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S u m m a r y 

Whither Green Island? The 
Global Economic crisis in 
Polish sociological research

The article presents selected aspects of the 
discussion about the conditions and conse-
quences of global economic crisis in Polish 
sociology. The author argues that the rela-
tively limited debate on the nature of the 
current crisis can be explained by two fac-
tors. Firstly, it is the consequence of the 
dominance of modernisation paradigm in 
the analysis of the Polish social transforma-
tion as well as the marginalisation of two 
sociologies: critical labour sociology and 
economic sociology. Secondly, drawing on 
research carried out by the author on work-
ing-class life strategies in the 2000s, the 
limited debate is the outcome of social “nor-
malisation” and “adaptation” to crisis expe-

riences in the Polish society. Despite the 
symptoms of collective “demobilisation” in 
the face of successive crises, adaptation to 
crises has its social limits. The discourse of 
global economic crisis contributes to new 
forms of collective mobilisation in the 
sphere of work and politics regardless of the 
dominance of individualistic coping strate-
gies inherited from the first decades of 
transformation. The “counter-movement” 
taking place in Poland is expressed in trade 
union radicalisation and mobilisation of 
radical-nationalist movements. Both pro-
cesses are interpreted by the author with 
the reference to Karl Polanyi’s work as the 
manifestations of self-defence of the society 
against the expansion of socially uncon-
trolled market mechanisms. 
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Wprowadzenie

Celem mojego artykułu jest prezentacja wybranych wątków dysku-
sji nad przyczynami i konsekwencjami globalnego kryzysu ekono-
micznego na gruncie socjologii polskiej. Stawiam pytanie, o przy-
czyny relatywnego braku zainteresowania kryzysem ze strony 
socjologów wobec kryzysowych doświadczeń Polaków na przełomie 
pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. Moja analiza koncentruje się 
na sferze gospodarki i zatrudnienia, gdyż to właśnie one najbardziej 
dotknięte zostały przez doświadczenia kryzysowe. Zanim przejdę 
do postawienia głównych tez i rozwinięcia argumentów, chciałbym 
poczynić dwa zastrzeżenia. Po pierwsze, niniejszy artykuł oparty 
został na moim wystąpieniu w  czasie XV Zjazdu Socjologicznego 
w Szczecinie, który w całości poświęcony został kryzysowi. Nie było 
to jedynie intelektualną prowokacją. Zasługuje bowiem moim zda-
niem na uwagę fakt, że poświęcona kryzysowi konferencja polskich 
socjologów organizowana jest na 5 lat po jego rozpoczęciu, antycy-
pując oczekiwany rozwój wydarzeń już w samym swoim tytule „Co 
po kryzysie?”. Po drugie, nie sądzę, że fakt zajmowania się przez 
polską socjologię przez ostatnie 30 lat różnego typu kryzysami 
oznacza, że obecnie trwający kryzys gospodarczy oraz jego społecz-
ne konsekwencje zostały w pełni przeanalizowane. W przeciwień-
stwie do kryzysów transformacyjnych, kryzys finansowy po 2008 
roku nie ma bowiem charakteru jedynie regionalnego, a właśnie glo-
balny, a jego zrozumienie wymaga wyjścia poza dominujące moder-
nizacyjne ujęcia transformacji. 

W moim artykule stawiam tezę, że względnie ograniczona dys-
kusja na temat kryzysu ekonomicznego w Polsce wynika z dwóch 
przyczyn. Po pierwsze, wskazuję na reguły gry w polu socjologii 
głównego nurtu, w tym ideologicznie uwarunkowaną marginali-
zację krytycznej socjologii pracy i socjologii ekonomicznej (utoż-
samianych z  ancien regime) oraz dominację (mniej lub bardziej 
zmodyfikowanego) ujęcia „modernizacyjnego” w  analizach pol-
skiej transformacji. Po drugie, zwracam uwagę na dominujące re-
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guły instytucjonalne i  strategie adaptacji w  polskim społeczeń-
stwie, które sprzyjają indywidualistycznemu dostosowaniu do 
sytuacji kryzysowych doświadczanych przez Polaków przez dwie 
dekady transformacji. Na podstawie istniejących analiz oraz ba-
dań własnych nad strategiami adaptacyjnymi robotników (z  lat 
2002–2004) twierdzę, że doświadczenia wcześniejszych kryzy-
sów społeczno-ekonomicznych dostarczyły zasobów biograficz-
nych i wzorów radzenia sobie z załamaniem gospodarczym w la-
tach 2008–2013. 

W ostatniej części pokazuję, że „normalizacja kryzysu” ma swoje 
społeczne granice. Stawiam tezę, że dyskurs o globalnym kryzysie 
ekonomicznym przyczyniać się może do nowych form mobilizacji 
zbiorowej w sferze pracy i sferze politycznej, pomimo dominacji in-
dywidualistycznych strategii adaptacji „odziedziczonych” z  pierw-
szych dekad transformacji. Obserwowany „kontrruch” – wyrażający 
się w radykalizacji związków zawodowych, z jednej strony, i mobili-
zacji środowisk radykalno-narodowych – z drugiej, interpretowany 
być może w duchu teorii Karla Polanyiego (2010), a także analiz Gu-
glielmo Meardiego (2012) i Bohle i Greskovitsa (2012) jako mecha-
nizm obrony społeczeństwa przed ekspansją słabo społecznie kon-
trolowanych mechanizmów rynkowych. 

Od mitu rynku do kryzysu neoliberalnego kapitalizmu

Z pewną przesadą można powiedzieć, że społeczeństwo polskie do-
świadcza mniej lub bardziej zaawansowanego kryzysu ekonomicz-
nego od przełomu lat 70. i 80. Doświadczenie kryzysu okresu schył-
kowego socjalizmu, „terapii szokowej” lat 90. oraz głębokiego 
spowolnienia gospodarczego początku nowego stulecia przygoto-
wały grunt dla ostatniego, tym razem globalnego załamania ko-
niunktury w  latach 2008–2012. Jak zauważyli Dorothea Bohle 
i  Bela Greskovits (2012, s. 255), „Recesja transformacyjna wcze-
snych lat 90. była kluczowa dla określenia początkowych strategii 
reform. Służyła wypracowaniu konsensusu elit na potrzeby radykal-
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nych rozwiązań w krajach bałtyckich oraz uzasadniła starania wy-
szehradzkich reformatorów, by skompensować koszty transforma-
cji wybranym grupom społeczno-ekonomicznym (...) Kryzysy 
drugiej połowy lat 90. częściowo wzmocniły, częściowo skorygowały 
te początkowe wybory.”

