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THE SITUATION IN THE REGIONS AT THE POLISH EASTERN BORDER 
IN THE CONTEXT OF THE SECURITISATION OF POLISH MIGRATION 
POLICY

The development of migration policies, as well as the processes of tying them to the 
questions of security (which have been going on in Western Europe since the mid-
1970s) has already been extensively analyzed by many scholars. However, so far the 
focus has only been on the European and national levels of analysis. This paper takes 
on a different perspective on the matter, arguing that the process of securitization of 
migration takes place on a number of levels. The regulations set up at the European 
level and subsequently introduced into the legal systems of particular EU Member 
States undergo many modifi cations before being implemented in the regional and 
local dimension. This leads to the question about the role of the regional level in 
the process of the securitization of migration. This paper analyses this question 
using the example of the Subcarpathian Voivodship, a region at the Polish-Ukrainian 
border.
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WSTĘP

Poniższy artykuł poświęcony jest zbadaniu wpływu polskiej polityki migra-
cyjnej na sytuację na pograniczu polsko-ukraińskim. Koncentrując się na kwe-
stiach związanych z tematyką bezpieczeństwa, stanowi on przyczynek do badań 
nad sekurytyzacją polityki migracyjnej1. Jednocześnie jednak zaproponowane 
tutaj ujęcie tematu różni się od tego zazwyczaj spotykanego w literaturze przed-
miotu. Cechą dominującą większości badań nad sekurytyzacją migracji jest próba 
analizowania jej na poziomie międzynarodowym bądź narodowym – badania 
koncentrują się na analizie dyskursów (politycznych i medialnych), zajmują się 
tworzeniem polityki i procesami legislacyjnymi2. Podejście to, mimo wielu jego 
walorów poznawczych, wiąże się jednak z pewnymi problemami. Koncentracja 
całej uwagi badacza na procesach legislacyjnych może powodować zniekształ-
cenie obrazu badanego zjawiska poprzez doprowadzenie do wytworzenia się 
u niego przekonania, iż etap wcielenia uchwalonych przepisów w życie pozo-
staje sprawą czysto formalną. Tymczasem jednak nawet badany tutaj europejski 
system migracyjny nie jest bynajmniej tworem w pełni jednolitym. Uchwalone 
na poziomie europejskim i włączone w ustawodawstwo państw członkowskich 
postanowienia polityki migracyjnej swoją ostateczną formę przyjmują na pozio-
mie poszczególnych regionów na zewnętrznych pograniczach Wspólnoty. Ich 
końcowy kształt zależeć zatem będzie nie tylko od ustalonych odgórnie regu-
lacji, ale w znacznym stopniu wpływ na niego mieć będą także specyfi czne 
dla poszczególnych państw członkowskich konteksty narodowe i regionalne. 
Fakt ten skłania do refl eksji nad znaczeniem poziomu regionalnego w procesie 
sekurytyzacji migracji. Dla pełniejszego ujęcia tego zjawiska konieczna jest 
analiza roli poszczególnych aktorów regionalnych w implementacji tej polityki. 
Należy zbadać, w jaki sposób wkracza ona w ich zakres kompetencji (wyko-
rzystując ich do swoich celów), jakie jest ich stanowisko wobec niej i do jakich 
reakcji prowadzi. Szczególnie istotne wydaje się tu przeanalizowanie sytu-

1 Sekurytyzacja rozumiana jest tutaj za wypracowanym przez tzw. szkołę kopenhaską kon-
ceptem securitization, oznaczającym zjawisko dyskursywnego tworzenia wokół poszczególnych 
zjawisk społecznych atmosfery zagrożenia, co prowadzi do defi niowania tych zjawisk w katego-
riach „bezpieczeństwa”. Poprzez sekurytyzację migracji najczęściej rozumie się proces, który miał 
miejsce w latach osiemdziesiątych XX w. i ukształtował system przekonań i sferę dyskursywną 
polityki migracyjnej UE – por. m.in. Bigo 2001, 2002; Buzan 1997; Buzan i in. 1998; Huysmans 
1995, 2000; Stritzel 2007; Wæver 1995, 2004; Weinar 2006; Williams 2003.

2 W odniesieniu do polskiej polityki migracyjnej por. m.in. Górny i in. 2010; Kicinger 2005, 
2009; Kicinger, Koryś 2011; Weinar 2006.
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acji, w których aktorzy ci próbują tworzyć własne standardy, odbiegające od 
wytycznych UE. 

Na szczególną uwagę zasługuje także miejsce jednostek w procesie sekuryty-
zacji migracji. Polityka ta na wiele sposobów wpływa na mieszkańców regionów 
na granicach zewnętrznych UE. Powstaje zatem pytanie, w jaki sposób odbija się 
ona na ich codziennym życiu, jaki ma wpływ na ich wzorce zachowania, stosu-
nek do granicy i jej najbliższego otoczenia.

Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na przynajmniej niektóre 
z powyższych pytań. Jest on oparty na badaniach przeprowadzonych w latach 
2008–2011 na TU Chemnitz (Niemcy) w ramach projektu przeprowadzonego 
ze środków przyznanych przez Deutsche Forschungsgemeinschaft. Badania te, 
koncentrując się na województwie podkarpackim, analizowały wpływ implemen-
tacji europejskiego systemu migracyjnego na regiony położone na zewnętrznych 
granicach UE. Zgromadzony w toku prac materiał empiryczny w formie wywia-
dów pogłębionych z przedstawicielami organów ścigania, administracji rządowej 
i samorządu terytorialnego oraz mieszkańcami przygranicznych gmin Medyka 
i Lubaczów stał się podstawą niniejszego artykułu.

Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza z nich, poświęcona europeizacji 
polskiej polityki migracyjnej, ma za zadanie nakreślenie kontekstu badanych tutaj 
procesów i ukazanie, jakie perspektywy na te przemiany ma Podkarpacie. W dru-
giej części następuje próba rekonstrukcji stanowiska poszczególnych aktorów 
regionalnych i lokalnych wobec tej polityki. Wreszcie w ostatnim punkcie artykuł 
podejmuje kwestię wpływu tej polityki na życie mieszkańców pogranicza.

1. EUROPEIZACJA POLSKIEJ POLITYKI MIGRACYJNEJ A GRANICA 
WSCHODNIA

Rozwój polskiej polityki wobec cudzoziemców po 1989 r. jest w sposób 
nierozerwalny związany z procesem transformacji ustrojowej i staraniami Pol-
ski o włączenie do zachodnioeuropejskich struktur politycznych. Poszczególne 
etapy procesu legislacyjnego, jak również zagadnienie kształtowania się systemu 
przekonań dotyczących cudzoziemców oraz rola Unii Europejskiej jako kluczo-
wego czynnika zewnętrznego w tych przekształceniach, zostały już wyczerpująco 
naświetlone w literaturze przedmiotu (Duszczyk, Lesińska 2010; Kicinger 2005, 
2009; Kicinger, Koryś 2011; Weinar 2006). Mimo iż niektóre z etapów rozwoju 
polskiej polityki migracyjnej zostaną także tutaj wspomniane, to jednak nie one 
stanowią główny przedmiot tego podrozdziału. Poniższe rozważania mają raczej 
na celu ukazanie, w jaki sposób wydarzenia te przekładały się na rozwój systemu 
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kontroli na polskiej granicy wschodniej, a w efekcie także na wewnętrzną dyna-
mikę wydarzeń w regionie.

W trwającym od początku transformacji ustrojowej procesie tworzenia 
polskiej polityki wobec cudzoziemców szczególnie dwie daty – rok 1989 oraz 
moment akcesji do UE – uznaje się za punkty kluczowe (Duszczyk, Lesińska 
2010: 74). Znaczenie pierwszej z nich jest oczywiste, także bowiem w kwe-
stiach związanych z migracją był to dla Polski rok przełomu – otwarcie granic 
oznaczało natychmiastowe otwarcie na międzynarodowe strumienie migracyjne, 
wiązało się zatem z koniecznością stworzenia właściwie od podstaw całego 
nowego systemu zarządzania migracjami. Wyniesione z poprzedniego systemu 
politycznego regulacje prawne zawarte w ustawie z 1963 r.3 nie przystawały 
do nowej sytuacji geopolitycznej, w jakiej znalazła się Polska, kładły bowiem 
(w duchu typowym dla państw bloku socjalistycznego) nacisk na restrykcyjne 
ograniczenie przepływu własnych obywateli i napływu cudzoziemców (Kicinger 
2005; Okólski 2004; Stola 2001). Po 1989 r. Polska, wchodząc w proces trans-
formacji systemowej, potrzebowała nowej polityki migracyjnej, dostosowanej 
do potrzeb demokratycznego kraju o otwartych granicach. Lata 90. były więc 
w tym obszarze okresem przyspieszonego nadganiania opóźnień, uczenia się 
polityki i przyjmowania kolejnych rozwiązań prawnych, kładących podwaliny 
pod nowoczesną politykę wobec cudzoziemców (Duszczyk, Lesińska 2010; 
Kicinger 2005). 

