieustanną popularność kapitału społecznego, którego potencjał badawczy 
nie został jeszcze wyczerpany. 

2.2.3. Kapitał społeczny w koncepcji „luk strukturalnych”  
R. S. Burta

Podejście proponowane przez Ronalda S. Burta, jednego z czołowych 
współczesnych teoretyków i analityków kapitału społecznego odnosi się 
do koncepcji słabych więzi Marka Granovettera. R. Burt definiując kapitał 
społeczny w kategoriach analizy sieciowej wyjaśnia, dlaczego niektóre 
struktury sieciowe mają przewagę nad innymi. Punktem wyjścia w kon-
cepcji R. Burta jest konstatacja, że w sieci każdy poszukuje partnera do naj-
korzystniejszej wymiany, zaś decyzja ta może być podjęta dzięki uzyskaniu 
informacji na temat istniejących możliwości. Struktura sieci jest zdaniem 
autora najlepszym miejscem na uzyskanie kluczowej informacji, zaś kapi-
147 T. Sozański, Sieć społeczna, Encyklopedia Socjologii, Tom 4, Wydawnictwo Oficyna Naukowa, 

Warszawa 2002, s. 35.
148 Zob. więcej: E. Opiłowska, Transnarodowość jako paradygmat badawczy w studiach nad pograniczem, 

[w:] Z. Kurcz (red.), Polskie pogranicza w procesie przemian, tom III, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 2013, s. 23-36. 
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tał społeczny określa rozprzestrzenianie się w sieci przekonań, poglądów 
i uznania dla określonych aktorów, uczestników lub działań w sieci149. Ro-
nald Burt w swoim podejściu eksponuje sytuację przeciwną do poglądów 
Jamesa Colemana. Podczas gdy J. Coleman wskazuje na gęstą sieć jako wa-
runek niezbędny do powstania kapitału społecznego, R. Burt zwraca uwa-
gę na brak powiązań, określanych jako „dziury/luki strukturalne”, które 
umożliwiają dotarcie do nowych zasobów. Autor pisze, że: „gęsta sieć ma 
tendencje do tego, by przekazywać ograniczone informacje, podczas gdy 
słabsze więzi mogą być źródłem wiedzy i zasobów”150. W podobnym tonie 
wypowiada się również Alejandro Portes, zdaniem, którego mocne więzi 
kapitału społecznego mogą ograniczać swobodę działania151. Ronald Burt 
wskazuje jednocześnie na konieczność domykania sieci poprzez unikanie 
luk strukturalnych, a zatem tworzenie pomostów między rozproszonymi 
elementami w sieci. Zdaniem R. Burta, w sieciowym ujęciu korzyści z ka-
pitału społecznego czerpane są z posiadania otwartych, horyzontalnych 
sieci powiązań, stanowiących źródło informacji. Stanowiskiem tym autor 
nawiązuje do koncepcji „siły słabych powiązań” Marka Granovettera, an-
tagonizując z poglądami Jamesa Colemana, który uwydatniał znaczenie do-
mknięcia sieci społecznych (closure of social network) dla kapitału społecz-
nego. J. Jacobs dodaje, że dziury strukturalne występujące w obrębie sieci 
są punktami skutecznego i dynamicznego przepływu informacji, określa-
jącymi również sieciowych pośredników informacyjnych. Analitycy siecio-
wego kapitału są zdania, że mocne więzi nie sprzyjają budowaniu zaufania, 
powodując konstytuowanie się hermetycznych grup. Powiązania o słabej 
sile stanowią pomost między aktorami ubogacający w kluczowe informacje 
i ułatwiający mobilność. 

Metafora kapitału społecznego, w opinii amerykańskiego socjologa, 
wyznacza trzy podejścia do sieci społecznych: pierwsze, oparte na założe-
niu, że podmioty w sieci przyjmują wzajemnie określone wzory zachowań 
w sytuacji, gdy oczekiwana informacja jest zamieniana przez obserwowane 
zachowanie powiązanych z aktorem osób. W drugim podejściu informacja 
jest zastępowana przez uznaną powszechnie pozycję określonego aktora 
w sieci, jako „dostawcy” informacji. Trzeci rodzaj sieci odnosi się bezpo-
średnio do struktury sieciowej, która może być oparta na „domknięciu” 
(closure) lub „pośredniczeniu”(brokeage).

149 R. S. Burt, The Network Structure of Social Capital, [w:] R. I. Sutton, B. M. Staw (red.), „Research in 
Organizational Behavior”, nr 22/2000, JAI Press, Greenwich 2000, s. 2. 

150 R. S. Burt, Structural Holes versus Network Closure as Social Capital, [w:] N. Lin, K. Cook, R. S. Burt 
(red.), Social Capital: Theory and Research, New York 2001, s. 31.

151 Zob. A. Portes, Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, “Annual Review of 
Sociology”, T. 24, s. 1-24.
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Kluczowym miernikiem wartości sieci kontaktów, a zatem kapitału spo-
łecznego jest – zdaniem R. Burta – pozycja (centralna bądź peryferyjna) 
zajmowana w strukturze sieciowej, decydująca o możliwości dokonywania 
selekcji zarówno adresatów informacji jak również przekazywanych tre-
ści. Istotnym komponentem jest również parametr informujący o rozpo-
wszechnianiu komunikatów, bazy danych, itp., w obrębie zaufanych akto-
rów w sieci.  

Rys. 1. Pozycja brokera w sieci wypełniającego lukę strukturalną 
 

Źródło: www. petewarden.typepad.com/.../2008/05/15/broker.png

Atrybutem sieci domkniętych jest łatwy dostęp do informacji oraz efek-
tywność w stosowaniu sankcji, jako narzędzi do utrzymania i powiększa-
nia poziomu zaufania w obrębie członków sieci. Kategoria „pośrednicze-
nia” jest ściśle związana z pozycją danego aktora w sieci, pełniącego rolę 
brokera (pośrednika w sieci), wypełniającego „lukę strukturalną” (struc-
tural holes) pomiędzy dwoma elementami, podzbiorami w sieci. Oznacza 
to, że broker jako pośrednik jest twórcą pomostu pomiędzy oddzielonymi 
węzłami sieci, posiadającym kluczowe informacje, kontakty, czerpiącym 
zyski z umożliwiania przepływów między podzbiorami. Zdaniem R. Burta 
broker jest typowym posiadaczem cennych zasobów, będących kapitałem 
społecznym. O istocie kapitału społecznego decyduje zdaniem autora do-
stęp do informacji i kontrola jego przepływu. Ponieważ definiowanie kapi-
tału społecznego w kategoriach analizy sieciowej oparte jest na określeniu 
kształtu struktury społecznej, korzyści, jakie czerpie aktor z zajmowanej 
pozycji oraz funkcjonalności całej sieci dla jej członków w pełni uzasadnio-
ne jest przyjęcie indywidualizmu metodologicznego i formalnych narzędzi 
badawczych. 

Kapitał społeczny w układach sieciowych
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2.2.4. Sieciowa teoria społecznego kapitału w podejściu 
teoretycznym N. Lina

Kolejnym kontekstem teoretycznym, w którym podejmowane jest roz-
ważanie na temat kapitału społecznego jest koncepcja strukturalna Nan 
Lina. Kapitał społeczny sprowadza autor do istniejącego w sieci potencjału 
stosunków społecznych, zwiększających możliwość utrzymania i pomna-
żania posiadanych zasobów. Kapitał społeczny to „zasoby zakorzenione” 
(embedded) w sieciach społecznych, po które jednostki sięgają w okresie 
podejmowanych przez siebie działań152. Korzyści z kapitału przypisuje się 
jednostkom zajmującym w strukturze usieciowionej pozycję dominującą/
centralną. 

W teorii N. Lina sieć kontaktów społecznych wraz z jej zasobami sta-
nowi podstawowy czynnik budowy kapitału społecznego i rozpatrywanie 
jakichkolwiek innych czynników np. zaufanie, podzielane wartości, itp., jest 
nieuzasadnione i niecelowe. Profity z kapitału zakorzenionego w sieci re-
lacji czerpie aktor, który zajmuje w tej sieci kluczową, korzystną pozycję. 
Dzięki temu ma dostęp do pożądanych zasobów i możliwość wywierania 
wpływu na innych aktorów sieci. Suma działań jednostkowych przyczy-
nia się, zdaniem autora, do umacniania społeczeństwa obywatelskiego, po-
mnażania instytucji i organizacji tworzonych na bazie oddolnych działań 
podejmowanych przez jednostki. Koncepcja N. Lina bliska jest teorii fran-
cuskiego socjologa P. Bourdieu, dla którego kapitał społeczny równoznacz-
ny jest z dostępem do pożądanych zasobów, korzyści gromadzonych dzięki 
udziałowi aktorów w szerokich sieciach powiązań. Nan Lin zwraca ponad-
to uwagę, że kapitał społeczny zamknięty w relacjach społecznych w obrę-
bie sieci powoduje ograniczenia w jego rozprzestrzenianiu a jednocześnie 
uniemożliwia równe wykorzystanie go przez aktorów sieci.

Zdaniem japońskiego socjologa relacje sieciowe w warunkach niedosko-
nałej, niesprzyjającej koniunktury gospodarczej czy trudnych uwarunko-
waniach geopolitycznych ułatwiają zdobycie wartościowych informacji, 
często niemożliwych do uzyskania „inną drogą”153. Kapitałem społecznym 
może być jedynie sieć budowana oddolnie i dobrowolnie. Trudno tym sa-
mym mówić o kapitale w sieciach narzucanych z góry, biurokratycznych, 
silnie sformalizowanych. O zasobach kapitału sieciowego decydują rozle-
głość, gęstość i jakość sieci mierzona zasięgiem przestrzennym kontaktów 
zarówno w wymiarze lokalnym, jak również ponadlokalnym oraz często-

152 N. Lin, Social Capital. A Theory of Social Structure and Action, Cambridge University Press, Cambridge 
2001, s. 25.

153 Zob. N. Lin, Social Network and Status Attainment, “Annual Review of Sociology”, vol. 25/1999, s. 467-
478.



65

tliwością kontaktów. W tym sensie koncepcja ta jest bliska ujęciu Boba 
Edwardsa, Michaela Foley’a i Mario Dianiego, dla których zasoby sieciowe 
i zakres dostępu do nich stanowią o poziomie społecznego kapitału154. Jesz-
cze szerzej omawia te kwestie Carlo Trigilia, dla którego gęstość sieci może 
sprzyjać rozwojowi środowiska lokalnego, ale równie dobrze może działać 
destruktywnie, stanowiąc barierę na ścieżce efektywnych zmian w spo-
łecznościach lokalnych155 .

 Dostęp do zasobów w sieci, będących kapitałem np. informacji, prestiżu, 
pieniędzy, pozycji, itp., związany jest z inwestowaniem w relacje z innymi 
uczestnikami sieci, posiadaczami zasobów. Zadaniem sieci społecznych 
jest zwiększenie efektywności działań poprzez ułatwienie obiegu infor-
macji, spajanie elementów rozproszonych w sieci i ułatwienie dostępu do 
zasobów, których nie można uzyskać indywidualnie. Lokalizacja jednostki 
w sieci ma istotne znaczenie dla uzyskiwania przez nią korzyści, wywiera-
nia wpływów na innych uczestników sieci oraz dostępu do cenionych zaso-
bów156. 

2.2.5. Znaczenie „mostów” oraz „silnych i słabych więzi” w teorii M. 
Granovettera

Z punktu widzenia problematyki kapitału społecznego w sieci na szcze-
gólną uwagę zasługują prace Marka Granovettera. W swojej publikacji „The 
Strength of Weak Ties” zwraca uwagę na funkcjonalność słabych powiązań, 
jakie występują między osobami, które to powiązania odpowiadają za prze-
pływ innowacji, norm, wartości. Słabe więzi, w koncepcji M. Granovetter, 
pełnią funkcję łącznika/zwornika, utrzymującego sieć. Przez powiązania 
autor rozumie zarówno przepływy usług i dóbr jak również czynniki emo-
cjonalne jak np. wzajemne zaufanie. M. Granovetter nie kwestionuje roli 
silnych powiązań, istotnych chociażby w relacjach sąsiedzkich, przyjaciel-
skich, ale zwraca uwagę, że o dostępie do społecznie rozdysponowywanych 
zasobów czy możliwościach rozwoju jednostki, w dużym stopniu decydują 
słabe więzi, tzn. takie, które występują ponad granicami własnych rodzin, 
grup sąsiedzkich, ale również społeczności lokalnych. 

Zdaniem M. Granovettera relacje, jakie zachodzą między aktorami two-
rzącymi różnego rodzaju sieci można opisać używając określeń „most”, 

154 B. Edwards, M. Foley, M. Diani (red.), Beyond Tocqueville: Civil society and the social capital debate un 
comaparative perspective, University Press of New England 2001, s. 278.

155 C. Trigilia, „Social capital and local development”, European Journal of Social Theory, 4/2001.
156 N. Lin, Social Capital. A Theory of Social Structure and Action, Cambridge University Press, Cambridge 

2001.
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„słabe więzi”, „silne więzi”. Pojęcie „mostu” należy rozumieć jako linię, je-
dyną drogę łączącą aktorów w sieci. 

Rys. 2. Połączenie typu „most”
 

Źródło: M. Granovetter, The Strenght of Weak Ties

Most występujący między aktorami A i B stanowi jedyną drogę komuni-
kacji i oddziaływania aktorów na siebie. Jest również jedyną ścieżką komu-
nikacji pomiędzy aktorami E, F, G oraz D, C. 

Okazuje się również, że w relacjach w obrębie sieci, wbrew powszechnie 
podzielanym poglądom, praktycznie zawsze występują określone więzi, 
nawet o charakterze krótkich, sporadycznych kontaktów. Pogląd ten sta-
nowi trzon koncepcji „siły słabych więzi”, w myśl której aktorzy powiązani 
z węzłami A i B starają się nawiązywać ze sobą kontakty omijając „most” 
stanowiący jedyną ścieżkę kontaktów.

Rys. 3. Słabe więzi jako alternatywa dla „mostu”

 
Źródło: M. Granovetter, The Strength of Weak Ties, “American Journal of Sociology”, vol. 
78/1973, s. 1360-1380.
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„Słabe” i „silne” powiązania można określić opierając się o takie czynni-
ki jak: ilość czasu poświęcona relacjom, stopień zaangażowania, zaufania, 
wzajemność kontaktów. Przedmiotem zainteresowania autora jest analiza 
znaczenia słabych powiązań dla społeczności lokalnych. Podkreśla, że spo-
łeczności lokalne, które nie są w stanie walczyć o swoje interesy, korzyści, 
itp., są podzielone na kliki niepowiązane „pomostami”. Pomosty są liniami 
stanowiącymi jedyne połączenie pomiędzy dwoma węzłami w sieci. Peł-
nią rolę łącznika, spoiwa i są niezbędne do sprawnego, swobodnego prze-
pływy informacji oraz wyznaczenia społecznych liderów, cieszących się 
wiarygodnością i zaufaniem. Pomosty mają istotne znaczenie dla spójności 
sieci i efektywności działań podejmowanych przez jej członków. „Słabe po-
wiązania – pisze M. Granovetter – są niezbędne z punktu widzenia szans 
jednostek i ich integracji ze społecznościami, silne powiązania, powodując 
lokalną spójność, prowadzą do ogólnej fragmentacji”157. Słabe powiązania 
pełnią w sieci funkcję integracyjną, w myśl sformułowanej przez amery-
kańskiego socjologa zasady, że: „stopień integracji sieci złożonej z lokal-
nych klik o dużej gęstości powiązań jest rosnącą funkcją częstotliwości wy-
stępowania pomiędzy tymi kilkami pomostów obejmujących powiązania 
słabe”158. Klasyfikacja dokonana przez Marka Granovettera stanowi pod-
stawę do wyróżnienia spajającego i pomostowego kapitału społecznego. 
Pierwszy oparty na silnych więziach, budowany jest na relacjach członków 
rodziny, kasty, sąsiadów, osób o identycznej pozycji społecznej. Drugi gene-
rowany jest przez słabe powiązania łączące ludzi obcych, różnych od siebie 
pod wieloma aspektami. Kapitał pomostowy pełni funkcje defensywną, 
sprzyja podejmowaniu działań kreatywnych, ułatwia dostęp do zasobów 
krążących w sieciach (symboli, zasobów materialnych i niematerialnych). 
Niweluje działania negatywne, destrukcyjne jak np. formowanie się klik, 
grup przestępczych, zachowań korupcyjnych, nepotyzmu, itd. Posiada klu-
czowe znaczenie w procesach rozwoju społeczno-ekonomicznego, zwłasz-
cza wśród środowisk słabo rozwiniętych, posiadających niewielką ilość 
zasobów. Sjoerd Beugelsdijk i Sjak Smulders podkreślają, że partycypacja 
w otwartych sieciach oplatających różnorodne społeczności (kapitał po-
mostowy) sprzyja budowaniu atmosfery zaufania, co redukuje koszty po-
dejmowanej transakcji i współpracy159. M. Granovetter dodaje, że silnie roz-
budowany układ słabych powiązań czyni aktora lepiej poinformowanym, 
ponadto bardziej aktywnym i mobilnym w działaniu. 

157 M. S. Granovetter, The Strength of Weak Ties, “American Journal of Sociology”, vol. 78/1973 s. 1378.
158 Cyt. za: J. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 

610.
159 S. Beugelsdijk, S. Smulders, Bridging and Bonding Social Capital: Which type is good for economic 

growth?, www.eea-esem.com/papers/eea-esem/2003/119/EEA2003.PDF, 15.11.2011. 
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Kapitał społeczny definiowany jako aspekt struktury sieciowej zyskuje 
we współczesnej dyskusji naukowej jeszcze jedno znaczenie, ściśle zwią-
zane z procesami globalizacji i informatyzacji. Szczególną uwagę poświęca 
temu Manuel Castells obrazując koncepcję społeczeństwa sieciowego. Sie-
ci społeczne, zdaniem autora, w dobie rozwijającego się informacjonizmu 
i usieciowienia zyskały „nowe życie”, bowiem nowoczesne technologie udo-
skonalają ich elastyczność, interaktywność, kreując nowe formy współpra-
cy i organizacji życia społeczno-gospodarczego. Sieci usuwają się, poddają 
samokonfiguracji i stopniowo rozprzestrzeniają się po świecie usuwając 
inne, mniej wydajne formy organizacji. Sieci mają wymiar technologiczny, 
budują konfigurację współczesnego świata odsuwając jednostki niepo-
trzebne, nieużyteczne dla dominujących w rzeczywistości społecznej sieci. 

Kategoria społeczeństwa sieciowego może ubogacić analizę kapitału 
społecznego zarówno na płaszczyźnie regionu jak również całego kraju. 
Aplikacja rozważań M. Castellsa do koncepcji kapitału społecznego pozwa-
la sformułować tezę, że współcześnie wszelkie korzyści osób, grup, regio-
nów, państw, organizacji są ściśle związane z ich partycypacją w przestrze-
ni przepływów, sieci wymiany różnego rodzaju zasobów. Jednocześnie brak 
uczestnictwa w sieci lub jego pozbawienie skutkuje redukcją potencjału, 
jakim jest kapitał społeczny i w konsekwencji niemożliwością ponownego 
wejścia do struktur sieciowych.

2.3. Walory i niedostatki badań kapitału społecznego 
w sieci

Na podstawie przeprowadzonego powyżej przeglądu najistotniejszych 
typów badań kapitału społecznego w sieci zauważyć można, że mają one 
szerokie i zróżnicowane zastosowanie na gruncie współczesnych nauk spo-
łecznych. Wielofunkcyjność i różnorodność badań powoduje, że szczegó-
łowa analiza ich walorów i niedostatków jest zadaniem bardzo trudnym. 
Wynika to z faktu, że to, co w jednym typie badań jest postrzegane jako 
walor, w innym podejściu odbierane jest jako niedostatek160. 

Do walorów szeroko rozumianych badań kapitału społecznego w sieci 
zaliczyć można: a) analizę sytuacji relacyjnych i powiązań jak np. współ-
praca, konflikt, wymiana informacji, przepływy wiedzy, ludności, pienią-
dza, itp., b) ukazanie formalnych i nieformalnych kontaktów w sieci, c) moż-

160 Monika Adamczyk w książce pt. Wprowadzenie teorii kapitału społecznego dodaje również, że „Wie-
lość definicji, jak ich wzajemna niezgodność, ma wpływ trudności związane z przełożeniem kompo-
nentów kapitału społecznego na język miar dostępnych empirycznie”, [w:] M. Adamczyk, Wprowadze-
nie do teorii kapitału społecznego, Wydawnictwo KUL Lublin 2013, s. 128. 
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liwość dokonania graficznej wizualizacji potencjału kapitału społecznego 
w strukturach sieciowych, d) możliwość dokonania badań zarówno na 
płaszczyźnie mikro- jak również makrostrukturalnej, e) ukazanie dynami-
ki działań w obrębie sieci jak np. włączanie/wyłączanie podmiotów do/ze 
struktur sieciowych, f) ukazanie hierarchii w układach sieciowych, luk ko-
munikacyjnych, pomostów, luk strukturalnych, rdzenia i peryferii w struk-
turach sieciowych. Ponieważ strukturę sieciową mogą tworzyć zarówno 
jednostki jak też całości społeczne np. społeczności, organizacje, rodziny, 
itp., w sieciowym podejściu nad kapitałem społecznym traci na znaczeniu 
dychotomiczny podział na mikro- i makrostruktury na rzecz formalnych 
właściwości sieci. „Pojęcie sieci społecznych jest więc bardzo pojemne 
i dzięki temu nadaje się do opisu różnych „form uspołecznienia”161. 

Zapis relacji w sieci za pomocą formy graficznej, zaczerpnięty z nauk 
matematycznych i wykorzystywany w naukach społecznych, umożliwia 
dotarcie do określonych prawidłowości strukturalnych charakteryzują-
cych sieć, których nie udałoby się dostrzec przy pomocy innych narzędzi, 
technik badawczych. Należy jednak zwrócić uwagę, że forma graficzna jest 
tylko narzędziem pomocniczym w uchwyceniu interesujących nas proce-
sów, relacji występujących we fragmencie badanej przez nas rzeczywisto-
ści społecznej. Nie jest, na co zwraca uwagę Tadeusz Sozański, wystarczają-
cym aparatem służącym do budowy teorii sieci społecznych162. 

Badanie zarówno właściwości formalnych, jak również parametrycz-
nych kapitału społecznego nie wyczerpuje w pełni potencjału badawczego 
sieciowego kapitał społecznego. Kluczową jego zaletą jest możliwość dotar-
cia do właściwości dynamicznych, jakie posiadają analizowane przez nas 
struktury. Ma to związek z tzw. „szerszym ujęciem kapitału społecznego” 
osadzonego w sieciach społecznych, a konkretnie w charakterze i zasięgu 
zaangażowania się aktorów w struktury sieciowej163

Do niedostatków badań kapitału społecznego w sieci zaliczyć należy: a) 
braki w budowaniu reguł dynamiki sieci i odpowiedzi na pytanie, w jakim 
stopniu gęstość, centralność, spójność sieci oddziaływuje na strukturę sieci 
i przepływy pomiędzy jej elementami, b) braki dotyczące przełożenia ter-
minologii teoretycznej kapitału społecznego na język „podejścia sieciowe-
go”, c) niedostatek prac teoretyczno-empirycznych, w których poddawana 
jest testom teoria sieciowego kapitału społecznego w oparciu o dane zgro-

161 T. Sozański, Sieć…, s. 28.
162 Tamże, s. 31.
163 M. Adamczyk zwraca uwagę, że istnieją szersza i węższa definicja kapitału społecznego. Oprócz wska-

zanej powyżej tj. szerszej, w ujęciu węższym kapitał społeczny to zasoby (informacja, wiedza, pienią-
dze, osoby), które aktorzy mogą uzyskać w wyniku nawiązywania relacji z innymi. Mamy zatem do 
czynienia z zasobowym i relacyjnym komponentem kapitału społecznego, [w:] M. Adamczyk, Wpro-
wadzenie…, s. 137. 
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madzone w sposób przez nią zalecany, wskazany, d) wycinkowość rozumia-
ną jako niemożność dotarcia do całościowej, badanej struktury społecznej. 

Wymienione powyżej niedostatki powodują niejednokrotnie szereg 
trudności związanych z organizacją badań nad kapitałem społecznym 
w strukturach sieciowych. Trudności wynikające z wyborem badanej zbio-
rowości – zwłaszcza dużej populacji – nakładają na nas problemy określe-
nia, zidentyfikowania wszystkich relacji, jakie zachodzą w tak dużej zbioro-
wości. Podjęcie się tego zadania jest niezwykle czasochłonne, stąd rozwią-
zaniem zastępczym jest konstruowanie sieci afiliacji164. 

W przypadku gromadzenia danych sieciowych w większych populacjach 
należy skupić uwagę na badaniu niektórych tj. najważniejszych relacji, py-
tając o relacje nie tyle ze wszystkimi aktorami sieci, ile z tymi, z którymi 
jest ich najwięcej. Rozwiązanie to nie jest jednak zalecane przy badaniu sła-
bych więzi, bowiem technika ta nie dostarczy badaczowi tego typu wiedzy. 
Problemem badań sieciowego kapitału społecznego jest zbiór tzw. danych 
wrażliwych, charakterystycznych często, jeśli pytamy o relacje zarówno 
interpersonalne jak również międzyinstytucjonalne, itp. Jak pisze D. Bator-
ski „w przypadku badań sieciowych, (…), gdzie badana jest nieduża zbio-
rowość, znacznie trudniej jest zagwarantować anonimowość badanych”165. 

Pisząc o niedostatkach, niedogodnościach badań nad sieciowym kapita-
łem należy również zwrócić uwagę na problemy wynikające z tzw. brakiem 
danych. W konfrontacji z badaniami ilościowymi w badaniach sieciowych 
jakiekolwiek braki danych pociągają za sobą utratę informacji o relacjach 
w obrębie sieci. W efekcie utrudnia to dokonanie wielu szczegółowych ana-
liz między innymi określenia stopnia odwzajemnienia relacji. Zdaniem nie-
których autorów166, analiza sieciowa skoncentrowana jest jedynie na opisy-
waniu sieci zamiast uwzględnianiu jej dynamiki. Jonathan Turner zwraca 
uwagę, że: „(…) mamy do czynienia z kuriozalną sytuacją. Z jednej stro-
ny istnieje teoria wymiany odwołująca się do podstawowych czynników 
stosunków międzyludzkich, która (…) nie rozwija adekwatnej koncepcji 
struktury społecznej. Z drugiej strony mamy analizy sieciowe dysponują-
ce zespołem skutecznych technik opisywania struktur społecznych, które 
jednakże, (…), nie są w stanie uchwycić wielu idei teoretycznych”167. Autor 
dodaje również, że analiza sieciowa wnosi duży potencjał do teorii z zakre-
su struktury społecznej, jednak „niewiele zrobiono dla zbudowania reguł 
dynamiki sieci (…). Istnieje wiele empirycznych opisów zdarzeń (…), lecz 
niewiele jest rzeczywistych praw lub zasad teoretycznych”168. Zaznacza 
164 Szerzej na ten temat w: D. Batorski, Metody…, s. 173-177.
165 Tamże, s. 175.
166 Autor ma tu na myśli m.in. M. Granovettera i R. Burta.
167 J. H. Turner, The Structure of Sociological Theory, University of Chicago Press, Chicago 1986, s 288.
168 J. H. Turner, Struktura teorii…, s. 615. 
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przy tym, że „niektórzy socjologowie usiłowali zbadać prawa procesów sie-
ciowych i wyrazić tradycyjne pytania społecznych teorii za pomocą pojęć 
sieciowych”169. 

Uwzględniając powyższe walory i niedostatki badań kapitału społecz-
nego w sieci należy podkreślić ich istotne znaczenie dla opisu mniej lub 
bardziej złożonych relacji, jakie występują w rzeczywistości społecznej, 
której „zrozumienie (…) może nadejść tylko w wyniku mariażu idei i da-
nych, które leżą rozproszone po całym, intelektualnym spektrum”170Jak 
pisze T. Sozański „bez precyzyjnych narzędzi, jakie daje analiza sieciowa, 
(…), nie byłoby wcale możliwe konstruowanie teorii procesów grupowych 
spełniających wszystkie kryteria naukowości”171. John Urry „idzie” jeszcze 
dalej, pisząc, że „Sieć jest zbyt mało zróżnicowana. Do współczesnych ana-
liz potrzebne są nowe terminy charakteryzujące dynamikę oraz relacje po-
między sieciami, tak, aby w pełni została oddana relatywność globalnych 
połączeń”172. Edwin Bendyk dodaje również, że: „Nauka sieci daje nowe na-
rzędzie, by patrząc na rzeczywistość w nowy sposób móc o niej prowadzić 
racjonalny dyskurs”173. Niezbędne jest jednak odpowiednie i maksymalne 
wykorzystanie zalet prezentowanych badań/narzędzi oraz przezwycięże-
nie ich wad. Wydaje się, że sieciowy kapitał społeczny powinien stać się 
kluczowym i nowatorskim sposobem analizowania i opisywania relacji, 
powiązań, hierarchii i innych właściwości oraz procesów, jakie występują 
w sieciowej współpracy transgranicznej. 

169 Tamże, s. 615. 
170 A. Szewczyk (red.), Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, Wydawnictwo Difin, Warszawa 

2007, s. 21. 
171 T. Sozański, Sieć…, s. 35.
172 J. Urry, „Społeczeństwa” i wymiar globalny, [w:] P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Wy-

dawnictwo Znak, Kraków 2005, s. 706.
173 E. Bendyk, Antymatrix..., s. 282.
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Rozdział 3.

Sieciowa perspektywa 
współpracy transgranicznej

3.1. Sieci jako nowy paradygmat współpracy 
transgranicznej. Granice, pogranicza, transgraniczność 
– różnorodność praktyk i teorii

W dotychczasowych debatach, dyskursach jak również publikacjach, 
których przedmiotem zainteresowania są procesy i zjawiska na granicach 
i pograniczach znaleźć można wiele pojęć, różnorodnie określających gra-
nice, pogranicze i transgraniczność. „Żadne z nich nie jest jednoznaczne, 
zakres znaczeniowy każdego z nich jest niedokreślony, w wielu konkret-
nych sytuacjach stosowanie obu lub używanie ich wymiennie wydaje się 
być uzasadnione”174. Wyraźną lukę znajduje Władysław Misiak wskazu-
jąc niedobory i niedostatki w tak bogatej ilości pojęć, definicji i typologii. 
Zdaniem autora „Brak jak dotychczas bardziej uniwersalnej teorii granic, 
raczej można mówić o teoriach aspektowych odnoszących się do konkret-
nych aspektów funkcjonowania granic”175. Grzegorz Babiński kontynuując 
rozważania nad teoretycznym aspektem pogranicza i transgraniczności 
uważa, że należałoby „a nawet trzeba poszukiwać różnic i podobieństw 

174 G. Babiński, Pogranicza i transgraniczność. Wokół zagmatwania pojęć i zjawisk społecznych, [w:] 
M. Zielińska, B. Trzop (red.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza i centra 
współczesnej Europy, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2014, s. 79. 

175 W. Misiak, Funkcje granic, [w:] Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Teorie, studia, inter-
pretacje, Wydawnictwo Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2003., s. 65. 
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obu pojęć i obu odpowiadających im zjawisk społecznych”176. Podejmując 
się poszukiwania analogii i rozbieżności zwraca uwagę, że pogranicze to 
pewien stan, stopniowo ulegający przemianom, transgraniczność z kolei 
jest procesem, zespołem zjawisk. Pogranicze ma charakter stabilny, trans-
graniczność jest dynamiczna, obca jest dla niej stabilizacja, co więcej często 
ma charakter zderzenia, konfrontacji z czymś nowym177 .

3.1.1. Granice i pogranicza, transgranicze i transgraniczność 
w wybranych teoriach socjologii pogranicza

Pierwocin dyskursu nad kategoriami granic, pograniczy i transgraniczy 
w socjologii upatrywać można w rozważaniach Józefa Chlebowczyka, któ-
ry w latach siedemdziesiątych zaprezentował własną koncepcję pograni-
cza, określając nim obszar (teren), na którym stykają się odmienne grupy 
językowo-etniczne, narodowości lub społeczności narodowe. Autor w swo-
jej koncepcji odniósł się do perspektywy terytorialno-geograficznej178, po 
którą na przestrzeni kolejnych lat sięgało wielu innych teoretyków i ana-
lityków socjologii pogranicza, między innymi Irena Machaj, dla której po-
graniczem jest „obszar, na którym kontaktują się ze sobą dwie lub większa 
liczba grup odmiennych kulturowo. Definicyjnymi cechami pogranicza są 
więc: obszar, kontakt społeczny i przenikanie kultur”179. 

Leszek Gołdyka definiując transgraniczność odnosi się do zespołu „zja-
wisk i procesów wynikających z sąsiadowania odmiennych kulturowo, 
gospodarczo i cywilizacyjnie społeczeństw czy społeczności, z zespołem 
zjawisk czy procesów zachodzących mimo granic, ponad granicami lub 
dzięki granicom, historycznie wyznaczonym i mającym przestrzenne oraz 
kulturowe oraz kulturowe odniesienie”180. Zdaniem Mariana Golki trans-
graniczność „jest to proces przenikania przez granice ludzi, ich wytworów, 
idei, wzorów życia, wartości, itp.”181. Posługując się językiem analizy sieci 
można powiedzieć, że autor mówiąc o transgraniczności koncentruje się na 

176 Tamże, s. 80. 
177 Zob. więcej: Tamże, s. 80-81. 
178 Zob. więcej: J. Chlebowczyk, Procesy narodowotwórcze we wschodniej Europie środkowej, Wydawni-

ctwo PWN, Warszawa 1975. 
179 I. Machaj, Pogranicze – hasło, Encyklopedia socjologii, tom 3, Wydawnictwo Oficyna Naukowa, War-

szawa 2000, s. 125. 
180 L. Gołdyka., Wprowadzenie [w:] Gołdyka L. (red.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej – 

kontynuacje, Wydawnictwo Instytut Socjologii WSP w Zielonej Górze, Zielona Góra 1999, s. 10-11.
181 M. Golka, Pogranicza – transgraniczność – transkulturowość, [w:] Gołdyka L. (red.), Transgraniczność 

w perspektywie socjologicznej – kontynuacje, Wydawnictwo Instytut Socjologii WSP w Zielonej Gó-
rze, Zielona Góra 1999, s. 20.
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przepływach, przez które rozumieć należy przenikanie osób, zasobów ma-
terialnych i niematerialnych. 

Układem odniesienia dla funkcjonowania pogranicza jest również 
aspekt strukturalny. „Strukturę tworzą nie tylko przedmioty i podmio-
ty, ale również zdarzenia i procesy, stany rzeczy, ich zawartość material-
na i kulturowa, składające się na system pogranicza”182. Robert Woźniak 
zaznacza, że na obszarze badań społeczności pogranicza rysuje się nowa 
perspektywa badawcza, wynikająca z faktu, że „Społeczności pogranicza 
w poszczególnych państwach stanowić będą podstawową sieć dla tworze-
nia więzi, przenikania kultur, kapitału, informacji, usług”183. Marian Golka 
w swoich rozważaniach na temat granicy i pograniczy dokonuje charakte-
rystycznej typologii, odnosząc się do języka metafor. Na tej zasadzie gra-
nicy okopów przypisuje pogranicze pola minowego, rzeki – promu, ściany 
– bramy, parkanu – boiska, ulicy – placu targowego184. Te ostatnie cechują 
otwartość, akceptacja, wzajemna wymiana i koegzystencja. 

Dualny podział pograniczy proponuje przytaczany wcześniej Grzegorz 
Babiński, który budowę definicji pogranicza opiera na kryterium prze-
strzennym i grupowym, co oznacza, że jego powstawanie implikuje obszar 
(przestrzeń), na której występują określone relacje, kontakty, które cechu-
ją trwałość oraz wieloaspektowość. G. Babiński ewolucję współczesnych 
pograniczy upatruje „w (…) przenikalności granic państwowych”185. Akcen-
tuje również zmianę współczesnych pograniczy, w których w miejsce cen-
tralnych i wertykalnych relacji powstają symetryczne, horyzontalne oraz 
partnerskie186, sprzyjające budowaniu powiązań sieciowych. 

Interesujące podejście teoretyczne do transgraniczności zaprezentował 
Zbigniew Kurcz, który w konstytuowaniu transgraniczności na pograniczu 
wyróżnił dwa kluczowe etapy, „w pierwszym na miano transgraniczności 
zasługują wszelkie inicjatywy lokalnych elit, a także akceptowane zacho-
wania i podejmowane codzienne działania mieszkańców, będące wyrazem 
ich otwartości na sąsiadów”187. Drugi etap kreują pogranicza społeczne, 
w których występuje masowe przenikanie kultur i ludności, dzięki przej-

182 R. Woźniak, Polskie społeczności pogranicza w systemie dryfującej globalizacji i marginalizacji, [w:] 
J. Leszkowicz-Baczyński (red.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej – kontynuacje i wy-
zwania, tom 1, Wydawnictwo Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2001, s. 65. 

183 Tamże, s. 70. 
184 M. Golka, Pogranicza…, s. 14-15. 
185 G. Babiński, Lokalność – pogranicza – globalizacja. Refleksje nad kierunkami badań nad współczes-

nymi problemami pogranicz narodowych i kulturowych, [w:] J. Leszkowicz-Baczyński (red.), Trans-
graniczność w perspektywie socjologicznej – kontynuacje i wyzwania, tom 1, Wydawnictwo Lubuskie 
Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2001, s. 20. 

186 Por. Tamże, s. 22. 
187 Z. Kurcz, O transgraniczu i transgraniczności. Wprowadzenie, [w:] Z. Kurcz, A. Sakson (red.), Polskie 

transgranicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 9. 
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mowaniu wzorów oraz działań zmierzających do styczności mieszkańców 
po obu stronach granicy. „W sytuacji pogranicza społecznego kształtuje się 
przeto sieć ponadgranicznych styczności skoncentrowanych wokół war-
tości i działań ważnych dla miejscowych aktorów”188. Zdaniem Zbigniewa 
Kurcza rozwój transgraniczy można podzielić na dwa sposoby, z których 
pierwszy odnosi się do odgórnych, instytucjonalnych, planowanych dzia-
łaniach, których efektem jest zainteresowanie współpracą transgraniczą 
i pobudzenie aktywności na rzecz inicjowania i wzmacniania tej współ-
pracy. Drugi sposób oparty jest na indywidualnej, jednostkowej, oddolnej 
aktywności, powodowanej zaspokojeniem określonych potrzeb189. Autor 
zwraca przy tym uwagę, że w procesie kształtowania się transgraniczy 
„można wyróżnić szereg faz warunkowanych bieżącymi doświadczeniami 
i ich racjonalizacją oraz okolicznościami zewnętrznymi. Dlatego obok faz 
intensywnego kształtowania się transgranicza można, w przypadku każ-
dego obszaru, można wskazać fazy zastoju, a nawet regresu”190. Zdaniem 
Zbigniewa Kurcza „W świetle (…) materiałów faktograficznych transgrani-
cze to miejsce akcji dla realizacji oczekiwań, ale (…) to także miejsce rywa-
lizacji, to również miejsce konfrontacji z przeszłością, czerpania z bogate-
go kontekstu historycznego i zmagania się ze stereotypami. (…) to miejsce 
przenikania wartości i wzorów”191. Transgraniczność, jak pisze Wojciech 
Burszta „ze swej istoty polega na balansowaniu pomiędzy oswojonym (na-
rodowym, etnicznym, kulturowym) <<tutaj>>, a odmiennym <<tam>>; to 
doświadczanie <<inności>> i jej jednoczesne uczenie się”192 .

Na kategorię przepływów (charakterystycznych dla sieci społecznych 
– przyp. autor) w odniesieniu do transgraniczności zwraca uwagę Andrzej 
Sadowski, dla którego pojęcie to związane jest z przenikaniem i przekra-
czaniem granic w następstwie przepływu ludzi, wartości, towarów czy idei. 
Jednocześnie zaznacza, że „do określenia pogranicza polsko-białoruskiego 
bardzo rzadko stosowano pojęcie transgranicze (transgraniczność)”193. 
W opinii A. Sadowskiego o istnieniu transgraniczności decydują trzy czyn-
niki. Po pierwsze, ów przepływy powinny mieć charakter masowy, stabil-

188 Tamże, s. 9. 
189 Zob. Z. Kurcz, A. Sakson (red.), Polskie transgranicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Wrocław 2009, s. 7. 
190 Z. Kurcz, O transgraniczu i transgraniczności. Wprowadzenie, [w:] Z. Kurcz, A. Sakson, Polskie trans-

granicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 7.
191 Tamże, s. 14-15. 
192 W. J. Burszta, Granice etniczne i kulturowe a idea euroregionalna, „Sprawy narodowościowe” 19/2001, 

s. 65. 
193 A. Sadowski, Przemiany transgranicza polsko-białoruskiego w warunkach Unii Europejskiej, [w:]  

M. Zielińska, B. Trzop, K. Lisowski (red.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza 
Polski w integrującej się Europie, Wydawnictwo Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, Zielona Góra 
2007, s. 109. 
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ny i regulowany określonymi normami prawnymi, moralnymi, religijnymi 
oraz obyczajowymi. Po drugie, przenikaniu granic towarzyszyć powinno 
wsparcie po obu stronach sąsiadujących ze sobą państw (społeczności). Po 
trzecie na kanwie relacji, powiązań i przepływów konstytuuje się formalna 
sieć kontaktów w formie licznych instytucji oraz organizacji194. Co więcej 
„transgraniczność jako kategoria może być stosowana (…) właśnie do ozna-
czenia zorganizowanego i unormowanego instytucjonalnie zjawiska (pro-
cesu) masowego i trwałego przepływu (…). Transgraniczność może cecho-
wać się różnym natężeniem, częstotliwością, strukturą wewnętrzną oraz 
różnym stopniem trwałości”195 .

W tym miejscu warto zaznaczyć, ze analogiczne właściwości, przypisać 
można rosnącym obecnie na znaczeniu strukturom sieciowym. Reasumu-
jąc, zdaniem Andrzeja Sadowskiego transgranicze należałoby zdefiniować 
„jako na tyle zorganizowany i zinstytucjonalizowany związek usytuowany 
po obu stronach granicy (…), że wytworzyła się tam (…), dająca się zdefinio-
wać empirycznie w kategoriach przestrzennych, ekonomicznych i kulturo-
wych autonomiczna całość. (…)”196. Autor zwraca jednocześnie uwagę, że 
„Spoiwem konstytuującym transgranicze jest wielość kontaktów transgra-
nicznych, czyli (…) transgraniczność”197. 

Funkcjonalny aspekt granic opisywany jest przez Władysława Misiaka, 
dla którego „Punktem wyjścia dla określenia funkcji granic są ogólne teo-
rie, których zasięg wyjaśniania i predyktywności ograniczony jest czaso-
wo i przestrzennie”198. Granice dzięki funkcjom takim jak: bariera fizyczna, 
polityczna, ekonomiczna, „efekt demonstracyjny”, kształtowanie specyfi-
ki obszarów przygranicznych i innych, wypełniają właściwie dla samych 
siebie zadania. Bezpośrednią ich oceną zajmują się mieszkańcy obszarów 
przygranicznych, którzy „rozstrzygają czy wymienione funkcje granic wy-
pełniają potrzeby rozwojowe, czy też stanowią nieuzasadnione bariery”199. 
Kazimierz Słomczyński prezentuje pogranicze i granicę jako nierozerwal-
ną całość. Autor pisze, że „Pogranicze nie istnieje bez granicy’200. W rozwa-
żaniach metodologicznych nad badaniami porównawczymi K. Słomczyński 

194 Zob. A. Sadowski, Przemiany na wschodnim transgraniczu Unii Europejskiej po 2004 roku ze szcze-
gólnym uwzględnieniem transgranicza polsko-białoruskiego, [w:] Z. Kurcz (red.), Polskie pogranicza 
w procesie przemian, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 
Wałbrzych 2011, s. 171. 

195 Tamże, s. 171. 
196 Tamże, s. 172. 
197 Tamże, s. 172. 
198 W. Misiak, Funkcje…, s. 65.
199 Tamże., s. 80. 
200 K. M. Słomczyński, M. Bojanowski, Pogranicze jako przedmiot badań socjologicznych: uwagi meto-

dologiczne, [w:] Zielińska M. (red.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Teorie, studia, 
interpretacje, tom 1, Wydawnictwo Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, Zielona Góra 2003, s. 25. 
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zwraca uwagę na obiekty, zmienne i czas, jako wielkości fizyczne niezbęd-
ne do realizacji tego typu badań. Ponadto wskazuje, że wraz z rozwojem 
nowych tendencji w badaniach empirycznych niezbędna i uzasadniona jest 
dyskusja nad definicjami pogranicza oraz typologią badań w tym zakresie. 
W swoich rozważaniach teoretyczno-empirycznych Kazimierz Słomczyń-
ski wyróżnia dwa typy pogranicza. Po pierwsze „…to obszar w pobliżu gra-
nicy państwowej: położony na obrzeżach państwa, o określonych cechach 
etnicznych i kulturowych ludności po obu stronach granicy. Po drugie, 
(tu autor D. B.) pogranicze to sfera życia społecznego, na obrzeżach jego 
centrum”201 .

Interesujące podejście do samej socjologii pogranicza, jak również de-
finiowania pojęć związanych z tą dyscypliną, proponuje Joanna Kurczew-
ska. W publikacji pod tytułem „Metafory granicy w socjologii pogranicza” 
autorka prezentuje zasadność odniesienia socjologii pogranicza do wyob-
raźni i instrumentarium socjologii nowoczesności i ponowoczesności, „(…)
po to, by odtworzyć style myślenia o granicy, (…), sposoby projektowania 
i użytkowania, służące do zbudowania projektu podstawowych strategii 
niezbędnych dla funkcjonowania socjologii pogranicza”202. Zdaniem J. Kur-
czewskiej sięgnięcie do metafor w kontekście granicy staje się pożytecz-
ne, sprzyja bowiem koncentracji uwagi badaczy, poszerzają ich wiedzę na 
temat samych granic, jednocześnie rozszerzają i różnicują ich naukową, 
teoretyczno-metodologiczną interpretację. 

W ostatnim czasie bogaty wkład w rozważania nad granicami, trans-
granicznością i pograniczem włożyła Hanna Dumała pracą pod tytułem. 
„Transnarodowe sieci terytorialne w Europie”. Autorka na łamach publi-
kacji prezentuje istotę i rosnące znaczenie sieci jako formy organizacyjnej 
współpracy terytorialnej, w tym transnarodowych sieci terytorialnych 
zwartych i rozproszonych przestrzennie. Jako architekci współczesnych 
stosunków międzynarodowych w Europie pełnią kluczowe znaczenie 
w prawie traktatowym Wspólnoty Europejskiej, jak również całokształcie 
stosunków (funkcjonowania) UE. Jako grupy interesu o charakterze tery-
torialnym, reprezentują lokalne i regionalne podmioty publiczne oraz mie-
szane, skutecznie prowadzą lobbing na europejskich salonach politycznych 
w walce o interesy różnego rodzaju jednostek terytorialnych203. Sięgnięcie 
201 K. Słomczyński, Nowe tendencje w empirycznych badaniach porównawczych. Implikacje dla badań 

pogranicza, [w:] M. Zielińska, B. Trzop, K. Lisowski (red.), Transgraniczność w perspektywie socjolo-
gicznej. Pogranicza Polski w integrującej się Europie, Wydawnictwo Lubuskiego Towarzystwa Nauko-
wego, Zielona Góra 2007, s. 20. 

202 J. Kurczewska, Metafory granicy w socjologii pogranicza, „Studia Litteraria Polono-Slavica”, nr 8/2008, 
Wydawnictwo Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 
Warszawa 2008, s. 45. 

203 Jak pisze Hanna Dumała w Unii Europejskiej zarejestrowanych jest 6594 grup interesów, z czego nie-
spełna 5% stanowią tzw. grupy terytorialne. Zob. więcej: H. Dumała, Europejski lobbing transnarodo-
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do sieci jako metafory przy pomocy której opisywane są relacje wymiany, 
zależności i podrzędności jest swoistym „zabiegiem naukowym”, o którym 
pisze Joanna Kurczewska.

3.1.2. Transformacja granic w układy sieciowe – refleksje 
teoretyczne

Specyfika nowej gospodarki i społeczeństw opartych na innowacji, 
technologiach teleinformatycznych i strukturach sieciowych wymaga po-
szukiwań w zakresie nowej logiki organizacji współpracy transgranicznej. 
Podstawowym celem wprowadzania zmian organizacyjnych jest koniecz-
ność dostosowania się i efektywnego działania w warunkach nasilającej się 
niepewności oraz konkurencji związanej z dynamicznym tempem zmian 
ekonomicznych, instytucjonalnych i technologicznych. „Otaczającą nas rze-
czywistość możemy postrzegać jako chaos – nieskończony zbiór miejsc, 
rzeczy, osób i wydarzeń połączonych nieskończonymi zależnościami, bę-
dących w ciągłym ruchu i niedających się zredukować do mniejszej liczby 
elementów”204. Poszukiwania nowatorskiego sposobu organizacji współ-
pracy transgranicznej wynikają również z odstąpienia od klasycznego po-
dejścia do granic i obszarów granicznych stanowiących barierę w handlu, 
przepływie ludności, towarów, itd. Współcześnie obszary transgraniczne 
traktowane są jako aktywne regiony, dążące do wykorzystania własnych 
potencjałów na rzecz wzrostu konkurencyjności i przełamania swojego 
peryferyjnego położenia. Tradycyjne definiowanie granicy ulega transfor-
macji w obliczu nowego porządku międzynarodowego, rozwoju nowych 
technologii i narzędzi do komunikacji międzyinstytucjonalnej, międzyper-
sonalnej. Redefinicji uległo ponadto znaczenie przestrzeni i odległości (dy-
stansu), które kurczy się na skutek nasilenia mobilności osób, swobodnego 
przepływu kapitału i informacji, dla których granica nie stanowi obecnie 
żadnej bariery. Peryferyjność jest obecnie mierzona nie tyle skalą odległo-
ści przestrzennej, co niskim poziomem rozwoju infrastruktury informa-
tycznej i społecznej, niedostatkiem efektywnych sieci powiązań instytu-
cjonalnych i technologicznych, słabym stopniem rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego. 

wych sieci terytorialnych, [w:] M. Pietraś, H. Dumała, B. Surmacz, A. W. Ziętek (red.), Teoria i praktyka 
stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne profesora Ziemowita Jacka Pietrasia, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, s. 492. 

204 R. Szul, System światowy – ciągłość i zmiana, [w:] G. Gorzelak, M. S. Szczepański, W. Ślęzak-Tazbir 
(red.), Człowiek – miasto – region. Związki i interakcje, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 
2009, s. 221.
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Transformacja granic, o której mowa wcześniej, jest skutkiem narasta-
jącego procesu globalizacji, przejawiającego się w różnorodnych powiąza-
niach i współzależnościach ponad granicami, na różnych płaszczyznach 
życia społecznego. „Dokonują się one za pośrednictwem mechanizmów 
rynkowych, przepływów (…), a także cyberprzestrzeni oraz cyrkulacji idei, 
wartości (…). W konsekwencji (…) pojawia się zjawisko kompleksowych 
współzależności i wzajemnego przenikania się tego, co lokalne, narodowe 
i globalne”205. Proces ten postępuje wielotorowo włączając wiele czynników 
sprawczych na płaszczyźnie struktur ponadnarodowych, państwowych, 
lokalnych oraz regionalnych. Ponadto wpisany jest w szereg innych proce-
sów, wśród których można wymienić wirtualizację granic czy przepływy 
globalne przyspieszające dynamikę przestrzeni oraz przeobrażenia w za-
kresie paradygmatu rozwojowego. W otaczającym nas, globalnym świecie 
ma miejsce splot, powstawanie zjawisk przeciwstawnych jak np. glokaliza-
cja, regionalizacja, lokalizacja czy fragmentacja. Z drugiej strony pojawiły 
się transnarodowe zagrożenia, amorficzne oraz zdecentralizowane, kon-
struowane wokół mobilnych i rozwijających się sieci, takie jak: terroryzm, 
przemyt, nielegalne przekraczanie granic, itp. Oplatająca nas przestrzeń 
niesie za sobą problemy związane z dezorganizacją relacji międzyosobo-
wych, ulegających fragmentaryzacji, zwiększających przepustowość osób, 
towarów, itp., funkcjonujących jako obszary nieposiadające, a właściwie 
pozbawione granic. Skutkiem tego mogą być: rozkład więzi społecznych, 
niedostatek trwałych ram odniesienia dla podmiotów zajmujących określo-
ne miejsce w przestrzeni społecznej, a ponadto ogólną destabilizację pro-
cesów zachodzących na płaszczyznach: społecznej, ekonomicznej, politycz-
nej, itp. Reakcją na wymienione wyżej procesy (destabilizacji, wirtualizacji, 
itd.) jest konstruowanie nowych granic, wytwarzanie nowych form organi-
zacji opartych na modelach sieciowych. Kluczowe jest odejście od wyizolo-
wanych, „wyalienowanych mikroświatów pozostających na uboczu global-
nych przepływów (…) i szczelnie zamkniętych przed obcymi wpływami”206. 
Ich miejsce winny zastąpić poziomie i pionowe sieci powiązań, w obrębie 
których dokonują się przepływy oddziaływujące na społeczności obecne 
w zglobalizowanej przestrzeni.