Zdaniem części komentatorów (Bohle, Greskovits 2012; Meardi 
2012; Ost 2007), rządy środkowoeuropejskie nauczyły się zatem 
wykorzystywać kryzysy do tworzenia społecznego konsensusu wo-
kół określonych ścieżek transformacji, uzasadniania ponoszenia 
kosztów reform rynkowych oraz legitymizacji związanych z  nimi 
wyborów politycznych. Można twierdzić, że społeczne podłoże wy-
boru ścieżki neoliberalnej transformacji w Polsce stanowił mit ryn-
ku jako panaceum na bolączki społeczeństwa realnosocjalistyczne-
go (Kolarska-Bobińska 1998; Müller 2007). Mówiąc o micie rynku, 
odwołuję się do potocznego, choć obecnego również na gruncie so-
cjologii rozumienia tego pojęcia, utożsamiającego mit z  „fałszem, 
iluzją, propagandą, stereotypami i  racjonalizacjami” (Tarkowska 
1999, s. 251). Charakteryzując nieco „mityczną” wiarę Polaków 
w gospodarkę rynkową u progu transformacji, Mirosława Marody 
i Mikołaj Lewicki pisali: „Jest swoistym paradoksem historii, że po 
45 latach komunistycznej indoktrynacji, u progu transformacji, ka-
pitalizm jawił się Polakom jako rodzaj ziemi obiecanej – jako ład go-
spodarczy, który dzięki swej racjonalności miał ich wybawić z bez-
sensu pracy, cechującego schyłkowy okres realnego socjalizmu, 
a  dzięki swej wydajności i  efektywności, zapewnić miał każdemu 
życie na „przyzwoitym”, tzn. zachodnim poziomie” (Marody, Lewic-
ki 2010, s. 108).

Wiara w samoczynną moc sprawczą rynku okazała się oczywiście 
iluzją. Było tak nie tylko ze względu na akcentowane przez Marody 
i Lewickiego czynniki kulturowe (m.in. katolicyzm i ideologię pracy 
odziedziczoną z  okresu realnego socjalizmu) oraz instytucjonalną 
dynamikę transformacji, która modyfikowała i urealniała wiarę w ry-
nek. Bardziej fundamentalnie, można uznać za Karlem Polanyim 
(2010), że idea samoregulującego się rynku była iluzją, ponieważ 
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ignorowała konieczność zakorzenienia wymiany rynkowej w ochron-
nej siatce instytucji społecznych warunkujących transakcje ekono-
miczne. W  tym właśnie sensie doświadczenie globalnego kryzysu 
gospodarczego może stać się kulminacją trwającego od lat 90. proce-
su „odczarowywania gospodarki rynkowej”, by odwołać się do kate-
gorii inspirowanej socjologią Maksa Webera (por. Müller 2007), czy 
też jej urealniania (por. Marody 1996). Proces ten dobrze opisała Ja-
dwiga Staniszkis: „Obecny kryzys nie jest momentem cyklicznej sa-
moregulacji. Przeciwnie: pokazuje, że samoregulacja już nie działa. 
Przyszedł moment weberowskiego »odczarowania«, bo pękła bezre-
fleksyjna »oczywistość«. To, co wydawało się bezproblemowym au-
tomatem, samo okazało się problemem” (Staniszkis 2009, s. 149). 

Powstaje pytanie, czy i w jakim stopniu socjologia polska anali-
tycznie przepracowała ten krytyczny moment w procesie polskich 
przemian. W socjologii światowej od początku kryzysu trwa inten-
sywna dyskusja nad jego znaczeniem dla przyszłości kapitalistycz-
nego systemu-świata (Calhoun i  Derluguian 2011; Crouch 2011; 
Harvey 2011; Touraine 2013). Poza znaczącymi wyjątkami (Jało-
wiecki i  Kapralski 2012; Kowalik 2010; Morawski 2010; Partycki 
2010, 2013a-d; Staniszkis 2009) dyskusja ta jest dużo mniej obecna 
w Polsce. Najważniejsze publikacje dotyczące kryzysu z kręgu socjo-
logów ekonomicznych obejmują cykl pokonferencyjnych tomów re-
dagowanych przez Sławomira Partyckiego (2010, 2012, 2013a-d). 
Dotyczą one takich problemów jak partnerstwo i współpraca w okre-
sie kryzysu (Partycki 2010), teorie kryzysu (Partycki 2013a), inno-
wacyjność i  przedsiębiorczość (Partycki 2013b), samorządność 
(Partycki 2013b), strategie działania w warunkach kryzysu (Partyc-
ki 2013d). W przypadku publikacji ekonomistów (np. Osiński 2009), 
główny punkt ciężkości położony jest na przemiany w sferze makro-
ekonomicznej oraz wyzwania regulacji rynków finansowych, w dużo 
mniejszym stopniu zaś na społeczne konsekwencje kryzysu porząd-
ku neoliberalnego, którego elementem stała się Polska w ostatnim 
dwudziestoleciu. Na uwagę zasługuje wydana niedawno poświęcona 
kryzysowi praca zbiorowa pod redakcją Bohdana Jałowieckiego 
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i Sławomira Kapralskiego (2012). Jednak i w tej publikacji kategoria 
kryzysu rozumiana jest bardzo szeroko, w kategoriach kulturowych 
i instytucjonalnych (Rychard 2012) bądź jako ogólna cecha „współ-
czesnej fazy kapitalizmu” (Jałowiecki 2012), niewielu zaś autorów 
(wyjątkiem jest np. Chłopecki 2012) poddaje krytycznej dyskusji 
ideologiczne fundamenty neoliberalnej doktryny gospodarczej, któ-
ra legła u podstaw globalnego kryzysu po 2008 roku. 