Początkowe obawy strony polskiej przed przyjmowaniem na siebie zbyt 
daleko idących zobowiązań w tym obszarze ustępowały stopniowo wraz z coraz 
mocniejszym wchodzeniem Polski w orbitę polityki zachodnioeuropejskiej. 
Członkostwo w Radzie Europy (od 1991 r.) i udział polskich urzędników w szko-
leniach i konferencjach przez nią organizowanych, uczestniczenie w pracach 
Grupy Wiedeńskiej i Grupy Berlińskiej stały się okazją do poznania zachodnio-
europejskiego dyskursu na temat migracji, a w wyniku „intensywnej współpracy 
twórcy polskiej polityki migracyjnej poddani zostali socjalizacji w zakresie 
pewnych rozwiązań i wartości” (Weinar 2006: 82). Właśnie w tamtym okre-
sie, i to pod wpływem coraz bardziej podejrzliwego wobec migracji dyskursu 
zachodniego, kwestia bezpieczeństwa stała się głównym priorytetem w kształto-
waniu założeń nowej polskiej polityki migracyjnej (Weinar 2006). Postrzeganie 
zjawiska imigracji (głównie tej ze Wschodu) w kategoriach zagrożenia skłoniło 
Polskę do podpisania w 1991 r. konwencji genewskiej (co oznaczało przyjęcie 
reguł międzynarodowego systemu azylowego i ochrony uchodźców) i porozu-
mień z krajami Schengen na temat readmisji, w znaczny też sposób ukierunko-

3 Ustawa z dnia 29 marca 1963 r. o cudzoziemcach, Dz. U. z 1963 r., nr 15, poz. 77.
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wało prace nad nową ustawą o cudzoziemcach, która weszła w życie w 1997 r. 
Dokument ten był swego rodzaju podsumowaniem wcześniejszych prac twórców 
polskiej polityki migracyjnej i w dobry sposób oddawał jej ducha, koncentrował 
się bowiem głównie na kwestiach kontroli – określał zasady wjazdu cudzoziem-
ców, ich pobytu i warunków osiedlenia, a także w sposób szczegółowy traktował 
prawo do wydaleń (Duszczyk, Lesińska 2010; Kępińska, Stola 2004; Kicinger 
2005; Weinar 2006).

Przygotowanie do przyjęcia Polski do UE wiązało się m.in. z konieczno-
ścią przyjęcia całości acquis Schengen w obszarze „Wymiaru Sprawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych”, co oznaczało w rzeczywistości zgodę na przyjęcie na 
siebie obowiązku gatekeeping – stanie się państwem w pewnym sensie „fronto-
wym”, mającym strzec wewnętrznego bezpieczeństwa Wspólnoty przed zagra-
żającymi jej czynnikami zewnętrznymi (Piórko, Sie Dhian Ho 2003; Weinar 
2006). Ważną z punktu widzenia niniejszego artykułu pochodną tych wydarzeń 
było wprowadzenie obowiązku wizowego dla obywateli wschodnich państw 
sąsiadujących z Polską, co po dłuższym zwlekaniu strony polskiej nastąpiło tuż 
przed akcesją, w październiku 2003 r. (por. poniżej). Innym elementem planu 
przygotowania do pełnienia funkcji gatekeeper była „Polska strategia zintegro-
wanego zarządzania granicą”4 z 2000 r., która określała przyszłe zasady współ-
pracy służb bezpieczeństwa podczas ochrony i kontroli granicy, przy czym dużo 
miejsca poświęcała konieczności zabezpieczenia granicy wschodniej. W części 
poświęconej Straży Granicznej znalazł się zapis o nadaniu temu odcinkowi gra-
nicy „stricte policyjnego charakteru”5. Niejako uzupełnieniem tego dokumentu 
była nowa ustawa o Straży Granicznej6, znacznie rozszerzająca uprawnienia tej 
służby, a kolejny krok stanowiły znaczne inwestycje w infrastrukturę kontroli na 
wschodnim odcinku granicy7. Ponadto usprawniono współpracę polskiej Straży 
Granicznej z różnymi europejskimi agendami poprzez włączenie jej w działania 
SIS, SIRENE, CIREFI oraz Europolu.

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r. dało kolejny impuls 
do prac nad polityką migracyjną. Od tamtego momentu wprowadzono w niej 
wiele zmian, m.in. w kwestii dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy 
(Kicinger 2005; Szczepański 2010). Z punktu widzenia naszych rozważań naj-

4 „Przegląd Rządowy” z 2000 r., nr 7, s. 100–158.
5 Ibid.
6 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz o zmianie nie-

których innych ustaw, Dz. U. z 2001 r., nr 45, poz. 498..
7 Między innymi za 4,74 mln EUR pozyskane z funduszu PHARE zmodernizowano przejście 

graniczne w Krościenku, a z Funduszu Granic Zewnętrznych sfi nansowano kupno środków trans-
portu. 
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ważniejsze były jednak zmiany dotyczące zarządzania granicami. Nowelizacją 
ustawy o Straży Granicznej8 dokonano m.in. dalszego rozszerzenia jej kompe-
tencji, a przystąpienie Polski do strefy Schengen w grudniu 2007 r. pociągnęło 
za sobą dalsze uszczelnienie granicy wschodniej. Osiągnięto to głównie poprzez 
wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu niektórych organów ścigania: okre-
ślono zasady współpracy z agencją FRONTEX, w nowelizacji ustawy o Straży 
Granicznej9 wpisano zadania zwalczania terroryzmu oraz ochrony „szlaków 
komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym”10, co ozna-
czało wzmożenie kontroli na odcinku wschodnim. Ponadto podjęto działania 
mające na celu włączenie polskiej administracji do Systemu Informacyjnego 
Schengen.

Tworzeniu polskiej polityki migracyjnej po 1989 r. towarzyszył proces jej 
sekurytyzacji. Czynniki odpowiedzialne za ten kierunek rozwoju pojawiły się 
już na początku lat 90., jeszcze zanim Polska rozpoczęła proces integracji z UE 
(Kicinger 2005; Szulecka 2010). Dlatego też transfer polityki w tym obszarze 
oraz przyjęcie całego systemu przekonań odnoszących się do imigrantów, które 
nastąpiły później, tylko w pewnym stopniu były wynikiem nacisku instytucjo-
nalnego wywieranego przez UE. W znacznej mierze wynikały z polskiej oceny 
sytuacji bezpieczeństwa kraju. Europeizacja polityki migracyjnej, jaka doko-
nała się poprzez negocjacje i harmonizację prawa w okresie przedakcesyjnym, 
a następnie poprzez pełne dostosowanie do postanowień Schengen, doprowadziła 
do powstania polityki, która nosi silnie restrykcyjny charakter, w pełni uwidacz-
niający się na wschodnim pograniczu.

USZCZELNIANIE GRANICY – PERSPEKTYWA PODKARPACIA

Powstałe na skutek reformy administracyjnej 1998 r. województwo podkar-
packie jest, ze względu na swoje położenie geografi czne, obszarem o specjal-
nym znaczeniu dla polityki migracyjnej. Leży ono na zewnętrznej granicy Unii 
Europejskiej, tutaj też, w Medyce, znajduje się największe i najczęściej prze-
kraczane polskie przejście graniczne na odcinku wschodnim, w końcu na tym 
odcinku dochodzi też do największej liczby zatrzymań cudzoziemców. Położenie 
graniczne stanowić może ważny czynnik napędzający rozwój danego regionu 

 8 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2005 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej, Dz. U. z 2005 r., nr 234, poz. 
1997.

 9 Dz. U. z 2007 r., nr 82, poz. 558, art. 1, pkt. 5c i 5d.
10 Ibid.



91Sekurytyzacja polskiej polityki migracyjnej a sytuacja przygranicznych regionów Polski…

i faktycznie również w przypadku Podkarpacia granica odgrywała tę rolę w okre-
sie po 1989 r. Z tego też powodu zaprezentowane poniżej omówienie przemian 
w regionie, do których doszło na skutek postępującego uszczelniania granicy, 
poprzedzone zostaje analizą zjawiska rozwoju nieformalnych powiązań gospo-
darczych w warunkach otwartej granicy lat 90.