 Przedmiotem badań nad procesami zachodzącymi w ramach współpra-
cy transgranicznej są sposoby i strategie kreowania kooperacji, ich prze-
bieg, prawidłowości oraz skutki dla rozwoju, regionalnego ogólnonarodo-
wego i ponadnarodowego. W efekcie klasyczne teorie centrum i peryferii 

205 M. Pietraś, Globalizacja jako proces zmiany społeczności międzynarodowej, [w:] M. Pietraś (red.), Ob-
licza procesów globalizacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002, s. 51.

206 A. Gąsior-Niemiec, Pole, habitus i imago regionis: propozycja alternatywnego podejścia do analizy 
regionu, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 4/2004, s. 16-17.
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zastąpiono teoriami o powiązaniach sieciowych, natomiast dystans fizycz-
ny (geograficzny) zastąpiono dystansem ekonomicznym, kulturowym, 
instytucjonalnym207. Współpraca transgraniczna stanowi symbol zróżni-
cowanych, wielobiegunowych, wieloaspektowych procesów, „które wedle 
pierwotnych założeń miały w sposób ewolucyjny doprowadzić do „zrośnię-
cia się” Europy”208. Na obszarach Europy Środkowo-Wschodniej dążenia do 
nawiązania współpracy przenikającej granice znajdują się jeszcze w fazie 
powolnego rozwoju, a niekiedy zupełnej stagnacji. Jest to efekt prowadzo-
nej polityki, pozbawionej zaufania i działań nakierowanych na intensyfi-
kację powiązań gospodarczych, politycznych, kulturowych, itd., pomiędzy 
sąsiadującymi regionami. „Ludzie po obu stronach granicy muszą wypraco-
wać wspólnotową świadomość historyczną i wspólnotową postawę orien-
tacji na zjednoczoną Europę”209. 

Nadrzędnym celem poszukiwania nowych rozwiązań jest konieczność 
skutecznego funkcjonowania współpracy transgranicznej w warunkach 
chaotycznego, dynamicznego i nieprzewidywalnego rozwoju, jaki zaob-
serwować można w otaczającej nas rzeczywistości. „W tym turbulentnym 
systemie międzynarodowych stosunków (…) następują usilne poszukiwa-
nia nowych form ładu światowego, a także mechanizmów zdolnych prze-
zwyciężyć stan niepewności możliwie szybko bez zbyt wysokich strat”210. 
Jednym z rozwiązań jest kreowanie współpracy pomiędzy regionalnymi 
instytucjami opartej na formach sieciowych.

Sieciowy typ porządku społecznego, w myśl analizy neoinstytucjonal-
nej, jest obok hierarchii i rynków metodą koordynacji różniącą się formą 
i specyfiką relacji między aktorami. Powszechnie dotychczas obowiązują-
cy model hierarchiczny oparty jest na podporządkowaniu działań odgórnie 
wyznaczanym procedurom i dyspozycjom. Działania realizowane w ra-
mach modelu hierarchicznego są ściśle wyspecjalizowane i sfragmentary-
zowane, podlegają sztywnym regułom narzuconym przez formalną władzę. 
Formy hierarchiczne powołują własne instytucje, z odrębnymi regułami, 
oczekiwaniami, zadaniami. Określają też przejrzyste i sprecyzowane regu-
ły umożliwiające weryfikację podejmowanych działań. „Jednak jako rozbu-
dowana machina regulacyjna niesie za sobą również znaczne nieefektyw-

207 Zob. K. Krok, Współczesne spojrzenie na obszary przygraniczne w Europie, [w:] G. Gorzelak, K. Krok 
(red.), Nowe granice Unii Europejskiej – współpraca czy wykluczenie?, Wydawnictwo Naukowe Scho-
lar, Warszawa 2006, s. 52. 

208 A. Skrzypek (red.), Zrastanie się Europy. Wschodnie rubieże Unii Europejskiej, Wydawnictwo Oficyna 
Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006, s. 8.

209 P. Solarz, Współpraca transgraniczna Polski, Ukrainy, Białorusi I Litwy w procesie jednoczącej się Eu-
ropy, [w:] A. Skrzypek (red.), Zrastanie…, s. 152.

210 K. Kłosiński, Świat – sterowanie bez rządzenia, [w:] S. Partycki (red.), Nowa ekonomia a społeczeństwo, 
Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 113.
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ności i ograniczenia”211. Do podstawowych zaliczyć można nieelastyczność 
oraz niedostateczny stopień innowacyjności. Wynika to z nierównoległych 
kanałów i procedur odpowiadających za przepływ informacji, tym samym 
utrudniających jej obieg w układzie. Braki te obciążają funkcjonowanie 
organizacji wpisanej w świat ciągłych zmian technologicznych i radykal-
nych przeobrażeń społecznych. Konstrukty hierarchiczne tworzone wokół 
sztywnej władzy uniemożliwiają bądź utrudniają podejmowanie oddolnych 
inicjatyw, co wynika bezpośrednio ze ściśle scentralizowanego systemu za-
rządzania. „W układach hierarchicznych doraźne cele (…) często pochłania-
ją największe środki, a także przesłaniają realizację faktycznych założeń 
danej instytucji. (…) Dodatkowym zaburzeniem (…) jest ukierunkowanie 
aktora społecznego na dążenie do osiągnięcia wysokiej pozycji w struktu-
rze i związane z tym tarcia i zakłócenia pomiędzy współpracownikami”212 .

Forma sieciowa, będąca przeciwstawnym biegunem porządku społecz-
nego, stanowi układ nieformalnych i zdecentralizowanych mechanizmów, 
nadając jej charakter autoteliczny. Relacje w obrębie sieci powstają sponta-
nicznie, nie ma miejsca na odgórne narzucanie działań czy zachowań. Sto-
sunki pomiędzy aktorami oparte są na zasadach równości, partnerstwa, 
zaufania i lojalności. Koordynacja działań ma charakter wspólnotowy tj. 
uwzględnia się decyzje i opinie wszystkich członków, co sprzyja formowa-
niu płaskiej formy organizacji. „Związki sieciowe, (…), są trwałe i stabilne, 
ponieważ przynoszą wartościowe gratyfikacje i stronom opłaca się stale 
w nie inwestować”213. Kluczowe dla efektywnego funkcjonowania kon-
struktów sieciowych jest istnienie kapitału społecznego, będącego z jednej 
strony gwarantem podejmowanych zobowiązań, z drugiej zaś stabilizato-
rem istniejących relacji. Sieciowa forma organizacji „zdaje egzamin” w wa-
runkach dynamicznych zmian oraz zapotrzebowania na pełną, właściwą 
i szybką informację. Warunkiem prawidłowego działania sieci jest określe-
nie zasad wejścia i wyjścia do/ze struktur sieciowych oraz określenie liczby 
uczestników sieci. Justyna Hofmokl dodaje, że „sprawnie funkcjonująca sieć 
powinna być w miarę homogeniczna i niezbyt liczna (…)”214. W przeciwnym 
razie trudno jest utrzymać kontrolę nad aktorami sieciowymi a ponadto 
wygenerować najmniejszy nawet potencjał kapitału społecznego. Struk-
tury sieciowe nie mają jednego centrum, zastępują je węzły o mniejszym 
bądź większym znaczeniu. Pozycja węzła w sieci zależy od ich zdolności 
i efektywności do pozyskiwania i przetwarzania informacji. Węzły osią-
gające wyższą pozycję w obrębie sieci stają się lepszymi przełącznikami 

211 J. Hofmokl, Rozwój…, s. 88.
212 Tamże, s. 89.
213 Tamże, s. 90.
214 Tamże, s. 91.



83

we wzajemnie powiązanych relacjach społecznych. Układy sieciowe mogą 
pełnić funkcje struktur mobilizujących, a zarazem pomagać w pokonywa-
niu różnego rodzaju przeszkód, barier, itp., oferując alternatywne kanały 
przepływu zasobów materialnych i niematerialnych, obiegu informacji. 
W miarę rozrastania się struktur sieciowych ustępują im miejsca inne for-
my organizacji, sama zaś sieciowa konstrukcja w sposób gradualistyczny 
zastępuje płaszczyznę publiczną. 

Proces konstruowania się współpracy transgranicznej wokół układów 
sieciowych jest przykładem rozwoju teorii pola organizacyjnego formuło-
wanej przez Waltera Powella i Paula DiMaggio215. Amerykańcy socjologo-
wie opisują pole organizacyjne jako nowy, odmienny od dotychczasowego 
obszar działalności (np. politycznej czy ekonomicznej) wokół którego skon-
centrowane są różne podmioty pełniące określone zadania, wykonujące 
pewne funkcje, itp. Podmioty te współpracują bądź rywalizują ze sobą, 
ale łączy je świadomość działania we wspólnej przestrzeni czy dążenia do 
pozyskania kluczowych informacji. Proces strukturacji pola odbywa się 
w czterech, następujących po sobie etapach: a) zainicjowania i wzmocnie-
nia aktywności interakcyjnej pomiędzy uczestnikami pola, b) uformowa-
nia wyraźnych relacji kooperacji, nadrzędności i podrzędności, c) rywali-
zacji w zakresie dostępu do kluczowych informacji, d) ukształtowania po-
wszechnej, wielostronnej świadomości udziału podmiotów we wspólnych 
projektach, zadaniach. 

Partnerstwo transgraniczne kreowane na kanwie sieci sprzyja jej ela-
styczności, a zatem możliwości dostosowania się do wymogów decydują-
cych o utrzymaniu się i przetrwaniu w nieustannie zmieniającym się, płyn-
nym świecie. „Oparte na nich (sieciach – tu autor) struktury osiągają lepsze 
wyniki niż pionowo zorganizowane firmy i scentralizowana biurokracja”216. 
Kluczową rolę odgrywają tu teleinformatyczne technologie sieciowe uła-
twiające koordynację różnorodnych działań a przy tym zarządzanie złożo-
nymi strukturami i procesami, jakie obecne są między innymi we współ-
pracy transgranicznej. Tego typu technologie „mają decydujące znaczenie 
dla koordynacji złożonych, terytorialnie rozproszonych przedsięwzięć”217. 
W polityce, podobnie jak w gospodarce systemy hierarchiczne, zbiurokra-
tyzowane, sztywne i oporne na zmiany okazały się niezdolne do funkcjono-
wania w świecie informacji i wiedzy i zaczęły ustępować miejsca struktu-
rom płaskim, mniej formalnym, zdolnym do samoorganizowania się. Kon-
cepcja wydaje się być jedyną drogą do sprawnego zorganizowania złożone-

215 Szczegółowy opis teorii pola organizacyjnego w: W. Powell, P. DiMaggio, The New Institutionalism in 
Organizational Analysis, The University of Chicago Press, Chicago-London 1991.

216 M. Castells, Galaktyka…, s. 11.
217 D. Barney, Społeczeństwo…, s. 93. 

Sieciowa perspektywa współpracy transgranicznej



84

Kapitał społeczny w sieci współpracy transgranicznej Białej Podlaskiej i Brześcia

go systemu relacji, jakim jest współpraca transgraniczna. Należy przy tym 
zwrócić uwagę, że system sieciowy to nie tylko partnerstwo i kooperacja. 
„Sieciom potrzebny jest system wspólnych wartości, (…) oraz wspólny zbiór 
celów potrzebnych dla zmaksymalizowania korzyści”218. Wraz ze wzrostem 
własnego rozwoju „sieciowa współpraca transgraniczna” powinna dążyć 
do realizacji określonych celów, jakimi są między innymi: 

 • zdecentralizowany system sprawowania władzy, – w którym jest ona 
podzielona horyzontalnie między poszczególnych członków współ-
pracy transgranicznej zarówno rządowych jak i pozarządowych

 • utrzymanie bezpieczeństwa – podejmowanie określonych działań 
ponadnarodowych, ponadregionalnych w zakresie walki z przestęp-
czością, ochrony środowiska, itd.

 • zdolność do konkurowania z innymi regionami – oparta na budowa-
niu mechanizmów ułatwiających szybki przepływ informacji i prowa-
dzenie polityki promowania własnego regionu, ponadto podnoszenie 
poziomu konkurencyjności regionu poprzez tworzenie gospodarki 
opartej na wiedzy, wykorzystywanie nowoczesnych technologii, pod-
kreślanie znaczenia własnych walorów, zasobów zlokalizowanych na 
własnych obszarach

 • określenie wspólnych wartości i umiejętność wypowiadania się 
„wspólnym głosem” na arenie międzynarodowej w sprawach doty-
czących polityki transgranicznej, rozszerzania Unii Europejskiej na 
Wschód, prowadzenie wspólnej polityki europejskiej wobec państw 
byłego Związku Radzieckiego.

3.1.3. Transgraniczne sieci partnerskie – nowe wyzwania 
i perspektywy rozwoju

Istota partnerstwa transgranicznego polega na przezwyciężaniu do-
tychczasowej historycznej fragmentacji, zakorzenionej w mentalności, 
kulturze, świadomości. „Jej intensyfikacja ma doprowadzić do zlikwido-
wania negatywnego oddziaływania granic, uważanych za blizny historii 
(…), na procesy migracyjne, wymianę towarów i usług, przepływ kapitału, 
a wreszcie kontakty międzynarodowe na różnych sferach życia gospodar-
czego i społecznego”219. Istotne znaczenie ma tutaj wybór kompetentnych 
aktorów gotowych do zainicjowania współpracy i utrzymania jej w usta-
218 M. Leonard, Sposób na Europę. Pomiędzy federalizmem a Europą narodów, Wydawnictwo Instytut 

Spraw Publicznych, Warszawa 2000, s. 32.
219 R. Szul, A. Mync, Terytorialna organizacja państwa, integracja z Unią Europejską a problemy regional-

nej współpracy transgranicznej Polski, [w:] Kitowski J. (red.), Problemy regionalne współpracy trans-
granicznej, Wydawnictwo Wydział Ekonomiczny Filii UMCS w Rzeszowie, Rzeszów 1996, s. 23-24.



85

bilizowanych ramach o wysokim stopniu zorganizowania i wyspecjalizo-
wania. Kompetentni aktorzy są wysoko wyspecjalizowani, nie posiadają 
sztywnych celów, a przy tym są szeroko zorientowani na otaczającą ich 
rzeczywistość. Ich działania, podobnie jak dążenia, są płynne, zaś sami ak-
torzy gotowi są przyjąć wszystko, co daje im otaczający ich system. „Zrobią 
oni wszystko, by zainicjować kooperację, i jeśli jedna ścieżka zostanie za-
mknięta, wybiorą inną”220. 

 Partnerstwo transgraniczne oparte na sieci konstruować będzie nowe 
struktury organizacji, określane mianem organizacji opartych na wiedzy, 
sieciowych, wirtualnych, które przyjmują różnorakie formy w zależności 
od warunków i typów działalności, środowiska społecznego czy kultury 
organizacyjnej, w jakiej funkcjonują. „Są to struktury oparte na wiedzy i in-
formacji. Mogą funkcjonować w dowolnym punkcie świata, (…). Jest ściśle 
powiązana z otoczeniem”221. Funkcjonujące w ramach sieci organizacje ce-
chować będzie zdolność do zmian, elastyczność, łatwość adoptacji do oto-
czenia. Jednocześnie podmioty te są sobie równe, współpracując na zasa-
dach partnerstwa. 

Współpraca transgraniczna w układach sieciowych wymaga rozwinięcia 
systemu wspólnych wartości, ponownego zdefiniowania wspólnych celów 
i zadań, co ułatwi kooperację, a jednocześnie współzawodnictwo pomiędzy 
regionami Europy. „Sieć musi rozwinąć procesy scalające, ale nie według tra-
dycyjnego modelu państwa”222. Konieczne jest odejście od sztywnych, zbiu-
rokratyzowanych, zhierarchizowanych struktur na rzecz bardziej elastycz-
nych, płynnych form organizacji, łatwo dostosowujących się do zmiennego 
otoczenia. Jak pisze Edwin Bendyk „sieci łączą współpracę i konkurencję”223. 
Współpraca jest według autora definiowana jako wspólne rozumienie świa-
ta, oparte ściśle na procesach komunikacji i negocjacji. Otwiera drogę do 
realizacji wspólnych celów, jak również działań o wysokim stopniu specja-
lizacji. Dzięki temu „każdy może robić to, co potrafi najlepiej”224. Struktury 
budowane na sieciach generują zjawisko synergii jako zsynchronizowane, 
zharmonizowane działanie elementów wchodzących w skład określonego 
zbioru, co umożliwia działanie większe aniżeli zsumowane działania prze-
kazywane osobno przez poszczególne elementy225. Tym samym współpraca 
transgraniczna kreowana za pomocą sieci zbliżona będzie do reform euro-

220 N. Fligstein, Kompetencje…, s. 283.
221 Partycki S., Społeczeństwo sieci a społeczne nauczanie Kościoła, [w:] S. Partycki (red.), Nowa ekono-

mia i społeczeństwo, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 205. 
222 Tamże, s. 48.
223 E. Bendyk, Antymatrix. Człowiek…, s. 50.
224 Tamże, s. 50.
225 Por. J. Hubert, Społeczeństwo synergetyczne, Kraków 2000, s. 17, za: S. Partycki, Zarys teorii socjologii 

gospodarki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, s. 160.
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pejskiej sieci współzależności zmierzających do rozwoju przejrzystych zasad 
działania „sieci europejskiej” oraz przekształcenia dotychczasowych zawi-
łych połączeń instytucjonalnych w proste struktury sieciowe. Konstruk-
ty o takim charakterze umożliwią z jednej strony właściwe reagowanie na 
problemy ponadnarodowe, ponadregionalne, z drugiej zaś uzyskanie legity-
mizację obywateli konieczną do osiągania efektywnych działań. Tego typu 
logika organizacyjna odpowiada w zupełności współczesnej wizji Unii Eu-
ropejskiej, która zdaniem niektórych jest strażnikiem postzimnowojenne-
go porządku geopolitycznego charakteryzującego się wielokierunkowym, 
kompleksowym programem współpracy w kierunku rozwoju ponadnaro-
dowych, ponadlokalnych społeczeństw obywatelskich226. Stanowi również 
odpowiedź na apel Komisji Europejskiej odnośnie unikania budowy nowych 
podziałów w ramach Unii oraz wspierania wszelkich działań i form organi-
zacyjnych przyczyniających się do budowy stabilności i dobrobytu zarówno 
w granicach UE jak również poza jej obszarem227. Ideą współpraca sieciowej 
jest usprawnienie polityki spójności i rozwoju regionów, ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów zapóźnionych w rozwoju, przechodzących proces 
transformacji czy konwersji. 

W dobie społeczeństwa sieci wszelkiego rodzaju procesy społeczne, 
polityczne, ekonomiczne nie tworzą zwartej całości. Stanowią kompleks 
niezależnych obszarów gry, swoistych pól rządzących się określonymi 
wartościami i zasadami. „Żadna sieć aktorów nie jest stała; aby przetrwać 
wymaga ciągłego odgrywania przez nich swych ról”228. Układy sieciowe 
skoncentrowane na szeroko pojętych procesach wymiany, zorientowane na 
zysk, zapewniają skuteczne przetrwanie w warunkach globalnej rywaliza-
cji, prowadzą do „stuprocentowej dokładności, zerowych opóźnień – czyli 
informacyjnej dominacji”229. Promując relacje współpracy i partnerstwa 
scalają wokół siebie działania oparte na wiedzy, kreatywności, dynamice, 
konstruując samoorganizujące i samonapędzające się organizacje. Zdolne 
do samokontroli, funkcjonujące w warunkach otwartości w nawiązywaniu 
współpracy i kontaktów, tworzą podstawy do budowania relacji opartych 
na wspólnej, grupowej odpowiedzialności za podejmowane działania. „Sieć 
stała się wyrazem wolności, pozytywnej transformacji we wszystkich dzie-
dzinach życia oraz wypracowała nowe formy wspólnotowości”230. Ułatwia 
226 Zob. J. W. Scott, Szersza Europa: Procesy włączania i wyłączania na zewnętrznych granicach Unii Euro-

pejskiej, [w:] G. Gorzelak, K. Krok (red.), Nowe granice Unii Europejskiej – współpraca czy wyklucze-
nie?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 20.

227 Zob. Komunikat Komisji Europejskiej „Szersza Europa – sąsiedztwo: nowe ramy stosunków ze 
wschodnimi i południowymi sąsiadami”, marzec 2003. 

228 K. Krzysztofek, Nie-ludzka…, s. 274.
229 A. Cebrowski, J. J. Garstka, Network-Centric Warface: Its Origins and Future, „Naval Institute 

Proceedings”, 1998.
230 S. Partycki, Partnerstwo - …, s. 37.
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również podejmowanie indywidualnych działań, bazując na stwierdzeniu, 
że poszczególne jednostki, organizacje, instytucje są zdolne do samodziel-
nego zdefiniowania własnych interesów i podejmowania adekwatnych do 
nich działań. 

Współpraca dominująca w strukturach sieciowych jest korzystnym 
elementem dla budowy rozgałęzionych, szeroko rozprzestrzenionych 
więzi o niewielkim stopniu natężenia. „W warunkach partnerskich słabe 
więzi umożliwiają partnerskie działanie w szeroko rozumianej pajęczy-
nie sieci”231. Sieć kreowana na relacjach współpracy, kooperacji, wymiany 
stwarza możliwości podłączania nowych węzłów do sieci. Wzmacnia jej 
kreatywność i konkurencyjność, czyniąc jednocześnie strukturą dynamicz-
na, zdolną do dostosowania się do ciągle zmieniających się warunków oto-
czenia. Immanentną cechą układów sieciowych jest również umiejętność 
nawiązywania połączeń, relacji z sieciami konkurencyjnymi, co stanowi 
istotny element w budowaniu efektywnej organizacji współpracy transgra-
nicznej. „Wszechobecna konkurencja w strukturach sieci zastępowana jest 
kompetycją, rozumianą jako połączenie konkurencji i kooperacji”232. Umoż-
liwia to inicjowanie, rozwijanie i podtrzymywanie trwałych połączeń w ra-
mach sieci konstruowanych przez partnerskie działania aktorów o różnym 
znaczeniu w sieci. Reguła partnerstwa, współpracy wpisana w struktury 
sieciowe pozwala funkcjonować podmiotom w różnych miejscach na kuli 
ziemskiej, włączając do współpracy aktorów o mniejszym i większym zna-
czeniu, działających zarówno w świecie realnym jak również wirtualnym. 
Zdaniem Darina Barney’a „technologie sieci mają decydujące znaczenie dla 
koordynacji złożonych, terytorialnie rozproszonych przedsięwzięć, (…), 
które są coraz bardziej charakterystyczne dla gospodarki sieci233. Siła sie-
ciowych związków, stowarzyszeń, bloków tkwi w ich różnorodności oraz 
braku monolitycznych, jednorodnych struktur. Jak pisze Mark Leonard 
„usieciowiona organizacja jest w stanie połączyć globalny zasięg z innowa-
cyjnością i różnorodnością pozwalającą na uzyskiwanie rezultatów, które 
normalnie są w stanie osiągnąć tylko mniejsze struktury”234. Wykraczają-
ca poza państwowe, terytorialne granice ekspansja informacjonistycznego 
paradygmatu obejmuje swoim zasięgiem coraz szersze kręgi wypełniając 
prorocze słowa Alexandra Barda i Jana Soderqvista o nadejściu netokra-
cji jako nowej siły skupiającej władze235. Sprzyjają jej procesy globalizacji, 
ujednolicenia płaszczyzny gospodarczej, swobodnej cyrkulacji pieniądza 
231 Tamże, s. 38.
232 Tamże, s. 39.
233 D. Barney, Społeczeństwo…, s. 93.
234 M. Leonard, „Wired”, June 2003 r., cyt. za: E.. Bendyk, Antymatrix,…, s. 110. 
235 Szerzej na ten temat w książce A. Barda i J. Soderqvista, Netokracja. Nowa elita władzy życie po kapi-

talizmie, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006. 
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i informacji oraz komunikowania się ludzi ponad granicami. Powoduje to 
spadek znaczenia państwa narodowego, które z coraz większą trudnością 
jest w stanie efektywnie kontrolować i zarządzać przepływami w gospo-
darce oraz szerokim strumieniem, chaotycznych, nakładających się na sie-
bie informacji. Obserwując wydarzenia ostatnich kilku lat można z pełną 
świadomością i odpowiedzialnością przyznać słuszność autorom „Neto-
kracji”, zdaniem, których „Lepiej będzie, jeśli przyzwyczaimy się do tego, 
że (…) mała, ale zwarta sieć, trzymająca się ściśle atencjonalistycznych za-
sad, może z łatwością rzucić na kolana nawet największe światowe pań-
stwo narodowe, dysponujące niemal nieograniczonymi środkami”236. W ten 
sposób budowane są współczesne ośrodki, struktury władzy, centra decy-
zyjne, w których o miejscu w hierarchii świadczyć będą nie tyle bogactwo 
czy dziedziczenie pochodzenia a dostęp do informacji, umiejętność jest ab-
sorpcji, selekcji oraz dzielenia się z innymi węzłami. Koncepcją charaktery-
styczną dla układów sieciowych, stanowiącą przedmiot niejednej dyskusji 
nad siecią i jej atrybutami jest koncepcja transparentności. Jej zasada, po-
legająca na stwierdzeniu, że wszyscy ludzie, instytucje, itd., mają dostęp 
do wszystkich informacji. Wynika to z klarowności i przejrzystości – cech 
charakterystycznych dla struktur sieciowych, zorganizowanych i funkcjo-
nujących na kanwie demokratycznych praw i zasad. Obok nich istotną rolę 
odgrywa również precyzyjny sposób doboru członków, albowiem „w prze-
ciwnym razie (sieć – tu autor) szybko rozpadnie się pod naporem nieistot-
nych informacji”237. 

Struktury sieciowe przeorganizowały znaczenie i miejsce państw na-
rodowych w globalnym świecie połączeń systemów gospodarczych, poli-
tycznych i kulturowych. Wyłaniająca się nowa formuła ładu światowego, 
określana mianem geopolityki sieciowej odrzuca dotychczasowe koncepcje 
porządku jednocentowego na rzecz własnej filozofii sprawowania władzy. 
Jak podaje Jadwiga Staniszkis do fundamentalnych zasad sieciowej geopo-
lityki zaliczyć można m.in.: odejście od trwałych sfer wpływów, ukształ-
towanie płynnej tj. zmieniającej się w czasie hierarchii, wzrost znaczenia 
tzw. miękkiej władzy (tj. atrakcyjności kulturowej i instytucjonalnej) oraz 
poziomu technologicznego238. Zdaniem polskiej socjolog „Wielowariantowy 
charakter owego porządku, z płaszczyzną realizowaną w danym momencie 
i – równie prawomocną – płaszczyzną wirtualnej alternatywy (…) uczynił-
by świat bardziej przewidywalnym (…)”239. Nowoczesne formy państwa to 
ośrodki osadzone w sieciach globalnych i lokalnych powiązań, przeniknięte 

236 Tamże, s. 24.
237 Tamże, s. 198.
238 Zob. więcej: J. Staniszkis, O władzy i bezsilności, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006, s. 116-118.
239 Tamże, s. 122.
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międzyrządowymi oraz ponadnarodowymi siłami. Państwa, regiony, mia-
sta nie stanowią same w sobie w pełni samodzielnych ośrodków decyzyj-
nych, kontrolnych, rządowych. Pełnią raczej rolę szerszego rodzaju sieci 
władzy, komunikacji, kapitału, przestępczości, instytucji, itd. Technologie 
sieciowe i związany z nimi przekaz oraz dzielenie się informacją stanowią 
kluczowe narzędzie w budowaniu zasad i struktur instytucjonalnych cha-
rakterystycznych dla demokracji. Demokracja wymaga bowiem wymiany 
informacji, prowadzenia dialogu i obecności społeczeństwa w polityce, 
w debacie. Monitorowanie działań władzy, pociąganie osób publicznych do 
odpowiedzialności, komunikowanie na płaszczyźnie obywatel – obywatel 
oraz obywatel – władza stanowią fundament zdrowej demokracji. W ob-
rębie dużych systemów politycznych zlokalizowanych w nowoczesnych 
państwach, regionach, miastach sfera demokratyczna istnieje, funkcjonuje 
dzięki masowym środkom komunikacji takim jak: prasa, radio, telewizja 
a obecnie również Internet. „Demokracja, (…), dzięki elektronicznym sie-
ciom daje szansę przeciwstawienia się rozwojowi plutokracji, korupcji, 
technokracji, ograniczaniu wolności przez właścicieli sieci i kontrolujących 
dostęp do niej”240. 

Sieciowy model organizacji przesunął procesy i działania rządów w for-
mę tzw. „rządzenia sieciowego”. Polega ono na podziale pojedynczych funk-
cji rządowych na wieloaspektowe, wielosektorowe sieci, przekraczające 
granice terytorialne, prawne i czasowo-strefowe. Na bazie modelu rządze-
nia sieciowego instytucje polityczne i ekonomiczne, organizacje rządowe 
i pozarządowe, aktorzy strefy publicznej i prywatnej stanowią węzły w ob-
rębie sieciowych powiązań. „W wielu przypadkach sieci te tworzą się na pe-
wien czas wokół określonych tematów i projektów, (…) rozdzielając ryzyko 
i odpowiedzialność horyzontalnie”241. Sieciowy model rządzenia jest bar-
dziej efektywnym i elastycznym w stosunku do modelu biurokratycznego, 
scentralizowanego i hierarchicznego. Skutecznie wpisuje się w procesy de-
centralizacji i demokratyzacji, jednak nie wypiera tradycyjnych form spra-
wowania władzy, a jedynie stanowi ich uzupełnienie. W świecie „płynnej 
nowoczesności” – stanowiącej Baumanowską koncepcję współczesnej rze-
czywistości, jest gwarantem dostępu do władzy, która „spoczywa w rękach 
tych, którzy poruszają się i działają szybciej, którzy zbliżyli się najbardziej 
do momentalności ruchu”242. 

Współpraca transgraniczna w strukturach sieciowych kreuje nowy ład, 
wpisując się w odmienny od dotychczasowego porządek, określany jako 
globalne Imperium o układzie sieci. „W przeciwieństwie do imperializmu, 

240 L. Zacher, Transformacje…, s. 44.
241 D. Barney, Społeczeństwo…, s. 160.
242 Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006, s. 186.
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Imperium nie ustanawia terytorialnego centrum władzy i nie opiera się 
na fizycznych granicach lub barierach. Jest zdecentralizowanym aparatem 
rządów, który sukcesywnie wchłania całą globalną rzeczywistość w swoje 
otwarte, rozszerzające się granice”243. Współczesna cywilizacja charakte-
ryzuje się tym, że istnieją w niej sieci: polityczne, gospodarcze, społeczne. 
Każdy, kto spełnia określone, wymagane kryteria ma możliwość uczestni-
ctwa w danej sieci, rywalizując o miejsce kluczowego dla niej węzła. Za-
daniem państwa, regionu, miasta jest zagwarantowanie dostępności sieci. 
Uczestnik sieci ma z kolei możliwość tworzenia tzw. kapitału relacyjnego, 
czyli szeroko rozwiniętej siatki formalnych i nieformalnych kontaktów, 
znajomości, itp. „Dzięki usieciowieniu świata społeczności przekraczają 
granice społeczeństw, a społeczeństwa (ciągle zorganizowane w państwa 
narodowe) funkcjonują też w sieciach globalnych, globalnie”244. Działanie 
takie ubogaca strukturę sieciową, czyniąc ją konkurencyjną i efektywną. 

Struktura organizacji sieciowych dla realizacji zadań i zaspokojenia 
potrzeb określonych uczestników, dokooptowywanych adekwatnie do re-
alizowanego działania i posiadanych kompetencji. Koncentruje się wokół 
sieci współpracy nieograniczonych czasowo i przestrzennie, ukierunkowa-
nych na realizację określonego projektu, inwestycji. Koordynacja działań 
osadzona jest w więziach informacyjnych i technicznych tworzących za 
każdym razem inną konfigurację, powstającą ze scalania podmiotów bę-
dących węzłami sieci. W układach sieciowych władza nie jest trwała, wy-
nika wyłącznie z fachowości, profesjonalności, relacje zaś budowane są na 
nieustannej komunikacji i partnerstwie pomiędzy uczestnikami. Zmianie 
ulega dotychczasowy charakter państwa narodowego, regionu jako aktora 
polityki lokalnej oraz regionalnych władz. „Państwa stopniowo tracą auto-
nomię w ustanawianiu i egzekwowaniu zasad; ich zakres władzy (…) zależy 
od uczestnictwa w rozmaitych regionalnych i globalnych strukturach, a nie 
od jednostronnych (…) postanowień”245. Samoorganizujące się z konstruk-
cje sieciowe umożliwiają z kolei swoim podmiotom zachowanie szerokiej 
autonomii w zakresie podejmowanych działań. Aktorzy w sieci samodziel-
nie decydują o strategii i kierunku swoich działań, wyborze kooperantów, 
wysokości kosztów czy bilansu zysków i strat. Uczestnictwo w sieci umoż-
liwia szereg kluczowych dla rozwoju działań jak np.:

 • wysyłanie i odbieranie informacji do/z otoczenia
 • skuteczne reagowanie na zmiany i dopasowywanie się do nich
 • kreowanie wiedzy i rozpowszechnianie jej wśród otoczenie

243 M. Hardt, A. Negri, Empire, New York 2000, cyt. za: E. Bendyk, Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, 
Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2004, s. 110-111.

244 L. Zacher, Transformacje…, s. 32.
245 M. Kaldor, Globalizacja…, s. 716.
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 • wielokierunkową, wielobiegunową komunikację pomiędzy uczestni-
kami sieci

 • współdziałanie w konstruowaniu łańcucha powiązań w zakresie pro-
dukcji, wymiany

 • modyfikację sieciowych konfiguracji w zależności od potrzeb, wymagań. 
W warunkach obserwowanej współcześnie niesterowności reprodu-

kującego się chaosu struktury społeczne ulegają radykalnej przemianie 
lub najzwyczajniej zanikają. Zagrożone jest również istnienie układów lo-
kalnych, które mogą być rozbite przez nowe formy komunikacji sieciowej 
i bezosobowej, depersonalizację relacji międzyludzkich oraz wzrost kon-
taktów w „galaktyce wirtualnej” aniżeli świecie realnym, na określonym 
terytorium. Urlich Beck słusznie zauważa, że „związki społeczne stają się 
refleksywne, to znaczy, że muszą być ciągle ustanawiane, podtrzymywa-
ne i odnawiane przez jednostki”246. Coraz więcej związków ma charakter 
eksterytorialny i wirtualny, umiejscowiony w cyberprzestrzeni, co powo-
duje, że coraz częściej podważane jest znaczenie roli terytorium w funkcjo-
nowaniu społeczności lokalnych. Założenia wyjaśniające utratę znaczenia 
czynnika terytorialnego w rozwoju społeczności lokalnych mają swoje po-
twierdzenie w rosnącej mobilności ludzi i formowaniu nowych społeczno-
ści, funkcjonujących w skali ponadnarodowej, ponadgranicznej. Tworzące 
się ponadnarodowe przestrzenie społeczne stanowią kompozycję więzi 
społecznych i umiejscowienia w sieciach rozpościerających się w poprzek 
granic państwowych, regionalnych, narodowych. 

Sieć nadaje współpracy transgranicznej dodatkową właściwość, jaką 
jest samowytwarzanie, czyniąc ją tym samym współpracą autopojetyczną, 
samowytwarzającą się (określenie zaczerpnięte od pojęcia sieci autopoje-
tycznej). Jest ona nieustannym procesem, żywym systemem, żywą siecią, 
w której obecny jest proces życia. Współpraca wpisana w ramy sieciowe 
nieustannie siebie wytwarza, reorganizuje, uzupełnia. „Autopoiesis, lub 
„samowytwarzanie”, to proces sieciowy, w którym zadaniem każdego 
elementu jest udział w wytwarzaniu lub przekształcaniu innych elemen-
tów w sieci. Tym sposobem sieć nieustannie się wytwarza”247. Osadzone 
w strukturach samowytwarzających się sieci partnerstwo funkcjonuje na 
zasadzie dobrowolności oraz świadomej, indywidualnej motywacji. Dzięki 
temu proces przyporządkowania właściwej osoby/instytucji do odpowied-
niego działania/zadania jest efektywniejsze niż w tradycyjnych, dotychcza-
sowych strukturach. Umożliwia on uczestnikom współpracy/partnerstwa 
realizację projektów będących centrum ich zainteresowania, redukując 

246 U. Beck, Społeczeństwo…, s. 236 i następne.
247 F. Capra, The Web of Life, New York 1997 r., cyt. za: E. Bendyk, Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, 

Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2004, s. 226.
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jednocześnie koszty transakcyjne. W konsekwencji „sieci, zorganizowane 
według zasad partnerstwa i cechujące się luźną strukturą, wytwarzają to-
wary i usługi, które są w stanie bezpośrednio konkurować z produktami 
wielkich i bogatych firm”248. Bogactwo kraju, regionu czy miasta, sprawo-
wanie władzy, tworzenie symboli i kodów zależy dziś od technologii infor-
matycznych, zaś ich rolą jest, aby proces usieciowienia był samoekspan-
dującą formą organizacji życia społecznego. Istotną rolę w tym procesie 
odgrywają sieci kapitałów, informacji, rynków, które – jak pisze Manuel 
Castells – „łączą poprzez technologie wartościowe funkcje, ludzi i miejsca 
na całym świecie, odłączając (…) te populacje i terytoria, które pozbawione 
są wartości i nie są zainteresowane dynamiką globalnego kapitalizmu”249. 
Partycypacja współczesnych aktorów ekonomicznych, politycznych, kultu-
rowych, w kapitalizmie informacyjnym opartym na innowacji, zależy od 
wiedzy, informacji oraz ich zdolności do oddziaływania na rynek sieci glo-
balnie powiązanych procesów wymiany. Zdaniem T. Goban-Klasa „Współ-
praca w elastycznych zespołach jest twórcza, pozwala na wymianę infor-
macji i kreatywnych pomysłów, które dają przewagę na wysoko konkuren-
cyjnym rynku”250 .

We współczesnej rzeczywistości społecznej sieć zastępuje tradycyj-
ne terytorium jako miejsce różnego rodzaju kontaktów, relacji między-
osobowych. Zatraca swoje znaczenie przestrzenne, fizyczne sąsiedztwo, 
które na fali społeczeństwa informacyjnego, ulega redefinicji. Lokalność 
przestrzenna, geograficzna ustępuje przed siecią, która „pozwala na zwie-
lokrotnienie i uintensywnienie związków międzyludzkich, pokonując 
odległość i czas”251. Rozwój sieci teleinformatycznych prowadzi do umię-
dzynarodowienia przepływów, redefiniując dotychczasowe pojęcie czasu 
i przestrzeni. Nowa logika sieciowa kwestionuje terytorialne granice, od-
bierając niejako władzę państwom, regionom integrując je za pomocą sieci 
powiązań. Zanika również historyczne, kulturowe i geograficzne znacze-
nie społeczności lokalnych. „Przestrzeń informacyjna bowiem ma wymiar 
eksterytorialny, pokonując barierę blisko-daleko”252. Zgodnie z regułą pra-
wa obfitości w sieci wykorzystanie maksymalnych możliwości sieci stwa-
rza szansę na pojawienie się nowych, zaś obiekt połączony w strukturze 
sieci z innym węzłem może zainicjować wiele nowych możliwości, niepo-

248 D. Tapscott, A. D. Williams, Wikinomia. O globalnej współpracy, która wszystko zmienia, Wydawnictwa 
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 107.

249 M. Castells, Koniec tysiąclecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 337.
250 T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 

2005, s. 40.
251 L. Zacher, Transformacje…, s. 42.
252 S. Partycki, Cyberprzestrzeń a regionalizm, [w:] D. Wadowski (red.), Kultura, media, społeczeństwo, 

Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 142.
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wtarzalnych relacji stanowiących niszę, punkt zwrotny w rozwoju inno-
wacyjnym. „Sieci są tak płodne, ponieważ łącząc wszystko ze wszystkim, 
zwiększają liczbę potencjalnych relacji, a z nich powstają produkty, usługi 
i nowe koncepcje”253. Jednocześnie wszystko to, co znajduje się poza siecią 
lub przez sieć zostanie zignorowane, co nie spełnia kryterium zgodnych 
z funkcjonowaniem w sieci, zostanie wyeliminowane, „usunięte z życia”. 
Podobnie elementy, węzły sieci, uznane za nieużyteczne, odsuwane są poza 
strukturę sieci i zastępowane nowym, efektywnym uczestnikiem. 

 Kazimierz Krzysztofek jest zdania, że „Wraz z odchodzeniem w prze-
szłość epok z dominantą hierarchii, przychodzi epoka, w której nie przy-
pisanie, status, miejsce w strukturze społecznej, terytorium, lecz sieciowe 
fluksy, destrukcja czasu i przestrzeni decydować będą o ekonomii, polityce, 
kulturze”254. Rozwój regionalny dokonuje się nie tylko w ramach ukształto-
wanych struktur terytorialnych, ale złożonych układów sieciowych, ulega-
jących ciągłym przemianom, inicjowanych przez działalność współzależ-
nych od siebie podmiotów. Kluczowym dla tworzenia innowacyjnej i efek-
tywnej polityki współpracy transgranicznej jest powoływanie i rozwijanie 
wielocentrycznych, wielofunkcyjnych sieci. Węzłami wspomnianych sieci 
będą podmioty o wysokim stopniu zdolności do adaptacji w warunkach 
zmieniającego się otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego. Złożoność tego 
typu układów wymaga instytucjonalizacji rozwoju opartej na sieci koor-
dynacji i współdziałania nowych i istniejących instytucji, organizacji, itp. 
podmiotów. 

Interpretując współpracę transgraniczną w układach sieciowych, jako 
proces dynamizacji, koncentracji i kondensacji powiązań politycznych, 
ekonomicznych, społecznych i kulturowych, zmierzający do wzmocnienia 
zależności uczestników-aktorów procesu partnerstwa, można przyjąć, że 
interakcje stanowiące o współpracy transgranicznej ulegają nieustannej 
ewolucji. Warunkiem niezbędnym do zwycięstwa w międzynarodowej ry-
walizacji podmiotów „jest (…) umiejętność używania sieciowych struktur 
nie tylko do kontroli (…), ale dla wykorzystania efektu transformacji, szans 
rozwojowych i rozwiązywania trudności”255. 

253 K. Kelly, Nowe reguły nowej gospodarki, Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa 2001, s. 35.
254 K. Krzysztofek, Społeczeństwo w dobie Internetu: refleksyjne czy algorytmiczne? [w:] Ł. Jonak i inni, 

Re: Internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, Wydawnictwo Akademi-
ckie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 21.

255 K. Leśniak-Moczuk, Sieci społeczne jako komponent kapitału społecznego w społeczności lokalnej, [w:] 
S. Partycki (red.), E-gospodarka E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo 
KUL, Lublin 2009, s. 295.
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3.2. Płaszczyzny sieciowej współpracy transgranicznej

Znaczenie układów sieciowych w procesie współpracy transgranicznej 
nie jest jeszcze w pełni docenianie i rozumiane. Wynika to zapewne z nie-
upowszechnionej jak dotąd świadomości o funkcjonowaniu sieci, ale rów-
nież niskiej popularności na gruncie nauk społecznych narzędzia badaw-
czego, jakim jest analiza sieciowa. Egzegeza procesów nakładających się na 
szeroko definiowaną współpracę transgraniczną nie jest obecnie możliwa 
do zrozumienia i objaśnienia bez odniesienia się do perspektywy sieciowej. 
Sieci pełnią bowiem rolę platform, płaszczyzn na których mają miejsce pro-
cesy wymiany i przepływów szeroko rozumianych dóbr materialnych i nie-
materialnych. Konstruktorami układów sieciowych jest szereg różnego 
rodzaju podmiotów jak np. państwa, miasta, samorządy, korporacje, insty-
tucje kulturalno-edukacyjne, organizacje polityczne, itp. Aktorzy ci stykają 
się pomiędzy sobą na wielu przecinających się płaszczyznach, wchodząc 
w krótko- lub długotrwałe relacje i procesy wymiany. „Sieci – jak pisze M. 
Castells – są odpowiednimi instrumentami dla gospodarki kapitalistycznej 
opartej na innowacji, globalizacji i zdecentralizowanych skupieniach; dla 
kultury niekończących się dekonstrukcji i rekonstrukcji; dla wspólnot poli-
tycznych nastawionych na natychmiastowe przetwarzanie nowych warto-
ści i nastrojów społecznych; oraz dla organizacji społecznych dążących do 
wyparcia przestrzeni i unicestwienia czasu”256. 

Struktury sieciowe na nowo określają znaczenie współpracy transgra-
nicznej w międzynarodowym układzie polityczno-gospodarczym. Współ-
praca transgraniczna krystalizuje się w formie pola społecznego nowej 
generacji w następstwie konfiguracji procesów i zjawisk, jakie obserwu-
jemy we współczesnym świecie. Staje się „zinstytucjonalizowaną areną, 
na której ścierają się wpływy globalizacji i wymogi recentrage”257. Pozy-
cje zajmowane przez aktorów w obrębie współpracy transgranicznej wy-
znaczane są przez szereg wieloaspektowych czynników i mechanizmów 
zakorzenionych m.in. w polityce integracji europejskiej, działaniach władz 
państwowych i samorządowych, świadomości i mentalności mieszkańców, 
oddolnych inicjatywach podejmowanych przez podmioty sektora pozarzą-
dowego, organizacji pożytku publicznego i innych. Sieciowy model sprawo-
wania władzy zakłada zespolenie/zestrojenie instytucji, co przedkłada się 
bezpośrednio na zrównoważoną współpracę połączoną z konkurencyjnoś-
cią, odblokowanie przepływów informacji, osób, finansów i innych, wzmoc-
nienie mobilności społeczeństw, równomierny rozkład kosztów i zysków 
wynikających z nawiązanej współpracy. W wyniku integracji z UE, polityki 
256 M. Castells, Społeczeństwo…, s. 468. 
257 A. Gąsior-Niemiec, Pole, …, s. 12. 
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Wspólnoty Europejskiej wobec państw Europy Wschodniej i globalizacji ko-
nieczne jest ponowne określenie i wyznaczenie działań na płaszczyznach 
współpracy transgranicznej, pamiętając o nieustannym dostosowaniu 
koncepcji współpracy do ciągle zmieniających się warunków otoczenia. 
W przypadku partnerstwa transgranicznego „daje się słyszeć” opinie, że 
„żelazna kurtyna” została zastąpiona kurtyną „złotą”, czyli nową, wschod-
nią granicą poszerzonej Unii Europejskiej258. Jak pisze Grzegorz Gorzelak: 
„Ta nowa granica oddziela kraje o odmiennej dynamice przemian postsocja-
listycznych – dynamika ta jest wyraźnie większa i bardziej stabilna po za-
chodniej stronie granicy, mniejsza lub podlegająca fluktuacjom (lub nieko-
rzystnej stabilizacji, jak w przypadku Białorusi) po stronie Wschodniej”259. 

Sieci społeczno-instytucjonalne kreujące przestrzeń współpracy trans-
granicznej wymagają ukształtowania wieloaspektowych relacji opartych 
na otwartym kapitale społecznym. Ukonstytuowana w ten sposób współ-
praca transgraniczna przyczynić się może do włączenia regionów przygra-
nicznych w skład demokratycznych procesów instytucjonalnych i praw-
nych warunkujących rozwój wyżej wymienionych obszarów. Wymaga to 
jednak określonych działań, między innymi otwartości instytucji samo-
rządowych i państwowych na innych aktorów społecznych (prywatnych 
i publicznych, rządowych i pozarządowych), zmierzającej do wdrażania 
i realizowania działań strategicznych z punktu widzenia rozwoju partner-
stwa transgranicznego. Znaczącą rola, jako kluczowego aktora, przypada 
w tym miejscu Unii Europejskiej, która „podwoiła wysiłki prowadzące do 
określenia własnych celów geopolitycznych w gwałtownie kurczącym się 
otoczeniu politycznym i geograficznym”260. 

Skonstruowana w ten sposób wieloelementowa i wielowymiarowa geo-
polityka niesie za sobą określone zobowiązania do rozpoczęcia mniej lub 
bardziej formalnego porozumienia pomiędzy różnymi, regionalnymi ak-
torami, dokonującego się ponad podziałami politycznymi, ekonomicznymi 
i kulturowymi. Wielowymiarowe stanowisko umożliwić może nakreślenie 
nowych programów współpracy, zakładających zaawansowane i zrówno-
ważone partnerstwo. Istotne znaczenie przypisane jest w tym miejscu re-
gionalnym i lokalnym instytucjom, bowiem jak pisze Antonio Gutteres „tyl-
ko silne organizacje regionalne, (…), będą zdolne do zbudowania wielobie-
gunowego świata, aby nie dopuścić do (…), niekontrolowanej globalizacji”261. 
Usieciowiona płaszczyzna politycznej współpracy transgranicznej tworzy 
258 Zob. G. Gorzelak, K. Krok (red.), Nowe granice Unii Europejskiej – współpraca czy wykluczenie?, Wy-

dawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 11. 
259 Tamże, s. 11. 
260 J. W. Scott, Szersza…, s. 16.
261 A. Gutteres, The European Treaties Revisited: What Role for Europe in the Globalised World, fragment 

przemówienia wygłoszonego na Uniwersytecie Humboltda w Berlinie. 
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nowy ład wpisany w globalne imperium, o którym Michael Hardt i Antonio 
Negri piszą, że: „W przeciwieństwie do imperializmu, Imperium nie ustana-
wia terytorialnego centrum władzy i nie opiera się na fizycznych granicach 
lub barierach. Jest zdecentralizowanym i zdeterytorializowanym aparatem 
rządów, który sukcesywnie wchłania całą globalną rzeczywistość w swoje 
otwarte, rozszerzające się granice. Imperium zarządza hybrydowymi toż-
samościami, elastycznymi hierarchiami i wymianą poprzez modulowanie 
sieci kontroli”262. Globalizacja na nowo nadaje światu sieciowy charakter, 
pozbawiony wyraźnego centrum. Współcześnie zaobserwować można za-
nik państw hierarchicznie uporządkowanych, funkcjonujących w oparciu 
o logiczne, jednolite zasady i procedury. W ich miejsce powstały państwa 
sieciowe, „z pajęczynami powiązań wysnuwającymi się często poza nomi-
nalne granice i ciążącymi ku zewnętrznym ośrodkom dyspozycji”263. Ich 
moc sprawcza zależy przede wszystkim – jak pisze Jacek Żakowski, – „od 
jakości i rozległości więzi z bezlikiem niezależnych aktorów”264. Nakłada to 
na państwo, regiony, władze centralne i regionalne obowiązek, a właściwie 
gwarancję otwartości sieci. Tym samym, jako aktorzy sieci, kreują struktu-
rę autopojetyczną, samowytwarzającą się, będącą w nieustannym ruchu. 
Świat staje się – jak podkreśla Janusz Symonides – systemem naczyń połą-
czonych265, który dzięki nowym technologiom komunikacyjnym, moderni-
zacji i usieciowieniu jest zdolny do przekraczania barier czasoprzestrzen-
nych. Na scenie społeczno-politycznej obserwujemy proces, który Zygmunt 
Brzeziński określił mianem „globalnego przebudzenia politycznego”266, op-
artego na radykalnych przekształceniach technologicznych i społecznych 
oraz rosnącej aktywizacji politycznej. 