Trudno w tym miejscu omówić szczegółowo te obszerne publika-
cje. Wydaje się jednak, że ich cechami wspólnymi są: (1) koncentra-
cja na wielu problemach szczegółowych (na przykład: konsumpcja, 
problemy sektora bankowego, samorządów itp.), przy ograniczonej 
liczbie całościowych, teoretycznych ujęć kryzysu, w  szczególności 
z  perspektywy krytycznej socjologii pracy i  ekonomii politycznej; 
(2) związany z tym brak pogłębionych analiz dynamiki relacji mię-
dzy kapitałem, światem pracy i państwem, bardzo ważnych w roz-
ważaniach nad kryzysem w  socjologii zachodniej (np. Calhoun 
i Derluguian 2011); (3) ograniczona dyskusja nad ruchami społecz-
nymi i aktorami stosunków pracy w warunkach kryzysu, co sprawia, 
że perspektywa kontrruchu wobec neoliberalnego modelu kapitali-
zmu – o której piszą m.in. Bohle i Greskovits (2012) – jest w pol-
skich badaniach słabo obecna1. W  publikacjach tych pojawiają się 
wprawdzie diagnozy kryzysu jako kryzysu wartości i cywilizacji (Za-
górski 2013), czy braku równowagi w modelu rozwoju Zachodu (Za-
cher 2013). W podobnym duchu odczytywać można analizy Krzysz-
tofa Wieleckiego (2012), który analizuje problematykę kryzysu 
z perspektywy historycznej, wiążąc ją z wyczerpaniem się potencja-

1 Wyjątkami są tutaj prace zespołu Juliusza Gardawskiego (np. Gardawski 2009a, b) oraz 
funkcjonującego przy Instytucie Spraw Publicznych zespołu monitorującego stosunki pracy 
w Polsce dla European Foundation for Improvement of Working and Living Conditions (por. 
m.in. Czarzasty i Owczarek 2012). Szereg krytycznych analiz obecnego kryzysu z perspek-
tywy socjologii gospodarki zawiera również książka Witolda Morawskiego (2010). W kon-
tekście badań nad formami kontestacji zbiorowej w warunkach kryzysu warto odnotować 
również analizy rozwijających się od niedawna ruchów miejskich w polskich miastach (por. 
Erbel 2012). 
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łu rozwojowego cywilizacji przemysłowej i poszukiwaniem nowego 
modelu organizacji społecznej. Zdecydowana większość studiów 
unika jednak pogłębionej analizy kryzysu w odniesieniu do sprzecz-
ności zawartych w neoliberalnym systemie gospodarczym, nie mó-
wiąc już o definiowaniu możliwych wobec niego alternatyw2.

Ograniczonej refleksji nad naturą i konsekwencjami globalnego 
kryzysu ekonomicznego nie sposób wytłumaczyć (jedynie) faktem, 
że Polska nie doświadczyła go w równym stopniu, co inne kraje eu-
ropejskie. Spowolnienie gospodarcze widoczne jest m.in. w  syste-
matycznym wzroście bezrobocia (od 7,1 procent w 2008 roku do 14  
procent w 2013 roku), wzroście deficytu budżetowego (z 1,9 pro-
cent PKB w 2007 do 7,8 procent PKB w 2010 i 3,9 procent w 2012) 
oraz długu publicznego (z 45 procent PKB w 2007 w 56,4 procent 
PKB w  2011), a  także, m.in., w  dramatycznym spadku inwestycji 
w  innowacje w  sektorze publicznym i  prywatnym (por. Swadźba, 
Zagóra-Jonszta 2013; Wziątek-Kubiak i  Pęczkowski 2013). Istot-
nym wymiarem kryzysu jest dalsza „destandaryzacja” zatrudnienia, 
m.in. wzrost liczby osób pracujących na umowach cywilnoprawnych 
z 546 tys. w 2010 roku do 1 mln 350 tys. pod koniec 2012 r., według 
danych GUS (GUS 2014). Uderzający jest również utrzymujący się, 
najwyższy w Unii Europejskiej, udział pracowników zatrudnionych 
na umowach na czas określony, który wzrósł z 5 procent pod koniec 
lat 90. do 28,2 procent w 2007 roku i 26,9 procent w roku 2012 (Eu-
rostat). Doniosłe społeczne konsekwencje ekspansji „nietypowego” 
zatrudnienia, m.in. dla istniejącego w Polsce systemu zabezpieczeń 
społecznych i emerytalno-rentowych oraz dla równowagi pomiędzy 
życiem i pracą pracowników, dopiero niedawno zaczęły być analizo-
wane w  polskich naukach społecznych (por. Bednarski, Frieske 
2012; Desperak 2010).

2 Interesujący wyjątek stanowi antologia Kryzys. Przewodnik Krytyki Politycznej (2009), 
trudno jednak uznać ją za sensu stricto pracę naukową. Warto również zwrócić uwagę na 
podsumowanie dyskusji nad różnorodnością kapitalizmu autorstwa Krzysztofa Jasieckiego 
(2013), które zawiera również próbę sformułowania diagnozy stanu i przyszłości polskiej 
odmiany kapitalizmu (s. 381–398). 
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Na początku artykułu postawiłem tezę, że lukę w socjologicznej 
diagnozie kryzysu wyjaśniać można przez dominację paradygmatu 
modernizacyjnego oraz związanego z  nim „mitu rynku” w  anali-
zach transformacji. Jak zauważyła Danuta Walczak-Duraj (2012, 
s.  72), to „zideologizowane rozwiązania polityczne dotyczące go-
spodarki stanowią pierwotne źródło kryzysów finansowych”, 
w szczególności zaś „uznanie rozwiązań gospodarczych wyprowa-
dzonych z  uproszczonej logiki rozwoju neoliberalizmu za jedynie 
„prawdziwe”. Tezę taką uszczegóławia, odnosząc się do modelu 
człowieka społeczno-ekonomicznego (Morawski 2001), Jerzy Chło-
pecki (2012). Porównując dogmatyczną ekonomię neoklasyczną 
z teologią, sugeruje on, że „doświadczenie kryzysów jest ilustracją 
klęsk zmatematyzowanej, a równocześnie odspołecznionej ekono-
mii, która miała zapewniać gospodarce inżynierską stabilność 
i pewność osiąganych rezultatów, lecz jej nie zapewniła” (s. 41).

Z tej perspektywy mit rynku stanowić może przykład zideologi-
zowanego myślenia, które przeniknęło również do niektórych nur-
tów akademickiej socjologii polskiej w  latach 90. W  większości 
przypadków nie występuje ono explicite w pracach socjologicznych, 
ale pośrednio, w postaci milcząco przyjmowanych założeń. Mowa 
tutaj na przykład o założeniach o wyższości indywidualnej przed-
siębiorczości, elastyczności, racjonalności ekonomicznej i wielu in-
nych cech „człowieka nowoczesnego” (por. Krzysztofek, Szczepań-
ski 2005, s. 53) nad orientacjami kolektywistycznymi, egalitarnymi, 
etatystycznymi, opartymi na oczekiwaniach ekonomicznych oraz 
socjalnych obywateli wobec państwa. Mit ten jest również widocz-
ny w koncepcjach strukturalnych, gdzie mowa jest wprost o kom-
ponentach pożądanego ładu społecznego, na przykład rozwiniętej 
klasie średniej i klasie prywatnych właścicieli, odzwierciedlających 
typ idealny ładu kapitalistyczno-rynkowego jako punktu docelowe-
go transformacji (por. Zagórski 1996). 

