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Synopsis. Badania miały określić w jakim stopniu kapitał ludzki i społeczny na przygranicznych obszarach wiejskich 
sprzyja wykorzystaniu swoistej renty położenia, którą wprowadzono po 1989 roku. Przeprowadzono analizę danych 
pochodzących z ankietyzacji 39 gospodarstw domowych wykonanej w powiecie Żary w 2010 roku.

Wstęp
Kapitał ludzki to wiedza, umiejętności, zdrowie i energia witalna, zawarte w każdym człowieku, jak i w 

społeczeństwie jako całości [Domański 1993]. Można uogólnić, że są to wartości niematerialne, które mają 
ludzie. Kapitał ludzki można rozwijać poprzez inwestowanie w niego; zarówno indywidualne, w skali mezo- w 
organizacjach, instytucjach i podmiotach gospodarczych, jak i ogólnospołeczne. Zgodnie z koncepcją homo 
oeconomicus człowiek postępuje racjonalnie, tzn. swój czas i dochody stara się jak najlepiej spożytkować 
oraz przewidywać skutki tych decyzji. Swój czas dzieli pomiędzy pracę, konsumpcję i inwestowanie w siebie.

Pojęcie kapitału ludzkiego jest wielowątkowe i niejednoznaczne, czego przykładem są badania 
empiryczne przeprowadzone przez GUS, które bardzo szeroko traktują tę tematykę. Mianowicie stosuje 
się wskaźniki struktury wykształcenia ludności, jej aktywności ekonomicznej, długości życia, stanu 
zdrowia, struktury i zjawisk demografi cznych, w tym migracyjnych, bezrobocia, niepełnosprawności i 
ubóstwa [Kapitał ludzki… 2008].

Kapitał społeczny jest również pojęciem wielowymiarowym obejmującym więzi społeczne, dlatego w 
celu jego zdefi niowania niezbędne jest wykorzystanie dorobku socjologii, ekonomii, psychologii i antropo-
logii. Niejednoznaczność koncepcji kapitału społecznego ma swoje początki już u jej klasyków: Bourdieu, 
Colemana, Putnama i Fukuyamy, którzy w rozważaniach opierali się na różnych punktach odniesienia 
kapitału ludzkiego, m.in. w kontekście edukacji, demokracji i wzrostu gospodarczego [Klimowicz 2010].

Bourdieu [1986] pojęcie kapitał społeczny defi niuje jako sumę związków międzyludzkich wynikających 
ze znajomości i akceptacji. Według Colemana [1990], jest to cecha struktur społecznych, która wspiera 
podejmowane działania przez jednostki. Putnam [1995] defi niuje kapitał społeczny wskazując jego atry-
buty, takie jak: kontakty międzyludzkie, normy i zaufanie, które zwiększają efektywność działania grup 
społecznych w dążeniu do osiągnięcia wspólnych celów. Podobnie Fukuyama [1997] wiąże go z zespołem 
norm i wartości, które sprzyjają skutecznemu współdziałaniu grup społecznych.

Poziom i rozwój kapitału ludzkiego i społecznego jest jednym z najistotniejszych czynników rozwoju 
obszarów wiejskich, szczególnie w przypadku defi cytu pozostałych form kapitału [Michalewska-Pawlak 
2010]. Na rozwój lokalny istotny wpływ ma w szczególności poziom wykształcenia mieszkańców oraz 
mobilizacja społeczna przejawiająca się w postaci organizacji społecznych oraz współpracy w realizacji 
wspólnych celów [Hryniewicz 2000].

Główne bariery rozwoju społecznego na obszarach wiejskich, to: brak tradycji oddolnego organizo-
wania się, szczególnie w ramach struktur formalnych, niski poziom zaufania do otoczenia zewnętrznego 
oraz przekonanie o małej skuteczności wspólnych działań. W środowiskach wiejskich przeważają różne 
formy aktywności społecznej nieformalnej, co utrudnia artykułowanie celów oraz dostęp do informacji i 
zasobów fi nansowych niezbędnych do realizacji wspólnych celów. Główną przyczyną zaistniałej sytuacji 
jest kilkudziesięcioletni wpływ realnego socjalizmu. Natomiast okres transformacji jak dotychczas sprzyja 
głównie rozwojowi zaradności indywidualnej a nie działaniom wspólnym [Michalewska-Pawlak 2010].

