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W chwili, kiedy piszę te słowa, Główny Urząd Statystyczny zamyka prace 
nad realizacją Narodowego Spisu Powszechnego 2011. Z jego wynikami wiązane 
są duże nadzieje na solidną diagnozę kondycji naszego społeczeństwa w 7 lat po 
akcesji Polski do UE i po dwóch dekadach funkcjonowania w demokratycznym 
ustroju. Demografowie liczą na unikalne i rzetelne dane dotyczące faktycznego 
stanu i struktury populacji oraz ruchów wędrówkowych w burzliwym pod tym 
względem minionym dziesięcioleciu. Czy słusznie?

Lektura książki R. Jończego pozwala co najmniej poddać w wątpliwość fakt, 
iż spisy powszechne są źródłem wiedzy pewnej. Autor, prowadząc w ciągu ostat-
niej dekady skrupulatne badania na wiejskich terenach Opolszczyzny, podjął 
próbę weryfikacji wysiłków urzędowych rachmistrzów i doszedł do niebłahych 
wniosków. Jednym z najważniejszych ustaleń, brzemiennych w skutki dla ca-
łości rozważań prowadzonych w niniejszej publikacji, jest to, iż na skutek tzw. 
e m i g r a c j i  z a w i e s z o n e j  (określenie R. Jończego) faktycznie zamieszkała 
ludność opolskich wsi była w 2001 r. o 28.2% mniej liczna niż ustalił Narodowy 
Spis Powszechny rok później (o tak znaczącym odpływie w ciągu jednego roku, 
nie mogło być, oczywiście, mowy). Autor słusznie zauważa, iż stawia to pod zna-
kiem zapytania zarówno prognozy demograficzne, bazujące na jego wynikach, jak 
i wszelkie wskaźniki makroekonomiczne i makrospołeczne, będące funkcją liczby 
mieszkańców regionu. W swej rozprawie dokonuje korekty tychże wskaźników, 
uwzględniając również szacunki dotyczące wielkości transferów z zagranicy. 
W świetle nieoficjalnych statystyk Opolanie okazują się być najzamożniejszy-
mi mieszkańcami naszego kraju z dochodem rozporządzalnym o ponad połowę 
(58.7%) wyższym niż przeciętny dla Polski, a rzeczywiste wskaźniki zatrudnienia 
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i bezrobocia dla opisywanego regionu każą stwierdzić, że sytuacja na rynku pracy 
jest tam lepsza niż przeciętna w Polsce.

Nie ulega wątpliwości, że tak spektakularne wnioski wymagają uważnego po-
chylenia się nad metodą i narzędziami badawczymi, które stały się podstawą dla 
ich sformułowania. Pomimo iż pozyskane przez autora dane o stanie i strukturze 
ludności są zestawiane bezpośrednio z wynikami Spisu, to sposób ich zebrania 
przez zespół R. Jończego znacząco odbiega od klasycznego schematu, którym 
posługuje się GUS. Wiedzę nt. stanu i struktury populacji poszczególnych wsi 
opolski badacz pozyskiwał bowiem od „lokalnych ekspertów”, „informatorów”, 
mieszkańców, którzy „orientowali się” w tym, czym zajmuje się większość człon-
ków ich stosunkowo małych społeczności. Czytelnik, przejrzawszy załączoną do 
książki ankietę, może być pewien, że każda z bez mała 25 tys. osób, które stano-
wiły swoistą próbę badawczą, poprzez umieszczenie kropki w stosownym miej-
scu w formularzu została zaliczona do jednej z wyróżnionych kategorii społeczno-
ekonomicznych; mieszkańcy Opolskiego zostali zliczeniu niemal dosłownie na 
palcach. W tym miejscu jednak czytelnik winien zostać zaalarmowany – metoda 
R. Jończego też nie jest doskonała. Opiera się na wiedzy niejako „z drugiej ręki”, 
i niezależnie od starań badacza i intencji „ekspertów” nie można wykluczyć faktu, 
iż może być to wiedza niepewna, niepełna lub wręcz nieprawdziwa. Jest wszak 
prawdopodobne, że w gminie liczącej niemal półtora tysiąca mieszkańców „eks-
perci” nie znają dokładnego wieku wszystkich mieszkańców, a wójt czy sołtys 
niekoniecznie jest poinformowany o tym, że dana osoba w konkretnym czasie 
okresowo pracuje za granicą, ale w Polsce już jest z pewnością nieaktywna zawo-
dowo i ma prawo do obywatelstwa niemieckiego. Sam autor przyznał mimocho-
dem, że pomyłki się zdarzały (por. s. 137, przyp. 349), jednak w żadnym miejscu 
nie przedstawił procedury weryfikacji czy też oceny jakości zebranego materiału 
empirycznego.