Idealny typ samoregulującej się gospodarki kapitalistycznej 
opartej na złożonej z „istot ekonomicznych” klasie średniej, kierują-
cej się zasadą żywiołowej przedsiębiorczości, stał jednak od począt-
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ku w sprzeczności z finansowym, oligarchicznym i korporacyjnym 
charakterem współczesnego kapitalizmu. Nowy polski kapitalizm 
nie tworzył się oddolnie, w toku aktywności przedsiębiorczych ak-
torów ekonomicznych, ale w wyniku politycznych reform, których 
celem była przyspieszona prywatyzacja sektora publicznego i stwo-
rzenie warunków do napływu kapitału zagranicznego. XIX-wieczny 
ideał kapitalizmu drobnych przedsiębiorców jest dość odległy od 
porządku neoliberalnego, dominującego od połowy lat 70. minione-
go stulecia w większości rozwiniętych krajów zachodnich (Kowalik 
2009, s. 241). Wydaje się zarazem, że niezbyt trafne jest również 
identyfikowanie „współczesnego myślenia o pracy” jedynie z post-
fordowskim ideałem „przedsiębiorczej jednostki, która zarządza 
swoim losem niczym przedsiębiorstwem – mającej własną inicja-
tywę, organizującej cele wykonywanej przez siebie pracy i konse-
kwentnie gromadzącej swe własne zasoby, zawarte w »niemate-
rialnym« CV” (Marody i  Lewicki 2010, s. 126). Destrukcyjne 
konsekwencje biograficzne ekspansji takiego modelu pracownika 
w świecie zachodnim podkreślał już m.in. Sennett (2006), a obec-
ny kryzys globalny zdaje się podważać również zawarty w nim mo-
del sprawstwa, który nie wytrzymuje konfrontacji z niedającymi 
się kontrolować warunkami systemowymi. 

Poza kilkoma wyjątkami (Bednarski, Frieske 2012; Gardawski 
2009a, b; Sowa 2010), zapatrzona w klasę przedsiębiorców i nową 
klasę średnią socjologia polska w niewystarczającym stopniu podję-
ła, jak sądzę, problem fundamentalnych przemian świata pracy, któ-
re podważają podstawy egzystencji przedstawicieli obu tych klas, 
sprzyjając ich „prekaryzacji” (Standing 2011). Czynniki ideologiczne 
sprawiły, że socjologia pracy i  socjologia ekonomiczna, które mają 
adekwatne instrumentarium badawcze do analiz kryzysów w sferze 
gospodarczej, funkcjonują dziś bądź to w  odmianach „menedżer-
skich” (w mniej lub bardziej zamierzony sposób służąc reprodukcji 
neoliberalnego ujęcia modernizacyjnego), bądź to, w swych wersjach 
krytycznych, zepchnięte zostały na margines debat socjologicznych 
w Polsce. Dowodem marginalizacji może być fakt, że od 1989 roku 
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nie powstał w Polsce żaden wysokiej jakości całościowy podręcznik 
socjologii pracy, uwzględniający współczesny dorobek subdyscypliny 
na przełomie XX i XXI wieku3. O ile w Wielkiej Brytanii co roku odby-
wają się dwie wielkie konferencje poświęcone pracy i zatrudnieniu 
(Work, Employment and Society oraz International Labour Process 
Conference), z których jedna firmowana jest przez Brytyjskie Towa-
rzystwo Socjologiczne, w Polsce Sekcja Socjologii Pracy PTS uległa 
daleko idącej dezintegracji. Diagnoza przyczyn tego stanu rzeczy wy-
kracza poza ramy tego artykułu. Warto jednak odnotować, że trudno 
wyobrazić sobie pogłębioną analizę konsekwencji społecznych kry-
zysu bez instrumentarium socjologii pracy, socjologii ekonomicznej 
i badań nad stosunkami pracy, pozwalających na analizę zmiennych 
relacji między gospodarką, społeczeństwem i państwem. 

Strategie adaptacyjne w sferze pracy albo  
„kryzys nasz powszedni” 

Drugą z przyczyn ograniczonej refleksji nad kryzysem ekonomicz-
nym, o której wspomniałem już we wstępie, jest swoista „normali-
zacja” kryzysów w wymiarze społecznym oraz rozwinięcie rynko-
wo-indywidualistycznych strategii radzenia sobie z  nimi 
w  społeczeństwie polskim. Jak zauważa Andrzej Rychard (2012, 
s. 25), jeśli rozumieć kryzys jako załamanie tożsamości systemu, 
można wręcz mówić o  „swoistym »zżyciu się« Polaków zarówno 
z pojęciem, jak i ze zjawiskiem kryzysu”, gdyż ani system realnego 
socjalizmu, ani tworzący się w toku transformacji system postko-
munistyczny nie wytworzyły swojej spójnej tożsamości. Obecny 
kryzys wpisuje się z pewnością w cykl permanentnych problemów 
gospodarczych, z  którym społeczeństwo musiało się mierzyć od 
lat 80. Strategie radzenia sobie z kryzysem lat 80. cechowała am-

3 Lukę w pewnym stopniu wypełniają bardzo dobre podręczniki do socjologii ekonomicznej 
(Gilejko 2002; Morawski 2001, 2010; Tittenbrun 2012) czy opracowania zespołu Gardaw-
skiego (2009a). Warto zwrócić również uwagę na niedawną publikację pierwszego całościo-
wego socjologicznego podręcznika do badań nad rynkiem pracy (Kozek 2013). 
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biwalencja, odzwierciedlająca zmiany instytucjonalne w kraju. De-
waluacji pracy w  sektorze państwowym towarzyszyło dowarto-
ściowanie pracy na własny rachunek i  indywidualnej, żywiołowej 
i  często pozbawionej reguł przedsiębiorczości, orientacji na bez-
pieczeństwo w ramach państwowego etatu – próby podejmowania 
ryzyka „po godzinach”, z wykorzystaniem posiadanych „układów” 
i „znajomości” (Marody 1987). Prowadzone w latach 90. i po 2000 
roku badania wskazywały na dwie podstawowe tendencje prze-
mian świadomości społecznej Polaków: tendencję do pragmatyza-
cji wyrażającej się dominacją orientacji materialistycznych nad 
postmaterialistycznymi oraz tendencję do prywatyzacji, zasadza-
jącej się na większej koncentracji na życiu prywatnym niż życiu 
publicznym (Ziółkowski 2006). 