Obserwatorzy międzynarodowej sceny politycznej z jednej strony zwra-
cają uwagę na policentryzm oraz interpolarność jako zasady regulujące 
procesy zachodzące między państwami i rządami, z drugiej zaś prognozują 
w przyszłości powstawanie rozmaitych konstelacji, narastanie działań od-
środkowych i różnicujących, które przewyższać będą działania o charak-
terze jednoczącym, spajającym i dośrodkowym. Świat nie jest – jak pisze 
John Gray – ani jedno-, ani dwu-, ani nawet wielobiegunowy. Richard Ha-
ass wprowadza w tym miejscu pojęcie „bezbiegunowości” (nonpolarity), 
zwracając uwagę, że przyszły układ międzynarodowy zdominowany bę-
262 M. Hardt, A. Negri, Empire…, s. 111.
263 J. Staniszkis, Władza globalizacji, Warszawa 2003, cyt. za: E. Bendyk, Antymatrix. Człowiek w labiryn-

cie sieci, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2004, s. 120. 
264 J. Żakowski, „Polityka” 43/2003, cyt. za: E. Bendyk, Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, 

Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2004, s. 120. 
265 J. Symonides (red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 

Warszawa 2010, s. 16. 
266 Z. Brzeziński, B. Scowcroft, Ameryka i świat. Rozmowy o globalnym przebudzeniu politycznym, Wyd. 
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dzie przez dziesiątki a nawet setki niepaństwowych aktorów (organizacje, 
korporacje, kartele, agencje informacyjne, itp.), zdolnych do wywierania 
różnego rodzaju wpływów i nacisków oraz narzucania kierunku dalszych 
zmian267. W ujęciu systemowym świat staje się pewną umowną całością, 
złożoną z wielu różnych światów, sfer, poziomów rządzących się odmien-
ną, własną logiką i zasadami. Słusznie zauważa Roman Kuźniar, że brak 
„jedności-systemu” utrudnia skuteczne kierowanie i zarządzanie światem. 
Właściwym narzędziem do sterowania i rządzenia wydają się być dyna-
miczne i autopojetyczne struktury sieciowe, zdolne do łączenia Waller-
steinowskich quasi-światów: centrum-peryferie-półperyferie, budujących 
światowy system. 

1. Płaszczyzna gospodarcza – proces wielopoziomych zmian społecz-
nych, określany transformacją sieciową, spowodował głębokie prze-
miany, wnosząc we wszystkie płaszczyzny życia społecznego nową 
jakość i logikę organizacji odmienną od dotychczasowego porządku 
logistycznego. Doprowadził do wielotorowych i wielofunkcyjnych 
przeobrażeń w obrębie podsystemów: ekonomicznego, kulturowe-
go i politycznego. Przeformułował dotychczasowe znaczenie miast, 
regionów, państw, które utraciły swoje kluczowe znaczenie wraz 
z rozprzestrzenianiem się struktur sieciowych. Obecnie to ukła-
dy usieciowione przejmują funkcje i zadania realizowane wcześniej 
przez skostniałe i zhierarchizowane podmioty. W drugiej połowie 
XX wieku ukonstytuowała się nowa gospodarka, zogniskowana wo-
kół procesów globalizacji, usieciowienia i informacjonizmu. O jej sile 
świadczą: zdolność do wytwarzania i wykorzystywania informacji, 
powstanie wydajnych i konkurencyjnych sieci biznesu oraz globalny 
zasięg organizacji produkcji, konsumpcji i handlu. 
Patrząc przez pryzmat kluczowych aktorów płaszczyzny gospo-
darczej globalna deregulacja osłabia rolę pojedynczych podmiotów 
gospodarczych na rzecz korporacji o zasięgu ponadlokalnym i po-
nadnarodowym, sieciowych, dynamicznych i płynnych przedsię-
biorstw. Zdaniem Saski Sassen „Globalna gospodarka materializuje 
się w ogarniającej cały świat sieci miejsc strategicznych, (…). Może-
my uznać, że ta globalna sieć tworzy nową geografię gospodarczą 
centralności, przecinając granice państw i przechodząc w poprzek 
dawnego podziału na Północ i Południe”268. Nowoczesne technologie 
informacyjne ułatwiły powstanie nowego kapitalizmu, nowej gospo-
darki, gwarantując narzędzia do komunikowania na odległość, maga-
zynowania i przetwarzania informacji oraz decentralizacji a jedno-

267 R. Haass, The Age of nonpolarity: What will follow U. S. dominance, “Foreign Affairs”, 4/2008, s. 44-56.
268 Tamże, s. 7.
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cześnie swobodnej koordynacji zachowań decyzyjnych. Dzięki temu 
podmioty gry ekonomicznej zaczęły zdobywać nowe rynki, zwięk-
szając swój udział w globalnym procesie produkcji, handlu i wymia-
ny. Jednocześnie uodporniły się na rynkowe kryzysy oraz niesta-
bilności, konstruując wielokulturowe, wieloelementowe podstawy 
złożonej zależności gospodarczej. Struktury sieciowe zlokalizowane 
wokół kapitałów, pracy i rynków spajają efektywne jednostki, grupy, 
organizacje gospodarujące, odsuwając od sieci aktorów pozbawio-
nych wartości i nie zainteresowanych uczestnictwem w usieciowio-
nej płaszczyźnie gospodarczej. Wyznacznikami uifnormacyjnionej, 
usieciowionej gospodarki są procesy wydajności i konkurencji, wyni-
kających z innowacyjności oraz elastyczności. „Firmy, (…), wszelkiego 
rodzaju jednostki gospodarcze przystosowują zatem swoje stosunki 
produkcji do maksymalizacji innowacji i elastyczności”269. Realizacja 
nowych funkcji produkcyjnych jest wypadkową czterech czynników: 
adaptacyjności, koordynacji, kulturowej zdolności organizacyjnej 
oraz unowocześnionej technologii informacyjnej. Przykładem pod-
miotu zorganizowanego wokół tych czynników są przedsiębiorstwa 
sieciowe. Funkcjonują one w formie wielonarodowych korporacji, 
złożonych ze zdecentralizowanych, wewnętrznych sieci odpowied-
nio dostosowanych do rynków i państw, w których operują. Każdy 
z podmiotów łączy się z innymi podmiotami w oparciu o strategicz-
ne sojusze, umowy, stanowiące węzeł sieci małych i średnich firm. 
„Geografia tych sieci łączących sieci produkcji jest ponadnarodowa, 
co nie znaczy niezróżnicowana: każda funkcja zasobów produkcyjna 
znajduje sobie właściwe miejsce (z punktu widzenia zasobów, kosztu, 
jakości i dostępu do rynku) oraz/lub łączy się z nową firmą w sieci, 
której zdarzyło się być w tym właściwym miejscu”270. 
Przedsiębiorstwa skoncentrowane wokół tej struktury przypomina-
jącej pajęczynę ulegają nieustannej zmianie, rekonstrukcji, zarówno 
jako całości, jak również pojedynczych elementów. Funkcjonowanie 
firmy w tak zmiennym układzie produkcji i dystrybucji zależy od 
elastycznej formy zarządzania, jak również dostępu do technologii 
umożliwiających swobodną łączność, komunikację i przepływy. „Po-
nadto, żeby transgraniczne sieci produkcji działały wydajnie, wielo-
narodowe korporacje muszą, (…), dzielić się swoim know-how z part-
nerami, co pozwala małym i średnimi firmom na podnoszenie ich 
poziomu technologicznego i w ostatecznym rachunku ich zdolności 

269 M. Castells, Koniec…, s. 341.
270 M. Castells, Społeczeństwo…, s. 125. 
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uczenia się”271. Sieć stanowi tym samym centrum konkurencji w no-
wej gospodarce bowiem globalizacja rynków i dynamiczna zmiana 
technologii wymusza na podmiotach gospodarczych podejmowanie 
nieustannych decyzji oraz aktualizację informacji na temat produk-
cji i dystrybucji. Wszechobecne i sprzężone sieci ułatwiają ponad-
to dzielenie się zasobami i kosztami, zabezpieczając również firmy 
przed podjęciem błędnych, nietrafnych decyzji. Stanowią również 
odpowiednie narzędzie do podejmowania działań w sytuacji tzw. 
„reterytorializacji” państwa czy utraty przez terytorium nieprzeni-
kliwości – jak słusznie zauważa Janusz Symonides272 – gdzie rynek 
przybiera postać bezgranicznej przestrzeni, w której wszelkie prze-
pływy zachodzą bez respektowania fizycznych, terytorialnych frag-
mentaryzacji. 
Wokół gospodarki sieciowej ukonstytuowany jest współczesny po-
rządek globalny i lokalny, a zatem globalizacyjna i glokalizacyjna 
polityka sieciowa. M. Castells dodaje, że „morfologia sieci jest także 
źródłem radykalnej reorganizacji stosunków władzy. Łączące sieci 
przełączniki (…) są uprzywilejowanymi instrumentami władzy. A za-
tem ci, którzy kontrolują przełączniki, są posiadaczami władzy”273. 
Oznacza to, że kluczową rolę odgrywają w dzisiejszym świecie ak-
torzy gospodarczy, reprezentanci ponadgranicznych, ponadnarodo-
wych firm, instytucji czy organizacji ekonomicznych, kreujący świat 
powiązań społeczno-gospodarczych, kontrolujących kluczowe zaso-
by, regulujących działania rynku. Działanie tego typu odbywa się we-
dług określonego schematu. Sieci zglobalizowane werbują podmioty 
zajmujące centralne miejsce w sieci lokalnej, docierając tym samym 
do jednostek kontrolujących zasoby w mniejszych układach będących 
sieciami podmiotowymi. Kluczowe znaczenie należy w tym miejscu 
przypisać organizacjom pozarządowym, które dzięki spłaszczonej, 
horyzontalnej i łatwo adaptującej się strukturze zagospodarowały 
znaczącą przestrzeń do działania ponad granicami państw. Zdaniem 
Hanny Dumały sieci tego typu pojawiły się „w celu przełamywania 
barier narodowych, wspomagania rozwoju regionalnego regionów 
peryferyjnych, wzmacniania władzy samorządowej, a także instytu-
cji demokratycznych oraz wspierania politycznej stabilności (doty-
czy to zwłaszcza państw Europy Środkowo-Wschodniej)”274. Manuel 

271 Tamże, s. 128.
272 J. Symonides, Wpływ globalizacji na miejsce i rolę państwa w stosunkach międzynarodowych, [w:] E. 

Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides (red.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Oficyna Wydawni-
cza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2004, s. 133-134. 
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Castells pisząc o segmentach i sieciach jako „architektach” kreślących 
geometrię gospodarki globalnej zwraca uwagę, że „gospodarka glo-
balna nie obejmuje wszystkich procesów gospodarczych na naszej 
planecie, nie ogarnia wszystkich terytoriów i nie włącza wszystkich 
ludzi w swoje funkcjonowanie, chociaż rzeczywiście wpływa, (…), na 
życie całej ludzkości. (…), jej rzeczywiste działanie i struktura obej-
mują tylko fragmenty sektorów gospodarczych, krajów i regionów, 
w zakresie, który zmienia się odpowiednio do (…) pozycji sektora, 
kraju czy regionu w międzynarodowym podziale pracy”275 .

2. Płaszczyzna polityczna – nasilanie się oraz zagęszczanie powiązań 
i zależności pomiędzy globalnymi układami pociąga za sobą sze-
reg problemów i trudności, których nie udałoby się rozwiązać bez 
ponadregionalnej i ponadpaństwowej współpracy podmiotów po-
litycznych. W praktyce bowiem działanie pojedynczych, jednostko-
wych aktorów nie przynosi wymiernych korzyści i efektów w walce 
z problemami charakterystycznymi dla regionów przygranicznych 
jak np. nielegalne migracje czy zachowania przestępcze. Nie sprzyja 
również osiąganiu pozytywnych rezultatów m.in.: zwiększeniu bez-
pieczeństwa, upłynnienia ruchu przygranicznego i innych. Można 
w tym miejscu odnieść się do koncepcji funkcjonalizmu systemowe-
go Niklasa Luhmana, który politykę, podobnie jak inne aspekty życia, 
postrzegał w kategoriach systemu społecznego. Zdaniem N. Luhma-
na tylko społeczeństwa rozwijające system polityczny złożony z au-
tonomicznych podsystemów jest w stanie rozwiązywać konflikty, ko-
ordynować poszczególne działania, itd. Autor, na tak skonstruowany 
system polityczny, nakłada jednak pewne warunki mianowicie: sta-
bilizowanie swoich relacji z innymi podsystemami na poziomie czę-
stych transakcji, zdolność do absorpcji różnorodnych problemów, in-
teresów, zadań „wypływających” z podsystemów, umiejętność podej-
mowania właściwych decyzji adresowanych do poszczególnych jed-
nostek systemów (podsystemów)276. W efekcie zaobserwować można 
instytucjonalizację współpracę pomiędzy aktorami politycznymi 
w skali regionalnej i ponadregionalnej. Trafnie konstatuje Ryszard 
Kapuściński pisząc, że „Stopniowo wchodzimy w jakościową nową 
sytuację XXI wieku, kiedy to (…) układy regionalne będą silniejsze 
od państwowych”277. Uczestnictwo wyżej wymienionych podmiotów 
w usieciowionych strukturach transgranicznych, transnarodowych 

nicowanie się współczesnej Europy, Wydawnictwo Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2002, s. 182.
275 M. Castells, Społeczeństwo…, s. 133. 
276 Więcej na ten temat: J. H. Turner, Struktura…, s. 81.
277 R. Kapuściński, Lapidaria…, s. 318.
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odbierane jest na zewnątrz jako skuteczne działanie na rzecz prze-
zwyciężania różnego rodzaju trudności związanych z przygranicz-
nym położeniem. Usieciowienie, zwłaszcza oparte na powiązaniach 
w obrębie płaszczyzny internetowej, stanowi nowe narzędzie orga-
nizacji, rywalizacji, podejmowania decyzji, itp. „Jest to – jak pisze Ma-
nuel Castells – nowa kultura polityczna: usieciowienie oznacza brak 
centrum, a więc brak centralnej władzy. Oznacza (…) związek mię-
dzy tym, co lokalne, a tym, co globalne (…)”278. Oznacza to ponadto, 
że każdy węzeł w sieci jest zdolny do współpracy z innym węzłem, 
co wzmacnia ekspansję układów sieciowych. Jednocześnie węzły 
dysfunkcjonalne, hamujące rozwój układów są automatycznie wy-
kluczane lub pomijane, czym popadają w destrukcję. Płaszczyzna jest 
układem o zmiennej geometrii, niejako samowyzwalającym się, in-
korporującym własne komponenty, ukonstytuowanym wokół proce-
sów dominacji, legitymizacji, rozwoju oraz redystrybucji. 
Warto w tym miejscu przytoczyć koncepcję „sieciowego rządzenia”, 
polegającą na fragmentaryzacji funkcji rządowych na wielosektoro-
we sieci. Zdolne do przenikania granic terytorialnych, strefowych 
i prawnych stanowią formę realizacji funkcji związanych z rządze-
niem. W ramach modelu „rządzenia sieciowego” instytucje państwo-
we, organizacje rządowe i pozarządowe, stowarzyszenia, itd., pełnią 
rolę węzłów w sieci za pomocą, których ma miejsce wdrażanie progra-
mów rozwojowych, wymiana doświadczeń, dystrybucja usług, two-
rzenie i rozpowszechnianie wiedzy. Jak pisze Darin Barney „sieciowe 
rządzenie jest bardziej skuteczne, bardziej inkluzywne, bardziej ela-
styczne niż rządzenie oparte na scentralizowanych, hierarchicznych 
instytucjach państwowych oraz bardziej zdolne do (…) działania 
w odpowiedzi na zmieniające się warunki w różnych sytuacjach”279. 
Nasila się również ogólnoświatowa tendencja przypływu lokalnych 
i regionalnych rządów jako istotnych aktorów, akomodujących się do 
dynamicznego, fluktuacyjnego świata globalnych zawirowań.
Reguły działania na arenie politycznej przedefiniowały system war-
tości i dążeń aktorów politycznych, zmieniły kierunek działań wy-
znaczając nowe wektory: unifikację, hybrydyzację, uinformacyjnie-
nie i upłynnienie. O ile kilkadziesiąt lat wstecz państwa dążyły do 
niezależności, suwerenności, poczucia własnej odrębności a jedno-
cześnie własnej wspólnotowości, o tyle dziś świat zmierza ponownie 
w kierunku nieprzymuszonej zależności. „Dzisiaj tendencja dominu-
jąca jest inna: dzisiaj chodzi o to, aby być przyjętym do większych 

278 M. Castells, Siła..., s. 147.
279 D. Barney, Społeczeństwo…, s. 161.
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globalnych struktur i czerpać z tego tytułu korzyści”280. Z kolei zda-
niem Zygmunta Baumana światowe tendencje strukturalne oscylują 
wokół przeciwstawnych procesów, np. jednoczenia i rozpadu, nakła-
dających się na siebie, występujących blisko siebie. Polski socjolog 
pisze: „Integracja i rozdrobnienie, globalizacja i podział terytorialny 
są procesami komplementarnymi, rzecz ujmując stanowią dwie stro-
ny tego samego procesu (…)”281. Przed instytucjami politycznymi stoi 
niezwykle trudne wyzwanie, a zarazem zadanie do wykonania. Mu-
szą oni zrozumieć i przyjąć logikę funkcjonowania „płaskiego świata” 
– idąc za językiem Thomasa Friedmana. „A żeby podejmować mądre 
decyzje polityczne, będą musiały całkowicie zaakceptować spłasz-
czone boisko i opanować nowe narzędzia przydatne do konkurencji 
i współpracy”282. Można zatem zgodzić się z opinią Manuela Castell-
sa, że obecnie kluczowymi podmiotami politycznego zarządzania 
w zglobalizowanym, usieciowionym środowisku są międzynarodo-
we instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, samorzą-
dy lokalne i regionalne, reprezentujące różne interesy, narzucając je 
sieciowym konstruktom. Podmioty te muszą wypracować w sobie 
skłonność do współpracy i aprobaty „porządku dziobania” geopo-
lityki (używając metafory Castellowskiej). Architekci współpracy 
transgranicznej mają możliwość utrzymania zdolności do działania 
i prawa głosu w podejmowaniu decyzji, „lecz stając się częścią sieci 
potęg i kontrpotęg są zależne od rozleglejszego systemu sprawowa-
nia władzy i wpływów z różnorodnych źródeł”283 .

3. Płaszczyzna społeczno-kulturowa - procesy globalizacji politycznej 
i gospodarczej nie byłyby możliwe bez intensyfikacji powiązań na 
płaszczyźnie społeczno-kulturowej. Na znaczenie kultury zwracają 
uwagę Lawrence E. Harrison oraz Samuel P. Huntington pisząc, że 
„kultura przesądza prawie o wszystkim”284. Z kolei Leon Dyczewski 
pisze: „Kto chce (…) szybkiego rozwoju, ten nie oszczędza na kul-
turze, wręcz przeciwnie wciąż doinwestowuje jej wieloaspektowy 
rozwój”285. Ina C. Brown zwraca uwagę na adaptacyjny charakter 
kultury, stanowiącej „pewną całość gotowych do użycia rozwiązań 
problemów”286. Antonina Kłoskowska podkreśla wspólnotowy cha-

280 R. Kapuściński, Lapidaria…, s. 464.
281 Z. Bauman, Globalizacja…, s. 84.
282 T. Friedman, Świat…, s. 268.
283 M. Castells, Siła…, s. 342.
284 Jest to tytuł jednego z rozdziałów książki L. Harrisona i S. Huntingtona pt. „Kultura ma znaczenie”, 
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286 I. C. Brown, Człowiek i kultura, [w:] P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Wydawnictwo 
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rakter kultury pisząc: „Kultura jest (…) w swej istocie społeczna, 
czyli międzyindywidualna, jest zbiorowo wytwarzana i wspólna lu-
dziom w obrębie węższych lub szerszych grup, kręgów, warstw, klas 
i społeczności”287. Podobnie wypowiada się Robert Wuthnow, ame-
rykański przedstawiciel strukturalizmu kulturowego, zdaniem, któ-
rego „Kultura nie istnieje jako abstrakcyjna struktura rządząca się 
swymi własnymi prawami. (…). Kulturę tworzą aktorzy i organizacje, 
które potrzebują zasobów – materialnych, organizacyjnych i politycz-
nych, – jeśli mają rozwijać systemy kodów kulturowych, poddawać je 
rytualizacji i przekazywać innym”288. 
Kultura i związana z nią działalność, aktywność kulturalna stanowi-
ła pierwszy środek komunikacji społecznej, oparty nie tyle na języ-
ku werbalnym ile na symbolice, działaniach i zachowaniach. W ka-
tegoriach symboli, jako „system złożony z układów symbolicznych”, 
przedstawiał kulturę amerykański neofunkcjonalista Jeffrey C. Ale-
xander, dla którego owe symbole dostarczają schematów do rozumo-
wania i objaśniania poszczególnych aspektów życia jednostkowego 
i zbiorowego. Skonstruowane w ten sposób struktury kulturowe 
mają charakter autonomiczny, bowiem o ich znaczeniu stanowią re-
lacje bipolarne pomiędzy samymi symbolami. W efekcie kulturowy 
aspekt życia społecznego przedstawić można zdaniem J. C. Alexandra 
w kategoriach sieci generowanych przeplatającymi się zależnościami 
bipolarnymi. Neoewolucjonista Leslie Alvin White pisząc na temat 
symboli w kulturze podkreśla, że właśnie symbole uczyniły z czło-
wieka zwierzę ludzkie, umożliwiły przekazywanie doświadczeń oraz 
umiejętne poruszanie się w otaczającej rzeczywistości. Oswald Spen-
gler podejmując tematykę morfologii kultury ukazuje ją jako wielość, 
całość złożoną z poszczególnych kultur, z których każda ma określo-
ne, indywidualne wartości, cele, idee, jest przy tym niezależna od in-
nych, samowystarczająca dla własnego rozwoju i istnienia. Florian 
Znaniecki dodaje: „Kulturę tworzą liczna systemy, większe lub mniej-
sze, bardziej lub mniej spójne, trwałe lub zmienne, ale odznaczające 
się swoistą obiektywnością i swoim własnym wewnętrznym ładem 
(…)289. Postmoderniści pisząc o społeczeństwie ponowoczesnym 
ukazują w nim „(…) trwały i nieusuwalny pluralizm kultur, tradycji 

Znak, Kraków 2005, s. 280.
287 A. Kłoskowska, Kultura, [w:] P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Wydawnictwo Znak, 
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społecznych, ideologii, „form życia” czy też „gier językowych”290, po-
wstały w miejsce dotychczasowego jednolitego wzorca kulturowego. 
Fredric Jameson zwraca uwagę, że kultura przenika dziś praktycznie 
całe życie, począwszy od wartości ekonomicznych i politycznych, po-
przez praktyki życia codziennego, na życiu psychicznym człowieka 
kończąc. 
Kultura w swojej istocie ma zadanie stymulować współpracę, współ-
działanie, w miejsce nieustannego współzawodnictwa i współrywa-
lizacji. W strukturze sieciowej przybiera formę dynamiczną, bowiem 
na kanwie relacji tysięcy a nawet milionów uczestników sieci jest sta-
le tworzona od nowa, pobudzana do życia przez jednostkowe podmio-
ty a nie jak dotychczas przez religię, ideologie, państwo. W świecie 
sieci człowiek kreując swoją osobę, własną tożsamość, traktuje siebie 
w kategoriach kapitału, którym może swobodnie zarządzać, pomna-
żać, rozwijać, z myślą o własnych korzyściach, profitach. Nadmierny, 
nieskończony przepływ znaków i symboli charakterystyczny dla cy-
berprzestrzeni powoduje, że mamy do czynienia z chaosem, brakiem 
harmonii, nieograniczoną dynamiką. Uruchomione zostają nowe pro-
cesy, a wielu dotychczasowym zmienia się ich istotę i znaczenie. Kul-
tura złożona dotychczas z odrębnych elementów, wyraźnie rozgrani-
czona, w społeczeństwie usieciowionym staje się układem ciągłym, 
niekończącym się, posiadającym jednak możliwość odwracalności 
pewnych procesów. Powoduje to, że nic, w tym także kultura, nie jest 
trwałe, może zmieniać się nieregularnie, niekiedy chaotycznie, wpro-
wadzając nierzadko coś nowatorskiego i nieprzewidywalnego. Dzięki 
nim człowiek mógł poznawać i potwierdzać swoją wartość, zmierza-
jąc krok po kroku do jedności wspólnotowej i osobowościowej. „Moż-
na zatem – jak pisze Władysław Jacher – postawić tezę, że kultura 
jest czynnikiem integracji zarówno osoby, jak i grupy”291. Integra-
cyjna funkcja kultury na tle procesów integracji społecznej takich 
jak: asymilacja, akulturacja, kooperacja i innych, stanowiła element 
wielu dysput naukowych. Alferd Radcliffe-Brown zwraca uwagę, że 
zjawiska kulturalne stanowiące po części o ludzkich zachowaniach 
wraz ze zjawiskami społecznymi tworzą jedną, zintegrowaną całość, 
a zatem możemy mówić o systemie społeczno-kulturowym. Z kolei 
Talcott Parsons podejmując problematykę zjawisk społecznych i kul-
turowych traktuje je w kategoriach odrębnych układów, o odmien-
nych właściwościach, cechach. Jednocześnie podkreśla, że układy 

290 J. Szacki, Historia…, s. 917.
291 W. Jacher, Integracyjne funkcje kultury, D. Wadowski (red.), Kultura – Media – Społeczeństwo. Księga 
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te pomimo zróżnicowania mogą się przenikać, nakładać wzajemnie 
na siebie. Bez względu na typy integracji kulturowej: strukturalno-
-konfiguracyjna, wewnętrznie łącząca, logiczna, stosowana, stylowa, 
itd., ma ona charakter wielopłaszczyznowy, wieloaspektowy, pełniąc 
przy tym różnego rodzaju funkcje adresowane zarówno do jednostki 
jak również zbiorowości.
Pojawienie się nowych technologii komunikacyjnych, uformowanie 
społeczeństwa wiedzy (P. Drucker), społeczeństwa informacyjnego 
(Y. Maruda), społeczeństwa sieciowego (M. Castells), upowszech-
nienie komputera i sieci internetowej oraz wszechobecna rewolucja 
multimedialna, przeobraziły miejsce człowieka w świecie jak rów-
nież znaczenie świata XXI wieku. Przestrzeń realna zastąpiona prze-
strzenią wirtualną umożliwiła człowiekowi budowę a zarazem do-
świadczanie otaczającej go przestrzeni. Człowiek sprzężony z global-
nym systemem sieciowej komunikacji i wymiany informacji nabiera 
nowych doświadczeń i wiedzy, poznaje nowe symbole oraz wartości, 
które kreują jego własny świat wartości kulturowych. Jest poniekąd 
zawieszony pomiędzy tym, co realne a tym to wirtualne. Upowszech-
nienie cyfrowego przechowywania danych, rozwój telekomunikacji, 
itp., czyni nas zależnymi od sieci komputerowych, które otaczają 
społeczeństwo tym, co – jak pisze D. Trend – można nazwać „kulturą 
cyfrową”292. Manuel Castells określa ją mianem „kultury Internetu”, 
powstałej z przekonania, że technologia zapewni postęp ludzkości. 
Wcielona w życie społeczności hakerów, zakorzeniona w wirtualnych 
sieciach jest oparta na zasadach wolności, otwartości i dobrowolnej 
współpracy, jakimi kierują się hakerzy, techno-elity i członkowie 
wirtualnych społeczności. Pozioma, swobodna komunikacja, glo-
balna wolność wypowiadania się oraz możliwość znalezienia sobie 
własnego miejsca w sieci, organizowania sieci wokół siebie (okre-
ślane mianem „usieciowienia skierowanego na „ja”) to główne cechy 
tej kultury, które przesądzają o jej popularności, powszechności we 
współczesnym świecie. Stanowią one odzwierciedlenie naszego in-
dywidualizmu i alternatywnych stylów życia. Internet jako narzędzie 
homogenizacji kultury oraz rozpadu lokalnych różnic kulturowych 
„(…) dostarcza środków do eksplozji autentycznych, wielorakich, 
nieutowarowionych praktyki form kulturowych”293. Ponieważ nie-
ustannie rozszerza się zakres działalności ludzkiej przy pomocy sie-
ci, technologie kulturowe w strukturach sieciowych dają możliwość 
obserwowania trendów i przewidywania przyszłości. 

292 D. Trend (red.), Reading Digital Culture, Blackwell, Oxford 2001, s. 1. 
293 D. Barney, Społeczeństwo…, s. 202. 
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W kontekście wyżej wymienionych przeobrażeń pojawia się pytanie, 
w jakim zakresie przestrzeń kulturowa determinowana jest przez 
procesy usieciowienia, uinformacyjnienia, globalizacji czy też inte-
gracji? Zdaniem Zygmunta Baumana „kultura globalna kształtuje się 
pod wpływem impulsów płynących z nowego świata, (…), ze świa-
ta multinarodowych bloków militarnych, gospodarczych, ze świata 
oplecionego sieciami komunikacyjnymi”294. Kultura globalna przybie-
ra charakter zdecentralizowanej, oderwanej od konkretnego miejsca, 
konkretnej społeczności czy określonej epoki historycznej. Jest przy 
tym skomercjalizowana, i nie podlega jakimkolwiek zasadom standa-
ryzacji, a jednak umiejętnie odkrywa nowe znaczenie tradycyjnych, 
regionalnych, ludowych motywów oraz symboli, przekazując je w no-
wej formie, za pomocą nowego obrazu dla otaczającego nas świata. 
Cyberprzestrzeń sprzyja homogenizacji i hybrydyzacji wartości kul-
turowych, zarówno lokalnych jak i ponadlokalnych, które odłączone 
od konkretnego miejsca i czasu zostają wpisane w świat globalnych, 
sieciowych powiązań i zależności. Słusznie zauważa zatem A. Dylus, 
że: „bez kontekstu globalizacji nie ostałoby się wiele lokalnych kul-
tur”, zaś dzięki tym procesom „zyskały one wyrazistości, nabrały one 
ostrzejszych konturów”295. 
Świat sieciowy, zdefiniowany za pomocą węzłów i połączeń pomię-
dzy nimi, stwarza jednostce możliwość swobodnego wyboru ele-
mentów z różnych systemów kulturowych, adekwatnie do swoich 
potrzeb i oczekiwań. Ponadto człowiek ma możliwość funkcjonowa-
nia w różnorodnych układach, konfiguracjach społecznych, przyj-
mując nieograniczone rozmiary zaangażowania w różnego rodzaju 
działania i grupy funkcjonujące „online”. Co więcej „Nowy porządek 
społeczny – społeczeństwo sieciowe – coraz częściej jawi się więk-
szości ludzi jako metaspołeczny brak porządku. Innymi słowy, jako 
zautomatyzowana, losowa sekwencja zdarzeń, wywodzących się 
z niekontrolowanej logiki rynków, technologii, porządku geopolitycz-
nego lub biologicznego uwarunkowania”296. Dotychczasowe zależno-
ści konfigurowane w oparciu o jednorodny etos wartości zastąpione 
zostały siecią wieloaspektowych powiązań i zależności czerpiących 
z różnych systemów kulturowych. Współcześnie kultura to mnogość 
wartości i projektów, krzyżujących się i przenikających w obrębie 
uczestników sieci, podążających w kierunku organizacyjnej i kultu-
rowej przemiany aktorów sieci. „Jest to istotnie pewna kultura, (…), 

294 Z. Bauman, Globalizacja…, s. 11.
295 A. Dylus, Globalizacja. Refleksje etyczne, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2005, s. 95.
296 M. Castells, Społeczeństwo…, s. 474.
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kultura każdej strategicznej decyzji, mozaika doświadczeń i intere-
sów (…). Jest to wieloaspektowa, wirtualna kultura, jak w wizualnych 
światach wytwarzanych przez komputery w cyberprzestrzeni przez 
manipulowanie rzeczywistością”297. 
Współcześnie rozwój kulturowy wyznaczają takie czynniki jak: na-
silające się procesy migracyjne, wzrost znaczenia komunikacji inter-
personalnej oraz ponadnarodowej, w której strategiczne znaczenie 
przypisane jest nowoczesnym środkom komunikacji i przekazu in-
formacji, obrazu, symboli oraz kodów kulturowych. Nieoceniona jest 
tutaj rewolucja teleinformatyczna i związana z nią ekspansja sieci 
internetowych, dzięki, którym zreorganizowano sposób kontakto-
wania się mieszkańców naszego globu. Narodziły się nowe kanały 
wymiany informacji pomiędzy różnorodnymi formami, elementami 
kultury zlokalizowanej w różnych miejscach naszej planety.
Wykreowana w ten sposób cyberkultura zburzyła dotychczasowy 
ład charakterystyczny dla tradycyjnych struktur społeczno-kulturo-
wych. Jednocześnie „stworzyła nowe struktury, jedne zdecydowanie 
zrywające z przeszłością, drugie natomiast rozwijające materialny 
i konceptualny dorobek kultury, sztuki, technologii i nauki”298. Cyber-
kultura nakłada na swoich uczestników nowy sposób funkcjonowa-
nia, poruszania się w rzeczywistości oparty na umiejętności korzy-
stania z nowatorskich technologii i multimediów charakterystyczny 
dla świata cyfrowego. Sztuka życia w świecie cyberkultury to również 
umiejętność wypracowania pewnej równowagi w poruszaniu się po 
płynnej rzeczywistości zdominowanej przez technologie digitalne. 
Zdaniem Daniela Bella cyberkulturę należy definiować jako sposób 
myślenia o wzajemnym oddziaływaniu ludzi i technologii cyfrowych 
na siebie299. Szerzej w rozważaniach nad cyberkulturą podąża Euge-
ne Gorny, pisząc o dwóch fazach rozwoju cyberkultury na bazie, któ-
rych powstają „cyberkultura-1” i „cyberkultura-2”. Opisując rozwój 
cyberkultury autor zwraca uwagę, że „We wczesnej cyberkulturze 
albo cyberkulturze 1, wyraźna była ideologia dualistyczna oparta na 
prostej opozycji pomiędzy tym, co jest online i offline, zaś współczes-
na forma, albo cyberkultura-2, to holistyczny światoobraz, w którym 
to, co obecne online, nierozłącznie wiąże się z tym, co funkcjonuje of-
fline, a wirtualność służy jako instrument realności”300. Pojęcia takie 
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jak: matriks, linuks, sztuczna inteligencja, netykieta, virtual reality 
i wiele im podobnych, składają się na całość definicji cyberkultury, 
wyznaczając niejako obszar, jaki wyznacza cyberkultura i jaki wcho-
dzi w skład jej zainteresowań. 
  Narodzenie nowej, digitalnej rzeczywistości wyznacza badaczom 
społeczeństwa i kultury nowe zadania. Mają oni określić, jakie zna-
czenie w dzisiejszym świecie odgrywają podmioty, które aktywnie 
współtworzą, współkreują technologiczno-cywilizacyjne zmiany. 
Kulturze przypisane jest w tym miejscu istotne znaczenie, bowiem 
wyznacza ona preferowane wartości, przygotowuje do użytkowania 
wszystkiego, co nowe, innowacyjne, a jednocześnie pomaga w doko-
nywaniu właściwych wyborów na rynku zalewanym przez znaczącą 
ilość różnych produktów i usług. Słusznie zatem stwierdza Manuel 
Castells, że paradygmat cyberkultury stanowi wyraźny manifest 
zmian będących konsekwencją powstania i rozwoju społeczeństwa 
sieciowego. Wyznaczają go dwie podstawowe kwestie mianowicie 
wirtualność oraz rzeczywistość, wzajemnie się przeplatające i na-
kładające na siebie. Rozwój i upowszechnienie multimediów oraz 
mediów cyfrowych ukonstytuowały nowy model określany mianem 
„kultury rzeczywistej wirtualności”, którą wyznaczają dwa kluczo-
we dominanty tj. „przestrzeń przepływów” oraz „bezczasowy czas” 
– rozumiany jako przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w jednym. 
Cyberkulturę, definiowaną również jako „nowy renesans” lub „trze-
cią kulturę”, odbierać można w kategoriach symptomu, oznaki, że 
powraca przekonanie o konieczności przekraczania barier, jakimi 
są granice pomiędzy obszarami utworzonymi historycznie i kultu-
rowo. „Zbliżenie i programowa konwergencja rozmaitych dyscyplin 
prowadzić musi do koegzystencji różnych oglądów świata i odmien-
nych kultur tworzących (…) sieć”301. Wzajemne powiązania sieciowe 
oparte na współdziałaniu, wymianie, synergii oraz współistnieniu 
stanowią wyraz dynamiki zmieniającego się świata oraz upowszech-
niającej się cyberkultury. Kluczowe w niej znaczenie przypisane 
jest „cyberelitom”, które budują nowy typ kultury, mają wpływ na 
rewolucje i zmiany, jakie zachodzą wraz z rozwojem nowoczesnych 
technologii i multimediów. Zadaniem cyberelit jest poszukiwanie 
wspólnych punktów, węzłów działalności ludzkiej w celu unifikacji 
kultur, ich syntopii rozumianej jako scalenie, połączenie różnych 
przestrzeni, różnych systemów wiedzy, idei, dyscyplin poznawania 
i definiowania świata. Trafnie konstatuje autor, że „Syntopię nauki, 

301 P. Zawojski, Cyberkultura…, s. 28.
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sztuki i technologii traktować można jako bazę dla paradygmatu 
cyberkulturowego”302. We współczesnym świecie kultury nie istnieją 
w odosobnieniu, oddzieleniu, odizolowaniu od innych. „Każda kul-
tura jest obecnie (…) – zapośredniczona, hybrydyczna, naznaczona 
eklektyzmem”303. Dziedzictwa kulturowe przenikają się nawzajem, 
mieszają, czy też, jak nazwalibyśmy to językiem popkultury „miksują 
się”. Jak zauważa Ryszard Kapuściński „Wszystkie kultury-rzeki spo-
tykają się dziś w jednej, wielkiej delcie cywilizacji nowoczesnej, (…), 
aby potem, jednym już nurtem, wpłynąć w nową epokę i utworzyć 
przyszłą cywilizację kosmiczną”304 . 
Wzrost znaczenia kultury we współczesnym świecie, naznaczony 
jest przez wzrost znaczenia umysłu jako wartości najwyższej. W spo-
łeczeństwie rolniczym wartość taką stanowiła ziemia orna, w spo-
łeczeństwie industrialnym maszyna do produkcji przemysłowej, 
zaś w społeczeństwie wiedzy, w dobie XXI wieku, wartościowy jest 
umysł ludzki, kreujący nowatorskie pomysły, idee, wynalazki, które 
szeroko możemy określić jako wytwory kultury. Dider Lombard, au-
tor książki „Globalna wioska cyfrowa. Drugie życie w sieci”, pisząc 
o nieograniczonych możliwościach społeczeństwa związanych z re-
wolucją informacyjną, przeobrażających charakter relacji społecz-
nych zadaje pytanie na ile to my tworzymy, budujemy społeczeń-
stwo, a na ile to ono nas kreuje? W dalszej części publikacji pojawia 
się kolejny problem mianowicie, co jest bardziej zniewalające: spo-
łeczeństwo tradycyjne czy sieciowe? Zdaniem Lindy Stone „przezna-
czanie części swojej uwagi [sieciom społecznym] jest umotywowane 
pragnieniem bycia żywym węzłem sieci. Chcemy się łączyć i żeby się 
łączono z nami. […], być połączonym to być żywym, uznanym, liczą-
cym się dla innych”305. Z drugiej strony pojawia się pytanie dotyczące 
funkcjonowania człowieka we współistniejącej przestrzeni fizycznej 
oraz cyberprzestrzeni. Trafne staje się pytanie „jak my możemy funk-
cjonować w sytuacji nieustannego krążenia pomiędzy tymi dwoma 
światami, będąc permanentnie w stanie tranzytu”306? Egzystencja 
współczesnego człowieka ma charakter dualistyczny, naznaczona 
jest bowiem przez dwa, przenikające się i ulegające konwergencji 
światy: wirtualny oraz rzeczywisty. Powstała w ten sposób wielowy-
miarowa rzeczywistość oparta jest na holistycznej wizji przestrzeni, 
wynikającej z połączenia, nałożenia na siebie rzeczywistości realnej 

302 Tamże, s. 74.
303 R. Kapuściński, Lapidaria…, s. 321.
304 Tamże, s. 321.
305 www.lindastone.net, Tamże, s. 110-111.
306 P. Zawojski, Cyberkultura…, s. 84.
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oraz wirtualnej. W opinii Davida Bella różnorodne subkultury ulega-
ją proliferacji kreując cybersubkulturę ściśle zakorzenioną w społe-
czeństwie usieciowionym307. Sukces społeczeństwa sieciowego, jak 
również samych sieci jest z góry zagwarantowany, ponieważ współ-
czesny świat niezaprzeczenie zmierza w kierunku syntopii kultury, 
natury i historii. 
Społeczno-kulturowa płaszczyzna stanowi przestrzeń zakorzenio-
ną w ściśle określonych strategicznych lokalizacjach, a jednocześnie 
łączy ze sobą miejsca oddalone geograficznie, w których dochodzi 
do transmigracji kapitałów. „Jest ona również przestrzenią transmi-
gracji form kulturowych, reterytorializacji „lokalnych subkultur”308. 
Efektem tych procesów jest wzrost różnorodności kultur, cyrku-
lacyjnego powstawania nowych zachowań kulturowych, opartych 
na wiedzy, twórczości i współpracy. W przyszłości społeczeństwa 
o najwyższym stopniu usieciowienia zorientowane będą na warto-
ści niematerialne, związane ze sferą duchową oraz intelektualną, 
poprawiającą jakość życia. Wraz z rozwojem Internetu otwiera się 
przed nami nowa jakość kulturowa, docierająca pod każdą strzechę, 
zglobalizowana. Co więcej, dzięki sieciom teleinformatycznym to my 
jesteśmy kreatorami kultury, jej twórcami, modyfikatorami, nadając 
jej znaczenie, kształt, określając rozmiar jej granic. Jest to zbieżne 
z założeniami cyberkultury, która „chce być właśnie kulturą wolną, 
samosterującym się organizmem współtworzonym przez świado-
mych użytkowników nowych technologii; (…) traktujących je jako 
środek do tworzenia tej nowej mutacji kulturowej”309. Jak pisze Lech 
Zacher globalne społeczeństwo informacyjne stwarza możliwość 
dostępu do sieci ponadlokalnych, co może powodować „ucieczkę” 
społeczności lokalnych w rzeczywistość wirtualną. Zdaniem autora 
„Na geograficzno-historyczną lokalność będzie się, przeto nakładać 
ponadlokalna sieciowość. Nowy model wieloprzestrzennej aktywno-
ści układów lokalnych (…) zostanie uinformacyjniony”310. Procesowi 
temu podlegać będzie również przestrzeń społeczno-kulturowa na-
znaczona nowym spoiwem lokalnych społeczności i aktywności, ja-
kim jest sieć.
Cyberkultura czy inaczej sztuka cyfrowa, usieciowiona, interaktywna 
i globalna jest swego rodzaju laboratorium, w którym prowadzone są 
eksperymenty nie tylko nad nowoczesnymi technologiami, ale prze-

307 Tamże, s. 96-97.
308 S. Sassen, Globalizacja. Eseje o nowej mobilności, ludzi i pieniędzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego, Kraków 2007, s. 14.
309 P. Zawojski, Cyberkultura…, s. 116.
310 L. Zacher, Transformacje…, s. 100.
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de wszystkim nad relacjami społecznymi opartymi na nowatorskich 
technologiach cyfrowych. Współcześnie sztuka artystyczna, cyfrowa 
ulega nieustannie procesom hybrydyzacji, polegającym na przeplata-
niu się, przenikaniu realności i wirtualności. Jest to możliwe, bowiem 
„sieć stwarza szansę świadczenia darów kulturowych”311. Co więcej 
obserwujemy również augmentację świata realnego, znajdującego 
swoje przedłużenie w cyberprzestrzeni w postaci awatarów, matrik-
sów i innych symboli graficznych. Konkludując możemy zauważyć, że 
Internet stanowi kluczową przestrzeń, agorę dla realizacji różnorod-
nych praktyk artystycznych, opartych na immateriałach i cyfrowych 
mediach, ulegających heuretyce, czyli bezustannemu odkrywaniu 
nowych obszarów, symboli, stanowiących o świecie sztuki nowych 
mediów. 

3.3. Obszary Funkcjonalne jako sieci ośrodków 
przygranicznych i subregionalnych na przykładzie MOF 
Biała Podlaska i POF „Aktywne Pogranicze”

Współczesna europeizacja i regionalizacja nakreśliła nowe wyzwania, 
doktryny i strategie decyzyjne w planowaniu i działaniu przestrzennym. 
W miejsce starego paradygmatu polityki regionalnej, opartego na podej-
ściu sektorowym, pomocy państwa i szerokiego strumienia subsydiów po-
wstaje nowy, zorientowany na zintegrowane, sieciowe projekty rozwojowe, 
realizowane w obrębie obszarów funkcjonalnych. Przeobrażenia tego typu 
stanowią wypadkową procesów, jakie zaobserwować można na przestrze-
ni ostatnich lat, to jest:

 • wzrost znaczenia struktur powiązań sieciowych, opartych na lokal-
nych i globalnych układach złożonych, w których „Liniowa metafo-
ra skali, rozciągającej się na przykład od poziomu makro do pozio-
mu mikro, (…), powinna zostać zastąpiona metaforą wzajemnych 
powiązań”312. Mówiąc językiem geometrycznym, społeczeństwo po-
zbawione zostaje podstawy i wierzchołka, zdominowane jest przez 
liczne powiązania i obiegi, o różnym stopniu i zakresie odmienności, 
odległości i intensywności,

 • zmiana podejścia projektowania przestrzennego, kreującego nowe 
przestrzenie możliwości, otwarte na kreatywność, innowacje, róż-
norodność, sprzyjające relacjom i powiązaniom przestrzennym po-

311 www.kti.ue.poznan.pl/specials/nhdr2002/dokumenty/krzysztofek_krakow.pdf , 18.11.2011. 
312 J. Urry, Socjologia mobilności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 166.
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między geograficznie ulokowanymi obszarami, których namacalnym 
dowodem są przepływy, czyli „celowe, powtarzalne, programowalne 
sekwencje wymiany i interakcji między (…) pozycjami zajmowanymi 
przez aktorów społecznych”313 .

 • uwypuklenie, w strategiach i koncepcjach rozwoju, znaczenia pozio-
mych, niehierarchicznych powiązań pomiędzy ośrodkami tej samej 
kategorii lub reprezentującymi różne poziomy. W świetle tego podej-
ścia ośrodki ewoluują w kierunku nowoczesnych struktur o inten-
sywnej ilości relacji, zaś sam układ powiązań pomiędzy nimi odzwier-
ciedla różnorodność specjalizacji i funkcji oraz rozległość i charakter 
struktur, 

 • zwrócenie uwagi na coraz większą popularność kapitałów: społecz-
nego, ludzkiego, kulturowego i ekonomicznego, powiązanego ściśle 
z przestrzenią (polem), jako wycinkiem struktury społecznej, skupia-
jącym aktorów o podobnych dążeniach, kooperujących ze sobą na ba-
zie obowiązujących w danym polu kryteriów, zasad, reguł. 

Formowanie się sieci i związków miast, regionów, granic jest przedmio-
tem licznych badań i refleksji teoretycznych oraz studiów planistycznych. 
Sprzyjają temu m.in. integracja europejska, globalizacja oraz zmiany w po-
lityce przestrzennej i regionalnej, nakreślane przez ośrodki decyzyjne Unii 
Europejskiej. Czynnikiem sprzyjającym realizacji założeń obydwu polityk 
jest rozwój miast i obszarów przygranicznych na kanwie sieci funkcjonal-
nych i strategicznych. Pierwsze, odnoszą się do układów usytuowanych na 
danym obszarze funkcjonalnym, drugie do powiatów, miast, podmiotów 
administracji i gospodarki, tworzących strategiczne związki na rzecz reali-
zacji wspólnych projektów, zapobiegania wspólnym problemom czy zagro-
żeniom np. przestępczość na obszarze przygranicznym. 

Podstawą przyjęcia perspektywy sieciowej jest przekonanie, że świat 
skonstruowany jest wokół sieci, jako zbioru obiektów powiązanych ze sobą 
różnymi zależnościami i przepływami o zmiennej geometrii władzy. „W sy-
stemie płaszczyznowym władza nie może już być całkowicie skoncentro-
wana na szczycie, przesuwa się do punktów skrzyżowania i punktów ste-
rowania (…): władza wywędrowuje z centrum i obsadza brzegi i strumienie 
zasobów systemu – władza staje się władzą sieciową”314. 

313 M. Castells, Społeczeństwo..., s. 412.
314 U. Beck, E. Grande, Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności, 

Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2009, s. 119. 
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3.3.1. Zakres terminologiczny obszarów funkcjonalnych 
w dokumentach planistycznych i strategicznych

Wprowadzenie obszarów funkcjonalnych ma za zadanie przywrócenie 
i utrwalenie ładu przestrzennego, jako jednego z fundamentalnych celów 
polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Zintegrowane podejście, 
jako nowe rozwiązanie we wspomnianej polityce, kładzie nacisk na cechy 
społeczno-gospodarcze poszczególnych obszarów oraz ich dynamikę. Ma 
to kluczowe znaczenie we współczesnej przestrzeni opartej na modelu gier, 
które toczą się na różnych polach, obszarach, w relacjach w obrębie struk-
tur sieciowych. „Żeby cokolwiek zdziałać, trzeba je rozpoznawać i włączać 
się w nie. Silne podmioty mogą tworzyć nowe, własne gry. Ważna jest więc 
informacja i wiedza oraz polityczne możliwości”315. 

Nakreślona polityka zmian osadzona jest w europejskim kontekście 
przemian i ma odpowiadać jej wymiarowi. Istotne znaczenie upatruje się 
w szeroko pojętej współpracy sieciowej. „Pełne wykorzystanie dla rozwo-
ju Polski możliwości wynikających z (…) procesu integracji funkcjonalnej 
(…) wymaga intensyfikacji procesów integracyjnych i kreowania sieci po-
wiązań pomiędzy głównymi miastami w Polsce”316. Polityka przestrzenna 
zakłada również większy nacisk na obszary przygraniczne. „KPZK 2030 
potwierdza ważność tworzenia związków funkcjonalnych z obszarami po-
łożonymi blisko granic”317. Jednocześnie podkreśla utrudnienia na wschod-
niej granicy państwa polskiego, wynikające z blokady, jaką jest zewnętrzna 
granica Unii Europejskiej, brak działań integracyjnych (na płaszczyźnie po-
litycznej i gospodarczej) po stronie Białorusi i Ukrainy. 

W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK) czy-
tamy, że definicja obszarów funkcjonalnych obejmuje kilka obszarów, wy-
znaczanych na drodze delimitacji, mających uzasadnienie i pokrycie w obo-
wiązujących ustawach. Wśród tych obszarów możemy wyznaczyć: metro-
politalne – wielkie miasta oraz powiązane z nimi funkcjonalnie otoczenie, 
tereny zamknięte – ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, 
strefy ochronne terenów zamkniętych oraz obszary przestrzeni chronionej 
– ze względu na walory i zasoby przyrodnicze. Ponadto dla rozwoju celów 
zawartych w ww. Koncepcji, obszary funkcjonalne można podzielić na:

 • wyznaczone ze względu na stopień urbanizacji, obejmujące zarówno 
obszary miejskie, jak również wiejskie obszary funkcjonalne

315 L. Zacher, Gry o przyszłe światy, Wydawnictwo Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz Polska 2000 
Plus, Warszawa 2006, s. 217

316 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 (KPZK), Warszawa 2011, s. 11
317 KPZK do 2030, s. 11.
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 • wyznaczone na podstawie posiadanego potencjału rozwojowego, 
z uwzględnieniem obecności pewnych warunków i okoliczności 
sprzyjających pomnażaniu ów potencjału,

 • wyznaczonych poprzez uwzględnienie konfliktów przestrzennych, 
wynikających ze złego, nadmiernego i niewłaściwego wykorzystywa-
nia zasobów przyrodniczych, 

 • wymagających rozwoju nowych funkcji, co związane jest po pierwsze 
z występowaniem konfliktów na tych obszarach oraz wykorzysta-
niem konkretnych instrumentów polityki przestrzennej318 .