* Zagadnienie jest jednym z problemów badawczych w ramach projektu Nr NN114186738 fi nansowanego ze środków 
KBN pt. „Przekształcenia na przygranicznych obszarach wiejskich w południowo-zachodniej Polsce”.
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W zakresie rozpatrywanego kapitału ludzkiego i społecznego przygranicze z Niemcami charakteryzuje się 
takimi atutami, jak: młodość demografi czna, duży udział ludności w wieku produkcyjnym oraz dobry system 
gwarantujący bezpieczeństwo mieszkańcom. Słabe strony, to: niski stopień zurbanizowania, słabe zaludnienie, 
problemy na lokalnym rynku pracy, niewłaściwa struktura wykształcenia, słaba znajomość języków obcych oraz 
dość wysoka przestępczość. Natomiast zagrożeniem może być dalszy odpływ ludności, peryferyzacja obszarów 
oddalonych od miast, ksenofobia i utrzymywanie się stereotypów. Natomiast szanse upatruje się w rozwoju 
stosunków między ludnością, organizacjami, instytucjami i fi rmami po obu stronach granicy [Ciok i in. 2006].

Cel, zakres i metodyka badań
Zachodnie przygranicze przez prawie pół wieku było peryferiami życia gospodarczego i społecznego 

kraju, ponadto obszar ten o przeważnie wiejskim charakterze oceniany jest jako teren o niskim stopniu 
zorganizowania mieszkańców. Przemiany po 1989 roku spowodowały, że przygranicze przekształciło się 
w obszar intensywnych procesów integracyjnych. Przeprowadzone badania mają za zadanie określić w 
jakim stopniu kapitał ludzki i społeczny na przygranicznych obszarach wiejskich sprzyja wykorzystaniu 
swoistej renty położenia i jakie bariery w tym zakresie zostały już pokonane, a jakie są nadal zauważalne.

Celem badań jest identyfi kacja aktualnego stanu w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego na ob-
szarach wiejskich na przygraniczu z Niemcami. Jako obszary wiejskie badane były wszystkie jednostki 
administracyjne, z wyłączeniem miast o liczbie mieszkańców powyżej 5 tysięcy. Obiektami badawczymi 
były gospodarstwa domowe na obszarach wiejskich powiatu Żary. Powiat ten znajduje się w południowo-
-zachodniej części województwa lubuskiego i przylega bezpośrednio do granicy państwa. 

Ankietyzację w formie wywiadu bezpośredniego z pełnoletnimi przedstawicielami gospodarstw 
domowych przeprowadzono w listopadzie 2010 roku. Kwestionariusz wywiadu składał się zarówno z 
pytań otwartych, jak i zamkniętych. Zawierał on pytania na temat: liczby, wieku i płci domowników, ich 
wykształcenia, znajomości języków obcych, sposobów wykorzystania komputera w domu oraz uczestnic-
twa w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym. Ponadto, pytano respondentów o ich ocenę zjawisk 
zachodzących w miejscowości i gminie. Do badań ankietowych gospodarstwa domowe wybrano losowo: 
w pięciu wsiach gminy wiejskiej Brody, w siedmiu wsiach gminy wiejskiej Trzebiel i w gminie miejskiej 
Łęknica. Wszystkie ww. gminy przylegają bezpośrednio do granicy polsko-niemieckiej. Liczba ankiet w 
poszczególnych gminach została zaplanowana proporcjonalnie do ogólnej liczby gospodarstw domowych. 
Po wstępnej weryfi kacji do analiz zakwalifi kowano 39 ankiet, z tego: 18 z gminy wiejskiej Trzebiel, 11 z 
gminy wiejskiej Brody i 10 z miasta Łęknica. Ze względu na stosunkowo niewielką liczbę badanych gospo-
darstw, przeprowadzone badania kapitału ludzkiego i społecznego należy traktować jako studium przypadku.

Wyniki badań
W powiecie Żary w 2010 roku zamieszkiwało 125 tys. osób, z tego 57% w miejscowościach do 5 tys. 

mieszkańców i zaledwie 31% na wsi. Udział ludności wiejskiej jest tu o kilka punktów procentowych niższy 
niż przeciętnie w województwie lubuskim i w kraju. Gęstość zaludnienia na badanych obszarach wiejskich 
wynosi zaledwie 43 osoby na km2. Również gęstość sieci osadniczej, jak i przeciętna wielkość miejscowości 
są relatywnie niskie. Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym jest podobny jak przeciętnie na obszarach 
wiejskich w kraju, natomiast nieco wyższy jest udział osób w wieku produkcyjnym, kosztem wieku popro-
dukcyjnego. Również nieco korzystniejsza sytuacja dotyczy charakterystycznego dla obszarów wiejskich 
zjawiska defeminizacji, gdyż liczba kobiet na 100 mężczyzn wynosi 103. Według NSP udział ludności z 
wykształceniem wyższym na badanych obszarze w 2002 roku wynosił zaledwie 3,5% [Bank Danych… 2002].