Jak zauważyli Marody i Lewicki (2010, s. 111), przez całe lata 90. 
utrzymywał się specyficzny rozdźwięk pomiędzy (wyidealizowany-
mi) systemowymi zasadami kapitalistycznej gospodarki rynkowej 
(np. zasadą merytokracji czy wynagradzania indywidualnej przed-
siębiorczości), a  postrzeganiem jej realnie funkcjonujących reguł, 
w którym akcentowano takie czynniki jak cwaniactwo i spryt, dobre 
znajomości, przypadek czy powiązania polityczne. Wydaje się jed-
nak oczywiste, że cechą wspólną strategii Polaków od lat 80. była ich 
rosnąca indywidualizacja. Słabość społeczeństwa obywatelskiego 
oraz marginalizacja związków zawodowych i innych form reprezen-
tacji interesów pracowniczych sprzyjała ekspansji strategii samo-
dzielnego radzenia sobie w  życiu związanym z  pracą (Mrozowicki 
2011). W  efekcie instytucjonalnej i  strukturalnej „demobilizacji” 
świata pracy Polska okresu transformacji nie stała się areną maso-
wych protestów pracowniczych, choć oczywiście bywały momenty 
ich większego natężenia (lata 1991–1994 oraz 2007–2008, por. 
Gardawski i in. 2012, s. 21). Konflikty przemysłowe w miejscu pracy 
nie są jednak jedynym sposobem wyrażania pracowniczego nieza-
dowolenia. Jak słusznie zauważył w latach 70.  Albert Hirschmann 
(1995), a  za nim Greskovits (1998) i  Meardi (2012), pracownicy, 
oprócz wychodzenia na ulicę, mogą również „głosować stopami”. 
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Mogą to robić na przykład poprzez pracę na czarno (poza formal-
nym rynkiem pracy), migrację („rozstanie” z  krajowym rynkiem 
pracy), nieformalny opór w miejscu pracy (od unikania pracy przez 
sabotaż), a w sferze publicznej – głosowanie na partie populistyczne 
w wyborach lub co nadal w Polsce dużo częstsze, polityczny absen-
tyzm i wycofanie. 

Przykładów takich „sprywatyzowanych” strategii radzenia so-
bie z  konsekwencjami transformacyjnych kryzysów dostarczają 
również prowadzone przeze mnie w  latach 2002–2004 badania 
biograficzne nad robotnikami (Mrozowicki 2011)4. W toku analiz 
zebranych wywiadów biograficznych wyróżniono cztery typy ro-
botniczych strategii życiowych. Strategie indywidualistyczno-ryn-
kowe, oparte na poczuciu sprawstwa wobec własnego życia („typ 
konstrukcji”), objęły między innymi inwestowanie w kwalifikacje 
i  edukację (swoją oraz dzieci) oraz żywiołową przedsiębiorczość 
„po godzinach” w  postaci rozwijania własnej działalności gospo-
darczej lub pracy nierejestrowanej, w „szarej” strefie. Zarazem jed-
nak robotnicza „konstrukcja” okazywała się często niepewna ze 
względu na ograniczone zasoby ekonomiczne i  kulturowe. W  tej 
sytuacji pojawiały się trzy inne typy radzenia sobie w życiu. Były 
to: (a) strategie „zakorzenienia” oparte na wycofaniu w tradycyjną 
wspólnotowość (np. szerokie sieci rodzinne czy wspólnoty religij-
ne); (b) strategie „przetrwania” obejmujące chaotyczne, osamot-
nione próby indywidualistycznego radzenia sobie za pomocą 
wszystkich dostępnych pod ręką środków (legalnych i  nielegal-
nych); (c) strategie „integrowania”, łączące sprawstwo i wspólno-
towość w  celu działań na rzecz zmiany reguł gry, np. w  ramach 
ruchów społecznych, organizacji pozarządowych czy związków za-
wodowych (typ „integrowania”). 

4 W badaniach wykorzystałem technikę biograficznego wywiadu narracyjnego autorstwa 
Fritza Schützego. Zebrano łącznie 166 biografii robotniczych. Badaniami objęto mężczyzn 
i kobiety w zróżnicowanych kategoriach wiekowych, wykonujących prace fizyczne i fizycz-
no-umysłowe w przemyśle, budownictwie i usługach, w trzech subregionach śląskich – na 
Dolnym Śląsku, Śląsku Opolskim i Górnym Śląsku.
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Chociaż zasadnicza tendencja przemian przebiegała od strategii 
„kolektywistycznych” (integrowanie i zakorzenienie) do „sprywaty-
zowanych”, w materiale dało się zaobserwować również kontrten-
dencje do niej. Badania pozwoliły na wysunięcie wniosku, że rady-
kalna strategia reform rynkowych już u progu 2000 roku zaczynała 
być podważana przez zamierzone i  niezamierzone konsekwencje 
robotniczych sposobów adaptacji do zmian. Po pierwsze, nasilały 
się strategie migracyjne poza granice Polski interpretowane w kate-
goriach biograficznego projektu lub egzystencjalnej konieczności. 
Po drugie, pojawiały się strategie „integrowania” oparte na mobili-
zacji zasobów zarówno w  skali lokalnej (na przykład aktywność 
w grupach religijnych), jak i w miejscu pracy, w tym organizowaniu 
nowych związków zawodowych w sektorze prywatnym oraz podda-
nym restrukturyzacji sektorze publicznym. Te ostatnie tendencje 
wydawały się jednak dużo słabsze niż formy sprywatyzowanej ada-
ptacji, „oswajania” kryzysów i eksternalizacji ich kosztów (m.in. po-
przez masową migrację czy pracę „na czarno”). 