W obliczu niedostatków stosowanych przez R. Jończego narzędzi oraz faktu, 
iż niedoszacowanie liczebności populacji (nie zaś ewentualne przeszacowanie) 
wpisane jest w ich specyfikę – bardziej uprawnione jest stwierdzenie, że emigra-
cja zawieszona stanowi co najwyżej 28.2% zarejestrowanej populacji, aniżeli 
około 28.2% tejże (wyróżnienie MA) – stanowczość wysnuwanych przez autora 
wniosków pozostawia pewien niedosyt i kładzie się cieniem na doniosłości otrzy-
manych wyników. Jakkolwiek nie jest to jedyny zarzut, jaki należałoby w niniej-
szej recenzji wysunąć.

Kolejny problem jest nieco bardziej wysublimowanej natury, a jego wystę-
powanie znacznie bardziej powszechne niż wyłuszczone powyżej zastrzeżenia 
co do metody zbierania danych. Faktem jest, że dane, jakimi posługuje się R. 
Jończy do scharakteryzowania procesów mobilności w badanych społecznoś-
ciach mają charakter sondażowy – próba została dobrana w sposób losowy (lub 
taki, który w dość dobrym stopniu ową losowość imituje), a zatem wszelkie 
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wyniki z natury obciążone są pewnym błędem. Podstawową oś rozważań w dru-
giej części pracy R. Jończego stanowi podział ludności na grupę „autochtonów”, 
„rdzennie śląską” ludność definiowaną poprzez posiadanie podwójnego oby-
watelstwa polskiego i niemieckiego lub chociażby prawa doń oraz na ludność 
„napływową” z wyłącznie polskim obywatelstwem. Dla wykazania różnic po-
między owymi grupami, uwidaczniających się we wzorcach mobilności, funk-
cjonowania w społeczności i na rynku pracy, zestawiane są rozkłady szeregu 
zmiennych mówiących o ich profilu demograficznym czy też dotyczących typu 
ich aktywności zawodowej (okresowo lub stale, jedynie w Polsce lub za grani-
cą), przyczyn migracji, kraju docelowego oraz zarobków. W przeciwieństwie do 
„autochtonów” „ludność napływowa” m.in. tłumnie migruje na Wyspy Brytyj-
skie, ma wyższe wymagania płacowe, ale też dużo częściej angażuje się w ak-
tywność zawodową w kraju. Te potwierdzające intuicje stwierdzenia nie budzą 
wielu wątpliwości. Niemniej jednak w celu dowiedzenia prawdziwej przyczyny 
takiego stanu rzeczy autor analizuje dane w wielu przekrojach, niejednokrotnie 
pochylając się nad różnicami, które ze statystycznego punktu widzenia są niei-
stotne. Przykładem niech będzie problematyczne stwierdzenie, iż „w grupie ba-
danych migrantek z podwójnym obywatelstwem udział zamężnych jest mniejszy 
(39,7%) niż wśród kobiet z jedynie polskim obywatelstwem (42,3%)” (s. 224), 
które przy uwzględnieniu liczebności próbki (161 osób) i nawet stosunkowo wąs- 
kim przedziale ufności (90%) należałoby uznać za nieuprawnione. Nieco więcej 
podobnej jakości wniosków znaleźć można w miarę zagłębiania się w treść roz-
działu vI omawianej publikacji, a w sekcji vI.3 („Kraje zatrudnienia migrują-
cych i powody ich wyboru”) interpretacja danych w każdej z zaprezentowanych 
tabel (zwłaszcza w odniesieniu do niskich odsetków) nosi znamiona tego typu 
przeoczenia. Co prawda, przy okazji interpretacji danych z tabeli vI.13 (s. 239) 
autor zauważa, że wnioskowanie dla pewnych kategorii może być mylące z uwa-
gi na ich niewielką liczebność (w tym wypadku zapewne kilkanaście osób), nie 
jest w tym jednak konsekwentny i 18-procentowy odsetek z grupy jedenaściorga 
migrantów, kierujących się w wyborze kraju docelowego (Irlandii) obecnością 
znajomych i krewnych (Tabela vI.9, s. 234), uznaje za wystarczająco wiarygod-
ny do interpretacji i porównań. 