Powstanie i szybki rozwój szarej strefy działalności gospodarczej były z jednej 
strony bezpośrednimi następstwami erozji granic państwowych na tym odcinku, 
które przed 1989 r., mimo propagandowego dyskursu „granic przyjaźni”, miały 
segregacyjny charakter i nie pozwalały na rozwijanie wymiany transgranicznej 
w żadnym właściwie obszarze. Z drugiej strony czynnikiem o decydującym zna-
czeniu był proces transformacji systemowej i spowodowany nim ostry kryzys 
gospodarczy. 

Badania nad rozwojem transgranicznych powiązań gospodarczych w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji ukazują pewną charakte-
rystyczną prawidłowość: szczególnie w początkowych fazach tego procesu rolę 
dominującą odgrywają w nim powiązania nieformalne, następuje szybki rozwój 
szarej strefy. Działające w tym obszarze podmioty dużo szybciej dopasowują 
się do zmienionych warunków brzegowych niż ofi cjalni aktorzy instytucjonalni, 
zarówno z obszaru polityki, jak i gospodarki (Stryjakiewicz 1998). Przypadek 
Podkarpacia jest dobrą ilustracją tej prawidłowości, także tutaj bowiem rozwój 
ofi cjalnych powiązań instytucjonalnych następował powoli i napotykał spore 
problemy11, gdy tymczasem powiązania nieformalne rozwijały się bardzo szybko 
i bez przeszkód. Przybrały one postać handlu granicznego, który koncentrował 
się na powstających licznie po obu stronach granicy bazarach (Krok, Smętkowski 
2006; Müller 2013; Stryjakiewicz 1998).

Znaczenie tego zjawiska dla ekonomicznego rozwoju regionów granicznych, 
takich jak Podkarpackie, w okresie transformacji było przez dłuższy czas niedo-
ceniane, tymczasem istnieją przesłanki, aby stwierdzić, iż w pierwszych latach 
transformacji to właśnie dzięki niemu regiony te były w stanie zamortyzować 
skutki przemian w wymiarze ekonomicznym i uniknąć całkowitej zapaści swo-
ich gospodarek (Stryjakiewicz 1998: 204)12. Jednocześnie należy nadmienić, że 
tak mocne zdominowanie regionalnych gospodarek przez rozwój szarej strefy 

11 Co prawda już w 1993 r. utworzono Euroregion Karpaty, ale jego przez długi czas nieokre-
ślony stan prawny, zły stan infrastruktury transportu i przejść granicznych oraz ogólnie niestabilna 
sytuacja gospodarcza obu regionów przygranicznych przez lata utrudniały współpracę – por. Mar-
czuk, Palka 2002; Müller 2013; Rębisz 2002.

12 Opierając się na danych Ministerstwa Gospodarki, Anna Słojewska obliczyła, iż w okresie 
największego rozwoju tego zjawiska obroty z prywatnego handlu granicznego osiągnęły poziom 
1/3 całego polskiego eksportu (Stryjakiewicz 1998: 204). 
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niosło ze sobą cały szereg zagrożeń, z których przez dłuższy czas nie zdawano 
sobie sprawy. Proces wcielania w życie nowej polityki migracyjnej, co wiązało 
się z uszczelnianiem granicy wschodniej, odsłonił cały wymiar tych problemów, 
pokazując, jak niestabilny był porządek oparty na całkowitym zdaniu się na 
„otwartą” granicę. Stopniowe ograniczenie jej przepustowości (najważniejszymi 
posunięciami wydają się tutaj wprowadzenie obowiązku wizowego w 2003 r. oraz 
wstąpienie Polski do strefy Schengen w 2007 r.) w sposób szczególnie drastyczny 
odbiło się na tych grupach społecznych, które „pracę na granicy” uczyniły swoim 
głównym i często jedynym źródłem dochodów.

Mimo iż – jak ukazano powyżej – prace nad nową polską polityką migracyjną 
rozpoczęły się już na początku lat 90., to przygraniczne województwa Polski 
wschodniej pierwszych skutków tego procesu doświadczyły właściwie dopiero 
wraz z wprowadzeniem obowiązku wizowego dla obywateli Rosji, Białorusi 
i Ukrainy w 2003 r. Zanim to nastąpiło, przez ponad dziesięć lat granica wschod-
nia pozostawała właściwie całkowicie otwarta, co było efektem podpisanych 
przez Polskę w pierwszej połowie lat 90. umów dwustronnych ze wschodnimi 
sąsiadami, regulujących ruch graniczny; kolejnym polskim rządom zależało na 
utrzymaniu możliwie łagodnych zasad mobilności transgranicznej na wschodnim 
odcinku granicy (Kicinger 2005: 17). Wprowadzenie wiz było wynikiem wpływu 
wywieranego prze UE, zaś ociąganie się strony polskiej było wyrazem jej wysił-
ków w celu zachowania interesu narodowego – dostrzegała ona bowiem zna-
czenie tej granicy dla wschodnich województw, których możliwości rozwojowe 
w znacznym stopniu związane były z wymianą handlową poprzez otwartą granicę 
(Szulecka 2010: 87)13. Efektem wprowadzenia wiz był natychmiastowy spadek 
liczby przekroczeń granicy przez przyjezdnych ze Wschodu, a wraz z nim także 
okresowe załamanie się obrotów handlu granicznego. Wprowadzenie wiz było 
dla wielu mieszkańców regionu pierwszym kontaktem z unijną polityką granic 
(por. poniżej), jednak związany z tym szok został w znacznym stopniu zamorty-
zowany dzięki podjęciu przez polskie władze szeregu kroków, aby zniwelować 
negatywne skutki tej polityki dla regionów przygranicznych. Przez kilka następ-
nych lat warunki otrzymania wiz pozostawały łagodne, a procedura ich wydawa-
nia szybka, w czym można notabene dostrzegać dowód na uznaniowość decyzji 
dotyczących wjazdu (Szulecka 2010: 87). Najnowsze badania empiryczne nad 

13 Według dostępnych szacunków tyko w przypadku Podkarpacia roczna wysokość zakupów 
dokonywanych przez osoby prywatne pod koniec lat 90. osiągnęła poziom 12–16% rocznych ob-
rotów handlowych między Polską a Ukrainą. Alena Malynovska wskazuje na fakt, że wg innych 
szacunków poziom ten mógł wynieść nawet 30% (Malynovska 2002: 68). 
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szarą strefą aktywności gospodarczej na tym pograniczu potwierdzają, iż w okre-
sie 2003–2007 stopień przestrzegania procedur i dokładność kontroli ze strony 
służb granicznych pozwalały zaangażowanym w tę działalność podmiotom, przy 
wykorzystaniu znajomości lokalnych warunków i sieci nieformalnych powią-
zań, na częściowe obchodzenie ich (Müller 2013). Dopiero wprowadzenie na 
tym pograniczu systemu kontroli Schengen w grudniu 2007 r.14 położyło kres 
tym możliwościom, oznaczało ono bowiem, iż ze skutkiem natychmiastowym 
obowiązywać na nim zaczęły dużo ostrzejsze niż dotychczas przepisy dotyczące 
dokumentów, terminów składania wniosków, wykazu środków fi nansowych itd. 
(Szulecka 2010: 85). W wyniku tego kroku doszło do natychmiastowej zmiany 
całej dynamiki i struktury przekroczeń granicy. Kolejne po 2003 r. załamanie 
ruchu granicznego i obrotów handlu tym razem okazało się dużo trwalsze i z per-
spektywy czasu oznaczało początek końca handlu bazarowego, czego nie zmie-
niło nawet podpisanie umowy o tzw. małym ruchu granicznym między Polską 
a Ukrainą w 2008 r.15

Rozwój polskiej polityki wobec cudzoziemców po 1989 r. nastąpił pod 
silnym wpływem UE. „Europeizacja” tej polityki oznaczała m.in. przejęcie 
w Polsce europejskiego dyskursu nt. migracji, silnie wiążącego ją z kwestiami 
bezpieczeństwa. W efekcie opisanych powyżej procesów analizowany tutaj 
odcinek graniczny stał się zewnętrzną granicą Schengen i jako taki spełniać ma 
zadania gatekeeping, czyli ochrony wewnętrznego bezpieczeństwa Wspólnoty 
poprzez kontrolę przepływu ludzi i dóbr. Nadanie tej granicy nowego charakteru 
w daleko idący sposób wpłynęło na wewnętrzną sytuację regionu, co jest szcze-
gólnie wyraźnie widoczne w obszarze gospodarczym. Poniższe dwie części tego 
artykułu poświęcone są wpływowi tych przemian na aktorów instytucjonalnych 
(por. 2) oraz mieszkańców przygranicznych miejscowości (por. 3).