Tab. 2. Wykaz obszarów funkcjonalnych w KPZK 2030
TYPY OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH

Miejskie obszary funkcjonalne  • ośrodków wojewódzkich, w tym 
obszarów metropolitalnych

 • ośrodków regionalnych 
 • ośrodków subregionalnych
 • ośrodków lokalnych

Wiejskie obszary funkcjonalne  • uczestniczące w procesach 
rozwojowych

 • wymagające wsparcia procesów 
rozwojowych

Obszary funkcjonalne szczególnego 
zjawiska w skali makroregionalnej  • strefa przybrzeżna

 • polska wyłączna strefa ekonomiczna 
na morzu

 • górskie
 • Żuławy
 • ochrony gleb dla celów produkcji rolnej
 • tereny zamknięte
 • narażone na niebezpieczeństwo 

powodzi w skali dorzeczy
Obszar kształtowania potencjału roz-
wojowego  • cenne przyrodniczo

 • ochrony krajobrazów kulturowych
 • ochrony i kształtowania zasobów 

wodnych
 • strategicznych złóż kopalń

Obszary funkcjonalne wymagające no-
wych funkcji przy użyciu instrumentów 
właściwych polityce regionalnej

 • o najniższym stopniu rozwoju 
i pogarszającej się perspektywie 
rozwojowej 

318 KPZK do 2030, s. 181-182.
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 • miasta i inne obszary tracące 
dotychczasowe funkcje społeczno-
gospodarcze

 • obszary o najniższym poziomie 
dostępu do dóbr i usług 
warunkujących możliwości rozwojowe

 • przygraniczne
 • obszary o najniższej dostępności 

transportowej do ośrodków 
wojewódzkich 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KPZK 2030

 Wyznaczona w ten sposób typologia nie ma zamyka drogi do dalszej 
dyskusji nad delimitacją obszarów funkcjonalnych. Zbiór opisywanych ob-
szarów ma charakter otwarty, zaś dalsze wyznaczanie ich granic w oczy-
wisty sposób zależy od potrzeb zarówno samych ośrodków, tworzących 
obszary, jak również założeń KPZK i innych dokumentów m.in. Zintegrowa-
nych Strategii Rozwoju (ZSF). 

3.3.2. Analiza sieci powiązań MOF Biała Podlaska i POF „Aktywne 
Pogranicze”

Zanalizowane na potrzeby niniejszego artykułu przykłady klasyfikacja 
OF-ów zawarta w KPZK zalicza do ośrodka subregionalnego miejskiego ob-
szaru funkcjonalnego oraz przygranicznego obszaru kształtowania poten-
cjału rozwojowego. W świetle Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 
(SRWL) obszary zaliczone zostały do Obszarów Strategicznej Interwencji 
(OSI) jako:

 • miasto Biała Podlaska jako miasto subregionalne, obejmujące miasta 
i gminy wiejskie położone w bezpośrednim otoczeniu ośrodka, peł-
niące istotne funkcje gospodarcze i społeczne, oferujące kluczowe 
z punktu widzenia mieszkańców usługi, uzupełniające ofertę i funk-
cje miasta Lublina, posiadające tzw. wykształconą specjalizację zwią-
zaną z produkcją przemysłową lub usługami w zakresie turystyki, 
kultury i innych319, 

319 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 roku (SRWL), 
Lublin 2013, s. 82. 
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Rys. 4. Obszary subregionalne w województwie lubelskim w świetle SRWL 2014-
2020

 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z perspektywą 
do roku 2030

 • miasto Terespol i gminy położone przy granicy z Białorusią – jako 
przygraniczny obszar funkcjonalny, obejmujący obszary i granice 
administracyjne powiatów, położonych bezpośrednio przy granicy, 
funkcjonujących bezpośrednio z granicą, dla których istnienie gra-
nicy stwarza szanse rozwojowe, związane z przepływem osób, dóbr, 
kapitału i usług320. 

320 SRWL..., s. 83.
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Rys. 5 Przygraniczne Obszary Funkcjonale w województwie lubelskim w świetle 
SRWL 2014-2020

 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z perspektywą 
do roku 2030

Ponadto wymienione obszary zaliczane są, według zapisów Strategii, do 
przestrzeni gospodarczego wykorzystania zasobów przyrodniczych i kul-
turowych, ochrony oraz kształtowania zasobów wodnych, intensywnej 
produkcji rolnej. W ramach działań mających charakter strategiczno-inter-
wencyjny wymienia się m.in.: rozwój niskoemisyjnego transportu publicz-
nego, rewitalizację obszarów, poprawę dostępności do usług publicznych, 
rozwój infrastruktury społecznej, granicznej, logistycznej, budowę i rozbu-
dowę przejść granicznych, utworzenie przejść dla ruchu pieszego (w tym 
tzw. przejść sezonowych), wsparcie zasobów ludzkich i ekonomicznych, 
przywrócenie miastom ich funkcji społecznych i gospodarczych, ochro-
nę zasobów kulturowych i przyrodniczych, wsparcie rozwoju produktów 
i rynków rolnych, grup producenckich, edukację i podnoszenie kompetencji 
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rolników, pomoc zakładom przetwórstwa i produkcji żywności, wykorzy-
stanie energii odnawianej i niskoemisyjnej, itd321. 

Miejski Obszar Funkcjonalny Biała Podlaska utworzony został na mocy 
porozumienia pomiędzy miastem a gminą, zawartego 7 sierpnia 2014 roku, 
spójnego z wizją zawartą w SRWL. U podstaw tworzenia Obszaru leżały na-
stępujące założenia: wzmocnienie i lepsze wykorzystanie potencjałów ob-
szaru, koncentracja specjalizacji, programowanie rozwoju322. Zadania, jakie 
postawił przed sobą Obszar związane są z realizacją następujących celów: 
rozwoju efektywnej gospodarki opartej na lokalnych specjalizacjach, prze-
de wszystkim logistycznej, magazynowej, transportowej (sektor TSL) oraz 
turystycznej (zintegrowane produkty turystyczne), poprawy jakości życia 
mieszkańców MOF-u (poprawa warunków mieszkaniowych, zwiększenie 
dostępu do usług medycznych, edukacyjnych, m.in., aktywizację zawodo-
wą mieszkańców i inne), umocnienienia spójności terytorialnej (poprzez 
usprawnienie transportu publicznego, szeroko pojętą rewitalizację obsza-
ru, rozwój gospodarki odpadami i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej323. 
Zapisane w ramach strategii cele wpisują się jednocześnie w Strategię 
Współpracy Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwow-
skiego, Obwodu Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego nalata 2014-2020. Po-
łożenie przygraniczne miasta, jak również dotychczasowe doświadczenie 
ze współpracy z Obwodem Brzeskiem stanowią zatem jeden z istotnych 
filarów rozwoju obszaru funkcjonalnego Białej Podlaskiej, czego dowodem 
mogą być dotychczasowe działania w zakresie współpracy transgranicz-
nej.

Z analizy części wdrożeniowej Strategii wynika, że większość zaplano-
wanych do realizacji działań operacyjnych ma być realizowana w formie 
współpracy różnego rodzaju podmiotów, zarówno publicznych, jak też nie-
publicznych, funkcjonujących na różnych płaszczyznach: edukacyjnej, ba-
dawczej, turystycznej, energetycznej, medycznej, rynku pracy, transporto-
wej, bezpieczeństwa, sportu i innych324. Planowanymi źródłami finansowa-
nia działań są przede wszystkim: środki własne samorządów tworzących 
MOF oraz środki z programów operacyjnych na lata 2014-2020, takich jak: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Infrastruk-
tura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza, Edukacja, Rozwój, Polska 
Wschodnia, Polska Cyfrowa, Polska Techniczna i inne325. 

321 Por. SRWL…., 82-83, 85, 87. 
322 Zintegrowana Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska, na lata 2015-

2020 z perspektywą do 2030 roku (ZSR MOF Biała Podlaska), Biała Podlaska 2015, s. 7
323 Tamże, s. 40-44.
324 Tamże, s. 51-65. 
325 Tamże, s. 67. 
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Rys. 6. Zasięg przestrzenno-terytorialny Miejskiego Obszar Funkcjonalnego Biała 
Podlaska 

źródło: http://www.bialapodlaska.pl/strategia/, 23.05.2015.

Przygraniczny Obszar Funkcjonalny „Aktywne Pogranicze” to produkt 
konsolidacji dwunastu jednostek samorządowych, w tym 11-tu gmin i 1-go 
miasta, zlokalizowanych przy wschodniej granicy Polski z Białorusią, jed-
nocześnie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Do strategicznych celów 
POF zaliczyć należy: osiągnięcie zrównoważonej a przy tym wyspecjalizo-
wanej gospodarki, uatrakcyjnienia obszaru jako miejsca zamieszkania i po-
bytu, rozwój aktywnego, zdrowego i wykształconego społeczeństwa oraz 
szeroko pojętą integrację obszaru. Funkcje rozwojową Obszaru związana 
jest ze specjalizacjami gospodarczymi w zakresie: transportu, spedycji 
i logistyki, produkcji rolnej, przetwórstwa przemysłowego i turystyki326. 
Założone w strategii cele POF ma zamiar osiągnąć m.in. poprzez: zintegro-
wanie komunikacji przygranicznej, rozwój stref aktywności gospodarczej, 
wykorzystanie źródeł energii odnawialnej, utworzenie sieciowego produk-
tu turystycznego, rozwój infrastruktury komunalnej, podniesienie jakości 
kształcenia i zdrowia mieszkańców, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań 
do zarządzania obszarem, wzrost działań na rzecz walki z bezrobociem 
i marginalizacją społeczną327 .

326 Zob. ZSR MOF Biała Podlaska, s. 24,32. 
327 Tamże, s. 34
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Analizując plan działań operacyjnych POF „Aktywne Pogranicze”, na-
leży zwrócić uwagę, że elementarnymi narzędziami do realizacji celów 
będą: działania lobbingowe, konsultacje społeczne, budżet partycypacyj-
ny, szeroko pojęta współpraca z podmiotami publicznymi i niepubliczny-
mi z płaszczyzny: edukacyjnej, turystycznej, energetycznej, rynku pracy, 
transportowej i innych, konsultacje społeczne, budżet partycypacyjny328]. 
Planowanymi źródłami finansowania działań są przede wszystkim: środki 
własne samorządów tworzących POF oraz środki z programów operacyj-
nych na lata 2014-2020, takich jak: Regionalny Program Operacyjny Wo-
jewództwa Lubelskiego, Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, 
Wiedza, Edukacja, Rozwój, Polska Wschodnia, Polska Cyfrowa, Polska Tech-
niczna i inne329. 

Rys. 7. Zasięg przestrzenno-terytorialny Przygranicznego Obszaru Funkcjonalne-
go „Aktywne Pogranicze”

 

Źródło: www.koden.pl, 24.05.2015.

328 Tamże, s. 47-63.
329 Tamże, s. 66.
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Kluczowym aspektem funkcjonowania MOF i POF są założenia, jakie 
członkowie obszarów zamierzają podjąć w dalszej perspektywie swojego 
funkcjonowania. W celu prezentacji przyszłych działań analizie poddano 
indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyj-
nych i nieinwestycyjnych, wraz ze źródłem ich finansowania oraz obszara-
mi, na których planowana jest realizacja tych projektów. Do opracowania 
wizualizacji sieciowych (ryc. 8-11) wykorzystany został program UCINET 
i NetDraw. Dane zebrane zostały na podstawie analizy wstępnie założo-
nych projektów, zapisanych w dokumentach strategicznych Miejskiego 
oraz Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego. Zgromadzone dane nanie-
sione zostały na macierze, z których, przy pomocy wyżej wymienionego 
programu, wykonane zostały sieci. Podane w sieciach wartości odnoszą się 
do liczby zaplanowanych do realizacji zadań.

Na rysunkach 8 i 9 prezentujemy założenia projektowe POF „Aktywne 
Pogranicze”. Przy pomocy kwadratów oznaczone zostały źródła finan-
sowania, z podziałem na środki budżetu państwa, fundusze europejskie 
(Programy Operacyjne) i inne. Węzły okrągłe to aktorzy sieci, a konkret-
nie gminy wchodzące w skład obszaru funkcjonalnego. Z rycin widać, że 
10 gmin jest zainteresowanych współdziałaniem w zakresie pozyskania 
funduszy z: Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych (NPRDL), 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL). Dziewięć gmin planuje 
możliwość ubiegania się o środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko, 5 gmin jest zainteresowanych działaniami w ramach Progra-
mu Wiedza, Edukacja, Rozwój, 4 gminy zamierzają ubiegać się o środki z PO 
Polska Cyfrowa. Ponadto pojedyncze gminy deklarują chęć finansowania 
swoich działań w ramach PO Polska Wschodnia, Erasmus+, środków PFRON 
i funduszy ministerialnych. 

Spośród gmin zaangażowanych w obszar największą aktywność w per-
spektywie 2014-2020 zamierzają podjąć Konstantynów (77 działań), Leśna 
Podlaska (71), Piszczac (50), Łomazy (47) zarówno pod względem ilości za-
kładanych działań, jak również źródeł finansowania. W dalszej kolejności 
zaangażowanie w działania projektowe deklarują: Terespol (33), Tuczna 
i Sławatycze (31), Janów Podlaski (23), Rokitno (18) oraz Zalesie (8). W har-
monogramie prognozowanych działań nie odnotowano inicjatyw gminy 
Kodeń i miasta Terespol, które zakładamy podlegają jeszcze dyskusjom 
i ocenom. Ilość zakładanych do realizacji projektów, jak również wspólnych 
(partnerskich) działań przedkłada się na stopień powiązania w sieci, któ-
rego siła i wielkość jest proporcjonalna do partycypacji w właściwym dla 
siebie obszarze funkcjonalnym. 

Sieciowa perspektywa współpracy transgranicznej
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Wizualizacje 10 i 11 prezentują sieć założeń projektowych na lata 2014-
2020, zakładanych w harmonogramie działań zapisanym w Zintegrowanej 
Strategii Rozwoju MOF Biała Podlaska. Analogicznie jak w poprzednich sie-
ciach kwadratami oznaczono źródła finansowe, zaś węzłami okrągłymi są 
podmioty będące wnioskodawcami lub partnerami i beneficjentami w ra-
mach kolejnych inicjatyw. W ramach założonych działań 20 różnego rodzaju 
podmiotów deklaruje chęć współpracy w pozyskaniu funduszy ze środków 
RPO WL. Najbardziej powiązanym aktorem jest miasto i gmina Biała Podla-
ska, tworzące MOF. W analizowanej sieci warto podkreślić istotną pozycję, 
oprócz miasta i gminy, takich węzłów jak: JST, PGE, uczelnie, firmy, NGO, 
PZOZ, NZOZ, które w przypadku zrealizowania działań z założonych źródeł 
finansowania będą dysponować szeroką wiedzą i doświadczeniem z poru-
szania się po różnych mechanizmów finansowych, co będzie stanowić istot-
ny zasób ww. aktorów w sieci, jaką kreują i w jakiej partycypują. W świetle 
prezentowanych w strategii założeń najwięcej inicjatyw projektowych za-
mierza zrealizować Miejski Obszar Funkcjonalny (120), z czego część zadań 
ma charakter partnerski, część wchodzi w skład zadań własnych MOF-u. 
Po kilkanaście zadań planuje się zrealizować wspólnie z firmami (16 dzia-
łań) i instytucjami rynku pracy (11). Analizując prezentowane wizualiza-
cje należy zaznaczyć, że zarządzanie obszarami terytorialnymi odbywa się 
poprzez opanowanie sieci. Podmioty, które obecnie zagospodarowują dany 
obszar, jednocześnie przyjmuję rolę „panów powiązań”, układów i relacji 
społecznych. Partycypując w architekturze stosunków i zasobów siecio-
wych, mają z jednej strony dostęp do nich, z drugiej dysponują określoną 
władzą w podziale/rozdziale ów zasobów, w kontroli przepływów i stero-
waniu siecią, zmieniając jej konfigurację, zależnie od potrzeb i oczekiwań. 
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Rys. 8. Sieć „projekt – aktor” w strategii działań POF „Aktywne Pogranicze”, n = 
liczba działań

Źródło: opracowanie własne

Rys. 9. Sieć „projekt – aktor” w strategii POF „Aktywne Pogranicze”, silne więzi
 

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 10. Sieć „projekt – aktor” w strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bia-
ła Podlaska, n = liczba działań

Źródło: opracowanie własne

Rys. 11. Sieć „projekt – aktor” w strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bia-
ła Podlaska, silne więzi

Źródło: opracowanie własne
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Zadaniem obszarów funkcjonalnych jest wzmocnienie bilateralnej 
współpracy zarówno pomiędzy podmiotami inicjującymi obszar, jak rów-
nież potencjalnymi partnerami, publicznymi i niepublicznymi, dysponują-
cymi kluczowymi zasobami. Na rysunkach 12-15 zaprezentowane zostały 
modelowe, pewnego rodzaju prognostyczne sieci współpracy oparte na 
mapach projektów, jakie zamierzają zrealizować uczestniczący w nich ak-
torzy. Sieci nr 12 i 13 potwierdzają wcześniejszą tezę o silnej i kluczowej 
pozycji miasta i gminy Biała Podlaska, które powiązane z największą liczbą 
zróżnicowanych aktorów (23 podmioty), zamierzają zrealizować najwięk-
szą ilość projektów. Przedkładając to na język analizy sieciowej możemy 
mówić, że dysponuje największym stopniem węzła, władzą w obrębie sieci 
i siłą oddziaływania na innych aktorów. Istotną pozycję zajmują również 
organizacje pozarządowe (NGO) oraz instytucje rynku pracy (IRP), które 
razem pełnią funkcję mostu w sieci dla instytucji otoczenia biznesu (IOB), 
niepublicznych i publicznych zakładów opieki zdrowotnej (NZOZ, PZOZ), 
uczelni i firm, oddzielnie zaś pośrednika, tj. brokera sieci dla ośrodków po-
mocy społecznej (OPS), uczelni, NZOZ i PZOZ. W obrębie całej sieci zauwa-
żyć również można krystalizowanie się mikrosieci, pomiędzy trzema, czte-
rema aktorami połączonymi ze sobą wspólnie (tj. każdy z każdym), co nale-
ży interpretować w kategoriach wysokiej gęstości sieci. Gęstość przyjmuje 
bowiem maksymalną wartość gdy każdym węzeł jest połączony z każdym. 
W przypadku, gdy silnie powiązane i odwzajemnione relacje występują 
w mikrosieciach mówimy o tzw. gęstości lokalnej. 

Ryciny 14 i 15 obrazują powiązania gmin tworzących POF „Aktywne Po-
graniczne”. Dla wizualizacji poniższej sieci wykorzystano dane z mapy pro-
jektów, jakie jednostki samorządowe zamierzają wspólnie zrealizować w ra-
mach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Największą aktywność 
w sieci, a tym samym siłę powiązań, mierzoną liczbą projektów wykazują 
gminy: Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy i Piszczac, najmniejszą gmi-
na Terespol. W sieci nie zostały ujęte gmina Kodeń i miasto Terespol, które do 
momentu zgromadzenia danych nie zgłosiły jakiejkolwiek inicjatywy. W ana-
lizowanej sieci zauważyć można, że każdy aktor jest połączony z każdym 
(po 9 połączeń), co oznacza, że posiadają taki sam stopień węzła, identyczna 
jest zatem ważność węzła w sieci oraz władza każdego z aktorów. Z powyż-
szych analiz wynika, że obszary funkcjonalne, skonstruowane na osnowie 
sieci sprzyjają kumulowaniu kapitału społecznego, definiowanego, zarów-
no w kategoriach zasobowych, jak również relacyjnych, którego potencjał 
zależy od wielkości sieci, jaką podmioty zdolne są wykreować, zarówno 
w przestrzeni fizycznej, jak również wirtualnej. 

W rozważaniach nad obszarami funkcjonalnymi w strukturach siecio-
wych należy zwrócić uwagę na analogię pomiędzy ideą obszaru funkcjo-

Sieciowa perspektywa współpracy transgranicznej
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nalnego a architekturą sieciową. Zarówno jedne, jak i drugie są produktem 
strategii, realizowanej pojedynczo lub zbiorowo, w wyniku, której ma miej-
sce konstruowanie relacji i powiązań opartych na wymianie i przepływach 
(zasobów materialnych i niematerialnych). Co więcej, aktorzy zaangażowa-
ni w obszary funkcjonalne i sieci mają świadomość korzyści, jakie w okre-
ślonej perspektywie czasowej może przynieść uczestnictwo w nich. 

Analizując sieci w kontekście koncepcji kapitału społecznego autorstwa 
Jamesa Colemana, zdaniem, którego ów kapitał należy łączyć ze zdolnością 
aktorów do inicjowania relacji i powiązań w sieci, przy zachowaniu wspól-
nie podzielanych norm i wartości, podmiotami o wysokim potencjale kapi-
tału są urząd i gmina Biała Podlaska, instytucje rynku pracy, organizacje 
pozarządowe (por. rys. 12, 13) oraz gminy powiązane projektami, jakie 
zamierzają zrealizować w ciągu najbliższych kilku lat. Z punktu widzenia 
teorii Roberta Putnama, dla którego wskaźnikiem kapitału społecznego 
jest intensywność kontaktów, mierzona siłą powiązań, aktorami bogatymi 
w ów zasób są m.in.: miasto i gmina Biała Podlaska, instytucje rynku pracy, 
firmy, ośrodki pomocy społecznej, instytucje otoczenia biznesu (zaangażo-
wane w ramach MOF) oraz gminy: Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna 
Podlaska, Łomazy, Piszczac, Sławatycze. Z perspektywy relacyjnej Ronalda 
Burta węzłami o dużym potencjale kapitału społecznego są: gmina i mia-
sto Biała Podlaska oraz organizacje pozarządowe i instytucje rynku pra-
cy (por. rys. 12 i 13). Interpretując sieci w kontekście koncepcji Nan Lina, 
wyjaśniającej kapitał społeczny przez pryzmat rozległości i jakości sieci, 
bogate źródło kapitału „dostarczyć mogą” w ramach Przygranicznego Ob-
szaru Funkcjonalnego gminy: Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podla-
ska, Piszczac, Sławatycze, z kolei w obrębie Miejskiego Obszaru Funkcjonal-
nego: miasto i gmina Biała Podlaska, organizacje pozarządowe, instytucje 
rynku pracy, firmy, ośrodki pomocy społecznej, instytucje otoczenia bizne-
su (zob. 12-15).

Obszary funkcjonalne w Polsce wyłonione zostały jako pole społeczne 
w wyniku konfiguracji rozmaitych procesów i zjawisk, wymienionych we 
wstępie do niniejszego rozdziału. Zmiana paradygmatów: rozwoju i struk-
tur, sprzężenie decyzji politycznych z procesem wytwarzania przestrzeni 
społecznej mają doprowadzić do pobudzenia zasobów relacyjnym i pozy-
cyjnych. Od pozycji i relacji aktorów w danym polu, stosunków i układów 
między nimi, zależy aktywność kapitałów: ekonomicznego, kulturowego, 
ludzkiego oraz społecznego. Ponadto w myśl Bourdieuowskiej teorii dyspo-
nowanie władzą w obrębie pola daje możliwość dostępu do profitów, ma-
jących istotne znaczenie dla wszystkich uczestników pola, a tym samym 
pożądanych na danym polu. 
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Rys. 12. Sieć współpracy podmiotów w ramach strategii Miejskiego Obszaru Funk-
cjonalnego Biała Podlaska, n = liczba projektów

Źródło: opracowanie własne

Rys. 13. Sieć współpracy podmiotów w ramach strategii Miejskiego Obszaru Funk-
cjonalnego Biała Podlaska, silne więzi

źródło: opracowanie własne
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Rys. 14. Sieć współpracy gmin w ramach mapy projektów Przygranicznego Obsza-
ru Funkcjonalnego, n = liczba projektów

Źródło: opracowanie własne

Rys. 15. Sieć współpracy gmin w ramach mapy projektów Przygranicznego Obsza-
ru Funkcjonalnego, silne więzi
 

Źródło: opracowanie własne
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Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że obszary 
funkcjonalne, stanowią przykład struktur i procesów sieciowych. Podmio-
ty zaangażowane w realizację projektów w kolejnej perspektywie finan-
sowej, tworzą sieć współpracy o różnym stopniu powiązania i skali od-
działywania. Niemniej będą to sieci zdominowane przez kilka podmiotów, 
przede wszystkim samorządowych: miasta i gminy oraz podporządkowane 
im instytucje. Obecność obszarów funkcjonalnych w dalszej perspektywie 
czasowej, ich zasięg, stopień rozwoju (względnie zacofania), potencjał spo-
łeczny i ekonomiczny uwarunkowane są różnymi mechanizmami, proce-
sami i zjawiskami, zarówno zewnętrznymi, jak również wewnętrznymi. 
Przybierają one charakter szans, jak również zagrożeń. 

Po pierwsze, utrudnione funkcjonowanie obszarów, zlokalizowanych 
w pobliżu zewnętrznej granicy UE, bowiem „w toku europeizacji zmienia 
się charakter granic europejskich. We wnętrzu stają się one niskie i prze-
puszczalne, na zewnątrz stają się mobilne, zmienne i nieostre, ale też wyż-
sze i nieprzepuszczalne”330. Z drugiej strony, mamy do czynienia z powro-
tem pograniczy, które wyzwalają nie tylko nowe nadzieje, ale również nowe 
problemy. Jednocześnie są dowodem pewnego rodzaju normalności, prze-
jawem, której jest nawiązywanie relacji, interakcji społecznych (człowiek 
jako zwierzę społeczne, polityczne). „Pogranicze (zaś – tu: autor) czynią 
ludzie za sprawą więzi, nie towary różnego pochodzenia”331 .

Po drugie, delimitacja przygranicznych obszarów funkcjonalnych jest 
odpowiedzią na proces przesuwania się, ruchu pogranicz, z charaktery-
styczną dla siebie dynamiką i zdolnością do zawiązywania połączeń, o róż-
nej sile i kierunku oddziaływania. Zdaniem Joanny Kurczewskiej „między-
państwowe granice stały się „gęstymi” w znaczenia społeczne i cywiliza-
cyjne strefami przygranicznymi, które rozszerzają się zarówno w sensie 
materialnym, jak i przenośnym, co przekształca także społeczną tkankę 
samych pogranicz”332. 

Po trzecie, skonstruowane w oparciu o logikę sieciową obszary funkcjo-
nale kreują wartość dodatkową, jaką jest kapitał społeczny, definiowany 
między innymi w kategoriach zaufania, wspólnie podzielanych norm i wzo-
rów działania, zdolności do tworzenia sieci oraz zasobów, zarówno rzeczy-
wistych, jak również potencjalnych, związanych z posiadaniem określonej 
sieci związków. W analizowanych przykładach habitus może być zdolnoś-
cią i umiejętnością „poruszania się” po różnych mechanizmach finansowa-
nia, ubiegania się o środki finansowe, zawiązywania kooperacji czy prowa-
dzenia odpowiednich działań na tle obecnej sytuacji w Republice Białoru-

330 U. Beck, E. Grande, Europa..., s. 186. 
331 Z. Kurcz, O transgraniczu…, 2012, s. 466. 
332 J. Kurczewska, Metafory…, s. 271. 
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skiej oraz polityki na linii Bruksela – Mińsk. Polityka delimitacji obszarów 
funkcjonalnych ukazała wyraźne strefowe zróżnicowanie oraz nieprzysto-
sowanie habitusów do wymogów, praktyk i umiejętności związanych z ak-
tywnością samorządową, działalnością w sferze publicznej, partycypacją 
w bilateralnych projektach. Do tego zaliczyć należy ponadto: niski stopień 
zaufania społecznego, praktyki korupcyjne, kumoterstwo, „zawłaszczanie 
pozycji i urzędów”, itp.

Po piąte, powstaje wiele pytań, na które odpowiedź poznamy zapewne 
w dalszej perspektywie czasowej. Czy obszary funkcjonale zdolne będą 
współfinansować założone projekty? Na ile faktyczna i w jakim stopniu 
okaże się partycypacja ośrodków centralnych? Czy czas trwania obsza-
rów funkcjonalnych będzie uwarunkowany jedynie perspektywą napływu 
środków finansowych UE, czy można mówić o trwalszym modelu funkcjo-
nowania? A może kolejna zmiana polityki przestrzennej wymuszona zo-
stanie przez inne wymogi programowe funduszy europejskich? Te i inne 
pytania otwierają nowe pole analityczne, dla różnych dziedzin i dyscyplin 
naukowych, zachęcając środowiska naukowe do implikacji stosownych teo-
rii i narzędzi empirycznych na grunt obszarów funkcjonalnych. 

3.4. Meandry usieciowienia wschodniego transgranicza 
Polski na tle relacji Unia Europejska – Białoruś – 
Ukraina – Rosja

Nasilający się wzrost znaczenia układów sieciowych nie przekreśla klu-
czowej roli innych podmiotów partnerstwa transgranicznego takich jak 
np. miasta, instytucje, organizacje i inne. Oznacza to, że „tożsamość tery-
torialna i władze lokalne/regionalne stały się (…) siłami decydującymi o lo-
sie obywateli, o relacjach między państwem a społeczeństwem (…) nada-
waniu nowego kształtu państwom narodowym”333. Świat transgranicznej 
współpracy został w dużym stopniu zmieniony, zaś regiony transgranicz-
ne znalazły się w odmiennym od dotychczasowego położeniu, w obrębie 
środowiska o nowej jakości, strukturze i zasadach funkcjonowania. Przed 
wschodnim transgraniczem Polski stoi ogromne wyzwanie polegające na 
przeformowaniu strategii i procedur ukierunkowanych na rozwój spo-
łeczny, polityczny i gospodarczy, a jednocześnie niwelowanie problemów 
oraz przezwyciężanie barier, wynikających z sąsiedztwa z niektórymi 
państwami byłego Związku Radzieckiego. Państwo polskie mam szansę 
zaakcentować swoje znaczenie na arenie Unii Europejskiej, jako kluczowy 

333 M. Castells, Siła…, s. 306.
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węzeł dla nawiązania i realizacji polityki unijnej adresowanej do obszarów 
położonych w środkowo-wschodniej części Europy. W dalszym ciągu nie-
odłącznym elementem koncepcji „wielkiej” Europy powinna być budowa 
partnerstwa na linii „Wschód-Zachód”334, której podwaliny stanowić mogą 
przemiany geopolityczne końca lat osiemdziesiątych XX wieku, m.in.: za-
kończenie militarnej rywalizacji pomiędzy Europą Zachodnią i Wschodnią, 
upadek muru berlińskiego, proklamowanie zasad demokracji i kapitali-
stycznej gospodarki. Świat ogłosił wówczas budowę nowego porządku geo-
politycznego, „reunifikację kontynentu europejskiego i koniec bipolarnego 
świata”335, mając nadzieję na szybką demokratyzację wszystkich państw 
byłego bloku państw radzieckich. 

W kształtowaniu współczesnej Unii Europejskiej należy położyć nacisk 
na wzmocnienie integracyjno-cywilizacyjnych działań na rzecz współpra-
cy z Europą Środkowo-Wschodnią, stanowiących priorytet w warunkach 
przeformowania polityki od dwubiegunowości i konfrontacji do policen-
tryzmu i partnerstwa. Gotowość Europy Zachodniej do współpracy z pań-
stwami byłego bloku komunistycznego, zwłaszcza Białorusią, Rosją i Ukra-
iną, uwarunkowana jest szeregiem różnego rodzaju norm, przepisów oraz 
ustaw, regulujących wymagania w zakresie ustroju politycznego i gospo-
darczego, poszanowania praw człowieka, wolności słowa i organizowania 
się, poszanowania praw mniejszości narodowych czy religijnych, itd. Fun-
damentem wspólnej polityki na linii „Wschód-Zachód” powinno być przeko-
nanie, „że trwałość i skuteczność więzi sojuszniczych z Zachodem zapew-
nia się poprzez wierność wspólnym wartościom, nienaganne zachowanie 
ogłoszonych zasad i wywiązanie się z przyjętych zobowiązań”336. Kryteria 
i oczekiwania tego typu to pewnego rodzaju dominanta w akcesji państw 
byłego Związku Radzieckiego do Wspólnoty Europejskiej. 

Prognozowanie dalszej sytuacji obszarów transgranicznych zlokali-
zowanych na obszarze Polski, a zwłaszcza jej wschodniej części, będącej 
jednocześnie zewnętrzną granicą UE, jest bardzo trudne i skomplikowa-
ne. Zależy przy tym od kilku procesów: po pierwsze, zdolności i dynami-
ki adaptacji regionów transgranicznych do świata opartego na sieciowych 
powiązaniach i przepływach; po drugie, od sytuacji geopolitycznej na linii 
Bruksela – Warszawa – Mińsk – Moskwa, a ostatnio również Kijów; po trze-
cie, od wewnętrznej i zewnętrznej polityki prezydenta Republiki Białorusi 

334 M. Czesnowski, Czynnik postsocjalistyczny w kształtowaniu się koncepcji „wielkiej” Europy, [w:]  
Z. Trejnis (red.), Przeobrażenia systemowe w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Stan aktual-
ny i perspektywy, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2004, s. 62.

335 S. Bieleń, Nowa dynamika geopolitycznej fragmentacji porządku międzynarodowego, [w:] J. Symoni-
des (red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsza-
wa 2010, s. 21. 

336 Tamże, s. 62.
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Aleksandra Łukaszenki. Analizując sytuację w Europie Środkowo-Wschod-
niej, jaka ma miejsce na przestrzeni ostatnich kilku, a nawet kilkunastu lat, 
można założy trzy warianty (scenariusze), determinujące dalszy kierunek 
procesów społecznych, politycznych i ekonomicznych na analizowanym 
obszarze z uwzględnieniem międzynarodowych realiów i koniunktury po-
między Unią Europejską a „wschodnim płucem” Europy.

1. Scenariusz pierwszy zakłada, że w wyniku sprawnie poprowadzonej 
i rozłożonej w czasie, wschodniej polityce integracji europejskiej Repub-
lika Białorusi wejdzie w struktury Wspólnoty Europejskiej, funkcjonując 
„w spłaszczonym świecie, w którym coraz więcej ludzi korzysta z nowych 
form współpracy, (zaś – tu autor D.B.) zwycięzcami będą ci, którzy najszyb-
ciej przyswoją sobie nawyki, opanują nowe procesy i nauczą się nowych 
umiejętności”337. W ten sposób aklimatyzacja ośrodków współpracy trans-
granicznej do nowych warunków i trendów sterujących światem, utworzy 
szansę na zerwanie ukonstytuowanych przez lata układów zhierarchizo-
wanych, sztywnych, klientelistycznych na rzecz płynnych i poziomych rela-
cji opartych na regule wspólnie podejmowanych gier systemowych. 

Wdrażanie nowych postępowań i decyzji ukierunkowanych na reor-
ganizację polityki partnerstwa obszarów transgranicznych mogłoby się 
odbywać przy udziale i mocnym wsparciu ze strony polskich podmiotów 
regionalnych i lokalnych, zdolnych do działań elastycznych, podejmowa-
nych ponad granicami, dla których bariera kulturowa, geograficzna, itd., 
nie stanowi najmniejszego problemu. Co więcej, jest to szansa na zbudowa-
nie własnej polityczności, zarówno krajowej, jak również ponadnarodowej, 
wykraczającej poza granice państwa polskiego. Ma to szczególne znacze-
nie w sytuacji, gdy Unia Europejska pogrążona we własnych problemach, 
jakimi są m.in. migracja cudzoziemców, kryzys finansowy Grecji, Włoch, 
Hiszpanii i Portugalii, groźba rozbicia strefy euro i wyjścia ze struktur 
unijnych Wielkiej Brytanii, na boczny tor odstawiła Republikę Białoruską 
i jej problemy. Na dotychczasowe działania ze strony Polski, jak również jej 
wizerunek w oczach Białorusinów zwraca uwagę Andrzej Poczobut, który 
pisze: „Warszawa wydaje najwięcej wiz (…) dla obywateli Białorusi. Polska 
i Litwa są dla Białorusinów symbolem Zachodu i demokracji, ponieważ do 
tych krajów najczęściej przyjeżdżają. (…). Nawet część elektoratu Łuka-
szenki nie wierzy w to, że Warszawa ma wobec nas złe zamiary”338. Ponad-
to, obserwując ostatnie próby nawiązania kontaktów i współpracy z Bia-
łorusią, wydaje się, że Bruksela pogodziła się z polityką prowadzoną przez 
Aleksandra Łukaszenki. Z drugiej strony, zdaniem Krzysztofa Fedorowicza, 
„w niedemokratycznej Białorusi pojawiła się potrzeba ewolucyjnych zmian 
337 T. L. Friedman, Świat…, s. 225.
338 A. Brzeziecki, M. Nocuń, Łukaszenka. Niedoszły car Rosji, Wydawnictwo Znak, Kraków, s. 194. 
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wewnętrznych i ponownego dostosowania się do zmieniającej się wokół sy-
tuacji geopolitycznej”339. 

Wspomniane przez autora zmiany podyktowane są pogarszającą się sy-
tuacją ekonomiczną Republiki Białorusi oraz zmieniającą się mentalnością 
i standardami życia klasy średniej, która z roku na rok stanowi coraz więk-
szą część społeczeństwa, a tym samym potencjalnego zaplecza politycznego 
„baćki”. Wymusza to na A. Łukaszence poprawę sytuacji społecznej i gospo-
darczej, a tej nie sposób przeprowadzić bez pomocy z zewnątrz. W obliczu po-
garszającej się sytuacji ekonomicznej Rosji, wektor relacji przesunąć się może 
w kierunku Wspólnoty Europejskiej i zachodnich instytucji finansowych. 
„Chcąc nadal zachować poparcie dużej grupy społecznej, białoruski prezy-
dent, (…), demonstruje od kilku lat zamiar stopniowej liberalizacji stosunków 
ekonomicznych i częściowego przyciągnięcia kapitału zachodniego”340. Jak 
dotąd jest to w większym stopniu działanie o charakterze doraźnym, punk-
towym, mające na celu ratowanie obecnego modelu gospodarki, niż pełna 
ścieżka rynkowych zmian gospodarczych, mających wpływ na całokształt 
białoruskiego systemu ekonomicznego. Stopniowe, jeśli nie radykalne zmia-
ny, wymusi rozrastająca się białoruska klasa średnia, domagająca się posza-
nowania przepisów prawnych, w tym prawa do własności prywatnej a tak-
że liberalizacji zasad działalności gospodarczej. To wszystko sprzyjać może 
merytorycznej i pragmatycznej współpracy z Unią Europejską, jako natu-
ralnym i kluczowym sąsiadem Republiki Białoruskiej. I choć finalnym celem 
ustępstw ze strony białoruskiej będzie jedynie modernizacja i usprawnienie 
gospodarki, a nie kompleksowa zmiana systemowa, to jednak Mińsk jest i po-
zostanie podatny na oddziaływanie ze strony Wspólnoty Europejskiej. To 
z kolei, z perspektywy czasu, może być stymulatorem w dekompozycji reżi-
mu Aleksandra Łukaszenki. 

Kluczowe znaczenie dla proeuropejskiego kursu Białorusi ma świado-
mość i postawa społeczeństw zlokalizowanych po obu stronach granicy, 
ich oczekiwania, opinie i stosunek do samych siebie, do Federacji Rosyjskiej 
a także Unii Europejskiej . Z badań przeprowadzonych wśród Białorusinów 
w 2013 roku wynika, że za zjednoczeniem z Federacją Rosyjską opowiada się 
31,2% respondentów, przeciwko 46,5%. W przypadku wyboru „zjednocze-
nie z Brukselą czy Moskwą”, za wejściem do UE opowiada się 41% badanych, 
zaś do Rosji 40,8%. Referendum i chęć wstąpienia w struktury europejskie 
(bez wariantu akcesji do Federacji Rosyjskiej) aprobuje 37,7% ankietowa-
nych341. Z analiz badań wynika zatem, że większość Białorusinów nie chce 
339 K. Fedorowicz, Europejskie dylematy Białorusi – polityczna gra czy iluzja?, Wydawnictwo Instytutu 

Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2010, s. 8. 
340 Tamże, s. 19. 
341 R. Radzik, Białorusini: między narodową odrębnością a ruską wspólnotowością, [w:] T. Stępniewski 

(red.), Słowiański trójkąt: Rosja, Ukraina, Białoruś, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 
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koalicji z jakimkolwiek państwem (blokiem państw) i preferuje niezależność 
państwową. Ponad 47% respondentów białoruskich uważa się za Europej-
czyków, a niespełna 46% za ludzi sowieckich, jednak „za bliższych” Rosja-
nom uważa się 68,2% a Europejczykom 31,2%342. Na tak prezentowane po-
stawy nakładają się nastroje społeczne, w których, z różnymi nasileniem, 
obecne były i są różnego rodzaju stereotypy i uprzedzenia wobec Polaków. 
Mają swoje źródło w antypolskiej kampanii prowadzonej przed 1989 rokiem 
przez Związek Radziecki, a od lat dziewięćdziesiątych przez Aleksandra Łu-
kaszenkę i dotyczą zagrożeń związanych z zagarnięciem ziemi, a w ostatnich 
latach z wprowadzeniem zachodniej demokracji na obszarze Republiki Biało-
ruskiej. „Obawa „przeniesienia” na Białoruś „kolorowej rewolucji” przez „pol-
skich misjonarzy” skłoniła białoruskie władze do wykorzystania konfliktu 
(…) do zachowania dotychczasowego układu władzy w tym kraju”343. Istot-
nym polem gry dla pozyskania wpływów w Republice Białoruskiej jest go-
spodarka, a dokładniej pogarszają się sytuacja ekonomiczna, która może wy-
musić na Aleksandrze Łukaszence zmiany polityczne i ustrojowe344. Zwłasz-
cza, że dla społeczeństwa białoruskiego ważniejsza od niepodległości jest 
dobra, a przynajmniej stabilna sytuacja ekonomiczna. W badaniach z 2013 
roku za poprawą sytuacji gospodarczej opowiadało się 65,2% badanych, 
z kolei za niepodległością 29,3% respondentów345. Prezentowane wyniki to 
dowód na  małoefektywny proces narodowotwórczy na Białorusi oraz pod-
kreślenie własnej odrębności i upodmiotowienia, które stopniowo przybiera 
na sile, jednak w dalszym ciągu jest spychane na boczny tor, w zestawieniu 
z sytuacją gospodarczą kraju oraz materialną, poszczególnych rodzin.

 Determinantem rozwoju relacji Mińsk – Warszawa – Bruksela jest rów-
nież obecna pozycja Rosji, która pogrążona w kryzysie gospodarczym, 
traci na znaczeniu w „swoim” regionie. Niekorzystną dla Moskwy sytuację 
pogłębia ciągnący się nadal konflikt rosyjsko-ukraiński oraz pogarszają-
ca się sytuacja ekonomiczna Chin, z którą Kreml zacieśnił relacje po na-

zeszyt 2/2013, Wydawnictwo Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2013, s.21
342 Jest to ogólny rozkład odpowiedzi, dla całego społeczeństwa białoruskiego. W przypadku samych 

mieszkańców Mińska bliskość do Europejczyków deklaruje 48,5% badanych, do Rosjan 51,5% re-
spondentów, [w:]  R. Radzik, Białorusini..., s. 21-22. 

343 K. Fedorowicz, Wybrane problemy w stosunkach polsko-białoruskich, [w:] J. Kłoczowski, A. Gil, T. Ka-
puśniak, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, rok 6/2008, Wydawnictwo Instytut Euro-
py Środkowo-Wschodniej, Lublin 2008, s. 19. 

344 Problemy gospodarcze Rosji przedkładają się na białoruski system gospodarczy, w 50% uzależniony 
do Federacji Rosyjskiej. Spadek PKB o połowę, tj. z 7% do 3,5% oraz zamknięcie kurka z kredytami 
z Moskwy powodują, że Aleksander Łukaszenka musi szukać pomocy na Zachodzie, nawet za cenę 
poważnych ustępstw, do których zaliczyć można: liberalizację cen, prywatyzację bankowości i przed-
siębiorczości, [w:] A. Stanek, Aleksander Łukaszenko – ostatni dyktator Europy znów górą, http://
www.biztok.pl/gospodarka/aleksandr-lukaszenko-ostatni-dyktator-europy-znow-gora-gotowe-uwa-
ga-tekst-pisany-przed-ewzniesieniem-sankcji_s22507/slide_13, 13.11.2015. 

345 R. Radzik, Białorusini..., s. 27.
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łożeniu przez Unię Europejską embarga gospodarczego346. Rosnący deficyt 
budżetowy i kurczące się rezerwy finansowe Federacji Rosyjskiej to nie 
tylko pogorszenie nastrojów społeczeństwa rosyjskiego (52% jest zdania, 
że trudne czasy jeszcze przyjdą), ale również malejące szanse Mińska na 
uzyskanie pomocy finansowej ze strony Władimira Putina. Tego typu sy-
tuacja to kolejna szansa dla Unii Europejskiej, która w zamian za wsparcie 
może wymusić na Aleksandrze Łukaszence dokonanie dużych zmian i licz-
ne ustępstwa, kluczowe z punktu widzenia Europy Zachodniej. 

2. Scenariusz drugi zakłada, że Republika Białoruska stanie się częścią 
Federacji Rosyjskiej na drodze bezpośredniej inkorporacji lub maksyma-
lizacji wpływów Moskwy w Mińsku. Ponadto państwo polskie nie wyko-
rzysta szansy związanej ze swoim położeniem, przy zewnętrznej granicy 
układu europejskiej oraz swego rodzaju mostu pomiędzy Brukselą a Miń-
skiem. Ów scenariusz zakłada również, że zaproponowanie Białorusi peł-
noprawnego członkowstwa w strukturach Wspólnoty Europejskiej unie-
możliwia z jednej strony polityka autorytarnego reżimu narzucona przez 
Aleksandra Łukaszenkę, z drugiej pasmo działań prowadzonych przez Ro-
sję w stosunku do Republiki Białoruskiej. Po pierwsze, Białoruś jest istotna 
dla Federacji Rosyjskiej z punktu widzenia jej polityki zewnętrznej, prze-
de wszystkim militarnej i tranzytowej. Po drugie, Rosja będąca dostawcą 
surowców energetycznych oraz kredytodawcą Mińska, obserwując nara-
stające problemy „baćki” i rozlewający się kryzys gospodarczy w państwie 
białoruskim347, widzi w tym szansę na zwiększenie swoich wpływów mię-
dzy innymi poprzez przejęcie strategicznych przedsiębiorstw i zakładów 
produkcyjnych348, a ostatnio budowę własnego sojuszu, jakim jest Euroa-
zjatycka Unia Gospodarcza (EUG). W tym miejscu pojawia się pytanie, czy 
ów struktura jest kolejną próbą scalenia obu państw, czy w dalszym ciągu 
„istnieją dwie różne i nieprzystające do siebie wizje przyszłych stosunków: 
rosyjska prowadząca de facto do inkorporacji Białorusi i białoruska dążąca 
do utrzymania status quo, czyli imitacji integracji”349. Paradoksalnie jedna 
i druga gwarantują Moskwie zachowanie wpływów na obszarze Białoru-
346 Rosja znajduje się w najdłuższej od 1990 roku recesji. Spadek cen ropy naftowej do około 30 dolarów 

za baryłkę, osłabienie rosyjskiej waluty i spadek indeksów giełdy chińskiej pogarszają trudną sytu-
ację gospodarczą Federacji. Pod znakiem zapytania stoi rosyjsko-chiński kontrakt na dostawy gazu 
do Pekinu, na kwotę 38 miliardów dolarów, http://tvn24bis.pl/ze-swiata,75/kryzys-gospodarczy-w-
-chinach-rujnuje-rosjanom-nowy-rok,610581.html, 14.01.2016. 

347 Od kilku miesięcy obserwuje się na Białorusi lawinowy wzrost cen, przede wszystkim towarów pierw-
szej potrzeby, a co za tym idzie wzrost inflacji o 50-70% w skali roku i spadek siły nabywczej biało-
ruskiego rubla. Ministerstwo Gospodarki Białorusi informuje, że pod koniec roku inflacja przekroczy 
100% w skali roku. Agencja ratingowa Standard & Poor’s obniżyła ocenę wiarygodności finansowej 
Białorusi z B do B (-), co określa poziom zbliżający kraj do bankructwa. 

348 Szerzej na ten temat w dalszej części książki. 
349 W. Konończuk, Trudny „sojusznik”. Białoruś w polityce Rosji, Seria „Prace OSW”, Wydawca Ośrodek 

Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa 2008,. S. 9.
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si350. Co więcej „Putin ma możliwość, aby zmienić władzę na Białorusi, i uło-
ży sobie relację z każdym nowo wybranym przywódcą białoruskim, a Łu-
kaszenka jest na Putina skazany. Dlatego miota się i kombinuje. (…) I wie, że 
silniejszy podmuch historii, (…) bunt białoruskiego społeczeństwa, ale też 
rosyjska intryga, może go zmieść”351. 

Z analiz dotychczasowej literatury przedmiotu wynika, że wspomina-
na Euroazjatycka Unia Gospodarcza jest raczej próbą scalenia byłego ob-
szaru poradzieckiego niż jego faktycznym działaniem. Jak dotąd integracja 
w obrębie EUG napotyka opór i niezadowolenie ze strony białoruskiego, jak 
również kazachstańskiego przywódcy. Powodem niepokoju jest znacząca 
dominacja Rosji w strukturze euroazjatyckiej unii, czego przykładem jest 
np. podział dochodów z ceł, podatków i innych wpływów. Według prezen-
towanych założeń do budżetu rosyjskiego ma trafiać 87,97% dochodów, 
kazachstańskiego – 7,33%, białoruskiego – 4,7%352. Niemniej dla skonflik-
towanej z Unią Europejską i uzależnionej ekonomicznie od Kremla Biało-
rusi współpraca z Władimirem Putinem to jedyny sposób na utrzymanie 
nakazowo-rozdzielczej gospodarki oraz reżimu „baćki”. Moskwa poprzez 
kredyty, subsydia i import białoruskich produktów jest swego rodzaju 
gwarantem stabilności ekonomicznej, a wraz z nią społecznej i politycznej. 
Ponadto Euroazjatycka Unia Gospodarcza ma stanowić polityczne narzę-
dzie w rękach Władimira Putina, wykorzystywane wewnątrz i na zewnątrz 
obszaru poradzieckiego. Przykładem wewnętrznych działań EUG jest pod-
porządkowanie przez W. Putina państw, uznanych przez niego za swoją 
strefę wpływów. 

Władze na Kremlu nie ukrywają, że tonąca w długach Białoruś, potrze-
bująca około 10 miliardów dolarów na ustabilizowanie swojej sytuacji fi-
nansowej, ustąpi wobec oczekiwań Moskwy lub Brukseli, co w przypadku 
obrania kursu na Kreml jeszcze bardziej uzależni państwo białoruskie od 
imperialnych zakusów Rosji353. Wariant zachodni zakończy realizowaną 
dotychczas z mizernym skutkiem politykę samoizolacji Białorusi na arenie 

350 Ścisłą zależność pomiędzy Rosją a Białorusią opisują Andrzej Brzeziecki i Małgorzata Nocuń w książce 
pt. „Łukaszenka. Niedoszły car Rosji”. W 2010 roku w wyborach prezydenckich Aleksander Łukaszen-
ka bardzo bał się reakcji ze strony Władimira Putina, który przez dłuższy czas nie popierał go przed 
wyborami. „Wszystko wskazuje na to, że Łukaszenka do ostatniej chwili czekał na sygnał z Moskwy. 
Bał się, że Rosja wysunie swojego kandydata (…). Groźba wystawienia przez Moskwę własnego kan-
dydata i wsparcie go za pomocą medialnej potęgi Rosji to właściwie jedyna groźba, której Łukaszenka 
musi się obawiać” A. Brzeziecki, M. Nocuń, Łukaszenka. Niedoszły..., s. 133-134.

351 Tamże, s. 166-167. 
352 I. Wiśniewska, Integracja euroazjatycka. Rosyjska próba ekonomicznego scalenia obszaru poradzie-

ckiego, Seria „Prace OSW”, nr 44, Wydawnictwo Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, War-
szawa 2013, s. 13. 