W 39 badanych gospodarstwach domowych zamieszkiwało łącznie 130 osób, z tego 17% w wieku 
przedprodukcyjnym, 44% – w wieku produkcyjnym mobilnym, 28% – w produkcyjnym niemobilnym i 
11% w wieku poprodukcyjnym. Z danych wynika, że w badanej populacji ludności mamy do czynienia 
ze stosunkowo niskim udziałem osób w wieku przedprodukcyjnym, bardzo wysokim udziałem w wieku 
produkcyjnym, szczególnie mobilnym i bardzo niskim udziałem osób w wieku poprodukcyjnym.

Liczba kobiet na 100 mężczyzn wśród badanej populacji, jak na obszary wiejskie jest dość wysoka, 
pomimo relatywnie małego udziału osób najstarszych. To ostatnie zjawisko ma jednak wpływ na relatyw-
nie korzystną strukturę wykształcenia badanej populacji ludności. Mianowicie wśród osób pełnoletnich 
aż 18% legitymowało się wykształceniem wyższym i 41% średnim.

Znacznie natomiast gorsza była sytuacja w zakresie znajomości języków obcych, co wobec zamieszkiwania 
w pobliżu otwartej granicy państwa jest istotnym problemem. Z deklaracji wynika, że język niemiecki znało 
60% domowników, ale w stopniu co najmniej dobrym już tylko 13%. Dominowała więc znajomość języka 
sąsiadów na poziomie komunikatywnym (jedynie możliwość porozumienia się) lub słabym. Znacznie mniej, bo 
tylko 25% domowników znało język angielski, a w stopniu co najmniej dobrym jedynie 7%. Wyraźna różnica 
na korzyść języka niemieckiego wynika, m.in. ze wzrostu kontaktów z ludnością niemiecką w ostatnich latach.
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Dość dobra sytuacja była w zakresie dostępu domowników do komputerów i internetu. Komputery 
dla celów prywatnych miało 77% gospodarstw domowych, a dostęp do internetu 64%. Co najmniej 2/3 
domowników jednocześnie wykorzystywało internet do: nauki, uzupełniania wiedzy, wyszukiwania 
informacji, korzystania z poczty elektronicznej i do zakupów. Nieco rzadziej wyszukiwano informacji 
na stronach urzędów i korzystano z elektronicznych usług bankowych (odpowiednio 48 i 44%). Z wy-
powiedzi wynika, że niewielka część domowników wykorzystywała internet do rozrywki, wirtualnych 
kontaktów oraz do korespondencji z urzędami, co wynika ze stosunkowo niskiego udziału dzieci w 
badanej populacji oraz zapóźnień administracji publicznej w zakresie możliwości wykorzystania formy 
elektronicznej w kontaktach z mieszkańcami.

Zdecydowana większość respondentów (82%) stwierdziła, że w danej miejscowości są organizowane 
zebrania mieszkańców najczęściej raz w roku. Znacznie mniej osób wskazywało 2-4 zebrania rocznie. 
Ankietowani ocenili zainteresowanie mieszkańców tymi zebraniami (mierzone udziałem gospodarstw 
domowych, których przedstawiciele na nich bywali) najczęściej na poziomie kilku procent (średnio 
8%), a tylko 1/6 odpowiedzi wskazywało na frekwencję powyżej 20%. Tymczasem biorąc pod uwagę 
deklarowane uczestnictwo przedstawicieli ankietowanych gospodarstw domowych uzyskano przeciętną 
frekwencję 72%. Tak duża różnica w ocenach dowodzi tego, że ankietowani nie do końca przyznawali 
się do braku zainteresowania problemami lokalnymi, ewentualnie nie dostrzegali lub nie doceniali za-
interesowania pozostałych mieszkańców danej miejscowości.