14 Polska stała się członkiem traktatu z Schengen wraz ze swoim przystąpieniem do UE, ale 
regulacje graniczne Schengen wprowadzono dopiero 21.12.2007 r., a ich pełne wykorzystanie na-
stąpiło dopiero od marca 2008 r. 

15 Umowa między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy podpisana została w Kijowie 
w 2008 r. i weszła w życie z dn. 1 lipca 2009 r. Stanowi ona przykład wyjątku od zasad kodeksu 
granicznego UE i w pewnym sensie dowód na wewnętrzną sprzeczność w europejskiej polityce 
wobec granic zewnętrznych – por. Müller 2013: 98.
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2. MIKROPOLITYKA BEZPIECZEŃSTWA – PRZYPADEK 
PODKARPACIA

W poprzedniej części naszkicowano przebieg procesu wprowadzania na 
pograniczu wschodnim regulacji europejskiej polityki migracyjnej. W świetle 
tez wspomnianych we wstępie do tej pracy powstaje pytanie o rolę regionalnych 
aktorów w implementacji tej polityki. Ponieważ efektem sekurytyzacji danego 
obszaru polityki jest zawsze stworzenie specyfi cznego „pola bezpieczeństwa” 
(Bigo 2002), prześledzenie faktycznego funkcjonowania tej polityki jest moż-
liwe tylko poprzez zrekonstruowanie go na odpowiednim poziomie analizy. 
Konieczne jest zbadanie, jakie podmioty biorą w nim udział i jakie funkcje spra-
wują. Pozwoli to prześledzić faktyczne działanie polityki sekurytyzacji, a także 
to, jak zmienia niektórych aktorów poprzez podporządkowanie ich swoim celom 
i w jaki sposób wpływa na dany region.

W poniższych rozważaniach dokonano podziału regionalnych aktorów ze 
względu na ich funkcje w aparacie państwowym. W pierwszym rzędzie omó-
wieni zostają przedstawiciele organów ścigania, po nich zaś następuje analiza 
działalności przedstawicieli samorządu terytorialnego, zarówno na szczeblu 
wojewódzkim, jak i gminnym.

Straż Graniczna jest formacją powołaną w 1990 r. do zadań związanych 
z obroną granicy państwowej i dlatego w sposób naturalny w jej przekształceniach 
odbijają się wszystkie etapy rozwoju polskiej polityki wobec cudzoziemców – jej 
powstania, europeizacji i postępującego skupienia na kwestiach bezpieczeństwa 
i ochrony granic.

Historia Straży Granicznej pokazuje, jak wielkie były obawy zachodnich 
partnerów Polski przed nieszczelnością naszej wschodniej granicy. Na początku 
lat 90., zanim jeszcze nawiązano kontakty z państwami zachodnioeuropejskimi, 
Straż Graniczna podjęła współpracę ze służbami USA nad zabezpieczeniem 
tego odcinka granicy. Amerykanie, którzy obawiali się wówczas potencjalnego 
handlu materiałami rozszczepialnymi z arsenałów byłego Związku Radziec-
kiego, prowadzili szkolenia dla polskich funkcjonariuszy oraz zaopatrywali 
ich w środki techniczne. Wkrótce potem doszło do nawiązania współpracy 
z państwami Europy Zachodniej, w efekcie czego polscy funkcjonariusze Straży 
Granicznej brali udział w wyjazdach „na szkolenia zagraniczne do Francji, do 
Holandii, do Niemiec, do Austrii, ale przede wszystkim w dużym, chyba naj-
większym stopniu (...) szkolenia w Niemczech” [WE-7]. Podczas gdy w począt-
kowych latach tematem tych spotkań były ogólne zagadnienia ochrony granicy, 
w późniejszym okresie skoncentrowano się na problematyce migracji. Tego 
rodzaju szkolenia, a szczególnie organizowane później w ramach programów 
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twinningowych16 spotkania z zachodnioeuropejskimi ekspertami, odegrały dużą 
rolę w procesie internalizacji przez polskich przedstawicieli Straży Granicz-
nej europejskiego dyskursu na temat migracji, na co wskazują sami zaintere 
sowani: 

Były to o tyle ciekawe szkolenia, że pozwalały nam spojrzeć na niektóre pro-
blemy. Niektórych tych problemów np. u nas nie było, albo ewentualnie żeśmy 
na nie nie zwracali uwagę, chociażby sprawy migracyjne. Ten problem jakby był 
u nas wcześniej, może on był, ale nie był on tak brany pod uwagę jak później 
na tych szkoleniach i jak aktualnie jest po prostu to realizowane zadanie. Teraz 
problem migracyjny staje praktycznie na pierwszym miejscu i to we wszystkich 
państwach, nie tylko tam na Zachodzie, ale powiedzmy i u nas. [WE-7]

Warsztaty kontynuowano także po wstąpieniu Polski do UE, a olbrzymie 
natężenie częstotliwości tych spotkań nastąpiło w okresie przygotowawczym 
przed wejściem do strefy Schengen.

Realizacja zadań określonych jako priorytetowe jest możliwa dzięki znacznej 
rozbudowie infrastruktury Straży Granicznej; na przestrzeni lat poczyniono duże 
inwestycje w informatyzację tej służby, środki transportu i kontroli, infrastrukturę 
przejść17 etc. Wszystko to ma na celu zapewnienie całościowej ochrony terenów 
przygranicznych. Podkarpacki polityk wysokiego szczebla w następujący sposób 
wyraził akceptację form tej polityki: 

(…) daje poczucie bezpieczeństwa w tej chwili mieszkańcom naszego 
województwa i wszystkim, którzy tu przyjeżdżają (…) ta infrastruktura to była 
potrzebna. Porządek jest na tej granicy, widać tych strażaków, straż graniczna 
– oni tam nie tylko na granicy stoją, ale też widać ich na terenach przygranicz-
nych, na pobocznych drogach gdzieś się pokażą, w samochodzie, no i to robi 
wrażenie nawet na takim przeciętnym turyście, że jakieś poczucie bezpieczeństwa 
to jest. [WE-10]

Widoczny jest tutaj jeden z zasadniczych elementów polityki sekurytyzacji, 
prowadzącej do przekształcenia przestrzeni pogranicza poprzez wprowadzenie 
określonych zmian w jej zagospodarowaniu (rozbudowa punktów kontroli, wież 
strażniczych etc.) i poprzez stałą obecność organów ścigania.

Policja jest obok Straży Granicznej głównym przedstawicielem służb mun-
durowych, odpowiedzialnym za implementację polityki sekurytyzacji w regio-

16 Tzw. współpraca bliźniacza (ang. twinning) jest programem powstałym w 1998 r. z inicja-
tywy Komisji Europejskiej, służącym wspieraniu rozwoju administracji publicznej w państwach 
kandydujących do członkostwa w UE.

17 Tutaj najpoważniejszą inwestycją była modernizacja terminalu w Medyce za 13 mln PLN; 
terminal został oddany do użytku w czerwcu 2010 r.
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nie przygranicznym i z tego też względu jej praca była od początku lat 90. 
przedmiotem żywego zainteresowania ze strony zachodnich partnerów Polski. 
Historia tej współpracy jest jednocześnie zapisem procesu socjalizacji polskiej 
policji (z regionów granicznych) do europejskiego dyskursu bezpieczeństwa, 
w którym polska granica wschodnia odgrywała ważną rolę jako miejsce szcze-
gólnie zagrożone przez zorganizowaną przestępczość, terroryzm i niekontrolo-
wany napływ imigrantów ze Wschodu. Sprawą charakterystyczną jest fakt, iż 
przedstawiciele polskiej policji z regionu przynajmniej początkowo nie podzie-
lali tej charakterystyki sytuacji i, mówiąc o rozwoju przestępczości w regionie 
po 1989 r., zwracali uwagę, że „to za niski poziom, bo żeby była [przestęp-
czość – R.B.] zorganizowana (…) nie ta klasa jeszcze” [WE-2]. Wypowiedzi 
przedstawicieli Policji wskazują na fakt, iż obraz regionu, jaki niósł ze sobą 
europejski dyskurs sekurytyzujący, rozmijał się z tym, co w swojej codziennej 
pracy obserwowali przedstawiciele regionalnych organów ścigania. Ich ocenę 
sytuacji zdają się potwierdzać statystyki, według których województwa Polski 
wschodniej należały do regionów o najmniejszym zagrożeniu przestępczością 
w całym kraju (Siemaszko 2008; Siemaszko et al. 2009). Również przestępczość 
graniczna (także ta z udziałem cudzoziemców) pozostała w okresie po 1989 r. na 
poziomie znacznie odbiegającym od rysowanych czarnych scenariuszy (Kowa-
liw-Szymańska 2009). Wreszcie także analiza rozwoju migracji w tym regionie 
rodzi poważne wątpliwości co do adekwatności opisu sytuacji proponowanego 
przez dyskurs sekurytyzujący. Tematyka migracji od początku lat 90. była pod-
noszona przez zachodnich partnerów polskiej policji jako najważniejszy pro-
blem dla bezpieczeństwa tego regionu. Opisu tego nie potwierdzały statystyki 
kryminalne polskiej policji, nie podzielali go też sami policjanci. Mimo tej roz-
bieżności tematyka migracji stanowiła główny przedmiot zainteresowania strony 
zachodniej i była często podnoszona podczas spotkań w okresie bezpośrednio 
poprzedzającym przystąpienie Polski do UE i później do strefy Schengen. Ta 
socjalizacja polskich policjantów do zachodnioeuropejskiego punktu widzenia 
na ten odcinek granicy (ustalanie priorytetów pracy) wzmacniana była przez 
konkretne projekty współpracy, z których wiele wymierzonych było w zwalcza-
nie rzekomego defi cytu bezpieczeństwa w tym obszarze. Ciągłe akcentowanie 
tego problemu i odpowiednie kierunkowanie środków fi nansowych doprowa-
dziło do sytuacji, w której dzisiaj walka z przestępczością graniczną, mimo 
braku potwierdzenia tego zagrożenia poprzez statystyki policyjne, stanowi 
główny priorytet pracy policji regionu.