353 Uzyskanie przez Białoruś kredytu stabilizacyjnego Rosja uzależnia od sprzedaży jej inwestorom dru-
giej połowy akcji białoruskiego operatora sieci gazociągowej Biełtransgaz (pierwsze 50% już należy 
do rosyjskiego Gazpormu) oraz zakładów samochodowych MAZ w Mińsku. 
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międzynarodowej, zwłaszcza na linii Bruksela – Mińsk. Informacje o od-
rzuceniu przez władze białoruskie pomocy finansowej na sumę 9 miliar-
dów dolarów ze strony Unii, w ramach Partnerstwa Wschodniego a jedno-
cześnie sprzedaży rosyjskiemu „Gazpromowi” pozostałych 50% akcji bia-
łoruskiej sieci gazociągowej „Biełtransgaz” za sumę 2,5 miliarda dolarów 
to dowód na obranie prorosyjskiego kursu w polityce białoruskiej. Jest to 
jeden z przykładów czarnego scenariusza opisanego przez niezależny bia-
łoruski tygodnik „Biełgazieta”, pokazującego stopniową utratę suweren-
ności Republiki Białorusi na rzecz Federacji Rosyjskiej. Wbrew wcześniej-
szym zapowiedziom nie doszło do kryzysu politycznego, na skutek którego 
część białoruskiej nomenklatury w sojuszu z Rosjanami nie uzna wyniku 
wyborczego, żądając zmiany władz i rozpisując referendum w sprawie po-
łączenia Białorusi i Rosji. Za wariantem tego typu opowiedzieć się może 
80% białoruskiego społeczeństwa, dla którego: „Niepodległość (…) nie była 
więc czymś przez nich oczekiwanym i jako taka nie stanowiła wartości”354. 
J. Waszkiewicz zwraca uwagę, że: „Żaden kraj powstały na ruinach impe-
rium sowieckiego nie przejawiał takiej aktywności w sprawie jednoczenia 
się z Rosją, co Białoruś. (…). Jednocześnie istniał powszechny brak zaufa-
nia do niepodległości, trwałe przekonanie, zarówno wśród szerokich rzesz 
społeczeństwa, jak i rządzących, że ZSRR niebawem da się odrodzić”355. 
Sowieckość staje się integralną częścią politycznego oraz ideologicznego 
reżimu, prowadzonego sprawnie przez Aleksandra Łukaszenkę, który sku-
tecznie zmierza do przerwania wszelkiego rodzaju aktów demokratyzacji 
Białorusi, realizując sowiecki model władzy oparty na totalitarnej dykta-
turze personalnej. 

Politycznej przynależności państwa białoruskiego do Rosji sprzyjać 
może również tzw. „syndrom postimperialny”, polegający na utożsamia-
niu się Białorusinów z imperialnym ZSRR, „które trzymało w szachu cały 
świat”356. Z chwilą rozpadu Związku Radzieckiego znaczna część społeczeń-
stwa białoruskiego utraciła poczucie własnej wartości, nie dopuszczając 
do siebie myśli, że stali się obywatelami niewielkiego, w dodatku biedne-
go, mało znaczącego kraju. Współcześnie Federacja Rosyjska jest, na wzór 
byłego ZSRR, odbiciem byłego imperium, do którego część społeczeństwa 
białoruskiego już przynależała, co więcej nadal chce przynależeć, dekla-
rując chęć do odbudowy imperium rosyjskiego. „W tym układzie Moskwa 
stanowi naturalny biegun przyciągający zsowietyzowanych Białorusinów 
jako zapowiedź przywrócenia dawnej glorii potęgi sowieckiej”357. Pierwo-
354 J. Waszkiewicz, Europa czy „Azjopa”, [w:] R. Radzik, M. Sajewicz (red.), Białoruś. Przeszłość i teraźniej-

szość. Kultura, literatura, język, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 79. 
355 Tamże, s. 80.
356 Tamże, s. 89.
357 Tamże, s. 90.
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cin wspomnianej glorii można upatrywać w systemie gospodarczym Re-
publiki Białorusi. „Ani w republikach bałtyckich, ani na Ukrainie nie stwo-
rzono takiej gospodarki, jaką zaplanowano specjalnie dla Białorusi. Trzy 
miliony ludzi stało się zależne od gospodarczych związków z Rosją. (…). 
Twoja praca i twoja pensja są zależne od zupełnie innego rynku niż rodzi-
my. Zależą od dostaw energii i surowców z innego państwa. (…) To prosta 
przyczyna ciągłej zależności Białorusi od Rosji. Rosji brakuje poważnych 
planów inwestycyjnych. Moskwa daje pieniądze w surowcach, wykorzystu-
je je jako instrument politycznego i gospodarczego nacisku”358. U podstaw 
opowiedzenia się za Rosją leży rozczarowanie transformacją po rozpadzie 
bloku radzieckiego oraz nieświadomość sensu i celu reform. Jak pisze Piotr 
Marcew „u nas nie zadziałał mechanizm kompensacji i Białorusini nie ro-
zumieli, w imię jakich wartości musieli cierpieć. Poczuli się rozczarowani 
i natychmiast zatęsknili za Związkiem Radzieckim”359 .

Obserwując politykę w Europie Wschodniej, zdaniem Adama Eberhard-
ta „zauważalny jest fakt, że specyfika stosunków Rosji i Białorusi (…) prze-
jawiała się w przenikaniu dwóch, sprzecznych tendencji. Z jednej strony 
(…) oznaczało zerwanie, względnie ograniczenie znacznej części powiązań 
z okresu sowieckiego oraz nasilenie kontrowersji wynikających z (…) czę-
sto sprzecznych interesów. Z drugiej strony stosunki rosyjsko-białoruskie 
były niezmiennie budowane na paradygmacie integracji (…). Władze oby-
dwu państw, odwołując się do tęsknot własnych społeczeństw, głosiły ko-
nieczność pogłębiania współpracy, jej instytucjonalizacji, a w przyszłości 
– nawet ponownego zjednoczenia”360. Nakłada się również na to rozłożony 
w czasie proces rusyfikacji społeczeństwa białoruskiego. Słusznie zauważa 
Piotr Marcau, że proces rusyfikacji na ziemiach białoruskich jest długi, ale 
skuteczny, o czym świadczą kultura, literatura, biznes, środki masowego 
przekazu czy nastroje polityczne, jakie mamy w Republice Białoruskiej361. 
Białorusinom trudno czuć się obywatelami, skoro nie znają własnej histo-
rii, tożsamości, kultury. „W społeczeństwie istnieje podświadome poczucie 
utraty identyfikacji”362. 

Dotychczasowa, dogłębna i wszechstronna analiza relacji Mińsk – Mos-
kwa sprowadzona zostaje do jednego, wspólnego wniosku, że integracja 
Białorusi i Rosji ma jedynie pozorny charakter. Przykładem takiego stanu 
358 Do Europy – tak, ale z naszym rosyjskim dziedzictwem. Rozmowa z Piotrem Marcau, [w:] M. Nocuń, 

A. Brzeziecki, Ograbiony naród. Rozmowa z intelektualistami białoruskimi, Wydawnictwo Kolegium 
Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Wrocław 2007, s. 189. 

359 Tamże, s 197. 
360 A. Eberhardt, Gra pozorów. Stosunki rosyjsko-białoruskie 1991 – 2008, Wydawnictwo Polski Instytut 

Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008, s. 7. 
361 Por. Do Europy – tak, ale z naszym rosyjskim dziedzictwem. Rozmowa z Piotrem Marcau, M. Nocuń, A. 

Brzeziecki, Ograbiony…, s. 183. 
362 Tamże, s. 187. 
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rzeczy jest Stowarzyszenie Białorusi i Rosji, Związek Białorusi i Rosji i inne 
struktury. Czy podobnie będzie z obecną Euroazjatycką Unią Gospodar-
czą? Trudno w tym momencie o jednoznaczną odpowiedź, niemniej należy 
przypuszczać, że potwierdzi się dotychczasowy scenariusz, gdzie jak pisze 
Adam Eberhardt „Instytucjonalizacja wzajemnych relacji (…) miała znacze-
nie niemal wyłącznie propagandowe i zamiast rozszerzać zakres współpra-
cy, była przyczyną (…) sporów kompetencyjnych. (…). Ogromna część zobo-
wiązań podjętych przez Rosję i Białoruś nie została wcielona w życie”363. 

 Inkorporację Republiki Białoruskiej do Rosji potęgować będzie euroazja-
tycki projekt Moskwy, oparty na antyzachodniej ideologii, bliskiej poglądom 
głoszonym przez „baćkę”, jakie wyraził w białoruskim parlamencie w 2013 
roku. Mówił wówczas: „Absolutnie szczerze powiem Unii Europejskiej, Sta-
nom Zjednoczonym i innym: (…) w żadnym wypadku nie będziemy się za-
stanawiać: my z wami czy z Rosją. Nie będzie takiego wyboru i być nie może! 
Rosja, naród rosyjski i Białorusini to jedna całość, jedno drzewo. (…). To 
oczywiste. I nieskuteczne byłoby żądanie od nas, byśmy się odwrócili (…) od 
Rosji”364. Ów ideologia, podsycana przez Władimira Putina i Aleksandra Łu-
kaszenkę, obarcza Zachód za rozpad ZSRR, upadek imperium, gwarantujące-
go minimalne, ale jednak, zabezpieczenie socjalne, poczucie wielkości i mię-
dzynarodowego znaczenia. Czy projekt EUG będzie odpowiedzią na tego typu 
oczekiwania? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na te pytanie, niemniej 
prezydent Rosji, prowadząc konflikt z Ukrainą, jest świadomy, że silny Kijów 
przy słabej Moskwie może skłonić inne kraje byłej Wspólnoty Niepodległych 
Państw do obrania kierunku na Zachód. Z drugiej strony należy pamiętać, że 
konflikt rosyjsko-ukraiński, tak jak, wiele innych, to efekt bierności struk-
tur euroatlantyckich, co skłania Władimira Putina do powiększania strefy 
wpływów i rozbudowania własnego mocarstwa. Z trzeciej, warto zwrócić 
uwagę, że ukraińska scena polityczna jest powiązana z gospodarką, bowiem 
„najsilniejsze (…) grupy finansowo-przemysłowe (…) wykształciły swoje po-
lityczne nadbudowy w formie różnych partii politycznych”365. W interesie ów 
grup jest niedopuszczenie do zwrotu Ukrainy zarówno w kierunku Federacji 
Rosyjskiej, jak również Unii Europejskiej, bowiem obecność jednych czy dru-
gich podmiotów może zagrozić układom i powiązaniom polityczno-bizneso-
wym oraz korzyściom z tego tytułu. 

363 A. Eberhardt, Gra pozorów. Stosunki rosyjsko-białoruskie 1991 – 2008, Wydawnictwo Polski Instytut 
Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008, s. 223.

364 A. Brzeciecki, M. Nocuń, Łukaszenka. Niedoszły car…, s. 190.
365 K. Świder, Geopolityczne uwarunkowania trwałości i nietrwałości postradzieckiego państwa ukraiń-

skiego, [w:] T. Stępniewski, A. Gil, A. Szabaciuk, A. Visvizi (red.), Rosja Putina – Ukraina – Europa: geo-
polityka, bezpieczeństwo, gospodarka, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, nr 5/2014, 
Wydawnictwo Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2014, s. 108. 
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3. Scenariusz trzeci, zakłada, że Aleksander Łukaszenka będzie za wszel-
ką cenę dążył do utrzymania status quo i zachowania własnych wpływów, 
prowadząc próbę dwubiegunowej politykę współpracy, zarówno z Unią 
Europejską, jak również Federacją Rosyjską. Ewentualnym rozwiązaniem, 
po które sięga „baćka” jest również nawiązanie współpracy z przywódcami 
Iranu, Chin, Wenezueli czy Azerbejdżanu. W ostatnim przypadku trajekto-
rie współpracy są różne, często opierają się jedynie na niewielkiej wymia-
nie handlowej lub hasłach i deklaracjach o charakterze propagandowym. 
Trzonem tych porozumień są kolejne linie kredytowe, udzielane Białorusi, 
dzięki którym Aleksander Łukaszenka jest w stanie utrzymać władze. Tak 
było między innymi w 2009 roku, kiedy „Kierownictwo Wenezueli udzie-
liło Łukaszence (…), kredytu w wysokości 500 milionów dolarów”366, zaś 
w innych latach również z Chińską Republiką Ludową, „bo już kilkakrotnie 
chińskie kredyty ratowały białoruski budżet”367. Ze środków Międzynaro-
dowego Funduszu Walutowego tylko do 2010 roku „baćka” otrzymał po-
nad 4 miliardy dolarów pożyczki, w zamian za co wyraził zgodę na kilka 
reform gospodarczych, polegających na zniesieniu kilkunastu licencji na 
działalność gospodarczą368. Źródło finansowania rządów A. Łukaszenki to 
również strumienie pieniędzy płynące z handlu bronią z państwami rzą-
dzonymi przez dyktatorów. „Białoruś znajduje się w pierwszej dwudziestce 
dostawców broni na świecie. (…) w latach 2004-2011, głównymi krajami, 
które kupowały (…) broń były Azerbejdżan, Jemen, Kazachstan, Zjednoczo-
ne Emiraty Arabskie, Syria, Sudan, Uganda i Erytrea. Dokonały one trans-
akcji wartości 550 milionów dolarów”369 .

Dla podtrzymania władzy, pozycji i poparcia społecznego Aleksander 
Łukaszenka od lat krytykuje działalności Unii Europejskiej, obciążając ją 
o eskalację napięć, konfliktów i kolorowych rewolucji. Zdaniem „baćki” ów 
Zachód protestuje przeciwko braku prywatyzacji i wolnego rynku na Biało-
rusi, przeciwko rządom silnej ręki, opartej na ścisłej kontroli. „Zachód chce 
Łukaszenkę obalić. A skoro Zachód knuje, to trzeba się przed nim bronić 
– i Łukaszenka (…) jest gotowy bronić swojej ojczyzny i swojej władzy”370. 
Kierunek dalszych działań zależy przede wszystkim od samej Republiki 
Białorusi, która zdaniem Siarheja Kalanina – białoruskiego opozycjonisty, 
nie opowiedziała się jednoznacznie ani za Europą, ani za Rosją. Nie dokona-
ła konkretnego wyboru geopolitycznego, co niejako stanowi przedłożenie 
nastrojów białoruskiego społeczeństwa, które chce utrzymywać partner-
366 A. Brzeciecki, M. Nocuń, Łukaszenka. Niedoszły car…, s. 180.
367 Tamże, s. 181. Autorzy piszą o nowych partnerach Łukaszenki jako „salonie odrzuconych”, czyli dyktato-

rów, uznanych powszechnie za „persona non grata” (zob. A. Brzeziecki, M. Nocuń, Łukaszenka, s. 168-184.
368 Zob. J. Wilczak, Białoruś: jeszcze nie teraz, „Polityka” nr 51/2010, s. 45.
369 Tamze, s. 183. 
370 Tamże, s. 170. 
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skie relacje zarówno z Rosją, jak też Unią Europejską, ale przy zachowaniu 
własnej niezależności. Należy przypuszczać, że w najbliższym czasie wła-
dze białoruskie wykonają konkretny, wyraźny manewr w kierunku jedne-
go z partnerów. Wymusi to między innymi trudna sytuacja ekonomiczna 
państwa białoruskiego, jak również niezadowolenie ze sprawowania wła-
dzy przez A. Łukaszenkę. Członkowstwo Białorusi w strukturach Wspól-
noty Europejskiej zależy również od państw unijnych, sytuacji społecznej, 
politycznej i ekonomicznej na ich obszarach oraz gotowości UE do przyjęcia 
Białorusi. Te z kolei bywały różne, przybierając formę sinusoidalną. „Okre-
sy izolacji Łukaszenki i wspierania opozycji przeplatały się z okresami 
dawania mu nadziei. Europa ochładzając relacje z Mińskiem, stara się też 
nie palić za sobą mostów i wszystkich kanałów komunikacji”371. Trudno-
ści w demokratyzacji państwa białoruskiego związane są również z kultu-
rą polityczną Białorusi, która nie jest w dalszym ciągu przystosowana do 
reguł oraz zasad stabilnej demokracji. Jest to efekt przerwanego w latach 
90-tych procesu białorutenizacji, który na długo pogrzebał nadzieje na po-
wstanie ruchu niepodległościowego, stopniowo zakorzenianego w kultu-
rze oraz mentalności społeczeństwa białoruskiego. 

Jak dotąd Aleksander Łukaszenka umiejętnie i skutecznie wykreował 
siebie na strażnika Republiki Białoruskiej, jej wolności i suwerenności, bro-
niąc kraj przed napływem kapitału a tym samym wpływów, zarówno ze 
strony Federacji Rosyjskiej, jak również Unii Europejskiej. Nawiązując do 
propagandowej historii, podkreśla europejskie pierwiastki tak w kultu-
rze, jak również świadomości Białorusinów, wyraźnie dystansuje od Rosji, 
ukazując siebie jako niezależnego, ale silnego i wpływowego przywódcę. 
Oddziaływuje w ten sposób na świadomość swoich obywateli, a przede 
wszystkim elektoratu, dla którego „Łukaszenka nie jest śmiesznym, kie-
szonkowym dyktatorem na peryferiach Europy, ale gwarantem stabilności, 
który nie idzie na klęczkach przed Zachodem”372. Utrzymanie się przy wła-
dzy gwarantują mu trzy filary, jak określił to Anatol Labiedźka, tj. strach, 
państwo socjalne oraz wsparcie ze strony Władimira Putina. Andrzej Po-
czobut pisząc o współczesnej Białorusi zwraca uwagę, że stabilność rzą-
dów A. Łukaszenki to efekt: pozostającej w rękach państwa gospodarki373, 
gwarantującej mały, ale stały dochód, silnej propagandy oraz służb specjal-
nych. „Mając takie narzędzia jak chleb, show oraz strach, potrafi trzymać 

371 Tamże, s. 185. 
372 A. Brzeziecki, M. Nocuń, Łukaszenka. Niedoszły car…, s. 234. 
373 Andrzej Poczobut w książce pt. System Białoruś pisze, że „Ponad 80% gospodarki jest w rękach pań-

stwa. (…). Liczba nierentownych przedsiębiorstw bądź przedsiębiorstw z niską (w granicach 5%) 
rentownością oficjalna statystyka ocenia na około 50%. (…). Łukaszenka publicznie powiedział, że 
dobre wyniki pracy ma jedynie 30% białoruskich kołchozów. Zob. A. Poczobut, System Białoruś, Wy-
dawnictwo Helion, Gliwice 2013, s. 160.
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w ryzach białoruskie społeczeństwo”374. Zwolennikami białoruskiego pre-
zydenta są również młodzi ludzi, pracujący lub studiujący, dzięki przychyl-
ności prezydenta RB. „Właśnie wśród urzędników jest bardzo wiele mło-
dych ludzi. W centrum Mińska (…), można zobaczyć wielu młodych i sym-
patycznych ludzi. Zjeżdżają do stolicy z całej Białorusi, dostają duże stypen-
dia, uczą się w dobrych warunkach, a po studiach mają zapewnioną dobrą 
pracę”375. Przedstawiciele średniego i dużego biznesu są za Łukaszenką. 
Armia urzędników, władze szkół wyższych, itd. „Ludzi powiązanych z sy-
stemem i członków ich rodzin jest około pół miliona. (…). Mają stabilne pen-
sje na dobrym poziomie, mają władzę (…) taką, jaka jest im potrzebna”376

Znacjonalizowane przedsiębiorstwa obsadzane ludźmi mianowanymi 
przez samego „baćkę”, dają mu możliwość wpływu na to, co dzieje się w pod-
miotach gospodarczych, jak również dostęp do informacji na temat ich we-
wnętrznej sytuacji. To również sprawny system inwigilacji całego sektora 
gospodarczego. Należy podkreślić, że system ekonomiczny Republiki Bia-
łoruskiej zdominowany jest przez silne powiązania na styku biznesu i poli-
tyki, wzajemne przenikania obydwu sfer, przybierające postać sprzężenia 
zwrotnego. „Duży i średni biznes nie może istnieć w białoruskich warunkach 
bez wsparcia urzędników. Z kolei urzędnicy kierują do pracy w firmach swo-
je dzieci bądź sami znajdują tam zatrudnienie po zakończeniu urzędniczej 
kariery”377. Co więcej, sam Aleksander Łukaszenka „boi się zresztą napływu 
i kapitału rosyjskiego, i kapitału zachodniego, bowiem wszystkie poważne 
dotacje i inwestycje finansowe rozwalają jego system, bo czynią ich benefi-
cjentów mniej zależnymi od reżimu. Dlatego reżim (…) stara się przyciągnąć 
na Białoruś kapitał z Ameryki Łacińskiej i krajów arabskich. One mają gwa-
rantować systemowi przetrwanie. Wszystkie inwestycje, które będą funk-
cjonować zgodnie z prawidłami rynku, są w stanie obalić reżim”378 .

Szeroko rozbudowany aparat ideologiczny oraz propagandowy ma za 
zadanie kreować i oddziaływać na świadomość i poglądy całego społeczeń-
stwa. „Oprócz sączenia Łukaszenkocentrycznego światopoglądu i wpaja-
nia go społeczeństwu działy ideologii żywo reagują na bieżące wydarzenia 
w kraju, tłumacząc Białorusinom zawiłości wewnętrznej i zagranicznej po-
lityki kraju”379. 

Utrzymująca się popularność Aleksandra Łukaszenki to również po-
kłosie słabej opozycji, która od lat pozostaje bezradna. „Jej zwolennicy to 
wielkomiejska inteligencja (…). I nikt nie ma pomysłu, jak trafić do biało-
374 Tamże, s. 157.
375 Tamże, s. 200. 
376 Tamże, s. 200. 
377 Tamże, s. 169.
378 Tamże, s. 190. 
379 Tamże, s. 187. 
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ruskiego kołchoźnika czy emeryta”380. Społeczne poparcie dla opozycji ma 
charakter wahadłowy, sięga od kilku do nawet kilkudziesięciu procent, 
w zależności od sytuacji wewnętrznej, jak również zewnętrznej Republi-
ki Białoruskiej381. Rozwój a przynajmniej ustabilizowanie sił opozycyjnych 
uniemożliwiają z jednej strony zaostrzone prawodawstwo, traktujące nie-
które formy działalności społecznej jako przestępstwo, z drugiej rozbita od 
wewnątrz opozycja, która w dalszym ciągu, po ponad dwudziestu latach 
rządów „baćki’, nie stanowi dla niego jakiegokolwiek zagrożenia. „Dopro-
wadziło to do zdumiewającej sytuacji, w której spadek popularności Łu-
kaszenki nie powoduje jednoczesnego wzrostu poparcia dla opozycji”382. 
W dodatku „baćka” skutecznie kreuje siebie jako zwolennika pokojowe-
go rozwiązania sporów, o czym świadczy zwołane w Mińsku spotkanie 
w sprawie konfliktu na Ukrainie. Piętą Achillesową białoruskiej opozycji 
jest również jej rozpad, jak również wewnętrzna atmosfera w kraju, nie-
sprzyjająca odradzającej się opozycji. „Z czasem niestety wszystko się roz-
sypało. (…). Każdy zajmuje się indywidualnymi projektami, żyje dla siebie. 
Postępuje atomizacja. Wiele intelektualistów zupełnie zrezygnowało z an-
gażowania się w opozycję. (…). Staramy się egzystować w miarę normalnie: 
pisać książki, tłumaczyć, wydawać. Nie ma tylko nic, co by nas łączyło”383 .

Wyznacznikiem dalszego kierunku drogi społeczeństwa białoruskiego 
może być po części sytuacja społeczno-polityczna Ukrainy, która dotknięta 
„wojną cywilizacyjną”384, musi wybierać pomiędzy „projektem środkowo-
europejskim” a „sowieckim”385. Zwłaszcza, że przyjęcie przez nią polityki 
pozablokowości, wskutek kilku geopolitycznych decyzji Wiktora Januko-
wycza, nie zminimalizowało poczucia niepewności, chaosu i zagrożenia. 
Dowodem na to są badania przeprowadzone przez uczestników Majdanu 
na Ukrainie. Spośród obecnych na manifestacji 69% opowiada się przeciw-
ko brutalnym represjom, 40% czuje niezadowolenie z niepodpisania przez  
W. Janukowycza umowy stowarzyszeniowej z Wspólnotą Europejską, pra-
wie 39% oczekuje zmiany władzy, ponad 36% zmiany poziomu życia386. 

380 G. Ślubowski, Ostatnia walka Łukaszenki, „Wprost”, nr 13/2008, s. 84. 
381 W 2008 roku G. Ślubowski w artykule ptd. Ostatnia walka Łukaszenki w tygodniku Wprost pisze, że 

opozycję popiera 7% społeczeństwa. W 2010 roku Jagienka Wilczak w artykule „Białoruś: jeszcze nie 
teraz” w tygodniku Polityka pisze, że opozycję wspierają inteligencja i studenci, w sumie 30% obywa-
teli. (zob. J. Wilczak, Białoruś: jeszcze nie teraz, „Polityka” nr 51/2010, s. 43. 

382 A. Poczobut, System..., s. 196.
383 Jesteśmy już zmęczeni. Rozmowa z Walancinem Akudowiczem, M. Nocuń, A. Brzeziecki, Ograbiony…, 

s. 162-163. 
384 Określenie zaczerpnięte zostało z wypowiedzi Mykoła Riabczuka, zob. więcej: T. Stępniewski, Polityka 

bezpieczeństwa Ukrainy po 2010 roku, [w:] T. Stępniewski (red.), Słowiański trójkąt: Rosja, Ukraina, 
Białoruś, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, zeszyt 2/2013, Wydawnictwo Instytut Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2013, s.148. 

385 Tamże, s. 148. 
386 A. Jekaterynczuk, Kogo reprezentował kijowski Majdan 2012-2013?Strutktura społeczno-demogra-
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Biorąc udział w manifestacji mieszkańcy oczekiwali m.in.: dymisji całego 
rządu (55%), dymisji prezydenta Wiktora Janukowycza i ponownych wybo-
rów prezydenckich (ponad 32%), zwolnienia aresztowanych (31,5%) oraz 
podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE (ponad 28% respondentów)387. 
Z drugiej strony zdaniem społeczeństwa polskiego, Ukraina powinna być 
członkiem UE (47%), jednak na fali obserwowanych wydarzeń należy przy-
puszczać, że nie podejmie ostatecznej decyzji w tej sprawie (28%) lub opo-
wie się za członkostwem w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (27%)388. 
Istotne znaczenie ma również wewnętrzna sytuacja na Ukrainie i oce-
na obecnej władzy, a ta nie należy do optymistycznych. W świetle badań 
przeprowadzonych w grudniu 2015 roku, a zatem okrągły rok po zmianie 
władzy na Ukrainie, radykalnie spada poparcie dla prezydenta Petra Poro-
szenki. Według Instytutu Gallupa pracę obecnego prezydenta pozytywnie 
ocenia 17% badanych, a jedynie 8% respondentów deklaruje zaufanie do 
ukraińskiego rządu. Przyczyną tak niskich ocen jest społeczna świado-
mość, że obecne władze nie zrobiły nic lub zrobiły niewiele, dla niwelowa-
nia nadużyć i problemów, takich jak np. nepotyzm, klientelizm czy korup-
cja. W dalszym ciągu przeważająca większość, bo 88% ankietowanych jest 
zdania, że korupcja to powszechny element rządzenia, zaś niespełna 5% 
respondentów zauważa na tym polu jakiekolwiek działania zapobiegawcze 
ze strony obozu sprawującego władzę389. 

Udzielenie przez Unię Europejską pomocy Ukrainie, zarówno w formie 
działań krótko, jak i długofalowych (np. udział w reformach systemowych, 
pomoc militarna, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem), mogą skłonić 
Aleksandra Łukaszenkę do obrania kursu na Brukselę. Kluczowe znaczenie 
należy przypisać dalszemu rozwojowi relacji Rosja – Unia Europejska, któ-
rej punktem spornym są obszary poradzieckie, będące potencjalną strefą 
wpływów Władimira Putina. Z punktu widzenia Brukseli Rosja jest istot-
nym partnerem gospodarczym, odbiorcą wielu surowców, towarów i usług 
na rynek rosyjski. Pomimo to „żadna ze stron nie posiada wizji roli i miej-
sca Rosji w procesach integracji europejskiej. Ani Moskwa, ani Bruksela nie 
potrafią też (…) konkretnie zdefiniować „wspólnych wartości”, ani nawet 
interesów”390. Jednocześnie Kreml stara się budować dobre relacje z UE, 

ficzna i kulturowa kijowskiego Euromajdanu w Kijowie, oczekiwania oraz ewolucja. Socjologiczny 
obraz kijowskiego Majdanu z końca 2013 – początku 2014 roku, w:] T. Stępniewski (red.), Słowiań-
ski trójkąt: Rosja, Ukraina, Białoruś, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, zeszyt 2/2013, 
Wydawnictwo Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2013, s.165. 

387 Tamże, s.167-168.
388 B. Roguska, Ukraina między Rosją a Unią Europejską, Komunikat z badań CBOS, nr 8/2014, Warszawa 

2014, s. 3, 6. 
389 http://www.tvn24.pl/instytut-gallupa-poroszenko-gorzej-oceniany-niz-janukowycz,605499,s.html, 

23.01.2016.
390 M. Raś, E. Szkop, Stosunki Rosja – Unia Europejska po kryzysie krymskim, s. 54.
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być krajem otwartym na UE, jednak z zachowaniem własnych wpływów 
i poszanowaniem posiadania własnych interesów. Kreuje przy tym dwu-
stronne relacje z państwami europejskimi, budując prorosyjski sojusz, któ-
rego podłożem może być sektor energetyczny, od którego Zachód jak nadal 
uzależniony.

Na transgraniczne relacje na „ścianie wschodniej” UE mają również 
wpływ opinie i oceny sytuacji społecznej, politycznej i ekonomicznej, a te 
nie należą do optymistycznych. W świetle badań CBOS większość, bo 65% 
respondentów jako złe ocenia relacje polsko-rosyjskie, zaś przeciwnego 
zdania jest 3% ankietowanych391. Jednocześnie niespełna połowa, bo 46% 
jest zdania, że relacje Warszawa – Moskwa mogą w przyszłości być przy-
jazne oraz partnerskie392. Za utrzymanie dobrych stosunków z Rosją jest 
38% badanych, zaś z innymi państwami byłego ZSRR 34% respondentów. 
Przy czym ponad połowa, bo 60% jest zdania, że w polityce zagranicznej 
Polska powinna przede wszystkim kierować się ochroną i walką o własne 
interesy, aniżeli iść na ustępstwa, które mogą być niezgodne z polityką RP 
(31%)393. Z przeprowadzonych badań wynika również, że Polacy obawiają 
się imperialistycznej polityki Rosji, której przykładem jest konflikt z Ukra-
iną. Dla 78% badanych wspomniany konflikt jest również zagrożeniem dla 
bezpieczeństwa Polski, z kolei 71% uważa, że może on zagrozić bezpieczeń-
stwu Unii Europejskiej394. Pomimo, że większość, bo 64% Polaków popiera 
sankcje nałożone na Rosję, to 63% nie wierzy w ich skuteczność, czyli w po-
hamowanie dalszych konfliktów inicjowanych przez Kreml395. Co więcej, 
zdaniem 71% badanych sankcje będą miały negatywne skutki dla Polski 
i UE, w dodatku mocniej straci na tym Unia (26%) aniżeli Rosja (22%), choć 
duża część jest zdania, że straty będą identyczne dla obu układów396 .

Na kanwie zaprezentowanych wariantów nie sposób dokładnie przewi-
dzieć, w jakim kierunku zmierzać będzie geopolityka w tej części Europy, 
a także, czy i jakie znaczenie w konstruowaniu ów geopolityki przypadnie 
państwu polskiemu oraz polskim regionom transgranicznym397. Rzeczy-
wisty proces integracji UE z państwami Europy Wschodniej od początku 

391 B. Badora, Polacy o stosunkach polsko-rosyjskich i polityce wschodniej Polski, Komunikat z badań 
CBOS, nr 77/2014, Warszawa 2014, s. 1. 

392 Tamże, s. 8.
393 Tamże, s. 10-11. 
394 K. Kowalczuk, Konflikt ukraiński i wojna handlowa z Rosją. Komunikat z badań CBOS, nr 119/2014, 

Warszawa 2014, s. 2.
395 Tamże, s. 5-6. 
396 Tamże, s. 7-8. 
397 Kwestia ta jest sporna i niejednoznaczna, o czym świadczy nieobecność przedstawicieli z Polski na 

szczycie w Mińsku, którego przedmiotem obrad była Ukraina i relacje rosyjsko-ukraińskie. Nieobec-
ność Polaków była zdumiewająca, tym bardziej, że wcześniej polscy politycy włożyli znaczący wkład 
i zaangażowanie w sytuację na terytorium Ukrainy. 
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miał ograniczony charakter, w dodatku w ostatnim czasie uległ osłabieniu 
z powodu kilku czynników, leżących zarówno po stronie Wspólnoty Euro-
pejskiej, jak również państw byłego bloku komunistycznego, szczególnie 
Białorusi. Wymiernym tego efektem jest między innymi mniejsza niż dotąd 
liczba dwustronnych projektów, realizowanych z Republiką Białoruską398. 
Szeroko rozumiana deeuropeizacja polityki399 i deficyt w dotychczasowej, 
ukierunkowanej na wschód polityce przejawia się w braku jednoznacznych 
deklaracji, co do przyjęcia w struktury UE takich państw jak np. Białoruś 
czy Ukraina. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego starają się prze-
milczeć kwestię wschodniej polityki, bądź wypowiadają się niejednoznacz-
nie, w sposób zawiły i niewyrazisty. „W unijnych dokumentach unikano 
jasnych stwierdzeń, że trzy kraje regionu są częścią starego kontynentu 
oraz odwołań do idei zjednoczonej Europy”400. Powoduje to, że zarówno po 
stronie państw członkowskich, jak również partnerów nienależących do 
UE, brakuje wyczerpującej i jasnej informacji na temat kierunku przyszłej 
polityki wobec Europy Wschodniej, co skutkuje demotywacją w zakresie 
w/w działań. 

Przedstawiciele UE nie potrafią również obrać jednoznacznej decyzji, 
czy piętnując wszelkiego rodzaju przejawy autorytaryzmu rezygnują z ja-
kiejkolwiek współpracy z władzą stosującą tego typu mechanizmy (włą-
czając w to również programy współpracy sąsiedzkiej), czy też podejmują 
bądź kontynuują współpracę (głównie biznesową) nie przedkładając na to 
sytuacji, w których łamane są standardy wyznaczane przez politykę eu-
ropejską. Wspólnota Europejska nie podejmuje też wyrazistego kierunku 
działań wobec nasilających się, imperialistycznych zakusów Rosji. „Równo-
cześnie przymykanie oka na działania Moskwy stawiało pod znakiem za-
pytania wiarygodność Wspólnoty i jej polityki”401. Obserwowane ostatnie 
zachowania na linii Unia Europejska – Europa Wschodnia poddają w wąt-
pliwość integracyjny charakter programów, które zamiast inicjować proces 
jednoczenia, stanowić mogą jego imitację. „Dynamika stosunków UE z Eu-
ropą Wschodnią po roku 2004 pokazuje, że taki scenariusz wydaje się coraz 
bardziej prawdopodobny”402. Zwłaszcza, że trudniejsza do pokonania jest 
nie tyle odległość geograficzna, niestanowiąca zbyt wielkiej bariery w usie-
ciowionym, płynnym świecie, ile „odległość” ekonomiczna, polityczna i spo-
łeczna, jaka dzieli Europę Wschodnią i Zachodnią. W tym miejscu pojawia 
się pytanie, jaką postawę wobec UE prezentują elity rządzące państw Euro-

398 Więcej na ten temat w dalszej części pracy. 
399 Zob. K. Pełczyńska-Nałęcz, Integracja…, s. 10.
400 Tamże, s. 10.
401 Tamże, s. 11. 
402 Tamże, s. 12. 
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py Wschodniej, czy Wspólnota Europejska to tylko partner w interesach czy 
również model rozwoju cywilizacyjnego? 

Z punktu widzenia polityki Republiki Białoruskiej i sygnałów płyną-
cych z Mińska, UE odbierana jest w kategoriach potencjalnego partnera 
w interesach, w żadnym razie nie stanowi modelu rozwoju, wzoru, według 
którego Aleksander Łukaszenka kierowałby się w swojej polityce. Politycz-
na mozaika, jaką zaobserwować można w regionie Europy Wschodniej, to 
efekt konstruktywnej oraz destruktywnej niestabilności, powodującej, że 
Stary Kontynent jest w dalszym ciągu podzielony. Niemniej oddolny, de-
mokratyczny potencjał, jaki tkwi w społeczeństwach Europy Wschodniej 
oraz rosnące poparcie społeczne wobec intensyfikacji relacji z UE wyda-
ją się przemawiać za tym, „aby drzwi do Wspólnoty pozostawały dla nich 
otwarte”403. Można jedynie przypuszczać, że w obrębie usieciowienia rela-
cji część kluczowych węzłów stanowić będą polskie podmioty kreujące po-
litykę otwartości na Europę Wschodnią, wchodząc w rolę priorytetowych 
aktorów, których wkład i zaangażowanie umocnią działania na rzecz bu-
dowy sieciowego partnerstwa transgranicznego. Wizja ta jest spójna z ho-
listyczną koncepcją działania Unii Europejskiej, w myśl której w regionach 
peryferyjnych zaobserwujemy proces dynamicznego rozwoju, pociągający 
za sobą pozytywne przeobrażenia w strukturze całej Wspólnoty Europej-
skiej404. 

Siła regionów transgranicznych, wpisanych w sieci powiązań i relacji, 
zależy od umiejętności uchwycenia i zdefiniowania szans i zagrożeń środo-
wiska wewnętrznego oraz zewnętrznego, w którym funkcjonują poszcze-
gólne ich elementy. Geopolityka XXI wieku odrzuca bariery związane z cza-
soprzestrzenną granicą, spłaszczając zarówno czas i miejsce, pokonuje rów-
nież wszelkie rodzaju układy antagonistyczne. Zdolność do sprawowania 
władzy nie zależy od skostniałej wizji „uprawiania” polityki, ale od umie-
jętności decydowania w warunkach nieustannych konfliktów, rywalizacji, 
dynamicznych przeobrażeń oraz niekończących się pertraktacji. Zmianie 
ulega dotychczasowy rozkład sił władzy, „zastrzeżony” dla potężnych, po 
części hegemonistycznych bloków politycznych, ekonomicznych i militar-
nych. Obecnie, zdaniem Saski Sassen „Znaczenie aktorów społecznych, któ-
rzy dysponują niewielkim zasobem siły gospodarczej i tradycyjnej siły po-
litycznej, coraz bardziej wzrasta dzięki nowej polityce kultury i tożsamości 
oraz rodzącej się transnarodowej polityce zakorzenionej w nowej geografii 
globalizacji gospodarczej”405. Współcześnie mamy do czynienia z redefini-

403 Tamże, s. 26.
404 Por. A. Kukliński, Przestrzeń globalna – przestrzeń Europy – przestrzeń Polski. Wyzwania XXI wieku, 

Studia Regionalne i Lokalne, nr 3/2004, s. 38.
405 S. Sassen, Globalizacja…, s. 16.
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cją pojęcia centralności jako kluczowej właściwości systemu polityczne-
go i gospodarczego. Rozwój nowoczesnych technologii, upowszechnienie 
Internetu i nasilenie procesów globalizacyjnych zmodyfikowały korelaty 
przestrzenne, rekonfigurowały centralność, tworząc jej nową przestrzeń. 
Współpraca transgraniczna złożona z niezliczonej ilości procesów wymia-
ny między aktorami wpisanymi w układ sieciowy, uważana jest za zjawisko 
swobodne, nietrwale zintegrowane i pozbawione wewnętrznej logiki. 

 Kształt nowego porządku instytucjonalnego na opisywanym obszarze, 
na styku Europy Zachodniej i Wschodniej, w warunkach nie do końca zro-
zumiałej transformacji Unii Europejskiej i niejasnych zmian na obszarze 
postsowieckimi, nie jest do końca przewidywalny. Po pierwsze zdaniem 
Ryszarda Radzika „postawy Białorusinów są na tyle niejednoznaczne, cza-
sem niespójne, że prognozowanie w oparciu o nie przyszłości kraju wydaje 
się obarczone dużym ryzykiem”406. Po drugie przyszłość uwarunkowana 
jest nieustannym rozwojem technologii, mającym na celu wspomaga-
nie transnarodowych działań zmierzających do zastąpienia pogrążonych 
w erozji państw/regionów nowymi formami organizacji adekwatnymi do 
nasilających się procesów integracji europejskiej, usieciowienia i uinfor-
macyjnienia. Regiony przyjmują obecnie formę węzłów, elementów układu 
sieciowego, bowiem jak podkreśla Federico Mayor „Globalizacja sieci (…) 
idzie w parze z dekompozycją stref regionalnych oraz fragmentacją naro-
dów oraz umożliwia wirtualne i efemeryczne przez planetarne (…) zwarcia 
przestrzeni światowej”407 .

Sukces polityki transgranicznej zależy również od strategii rozwoju, 
która powinna być kompatybilna z globalnym rządzeniem w układach sie-
ciowych, odpowiednio do wymogów stawianych im zarówno przez śro-
dowisko zewnętrzne jak również wewnętrzne. Kluczowe jest zajmowanie 
w globalnych i lokalnych sieciach pozycji, które pozwolą uniknąć margina-
lizacji i umiejętnie rywalizować o zasoby polityczne, społeczne, gospodar-
cze i kulturowe. Istotna jest również zdolność do budowania oraz wykorzy-
stania technik informacyjnych i komunikacyjnych. „Łatwiej jest dotrzeć do 
białoruskiej inteligencji, trudniej trafić do kołchoźnika. Temu powinny słu-
żyć audycje radiowe i telewizyjne. (…) Polska powinna (…) dbać o to, by jak 
największa liczba białoruskich obywateli poznawała nasz kraj. (…) Białoru-
sini musza zobaczyć, że Zachód jest atrakcyjną alternatywą (…), że z powo-
du rządów Łukaszenki tracą szansę na skorzystanie z tej alternatywy”408. 
406 R. Radzik, Białorusini: między narodową odrębnością a ruską wspólnotowością, [w:] T. Stępniewski 

(red.), Słowiański trójkąt: Rosja, Ukraina, Białoruś, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 
zeszyt 2/2013, Wydawnictwo Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2013, s.27.

407 F. Mayor, Przyszłość świata, Wydawnictwo Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, Warszawa 2001, 
s. 315.

408 G. Ślubowski, Ostatnia walka Łukaszenki, „Wprost”, nr 13/2008, s. 85.
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 W tym miejscu należy zwrócić uwagę na wolność zapisaną w sieci jako 
przestrzeni społecznej, w której kontrola jest utrudniona, bowiem skompli-
kowany i zróżnicowany układ sieci, powoduje, że „Władze państwowe, tra-
dycyjnie starające się kontrolować obywateli, tracą swą moc”409. Jednocześ-
nie zaobserwować można kryzys państwa, osłabienie jego funkcji na rzecz 
transorganizujących się sił władzy, informacji, bogactwa, których dopełnie-
niem jest, jak trafnie zauważa Manuel Castells, odtwarzanie tego, co lokal-
ne i regionalne. Następstwem tego jest horyzontalna, oddolna współpraca 
autonomicznych podmiotów, organizujących się, decentralizujących, wyko-
rzystujących nowoczesne technologie. Współcześnie Białoruś, podobnie jak 
inne państwa osłabione w wyniku rozprzestrzeniających się sieci, a przy tym 
wykluczone z nich, wpada w pętle kryzysu, dla którego panaceum mogą być 
globalne sieci przejmujące część funkcji państwa oraz oddolne inicjatywy na 
szczeblu regionalnym oraz lokalnym. „Wszystko co było, gospodarka, insty-
tucje, kultura, typy tożsamości czy ładu społecznego, musi zostać ponownie 
określone w relacji do tej globalnej sieci i poprzez nią”410. 

W warunkach obecnej sytuacji geopolitycznej, zarówno w obrębie 
Wspólnoty Europejskiej, jak również państw byłego bloku sowieckiego, 
rozwiązaniem właściwym z punktu widzenia Polski oraz regionów trans-
granicznych wydaje się przyjęcie strategii tzw. „kosmopolityzacji regional-
nej”, której celem jest konsolidacja kapitałów na obszarze danego regionu 
w celu umocnienia pozycji w sieciach powiązań i zależności. Kosmopolity-
zacja regionalna umożliwia skuteczne otwarcie się regionów na zewnątrz 
bez destabilizacji wewnętrznej. Wymaga jednak szerokiego spojrzenia na 
globalizację i integrację jako złożone procesy społeczno-polityczno-eko-
nomiczne przebiegające ponad poszczególnymi państwami. Na regionach 
transgranicznych spoczywa odpowiedzialność za kolektywne organizowa-
nie się i działanie niejednokrotnie ponad własnymi egoistycznymi intere-
sami oraz zapędami. W przeciwnym razie, w epoce usieciowienia, w dobie 
późnej nowoczesności skazane zostaną na marginalizację i wykluczenie, 
określane w sieci mianem wyłączenia. Świat przyjmuje obecnie postać 
przestrzeni pozbawionej fizycznych granic, gdzie wszelkiego rodzaju prze-
pływy zachodzą bez stosowania się do terytorialnych fragmentaryzacji. 
Sytuacja w najbliższych latach ulegać będzie mniej lub bardziej radykalnym 
zmianom, w które uwikłane zostaną polskie regiony transgraniczne, stoją-
ce przed koniecznością budowy silnej pozycji w obrębie świata powiązań 
sieciowych wewnętrznie zróżnicowanych, nieustannie przekraczających 
granice, nietrwale zintegrowanych i pozbawionych tradycyjnie rozumianej 
logiki organizacji, funkcjonowania i sprawowania władzy. 
409 K. Wielecki, Kryzys…, s. 223. 
410 Tamże, s. 299. 
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Rozdział 4.

Kapitał społeczny w realizacji 
polityki transgranicznej 

Białej Podlaskiej i Brześcia 
w ramach funduszy europejskich 

– lata 2000-2007

Poszerzanie Unii Europejskiej w kierunku środkowej i wschodniej części 
Europy związane było bezpośrednio z podejmowaniem wielopoziomowych 
politycznych decyzji, których końcowym efektem była modernizacja i do-
stosowanie systemu przyszłych państw członkowskich do obowiązującego 
wewnątrz Wspólnoty Europejskiej. Po stronie państw kandydujących „spo-
czywał” obowiązek realizacji warunków i wymogów, które niczym klucz 
otwierały bramy do zjednoczonej Europy, z kolei na członkach UE wyma-
gał utworzenia mechanizmów i instrumentów ułatwiających kandydatom 
urzeczywistnienie postulowanych oczekiwań. Jednym z tego typu instru-
mentów są środki finansowe udzielane w ramach tzw. programów europej-
skich, zarówno przed- jak też poakcesyjnych.

Utworzenie odpowiednich instrumentów finansowych, jak również sie-
ci instytucji ukierunkowanych na wielostronne relacje z państwami Eu-
ropy Wschodniej wzmocniło siłę i skalę bilateralnych powiązań, zarówno 
na szczeblu centralnym tj. w Brukseli, jak również poszczególnych państw 
i regionów. Rozbudowana sieć kontaktów, bezpośrednie subwencje, wzmac-
nianie działań instytucji publicznych umożliwiały intensyfikację relacji od-
dolnych, inicjowanych przez lokalne władze i społeczności. Przygraniczne 
położenie traktowano w kategoriach platformy wymiany osób, wiedzy, za-
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sobów rzeczowych, budowy więzi i zaufania a zatem kreowania szeroko 
pojętego kapitału społecznego. Z punktu widzenia polityki międzynarodo-
wej tego typu działania, choć w pewnym stopniu, hamowały autorytarne 
zapędy władz i nasilanie konfliktowych zachowań i sytuacji. Sąsiadującym 
ze sobą społecznościom umożliwiały rozwój społeczny i gospodarczy. 

Zainicjowana kilka lat temu Europejska Polityka Sąsiedztwa, począt-
kowo aktywna, obecnie stoi w obliczu nowych wyzwań, których sposób 
rozstrzygnięcia z pewnością może nadać bieg dalszym relacjom pomiędzy 
UE a państwami wschodnioeuropejskimi. „Coraz bardziej prawdopodobne 
wydaje się, iż relacje Wspólnoty z krajami Europy Wschodniej przekształ-
cą się w grę pozorów, których celem będzie jedynie imitacja integracji”411. 
Zapobiec temu może redefinicja polityki sąsiedztwa w kierunku budowy 
wspólnej Europy, szerokiego otwarcia na społeczeństwo, intensyfikacji 
działań wielostronnych, uruchomienia dostępnych instrumentów finan-
sowych oraz możliwego wstrzymania się od zaangażowania w sytuacje 
napięć i konfliktów. Co więcej, jak podkreśla Janusz Ruszkowski „Analiza 
Wschodniego Wymiaru Unii Europejskiej musi opierać się przynamniej 
na trzech płaszczyznach odniesienia: instytucjonalnej (wewnątrzunijnej), 
państwowej (udział państw we współpracy), psychogeopolitycznej (inte-
res, rola, prestiż)”412. 

Pogranicze jako obszar, miejsce występowania nieustannych interakcji, 
przeobrażeń pomiędzy aktorami publicznymi i prywatnymi przybiera wie-
lowymiarowy charakter, który przedkłada się na zakres, specyfikę i inten-
sywność zachodzącym w nim interakcji: wymiany, konfliktu, konkurencji, 
kooperacji czy współpracy. Zdaniem Zygmunta Baumana „W miarę jak sieć 
wzajemnych, ludzkich uzależnień coraz ściślej oplata glob, „pogranicze” po-
szerza się (…), pozostawiając nieliczne wolne zakątki i zakamarki. „Całe ży-
cie” przeżywane niejako z projektu na projekt, (…), stało się uaktualnioną, 
płynnie nowoczesną wersją stałonowoczesnego pogranicza”413. 

Programy objęte dofinansowaniem ze środków budżetu UE bezsprzecz-
nie stanowią dominantę rozwoju współpracy transgranicznej, „w której bez 
wątpienia różnego rodzaju interakcje zachodzące na pograniczu osadzone 
są w poszczególnych kontekstach. (…), konteksty te są ze sobą połączone, 
i wydają się mieć charakter wielowymiarowy”414. Obszar współpracy Bia-
łej Podlaskiej i Brześcia konstruuje agorę licznych, wieloaspektowych in-
terakcji osadzonych w kontekstach społecznym, kulturowym, ekonomicz-
nym, zarówno na poziomie mikro-, mezo- i makrostrukturalnej. W ślad za 
411 Tamże, s. 53.
412 J. Ruszkowski, Wschodni Wymiar Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski, „Studia Europejskie 

2/2003”, s. 42.
413 Z. Bauman, Społeczeństwo w stanie oblężenia, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006, s. 275. 
414 E. Ślęzak, Pogranicze jako obszar współpracy, [w:] S. Partycki (red.) Partnerstwo…, s. 414. 
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tym podążają liczne korzyści jak np. kreowanie i wzmocnienie potencjału 
kapitału społecznego, wyrażanego poprzez skalę i siłę powiązań, stopień 
otwartości oraz zaufania, kreowanie ponadgranicznych mostów, które za-
stępowane są przez struktury sieciowe.