Mobilizacja zbiorowa w okresie kryzysu  
a nowe formy kontrruchów

Pomimo tendencji do „normalizacji” kryzysów, błędem byłoby 
twierdzenie, że zbiorowe formy kontestacji konsekwencji trwające-
go od 2008 roku globalnego załamania gospodarczego są w Polsce 
nieobecne. Oprócz efemerycznego ruchu protestu przeciwko ACTA 
(Anti‑Counterfeiting Trade Agreement) w  roku 2012 obecny kryzys 
nie przyczynił się wprawdzie do powstania nowych, antysystemo-
wych ruchów społecznych w Polsce (w rodzaju hiszpańskich indigna‑
dos czy amerykańskiego Occupy Wall Street). W tradycyjnie rozumia-
nych stosunkach pracy nie przyniósł on również nowej fali 
protestów. Liczba strajków systematycznie spada od 2009 roku. 
O ile w 2008 roku odnotowano rekordową 12 765 strajków, w 2009 
roku ich liczba spadała do 49, a w 2012 – do 17 (Mały rocznik staty‑
styczny Polski 2009, 2011, 2012). Zarazem jednak trudno nie do-
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strzec przejawów działań zbiorowych, w których kryzys funkcjonuje 
jako istotny, chociaż nie zawsze przywoływany explicite punkt od-
niesienia. Po pierwsze, obserwujemy nową falę mobilizacji w sferze 
publicznej poza pracą, przede wszystkim po stronie środowisk pra-
wicowych. Po drugie, widoczna jest radykalizacja związków zawodo-
wych poza zakładami pracy, w formie protestów ulicznych, w któ-
rych coraz częściej występują one w sprawach uniwersalnych, takich 
jak umowy cywilnoprawne czy emerytury, wykraczając poza specy-
ficzne interesy branżowe. 

Odnosząc się do pierwszego z zarysowanych wątków, nietrudno 
zauważyć, że okres kryzysu w Polsce przyniósł mobilizację zbiorową 
w ramach ruchów radykalnych o podłożu narodowym, kierujących 
swoją krytykę wobec rządów Platformy Obywatelskiej. Po ich pew-
nym uśpieniu coraz częściej i wyraźniej w przestrzeni publicznej wi-
doczne są niszowe wcześniej organizacje narodoworadykalne, takie 
jak Młodzież Wszechpolska, Narodowe Odrodzenie Polski czy Obóz 
Narodowo-Radykalny. Obecnie podejmują one próby budowania 
koalicji w ramach tworzącego się „Ruchu Narodowego”. Symptoma-
tyczne wydaje się zdjęcie zamieszone w jednej z gazet po zamiesz-
kach 11 listopada 2011 roku, w którego tle widniał transparent „Bę-
dzie druga Grecja”. Część z  socjologów, na przykład Zdzisław 
Zagórski (2013), interpretuje aktywizację ruchów narodowych jako 
odpowiedź na kryzys oraz dążenie obrony wartości cywilizacji za-
chodniej przeciw neoliberalnej globalizacji, której aktorzy, m.in. 
megakorporacje, wymykają się demokratycznej kontroli. Podejmu-
jąc próbę zrozumienia wspomnianych zjawisk z perspektywy eko-
nomii politycznej, Bohle i  Greskovits (2012) oraz Meardi (2012) 
odwołują się natomiast do myśli Karla Polanyiego. Wskazują na ten-
dencję do wahadłowego ruchu od ekspansji idei samoregulującego 
się rynku do mobilizacji społecznej na rzecz ponownego „zakorze-
nienia rynku” w  instytucjach społecznych. Jak zauważają Bohle 
i Greskovits (2012, s. 270–271), radykalne ruchy nacjonalistyczne 
trudno jednak określić jako siły zdolne do fundamentalnych zmian 
systemowych: „Obecnie, siły kontrruchów są amorficzne, sfragmen-
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tyzowane i  nie mają jasnych preferencji i  dlatego też, inaczej niż 
w latach 20. i 30., zwykle brakuje im zasobów organizacyjnych i ide-
ologicznych, by uzyskać mocną pozycję w parlamentach (...) Zagro-
żenie widzimy raczej w  erozji podstaw demokracji ze względu na 
powszechne i trwałe niezadowolenie z jej kiepskiego funkcjonowa-
nia. Ze względu na fakt, że frustracja ta nie jest w stanie znaleźć uj-
ścia i remedium w ramach polityki formalnej i istniejącego systemu 
partyjnego, jest prawdopodobne, że przerodzi się ona w apatię poli-
tyczną” (Bohle, Greskovits 2012, s. 271).

Drugim z wymienionych przeze mnie przejawów potencjalnego 
„kontrruchu” jest radykalizacja związków zawodowych w  okresie 
kryzysu, pomimo spadku ich aktywności strajkowej. Stanowi ona 
w pewnym sensie kontynuację wcześniejszych tendencji w rozwoju 
polskich stosunków pracy i ruchu związkowego, będąc zarazem od-
powiedzią na niedoskonałości, a być może nawet wyczerpywanie się 
dotychczasowej formuły dialogu społecznego w Polsce. Wśród naj-
ważniejszych symptomów radykalizacji związkowej warto wymie-
nić: (1) przeniesienie konfliktów z miejsca pracy oraz z Komisji Trój-
stronnej ds. Społeczno-Gospodarczych w  przestrzeń publiczną 
w  postaci manifestacji, akcji ulicznych, a  nawet prób organizacji 
pierwszych w Polsce po 1989 strajków generalnych (strajk na Śląsku 
w  marcu 2013), przy bezprecedensowej jak na polskie warunki 
współpracy trzech największych central związkowych (FZZ, OPZZ 
i  NSZZ „Solidarność”), (2) nowe kampanie społeczne i  medialne 
mające na celu zwrócenie uwagi na problem umów cywilnopraw-
nych w kontekście szerszej debaty nad oszczędnościami budżetowy-
mi w okresie kryzysu; (3) próby budowania nowych koalicji z partia-
mi i  ruchami społecznymi, w  tym sytuacyjne koalicje NSZZ 
„Solidarność” z Prawem i Sprawiedliwością oraz ruchami skupiony-
mi wokół Radia Maryja (marsz „Obudź się Polsko” we wrześniu 
2012 roku) oraz koalicje OPZZ i WZZ Sierpień ’80 z ruchami femini-
stycznymi i nową lewicą, których przejawem były wspólne „Manify” 
w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet oraz współ-
praca Związku Nauczycielstwa Polskiego, Ogólnopolskiego Związku 
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Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i Zielonych 2004 w organiza-
cji kongresu „Europa Społeczna” we wrześniu 2013.