Implementacja poszczególnych elementów polityki migracyjnej w regionach 
dokonuje się przy pomocy różnych instytucji administracji państwowej, które 
jednak znacznie się od siebie różnią stopniem zaangażowania w ten proces oraz 
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ogólnym stanowiskiem wobec tej polityki. Sposób, w jaki te podmioty wywią-
zywać się będą z zadań wcielania owej polityki, w znacznym stopniu zależy od 
stopnia centralizacji administracji państwowej danego kraju. W przypadku państw 
Europy Środkowo-Wschodniej można ogólnie stwierdzić wzmocnienie roli 
poziomu regionalnego, do którego doszło w okresie transformacji systemowej, 
głównie pod wpływem procesu integracji europejskiej (Brusis 2002; Garsztecki 
2003, 2010, 2011). Nadanie regionom nowej podmiotowości zwiększyło możli-
wości działania aktorów regionalnych, którzy dysponują zwiększonym zakresem 
swobód w stosunku do stopnia centralnego i mogą do pewnego stopnia wpływać 
na politykę, jaką przychodzi im realizować. Również z tego powodu regiony sta-
nowią istotny poziom analizy procesów sekurytyzacji polityki migracyjnej. Jej 
implementacja przebiega w procesie ciągłej negocjacji warunków i form przez 
zaangażowane podmioty, które wykształciły odrębne stanowiska względem jej 
celowości. Ponieważ zaś kontekst instytucjonalny jest różny w poszczególnych 
krajach, także ostateczny kształt przyjęty przez tę politykę siłą rzeczy będzie się 
różnił; mimo istnienia wytycznych UE sekurytyzacja bynajmniej nie jest proce-
sem homogenicznym.

W Polsce najważniejszym – z punktu widzenia analizowanej tutaj problema-
tyki – podmiotem działającym na szczeblu regionalnym jest urząd wojewody. 
Mimo reformy administracyjnej z 1999 r. kontrola rządu nad zadaniami uwa-
żanymi za szczególnie istotne z punktu widzenia interesów państwa polskiego, 
a realizowanymi na poziomie wojewódzkim, nadal pozostaje mocna. Tak też 
jest w przypadku kwestii związanych z polityką migracyjną – nadzór nad nimi 
w przygranicznych województwach wschodnich sprawują wojewodowie, czyli 
podmioty będące bezpośrednimi reprezentantami rządu. Pozostali przedstawiciele 
samorządu terytorialnego (jak np. gminy) nie mają praktycznie żadnej możliwo-
ści wpływania na kształt i realizację tej polityki i wchodzą tylko w określonych 
sytuacjach w bezpośredni kontakt z nią.

Zapewne najważniejszym praktycznym aspektem roli wojewody jako aktora 
sekurytyzującego jest sprawowanie przez niego kontroli nad przejściami gra-
nicznymi. Według ustawy o ochronie granicy państwowej z 1990 r. przejścia 
graniczne podlegają bezpośredniej kontroli wojewody, co oznacza zadanie 
zapewnienia utrzymywania ich „w stanie umożliwiającym przeprowadzenie 
sprawnej i skutecznej kontroli bezpieczeństwa, granicznej, celnej, sanitarnej 
(…)”18. Oprócz tego wojewoda stanowi również instancję odpowiedzialną za

18 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej,. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 852.
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niektóre z zasadniczych kwestii związanych z wjazdem cudzoziemców do Pol-
ski. Co prawda wg obowiązującej od maja 2014 r. ustawy o cudzoziemcach 
z 2003 r.19 za przyznawanie wiz Schengen odpowiedzialne są urzędy konsularne 
RP poza granicami kraju, ale to wojewodowie w poszczególnych województwach 
decydują o przedłużeniu wizy (art. 44 ust. 1), udzieleniu pozwolenia na pobyt na 
czas określony oraz pozwolenia na zamieszkanie. To także wojewoda kontroluje 
decyzje odpowiednich urzędów o wydaleniu konkretnych cudzoziemców.

W przeciwieństwie do wojewody, urzędy gmin nie mają wpływu na realizację 
polityki sekurytyzacji. Kwestie związane z obroną bezpieczeństwa nie wchodzą 
w zakres zadań realizowanych przez urzędy gminne. Jednocześnie to właśnie 
gminy, szczególnie te położone w bezpośrednim sąsiedztwie granicy, na różne 
sposoby doświadczają skutków wprowadzania tej polityki, takich jak likwidacja 
„miejsc pracy” na granicy, wzrost zarejestrowanego bezrobocia (obciążającego 
budżety gminnych ośrodków pomocy społecznej) etc. 

Powyższe rozważania miały za zadanie zrekonstruowanie regionalnego „pola 
bezpieczeństwa”, w którym przedstawiciele organów ścigania i polityki, choć 
w różny sposób związani z polityką migracyjną, wspólnie biorą udział w pro-
cesie sekurytyzacji wschodniego pogranicza. Analiza wywiadów pogłębionych 
pozwoliła zbadać stosunek wymienionych aktorów do tej polityki i zrekonstru-
ować główne linie podziałów.

Pierwsza z nich związana jest z charakterem służby i oddziela przedstawicieli 
organów ścigania od reprezentantów administracji państwowej i samorządu tery-
torialnego. Wywiady pogłębione z przedstawicielami tych pierwszych wskazują 
na bardzo wysoki stopień internalizacji europejskiego dyskursu na temat migracji 
wraz z jego „katalogiem” zagrożeń, przypisującym polskiej granicy wschodniej 
rolę „przedmurza” w walce z nielegalną imigracją. Mimo iż obraz ten nie znaj-
duje potwierdzenia w praktyce badanych aktorów, to jego przyjęcie odbyło się 
bez większych oporów. Przyczyn tego stanu rzeczy upatrywać można zapewne 
w charakterystyce przygotowania zawodowego przedstawicieli tych służb, dla 
których zadania związane z zagadnieniami bezpieczeństwa są kwestiami o cen-
tralnym znaczeniu. Ich hierarchiczna struktura nie dopuszcza z kolei możliwości 
interpretacji i odstępstwa od wytycznych i dlatego nie stwierdza się tutaj żadnych 
odstępstw od głównej linii.

Inaczej zgoła przedstawia się sytuacja w przypadku drugiej z wyróżnio-
nych tutaj grup. Nie jest ona jednolita wewnętrznie, a szczególnie wyraźna 
różnica widoczna jest w stosunku do polityki sekurytyzacji, w ocenie jej celo-
wości i wpływu na sytuację regionu. Tutaj właśnie wyróżnić można drugą 

19 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o cudzoziemcach, Dz. U. z 2013 r., poz. 1650.
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linię podziału, przebiegającą między przedstawicielami administracji rządowej 
z jednej a przedstawicielami samorządu terytorialnego z drugiej strony. Przed-
stawiciele administracji centralnej wykazują się większym stopniem zgody na 
kształt analizowanej polityki. Urzędnicy ci nie uważają siebie za przedstawicieli 
regionu, w rozmowach legitymizując swoje działania powoływaniem się na 
naczelność interesów państwa polskiego, których mają zadanie bronić. Fakt, iż 
struktura administracji publicznej jest w wysokim stopniu hierarchiczna, sprawia, 
że wytyczne z Warszawy stanowią dla nich główny punkt odniesienia. Nie będąc 
samodzielnymi podmiotami, nie mogą pozwolić sobie na interpretację w zakresie 
celów i zadań. Wywiady pokazują również na daleko idącą identyfi kację tych 
urzędników z celami owej polityki.