Partnerstwo transgraniczne, stymulowane za pomocą programów 
i projektów pozwala obszarom peryferyjnym, za jakie uznaje się m.in. ob-
szary przygraniczne, wykreować centrum rozwoju, bowiem „każdy prze-
strzenny układ społeczno-ekonomiczny ma charakter dynamiczny i podle-
ga przekształceniom”415, ponadto o peryferyjności nie decydują odległości 
geograficzne (fizyczne) a jakość kapitału ludzkiego i społecznego, obecność 
powiązań w obrębie klastrów lub sieci, stopień rozwoju demokracji i społe-
czeństwa obywatelskiego, zakres i siła powiązań wewnątrz i na zewnątrz 
danego obszaru. W przypadku regionów przygranicznych kluczowe znacze-
nie ma również stopień otwartości (przepuszczalności) granicy jako domi-
nanty wyznaczającej siłę lokalnej integracji, determinującej jakość wiedzy, 
umiejętności, innowacyjności, intensywność i efektywność połączeń po-
między elementami zlokalizowanymi w regionie przygranicznym. „Szcze-
gólnie ważna, (…), jest potrzeba i umiejętność skutecznego tworzenia sieci 
współpracy po obydwu stronach granicy”416. Ów model sieciowej współ-
pracy wymusiły dynamiczne, turbulentne zmiany w otoczeniu, wzrost nie-
pewności a jednocześnie zróżnicowanie w obrębie polityki i gospodarki, 
w którym istotną rolę odgrywa elastyczne i operatywne działanie, będące 
odpowiedzią na sygnały płynące tak z zewnątrz jak i wewnątrz pola ko-
operujących podmiotów. „Morfologia sieci odpowiada więc turbulentnym, 
wzrastającym w sposób trudnym do określenia, a przy tym różnorodnym 
i niemożliwym do uporządkowania oraz żywiołowym interakcjom”417. 

Współpraca transgraniczna w Polsce przebiega dwutorowo, co uwarun-
kowane jest zróżnicowaną, zupełnie odmienną sytuacją społeczno-politycz-
ną po stronie państwa sąsiadujących z RP, przede wszystkim w odniesieniu 
do Białorusi oraz Ukrainy. Działania podejmowane w ramach funduszy 
europejskich (PHARE, INTERREG, PWT 2007-2013) stanowić miały ważny 
krok w kierunku budowy prężnej i efektywnej współpracy regionów przy-
granicznych, zarówno w obrębie państw UE, jak również jej zewnętrznych 
sąsiadów. Ten aspekt działań Wspólnoty Europejskiej to czynnik kreujący 
partnerstwo pomiędzy obszarami przygranicznymi, będący odpowiedzią 
na globalne trendy rozwojowe, cywilizacyjne, które kładą nacisk na inten-
415 K. Falkowski, Czynniki i ograniczenia konkurencyjnego rozwoju regionów przygranicznych. Ujęcie te-

oretyczne, [w:] E. Teichmann (red.), Wschodnie pograniczne rozszerzonej Unii Europejskiej. Czynniki 
konkurencyjności, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006, s. 23. 

416 Tamże, s. 29. 
417 S. Korenik, Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo CeDe-

Wu, Warszawa 2011, s. 56. 
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syfikację oddolnych działań, powiązań w obrębie miast, regionów, które 
wraz ze spadkiem znaczenie państw przybierają na sile i oddziaływaniu na 
teraźniejszą oraz przyszłą sytuację społeczną, gospodarczą i ekonomicz-
ną. Na arenie politycznej związanej ze współpracą transgraniczną pojawia 
się szeroka grupa aktorów społecznych, którzy silnie artykułują interesy 
polskich regionów zlokalizowanych wzdłuż granicy. „Utraciwszy wygodę 
jaką dawały granice geograficzne, musimy odnaleźć więzi, które łączą ludzi 
i tworzą z nich wspólnotę”418. 

4.1. Metodologiczne ramy badań własnych

Za teoretyczną podbudowę do badań własnych przyjęte zostały defi-
nicje kapitału społecznego autorstwa między innymi: Roberta Putnama, 
Pierre’a Bourdieu, Jamesa Colemana, Nan Lina, Ronalda Burta i Marka Gra-
novettera, w których główną składową kapitału społecznego stanowią 
sieci powiązań społecznych419. „Pojęcie to sugeruje, że sieć relacji między-
ludzkich, czy to prywatna, (…), otaczająca pojedynczego członka społeczeń-
stwa, czy zbiorowa, charakteryzująca całą społeczność, stanowi pewien 
kapitał”420. Warto podkreślić, że znaczący wpływ na typ oraz rozkład kapi-
tału w społeczeństwie ma jego społeczno-kulturowy kontekst. Kultura bo-
wiem jako „całokształt dziedzictwa społecznego: „urządzenia, dobra, pro-
cesy techniczne, idee, zwyczaje i wartości”, a także mit, magia i religia”421 
jest, jak pisze Bronisław Malinowski, trzonem życia społecznego. 

Celem pracy, jak podaje autor we wstępie książki, jest prezentacja frag-
mentu operacjonalizacji i interpretacji kapitału społecznego sprowadzo-
nego przede wszystkim do komponentu relacyjnego (struktura powiązań, 
pozycja w sieci relacji) i zasobowego (profity, jakimi dysponuje uczestnik 
sieci i jakimi może dysponować z tytułu udziału i pozycji w sieci)422. Podsta-
wą kategorii kapitału społecznego jest przekonanie, że bogata przestrzeń 
powiązań międzyludzkich, (czyli sieć powiązań), posiadająca relacje liczne 
(aspekt ilościowy) i silne (aspekt jakościowy) jest cennym zasobem, zarów-
no dla pojedynczych uczestników sieci, jak również zbiorowości, czyli cało-
418 J. Guehenno, cyt. za: R. Kapuściński, Lapidarium VI, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 2007, s. 131. 
419 Szczegółowy opis wymienionych teorii kapitału społecznego zawiera rozdział 2. 
420 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa. Nowe poszerzone wydanie, Wydawnictwo Znak, Kra-

ków 2012, s. 180. 
421 Tamże, s. 306. 
422 Oprócz tego możemy mówić również o komponencie normatywnym i dynamicznym. Pierwszy obej-

muje normy, sankcje oraz zasady, jakie regulują zachowania aktorów w obrębie sieci, oddziaływując 
na przebieg procesów zachodzących w strukturach sieciowych. Drugi prezentuje jak geometria sie-
ci, zasoby oraz normy zmieniają się w czasie i przestrzeni. Tym samym odnoszą się do zmiany całej 
struktury sieci w perspektywie czasowej i przestrzennej. 
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ściowej struktury. W niniejszym opracowaniu przyjęto, charakterystyczną 
dla analizy kapitału społecznego, perspektywę wielowymiarową. Oprócz 
wspomnianego wcześniej wymiaru strukturalnego i zasobowego, autor 
próbuje uwzględnić element behawioralny i regulatywny. Przez wymiar 
strukturalny należy rozumieć tworzenie sieci w celu podjęcia określonych 
działań, w tym przypadku realizacji określonych projektów, oraz zakres 
społecznych sieci kontaktów, jaki posiadają określone węzły. Wymiar zaso-
bowy to ilość posiadanych zasobów, „wnoszonych” do sieci, jak również po-
siadanych z tytułu udziału w strukturze sieci, w procesie ich rozdyspono-
wania oraz wymiany. Wyznaczniki wymiaru behawioralnego to przykłady 
konkretnych działań, zaangażowania, mierzonych częstotliwością obecno-
ści aktorów w tych działaniach. Wymiar regulatywny to zaufanie, wspólnie 
podzielane normy i wartości, wyrażane poprzez wskaźnik przechodniości 
zaufania w sieci, budowania kontaktów (powiązań), podejmowania wspól-
nych działań jako fundamentu współpracy.

Dobór empirycznych wskaźników kapitału społecznego oparty jest 
przede wszystkim na analizie sieci społecznych i określa typ powiązań, ich 
siłę, istotność, trwałość, gęstość czy intensywności423. Dynamiczny czy re-
lacyjny charakter dobranych wskaźników wynika między innymi z faktu, 
że „kapitał społeczny to inwestycje społeczne, które przynoszą wysoką sto-
pę zwrotu (zysk)”424. Używając języka Roberta Putnama to impuls stowa-
rzyszeniowy, zdolność do samoorganizowania się oraz zakładania bogatej 
sieci powiązań. Analogicznie, zdaniem Christophera Prendergasta kapitał 
społeczny to przede wszystkim „zdolność (…) do pozyskania cennych dóbr 
materialnych lub symbolicznych dzięki relacjom społecznym lub członkow-
stwu w grupie”425. 

W prezentowanej pracy autor podejmuje próbę ukazania, jaki jest rze-
czywisty udział podmiotów, z różnych sektorów, we współpracy transgra-
nicznej; jaki jest charakter i struktura relacji pomiędzy nimi w zakresie po-
siadanych (i dostępnych) zasobów i władzy; jakiego charakteru działania 
podejmują i w jakiego rodzaju projektach uczestniczą? Największa część 
materiałów do badań pozyskana została na przestrzeni 2012/2013 roku 
i obejmuje oficjalne dokumenty i publikacje, wywiady z przedstawicielami 
różnych podmiotów po stronie polskiej, biorących udział we współpracy 
transgranicznej, informacje oraz bazy danych, zamieszczone na witrynach 
internetowych426. W przypadku wywiadów zagadnienia oraz pytania doty-
423 Próbą opisu analizy sieci społecznych, dokonaną przez autora, jest rozdział 1. 
424 N. Lin, Social Capital. A Theory of Social…, s. 19. 
425 C. Prendergast, Social Capital, [w:] Encyclopedia of Social Theory, G. Ritzer (red.), tom II, London 2005, 

Sage, s. 714. 
426 Informacje i bazy danych dotyczyły m.in. realizowanych projektów transgranicznych (ich nazwa, prio-

rytety, czas realizacji, podmioty realizujące, zasoby i przepływy w obrębie projektów), oceny sytuacji 
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czyły m.in. słabych i mocnych stron współpracy, relacji pomiędzy partne-
rami, próby oceny przyszłej współpracy (jego kierunku, szans i zagrożeń), 
oczekiwanych a przy tym preferowanych zmian, które podniosłyby jakość 
współpracy. Zgromadzone przez autora materiały zostały zaktualizowa-
ne, a następnie doprecyzowane na przełomie 2014/2015 roku. Ostatecznie 
przeanalizowane zostały 23 projekty transgraniczne, realizowane w trzech 
perspektywach finansowych: 2002-2004, 2004-2006 i 2007-2013, następ-
nie projekt Forum „Dobrosiąsiedztwo 2011” oraz seminarium „Współpra-
ca samorządów gospodarczych Polski i Białorusi”. Inicjatorem ostatnich 
dwóch projekty jest Bialskopodlaska Izba Gospodarcza. Przy realizacji 
badań wykluczone zostały tzw. jednostronne projekty, jak również dwa 
zrealizowane przez nieistniejący już podmiot427. W sumie w analizowanych 
inicjatywach brało udział 96 podmiotów (zwanych węzłami czy aktorami 
sieci). Na podstawie zebranego materiału autor dokonał analizy różnych 
typów powiązań oraz próby odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 

1. Jaki jest udział poszczególnych instytucji we współpracy transgra-
nicznej? Czy ma charakter „zrównoważony”, czy jest zdominowany 
przez określone podmioty np. publiczne lub niepubliczne?

2. Jaki jest dominujący kształt analizowanych sieci współpracy? Czy 
są scentralizowane, zamknięte, czy też złożone z niepołączonych ze 
sobą komponentów? 

3. Czy w sieci występuje duża ilość podmiotów o wysokim „stopniu wę-
zła”, czuli dużej ilości powiązań z innymi podmiotami? Czy węzłami 
takimi są podmioty publiczne czy niepubliczne?

4. Czy w analizowane struktury sieciowe cechuje duży wskaźnik gęsto-
ści, czyli duża liczba połączeń „każdy z każdym”?

5. Czy w analizowane sieci zdominowane są przez silne czy słabe po-
wiązania? Jak intensywność powiązań wpływa na dostęp do innych 
aktorów i zasobów w sieci?

6. W jakim stopniu różne struktury umożliwiają dostęp do innych akto-
rów i zasobów oraz kontrolę nad tymi zasobami?

W odniesieniu do zaprezentowanych powyżej pytań badawczych autor 
stawia następujące hipotezy badawcze:

1. Analizowane sieci współpracy transgranicznej zdominowane są 
przede wszystkim przez podmioty publiczne, mocniej zaangażowa-
ne we współpracę, występujące częściej w różnego rodzaju inicjaty-
wach, aniżeli podmioty niepubliczne.

geopolitycznej oraz społeczno-gospodarczej w analizowanych obszarach. 
427 Autor ma tu na myśli organizację pozarządową z Białej Podlaskiej, która zakończyła swoją działalność 

i została wyrejestrowana z bazy organizacji pozarządowych. Przedkładało się to również na trudności 
z uzyskaniem jakichkolwiek informacji o realizowanych projektach. 
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2. Analizowane struktury sieciowe mają przede wszystkim charakter 
scentralizowany oraz zamknięty, choć w kilku przypadkach zaobser-
wować można niepołączone ze sobą elementy sieci.

3. W prezentowanych sieciach dominują sieci o dużej ilości powiązań 
z innymi aktorami, a zatem sieci o dużym „stopniu węzła”. Aktorami 
takimi są przede wszystkim podmioty publiczne.

4. W analizowanych strukturach występuje duża liczba połączeń „każ-
dym z każdym”, a zatem duży wskaźnik gęstości sieci. 

5. W analizowanych sieciach połowicznie występują silne i słabe po-
wiązania, z tym, że więzi o dużej intensywności umożliwiają lepszy 
dostęp do innych aktorów, a tym samym zasobów, jakimi dysponują 
poprzez udział w sieci. 

6. Największy dostęp do innych aktorów i zasobów sieci umożliwiają 
struktury o dużej gęstości i centralności oraz pozycja brokera sieci. 
Kontrolę nad zasobami, a tym samym pozycję władzy w sieci, umożli-
wia duży stopień aktora, bliskość i pośredniość w sieci oraz brokerzy 
i mosty w sieci. 

W badaniach relacji i przepływu zasobów zastosowana została struk-
turalna analiza sieci, w której utworzono macierze powiązań i przepły-
wów, kodując odpowiedzi za pomocą liczb, to jest „0” – brak powiązań lub 
przepływów, „1” – jedno powiązanie lub przepływ jednego zasobu, „2” – 
dwa powiązania lub przepływ dwóch zasobów, itd. Liczby w macierzach 
odzwierciedlają ilość powiązań (np. liczbę zrealizowanych projektów) lub 
ilość zasobów (np. wymiana określonej liczby zespołów artystycznych, 
organizacja określonej konkretnej liczby wydarzeń, wymiana określonej 
liczby osób czy zasobów materialnych). Zebrane dane (za pomocą progra-
mu Ucinet, wersje: 6.0 oraz 6.575) zostały zaimportowane do programu 
Netdraw, wersje 2.089 oraz 2.152, w których sporządzono wizualizacje sie-
ci powiązań i przepływów, a następnie policzono wskaźniki strukturalne, 
jak np. gęstość, rozległość i centralność sieci, stopień aktora, ilość brokerów 
i mostów, bliskość i pośredniość aktorów w sieci. Ogółem utworzonych zo-
stało 37 wizualizacji sieciowych, o różnych strukturach i właściwościach. 
W dalszej części niniejszej książki zaprezentowane zostaną wyniki badań 
według nakreślonego wyżej schematu empirycznego, w odniesieniu do za-
prezentowanych teorii kapitału społecznego.
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Tab. 3. Wykaz bilateralnych projektów realizowanych w ramach współpracy 
transgranicznej pomiędzy Białą Podlaską i Brześciem

Nazwa projektu Wnioskodawca Partner
Program przedakcesyjny PHARE 2000-2002

Rozwój transgranicznej 
współpracy gospodarczej 
w regionie Biała Podlaska 
- Brześć

Bialskopodlaskie Stowarzy-
szenie Rozwoju Regional-
nego – Biała Podlaska

Stowarzyszenie Prywat-
nych Przedsiębiorców „So-
diejstwie”

Sztuka nie zna granic. Mię-
dzynarodowy plener ma-
larsko-fotograficzny – Biała 
Podlaska i Baranowicze 
oczami artystów

Urząd Miasta Biała Podla-
ska

Komitet Wykonawczy Mia-
sta Baranowicze

Poprawa dostępu do walo-
rów turystycznych północ-
nej części Euroregionu Bug

Bialskopodlaskie Stowarzy-
szenie Rozwoju Regional-
nego – Biała Podlaska

Stowarzyszenie Prywat-
nych Przedsiębiorców „So-
diejstwie”

Punkt Informacji Transgra-
nicznej

Starostwo Powiatowe Biała 
Podlaska

Komitet Wykonawczy Ob-
wodu Brzeskiego, Trans-
graniczne Centrum Infor-
macji w Brześciu

Fundusz Małych Projektów w ramach Narodowego Programu dla Polski 2003
Folklor bez granic – Mię-
dzynarodowy Rok Folkloru 
na Podlasiu

Bialskie Centrum Kultury 
(dawniej Miejski Ośrodek 
Kultury) – Biała Podlaska

Urząd Miasta Biała Podla-
ska, Komitet Wykonawczy 
Miasta Baranowicze

Drewniana architektura 
jako wyróżniający i zani-
kający element współczes-
nego dziedzictwa kultu-
rowego północnej części 
Euroregionu Bug

Bialskopodlaskie Stowarzy-
szenie Rozwoju Regional-
nego – Biała Podlaska

Organizacja pozarządowa 
„LOGOS” w Brześciu

Program Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug
– Norweski Mechanizm Finansowy

Ekoturystyka szansą zrów-
noważonego rozwoju re-
gionów przygranicznych

Starostwo Powiatowe Biała 
Podlaska

Rejon Brzeski (Białoruś), 
Rejon Szacki (Ukraina)

Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg IIIA tacie 2004-2006
„Kalejdoskop” – polsko–
białoruskie pismo studen-
ckie,

Państwowa Szkoła Wyższa 
im. Papieża Jana Pawła II 
w Białej Podlaskiej

Wyższy Prywatny Ekono-
miczno-Prawniczy College 
w Baranowiczach

Rozwój transgranicznej 
współpracy gospodarczej 
i edukacyjnej w regionie 
Biała Podlaska - Brześć

Państwowa Szkoła Wyższa 
im. Papieża Jana Pawła II 
w Białej Podlaskiej

Brzeski Państwowy Uni-
wersytet im. A. Puszkina 
w Brześciu
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Budowanie partnerstwa 
na rzecz rozwoju turystyki 
w regionie Biała Podlaska 
– Brześć

Urząd Miasta Biała Podla-
ska

Brzeski Obwodowy Ko-
mitet Wykonawczy, Pań-
stwowa Agencja Rozwoju 
Turystyki

Edukacja i współdziałanie 
– bezpieczeństwo komuni-
kacji Euroregionu Bug

Komenda Wojewódzka 
Policji w Lublinie, Urząd 
Miasta Biała Podlaska

Brzeski Obwodowy Komi-
tet Wykonawczy – Zarząd 
Spraw Wewnętrznych

Rzeka Przyjaźni – Nadbu-
żańskie Spotkania z Folk-
lorem

Bialskie Centrum Kultury 
(dawniej Miejski Ośrodek 
Kultury) – Biała Podlaska

Urząd Miasta Biała Podla-
ska, Komitet Wykonawczy 
Miasta Baranowicze, Ko-
mitet Wykonawczy Miasta 
Łuck

Promocja kultury biało-
ruskiej w polskiej części 
Euroregionu Bug

Bialskopodlaskie Stowarzy-
szenie Rozwoju Regional-
nego – Biała Podlaska

Białorusko-Polski Klub 
w Brześciu

Bezpieczna Szkoła – plat-
formą budowy bezpieczeń-
stwa Euroregionu Bug

Komenda Wojewódzka Po-
licji w Lublinie, Urząd Mia-
sta Biała Podlaska, Komen-
da Miejska Policji w Białej 
Podlaskiej

Brzeski Obwodowy Komi-
tet Wykonawczy

Polsko-Białoruski Festiwal 
Kultury Studenckiej

Państwowa Szkoła Wyższa 
im. Papieża Jana Pawła II 
w Białej Podlaskiej

Wyższy Prywatny Ekono-
miczno-Prawniczy College 
w Baranowiczach

Na granicy… - Polsko-
-Białoruskie Spotkania 
Artystyczne

Bialskie Centrum Kultury 
(dawniej Miejski Ośrodek 
Kultury) – Biała Podlaska

Urząd Miasta Biała Podla-
ska, Komitet Wykonawczy 
Miasta Baranowicze

Promocja zrównoważonego 
rozwoju w północnej części 
Euroregionu Bug

Bialskopodlaskie Stowarzy-
szenie Rozwoju Regional-
nego – Biała Podlaska

Białorusko-Polski Klub 
w Brześciu

Rozwój kompetencji w za-
kresie współpracy trans-
granicznej w regionie Biała 
Podlaska - Brześć

Bialskopodlaskie Stowarzy-
szenie Rozwoju Regional-
nego – Biała Podlaska

Stowarzyszenie Prywat-
nych Przedsiębiorców „So-
diejstwie”

Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2007-2013
Młodzież pogranicza – ra-
zem dla bezpieczeństwa

Starostwo Powiatowe Biała 
Podlaska

Ministerstwo Spraw Nad-
zwyczajnych w Brześciu, 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Łucku, Ministerstwo 
Spraw Nadzwyczajnych 
w Łucku, Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej i Sportu 
„Strażak” w Białymstoku
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Szlak rowerowy – śladami 
nadbużańskich tajemnic

Państwowa Szkoła Wyższa 
im. Papieża Jana Pawła II 
w Białej Podlaskiej

Brzeski Państwowy Uni-
wersytet im. A. Puszkina 
w Brześciu, Starostwo 
Powiatowe Biała Podlaska, 
Urząd Miasta Biała Podla-
ska

Rozwój pomocy kardiolo-
gicznej dla ludności Polski 
i Białorusi w ramach PWT 
PL-BY-UA 2007-2013

Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny w Białej Pod-
laskiej

Brzeski Szpital Obwodowy 
w Brześciu

Opracowanie technologii 
budowy domów ekologicz-
nych i energooszczędnych 
z kompozytów wypełniają-
cych szkielet drewniany

Państwowa Szkoła Wyższa 
im. Papieża Jana Pawła II 
w Białej Podlaskiej

Państwowy Uniwersytet 
Techniczny w Brześciu

Stworzenie transgranicz-
nej platformy Biznestrans 
promującej i wspierają-
cej współpracę między 
biznesem a instytucjami 
naukowymi w kierunku ich 
lepszych powiązań

Państwowa Szkoła Wyższa 
im. Papieża Jana Pawła II 
w Białej Podlaskiej

Brzeski Państwowy Uni-
wersytet im. A. Puszkina 
w Brześciu

Źródło: opracowanie własne 

Analizę rozpocznę od prezentacji aktorów, będących wnioskodawcami 
lub partnerami we wszystkich projektach transgranicznych realizowanych 
przez podmioty zlokalizowane po obu stronach granicy, zarówno w okre-
sie przedakcesyjnym, jak również po integracji Polski z Unią Europejską. 
Ogólna sieć podmiotów przedstawiona na rysunku 18 odwzorowuje po-
wiązania pomiędzy aktorami inicjującymi (projektodawcy, kooperanci) 
projekty w sferze polityki transgranicznej. Sieć ta wykazuje następujące 
cechy. Po pierwsze, ma miejsce rozbicie grafu, od głównej części odłączone 
są następujące podmioty: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny połączony 
z Brzeskim Szpitalem Obwodowym oraz Bialskopodlaskie Stowarzyszenie 
Rozwoju Regionalnego powiązane z brzeskim stowarzyszeniem LOGOS, 
Białorusko-Polskim Klubem w Brześciu oraz stowarzyszeniem prywatnych 
przedsiębiorców „Sodiejstwie” z Brześcia. Sieć skonstruowana jest przede 
wszystkim przez podmioty publiczne, z których największą rolę odgry-
wają: Starostwo Powiatu Bialskiego, Urząd Miasta Biała Podlaska, Brzeski 
Obwodowy Komitet Wykonawczy, zaś spoza jednostek samorządowych 
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II i Brzeski Państwowy 
Uniwersytet im. Puszkina. Spośród organizacji pozarządowych kluczowe 
znaczenie przypada Bialskopodlaskiemu Stowarzyszeniu Rozwoju Regio-
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nalnego współpracującemu z trzema, wspomnianymi wcześniej, podmio-
tami „non-profit” po stronie brzeskiej. Wskazane podmioty zdają sobie 
sprawę, że „Utrzymywanie „płynnych” czy „elastycznych” koalicji stanowi 
samo w sobie jeden z nadrzędnych czynników przyczyniających się do pod-
trzymywania tej pograniczności przestrzeni globalnej”428. Ma to kluczowe 
znaczenie w sytuacji, gdy „Ludzkie bycie w świecie oznacza wychylanie się 
z niego przed siebie”429. Od momentu, w którym „Ludzkie życie napędza 
i trzyma na kursie pęd do przekraczania”430 modalność stanowi wyznacz-
nik obecności w świecie, zabezpieczając przed sytuacjami kasandrycznymi.

W sieci występują tzw. punkty przecięcia, czyli aktorzy łączący graf, 
których „wyjęcie” z sieci byłoby równoznaczne z jej rozpadem. Rolę łącz-
ników pełnią pełnią Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta Biała Pod-
laska a także Państwowa Szkoła Wyższa (podmioty oznaczone kolorem 
zielonym). W sieci występują luki strukturalne, pomiędzy główną siecią 
a odizolowanymi od niej aktorami (kolor czerwony). Wypełnienie której-
kolwiek z luk przez aktora sieci głównej umożliwi dostęp do podmiotów 
i zasobów, (o których w dalszej części pracy) zaglomerowanych zarówno 
przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, jak również Bialskopodlaskie 
Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego. „W płynnym środowisku, w któ-
rym stare ścieżki prędko zanikają, a nowe nie mają dość czasu, by się za-
rysować (a co dopiero utrwalić), szukanie po omacku w ciemności prze-
szywanej nielicznymi promieniami światła (…) to jedyny dostępny sposób 
działania”431. Analizując centralność sieci zastosowano stopień Freemana, 
czyli liczbę powiązań, jakie posiada dany węzeł sieci. Jak pokazują rysunki 
16 i 17 największą liczbę powiązań posiadają Starostwo Powiatu Bialskiego 
oraz Urząd Miasta Biała Podlaska, zaś po stronie białoruskiej Brzeski Ob-
wodowy Komitet Wykonawczy. Stopień węzła, czyli ilość kontaktów (po-
łączeń w sieci), zarówno wyjściowy (połączenia wychodzące) jak również 
wejściowy (przychodzące) dla Starostwa Powiatowego wynosi 11, Urzędu 
Miasta Biała Podlaska (10), Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonaw-
czego (6), Państwowej Szkoły Wyższej (5). Stopień węzła obrazuje nam 
również centralność węzłów w sieci, czyli aktorów kluczowych m.in. dla 
rozprzestrzenia informacji i oddziaływania na inne węzły. W sieciach 16-17 
kluczowymi węzłami są: Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta i Państwowa 
Szkoła Wyższa, po stronie białoruskiej zaś Komitet Wykonawczy w obwo-
dzie brzeskim. 

428 Z. Bauman, Społeczeństwo…, s. 109-110. 
429 Tamże, s. 257. 
430 Tamże, s. 257. 
431 Tamże, s. 112. 
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W podejściu sieciowym struktura społeczna analizowana jest przez 
pryzmat relacji, kreujących sieć, stąd weryfikacji poddawana jest: rozle-
głość, intensywność oraz treść społecznych kontaktów432. Rozległość rozu-
miana jako liczba partnerów z którymi aktor utrzymuje kontakt, intensyw-
ność oznacza częstotliwość kontaktów, zaś treść odnosi się do przedmiotu 
relacji w obrębie sieci. Na tej podstawie, analizując sieć z rysunku 18 mo-
żemy stwierdzić, że rozległość kontaktów poszczególnych jest analogicz-
na do „ich” stopnia węzła, zaś największą intensywność, mierzoną w tym 
przypadku liczbą wspólnych projektów, cechują relacje: Urzędu Miasta 
Biała Podlaska z Komitetem Wykonawczym Baranowicze (4), z Brzeskim 
Obwodowym Komitetem Wykonawczym (3), z Bialskim Centrum Kultury 
(3), Bialskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego ze stowarzyszeniem 
„Sodiejstwie” (3) oraz Bialskiego Centrum Kultury z Komitetem Wykonaw-
czym w Baranowiczach (3). W obrębie sieci zauważyć można tzw. spójne 
grupy, w których „każdy ma połączenie z każdym”. W analizowanej sieci do-
tyczy to połączeń pomiędzy: UM B.P., KW Łuck, BCK, KW Baranowicze oraz 
SPB, Strażak, OSP Łuck, MSN Brześć i MSN Łuck. Zamknięta sieć, zdaniem 
R. Burta, wytwarza kapitał społeczny związany z zaufaniem i kontrolą spo-
łeczną, dzięki którym współpraca w obrębie sieci przebiega bez zarzutu. 
Spójna grupa, często przybierająca formę kliki, w niektórych przypadkach, 
może hamować rozwój współpracy, ograniczając ją tylko do tzw. „swoich”, 
zamykając przepływy w obrębie „swoich”, tym samym utrudniając dostęp 
do zasobów innym podmiotom (węzłom). Możemy mieć wówczas do czy-
nienia z tzw. kapitałem spajającym, charakterystycznym dla układów za-
mkniętych, zawiązywanym dla obrony własnych interesów. W przypadku 
współpracy transgranicznej, w sieciach transterytorialnych, „gdzie zna-
czenia nabiera formalizacja relacji, selektywność sieci i jej domknięcie”433, 
możemy również mówić o kapitale łączącym, kreowanym przez relacje 
pomiędzy aktorami o różnej pozycji i zasobach. W perspektywie dalszych 
rozważań, warto podkreślić, że w obrębie analizowanej sieci współpracy 
transgranicznej, przedmiotem wymiany są częściej czynniki niematerialne 
(software) m.in. wiedza, doświadczenie, kultura.

Podczas przeprowadzania badań niektórzy aktorzy niechętnie mówili 
o posiadanych przez siebie kontaktach, argumentując to różnymi powo-
dami. Zjawisko tego typu jest często charakterystyczne dla obszarów od-
znaczających się silnym kapitałem wiążącym, przy jednocześnie niskim 
poziomie kapitału pomostowego. W przypadku współpracy z Białorusią 

432 Por. A. Wojciechowski, Rozległość kontaktów i siła wzajemnej pomocy w sieci powiązań społecznych, 
„Studia Regionalne i Lokalne”, nr 3/2004, s. 78. 

433 M. Furmankiewicz, Funkcjonalno-przestrzenne sieci współpracy samorządów lokalnych, „Studia Re-
gionalne i Lokalne”, nr 1/2002, s.12.
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nie ujawnianie kontaktów jest po prostu związane z tzw. tajemnicą han-
dlową, jak również trudnością w nawiązaniu relacji z podmiotami zloka-
lizowanymi w Republice Białoruskiej. Niejednokrotnie są to kontakty na-
wiązane na początku lat dziewięćdziesiątych, w momencie zacieśniania 
współpracy, silnej wymiany towarowej pomiędzy regionami. Pomimo to, 
współpracujące obecnie podmioty, zdają sobie sprawę, że „Podłączenie się” 
do sieci sił globalnych może się okazać krokiem ryzykownym, lecz zarazem 
wielce obiecującym, oferującym mianowicie większe możliwości i szersze 
pole manewru”434. Stwierdzenie to ma jeszcze większą wymowę i zna-
czenie obecnie, kiedy „Ramy planów życiowych, ów doświadczalny mate-
riał, na kanwie którego tworzyły się obrazy „społeczeństwa” jako trwałej 
i niewzruszonej całości, łamią się i coraz bardziej kruszeją; (…). Każda zaś 
powołana na jej miejsce „całość” składa się (…) wyłącznie z mozaiki jed-
nostkowych losów, splatających się jedynie przelotnie i to tylko po to, by za 
chwilę z nową siłą z powrotem się oddalić”435. 

Kapitał społeczny jako zasób jest analogicznie dostępny każdemu pod-
miotowi, który chce z tego kapitału skorzystać. Jego konwersja wymaga 
wejścia w określony, ustrukturalizowany układ relacji scalający określo-
nych aktorów, uczestników wymiany. Jak zauważa Robert Putnam „cen-
tralną ideą teorii kapitału społecznego jest to, że sieci społeczne mają 
wartość”436. Analizując poniższe zauważyć można, że największy zakres 
konwersji kapitału odnosi się do relacji Starostwa (SPB) oraz Urzędu Mia-
sta Biała Podlaska (UM B.P.) jako aktorów zaangażowanych w największą 
liczbę projektów, co przedkłada się na ilość i rodzaj przepływu zasobów 
jakie są w stanie skumulować wspominane podmioty. Uczestnictwo w tak 
dużej liczbie projektów, w powiązaniu z dużą ilością aktorów to dowód 
na „umiejętności współpracy międzyludzkiej w obrębie grup i organizacji 
w celu realizacji wspólnych interesów”437. Kluczowe miejsce w układzie po-
zycji i ról społecznych oraz liczne powiązania i zależności, jakimi dysponuje 
Starostwo Powiatu Bialskiego, jak również Urząd Miasta Biała Podlaska, 
przesądzają, w myśl teorii Jamesa Colemana, o wysokim potencjale kapita-
łu społecznego.

434 Z. Bauman, Społeczeństwo…, s. 16. 
435 Tamże, s. 49-50. 
436 R. Putnam, Samotna gra…, s. 33. 
437 J. Coleman, Social…, s. 95.
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Ryc. 16. Sieć wnioskodawców i partnerów biorących udział w dwóch i więcej pro-
jektach (n = liczba projektów)

Źródło: opracowanie własne

Ryc. 17. Sieć wnioskodawców i partnerów biorących udział w dwóch i więcej pro-
jektach (grubość linii = liczba projektów)

Źródło: opracowanie własne
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4.2. Architektura sieci powiązań Białej Podlaskiej i Brześcia 
na przykładzie programów PHARE i Funduszu Małych 
Projektów Narodowego Programu dla Polski

W polityce rozwoju współpracy transgranicznej na obszarze Europy 
zaobserwować można upowszechnianie ekstensywnych działań, w tym 
stymulowanie partycypacji społecznej, nakierowanej na programowanie 
strategicznej polityki partnerstwa transgranicznego. Jest to ściśle związa-
ne z akceptacją, zarówno wśród autorów, jak polityków, koncepcji rozwoju 
egzogennego, kapitału społecznego oraz współrządzenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem rządzenia sieciowego. Implikacją tej koncepcji jest mię-
dzy innymi kreowanie na obszarach transgranicznych, sformalizowanych, 
jak też niesformalizowanych, instytucji i organizacji z różnych sektorów 
działalności (nauka, kultura, gospodarka), którzy kolektywnie partycypu-
ją w opracowywaniu strategii rozwoju i realizowaniu zadań na rzecz spo-
łeczno-gospodarczej modernizacji określonego obszaru. Formy tego typu 
współpracy tworzone były Polsce przede wszystkim ze względu na reali-
zację projektów i zadań (w tym nakreślonych przez UE) oraz korzystanie 
ze środków pomocowych napływających z Brukseli jeszcze przed wejściem 
RP w struktury Wspólnoty Europejskiej. 

W analizowanym przypadku tj. współpracy Białej Podlaskiej i Brześcia, 
jedynie kilka podmiotów brało udział w inicjowaniu i partycypacji w pro-
gramach nakierowanych na stymulowanie relacji transgranicznych. Jak wi-
dać na rysunku nr 19 były to głównie instytucje publiczne (władze miasta 
i powiatu Biała Podlaska, Bialskie Centrum Kultury (BCK), przedstawiciele 
Obwodu Brzeskiego (BOKW) i miasta Baranowicze w w/w obwodzie). Bial-
skopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego (BSRR), jako jeden 
z nielicznych, usieciowionych podmiotów niepublicznych, wzmacnia włas-
ny potencjał kapitału społecznego, „ponieważ nasze sieci, jeśli są dość roz-
ległe, łączą nas z potencjalnymi partnerami ekonomicznymi, zapewniając 
wysokiej jakości informacje i ręczą za nas”438. 

Współpraca w ramach analizowanych, przedakcesyjnych projektów 
(zob. Tab. 3.), to możliwość, uczestniczącym w niej aktorom, tworzenia 
i wymiany zasobów rzeczowych w postaci witryn internetowych, publi-
kacji książkowych – szczególnie w odniesieniu do sieci współpracy BCK 
z miastami Biała Podlaska i Baranowicze, a także sieci kooperacji BSRR 
z organizacjami „Sodiejstwie” i „LOGOS” (rys. 20-21). 

438 Ph. Kasinitz, J. Rosenberg, Missing The Connection. Social Isolation and Employment on the Brooklyn 
Waterfront, “Social Problems”, nr 2/1996, s. 180-196.
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Rys. 19. Sieć podmiotów uczestniczących w projektach przedakcesyjnych (n = licz-
ba projektów)

Źródło: opracowanie własne 

Rys. 20. Sieć wymiany zasobów rzeczowych – witryny internetowe (n = liczba wi-
tryn)

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 21. Sieć wymiany zasobów rzeczowych – publikacje książkowe (n = liczba 
publikacji)

Źródło: opracowanie własne 

Efekt współpracy w/w podmiotów to również warsztaty, koncerty ar-
tystyczne (rys. 22) oraz konferencje (rys. 23), pełniące rolę platform do 
wymiany wiedzy, informacji i doświadczenia. Realizacja projektów to „siła 
napędowa” przepływu osób (rys. 24-25), wraz z nią kreowania poczucia 
więzi, solidarności oraz zaufania – stymulatorów kapitału społecznego. 
W analizowanym przykładzie szczególne znaczenie przypisać należy ini-
cjatywom kulturalnym BCK i władz miejskich, jak również gospodarczym, 
prowadzonym przez Bialskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego. 
Pierwsze umożliwiają dostęp do zasobów skumulowanych przez artystów 
indywidualnych i zespołowych, prelegentów, zarówno ze strony polskiej 
jak i białoruskiej (projekty: „Sztuka nie zna granic”, „Folklor bez granic”). 
Drugie ułatwiają budowę obustronnych relacji na linii firmy – organizacje 
pozarządowe, w myśl zasady, że „kapitał społeczny „aktorów” ekonomicz-
nych może powodować wzrost ekonomiczny całej wspólnoty”439. 

W sieci nr 25 rozległość kontaktów, a zatem ilość partnerów, z który-
mi dany węzeł utrzymuje kontakt (w tym przypadku w formie przepływu 
osób pomiędzy partnerami), dla UM B.P. i Komitetu Wykonawczego w Ba-
ranowiczach wynosi 7, dla BCK oraz zespołów i artystów z Polski i Biało-
rusi 4, analogiczne, jak dla BSRR. Stowarzyszenie „Sodiejstwie” oraz fir-
my i organizacje pozarządowe po stronie polskiej i białoruskiej dokonały 

439 R. Putnam, Samotna…, s. 529. 
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wymiany zasobów ludzkich z trzema partnerami. Najwyższym stopniem 
węzła dysponują Urząd Miasta Biała Podlaska oraz Komitet Wykonawczy 
w Baranowiczach (7), następnie BCK, BSRR oraz artyści z Polski i Biało-
rusi (4). Analizując stopień intensywności węzłów w sieci, mierzony iloś-
cią osób, jako zasobów ludzkich, najbardziej zaangażowane podmioty to: 
artyści (165 osób), zespoły artystyczne (70) oraz firmy i organizacje po-
zarządowe, w tym 120 osób z Polski i 30 osób z Białorusi. W obrębie sieci 
możemy zaobserwować gęste grupyz połączeniami wszystkich węzłów tj. 
artyści PL i BY, BCK, KW Baranowicze i UM B.P., malarze PL i BY, zespoły PL, 
KW Baranowicze i UM B.P. oraz NGO i firmy z Polski i Białorusi, BSRR wraz 
ze stowarzyszeniem Sodiejstwie. 

Rys 22. Sieć przepływu usług (warsztaty, koncerty) w ramach projektu „Folklor 
bez granic”(n = liczba warsztatów i koncertów) 

 

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 23. Sieć przepływu usług (konferencje) w ramach projektów przedakcesyj-
nych (n = liczba konferencji)

Źródło: opracowanie własne 

Rys. 24. Sieć przepływu osób w ramach konferencji „Folklor bez granic” (n = liczba 
osób)

Źródło: opracowanie własne

Działalność BSRR to przykład oddolnych, abiogennych inicjatyw, podej-
mowanych przez organizacje pozarządowe, dla których „polityka bez ka-
pitału społecznego to polityka na dystans”440. Trafnie wpisuje się to w tezę 
postawioną przez A. Sadowskiego, że „to nie politycy, ale w coraz większym 
zakresie same społeczności wyznaczają granice zasięgu (…) poprzez zbio-

440 R. Putnam, Samotna…, s. 559. 
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rowe działania społeczne, poprzez procesy ich instytucjonalizacji”441. Fakt 
ten podkreśla R. S., członek zarządu BSRR. Zwraca uwagę, że stowarzysze-
nie samodzielnie nawiązuje kontakty po stronie białoruskiej, nie korzy-
stając z pomocy żadnych innych podmiotów. W podobny sposób, tj. samo-
dzielnie pozyskuje również środki finansowe do współpracy. „Większość 
kontaktów – mówi R. S., ma charakter nieformalny, drogą formalną realizo-
wane są głównie projekty”442. Instytucja jest szeroko otwarta na współpra-
cę, zaś wszystkie podmioty działające na rzecz współpracy transgranicznej 
w Białej Podlaskiej postrzegane są w kategorii potencjalnych partnerów. 
„Nie widzimy w nich konkurenta, bowiem często płaszczyzny ich działania są 
inne aniżeli BSRR” – zaznacza rozmówca. Kluczową rolę, zdaniem reprezen-
tanta BSRR, we współpracy odgrywa niejednokrotnie apolityczność po-
tencjalnych partnerów. „W sytuacji, gdy podmioty gotowe do współpracy są 
apolityczne, wówczas łatwiej o nawiązanie kontaktu z nimi w celu podjęcia 
wspólnych działań”. 

W opinii członka zarządu BSRR, najbardziej skłonne do podejmowania 
współpracy są instytucje samorządowe, po obu stronach tj. polskiej i bia-
łoruskiej. W przypadku NGO występują pewne trudności, bowiem organi-
zacje pozarządowe, zwłaszcza te mniejsze, nie mają wystarczającej ilości 
środków finansowych do realizacji projektów. Rozmówca zwraca również 
uwagę, że obecna sytuacja polityczna w Republice Białoruskiej nie sprzy-
ja działaniu organizacji pozarządowych. Problemem, jeśli chodzi o znale-
zienie potencjalnych partnerów, zwłaszcza z tych mniejszych podmiotów, 
jest brak bazy informacyjnej na temat podmiotów gotowych do wejścia do 
współpracy transgranicznej. Brak owej bazy czy portalu internetowego, 
zawierającego informacje o instytucjach działających na rzecz współpracy, 
bądź zainteresowanych jej nawiązaniem, to kluczowy problem dla podmio-
tów poszukujących partnerów po obu stronach granicy. 

W rozmowie R. S. zwraca również uwagę na bariery hamujące rozwój 
współpracy, a niejednokrotnie uniemożliwiające jej nawiązanie. Oprócz 
wspomnianych wcześniej tj. braku środków finansowych oraz informacji, 
podkreśla również barierę komunikacyjną i mentalną. „Ludzie często boją 
się nawiązać współpracę z powodów, nazwijmy je historycznych, kulturowych 
i mentalnych” – zaznacza. Trudności występują również w sytuacja, gdy po 
stronie brzeskiej czy białoruskiej, jeśli mówić w skali kraju, nie ma osoby 
mówiącej w języku rosyjskim, zwłaszcza, że język ten jest w Republice Bia-
łoruskiej uznawany za urzędowy. Poza wyżej wskazanymi nie ma innych 
barier, pokonanie ich jest drogę do nawiązania współpracy, zwłaszcza, że 

441 A. Sadowski, Pogranicze…, s. 17. 
442 Fragment wywiadu przeprowadzonego z panem R. S. – członkiem zarządu BSRR. 
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przedstawiciele podmiotów, czy to publicznych czy prywatnych, po stronie 
białoruskiej są chętni do nawiązania kontaktów i partnerstwa. 

Zdaniem przedstawiciela Bialskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regional-
nego do mocnych stron współpracy transgranicznej zaliczyć można samo 
położenie miasta, przy granicy, dzięki której „żyjemy”, dzięki której funk-
cjonują lokalne przedsiębiorstwa, jak również mieszkańcy. „Brześć jest na-
turalnym partnerem Białej Podlaskiej, mogę śmiało powiedzieć, że Biała jest 
„miastem satelickim” Brześcia, mimo, że jest dużo mniejszym ośrodkiem miej-
skim w porównaniu do Brześcia, położona jest dużo bliżej aniżeli Lublin czy 
Warszawa, stąd samym mieszkańcom Brześcia bliżej jest do Białej oddalonej 
40 km aniżeli Lublina czy Warszawy położonych 160-200 km dalej” – podkre-
śla R. S. Mocną stroną współpracy jest sektor biznesowy czy inaczej gospo-
darczy, bowiem zarówno podmioty gospodarcze jak również zwykli miesz-
kańcy zarabiają dzięki przygranicznemu położeniu. Warto zwrócić uwagę, 
że dobrą płaszczyzną do współpracy mogłaby być, choć jak dotąd nie jest, 
turystyka. „W tym sektorze – mówi członek zarządu – widzę ogromny po-
tencjał, potrzeba jednak wielu działań, zwłaszcza współpracy na wyższych 
szczeblach władzy po stronie białoruskiej”. Rozmówca zwraca uwagę, na roz-
bieżność pomiędzy białoruską władzą centralną a lokalną, jeśli chodzi o po-
strzeganie kierunków współpracy. „Przedstawiciele niższego szczebla mają 
inne nastawienie, zorientowane na współpracę z Polską, z Białą Podlaską, 
czego nie można powiedzieć o reprezentantach władz na wyższym szczeblu, 
w tym centralnym, a wiemy, że wiele działań zależy od władzy centralnej” – 
mówi R. S. Pozytywną, dobrą atmosferę współpracy kreują sami mieszkań-
cy Brześcia, bowiem są osobami bardzo przedsiębiorczymi, doskonale wy-
czuwającymi pozytywne aspekty i korzyści ze położeniu przygranicznego. 
„W mojej opinii – zauważa rozmówca – doskonale nadają się do współpracy 
z Unię Europejską, swobodnie, bez większych problemów poradziliby sobie we 
Wspólnocie Europejskiej”. 

Słabą stroną współpracy jest bariera związana z pozyskaniem wiz, 
koszty ich zakupu, które nie dla wszystkich są opłacalne, jak również czas 
potrzebny na przekroczenie granicy. Czynniki te, zdaniem reprezentanta 
BSRR, może nie tyle osłabiają współpracę, co nie wzmacniają, nie intensyfi-
kują jej. „Jeżeli mówimy o samej granicy, to jej obecność ma dwa aspekty, moż-
na by powiedzieć pozytywny i negatywny. Granica w pewnym sensie umoż-
liwia Białej współpracę. Pokaże to na przykładzie lokalnych firm, mających 
doświadczenie we współpracy z oddzielonym granicą Brześciem. Z doświad-
czenia lokalnych firm korzystają inne przedsiębiorstwa, z regionu Polski, które 
chcą wejść na rynek białoruski, a nie znają jego specyfiki. Dlatego chętnie ko-
rzystają z wiedzy oraz informacji bialskich przedsiębiorców.  Bialczanie dzia-
łający na obszarze Białorusi są źródłem kluczowych informacji na temat spe-
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cyfiki białoruskiego rynku, przepisów prawnych dotyczących życia gospodar-
czego, które w przypadku Białorusi do korzystnych nie należą” – podkreśla R. 
S. Według rozmówcy usprawnić należy przepisy prawne, tak, aby sprzyjały 
firmom wchodzącym na rynek białoruski. „Rola samorządów w przypadku 
współpracy transgranicznej nie jest duża, ich zadania powinny skupiać się na 
koordynacji działań nakierowanych na wzmacnianie współpracy, ponadto na 
pomoc podmiotom, dla których współpraca przygraniczna z Brześciem i Bia-
łorusią to coś nowego. Można powiedzieć, że zadania samorządów powinny 
sprowadzać się do dwóch aspektów: pomocowego oraz koordynującego” – 
konstatuje. 

Co do oceny zmian na lepsze lub gorsze od momentu nawiązania współ-
pracy między Białą a Brześciem rozmówca podkreśla, że najlepsze kon-
takty miały miejsce w latach 90-tych, co widoczne było również w Białej 
Podlaskiej. „Białorusini chętnie przyjeżdżali po różnego rodzaju towary, lo-
kalni kupcy mieli więc ogromny rynek zbytu. Prężenie funkcjonowały sklepy, 
targowiska, hurtownie w Białej i okolicach”. Sytuacja uległa radykalnej zmia-
nie po 2000 roku, kiedy pojawiło się wiele barier, zniknęły liczne udogod-
nienia np. w handlu, przekraczaniu granic, jakie obecne były wcześniej. 
Wprowadzenie wiz to jeden z przykładów działań hamujących współpracę, 
zwłaszcza tą w skali mikro, głównie jednostek zamieszkujących przygra-
niczne obszary. Powodem do zmartwienia jest również sytuacja polityczna 
na Białorusi, czyli makropolityka. Białoruś wyraźnie skręca w kierunku 
Rosji, co „widać gołym okiem” w polityce prezydenta Republiki Białoru-
skiej Aleksandra Łukaszenki. Umacnia się władza centralna w Republice, 
coraz więcej decyzji podejmuje się na szczeblu centralnym np. w minister-
stwach, gdzie zapadają niejednokrotnie decyzje, z kim będzie nawiązana 
współpraca, w jakim zakresie, jakie projekty będą realizowane, kto będzie 
partnerem, itd. „Odgórne decyzje – zdaniem R. S. – z jednej strony spowal-
niają współpracę, usztywniają ją, z drugiej stanowią niejako zapewnienie, że 
zatwierdzony przez ośrodek centralny projekt będzie rzeczywiście wdrażany, 
realizowany i dofinansowany”. To duża gwarancja dla podmiotów gotowych 
do współpracy z Brześciem (Białorusią), ale obawiających się strat i ryzyka 
z nią związanego. Zwłaszcza obecnie, gdy nowe wymagania UE co do part-
nerstwa z Białorusią czy Ukrainą nakładają obowiązek współfinansowania 
projektów po obu stronach. 
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Rys 25. Sieć przepływu osób w ramach projektów przedakcesyjnych 2000-2003 (n 
= liczba osób)

   

Źródło: opracowanie własne
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4.3. „Mosty” i „luki strukturalne” w sieci przepływów Białej 
Podlaskiej i Brześcia w ramach Programu INTERREG 
2004-2006

Zogniskowana wokół kompozycji sieciowych współpraca transgranicz-
na to respons na procesy i wyzwania charakterystyczne dla współczesnego 
świata, w którym „Otaczającą nas rzeczywistość możemy postrzegać jako 
chaos – nieskończony zbiór miejsc, rzeczy, osób i wydarzeń połączonych 
nieskończonymi zależnościami będących w ciągłym ruchu i niedających 
się zredukować do mniejszej liczby elementów”443. Elastyczność związana 
z funkcjonowaniem sieciowym umożliwia swobodną reorganizację i kon-
figurację elementów uczestniczących w sieci. Rozbudowane, horyzontalne 
sieci partnerskie, stanowiące wyraz wolności i przeobrażeń we wszystkich 
dziedzinach życia umożliwiają przepływ kapitałów oraz swobodne podłą-
czenia nowych elementów do sieci. Ułatwia to funkcjonowanie w płynnej 
i dynamicznej rzeczywistości społecznej, z jaką mamy do czynienia w dobie 
XXI wieku, w której „Regiony i sieci (…) tworzą wzajemnie zależne bieguny 
w obrębie nowej przestrzennej mozaiki globalnej innowacji”444. Ilustracją 
ów rozbudowanych, poziomych sieci współpracy są projektowe inicjatywy 
projektowe w ramach Programu INTERREG 2004-2006, w których najbar-
dziej aktywnym podmiotem jest Urząd Miasta Biała Podlaska, połączony 
z siedmioma aktorami (rys. 26, 27), uczestniczący w pięciu projektach (zob. 
tab. 3). W prezentowanych sieciach pełni przy tym funkcję brokera, kon-
solidującego gęstości lokalne w obrębie sieci BCK, władz miast Baranowi-
cze i Łuck, komendy miejskiej i wojewódzkiej Policji z władzami Brześcia 
(BOKW) oraz Polskiej Agencji Rozwoju Turystycznego i BOKW. Węzłem 
o najwyższym stopniu, uwzględniając relacje wejściowe i wyjściowe, jest 
UM B.P. (7), dalej zaś BOKW (4). W obrębie sieci występują również dwie 
gęste grupy, przypominające kliki, utworzone przez władze miasta Biała 
Podlaska, Bialskie Centrum Kultury, przedstawicieli Komitetu Wykonaw-
czego Łucka i Baranowicz, wojewódzką i miejską komendę policji. Wspól-
nym węzłem dla obydwu grup jest UM B.P., który jako kluczowy węzeł 
może rozbić strukturę sieciową. 