Zarówno w  przypadku nowych ruchów nacjonalistycznych, jak 
i nowych form radykalizacji związkowej, ostrze krytyki skierowane 
jest na społeczno-polityczny konsensus, którego przejawem jest 
myślenie o braku alternatyw dla neoliberalnej odmiany kapitalizmu 
w naszym kraju. O ile jednak ruchy nacjonalistyczne pozostają na-
dal zjawiskiem dość marginalnym, choć niewątpliwie coraz głośniej-
szym, o  tyle radykalizacja, swoista „repolityzacja” i  konsolidacja 
głównych związków zawodowych w Polsce może mieć, w perspekty-
wie długofalowej, dużo donioślejsze konsekwencje. Pomimo braku 
(przynajmniej jak dotąd) bezpośredniego przełożenia ich działań na 
decyzje polityczne, prowadzone przez związki zawodowe kampanie 
społeczne dostarczają nowego języka do opisu dotkniętej kryzysem 
rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Najbardziej spektakular-
nym tego przykładem jest pojawienie się w debacie publicznej dys-
kursu o „umowach śmieciowych”. Niezależnie od naszej oceny za-
sadności użycia tego pojęcia na określenie umów cywilnoprawnych, 
jego upowszechnienie się właśnie w  okresie kryzysu wskazuje na 
poszukiwanie alternatywnego wobec neoliberalnego języka dla 
określenia postfordowskiej elastyczności. Choć trudno tu oczywi-
ście o proste relacje przyczynowo-skutkowe, nie wydaje się zbytnią 
przesadą twierdzenie, że globalny kryzys ekonomiczny, kwestionu-
jąc mit samoregulującego się rynku, stał się istotnym katalizatorem 
dla takiego typu poszukiwań. 

Zakończenie

W artykule zająłem się dwoma, powiązanymi, jak sądzę, kwestiami. 
Zastanawiałem się nad przyczynami ograniczonej refleksji nad sys-
temowym charakterem kryzysu w socjologii polskiej oraz nad spo-
sobami radzenia sobie z  kryzysem w  społeczeństwie polskim. 
Wskazywałem, że problemy z konceptualizacją obecnego kryzysu 
wynikają po części z  dominacji paradygmatu modernizacyjnego 
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w analizach polskiej transformacji, po części zaś z faktu „normali-
zacji” doświadczeń kryzysowych, które są udziałem społeczeństwa 
polskiego od ponad trzydziestu lat. Sugerowałem również, że 
w okresie trwającego załamania gospodarczego obserwować może-
my, mimo wszystko, symptomy kontestacji mitu samoregulującego 
rynku i  związanego z  nim liberalnego konsensusu, który legł 
u podstaw zmian systemowych w pierwszych dwóch ich dekadach. 
Ich wyrazami są między innymi nasilające się działania ruchów na-
rodoworadykalnych w  przestrzeni publicznej oraz radykalizacja, 
repolityzacja i  konsolidacja związków zawodowych w  związku 
z  debatami o  umowach cywilnoprawnych, reformach emerytal-
nych i reformach kodeksu pracy. Chociaż w obu przypadkach trud-
no (jeszcze?) mówić o społecznie znaczącym „kontrruchu” w sensie 
Polanyiego (2010), są one z  pewnością wyzwaniem poznawczym 
dla polskiej socjologii, którego wyjaśnienie wymaga wyjścia poza 
modernizacyjny konsensus. W tym sensie globalny kryzys ekono-
miczny może być dobrą okazją do rozwoju nowych perspektyw i ob-
szarów badawczych w ramach krytycznej socjologii transformacji. 

BIBLIOGRAFIA

Bednarski M., Frieske K. (red.) 2012. Zatrudnienie na czas określony w  polskiej gospodarce. 
Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, IPiSS: Warszawa. 

Bohle D., Greskovits B. 2012. Capitalist diversity on Europe’s periphery, Cornell University 
Press: Ithaca and London. 

Calhoun C. & Derluguian G. 2011. Business as Usual. The Roots of the Global Financial Melt‑
down, Social Science Research Council, New York University Press: New York. 

Chłopecki J. 2012. Kryzys gospodarki czy kryzys ekonomii?, [w:] B. Jałowiecki, S. Kapralski 
(red.), Społeczny wymiar kryzysu, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”: Warszawa. 

Crouch C. 2011. The Strange Non‑Death of Neoliberalism, Polity Press: Cambridge.
Czarzasty J., Owczarek D. 2012. Kryzys gospodarczy i dialog społeczny w Polsce, Instytut Spraw 

Publicznych: Warszawa.
Erbel J. 2012. Kryzys a mobilizacja społeczna w polskich miastach, [w:] B. Jałowiecki, S. Ka-

pralski (red.), Społeczny wymiar kryzysu, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”: Warszawa.
Gardawski J. 2009a. Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”: 

Warszawa.



122

Adam Mrozowicki ,  Bez zmian na „zielonej  wyspie”? Kr yzys ekonomiczny…

Gardawski J. 2009b. Postawy Polaków a dialog społeczny i związki zawodowe w warunkach kry‑
zysu, [w:] J. Osinski (red.), Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego, Oficyna Wy-
dawnicza SGH: Warszawa.

Gardawski J., Mrozowicki A., Czarzasty J. 2012. Trade unions in Poland, European Trade 
Union Institute: Brussels. 

Gilejko L. 2002. Społeczeństwo a  gospodarka. Socjologia ekonomiczna, Oficyna Wydawnicza 
Szkoły Głównej Handlowej: Warszawa. 

Greskovits B. 1998. Political Economy of Protest ad Patience. East European and Latin American 
Transformations Compared, Central European University: Budapest. 

GUS 2014, Monitoring rynku pracy (10.11.2014), Główny Urząd Statystyczny: Warszawa, 
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/praca-wynagrodzenie/praca/monitoning-ryn-
ku-pracy,11,1.html [dostęp 22.07.2014].

Harvey D. 2011. The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism, Oxford University Press: 
Oxford.

Hirschman A. 1995. Krytyka, lojalność, rozstanie: reakcje na kryzys państwa, organizacji 
i przedsiębiorstwa, Znak: Kraków.

Jałowiecki B., Kapralski S. 2012. Społeczny wymiar kryzysu, Wydawnictwo Naukowe „Scho-
lar”: Warszawa.

Jałowiecki B. 2012. O naturze kryzysu, [w:] B. Jałowiecki, S. Kapralski (red.), Społeczny wy‑
miar kryzysu, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”: Warszawa.

Jasiecki K. 2013. Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej, 
Wydawnictwo IFiS PAN: Warszawa.

Kolarska-Bobińska L. 1998. Egalitaryzm i interesy grupowe w procesie zmian ustrojowych, [w:] 
W.  Adamski (red.), Polacy ’95. Aktorzy i  klienci transformacji, Wydawnictwo IFIS PAN: 
Warszawa.