Odmienne stanowisko prezentują przedstawiciele samorządu terytorialnego, 
którzy wykluczeni są z wpływu na politykę sekurytyzacji, ale jednocześnie 
w swojej codziennej pracy są konfrontowani z jej skutkami. Jest to grupa, która 
spośród tutaj analizowanych wykazuje się najmniejszym stopniem zrozumienia 
i akceptacji kształtu, w jakim wprowadzana jest w regionie polityka migracyjna. 
Sytuacja, w której się znajdują przedstawiciele samorządu terytorialnego, pro-
wadzi do tego, że postrzegają oni siebie samych jako ofi ary tej sytuacji. Bardzo 
często obserwowalna jest postawa dystansowania się od tych, którzy są postrze-
gani jako „oni”, a którzy są reprezentowani tutaj przed przedstawicieli szczebla 
centralnego. Zarzuca się im brak zrozumienia problemów i potrzeb regionu i pro-
wadzenie szkodzącej mu polityki.

3. EUROPEJSKA POLITYKA MIGRACYJNA 
A SYTUACJA MIESZKAŃCÓW POGRANICZA

Wcielanie w życie europejskiej polityki granic i polityki migracyjnej 
w regionach położonych na zewnętrznych krańcach Wspólnoty w daleko idący 
sposób wpływa na te pogranicza – związane jest z określonymi dyskursami na 
ich temat, zmienia zagospodarowanie przestrzenne, wprowadza nowych akto-
rów i rozwiązania instytucjonalne. Wszystko to znacząco odbija się na miesz-
kańcach tych pograniczy, aczkolwiek zaznaczyć należy, iż wpływ ten nie jest 
taki sam w przypadku wszystkich grup mieszkańców. Badania przeprowadzone 
w dwóch przygranicznych gminach województwa podkarpackiego (Lubaczów 
i Medyka) pozwoliły na stworzenie typologii mieszkańców pogranicza, którzy 
ze względu na różne umiejscowienie w strukturze społecznej oraz dostępne 
zasoby (kapitał ludzki) w odmienny sposób dotknięci są zmianami funkcji 
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granicy20. Można wyróżnić kilka sposobów, w jakie przemiany polityki migracyj-
nej wpływają na mieszkańców miejscowości przygranicznych.

KATEGORIA 1

Opisany powyżej proces uszczelniania granicy w sposób szczególnie 
dotkliwy odbił się na tych grupach mieszkańców przygranicznych regionów, 
którzy na wiele lat uczynili „pracę na granicy” swoim jedynym źródłem utrzy-
mania. Sięgnięcie w trudnym pod względem gospodarczym okresie początku 
transformacji ustrojowej po tę akurat strategię „radzenia sobie”, czyli odwołanie 
się do sieci nieformalnych powiązań21, postrzegać można jako skutek socjalizacji 
wyniesionej z poprzedniego ustroju, w którym te właśnie nieformalne zasoby 
stanowiły naturalną strategię postępowania w życiu codziennym (Ledneva 2006; 
Wellman, Sik 1999). Próba wykorzystania ich w zmienionych warunkach była, 
szczególnie dla grupy „przegranych” w procesie transformacji, naturalną stra-
tegią w walce o przetrwanie, stanowiła „resource enabling households to cope 
with poverty, unemployment or economic uncertainty and/or to develop a new 
material basis” (Neef 2002: 1). Widziany z tej perspektywy, rozwój szarej strefy 
działalności gospodarczej w przygranicznych regionach Polski wschodniej 
w latach 90. może być postrzegany jako zjawisko o charakterze strukturalnym, 
efekt racjonalizacji w sferze gospodarczej (Altvater, Mahnkopf 2002). 

Rozmowy z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w handel graniczny 
pozwalają zrekonstruować ich stosunek do unijnej polityki granic. Dominującym 
tematem ich wypowiedzi są lata 90., przedstawiane nieomal jako „złoty wiek” 
rozkwitu pogranicza. Następuje utożsamienie rozwoju szarej strefy działalności 
gospodarczej z rozkwitem całego regionu:

Tu tyle ludzi przyjeżdżali, z Leżańska, z Łańcuta (…). Z Dębnicy przejeżdżali, 
którzy chcieli sobie przyjeżdżać. Ludzie przyjeżdżali, można powiedzieć z Polski 
południowo-wschodniej – z całego tego regionu. (…) Kiedyś to wszystko tętniło 
życiem, a teraz to tylko w nocy przyjeżdża straż graniczna i nikogo więcej nie ma. 
Tu całą noc wszystko było oświetlone, tu ludzie żyli, pracowali. W środku bazaru 

20 Typologia ta jest w pewnym stopniu zainspirowana pracą Kristine Müller – por. Müller 
2013.

21 Przez „nieformalne” rozumiem tu takie formy ludzkiego działania, które są „embedded in 
small trust-based social networks between individuals who undertake economic actions outside 
state control” (Bruns, Miggelbrink, Müller 2011: 666). Należy zaznaczyć, iż stopień „nieformal-
ności” działań podejmowanych w sferze gospodarczej zależy zawsze od określonych przez pań-
stwo warunków brzegowych (por. m.in. Neef 2002; Portes, Haller 2005; Bruns, Miggelbrink, 
Müller 2011).
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było 20 sklepów, mięsnych, bo Ukraińcy kupują takie tanie wyroby wędliniarskie. 
(…) I oni za te pieniążki szli i kupowali, więc to wszystko pracowało od świtu. 
Ludzie inwestowali, ludzie z tego żyli. [I 2-5]

Opisany powyżej proces implementacji na tym odcinku granicy europejskiej 
polityki migracyjnej położył kres temu „złotemu wiekowi” i dlatego przez tę 
grupę badanych uważany jest za przyczynę postępującej degradacji gospodarczej 
tego przygranicznego regionu. Z perspektywy tej grupy ludzi zmiana charakteru 
granicy, do jakiej doszło na skutek procesu sekurytyzacji, przedstawia prawdziwą 
katastrofę. Żyjąc często w poczuciu pokrzywdzenia transformacją ustrojową lat 
90., w procesie uszczelniania granicy dostrzegają kolejny przejaw skierowanej 
przeciwko nim, jako mieszkańcom „gorszej” części kraju, niechęci ze strony 
aparatu rządowego, który po raz kolejny „tym ludziom z tej wschodniej granicy 
zrobił wielką krzywdę” [I 2-5]. Nie przyjmują oni ofi cjalnych uzasadnień pro-
wadzenia tej polityki, zamiast tego bronią swojego prawa do funkcjonowania 
w szarej strefi e, przedstawianej jako wyraz ducha przedsiębiorczości lokalnej 
ludności.

Omawiana tutaj grupa była w bardzo dużym stopniu uzależniona od istnienia 
tego zasobu, jaki stanowiła otwarta, przepuszczalna granica. Zmiany sytuacji 
regionu, będące przedmiotem tego artykułu, powodują, iż ludzie ci konfronto-
wani są z koniecznością całkowitego przemyślenia swoich dotychczasowych 
strategii życiowych i znalezienia nowych źródeł zarobkowania. Sami zaintereso-
wani następująco charakteryzują tę sytuację: 

W tej chwili to wygląda, że no kto sobie mógł znaleźć pracę, to są pojedyncze 
przypadki, to znalazł, młodzi uciekają za granicę, w większości, to można powie-
dzieć, że z co trzeciego domu w naszej miejscowości 1–2 osoby przebywają za 
granicą; są to prace takie sezonowe, 2–3 miesiące, niektórzy siedzą pół roku i z 
powrotem zjeżdżają. A z mrówkowania raczej już nikt nie jest w stanie się utrzy-
mać; niektórzy jeżdżą jeszcze po to tylko, żeby sobie przywieźć paliwo, może i tym 
paliwem handlują, ale to też pieniędzy z tego nie mają. [I 2-4]

Wspomniana tutaj strategia kontynuowania „pracy na granicy” mimo daleko 
mniej korzystnych dla tej działalności warunków jest w rzeczywistości wybie-
rana przez wielu przedstawicieli tej grupy. Okres po 2003 r. był dla wielu z tych 
osób czasem wyszukiwania luk w systemie kontroli na granicy, dzięki którym 
mogliby kontynuować swą działalność. Ludzie ci kontestowali więc reguły 
systemowe w przekonaniu, że podporządkować muszą się tylko tym zasadom, 
których przestrzegania naprawdę się wymaga – pozostałe zasady zaś były przez 
nich obchodzone. W praktyce tej wykorzystywali oni dostępne im zasoby kapi-
tału społecznego, znajomość lokalnego kontekstu i sieci znajomości, pomocny 
okazał się także stosunkowo tolerancyjny stosunek służb granicznych do tego 
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zjawiska. Działalność ta w miarę upływu czasu (i zacieśnienia systemu kontroli) 
stawała się jednak coraz mniej efektywna, w coraz większym też stopniu wiązała 
się z zagrożeniem sankcjami prawnymi.