Sieci na rysunku 26. i 27. wykazują jeszcze inną cechę, mianowicie obec-
ność odizolowanych fragmentów w obrębie uczelni z Białej Podlaskiej, 
Brześcia, Baranowicz (PSW, BPU, WPE-PC) oraz BSRR, stowarzyszenia 
Sodiejstwie i Białorusko-Polskiego Klubu. Wykreowana na bazie projek-
tów struktura sieciowa to platforma przepływu osób i usług (seminariów, 
443 R. Szul, System…, s. 221.
444 R. Gordon, Internationalization, Multinationalization, Globalization: Contradictory World Economies 

and New Spatial Divisions of Labor, Santa Cruz 1994, s. 46.
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szkoleń, wystaw), w której najbardziej aktywne podmioty to PSW, WPE-
-PC, UM B.P., BOKW, BCK (rys. 28 oraz 29). W obrębie sieci przepływów 
największy stopień rozległości, a zatem ilość podmiotów z którymi realizo-
wane są przepływy, posiadają władze Białej Podlaskiej (7) oraz BOKW (4). 
Uwzględniając intensywność działań w sieci, dominującą pozycję zajmuje 
PSW wraz z WPE-PC (14 seminariów, szkoleń, itd.), UM B.P. i BOKW (11), 
UM B.P. – BCK – KW Baranowicze (8), BSRR i stowarzyszenie Sodiejstwie 
(7) czy BSRR i Polsko-Białoruski Klub w Brześciu (5). 

Analizując sieć transgranicznych relacji Białej Podlaskiej należy zazna-
czyć, że doświadczenie samorządu miasta Biała Podlaska, w zakresie part-
nerstwa ponad granicami, sięga początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy 
na mocy porozumienia partnerskiego z września 1991 roku zainicjowana 
została współpraca z Brześciem „przy pomocy licznych osobistych kontak-
tów ludzi obu miast, (…), dążąc do polepszenia wzajemnego zrozumienia 
i zaufania między mieszkańcami Brześcia i Białej Podlaskiej”445. Porozu-
mienie, o którym mowa, zakłada rozszerzanie oraz umacnianie kontaktów 
na bazie wymiany i wizyt ludności obu miast, wymiany kulturalnej, wy-
miany specjalistów oraz osiągnięć z zakresu gospodarki miejskiej, usług, 
ochrony zdrowia, ochrony środowiska i wiele innych inicjatyw. W 2006 
roku z inicjatywy władz miasta Biała Podlaska podpisane zostało kolejne 
porozumienie, z miastem Baranowicze w obwodzie Brzeskiem, na mocy, 
którego obydwa ośrodki deklarują partnerstwo gospodarcze, współpracę 
w dziedzinie administracji miejskiej, transportu, kultury, oświaty, sportu, 
realizacji inwestycji oraz transferu technologii446. 

Zdaniem M. B., skarbnika Urzędu Miasta oraz byłego Naczelnika Wydzia-
łu Strategii i Rozwoju, współpraca transgraniczna z Brześciem kreowana 
była głównie w latach dziewięćdziesiątych, do czasu, kiedy Biała Podlaska 
była miastem wojewódzkim. Po 1999 roku wektor współpracy transgra-
nicznej Białej Podlaskiej ukierunkowany został na miasto Baranowicze. 
Władze Brześcia spoglądają obecnie, zdaniem M. B., w kierunku dużo więk-
szego Lublina, jako miasta wojewódzkiego a zarazem partnera o większym 
potencjale oraz zasobach. W opinii M. B. minimalizacja współpracy trans-
granicznej z Brześciem, to również efekt reorganizacji polityki samorzą-
dowej prezydenta Białej Podlaskiej, który jako lider, nie kładzie nacisku 
na partnerstwo z Rejonem Brzeskim, koncentrując się przede wszystkim 
na tzw. twardych, infrastrukturalnych projektach transgranicznych. Lukę 
445 Porozumienie o partnerskich i przyjacielskich kontaktach między miastami Brześć (BSRR) i Biała 

Podlaska (Polska), http://www.um.bialapodlaska.pl/pliki/dok/porozumienie_brzesc1.jpg, 2.jpg, 
20.12.15. 

446 Porozumienie o współpracy między miastem Baranowicze z Republiki Białoruś a miastem Biała Pod-
laska z Rzeczpospolitej Polskiej, http://www.um.bialapodlaska.pl/pliki/dok/porozumienie_barano-
wicze.jpg, 20.12.15.
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we współpracy na różnych obszarach, doskonale, zdaniem M. B., wypełnia 
Starostwo Powiatu Biała Podlaska, które współpracę z Brześciem traktuje 
w kategorii działań priorytetowych. 

Z punktu widzenia władz miasta Biała Podlaska kluczowym partnerem 
jest Konsulat Republiki Białoruskiej, od którego miasto otrzymuje informa-
cje o inicjatywach, działaniach i projektach skierowanych na współpracę 
transgraniczną447. „Oprócz konsulatu białoruskiego, kluczowym źródłem in-
formacji dla miasta są władze miasta Brześć” – zwraca uwagę były Naczel-
nik. Za kluczową uważa współpracę konsul Republiki Białoruskiej, którego 
zdaniem „stosunki między zwykłymi obywatelami każdej narodowości są 
podstawą rozwoju wszystkich stosunków, na każdym poziomie, czy samo-
rządowym, czy centralnym. Jeśli nie będzie tych kontaktów, (…), nie będzie 
współpracy na żadnym szczeblu”448. Istotną rolę w przepływie informacji 
przypisać należy Bialskopodlaskiej Izbie Gospodarczej, stale współpracu-
jącej z Izbą Gospodarczą w Brześciu. Z punktu widzenia miasta Izba peł-
ni funkcję pomostu pomiędzy urzędem miejskim Białej Podlaskiej a Izbą 
Gospodarczą w Brześciu. Kluczową rolę odgrywa również Konsulat RP 
w Brześciu, władze miasta Brześć, Obwód i Rejon Brzeski, wielokrotnie za-
angażowane we współpracę na różnych płaszczyznach. Strategicznym ak-
torem jest również Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, szcze-
gólnie od momentu, w którym przejął większość kompetencji Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w zakresie partnerstwa ze wschodnimi sąsiadami. 
Przykładem współpracy transgranicznej jest program „Dobrosąsiedztwo” 
realizowany wspólnie przez miasto Biała Podlaska, Bialskopodlaską Izbę 
Gospodarczą, Krajową Izbę Gospodarczą oraz Polsko-Białoruską Izbę Han-
dlową. Na uwagę zasługuje fakt, że wyżej wymieniony program skupia wo-
kół siebie podmioty o charakterze lokalnym jak również krajowym449 .

W opinii M. B. barierą we intensyfikacji współpracy transgranicznej 
jest granica, utrudniająca szeroko rozumiane przepływy osób, zasobów 
materialnych, itd. Kluczowe znaczenie mają również czynniki polityczne, 
zarówno wizja i kierunek polityki UE w stosunku do Białorusi, jak również 
sytuacja wewnętrzna w Republice Białoruskiej. Reżim Aleksandra Łuka-
szenki narzuca samorządom białoruskim reprezentowanie wewnątrz jak 
i na zewnątrz kraju linii poprawności politycznej zgodnej z wizją samego 
„baćki”, a ta z kolei jest ukierunkowana na Rosję. Polskie samorządy nie 
mają tego obowiązku, mogą w swoich działaniach kierować się własnymi 
447 Jedna z siedzib Konsulatu Republiki Białoruskiej mieści się w Białej Podlaskiej, co ułatwia podejmo-

wanie współpracy, nawiązywanie kontaktów i wzmacnianie współpracy. 
448 Siemakowicz G. 2012, Sąsiedztwo zobowiązuje. Rozmowa z konsulem Republiki Białorusi Aleksan-

drem Łozickim, „Gościniec Bialski. Czasopismo samorządu powiatu bialskiego”, nr 10/2012, Biała 
Podlaska.

449 Szerzej nt. Forum „Dobrosąsiedztwo” w rozdziale 5-tym. 
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interesami, z punktu widzenia polityki samorządowej, nie zaś linii poli-
tycznej dominującej w Rzeczpospolitej. Kontakt pomiędzy Białą Podlaską 
a Brześciem utrudniają skomplikowane przepisy i mało zrozumiałe proce-
dury regulujące współpracę, mające na celu utrudnianie wszelkich działań, 
niejednokrotnie wysuwając absurdalne wręcz przepisy i uregulowania. 
Dotyczą one nie tylko wymiany „na dużą skalę”, pomiędzy podmiotami go-
spodarczymi, ale również prywatnego importu towarów na Białoruś450. Ce-
lem wprowadzenia restrykcyjnych przepisów jest ochrona wewnętrznego 
rynku produkcji. Ponadto lokalne władze po stronie białoruskiej nie chcą 
samodzielnego podejmowania decyzji, bez porozumienia z władzami cen-
tralnymi, w obawie przed odpowiedzialnością i represjami ze strony Miń-
ska lub białoruskich służb KGB, reprezentujących linię i wizję polityczną 
Aleksandra Łukaszenki. 

Zdaniem przedstawiciela Urzędu Miasta mocną stroną współpracy Białej 
Podlaskiej i Brześcia jest świadomość wspólnej historii, przeszłości wśród 
mieszkańców obu miast, ze szczególnym uwzględnieniem Białej Podlaskiej. 
„Lokalni mieszkańcy pamiętają – podkreśla M. B., że Brześć i okolice należały 
przed wojną do Polski, nie były oddzielone granicą, stanowiły część terytorium 
państwa polskiego, jego kultury, tradycji, tożsamości. Ponadto wśród lokal-
nej społeczności budzi się sentyment czy resentyment do Brześcia, zwyczajna 
chęć zwiedzania Brześcia, zapoznania się z lokalnymi mieszkańcami, kultu-
rą, mentalnością jego mieszkańców”. Pozytywnym aspektem jest ponadto 
świadomość wspólnej historii Polaków i Białorusinów, wspólnych korzeni, 
tradycji, elementów kultury, jak również języka sąsiadów, co ułatwia podej-
mowanie oraz rozwijanie kontaktów.

450 Decyzją Państwowego Komitetu Celnego na Białorusi od marca 2015 roku artykuły AGD, RTV, sprzęt 
komputerowy bez dodatkowych opłat podatkowo-akcyzowych można wwieźć na obszar Republiki 
Białorusi według następujących przepisów: jeden raz na 3 lata (1 sztuka określonego sprzętu AGD, itd.), 
komplet opon samochodowych jeden raz na 2 lata, http://www.bialorus.pl/gospodarka?artid=4166, 
30.12.2015. 

 Od lipca 2014 roku dla ochrony rynku wewnętrznego władze w Mińsku wprowadziły wyłączne pra-
wo importu towarów, których odpowiedniki produkowane są na Białorusi, tylko wybranych firmom. 
W samym tylko 2014 wartość niesprzedanych białoruskich towarów wyniosła ponad 78% miesięcz-
nej produkcji, http://www.polskieradio.pl/75/921/Artykul/1155720,Bialorus-planuje-ograniczyc-
-import-niektorych-towarow Od sierpnia 2014 roku wprowadzono również ograniczenia na import 
produktów spożywczych m.in. z państw tzw. Unii Celnej Białorusi, Rosji i Kazachstanu. Dla przykła-
du raz na 2 miesiące na teren Republiki Białoruskiej można wwieźć 10 kilogramów towaru i 1 litr 
alkoholu, http://www.stefczyk.info/wiadomosci/swiat/bialorus-ogranicza-prywatny-import-towa-
row,11314490265, 30.12.2015. 
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Rys. 27. Sieć przepływu osób w ramach programów INTERREG 2004-2006

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 28. Sieć przepływu usług (seminaria, szkolenia, wystawy) w ramach progra-
mów INTERREG 2004-2006 (n = liczba usług)

Źródło: opracowanie własne 
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Doświadczenie dotychczasowej polityki integracji europejskiej, jak rów-
nież intensyfikacji współpracy transgranicznej, wymaga od poszczególnych 
podmiotów zrozumienia mechanizmów budowy współczesnej Europy osa-
dzonej na gęstych sieciach powiązań różnego typu, między poszczególnymi 
podmiotami, bowiem na kanwie sieci oparta jest instytucjonalizacja jedno-
czącego się Starego Kontynentu. Tylko Europa budowana oddolnie, osadzo-
na na transgranicznych sieciach społecznych może być trwałą podstawą do 
rozwoju Starego Kontynentu. Do tego typu Wspólnoty Europejskiej, tego 
niedokończonego projektu – jak określił ją Jurgen Habermas – rozumianej 
w kategoriach społeczeństwa sieciowego, poszczególne państwa muszą się 
zaadoptować. Szczególne wyzwanie stoi przed regionami wschodniej Euro-
py, które „jeśli przestaną być pulsującymi gęstą siecią powiązań regionami, 
(…) staną się na powrót ścianami, blokującymi naturalną dyfuzję cywiliza-
cyjno-kulturową”451. W dłuższej perspektywie czasowej sytuacja tego typu 
pogłębi dystans pomiędzy zachodnią a wschodnią częścią Starego Konty-
nentu, umacniając podział na centrum i peryferie.

 Wspomnianą „pulsującą gęstą siecią powiązań” w analizowanych sie-
ciach współpracy, wydaje się być Państwowa Szkoła Wyższa (PSW), która 
od dłuższego czasu, poprzez udział w programach finansowanych ze środ-
ków UE, podejmuje skoordynowane działania w zakresie kreowania kapi-
tałów: ludzkiego, materialnego i społecznego. Rektor PSW (M. A.) przeko-
nany o konieczności kumulowania i korzystania z trzech rodzajów kapitału 
równocześnie, zaznacza, że „zarówno kapitał materialny, (…), jak i intelek-
tualny, nie będzie wykorzystany w pełni, jeśli nie uda się nam zbudować 
wspólnie kapitału społecznego, który obejmie wszystkich i nasyci zarów-
no poszczególne osoby, komórki organizacyjne, jak i zespoły ludzkie”452. 
Działaniami ukierunkowanymi na osiągnięcie wyżej wymienionego celu są 
m.in. transgraniczne projekty uczelni na kanwie których ma miejsce wy-
miana osób, przepływ wiedzy, organizacja szkoleń, konferencji i inne (rys. 
30, 31, 32). Państwowa Szkoła Wyższa jako podmiot, wokół którego sku-
mulowane zostały jednostkowe i zbiorowe węzły oraz ich zasoby, kreuje 
transgranicze, które „istnieje dzięki fizycznemu i mentalnemu wychodze-
niu poza granice, dzięki przekraczaniu granic zorientowanemu na użytecz-
ną obecność innych, (…),spontanicznej aktywności jednostek spowodowa-
nej zaspokajaniem potrzeb, ku czemu większe możliwości istnieją właśnie 
po drugiej stronie granicy”453. Uczelnia, jako inicjator projektów transgra-
451 K. Krzysztofek, Europa po rozszerzeniu Unii. Implikacje dla Polski, [w:] K. Krzysztofek, A. Sadowski 

(red.), Pogranicza i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej – implikacje dla wschodniego 
pogranicza Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004, s. 125.

452 M. Adamowicz, Spojrzenie w przyszłość, Album Jubileuszowy PSW – Dziesięciolecie Uczelni, Wydaw-
nictwo PSW Biała Podlaska 2010, s. 119.

453 Z. Kurcz, A. Sakson, Polskie…, s. 7.
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nicznych, jest aktorem uprzywilejowanym ze względu na pozycję w sieci, 
„za którą idą” duże możliwości działania. W sieci typu gwiazda (rys. 30-30), 
skupionej wokół określonych wydarzeń kulturalnych, naukowych, stopień 
aktora będącego inicjatorem wyżej wymienionych wydarzeń jest miarą 
centralności, a tym samym władzy w sieci. Utrzymywanie dużej ilości kon-
taktów (np. rys. 30 – stopień aktora wynosi 22), generuje większy zakres 
władzy, wraz z nią większe możliwości oddziaływania na innych oraz po-
dejmowania działań. 

W świetle koncepcji teoretycznej Nan Lina, jednostka, w analizowanym 
przypadku PSW, akumuluje, a przy tym wykorzystuje posiadany kapitał 
społeczny do celów instrumentalnych i ekspresyjnych. Zdobywając szeroki 
dostęp do zasobów innych współuczestników sieci, ma możliwość wyko-
rzystania ich do własnych celów. Co więcej, efekty i konsekwencje tak zgro-
madzonego kapitału społecznego przyjmują charakter korzyści material-
nych, to jest w formie zasobów rzeczowych (rys. 31) oraz informacyjnych, 
tzn. w postaci przepływów wiedzy, doświadczeń oraz informacji (rys. 32). 
Z punktu widzenia Pierre’a Bourdieu, zdaniem którego kapitał społeczny 
danego aktora zależy po pierwsze, od wielkości sieci, jaką jest on w stanie 
zmobilizować, po drugie, od zasobów kapitału kulturowego, ekonomiczne-
go i symbolicznego, na kanwie analizowanych sieci największą ilością za-
sobów dysponują, oprócz Państwowej Szkoły Wyższej, Urząd Miasta Biała 
Podlaska (UM B.P.) oraz przedstawiciele Brzeskiego Komitetu Wykonaw-
czego (BOKW). Na uwagę zasługuje ponadto sieć powiązań Bialskopodla-
skiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego (BSRR), który odłączony od 
głównej sieci potrafi skutecznie zakumulować zasoby w relacjach z podob-
nymi do siebie podmiotami po stronie Białorusi. 

Realizowane projekty, na podstawie których do sieci włączane zostają 
podmioty o różnorodnych charakterystykach stymulują, mówiąc językiem 
Roberta Putnama, rozwój kapitału pomostowego, pozytywnie oddziały-
wującego nie tylko na zaangażowanych w relacje aktorów, ale również na 
otoczenie zewnętrzne, budując atmosferę zaufania, otwartości oraz soli-
darności. Heterogeniczna sieć z nieredunantnymi kontaktami społecznymi, 
prowadzącymi do osób o różnych pozycjach i zasobach generuje, zdaniem 
Ronalda Burta konstrukty z dziurami strukturalnymi, bogatymi w kapitał 
społeczny. Stanowi przy tym istotne rozwiązanie w sytuacji niepewności 
i ryzyka, w której „nie ma jednoznacznych alternatyw i zależności, zaś (tu – 
autor D.B.) nowych nieprzewidywalnych skutków nie sposób opanować za 
pomocą dawnych instrumentów”454. 

454 U. Beck, Społeczeństwo…, (Przedmowa). 
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Rys. 31. Sieć przepływu osób w ramach warsztatów w projekcie „Kalejdoskop” (n 
= liczba osób)

Źródło: opracowanie własne

Rys. 32. Sieć przepływu osób w ramach projektu „Polsko-Białoruski Festiwal Kul-
tury Studenckiej” (n = liczba osób)

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 33. Sieć przepływu osób w projekcie „Rozwój kompetencji w zakresie współ-
pracy transgranicznej w regionie Biała Podlaska – Brześć” (n = liczba osób)

Źródło: opracowanie własne

Rys. 34. Sieć przepływu osób w ramach projektu „Promocja zrównoważonego roz-
woju w północnej części Euroregionu Bug”

 

Źródło: opracowanie własne
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Rozdział 5.

Partnerstwo transgraniczne jako 
sieć powiązań Białej Podlaskiej 

i Brześcia na przykładzie 
inicjatyw współpracy 

transgranicznej po 2007 r.

5.1. Analiza sieci współpracy Białej Podlaskiej i Brześcia – 
przykład Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-
UA 2007-2013

Współczesne formy życia społecznego sukcesywnie przybierają struk-
turę miękkiego pola interakcji, skonstruowanego przez sieć zależności, 
powiązań i wymiany. Stanowią przy tym pole segmentowane, pozostają-
ce w ruchu, rozszerzające się i kurczące, scalające bądź rozpadające. W tak 
skonstruowanym polu w skład sieci relacji wchodzą tkanki, jak określa je 
Piotr Sztompka, idei, reguł, działań oraz interesów. Na ich bazie powstają 
świadomość społeczna, instytucje społeczne, organizacje społeczne i hie-
rarchie społeczne. Dereifkacja rzeczywistości społecznej w stronę pola 
oznacza postrzeganie społeczeństwa nie jako sztywnego, hierarchicz-
nego obiektu, ale nieustannego, nieskończonego strumienia wydarzeń. 
„Całą rzeczywistość społeczną wypełniają zjawiska dynamiczne, jest to 
strumień zmian o różnej prędkości, intensywności, rytmie i tempie”455. Na 
gruncie teorii Pierre’a Bourdieu pola to areny zinstytucjonalizowane, skon-
figurowane, w obrębie których intensyfikują się procesy gry, rywalizacji, 
której stawką jest zdobycie lub utrzymanie władzy nad kapitałem. Kapitał 
ten ułatwia dostęp do określonych zasobów, istotnych z punktu widzenia 
455 P. Sztompka, Socjologia zmian…, s. 25.
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uczestników pola, o które toczy się nieustanna rywalizacja. „Wszystkie ro-
dzaju kapitału (…) są aktywne w obrębie regionu jako pola, jednak ich wa-
lor uzależniony jest od przewagi i stopnia autoryzacji poszczególnych elit, 
ich dyskursów oraz od stosunku sił między nimi”456. 

Kluczowe znaczenie Pierre Bourdieu przypisuje „habitusom”, które 
z jednej strony stanowią system wzorów działania, z drugiej z kolei współ-
odpowiadają za przebieg interakcji w danym polu, kształtując interesy 
(w języku naukowym P. Bourdieu „zasoby kapitałowe”) podmiotów tego 
pola. Odwołując się do kategorii francuskiego socjologa, uwzględniając 
rozkład kapitałów i możliwość ich wykorzystania, można określić relacje 
strukturalne w obrębie pola, zidentyfikować interesy i strategie poszcze-
gólnych jego aktorów. Sieciowe struktury organizacyjne zakładają sprzę-
żenie habitusów z węzłami sieci, co w praktyce może oznaczać współpracę 
opartą na wspólnie podzielanych i akceptowanych normach, wartościach, 
wzorach działania, w które zaangażowane są rozmaite podmioty: władze 
lokalne, regionalne i centralne, organizacje pozarządowe, uczelnie, przed-
siębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu i inne. Towarzyszy temu wzmo-
żona mobilność społeczna, solidarność terytorialna, spotęgowane przepły-
wy i powiązania. 

W coraz bardziej złożonym, chaotycznym, trudnym do uporządkowa-
nia świecie mamy do czynienia z jednej strony z segmentacją, fragmenta-
ryzacją podmiotów, z drugiej zaś kumulujących się zależności, powiązań 
pomiędzy nimi. „Świat nie jest już tylko światem państw, ale wielopoziomo-
wym światem społecznym – składającą się z wielu aktorów społecznością 
międzynarodową”457. Te wielopoziomowe, suprapaństwowe, subpaństwo-
we oraz państwowe relacje przybierają jednocześnie kształt wielopodmio-
towych, publicznych oraz prywatnych powiązań. Coraz częściej do głosu 
dochodzą podmioty niebędące państwami jak np. gminy, miasta, regio-
ny, które uzupełniają bądź zastępują działania podejmowane do tej pory 
przez mniej lub bardziej hierarchiczne, scentralizowane państwa naro-
dowe. Sytuacja geopolityczna, globalna konkurencja, rywalizacja, płynne, 
dynamiczne relacje wymuszają niejako włączenie się w ten konkurujący 
świat podmiotów niepaństwowych. Trafnie zauważa autorka, że „Mamy 
do czynienia ze swoistą polifonią, której na arenie międzynarodowej pań-
stwo przemawia wieloma głosami – władz centralnych i władz jego części 
składowych”458. Kluczową pozycję w tak skomponowanej strukturze Euro-
py zajmują transnarodowe sieci terytorialne, definiowane jako horyzon-
talne, nieokazjonalne relacje pochodzących z co najmniej dwóch państw 

456 A. Gąsior-Niemiec, Pole…, s. 24. 
457 H. Dumała, Transnarodowe…, s. 15. 
458 Tamże, s. 17. 
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jednostek terytorialnych o określonej ekstensji przedmiotowej, czasowej 
i terytorialnej459. „W sieciowym modelu (…) sztuka będzie polegała na tym, 
by znaleźć niedostrzegane drobne elementy i opracować najlepszy sposób 
ujęcia ich w zbiorowość”460 .

Analizując wizualizację sieci na rysunku 35 podkreślić należy kluczowe 
znaczenie Starostwa Powiatu Bialskiego, posiadającego kontakty z sied-
mioma podmiotami, na bazie projektów transgranicznych po 2007 roku 
(stopień węzła dla SPB wynosi 7). Partnerstwo z czterema podmiotami 
zawiązały: PSW, MSN Brześć, OSP i MSN w Łucku, organizacja „Strażak” 
(stopień węzła 4). Pod względem intensywności współpracy dominujące 
miejsce przypada Państwowej Szkole Wyższej (stopień intensywności – 2). 
Zarówno starostwo powiatu, jak też uczelnia w Białej Podlaskiej pełnią 
funkcję brokerów, co więcej SPB jest kluczowym węzłem dla całej sieci, jego 
nieobecność (wyłączenie) doprowadzić może do rozpadu całej sieci. Punk-
tami odizolowanymi, które można przyłączyć do sieci wraz z ich zasobami, 
są Wojewódzki Szpital Specjalistyczny i Brzeski Szpital Obwodowy. Część 
skumulowanych przez ww. podmioty zasobów obrazują sieci na rysunkach 
36-39. Na bazie projektu „Rozwój pomocy kardiologicznej ludności Polski 
i Białorusi”, stopień aktora (w tym przypadku WSS) w sieci gwiazda wy-
nosi 6 (sieć przepływu usług) i 7 (sieć przepływu osób). Analizując czę-
stotliwość interakcji mierzoną ilością referatów, kluczowe znaczenie mają: 
Instytut Kardiologiczny w Warszawie (5), SPSK nr 4 w Lublinie (4) oraz 
WSS (3). W przypadku ilości osób uczestniczących w konferencji podmio-
tem dominującym jest organizator tj. WSS (116 osób), dalej Instytut Kardio-
logiczny (5) i SPSK (4 osoby). 

459 Por. Tamże, s. 18.
460 K. Kelly, Nowe…, s. 13.
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Rys. 35. Sieć wnioskodawców i partnerów projektów w ramach Programu Współ-
pracy Transgranicznej PL-BY-UA 2007-2013 (n = liczba projektów)

Żródło: opracowanie własne

Rys. 36. Sieć przepływu osób (spotkanie robocze) w ramach projektu „Szlak rowe-
rowy - śladami nadbużańskich tajemnic” (n = liczba osób) 

 

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 37. Sieć przepływu zasobów rzeczowych w projekcie „Rozwój pomocy kar-
diologicznej ludności Polski i Białorusi w ramach PWT PL-BY-UA 2007-2013” (n = 
liczba zasobów)

 

Źródło: opracowanie własne

Rys. 38. Sieć przepływu usług (wykłady) w projekcie „Rozwój pomocy kardiolo-
gicznej ludności Polski i Białorusi w ramach PWT PL-BY-UA 2007-2013” (n = liczba 
wykładów)

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 39. Sieć przepływu osób w projekcie „Rozwój pomocy kardiologicznej ludno-
ści Polski i Białorusi w ramach PWT PL-BY-UA 2007-2013” (n = liczba osób)

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 42. Sieć pracowników – cudzoziemców zatrudnionych w Państwowej Szkole 
Wyższej

Źródło: opracowanie własne

5.2. „Ekoturystyka szansą zrównoważonego rozwoju 
regionów przygranicznych” – sieć współpracy Polski, 
Białorusi, Ukrainy w ramach Programu Wspierania 
Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug

W polityce rozwoju partnerstwa transgranicznego od dłuższego czasu 
zaobserwować można stymulowanie i spotęgowanie partycypacji społecz-
nej wokół projektów związanych z kulturą i turystyką. Andrzej Sadowski 
podkreśla, że „Z socjologicznego punktu widzenia pogranicze jest przede 
wszystkim miejscem (…) kontaktu społecznego i kulturowego”461. Impli-
kacją tak rozumianego stanowiska jest tworzenie na obszarach transgra-
nicznych sieci styczności skupiających podmioty sektora turystycznego 
i kulturowego, wspólnie przygotowujących i realizujących działania na 
rzecz wzmacniania relacji po obu stronach granicy. „Siła i kierunek tych 
wpływów ulegają zmianie, ale jeśli one mają miejsce i trwają, to pogranicze 

461 A. Sadowski, Polska polityka wschodnia a pogranicze polsko-białoruskie, [w:] R. Stemplowski, A. Żela-
zo (red.), Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku. Raporty, Wydawnictwo Polski 
Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2002, s. 282. 
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istnieje, kształtują je bowiem przemieszczający się i wchodzący w interak-
cje sąsiedzi”462. Przykładem jest analizowany projekt w ramach Programu 
Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug463. Projekt sta-
nowił jednorazową inicjatywę pomiędzy Starostwem Powiatu Bialskiego, 
Radą Rejonową w Szacku na Ukrainie i Radą Deputowanych w Brześciu na 
Białorusi (rys. 43-46). W ramach pierwszego etapu zorganizowane zosta-
ły wykłady i warsztaty przygotowane przez przedstawicieli Państwowej 
Szkoły Wyższej, Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Parku Kra-
jobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska (rys. 24, podmioty zaznaczone kolorem zielonym). Centralne miej-
sce w sieci stanowili prelegenci, przedstawiciele określonych instytucji, 
podmiotów tj. oprócz wspomnianych wcześniej również Szacka Rejonowa 
Administracja Państwowa, Brzeski Obwodowy Komitet Wykonawczy, Sza-
cki Narodowy Park Przyrodniczy, rezerwat „Polesie Nadbużańskie” oraz 
przedstawiciel gospodarstwa agroturystycznego „Kalinka” (rys. 30 i 31).

Istotny wkład i zaangażowanie po stronie Starostwa Powiatowego 
w Białej Podlaskiej, to dowód na to, że władze powiatu zdają sobie sprawę, że 
„transgranicze (…), to również miejsce konfrontacji z przeszłością, czerpa-
nia z bogatego kontekstu historycznego i zmagania się ze stereotypami”464. 
Starostwo, jako instytucjonalnie ugruntowana władza posiada, mówiąc 
językiem P. Bourdieu, kapitał symboliczny, przejawiający się w prestiżu, 
reputacji i wysokiej pozycji w strukturze społecznej. Kapitał ten ułatwia 
władzom Starostwa akumulację innych form kapitału, których potencjał, 
jak wspomniano wcześniej, zależy od wielkości sieci, jaką ów podmiot jest 
w stanie zmobilizować oraz zasobów, jakie posiada. Jak pisze Pierre Bour-
dieu, potencjał kapitału społecznego zależy od masy energetycznej nakie-
rowanej na komasację pozostałych kapitałów, a zatem wzrost posiadanych 
przez Starostwo zasobów ekonomicznych i kulturowych pociąga za sobą 
wzrost szans na zwiększenie sieci powiązań i zasobów z nią związanych. 
Jest to praktyczny przykład prawa Metcalfe’a, które mówi, że użyteczność 
sieci rośnie proporcjonalnie do podłączonych do niej, kolejnych węzłów. 

Na analizowanych poziomach projekt jest siecią formalnych relacji, któ-
re ułatwiają współpracę, wzmacniają obustronne zaufanie i umożliwiają 

462 Z. Kurcz, O transgraniczu…, s. 9. 
463 Projekt pt. „Ekoturystyka szansą zrównoważonego rozwoju terenów przygranicznych zrealizowany 

został w 2010 roku z inicjatywy trzech samorządów z Polski, Białorusi i Ukrainy. Celem projektu była 
współpraca w zakresie turystyki ekologicznej, jej promocja i zrównoważony rozwój. W ramach pro-
jektu zorganizowano szkolenia, warsztaty, konferencje jako platformy wymiany doświadczeń, wiedzy, 
informacji. Działania projektu skierowane zostały do przedstawicieli władz samorządowych, orga-
nizacji turystycznych, osób odpowiadających za obszary chronione oraz podmiotów prowadzących 
działalność agroturystyczną. Zob. więcej: Dolina Bugu – perła trzech regionów”, Wydawca Comernet 
sp. z o.o., Biała Podlaska 2010. 

464 Z. Kurcz. O transgraniczu…, s. 14. 



199

dostęp do zasobów w postaci wiedzy, informacji oraz doświadczenia. Cała 
struktura sieciowa, w myśl teorii Jamesa Colemana jest kapitałem społecz-
nym, jako zasobem wszystkich podmiotów tej struktury społecznej, wyni-
kającym z samego uczestnictwa w strukturze. „Jednak, aby kapitał ten był 
tworzony podczas ich działań, muszą wystąpić następujące elementy: tzw. 
domknięcie sieci relacji społecznych, stabilność struktury społecznej oraz 
kod normatywny”465. W aspekcie sieciowym (strukturalnym) kapitał spo-
łeczny w koncepcji Jamesa Colemana to wiarygodne struktury społeczne, 
które kreują dla ich uczestników (aktorów, węzłów) określone zobowiąza-
nia, oczekiwania, normy, sankcje i kanały przepływów, co przedkłada się 
na efektywną realizację podejmowanych działań. Ukonstytuowana na ba-
zie prezentowanego projektu sieć wydaje się spełniać wszystkie elemen-
ty, niezbędne do kreowania tak zdefiniowanego kapitału społecznego. Sie-
ci (nr 43-45) mają charakter domkniętych, a przy tym stabilnych relacji, 
a ich rozłożenie w czasie przedkłada się na uformowanie oczekiwań, norm, 
sankcji i zobowiązań w obrębie każdego z uczestników tej struktury. 

Przykładając analizowaną sieć do koncepcji Roberta Putnama, stwier-
dzić należy, że na jej (tj. sieci) kanwie kreowany jest kapitał pomostowy, 
wytwarzany przez zróżnicowane podmioty, ułatwiający dostęp do zaso-
bów (np. materialnych) krążących w ramach sieciowych powiązań. Zagre-
gowane jednostki posiadają dostęp do wiedzy i doświadczeń uczestników 
projektu. Co więcej, ponieważ ma on charakter pojedynczej inicjatywy, choć 
„wpisanej” w określoną perspektywę czasową, stąd obecność słabych wię-
zi, które zdaniem Roberta Putnama przedkładają się na wzrost wspólnych 
profitów, a jednocześnie uniemożliwia wyłamanie się z przyjętych reguł 
i zasad funkcjonowania. Powstaje również pytanie czy prezentowany przy-
kład współpracy stanowi ilustrację budowy kapitału społecznego w myśl 
teorii F. Fukuyamy? Trudno w tym miejscu o jednoznaczne określenie, bo-
wiem specyfika funkcjonowania Białorusi, gdzie „Zmiana nadchodzi falami 
o różnej długości. Zmienia się gra, zmieniają się zasady gry i (…) sposób, 
w jaki zmieniają się zasady”466, utrudnia podejmowanie współpracy kana-
łami nieformalnymi, niemniej jednak, ten i podobne projekty umożliwia-
ją kooperację poprzez nieformalne reguły, normy i działania dla realizacji 
określonych interesów.

 Zdaniem Kevina Kelly’ego, „Aby maksymalizować innowacyjność, nale-
ży maksymalizować działania na peryferiach. Trzeba pobudzać aktywność 
na obrzeżach i utrzymywać jej czasową izolację, która stwarza warunki do 
wykrzesania tego, co różne, tego, co nowe. Sieć z definicji jest jednym wiel-
kim pograniczem. Nie ma w niej stałego centrum. Gdy sieć rośnie, pojawia 
465 J. Coleman, Social…, s. 98. 
466 K. Kelly, Nowe…, s. 106. 
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się w niej coraz więcej wstecznych prądów, w których mogą wykluwać się 
innowacje – niewidoczne, lecz cały czas powiązane siecią. Gdy wreszcie zy-
skają swą właściwą postać, mogą się mnożyć w szalonym tempie”467. Pre-
zentowane inicjatywy mogą być tego przykładem. Dowodem, jak z pojedyn-
czych, peryferyjnych sieci, w miarę intensywności działań mogą powstać 
kolejne, dynamicznie rozrastając się i mnożąc, wdrażając nowe rozwiąza-
nia i mechanizmy, choćby w zakresie transgranicznej współpracy uczelni, 
firm czy placówek medycznych. Zbigniew Kurcz zwraca uwagę, że „polska 
polityka zagraniczna tworzy jedynie formalne ramy dla rozwoju pograni-
czy i zaistnienia transgranicznej współpracy z naszymi sąsiadami, nato-
miast brak w tej polityce szczegółowych strategii i środków służących ich 
realizacji”468. Nie trudno się z tym nie zgodzić, jeśli mowa przede wszystkim 
o polityce współpracy transgranicznej ze wschodnimi sąsiadami, w której 
jak dotąd próżno szukać jasnego, określonego precyzyjnie stanowiska, 
nie tylko w polityce państwa polskiego, ale również na arenie międzyna-
rodowej, to znaczy w obrębie struktur Wspólnoty Europejskiej. Bruksela 
do dnia dzisiejszego nie ma jednego, wspólnego stanowiska, a program 
europejskiego sąsiedztwa wydaj się być listą niespełnionych marzeń, niż 
zarysem konkretnych zadań do wykonania. Co więcej, zdaniem Zbigniewa 
Kurcza „Polska polityka zagraniczna w stosunku do polskich pograniczy 
jest niekonsekwentna. W krótkim czasie zmianie ulegają priorytety, co ne-
gatywnie wpływa na stan pograniczy”469. Odpowiednim przykładem po-
wyższego zdania jest reakcja władz państwa polskiego i zachodniej części 
Europy na decyzje i działania podejmowane przez Aleksandra Łukaszenkę. 

W opinii Andrzeja Sadowskiego wzrost intensyfikacji współpracy 
transgranicznej zależy od kilku kluczowych warunków, jakie spełnić mu-
szą obydwie strony. „Myślę (pisze A. Sadowski) o klarownych, stabilnych 
i długookresowych regułach wzajemnych kontaktów (…). Do pozytywnego 
współdziałania potrzeba nadto kształtowania społeczeństwa otwartego 
na wymianę, na tolerancję odmiennych postaw, poglądów, potrzeba pozy-
tywnego nastawienia po obu stronach granic. Na sukces wymiany przygra-
nicznej składa się złożona konfiguracja wielu koniecznych przedsięwzięć, 
które mogą być ustalane i rozwiązywane drogą konsekwentnych działań 
praktycznych”470. 

467 K. Kelly, Nowe…, s. 80. 
468 Z. Kurcz, Polskie pogranicza…, s. 56. 
469 Tamże, s. 60. 
470  A. Sadowski, Przemiany na wschodnim transgraniczu Unii Europejskiej po 2004 roku ze szczególnym 

uwzględnieniem transgranicza polsko-białoruskiego, [w:] Z. Kurcz, Polskie pogranicza..., s. 295.
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Rys. 43. Sieć wnioskodawców oraz partnerów w ramach Norweskiego Mechani-
zmu Finansowego Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych (n = liczba 
projektów) 

 

Źródło: opracowanie własne

Rys 44. Sieć przepływu usług (warsztaty, wykłady) w ramach I -go etapu projektu 
„Ekoturystyka szansą zrównoważonego rozwoju regionów przygranicznych” (n = 
liczba usług)

 

Źródło: opracowanie własne
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5.3. Partnerstwo publiczno-prywatne w rozwoju 
współpracy transgranicznej na przykładzie Polsko-
Białoruskiego Forum Gospodarczego „Dobrosąsiedztwo 
2011”

Współpraca transgraniczna państwa polskiego, ukierunkowana na 
sąsiadujące z nim kraje, wymaga licznych uzgodnień, z jednoczesnym za-
chowaniem harmonii zasad i reguł na bazie których realizowane jest part-
nerstwo transgraniczne. Przybiera ono na sile w sytuacji, gdy globalizacja 
i europeizacja przeformułowały współczesną regionalizację, postrzeganą 
w kategoriach remedium neutralizującego zagrożenia, a przy tym sprzecz-
ności związane z globalnymi procesami. Integracja, kooperacja i koopety-
cja mają służyć minimalizowaniu negatywnych efektów globalizacji i eu-
ropeizacji, w sytuacji, gdy państwo, jako samodzielny podmiot, nie byłoby 
w stanie im zapobiec. Globalizacja, przybierająca zdaniem W. Morawskiego 
postać wiru, niczym rzeka porywa wszystko, co spotyka na swojej drodze. 
Słusznym wydaje się być stwierdzenie, że „im więcej nowych problemów, 
im więcej sprzeczności i niespójności, im głębsze skutki polaryzacji (…) tym 
więcej nowych przesłanek integracji regionalnej”471. Przez liczne państwa 
i regiony traktowana jest w kategoriach ochronnego parasola zapewnia-
jącego poczucie stabilności, pewności w świecie bezustannej konkuren-
cji przeplatanej nowymi, nierozpoznawalnymi dotychczas zagrożeniami. 
Siły globalizacji i europeizacji, niejako „z automatu” wchłaniają podmio-
ty uczestniczące z życiu społecznym, politycznym oraz ekonomicznym. 
Zmuszają do nieustannych zwrotów w myśleniu i redefinicji planowa-
nych działań. W przypadku Polski i pozostałych państw Europy Środko-
wej i Wschodniej ów wir, o którym wspomina W. Morawski, to komasacja 
procesów związanych z integracją europejską, transformacją systemową, 
poszerzaniem i wzmacnianiem strefy rosyjskiej strefy wpływów w niektó-
rych państwach byłego ZSRR, a ostatnio rozwojem unii euroazjatyckiej. 

Obszary transgraniczne, określane mianem „laboratorium społeczne-
go”, jako miejsca płynnej, dynamicznej weryfikacji i wymiany idei, warto-
ści, symboli polityki zagranicznej, w praktyce wymuszają podejmowanie 
błyskawicznych działań, adekwatnych do sytuacji na pograniczu472 . Istot-
nym jest wykorzystanie istniejących w tym miejscu organizacji i struktur 
współpracy transgranicznej, wykreowanych przez podmioty samorządo-
we i organizacje pozarządowe, jak również tworzenie i intensyfikowanie 
471 W. Szymański, Interesy…, s. 309.
472 W. Misiak, Polityka zagraniczna wobec zmian społecznych z perspektywy obszarów transgranicznych, 

[w:] R. Stemplowski, A. Żelazo (red.), Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku. 
Raporty, Wydawnictwo Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2002, s. 34-35.
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nowych powiązań. Wraz z umacniającą się transgraniczną polityką, osa-
dzoną w nowych ramach ekonomicznych i politycznych, na sile przybierają 
aktorzy społeczni dysponujący niewielkim nawet zasobem gospodarczym. 
Współcześnie mamy do czynienia z redefinicją pojęcia centralności jako 
kluczowej właściwości systemu politycznego i gospodarczego. Rozwój no-
woczesnych technologii, upowszechnienie Internetu i nasilenie procesów 
globalizacji i europeizacji, zmodyfikowały korelaty przestrzenne, rekonfi-
gurowały centralność, tworząc jej nową przestrzeń. „Obecnie kształtuje się 
transterytorialne „centrum”, współtworzone przez telematykę i intensyw-
ne transakcje gospodarcze”473. Z coraz większą dynamiką powstają w Euro-
pie transnarodowe sieci terytorialne, zwarte i rozproszone przestrzennie, 
których układ rozmieszczenia wyznacza nową geometrię władzy oraz od-
mienną, od klasycznie rozumianej, logikę powiązań i przepływów474. 

Przypisana państwu polskiemu „zwornikowa” funkcja w przestrzeni 
europejskiej jest w dużym stopniu uwarunkowana nie tyle geopolitycznym 
położeniem Polski, ile, jakością prowadzonej polityki zagranicznej, w tym 
sąsiedzkiej, opartej na gotowości do współpracy, budowaniu sieci powiązań, 
określaniu wspólnych kierunków i płaszczyzn partnerstwa. „W ich inicjo-
waniu można upatrywać ewentualnej przywódczej roli Polski, wynikającej 
nie tyle z jej aspiracji, co właśnie z historycznie traktowanej geopolityki”475. 
Przykładem tego typu działań jest Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze 
„Dobrosąsiedztwo”, organizowane cyklicznie przez podmioty publiczne 
i prywatne obu państw. Gospodarzem jednej z edycji Forum była Biała Pod-
laska476, zaś kluczowym podmiotem organizującym Bialskopodlaska Izba 
Gospodarcza wspólnie z Polsko-Białoruską Izbą Handlową-Przemysłową, 
Białoruską Izbą Handlowo-Przemysłową i Marszałkiem Województwa Lu-
belskiego. 

Forum stanowiło płaszczyznę wymiany kontaktów, wiedzy i doświad-
czeń w ramach seminariów i sesji plenarnych (zob. rys. 47), podczas których 
wygłoszonych zostało ponad 30 referatów (rys. 48 oraz 55) przez przedsta-
wicieli różnych firm, instytucji i organizacji. Prezentowana inicjatywa jest 
przykładem tego, że „Kurs na otwartość, przemiany wywołane transfor-
macją, uprawianie euromyślenia i pielęgnowanie poprawności politycznej 

473 Tamże, s. 166.
474 Dogłębną analizę teoretyczną transnarodowych sieci zwartych i rozproszonych przestrzennie przed-

stawia Hanna Dumała w książce pt. „Transnarodowe sieci terytorialne w Europie”, Wydawnictwo 
UMCS, Lublin 2012. 

475 K. Kusociński, Wypowiedzi nadesłane, [w:] Jak wykorzystać geopolityczne położenie Polski, 
opracowanie zbiorowe, Komitet Prognoz Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006, s. 144. 

476 W dniach 6-8 grudnia 2011 r. miało miejsce XV Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze „Dobrosią-
siedztwo 2011” , którego głównym tematem była „Współpraca gospodarcza jako klucz do dobrobytu 
społeczeństw”. 
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wspierają proces kreowania i stawania się transgraniczy”477. Forum jako 
sieć typu gwiazda (rys. 47-55), stanowi jej centralny węzeł, będąc łączni-
kiem, koordynatorem relacji zachodzących pomiędzy uczestnikami spot-
kania, jak również przepływów mających wówczas miejsce. Ich centrum 
to również jednostka, w tym przypadku Bialskopodlaska Izba Gospodar-
cza, będąca głównym beneficjentem potencjału wykreowanego na kanwie 
społecznej wartości sieci połączeń i zawiązanych indywidualnych relacji 
(stopień aktora w zależności od sieci wynosi od 7 do 11 kontaktów, połą-
czeń z innymi węzłami). Skoncentrowani wokół forum, a zatem sesji i se-
minariów, przedstawiciele różnych podmiotów, przypuszczalnie stanowić 
mogą pomost do innych zasobów, skumulowanych przez instytucje i orga-
nizacje, jakie reprezentują. Jednocześnie poprzez uczestnictwo na forum 
jako polu społecznym, mogą korzystać z kapitału społecznego, będącego 
właściwością grup, organizacji, struktur kreujących ów pole. Szczególnymi 
beneficjentami kapitału są aktorzy (oznaczeni w sieciach kolorem żółtym), 
partycypujący w całości lub większej części Forum. Zdają sobie sprawę, że 
„We wstrząsanym nieustannymi zmianami środowisku nowej gospodar-
ki konkurencję wygrywają ci, którzy są zwinni, giętcy i szybcy. Szybkość 
i zwinność okazują się ważniejsze od wielkości i doświadczenia”478. 

Rys. 47. Ogólna sieć przepływu prelegentów, uczestniczących w Polsko-Białoru-
skim Forum Gospodarczym „Dobrosąsiedztwo 2011” w Białej Podlaskiej (n = licz-
ba osób) 

 

Źródło: opracowanie własne

477 Z. Kurcz, A. Sakson (red.), Polskie…, s. 7.
478 K. Kelly, Nowe…, s. 81.
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W sieci „gwiazda” aktorzy posiadający uprzywilejowaną pozycję, w tym 
przypadku organizatorzy Forum, mają większe możliwości alternatyw 
działania, aniżeli inni aktorzy, zaś gęstsza sieć relacji, uwarunkowana po-
zycją w strukturze i ilością kontaktów, przedkłada się na władzę w sieci, 
warunkowaną relacjami społecznymi, dostępem do zasobów, itd. Również 
tzw. bliskość w sieci, w odniesieniu do pozostałych aktorów, ułatwia or-
ganizatorom Forum bezpośrednią wymianę, negocjacje, transakcje i inne, 
utrwalające władzę w strukturze. „W sieciowym modelu (…) sztuka będzie 
polegała na tym, by znaleźć niedostrzegane drobne elementy i opracować 
najlepszy sposób ujęcia ich w zbiorowość”479. W analizowanym partner-
stwie publiczno-prywatnym to organizatorzy forum, m.in. Bialskopodlaska 
Izba Gospodarcza, mogą skontaktować się z największą ilością osób (rys. 
47), mają kluczowe znaczenie dla wymiany informacji, należą do najlepiej 
połączonych oraz najszybciej komunikujących z innym węzłami sieci. 

Rys. 48. Ogólna sieć przepływu usług (referatów) w ramach Polsko-Białoruskiego 
Forum Gospodarczego „Dobrosąsiedztwo 2011” (n = liczba referatów)

 

Źródło: opracowanie własne

Stan polsko-białoruskiej wymiany gospodarczej jest uwarunkowany 
sytuacją polityczną w Republice Białoruskiej. Obecnie, zdaniem E. I., pre-
zesa Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej „zagrożeniem dla współpracy jest 
nieprzewidywalność po stronie Białorusi. Jednym rozporządzeniem prezyden-
ta można zniwelować wiele działań. Co więcej przedsięwzięcia na Białorusi 
są obarczone dużym ryzykiem a firmy po stronie polskiej nie mają zabezpie-
czenia, nie ma ochrony kapitału polskiego, który funkcjonujące w Republice 
Białoruskiej”. W przypadku wschodniej części Wspólnoty Europejskiej i re-
479 Tamże, s. 13.
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lacji UE – Europa Wschodnia, sytuacja na pograniczu polsko-białoruskim 
jest w dalszym ciągu ruchoma, wrażliwa na wahania koniunkturalne oraz 
zmiany przepisów i regulacje prawne. Słabo zinstytucjonalizowane relacje 
to efekt luk komunikacyjnych i informacyjnych, jakie mają miejsce w proce-
sie próby wejścia podmiotów gospodarczych Europy Zachodniej na obszary 
państw Europy Wschodniej. W dalszym ciągu zainteresowane działalnoś-
cią na Białorusi czy Ukrainie firmy zlokalizowane na obszarze Unii Euro-
pejskiej nie mają odpowiedniej wiedzy, zwłaszcza praktycznych informacji 
i elementarnych zasad działania, co uniemożliwia lub utrudnia obecność na 
rynku zewnętrznych Wspólnoty Europejskiej. 

Rys. 49. Sieć przepływu prelegentów uczestniczących w I –ym seminarium w ra-
mach Polsko-Białoruskiego Forum Gospodarczego „Dobrosąsiedztwo 2011” (n = 1)

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 50. Sieć przepływu prelegentów uczestniczących w II –im seminarium w ra-
mach Polsko-Białoruskiego Forum Gospodarczego „Dobrosąsiedztwo 2011” (n = 1)

Źródło: opracowanie własne
 
Prezes BPIG zwraca uwagę, że „przeszkodą jest ruch wizowy, a zatem uzy-

skanie wizy, czas oczekiwania i koszt. Ruch bezwizowy utknął na szczeblu cen-
tralnym, potrzebny jest bowiem podpis Aleksandra Łukaszenki. Na szczeblu 
samorządowym spełnione zostały już wszelkie wymogi w tej kwestii” – pod-
kreśla rozmówca. Analizując sytuację geopolityczną, „UE nie zauważa prak-
tycznie Białorusi, nie próbuje przybliżać Republiki Białoruskiej do UE, głównie 
ze względu na jej system polityczny, jak również to, że Białoruś jest w strefie 
wpływów Rosji i nie ma możliwości wyciągnąć jej spod jarzma Rosji. Białoruś 
jest na garnuszku ekonomicznym Federacji Rosyjskiej,, Unia Europejska zdaje 
sobie sprawę z tych czynników, dlatego nie kreuje jakiejkolwiek polityki biało-
ruskiej”. Co więcej, zdaniem Krzysztofa Fedorowicza „Europa pochłonięta 
swoimi wewnętrznymi problemami, (…), potrzebie dalszego poszerzania 
i konieczności „obrony” euro, przez pewien czas „zapomniała” o Białorusi 
i jej problemach”480. Wydaje się, że dyskusja zarówno o kierunku, jak rów-
nież kształcie polityki UE wobec autorytarnej, bądź jak pisze Wawrzyniec 

480 K. Fedorowicz, Europejskie dylematy…, s. 7.
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Konarski, demokraturalnej481 Republiki Białoruskiej, stanęła w miejscu lub 
przyjęła pierwotny rozkład opinii, stanowisk, osądów a w praktyce dzia-
łań. 