Kowalik T. 2009. www.polskatransformacja.pl., Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA 
SA.: Warszawa.

Kozek W. 2013 Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna, Wydawnictwa Uniwersytetu War-
szawskiego: Warszawa. 

Krzysztofek K., Szczepański M. 2005. Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do in‑
formacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: Katowice.

Mały Rocznik Statystyczny Polski. 2009, 2011, 2012. Główny Urząd Statystyczny: War-
szawa. 

Marody M. 1987. Antynomie zbiorowej podświadomości, „Studia Socjologiczne”, nr 2. 
Marody M. (red.) 1996. Oswajanie rzeczywistości. Między realnym socjalizmem a realną demo‑

kracją, Instytut Spraw Publicznych: Warszawa. 
Marody M., Lewicki M. 2010. Przemiany ideologii pracy, [w:] J. Kochanowicz, M. Marody 

(red.), Kultura i gospodarka, Scholar: Warszawa.
Meardi G. 2012. Social Failures of EU Enlargement. A Case of Workers Voting with their Feet, 

Routledge: New York.
Morawski W. 2001. Socjologia ekonomiczna. Problemy, teoria, empiria, Wydawnictwo Nauko-

we PWN: Warszawa. 
Morawski W. 2010. Konfiguracje globalne: struktury, agencje, instytucje, Wydawnictwo Nauko-

we PWN: Warszawa. 
Mrozowicki A. 2011. Coping with Social Change. Life Strategies of Workers in Poland’s New 

Capitalism, Leuven University Press: Leuven. 



123

Prakseologia nr 155/2014

Mrozowicki A., Bajuk-Sencar T., Roosalu T. 2013. Precarious work in the retail sector in Es‑
tonia, Poland and Slovenia: trade union responses in a  time of economic crisis. „Transfer: 
European Review of Labour and Research”, nr 19(2). 

Müller B. 2007. Disenchantment with Market Economics. East Germans and Western Capita‑
lism, Berghahn Books: New York–Oxford. 

Osiński J. (red.) 2009. Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego, Oficyna Wydawnicza 
SGH: Warszawa.

Ost D. 2007. Klęska solidarności. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Muza SA.: 
Warszawa.

Partycki S. (red.) 2010. Partnerstwo i  współpraca a  kryzys gospodarczo‑społeczny w  Europie 
Środkowo‑Wschodniej, Wydawnictwo KUL: Lublin.

Partycki S. (red.) 2012. Kryzys finansowy: przebieg i  skutki społeczno‑gospodarcze w Europie 
Środkowo‑Wschodniej, Wydawnictwo KUL: Lublin.

Partycki S. (red.) 2013a. Teorie kryzysu, Wydawnictwo KUL: Lublin.
Partycki S. (red.) 2013b. Innowacyjność i przedsiębiorczość w warunkach kryzysu, Wydawnic-

two KUL: Lublin. 
Partycki S. (red.) 2013c. Samorządność w warunkach kryzysu, Wydawnictwo KUL: Lublin.
Partycki S. (red.) 2013d. Strategie działań w warunkach kryzysu, Wydawnictwo KUL: Lu-

blin. 
Polanyi K. 2010. Wielka transformacja, Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa.
Rychard A. 2012. Kultura zjawiska kryzysu w  Polsce: wstępne refleksje, [w:] B. Jałowiecki, 

S. Kapralski (red.), Społeczny wymiar kryzysu, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”: War-
szawa.

Sennett R. 2006. Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, War-
szawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA.: Warszawa.

Sowa J. 2010. Prekariat – proletariat epoki globalizacji, [w:] J. Sokołowska (red.), Robotnicy 
opuszczają miejsca pracy, Muzeum Sztuki w Łodzi: Łódź.

Staniszkis J. 2009. Antropologia władzy, Prószyński i S-ka: Warszawa.
Standing G. 2011. Precariat. The new dangerous class, Bloomsbury: London. 
Swadźba S., Zagóra-Jonszta U. 2013. Wielki kryzys gospodarczy a współczesny kryzys w Polsce. 

Skutki i strategie wychodzenia, [w:] S. Partycki (red.), Teorie kryzysu, Wydawnictwo KUL: 
Lublin. 

Tarkowska E. 1999. Mit, [w:] H. Domański i in. (red.), Encyklopedia socjologii, t. 2, Oficyna 
Naukowa: Warszawa.

Tittenbrun J. 2012. Gospodarka w społeczeństwie. Zarys socjologii gospodarki i socjologii ekono‑
micznej w ujęciu strukturalizmu socjoekonomicznego, Wydawnictwo Zysk i S-ka: Poznań.

Touraine A. 2013. Po kryzysie, Oficyna Naukowa: Warszawa.
Walczak-Duraj D. 2012. Zróżnicowanie przyczyn kryzysu finansowego. Kryzys jako efekt zanie‑

chania, błędnych decyzji czy zideologizowania świata społecznego?, [w:] S. Partycki (red.), 
Kryzys finansowy: przebieg i skutki społeczno‑gospodarcze w Europie Środkowo‑Wschodniej, 
Wydawnictwo KUL: Lublin.

Wziątek-Kubiat A., Pęczkowski M. 2013. Wykorzystanie współzależności barier innowacji do 
osłabienia skutków kryzysu, [w:] S. Partycki (red.), Teorie kryzysu, Wydawnictwo KUL: 
Lublin.

Zacher L. 2013. W  poszukiwaniu nowych wzorców rozwoju (w  obliczu rosnącej kryzysowości 
świata i życia), [w:] S. Partycki (red.), Teorie kryzysu, Wydawnictwo KUL: Lublin.



Adam Mrozowicki ,  Bez zmian na „zielonej  wyspie”? Kr yzys ekonomiczny…

Zagórski Z. 1996. Strukturalne bariery transformacji i integracji a społeczeństwo polskie, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego: Wrocław.

Zagórski Z. 2013. Kryzys a strategie (od)budowy ładów społecznych. Globalizacja a perspektywa 
ładu cywilizacyjno‑neoobywatelskiego we współczesnym świecie, [w:] S. Partycki (red.), Teo‑
rie kryzysu, Wydawnictwo KUL: Lublin. 

Ziółkowski M. 2006. Zmiany systemu wartości, [w:] J. Wasilewski (red.), Współczesne społeczeń‑
stwo polskie. Dynamika zmian, Wydawnictwo Naukowe Scholar: Warszawa.