Inną strategię stanowi emigracja zarobkowa z regionu. Badania socjologiczne 
na temat zjawiska biedy na Podkarpaciu pokazują, że w okresie po 2004 r. zagra-
niczna emigracja zarobkowa stała się wśród grup zagrożonych biedą najczęściej 
wybieraną spośród strategii nakierunkowanych na poprawę sytuacji materialnej, 
a gotowość do niej deklarowało 65% badanych (Malikowski 2010: 230; Porada 
2011). Mimo uznania emigracji zarobkowej za najbardziej skuteczną strategię 
radzenia sobie z biedą, kwestią do zbadania pozostaje pytanie, jaka część tej 
grupy dysponuje zasobami koniecznymi do skorzystania z tego rozwiązania.

Kolejną, oprócz prób kontynuowania pracy na granicy oraz wyjazdów zarob-
kowych, metodę radzenia sobie z trudną sytuacją materialną stanowi udanie się 
pod opiekę państwa poprzez nawiązanie kontaktu z opieką społeczną. Według 
relacji pracowników GOPS-ów, szczególne natężenie tego zjawiska nastąpiło 
w okresie bezpośrednio po wejściu Polski do strefy Schengen. Nagły wzrost 
liczby zgłoszeń, który miał wówczas miejsce, jest przykładem na wspomniany 
powyżej problem ponoszenia przez gminy kosztów polityki uszczelniania gra-
nicy. Pracownica opieki społecznej z Medyki wspomina:

(…) osoby, które utraciły pracę już w tym czasie, kiedy zostało otworzone 
przejście dla pieszych, po prostu szukały źródła utrzymania tam – przenosząc, 
sprzedając, handlując, jeżdżąc, handlując paliwem. No niestety zostało im to 
zabrane, co drastycznie odbiło się na pomocy społecznej, ponieważ tak spokojnie 
ze 150 rodzin nagle w grudniu 2008 r. przeszło pod naszą pomoc. Nie byliśmy na 
to przygotowani, to był koniec roku budżetowego. Tu była sytuacja taka, że ani 
wojewoda, ani prezydent miasta Przemyśla, ani nasz wójt no nagle znikąd tych 
środków nie mogli, prawda, zdobyć. [I 2-4]

Opisane tutaj wydarzenia uwidoczniły problemy regionalnego rynku pracy 
i pokazały, że bezrobocie na tych terenach oprócz tego, że nosi charakter 
strukturalny, to dodatkowo przez wiele lat pozostawało niedoszacowane, gdyż 
zagrożone nim grupy społeczne „znajdowały schronienie” w szarej strefi e. Zli-
kwidowanie tej możliwości zarobkowania każe na nowo zastanowić się nad 
ryzykiem pogłębienia na tych terenach siedlisk biedy. Badacze wskazują, iż zja-
wisko to na omawianych obszarach ma „charakter bardziej szeroki niż głęboki, 
tzn. dużo jest ludzi biednych, ale znacznie mniej bardzo biednych” (Malikowski 
2010: 232). Co prawda opisana tutaj grupa jest w znacznym stopniu zagrożona 
biedą, jednak dotkliwość tego zjawiska może być zamortyzowana przez wymie-
nione powyżej sposoby „radzenia sobie” (por. także Malikowski 2010: 299). Stąd 
też nie dostrzega się niebezpieczeństwa przekształcenia się tej grupy społecznej 
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w typową underclass (Auletta 1982; Bozacka 2008: 102). Niemniej jednak roz-
wój sytuacji może być niepokojący, zwłaszcza gdy przyjrzeć się charakterystyce 
tej grupy. Badania wskazują na względnie niski kapitał społeczny i kulturowy jej 
przedstawicieli, brak zdolności rozpoznawania reguł systemowych oraz potrzeb-
nych na rynku pracy kwalifi kacji zawodowych; ludzie ci zdecydowanie należą do 
kategorii przegranych integracji europejskiej (Długosz 2008).

KATEGORIA 2

W skład drugiej spośród wyróżnionych w badaniach grup wchodzą ludzie, 
którzy na różnych etapach swojego życia mieli co prawda kontakt z szarą strefą 
działalności na granicy, jednak nie postrzegali jej jako głównego źródła docho-
dów. Z tego też powodu granica jako taka nie odgrywała dla nich (a tym bardziej 
nie jest tak obecnie) roli punktu odniesienia podczas podejmowania kluczowych 
decyzji życiowych. Mimo wewnętrznego zróżnicowania tej grupy (do której 
można zaliczyć m.in. przedstawicieli administracji lokalnej, pracowników sfery 
budżetowej czy młodzież szkolną), decydującym jest tutaj dysponowanie przez 
poszczególnych jej członków wyższymi zasobami kapitału ludzkiego, pozwala-
jącymi im na znaczny stopień niezależności od granicy (rozumianej w funkcji 
zasobu). Proces jej uszczelniania nie miał zatem w tym przypadku tak daleko 
idących konsekwencji, jak te opisane powyżej. Jednocześnie jednak zmiany 
spowodowane realizacją europejskiej polityki granic w sposób wyraźny dopro-
wadziły do przedefi niowania przez tę grupę jej stosunku do najbliższego otocze-
nia, czyli pasa przygranicznego. Przykładając do tej sytuacji siatkę pojęciową 
wypracowaną przez Marię Kurczewską, stwierdzić można u tych badanych 
występowanie „przeżywania granicy”, rozumianego jako „syndrom reakcji na 
zjawiska dane – zewnętrzne” (Kurczewska 2005: 372). Wiąże się z tym z jednej 
strony odbieranie granicy państwowej jako tworu zewnętrznego i (szczególnie 
w swojej obecnej formie) sztucznego, z drugiej zaś skutkuje wytworzeniem 
postawy obojętności wobec „wszystkich elementów, które można usytuować 
«za tą granicą»” (ibid. 373). Nie musi to automatycznie oznaczać w pełni nega-
tywnego stosunku do granicy państwowej i rzeczywiście dla części badanych 
jej obecność jest zjawiskiem pozytywnym, z nostalgią wspominają oni czasy, 
gdy była ona w pełni otwarta. Obecna funkcja tej granicy powoduje, iż odbie-
rana jest ona jako „ściana” czy „bariera”. Badani postrzegający ją w ten sposób 
łączą ją z obecnymi w Polsce stereotypowymi obrazami „ściany wschodniej”, 
co z kolei prowadzi u nich do wyraźnej niechęci do bycia identyfi kowanymi 
z tym regionem. Wywiady potwierdzają w tym miejscu wcześniejsze bada-
nia nad formami tożsamości regionalnych, wskazującymi, iż w przypadku 
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Podkarpacia identyfi kacja ta ma wymiar głównie lokalny (rodzina, najbliższe 
otoczenie), słabo rozwinięte natomiast jest poczucie tożsamości regionalnej 
(Stopa 2008: 38).

 
KATEGORIA 3

Ostatnia z wyróżnionych w badaniach grup mieszkańców strefy granicznej 
wykazuje najdalej idącą niezależność od granicy i tego, czy spełnia ona funkcję 
pomostu, czy też – przeciwnie – przybiera kształt bariery utrudniającej przepływ 
ludzi i towarów. Przedstawiciele tej grupy, dysponujący większymi zasobami 
kapitału ludzkiego i niemuszący w wyborze strategii życiowych uwzględniać 
czynnika, jakim jest granica, są więc w pewnym stopniu uprzywilejowani w sto-
sunku do opisanych powyżej grup. Pomimo tego jednak życie w bezpośrednim 
sąsiedztwie tej granicy w istotny sposób wpływa na ich sytuację. 