Pomimo, że publikacja została bardzo starannie przygotowana, trudno oprzeć 
się wrażeniu, że kwestia ilustrowania wniosków odpowiednią zawartością tabel 
i wykresów, mogłaby być dopracowana w jeszcze lepszym stopniu. Niekiedy czy-
telnik powinien być informowany o liczebnościach dla pełniejszej oceny jakości 
informacji (tabele: vI.10, vI.11, vI.12, vI.13, vI.15, X.9, X.10-X.13), niekiedy 
warto byłoby uwidocznić raczej odsetki niż liczebności dla klarowności przekazu 
(rysunki: v.1, v.4, v.6, vI.2, X.3-X.11). Uwaga ta, z pozoru odnosząca się jedynie 
do płaszczyzny edycyjnej książki, w obliczu przywołanych powyżej uchybień, 
w pewnej części dotyczy również sfery merytorycznej i metodycznej.
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W podobnym duchu należałoby poddać krytyce analizę zależności pomiędzy 
mobilnością mieszkańców a rynkiem pracy oraz rynkiem towarów i usług. W kil-
ku miejscach autor posługuje się klasycznym modelem regresji liniowej w celu 
wykazania m.in. wpływu stopy bezrobocia na skalę procesów migracyjnych 
w gminach czy też udziału osób migrujących na wielkość oferty handlowo-usłu-
gowej w gminach. Niestety, czyni to niezgodnie z prawidłami sztuki, nie testując 
istotności współczynników regresji, nie bacząc na obserwacje nietypowe, które 
w istotny sposób mogą zaburzać otrzymane wyniki, nie diagnozując otrzymanej 
postaci funkcji regresji i ograniczając się do modelu z jedną zmienną objaśniającą, 
który wedle wszelkich (przywołanych nawet przez autora) przesłanek jest niedo-
stateczny. Wnioski, jakie płyną z tej części pracy, wydają się wobec tego w zbyt 
małym stopniu uzasadnione.

Wreszcie, ostatnim punktem, co do którego można zgłosić zastrzeżenia, jest 
analiza wpływu natężenia migracji na poziom cen. Zebrane dane nie pozwalają na 
kategoryczne stwierdzenia w tej sferze, jako że dobór koszyka towarów, na pod-
stawie którego dokonywano porównań, nie został uzasadniony, a i tu, podobnie jak 
w przypadku zgłoszonych powyżej uwag, wkradł się problem nieuwzględnienia 
innych czynników, które mogłyby poza skalą mobilności w gminie mieć istotne 
znaczenie dla analizowanego zjawiska (odległość od miast, centrów handlowych, 
poziom konkurencji, strategia sieci handlowych itp.).

Zaprezentowana tu krytyka nie może jednak przyćmić faktu, że publikacja R. 
Jończego niezaprzeczalnie ma wiele zalet. Do nich z pewnością należy sam fakt 
uznania danych spisowych za źródło wiedzy dalece niedoskonałej i zaproponowa-
nie sposobu ich weryfikacji. Na podstawie zaprezentowanego materiału być może 
nie da się z całą pewnością stwierdzić, że to nie kilka czy kilkanaście (jak można 
byłoby sądzić na podstawie wyników NSP 2002), a niemal 30 procent mieszkań-
ców opolskich wsi przebywa za granicą, a wyludnienie niektórych wsi sięga poło-
wy populacji. Prawda leży zapewne gdzieś pośrodku, ale intuicja podpowiada, że 
to szacunki R. Jończego są bliższe rzeczywistości. Co więcej, już samo określenie 
skali niedoszacowania ma kapitalne znaczenie, czego dowodzi autor dokonując 
korekty oficjalnych statystyk dot. m.in. sytuacji na rynku pracy. Na najwyższe 
uznanie zasługuje fakt, iż R. Jończy podjął się zadania, które wielu uznałoby za 
niemożliwe. Okazuje się bowiem, że dzięki pomysłowości i „benedyktyńskiej”, 
jak ją miał określić prof. A. Rajkiewicz, pracy można uzyskać wyniki co najwyżej 
niewiele gorsze od tych, jakie zostaną zebrane w ramach spisu, którego tegorocz-
ny budżet w Opolskiem można szacować na kilkanaście milionów złotych.