Zdaniem Grzegorza Gorzelaka, środki ze Wspólnoty Europejskiej w nie-
wielkim stopniu przekazywane będą na wzmacnianie i zacieśnianie współ-
pracy oraz kontaktów transgranicznych. Przeciwnie, ukierunkowane będą 
na usztywnienie granicy i ścisłą kontrolę przepływów482. W dodatku „po-
wiązania transgraniczne były i są znacznie mniej intensywne, a przy tym 
cechują się dużą niestabilnością, wynikającą ze zmienności sytuacji gospo-
darczej po wschodniej stronie granicy i zmienności przepisów po obu stro-
nach granic”483. W opinii prezesa E. I. „ułatwieniem dla działań biznesowych 
jest Internet, jako platforma wymiany wiedzy, informacji. O ile przedsiębior-
ca białoruski ma możliwość uzyskania obszernej informacji o rynku w Polsce 
i całej UE, o tyle trudno jest zdobyć informacje o rynku białoruskim. Różnica 
cenowa, tj. inne ceny towarów na rynek wewnętrzny a inne na zewnętrzny, 
mówiąc o Białorusi, nie sprzyjają nabywaniu towarów na tamtejszym rynku. 
W dalszym ciągu gospodarka sterowana administracyjnie, z odgórnymi decy-
zjami, co, gdzie, za ile sprzedać hamuje powiązania biznesowe” – podkreśla 
prezes BPIG. Warto zwrócić uwagę, że działania władz szczebla central-
nego, powodują osłabienie relacji transgranicznych, wywołując niepokój 
mieszkańców obszarów położonych u styku granic. Wzrost zainteresowa-
nia Rosji sytuacją na Białorusi nie powinien stanowić przeszkód w zakre-
sie konstruowania i intensyfikacji polityki wschodniej państw Wspólnoty 
Europejskiej. Przeciwnie, należy zwiększać i wzmagać tę potrzebę. Nasi-
lające się asymetria, fasadowość, czy okazjonalność współpracy osłabiają 
kontakty i świadomość mieszkańców pogranicza. Ponadto, jak zaznacza 
Andrzej Sadowski „brak jest informacji, w jakim stopniu realizowana poli-
tyka wschodnia państwa uwzględnia rzeczywistą sytuację na wschodnim 
pograniczu”484. 

Po stronie białoruskiej istnieje konieczność zrozumienia rozlewających 
się, nasilających przemian, w wyniku których autonomiczne podmioty, ta-
kie jak państwa czy regiony zepchnięte zostają na peryferium, w ich miejsce 
pojawia się układ pajęczyn realizujących określone cele i zadania, których 
państwo, jako pojedynczy podmiot nie jest w stanie zrealizować. „Sterow-
ność jest obecnie wypadkową jakości wewnątrzsystemowych powiązań 

481 Zob. W. Konarski, Wypowiedzi w dyskusji, [w:] Jak wykorzystać geopolityczne położenie Polski, Opra-
cowanie zbiorowe, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Warszawa 2006, s. 83. 

482 Zob. G. Gorzelak, Pogranicza…, s. 416. 
483 R. Szul, Pogranicza a polityka zagraniczna – komentarz, [w:] R. Stemplowski, A. Żelazo (red.), Polskie 

pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku. Raporty, Wydawnictwo Polski Instytut Spraw 
Międzynarodowych, Warszawa 2002, s. 384. 

484 A. Sadowski, Przemiany..., s. 282. 
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między instytucjami oraz umiejętności metaanalizy i metaregulacji a nie 
efektem zdolności władczych skupionych w jakimś jednoznacznie określo-
nym centrum rządzenia”485. Propagowany przez siły polityczne Białorusi 
powrót do sowieckości, budowany na kanwie zakorzenionych stereotypów 
i mentalności utrwala impas w stosunkach polsko-białoruskich, szczegól-
nie na szczeblu centralnym, niwelując proces budowania kapitału społecz-
nego, który „zakumulowany jest w kulturze grupowej doświadczeniem 
przeszłości w formie typowych postaw, wartości i wzorów zachowań”486. 
Polityka Aleksandra Łukaszenki, naznaczona na przemian utrwalaniem 
bądź rozluźnianiem związków z Rosją, państwami postsowieckimi, a ostat-
nio również Chinami i Wenezuelą „spycha” na boczny tor relacje z Polską. 
Obecne w białoruskim społeczeństwie siły, mające świadomość wspólnych, 
europejskich korzeni i dziedzictwa historycznego, jak również wspólnie po-
dzielanych interesów w dalszym ciągu marginalizowane są przez władze 
w Mińsku, jak również część społeczeństwa pozostająca w okowach sta-
rego myślenia. „W swej znacznej części odbierają oni siebie w kategoriach 
kulturowej, historycznej i terytorialnej podrzędności w stosunku do Rosji 
i – niegdyś – ZSRR”487. Z kolei zdaniem Jarosława Romańczuka, kandydata 
na prezydenta Republiki Białoruskiej, aby mogło dojść do reform i liberali-
zacji „Łukaszenka musiałby całkowicie zmienić otoczenie. Wokół niego są 
autentyczni staliniści, którzy ideowo nie godzą się na taki model. Mamy tu 
przypadek zakonserwowania mentalności kierownika kołchozu”488. 

485 J. Staniszkis, O władzy…, s. 159.
486 J. Bartkowski, Kapitał społeczny w ujęciu socjologicznym, [w:] M. Herbst (red.), Kapitał…, s. 67. 
487 R. Radzik, Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową. Białorusini na tle przemian narodo-

wych w Europie Środkowo-Wschodniej XIX stulecie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 267. 
488 J. Romańczuk, Białoruś pozostała promoskiewska, „Europa. Magazyn idei Newsweek”, nr 11/2010, s. 2.

Partnerstwo transgraniczne jako sieć powiązań Białej Podlaskiej i Brześcia...



212

Kapitał społeczny w sieci współpracy transgranicznej Białej Podlaskiej i Brześcia

Rys. 51. Sieć przepływu prelegentów uczestniczących w III –im seminarium w ra-
mach Polsko-Białoruskiego Forum Gospodarczego „Dobrosąsiedztwo 2011” (n = 1)

Źródło: opracowanie własne 

Gotowość Europy Zachodniej do współpracy z państwami byłego bloku 
komunistycznego, zwłaszcza Białorusią, Rosją i Ukrainą, uwarunkowana 
jest szeregiem różnego rodzaju norm, przepisów, ustaw regulujących wy-
magania w zakresie ustroju politycznego i gospodarczego, poszanowania 
praw człowieka, wolności słowa i organizowania się, poszanowania praw 
mniejszości narodowych czy religijnych, itd. Istota wspólnej polityki na linii 
„Wschód-Zachód” winna być oparta na przeświadczeniu, „że trwałość i sku-
teczność więzi sojuszniczych z Zachodem zapewnia się poprzez wierność 
wspólnym wartościom, nienaganne zachowanie ogłoszonych zasad i wy-
wiązanie się z przyjętych zobowiązań”489. Choć powyższe kryteria i oczeki-
wania obowiązują wszystkich zainteresowanych akcesją do Wspólnoty Eu-
ropejskiej, ostatnie sygnały o udzieleniu wsparcia finansowego Republice 
Białoruskiej przez UE w zamian za niewielkie zmiany, mogą być dowodem 
na reorientację i reorganizację polityki wschodniej. 

489 Tamże, s. 62.
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Rys. 52. Sieć przepływu usług (referatów) w ramach I – go seminarium (n = liczba 
referatów)

Źródło: opracowanie własne 

Rys. 53. Sieć przepływu usług (referatów) w ramach II – go seminarium (n = liczba 
referatów)

Źródło: opracowanie własne
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Rys. 54. Sieć przepływu usług (referatów) w ramach III – go seminarium (n = liczba 
referatów)

Źródło: opracowanie własne

Rys. 55. Sieć przepływu usług (referatów) w ramach całego Forum, (n = liczba re-
feratów)

Źródło: opracowanie własne 



215

Rys. 56. Sieć przepływu osób w ramach polsko-białoruskiego seminarium „Współ-
praca samorządów gospodarczych Polski i Białorusi”

Źródło: opracowanie własne
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Zakończenie

W niniejszej książce analizie poddano sieć współpracy na transgraniczu 
wschodnim, które „kojarzy się zwykle ze strefą buforową, która zamienia 
rutynę w niepewność jutra, cywilizację w bezładną mieszaninę form, histo-
rię w niepamięć selektywną, dostosowaną do potrzeb teraźniejszości”490. 
Analizowana na łamach powyższej publikacji współpraca transgraniczna 
w momencie badania znajdowała się w fazie kryzysu, powodowanego po 
pierwsze, trudną sytuacją polityczno-gospodarczą w Republice Białorusi, 
po drugie impasem w relacjach na linii Unia Europejska – Białoruś – Ro-
sja, po trzecie, konfliktem rosyjsko-ukraińskim. W tym miejscu warto po-
stawić pytanie, dlaczego polityka wschodnia, forsowana przez UE, w tym 
również Polskę, jest tak mało skuteczna? Zdaniem Witalija Portnikowa, 
„Polacy muszą zrozumieć, że tam gdzie zachodni polityk chce realizować 
misję, polityk radziecki widzi tylko możliwość ubicia interesu i zarobie-
nia pieniędzy”491. W. Portnikow politykę wschodnią sprowadza do polityki 
wielkiej iluzji. „Warszawa i jej wschodni partnerzy mówią różnymi języka-
mi – dlatego polska polityka wschodnia nie odnosi sukcesów”492. Zarówno 
Polska, jak również UE, nie powinny rezygnować z dialogu i współpracy 
z Europą Wschodnią, niemniej należy rozumieć specyfikę społeczności po-
radzieckich, latami zdominowanych przez ideologię komunistyczną. „Pol-
ska musi zdać sobie sprawę, że ewolucja tych społeczeństw potrwa długo, 
a radzieckiej spuścizny nie uda się pozbyć błyskawicznie na drodze rewo-
lucji. Zmiana pokoleniowa jest konieczna”493. Stąd istotne znaczenie przy-
pisać należy otwarciu Wspólnoty Europejskiej na ludzi młodych, którzy 
zdezorientowani i nie do końca świadomi procesów, które zachodzą, chcą 
partycypować w integracji społeczeństw europejskich. Słusznie mówi za-
tem dyrektor Euroregionu Bug – G. G., że „współpraca między uczelniami, jak 
również obecność studentów z Białorusi w Polsce to pozytywne czynniki sty-
mulujące współpracę. Studiowanie w Polsce jest dla nich czymś prestiżowym, 
podobnie jak zdobycie europejskiego dyplomu”494. 

W tym miejscu drugorzędnym wydaje się być punkt widzenia Aleksandra 
Łukaszenki, że wszelkie działania w sferze demokratyzacji, zmiany systemo-
wej itd., stanowią zagrożenie dla budowanego latami systemu politycznego, 

490 T. Popławski, Wschodnie pogranicze Polski - od socjologii pogranicza do zarządzania pograniczem, 
[w:] Z. Kurcz (red.), Polskie pogranicza w procesie przemian, tom I, Wydawnictwo WWSZiP, Wał-
brzych 2008, s. 55.

491 W. Portnikow, Wielka wschodnia iluzja, „Nowa Europa Wschodnia” Publicystyka i analizy, nr 11-
12/2010, s. 73. 

492 Tamże, s. 74. 
493 Tamże, s. 76. 
494 Fragment wywiadu przeprowadzonego z panią G. G. – dyrektorem Stowarzyszenia Euroregion Bug.
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opartego na twardej i surowej władzy. „Dochodzą do tego problemy z odbu-
dową państwowości oraz problemy słabej władzy, pamięć o dawnych sporach 
narodowych i granicznych”495. Dyrektor Euroregionu Bug podkreśla również 
fakt, że „ogromny problem jest z Białorusinami, którzy są bardzo pasywni, ale 
ma to związek z przeszłością i doświadczeniem historycznym. Białoruś nie jest 
nastawiona na walkę, woli spokojnie podporządkować się komuś. W dalszym 
stopniu kształtuje się jeszcze narodowotwórczość Białorusinów”.

Utrudnieniem w realizacji polityki integracji pomiędzy Unią Europej-
ską a Republiką Białoruską jest również konflikt i podziały w białoruskiej 
opozycji, kreowanej głównie przez Zjednoczone Siły Demokratyczne (ZSD), 
Ruch „O wolność” oraz Europejską Koalicję496. Nasilające się spory i podzia-
ły pomiędzy działaczami, strukturą centralną i regionalną oraz lokalną, 
konflikty ideowe oraz personalne to tylko kilka elementów destabilizują-
cych obóz opozycyjny Republiki Białoruskiej. Dochodzą do tego również 
brak umiejętności współpracy z niezależnymi bądź opozycyjnymi eksper-
tami, niezdolność do dostosowania się do nieustannych zmian otoczenia 
oraz nieumiejętność dotarcia do innych grup bądź jednostek, deklarujących 
dezaprobatę dla rządów prezydenta A. Łukaszenki. Elementem spornym 
jest również każdorazowa próba ocieplenia stosunków na linii Bruksela – 
Mińsk. Wynika to z faktu, że to opozycja chce pełnić rolę pomostu pomiędzy 
UE a zwolennikami demokracji na Białorusi. „Ponadto wciąż nierozwiązany 
pozostaje problem braku potencjalnego kandydata, (…), który mógłby stać 
się charyzmatycznym liderem społecznym, zdolnym do konkurowania (…) 
w najbliższych wyborach prezydenckich”497. 

Kolejnym procesem, destabilizującym relacje pomiędzy Polską (jak 
również UE) a Republiką Białoruską jest długoletnia zależność państwa 
białoruskiego od Rosji. Każda, nawet doraźna, pomoc skierowana w stro-
nę A. Łukaszenki coraz bardziej uzależnia Białoruś od wpływów Federacji 
Rosyjskiej. Działania Kremla bardziej niż pomoc przypominają strategię. 
„Doraźnie rozwiązując białoruskie problemy, wybiera takie formy pomocy, 
które w dłuższej perspektywie realizują cele rosyjskie – przede wszystkim 
w coraz większym stopniu wiążą Białoruś z Rosją”498. Warto w tym miejscu 
podkreślić priorytetowe znaczenie Białorusi dla Rosji, przede wszystkim 
w kreowaniu Rosji jako mocarstwa scalającego obszary postradzieckie, 
495 J. Plewko, Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczności języka regionalnego a samorząd teryto-

rialny w Polsce, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lubli-
nie, Lublin 2009, s. 61. 

496 Więcej nt. struktur opozycyjnych w: K. Kłysiński, A. Wierzbowska-Miazga, Zmiany w białoruskich eli-
tach politycznych, gospodarce i społeczeństwie. Pozory i rzeczywistość, Prace OSW, numer 30/2009, 
Wydawnictwo Ośrodek Studiów Wschodnich im. M. Karpia, Warszawa 2009, s. 32. 

497 K. Kłysiński, A. Wierzbowska-Miazga, Zmiany…, s. 40.
498 A. Wierzbowska-Miazga, Wsparcie drogą podporządkowania. Rosja wobec Białorusi, seria Punkt Widze-

nia, nr 34/2013, Wydawnictwo Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa 2013, s. 5.
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jako miejsca tranzytu surowców i towarów oraz filaru wspierającego Ro-
sję w procesie integracji euroazjatyckiej. W obliczu nasilającego się kryzy-
su ekonomicznego w Republice Białoruskiej to Federacja Rosyjska udziela 
kredytów stabilizacyjnych, przejmuje na drodze prywatyzacji kluczowe 
przedsiębiorstwa białoruskie, stając się głównym a nawet jedynym inwe-
storem na gospodarczym rynku białoruskim499. Co więcej, zdaniem dyrek-
tor Euroregionu – G. G. „na świadomość Białorusinów oddziaływuje Rosja, 
jako kraj duży, rozwinięty, jako potęga gospodarcza”. Wydaje się, że w dalszej 
perspektywie czasowej relacjom rosyjsko-białoruskim nie zagraża zapaść, 
zerwanie bądź zamrożenie relacji pomimo konfliktów oraz odmiennych 
interesów. „Integracja formalna w najbliższej perspektywie będzie się od-
bywać za pośrednictwem struktur wielostronnych”500, o czym świadczy 
próba ukonstytuowania wspólnej, euroazjatyckiej polityki gospodarczej, 
do której Władimir Putin zaprosił również Republikę Białoruską. 

Elementem podsumowującym, nawiązującym do części empirycznej 
niniejszej książki jest próba odniesienia się do postawionych we wstępie 
hipotez. Dokonana w rozdziałach czwartym i piątym analiza badań w prze-
ważającym stopniu potwierdziła hipotezy, umożliwiając wyciągnięcie na-
stępujących wniosków. W przypadku pierwszej hipotezy należy podkreślić, 
że udział poszczególnych instytucji we współpracy transgranicznej jest 
zdominowany przez podmioty publiczne, co ma związek przede wszystkim 
z posiadaniem przez nich środków finansowych do realizacji projektów 
oraz władzy i zdolności do partycypacji w projektach. Na podstawie prze-
prowadzonych badań można stwierdzić, że podmioty realizujące projekty 
w ramach partnerstwa transgranicznego konstruują sieć zdominowaną 
przez kilka instytucji, partycypujących w dużej liczbie przedsięwzięć. Na-
leżą do nich: Starostwo Powiatowe (SPB) i Urząd Miasta Biała Podlaska 
(UM B.P.), Państwowa Szkoła Wyższa (PSW), Bialskie Centrum Kultury 
(BCK). Po stronie białoruskiej są to przede wszystkim: Brzeski Obwodowy 
Komitet Wykonawczy (BOKW) i Komitet Wykonawczy w Baranowiczach 
(KW Bar). Posiadają szeroko rozbudowaną sieć kooperacji, wraz z nią zaś 
dostęp do zasobów skumulowanych przez podmioty kooperujące. Na kan-
wie teorii R. Burta oraz N. Lina, twórców sieciowej koncepcji kapitału spo-
łecznego, ww. węzły z racji aspektu pozycyjnego i relacyjnego, dysponują 
wysokim potencjałem kapitału, jako pochodnej zasobów zakorzenionych 
w sieciach społecznych (N. Lin), jak również struktury powiązań, bowiem 
„dobrze mają się ci, którzy są lepiej powiązani”501. Z jednej strony czyni 
499 Rosja kontroluje tzw. Fundusz Antykryzysowy Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, jest głów-

nym udziałowcem w sektorze energetycznym, petrochemicznym, bankowym, telekomunikacyjnym 
i zbrojeniowym Republiki Białoruskiej. 

500 A. Wierzbowska-Miazga, Wsparcie..., s. 32.
501 R. Burt, The Network…, s. 347. 
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je istotnymi w procesie współpracy transgranicznej, z drugiej umożliwia 
osiągnięcie kluczowej (prestiżowej) pozycji a wraz z nią zdobycie przewagi 
konkurencyjnej. Zdolność do współpracy, jej siła i elastyczność, zarówno 
na płaszczyźnie relacji formalnych, jak równie nieformalnych, stanowi od-
zwierciedlenie posiadanego kapitału społecznego. Sama zaś sieć staje się 
kapitałem w momencie skumulowania w niej zasobów istotnych z punktu 
widzenia innych węzłów, ponadto, gdy jej układ pozycji i relacji sprzyja 
przepływ oraz wymianę zasobów. 

W odniesieniu do drugiej i czwartej hipotezy należy zaznaczyć, że ana-
lizowane sieci mają różne struktury, część przyjmuje kształt gwiazdy 
z centralną pozycją jednego aktora, duża ilość sieci to struktury zamknię-
te, o połączeniach „każdy z każdym”, jeszcze inne mają strukturę złożoną 
z niepołączonych komponentów. W nawiązaniu do hipotezy trzeciej, autor 
stwierdza, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, że we współpracy domi-
nują sieci o dużej ilości powiązań z innymi aktorami, a zatem sieci o dużym 
„stopniu węzła”. Aktorami takimi są przede wszystkim podmioty publiczne, 
takie jak Starostwo Powiatu Bialskiego (SPB – rys. 16, 17), Urząd Miasta Bia-
ła Podlaska (UM B.P. – rys. 16, 17), Brzeski Obwodowy Komitet Wykonaw-
czy (BOKW - rys. 16, 17), Komitet Wykonawczy Miasta Baranowicze (KW 
Bar – rys. 26). Spośród organizacji niepublicznych należy zwrócić uwagę na 
Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego (BSRR – rys. 26 
i inne). W kontekście hipotezy piątej z przeprowadzonych badań wynika, 
że w analizowanych układach sieciowych rozkład na słabe i silnie powiąza-
nia jest połowiczny, przy czym silne (liczne) powiązania umożliwiają lepszy 
i szerszy dostęp do innych aktorów i ich zasobów, co ma prawdopodobnie 
związek z kreowanym na kanwie licznych relacji, kapitałem zaufania. 

W toku podejmowanych na łamach książki analiz potwierdzona została 
również szósta hipoteza. Dogłębna analiza teoretyczno-empiryczna, przy 
zastosowaniu wybranych wskaźników sieciowych, jednoznacznie dowo-
dzi, że największy dostęp do aktorów i ich zasobów ulokowanych w sieci 
umożliwiają struktury o dużej gęstości i centralności oraz zajęcie pozycji 
brokera sieci. Kontrolę nad zasobami, a tym samym pozycję władzy w sieci, 
umożliwia duży stopień aktora, bliskość i pośredniość oraz brokerzy i mo-
sty. W obrębie analizowanych wizualizacji przykładami brokerów są: BSRR 
i Państwowa Szkoła Wyższa (PSW – rys. 16, 17, 28-30), mostów: relacje Sta-
rostwo Powiatowe (SPB) i Urząd Miasta (UM B.P.), PSW – UM B.P., PSW – 
UM B.P., PSW – SPB czy SPB – BOKW (rys. 16, 17), z kolei strukturami z dużą 
gęstością i centralnością m.in. sieci na rysunkach 16-17, 36, 45-47. 

W kontekście postawionych hipotez, odnoszących się do opracowanych 
i analizowanych struktur sieciowych, należy podkreślić, że płaszczyznami 
do budowy relacji oprócz kultury i gospodarki są również edukacja oraz 
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turystyka. Ma to po części związek z „charakterem” partnera oraz sytuacją 
polityczną w Republice Białoruskiej i relacjami na osi Bruksela – Warsza-
wa – Mińsk – Moskwa. W kraju, w którym wszelkie decyzje podejmowane 
są nas szczeblu centralnym, jakiekolwiek działania (projekty, programy) 
mające pierwiastek polityczny zostałyby potraktowane jako forma ingeren-
cji w wewnętrzne sprawy Białorusi, co automatycznie pociągałoby za sobą 
określone konsekwencje, m.in. niepowodzenie w realizacji tego typu działań. 
Przestrzeń edukacyjna, kulturalna i turystyczna stanowią swoistego rodzaju 
„neutralny grunt”, na którym zainteresowane współpracą podmioty, mogą 
swobodnie podejmować swoje działania, nie wywołując przy tym niepo-
trzebnych obaw. W wymienionych płaszczyznach najbardziej aktywnymi 
podmiotami są instytucje publiczne, rzadziej małe, niepubliczne podmioty, 
nie włączając w to firm prywatnych, posiadających własny kierunek rozwoju 
i zestaw działań praktycznych. W obrębie analizowanych sieci istnieją bro-
kerzy, a zatem punkty łączące inne podmioty w sieć, co więcej brokerami są 
przede wszystkim inicjatorzy projektów, posiadający kapitał społeczny, ale 
również ekonomiczny, który ułatwia podejmowanie tego typu działań. 

Nawiązując do prezentowanych w części empirycznej hipotez warto za-
znaczyć, że ogólna sieć powiązań pomiędzy aktorami posiada właściwości 
konstrukcji zróżnicowanej na centrum i peryferie, z elementami odciętymi 
od głównej sieci współpracy. W aspekcie przestrzennym zauważyć można 
niedostatek organizacji pożytku publicznego (pozarządowych), pożąda-
nych z punktu widzenia oddolnego kreowania kapitału społecznego. „One 
bowiem, według Putnama, są podstawowym ogniwem prawdziwie oby-
watelskiego społeczeństwa oraz warunkiem istnienia rozbudowanej sieci 
współpracy społecznej”502. Silną pozycję spośród aktorów niepublicznych 
posiadają Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego oraz 
Bialskopodlaska Izba Gospodarcza. Głównymi aktorami w obszarze anali-
zowanej współpracy transgranicznej są podmioty samorządowe, publiczne, 
posiadające kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie współpracy, ponad-
to zaangażowane w konstruowanie w/w polityki. Konstruowana przez owe 
podmioty „sieć związków jest wytworem strategii inwestycyjnych, indy-
widualnych lub zbiorowych, świadomie lub nieświadomie nakierowanych 
na wytworzenie lub reprodukowanie społecznych związków, które dadzą 
się bezpośrednio wykorzystać w krótkim lub długim czasie”503. W dalszym 
ciągu widoczne, a przy tym wywierające skuteczny wpływ na zakres i stan 
współpracy jest dziedzictwo przeszłości. „Przekonania i stereotypy doty-
czące zarówno wizji dziejów własnych, jak i historycznych związków (…) 

502 T. Zarycki, Kapitał społeczny a trzy polskie drogi do nowoczesności, „Kultura i społeczeństwo”, rok 
XLVIII, nr 2/2004, s. 47. 

503 Tamże, s. 48. 
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z Polską, są niezmiernie silne w obu społecznościach, i jak dowodzi prakty-
ka, tworzą określony klimat tak przy definiowaniu, jak i późniejszej realiza-
cji ich polityki wewnętrznej i zewnętrznej”504. 

Opisane cechy zanalizowanych powiązań w sieciach projektów z fundu-
szy unijnych, odpowiadają bardziej kapitałowi pomostowemu, aniżeli łą-
czącemu, bowiem struktury sieciowe charakteryzują się luźniejszymi po-
wiązaniami, dużym zróżnicowaniem, otwartością na niejednolitych part-
nerów. W niektórych przypadkach, sieć współpracy przyjmowała struk-
turę gwiazdy, powodując centralizację przepływów informacji, zasobów 
rzeczowych, osób, bowiem podmioty kontaktowały się przede wszystkim 
z liderem, rzadziej lub w ogóle między sobą. Szczególnie widoczne jest to 
w przypadku sieci przepływu osób, studentów i pracowników, Państwo-
wej Szkoły Wyższej. W grupie sieci posiadających słabe powiązania obec-
ność kluczowego, centralnego aktora związana była przede wszystkim 
z jego zdolnością oraz umiejętnością organizacji i koordynacji działań. 
Szczególnie odnosi się to do struktury współpracy Bialskopodlaskiej Izby 
Gospodarczej. W tym przypadku to organizacja pożytku publicznego wy-
kreowała połączenia lokalne a przede wszystkim ponadlokalne, skupiając 
zróżnicowanych aktorów. Skłonność do zaangażowania, generowania no-
wych połączeń, kontaktów jak również sieci przedkłada się na tworzenie 
kapitału społecznego. W przypadku sieci centralnych, określanych mianem 
zdominowanych, węzeł centralny dysponuje połączeniami z innymi, mniej-
szymi węzłami, które w zamian za stałość, stabilność współpracy i zmini-
malizowane ryzyko funkcjonowania przy dużym węźle, staje się silnie uza-
leżniona od centralnego węzła sieci505. W przypadku sieci równorzędnych 
partnerów, kreowanej przez równe sobie podmioty (SPB, UM B.P, BOKW, 
KW Bar, itd.), możemy mówić o sieci z podobnym potencjałem, elastycznej, 
sprawnej i dynamicznej, a przy tym silnej jeśli chodzi o działanie na okre-
ślonej płaszczyźnie np. kultura, gospodarka, nauka. 

Obecność wyraźnego lidera w grupie powiązań niekoniecznie powodo-
wać musi jej zamknięcie do wewnątrz, bowiem część z dominujących or-
ganizacji pełni rolę „pośrednika” w obrębie sieci, pomiędzy jej heteroge-
nicznymi uczestnikami. Pośrednictwo umożliwia pozyskiwanie różnego 
rodzaju profitów, zwłaszcza pożądanych w grupie, z drugiej jednak strony 
ów pośrednicy mogą reprezentować określone grupy interesów, co przy-
puszczalnie minimalizuje stopień otwartości grupy na podmioty zewnętrz-
ne. Elementem kapitału jest również proaktywność, rozumiana nie tylko 

504 A. Gil, W cieniu przeszłości. Stosunki polsko-ukraińskie i polsko-białoruskie – stan obecny i perspek-
tywy, Wydawnictwo Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2010, s. 10. 

505 Zob. S. Lachiewicz, Rola struktur sieciowych w rozwoju przedsiębiorczości technologicznej, „Proble-
my zarządzania”, nr 2(24)/2009, s. 26.
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jako zaangażowanie w działalność w obrębie sieci, ale również włożenie 
wysiłku w jej rozwój oraz dokonywanie niezbędnych zmian. Na bazie ana-
lizowanego materiału należy stwierdzić, że najbardziej proaktywnymi wę-
złami sieci są: Starostwo Powiatu Bialskiego, Urząd Miasta Biała Podlaska 
oraz Państwowa Szkoła Wyższa. Kluczowe znaczenie ma również Bialskie 
Centrum Kultury, wykorzystujące płaszczyznę kulturową jako platformę 
do tzw. miękkiej współpracy, opartej na miękkich czynnikach, elementach. 
W prezentowanych wizualizacjach sieciowych, wśród węzłów nie występu-
je Euroregion Bug, co jest bezpośrednio związane ze zmianą polityki trans-
granicznej, w której euroregiony zepchnięte są na boczny tor. „Ogólnoeuro-
pejską tendencją jest spychanie na bok euroregionów i podejmowanie decyzji 
o współpracy transgranicznej na poziomie centralnym: Warszawy, Mińska, Ki-
jowa. Podobnie jest z euroregionami po stronie zachodniej” – mówi dyrektor 
Euroregionu Bug. „Aktualnie brakuje funduszy na mikroprojekty, w obecnych 
rozdaniach, projektach nie ma miejsca dla euroregionów. Również władze po 
stronie Białorusi i Ukrainy nie chcą widzieć euroregionów jako partnerów do 
współpracy” – kontynuuje G. G. Niemniej, zdaniem rozmówczyni potencjał 
do współpracy tkwi w działalności na płaszczyźnie naukowej, turystycz-
nej oraz kulturalnej. „Potencjałem współpracy, niejako neutralnym, niepoli-
tycznym jest kultura i turystyka, co ułatwia organizację obustronnych działań 
w ramach współpracy. To można wspierać i należy wspierać, jako potencjał”. 
– podkreśla dyrektor Euroregionu. 

Podejście zasobowe (w języku analizy sieciowej „przepływowe”) do de-
finiowania kapitału społecznego, zaprezentowane przez autora niniejszej 
rozprawy, wynikające z osadzenia aktorów w sieciach relacji społecznych, 
na kanwie których jest powiązany z innymi podmiotami, sprzyja kooperacji 
opartej na zaufaniu, przepływach oraz przewidywalności partnera. Podkre-
ślić należy, że olbrzymie znaczenie mają rozmaite przepływy przedmiotów 
przez społeczne granice i ich krzyżowanie się z wielorakimi przepływami 
ludzi”506, co widoczne jest na prezentowanych wizualizacjach sieci współpra-
cy transgranicznej. Jednostka stoi przed koniecznością inwestowania w sieć 
społecznych powiązań, zobowiązując się do udostępniania, powiązanym ze 
sobą węzłom, własnych zasobów, efektem czego będzie realizacja wspólnych 
celów. „Przepływy (…) drążą więc od wewnątrz istniejące społeczeństwa, 
(…), starające się myśleć samodzielnie, (…), wspierać te rozmaite przepływy, 
często wykraczając poza granice „regionu” społecznego”507. 

Sieć jako forma organizacji życia społecznego wpisuje się we współczes-
ny świat oparty na grze: lokalnej i globalnej, politycznej i ekonomicznej, 
krajowej i międzynarodowej. Na grunt socjologii coraz wyraźniej przedkła-
506 J. Urry, Socjologia…, s. 14. 
507 Tamże, s. 58. 
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da się matematyczna teoria gier, jak pisze Lech Zacher „ gry są tam, gdzie 
mamy uzgadnianie (konsensus), partnerstwo i kooperacje, niepewność 
i ryzyko, konkurencje i współzawodnictwo, konflikt i władzę”508. Otaczają-
ca nas rzeczywistość staje się polem gry, kumulacją wszystkich gier, która 
nie ułatwia zrozumienia przyszłości, ale jednocześnie niejako „zmusza” nas 
do włączenia się do gier. „Te o lepszą przyszłość powinny być zorientowane 
na kooperację i synergię”509. Kapitał społeczny umożliwia tak włączonym 
podmiotom (węzłom sieci), przyspieszanie swoich działań, jest niczym ak-
celerator w fizyce, nadający cząstkom energię, przyspieszający proces ich 
funkcjonowania. Ułatwia działanie we współczesnym świecie, naznaczo-
nym rosnącą interferencyjnością (nakładaniem się zmian oraz ich skutków 
na siebie) oraz turbulentnością, kumulującą się żywiołowością, przypadko-
wością i chaotycznością procesów, które są coraz bardziej złożone i zmien-
ne. Współczesny świat, rządzący się wspomnianą wcześniej teorią gier, 
staje się światem pokerowym, w którym poszczególne instytucje, organi-
zacje czy państwa, działają na zasadzie „dużych wygranych bądź dużych 
przegranych”510, naznaczonych rosnącą i wszechobecną ryzykownością. 

Kapitał społeczny przybierający formę gradientu wskazującego kieru-
nek wzrostu jakiejś wielkości jest zasobem, który wpisuje się we współ-
czesny świat, pozbawiony głównej siły napędowej, dominującego trendu 
(modelu), w którym każdy podmiot posiada heteromorficzne wpływy 
w różnych szerokościach geograficznych, z których wiele ulegać będzie 
hybrydyzacji. Można również postawić tezę, że ów kapitał jest par excel-
lens remedium w dobie świata, w którym nieustannie ma miejsce eskala-
cja i kondensacja różnych systemów, transformacji niemal całego obszaru 
życia społecznego. Nasilająca się złożoność przerasta współczesnego czło-
wieka, który staje się bezradny, wyalienowany, rośnie w nim poczucie lęku 
i zagubienia. Coraz trudniejsze do uchwycenia procesy i zjawiska, niezrozu-
miałe trajektorie i wizje, wysuwane przez funkcjonujące podmioty, rodzą 
liczne kontrowersje i spory. Jeszcze bardziej zasadne staje się opracowanie 
nowego podejścia, nowych działań i mechanizmów adekwatnych to zło-
żonych społeczeństw. Lech Zacher wyjście z tak skonstruowanego świata 
upatruje w użyciu cyberprzestrzeni do intensyfikacji procesów globalizacji 
i usieciowienia, odpaństwowienia, odnarodowienia oraz dezinstytucjona-
lizacji multum wymiarów życia społecznego. Umożliwi to współczesnym 
aktorom akomodację do rosnącej indyferentności oraz supremację w glo-
balizacji, gdzie silniejsi politycznie, gospodarczo, militarnie wymuszają 
czy narzucają pozostałym standardy, zasady funkcjonowania, zachowania, 

508 L. Zacher, Gry…, s. 10.
509 Tamże, s. 217.
510 Tamże, s. 85.
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ewaluacji. W organizacji społeczeństwa, zdaniem autora, transgraniczność 
i globalność uzupełniona jest o multikontaktowość, rozumianą jako szereg 
wielorakich interakcji i kontaktów511. 

Kapitał społeczny ułatwia współpracę i działanie w sytuacji gdy wiele 
procesów i zjawisk cechuje złożoność, nieliniowość, chaos, bezład, kalej-
doskopowość zmian, w dodatku trudno dokonać analizy trajektorii przy-
szłych zmian. Jest istotnym zasobem w momencie, w którym w naukach 
społecznych czy futurologicznych zawiodły zarówno ekistyka, zajmującą 
się ostrzegawczym prognozowaniem jak również popularne teorie chaosu 
i katastrof. Wychodzi niejako naprzeciw dynamicznie rosnącemu kryzyso-
wi (społecznemu, ekonomicznemu, politycznemu) i nasilającej się dyferen-
cjacji. Wypełnia lukę, jaką powstaje w sytuacji gdy świadomość i działania 
polityczne nie są adekwatne do coraz bardziej złożonych i pilnych potrzeb 
i problemów jakie należy rozwiązać. „Kapitał społeczny jest ważnym poję-
ciem wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z „mikroinżynierią społecz-
ną”, gdzie trzeba dokonywać operacji i działań w społeczeństwie, stawiać 
diagnozy i szukać dróg wyjścia. Ujawnia nowe, istotne strategie społeczne 
dla jego rozwoju, wskazując, jak jednostki i zbiorowości mogą wpływać na 
jego poziom poprzez kluczowe zmienne instrumentalne, pozwalające na 
zwiększenie zasobów kapitału i jego odpowiednie wykorzystanie”512. Jako 
zjawisko wielotorowe ma kluczowe znaczenie dla rozwoju lokalnego i po-
nadlokalnego. Na przekór licznym trudnościom pogłębione badania nad 
studium kapitału społecznego ułatwiają lepsze zrozumienie jego mechani-
zmów oddziaływania na procesy społeczne, polityczne i ekonomiczne. Ubo-
gacają również terminologię kapitału społecznego w nurcie teoretycznym. 

W perspektywie dalszego umacniania i rozwoju Polski w Unii Europej-
skiej, w tym w realizacji szeroko rozumianej polityki wschodniej, kapitał 
społeczny w sieci wydaje się być kluczowy dla określenia szans, możliwo-
ści, kierunku oraz intensywności współpracy między podmiotami zlokali-
zowanymi po obu stronach granicy, ukierunkowanymi na pobudzanie oraz 
zacieśnianie partnerstwa transgranicznego. Badanie polsko-białoruskiego 
pogranicza ściśle nakłada na siebie zainteresowanie wschodnią granicą 
Polski a zarazem Wspólnoty Europejskiej, nakreślającej wschodni zasięg 
jednoczącej się Europy. Jednocześnie pozwala uzyskać odpowiedź na pyta-
nie o uwarunkowania przyszłego rozszerzenia granic Unii Europejskiej już 
nie jako regionu, ale sieci. „Globalizacja skłania raczej do zastąpienia meta-
fory społeczeństwa jako regionu, metaforą globalności wyrażonej na wzór 
sieci i cieczy”513. To sieć, w której odległość mierzona jest stopniem odda-

511 Por. Tamże, s. 153. 
512 J. Bartkowski, Kapitał…, s. 68. 
513 J. Urry, Socjologia…, s. 53. 



225

lenia między węzłami wyznaczającymi strukturę sieciową, często przeci-
na granice obszarów. W świecie zdominowanym przez sieć, granice coraz 
bardziej ustępują płynnej, dynamicznej siatce powiązań. Z coraz większym 
przekonaniem zaobserwować można, że „żadne granice ani relacje nie wy-
znaczają różnicy między jednym miejscem a innym. Natomiast granice cza-
sami się zarysowują i przemieszczają, (…) lub całkowicie znikają, a relacje 
zmieniają się bez podziałów”514 .

Zainteresowanie koncepcją kapitału społecznego umożliwia poszerzenie 
spektrum wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności i doświad-
czeń dla uzyskania odpowiedzi na pytanie dlaczego dotychczas podejmo-
wane działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego nie przyniosły 
oczekiwanego efektu bądź nie są skuteczne na miarę oczekiwań. Czy ma to 
związek z niestabilnością, nieprzewidywalnością, radykalnymi zmianami 
stanowisk po stronie niektórych państw Europy Wschodniej jak np. Bia-
łoruś? Słusznie zauważa Carlo Jean, że: „Takie uwarunkowania i zmienne 
geometrie, podobnie jak różne trajektorie społeczno-ekonomiczne, po któ-
rych poruszają się poszczególne państwa regionu, powodują ich niewielkie 
zainteresowanie autonomicznymi projektami współpracy regionalnej (…), 
to znaczy formami integracji poziomej”515. Z kolei zdaniem Johna Urry’ego 
należy „tworzyć mapy różnych sieci i badać obszary gęsto pokryte sieciami, 
jak również te, gdzie jest ich mało”516. 

Prezentowana w powyższej rozprawie perspektywa kapitału społecz-
nego na gruncie teorii sieciowych stanowi praktyczną koncepcję projekto-
wania badań społecznych. Pozwala zanalizować dynamiczne, płynne kon-
strukty społeczne (sieci), uwzględniając różne jej aspekty takie jak: zróżni-
cowanie, wielkość czy dostęp do zasobów. Otwiera dogłębne pole eksplora-
cyjne, umożliwiając uzyskanie szerokiego strumienia informacji. Obszary 
będące przedmiotem niniejszej analizy stanowić mogą weryfikację zasad, 
reguł, norm i kierunków oddziaływania polityki zagranicznej, uwzględ-
niając przy tym wewnętrzną politykę państwa polskiego i białoruskiego, 
mechanizmy gospodarcze i prawne, stopień i zakres oddziaływania władz 
samorządowych, administracji centralnej oraz organizacji pozarządowych. 
Całokształt stanowi dobry punkt wyjścia w praktyce badawczej, w której 
„„efekt sieci prowadzi do adekwatnej w stu procentach treści, stuprocen-
towej dokładności, zerowych opóźnień – czyli informacyjnej dominacji”517. 

514 Tamże, s.51. 
515 C. Jean, Geopolityka, Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 

2003, s. 357-358.
516 J. Urry, Socjologia…, s. 56. 
517 A. K. Cebrowski, J. J. Garstka, Network… .
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Social capital in the network 
of the cross-border cooperation 

Biala Podlaska and Brzesc

Summary

For over 20 years Poland gradually builds its relations with neighbours. 
Polish authorities top-down, Polish society at the grass roots, are establish-
ing the number of social, cultural, political and economic relations. Particu-
lar difficulties, and in addition expectations and requirements concern the 
relation of Poland with eastern states: with Belarus, Ukraine and Russia. 
Social capital in the network of the cross-border cooperation Biala Podlaska 
and Brzesc seeks to present the key theories of the social capital (R. Putnam, 
J. Coleman, N. Lin, M. Granovetter, R. Burt), worked by out social science. 

The introductory part shows a discussion about theories social network 
and social capital and research range of the social network analysis in soci-
ology of the borderland. The following part presents the key research cate-
gories addressed by a sociology of the borderland as: cross-border coopera-
tion network, transnational territorial networks and border functional ar-
eas. The author made analysis of the cooperation Biala Podlaska and Brzesc 
based on cross-border projects carried out by both cities. 

The book focuses on the following research problem: cross-border coop-
eration, social network, social and political, economic relations European 
Union (including Poland), Belarus, Ukraine and Russia. Social capital in the 
network of the cross-border cooperation Biala Podlaska and Brzesc provides 
a compendium of knowledge that is indispensable for sociologists, econo-
mists, political scientists and of representatives of regional and local au-
thorities. 
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Социальный капитал в сети 
трансграничного сотрудничества 

Бяла-Подляска и Брест

Изложение

От больше 20 лет Польша строит свои сообщения со соседями. 
Польские власти сверху, же польское общество снизу исполняют об-
щественные, политические, экономические и культурные сообще-
ния. Особое значение, но также трудности тяготеют со сообщениями 
Польши на восточной границе с Беларусью, Украиной и Россией. Этот 
книга Социальный капитал в сети трансграничного сотрудничества 
Бяла-Подляска и Брест демонстрирует классические и современные 
теории социального капитала (Робер Путнам, Джеймс Цолеман, Пьер 
Боурдеу, Марк Грановэттэр, Рональд Бортов), популярное в обще-
ственных науках.

B теоретической части автор демонстрирует выбранные концеп-
ции общественных сетей и социального капитала и исследователь-
ские рамы сеточного анализа в социологии погранича полосы. Автор 
описывает ключевое для социологии погранича полосы категории, 
такое как: трансграничные сети сотрудничества, транснародовэ тер-
риториальные сети, приграничные функциональные пространство. 
B эмпирической части совершает анализ сотрудничества Бяла-Под-
ляска и Брест на основании трансграничных проектов осуществлян-
ных оба городами. 

В демонстрированной книге автор сосредоточивается на таких во-
просах как: трансграничное сотрудничество, сообщения ЕС (в этом 
Польша), Беларусь, Украина, Россия, общественные сети. Kнига Со-
циальный капитал в сети трансграничного сотрудничества Бяла-Под-
ляска и Брест это компендиум необходимого знания для социологов, 
политологов, представителей местной и областной власти. 
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Spis ujętych w sieci instytucji i organizacji
oraz ich akronimów

AM Gdynia – Akademia Morska w Gdyni

AMiRR – Agencja Modernizacji i Rozwoju Rolnictwa

ARR RP – Agencja Rynku Rolnego Rzeczpospolitej Polskiej

AWF W-wa – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

BCK – Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej

BGK S.A. – Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. 

Biala Wieza – Sanatorium „Biała Wieża”

Bielagrop – Biełagropiszczeprom

BIHP (BIH-P) – Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa

BOKW – Brzeski Obwodowy Komitet Wykonawczy

BOKW – WKPSiT – Brzeski Komitet Wykonawczy – Wydział Kultury Fizycz-
nej, Sportu i Turystyki

BOS – Białoruska Organizacja Społeczna „Odpoczynek na wsi”

B-P Klub – Białorusko-Polski Klub w Brześciu (zamiennie również jako P-B 
Klub - Polsko-Białoruski Klub w Brześciu)

BPIG – Bialskopodlaska Izba Gospodarcza

BPU (BUP) – Brzeski Państwowy Uniwersytet im. A. Puszkina w Brześciu 

BSO Brzesc – Brzeski Szpital Obwodowy w Brześciu

BSRR – Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego

CKS MSW – Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

DSK Bialystok – Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku

Elizowka – Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy „Elizówka”

Eximgarant – firma EXIMGARANT

G.A. BY – gospodarstwa agroturystyczne z Białorusi

G.A. Kalinka – gospodarstwo agroturystyczne Kalinka
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G.A. PL – gospodarstwa agroturystyczne z Polski

G.A. UA – gospodarstwa agroturystyczne z Ukrainy

GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Getin S.A. – Getin International S.A. 

Gm. Switaz UA – gmina Świtaź (Ukraina)

GW – Gazeta Wyborcza

IK W-wa – Instytut Kardiologiczny im. Kardynała Prymasa Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie

Instytucja RB – Instytucja ds. Kultury, Ochrony Zdrowia i Kształcenia Re-
publiki Białoruskiej

IOB – instytucje otoczenia biznesu

IRP – instytucje rynku pracy

JST – jednostki samorządu terytorialnego

KDK WL – Konsultant w Dziedzinie Kardiologii Województwa Lubelskiego 

KIG – Krajowa Izba Gospodarcza

KMP B.P. – Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej

KMSP – Komenda Miejska Straży Pożarnej

KUKE – Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

KW Baranowicze – Komitet Wykonawczy Miasta Baranowicze

KW Luck – Komitet Wykonawczy Miasta Łuck

KWP Lublin – Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

LODR – Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

LOGOS – Organizacja Pozarządowa LOGOS w Brześciu

M.H. – Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Most Humanistyczny” 
w Brześciu

MG RB – Ministerstwo Gospodarki Republiki Białoruskiej

MG RP – Ministerstwo Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej

MGW Moskwa – Katedra Turystyki MGW w Moskwie 

MOF B.P. – Miejski Obszar Funkcjonalny Biała Podlaska
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MPiPS RP – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Rzeczpospolitej Pol-
skiej

MRiRW RP – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczpospolitej Pol-
skiej

MRiW RB – Ministerstwo Rolnictwa i Wyżywienia Republiki Białoruskiej

MSN Brzesc – Ministerstwo Spraw Nadzwyczajnych w Brześciu

MSN Luck – Ministerstwo Spraw Nadzwyczajnych w Łucku

MSZ RB – Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białoruskiej

MSZ RP – Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej

MZK – Miejski Zakład Komunikacyjny

NBB – Narodowy Bank Białorusi

NGO – organizacje pozarządowe

NZOZ – Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

OPS – ośrodki pomocy społecznej

OSP – ochotnicza straż pożarna

OSP Luck – Ochotnicza Straż Pożarna w Łucku

PAIiIZ – Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

PART – Państwowa Agencja Rozwoju Turystyki

PBIHP (P-B I-HP) – Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa

PEWT – Program Europejska Współpraca Terytorialna

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PG – Politechnika Gdańska

PGE – Polska Grupa Energetyczna

PK „PPB” – Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu”

PKO – placówki kształcenia ogólnego

PKWl RB – Państwowy Komitet Własności Republiki Białoruskiej

PKZ – placówki kształcenia zawodowego

PN – biorezerwat „Polesie Nadbużańskie” (Białoruś)

Spis ujętych w sieci instytucji i organizacji oraz ich akronimów
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PO IR – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

PO PT – Program Operacyjny Pomoc Techniczna

PO PC – Program Operacyjny Polska Cyfrowa

PO PW – Program Operacyjny Polska Wschodnia

PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

PO IŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

POF „AP” – Przygraniczny Obszar Funkcjonalny „Aktywne Pogranicze” 

Polonus – organizacja Polonus na Białorusi

PPP – podmioty publiczno-prywatne

PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PSW - Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podla-
skiej

PU Baranowicze – Państwowy Uniwersytet w Baranowiczach

PUR Kijow – Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Kijowie

PUT Brzesc – Państwowy Uniwersytet Techniczny w Brześciu (również 
jako UT Brzesc)

PWT – Program Współpracy Transgranicznej

PZOZ – Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

RD Brzesc – Rada Rejonowa w Brześciu

RDOS – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

RPOW – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

RR Szack – Rada Deputowanych w Szacku

SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

SIT – Strategiczne Inwestycje Terytorialne

S.M. – spółdzielnie mieszkaniowe

Sodiejstwie – Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców „Sodiejstwie”

SojuzBrestSerwis – przedsiębiorstwo prywatne „SojuzBrestSerwis”

Sombielbank – Sombiełbank

SPB – Starostwo Powiatowe Biała Podlaska
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SPSK 4 Lublin – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 3 w Lublinie

Strazak – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu „Strażak” w Białym-
stoku

Studium Celne B.P. – Studium Celne w Białej Podlaskiej

SWL – Samorząd Województwa Lubelskiego

SzNPP – Szacki Narodowy Park Przyrodniczy (Ukraina)

SzRAP – Szacka Rejonowa Administracja Państwowa (Ukraina)

TCI Brzesc – Transgraniczne Centrum Informacji w Brześciu

TU Europa – Towarzystwo Ubezpieczeń Europa

UAM – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 

UM B.P. – Urząd Miasta Biała Podlaska

UM Grodno – Uniwersytet Medyczny w Grodnie

UM Lodz – Uniwersytet Medyczny w Łodzi

UM Tarnopol – Uniwersytet Medyczny w Tarnopolu

UM WL – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 

UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

UM-W – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

UO – Uniwersytet Opolski

UP Lublin – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Urząd Celny B.P. – Urząd Celny w Białej Podlaskiej

UW – Uniwersytet Warszawski (Ośrodek Badań nad Migracjami)

WPE-PC – Wyższy Prywatny Ekonomiczno-Prawniczy College w Baranowi-
czach

WSPiA – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

WSS B.P. – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

W.M. – wspólnoty mieszkaniowe

ZDR B.P. – Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej

ZDW Lublin – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

ZPOR BY – Zakład Produkcji Olejów Roślinnych w Bobrujsku

Spis ujętych w sieci instytucji i organizacji oraz ich akronimów
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