Choć ze względu na wewnętrzne zróżnicowanie trudno jest o ogólną charak-
terystykę tej grupy, to jednak wyróżnić można pewne cechy charakterystyczne 
mocno ją odróżniające od obydwu powyższych kategorii. Głównym takim czyn-
nikiem jest wyraźnie negatywny stosunek do granicy i całej przestrzeni przy-
granicznej. W przeciwieństwie do przedstawicieli pierwszej grupy, badani ci nie 
przejawiają żadnej sympatii do okresu otwartej granicy lat 90. Wręcz przeciw-
nie, tamten okres jest w ich wypowiedziach oceniany zdecydowanie krytycznie. 
To, co dla pierwszej grupy było „złotym okresem”, tutaj jest główną przyczyną 
powstania wielu negatywnych zjawisk społecznych, które z pełną siłą uwidocz-
niły się na skutek późniejszego uszczelnienia granicy. Ich stosunek do tamtego 
okresu oraz do ludzi pracujących w szarej strefi e dobrze oddaje wypowiedź pra-
cownicy opieki społecznej: 

(...) to byli ludzie nauczeni nicnierobienia. I nagle się znaleźli w sytuacji, 
gdzie trzeba pomyśleć, co ugotować, za co zapłacić jakieś tam spłaty, bieżące 
rachunki. Ludzie, których trzeba uczyć od podstaw (...) jak oni sobie pochodzili 
przez 10 lat na przejście graniczne i przez 10 lat żyli z mrówkowania, to ci ludzie 
nie są nauczeni pracy, nie mają nawyków takich jak każdy pracujący człowiek. 
[I 2-4]

Powyższa wypowiedź jest bardzo charakterystyczna, bowiem dosyć dobrze 
oddaje stosunek badanych do „mrówek” i drobnych handlarzy. Przebijająca 
tutaj niechęć i wręcz pogardliwy ton wskazują na postępowanie procesów roz-
warstwienia społecznego w przygranicznych miejscowościach. Przedstawiciele 
opisywanej tutaj grupy w wyraźny sposób próbują się dystansować od granicy, 
jak również od współmieszkańców, którzy wydają im się z tą granicą związani. 
Negatywny stosunek do zjawiska handlu granicznego i postrzeganie granicy per 
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se przez pryzmat tego rodzaju działalności gospodarczej, prowadzą u tej grupy 
do wytworzenia życzenia „zrobienia porządku” na granicy. Jest ona postrzegana 
jako przestrzeń „dzika”, kojarzona z brudem, długimi kolejkami i burdami na 
przejściu granicznym. Wymaga zatem wręcz „ucywilizowania”. Wydaje się, że 
to właśnie ta potrzeba „uporządkowania” prowadzi u tej grupy do wysokiego 
stopnia akceptacji polityki sekurytyzacji tego odcinka granicy: 

Ja osobiście nie czuję się zagrożony, aczkolwiek uważam, że pilnowanie gra-
nicy, szczególnie przed ludźmi przyjeżdzającymi nielegalnie, szczególnie z Azji, 
przecież i z Wietnamu, z Chin i gdzieś tam z Pakistanu, no to jednak trzeba na to 
zwrócić uwagę; to jest pewne niebezpieczeństwo, aczkolwiek sam osobiście nie 
czuję się w jakiś sposób zagrożony. [I-2]

Jednocześnie wypowiedź ta pokazuje, że pomimo braku osobistego utożsa-
miania się z dyskursem przedstawiającym migrację w kategoriach zagrożenia, 
istnieje niechętne nastawienie do tego zjawiska, które w pewnym sensie „ułatwia” 
przyjęcie dyskursu sekurytyzacji. Akceptacja tego dyskursu wyraża się w sta-
nowisku mówiącym, że „granica jest po to, żeby ją strzec” [I-2]. Jednocześnie 
jednak badani mieszkańcy pogranicza nie akceptują kosztów takiej polityki tj. 
nadawania granicy państwowej coraz mocniej segregacyjnego charakteru. Fakt, 
iż zaczyna ona, do pewnego stopnia, odgrywać rolę bariery czy ściany, u wielu 
mieszkańców regionu przywołuje wspomnienia granicy sprzed 1989 r., co oce-
niane jest krytycznie:

(…) nasze kontakty są tylko w jedną stronę, możemy jechać tylko na Zachód, 
czyli cała wymiana (…) w każdej sferze życia, kształcenie, odbywa się tylko my 
i kierunek na Zachód, no bo w żadnym innym kierunku się nie możemy poruszać, 
bo tu się buduje ścianę. (…) Przepływ towarów odbywa się z Zachodu do nas, no 
i później od nas na Zachód, czyli dojeżdżamy do bariery i koniec. [I-7]

Przekłada się to na ocenę dalszych perspektyw rozwojowych tego pograni-
cza, która nacechowana jest dużą niepewnością odnośnie do tego, jaką funkcję 
w przyszłości sprawować będzie granica z Ukrainą. Dla jednych położenie gra-
niczne jest atutem, „jest to szansa dla nas ta granica wschodnia, bo jest to gra-
nica Unii, a z Unią zawsze bedziemy robić tutaj interesy, ze Wschodem – czy te 
mniejsze biznesy czy te większe, gaz, węgiel i te inne surowce, to będzie; także 
wydaje mi się, że jest tutaj szansa na to” [I-1]. Inni z kolei wskazują na nieko-
rzystną zmianę funkcji granicy, która negatywnie wpływa na i tak ograniczone 
możliwości rozwojowe regionu:

Z samego położenia naszej tutaj miejscowości przy granicy, że no tutaj nic nie 
będzie właśnie, no kto i co stworzy (…) nie będzie lepiej, tu w tej chwili młodzież 
ucieka, w tej chwili to bardzo mało młodzieży jest. Nie ma komu pracować na 
emerytów w tej chwili, bo większość za granicą (…) tak że szanse są marne. [I-4]
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Słabość rynku pracy w regionie skłania wielu jego mieszkańców (dotyczy to 
głównie osób młodych) do poszukiwania szans zarobkowych poza nim. Socjolo-
gowie podkreślają, że w przypadku przygranicznych miejscowości zjawisko to 
wiąże się często z selekcją negatywną, gdyż wyjeżdżają przede wszystkim osoby 
młode i wykształcone, nieznajdujące dla siebie szans na realizację zawodową 
– studenci czy przedstawiciele wolnych zawodów (Malikowski 2010: 328).

4. UWAGI KOŃCOWE

Trwający od lat 70. proces europeizacji polityki migracyjnej państw zachod-
nioeuropejskich doprowadził do daleko idącej konwergencji polityki w tym 
obszarze, czego rezultatem było powstanie specyfi cznego „europejskiego reżymu 
migracyjnego“ (Huysmans 2000), w którym osiągnięcie nadrzędnego celu, jakim 
jest stworzenie zintegrowanej wewnętrznie i zapewniającej swobodę przepływu 
ludzi i dóbr „przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości“, ma zostać 
zagwarantowane poprzez skoncentrowanie całego systemu kontroli i nadzoru na 
zewnętrznych granicach Wspólnoty. Proces ten zmienia w dużym stopniu funkcje 
tych granic, nadając im segregacyjny charakter, przez co ma znaczący wpływ na 
rozwój dotkniętych nim regionów przygranicznych. 

Punktem wyjścia niniejszego artykułu była teza, iż proces implementacji 
europejskiej polityki migracyjnej na zewnętrznych granicach UE nie ma bynaj-
mniej ujednolicającego charakteru, a jest w znacznym stopniu zależny od ładu 
instytucjonalno-prawnego danego kraju oraz sytuacji w konkretnych regionach. 
Stąd też badania nad wcielaniem w życie polityki migracyjnej powinny uwzględ-
nić również perspektywę regionalną, badając rolę aktorów z tego szczebla 
w omawianym procesie, jak również wpływ tejże polityki na życie mieszkańców 
regionów przygranicznych.

Przedstawione tutaj w skróconej formie wyniki badań przeprowadzonych na 
Podkarpaciu potwierdziły, że wcielanie tej polityki w życie na poziomie regionu 
nie jest bynajmniej tak bezproblemowe, jak mogłoby się wydawać. Poszczegól-
nych aktorów różni znacznie stanowisko wobec tej polityki, co w przypadku 
przedstawicieli samorządu terytorialnego owocuje różnymi próbami oporu wobec 
niej, wyrażania sprzeciwu.

Badania wśród mieszkańców przygranicznych miejscowości pozwoliły doko-
nać (roboczej) klasyfi kacji tych ludzi ze względu na wpływ, jaki wprowadzenie 
tej polityki miało na ich strategie życiowe. Zmiana sytuacji na pograniczu w bar-
dzo różny sposób dotyka przedstawicieli wyróżnionych tutaj grup, zaś wpływ 
ten jest zależny od dostępnych im zasobów kapitału kulturowego i społecznego. 
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Uzasadnione wydaje się zatem stwierdzenie, że w pośrednim stopniu polityka 
migracyjna jest czynnikiem pogłębiającym procesy stratyfi kacji społecznej w tym 
regionie. 
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