Drugim niezwykle ważnym punktem na liście zasług autora jest ten, iż podjął 
on próbę zarysowania zjawiska migracji w sposób rzeczywiście kompleksowy 
i systemowy, co w przypadku wielu innych badaczy okazuje się nierzadko obiet-
nicą bez pokrycia. Pochodzenie etniczne mieszkańców, tradycja, ekonomiczne 
prawidła, według których funkcjonuje rynek pracy oraz rynek towarów i usług, 
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zmiany prawno-instytucjonalne, których źródłem stała się akcesja Polski do UE 
– wszystkie te elementy znalazły miejsce w zarysowanym przez R. Jończego sy-
stemie mobilności Opolan i doczekały się wnikliwej analizy.

Po trzecie wreszcie koniecznie należy docenić fakt, iż staraniem R. Jończego 
ów „system mobilności” możemy dzięki zabranemu materiałowi empirycznemu 
obserwować i analizować na tak niskim poziomie agregacji i zależności, jakim 
jest gmina czy pojedyncza wieś. Do rzadkości należy tak umiejętne połączenie 
podejść właściwych etnografii i ekonomii. Rozprawa ta jest bez wątpienia rozpra-
wą ekonomiczną – mobilność ma charakter zarobkowy, jej skutki obserwujemy 
przede wszystkim na rynku pracy – acz w swej metodzie niezwykle nieortodok-
syjną, a w duchu wręcz ekologiczną, jeśli tę ostatnią rozumie się poprzez ideę 
opisywania zachowań jednostek w zależności od uwarunkowań środowiska, które 
przez te jednostki jest do pewnego stopnia kreowane i modyfikowane.

Wydaje się rzeczą abstrakcyjną ważenie na szali zalet i wad jakiejkolwiek 
publikacji naukowej, choć na zakończenie każdej recenzji wymagający czytelnik 
oczekuje odeń jasnej rekomendacji – warto czytać czy też niekoniecznie? Fakt, że 
to krytyka zajmuje większą część niniejszego tekstu, nie oznacza bynajmniej, że 
słabych punktów pracy R. Jończego jest więcej czy też są one większej wagi. Po-
wodem jest raczej to, że większości uchybień można w stosunkowo łatwy sposób 
uniknąć, chociażby w kolejnych wydaniach książki. Uzupełniając wyniki staty-
styczne o niezbędną w ich wypadku analizę błędu, można zapewnić czytelnika, 
że zauważone wzorce są dostatecznie wyraźne i pewne. Wówczas okaże się, że 
dzierży on w dłoni książkę, która winna stać się lekturą obowiązkową dla każde-
go, kto zajmuje się praktyką badawczą w zakresie współczesnych zjawisk mobil-
ności przestrzennej Polaków, obfitującą w cenne spostrzeżenia doświadczonego 
empiryka, obdarzonego rzadką zdolnością syntetycznego spojrzenia na badane 
zjawisko.

PS W obliczu zaprezentowanej krytyki pozostaje mi żywić nadzieję, iż autor 
nie hołduje wszystkim zasadom, jakie przywołuje w mottach do poszczególnych 
rozdziałów swej książki, wśród których jest i takie: „W dyskusji chodzi o to, by 
jej uczestnicy mieli inne poglądy. W przeciwnym razie nie braliby w niej udziału. 
Po zakończeniu dyskusji każdy jej uczestnik zabiera swoje poglądy wzmocnione 
do domu. To jest sens dyskusji i to czyni ją atrakcyjną”.