Zebrania wiejskie najczęściej organizował sołtys z radą sołecką lub wójt (burmistrz), rzadziej sołtys 
wspólnie z wójtem. Niepokojący był brak (poza jedną wypowiedzią) aktywności radnych gminy w tym 
zakresie. Na spotkaniach oprócz spraw bieżących poruszano najczęściej tematykę inwestycji, mniej 
popularna problematyka, to poprawa estetyki miejscowości i organizacja imprez.

Znacznie korzystniejszą sytuację stwierdzono w zakresie organizowanych w poszczególnych miej-
scowościach imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Należy jednakże zaznaczyć, że nie we 
wszystkich wsiach, szczególnie tych mniejszych takie imprezy się odbywały, o czym świadczą wypowiedzi 
1/5 ankietowanych. Najczęściej respondenci (1/3) wspominali o dwóch imprezach w  roku, ale w części 
miejscowości również o kilku. Średnio było to 4,5 imprez rocznie. Zdecydowana większość responden-
tów (87%) wskazywała, że domownicy na tych imprezach bywali (oczywiście nie na wszystkich i nie 
zawsze wszyscy). Zainteresowanie ogółu mieszkańców tymi imprezami oceniali jako duże lub średnie 
(w jednakowym stopniu). Najczęściej organizowane były mecze piłkarskie i inne wydarzenia sportowe 
oraz cykliczne imprezy okolicznościowe, np. dni danej miejscowości, dożynki. Znacznie rzadziej były 
organizowane spontanicznie festyny lub imprezy kulturalne. Najwięcej mieszkańców uczestniczyło w 
cyklicznych imprezach okolicznościowych, w szczególności w dożynkach.

Respondenci zapytani o znajomość organizacji pozarządowych działających w miejscowości wymie-
nili ich łącznie kilkadziesiąt. Zdecydowanie najczęściej znane były kluby sportowe i jednostki ochotniczej 
straży pożarnej, a rzadziej organizacje działające w parafi ach, tj. oddziały Akcji Katolickiej, Rady Para-
fi alne i CARITAS. Stwierdzono, że 33% respondentów wymieniło 4-9 organizacji, 31% wskazało 1-3 
organizacje, a pozostałe 36% nie potrafi ło wymienić jakiejkolwiek organizacji. Wskazuje to na znaczny 
stopień nieznajomości organizacji działających w miejscu zamieszkania, co dowodzi małego zaintereso-
wania tego typu aktywnością społeczną. Potwierdzeniem tego jest niski udział gospodarstw domowych 
(31%), w których przynajmniej jeden domownik należy do jakiejkolwiek organizacji.

Jak wobec powyższego mieszkańcy oceniają celowość istnienia tych organizacji? Okazuje się, że 
21% respondentów nie miało na ten temat zadania, natomiast pozostali potwierdzili duże znaczenie tych 
organizacji dla społeczności lokalnych. Jednocześnie 19% miało zastrzeżenia co do funkcjonowania 
tych organizacji, np. że funkcjonują one w interesie wąskiej grupy ludzi, działają w nich niewłaściwe 
osoby lub brak jest chętnych do tego typu aktywności. Mamy więc do czynienia z dysonansem pomię-
dzy przeważającym poparciem dla zasadności istnienia organizacji a własną biernością w tym zakresie.

Zdecydowana większość badanych osób oceniła pracę urzędów gmin „dostatecznie” i „dobrze” 
(odpowiednio 38 i 36%). W pracy wójtów (burmistrza) oraz pozostałych urzędników gmin najczęściej 
doceniano szybkie załatwianie spraw mieszkańców. Z kolei opinie na temat aktywności urzędników w 
zakresie pozyskiwania i wykorzystania środków UE były podzielone1. Obwiniano natomiast urzędni-
ków za słabą infrastrukturę, brak należytych starań w celu poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy, 
przyciągania inwestorów zewnętrznych i przeciwdziałania emigracji młodzieży2.

1 Należy zaznaczyć, że zaledwie 14% respondentów potrafi ło wymienić jakiekolwiek programy UE współfi nansujące 
przedsięwzięcia realizowane na terenie gminy.

2 Na rozpatrywanych obszarach w pierwszej dekadzie bieżącego stulecia utrzymywało się ujemne saldo migracji na 
pobyt stały w przedziale od -1 do -4 na 1000 mieszkańców. Dominował odpływ ludności w głąb kraju, gdyż zarobkowe 
emigracje za granicę, najczęściej nie miały charakteru defi nitywnego.
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Nieco gorzej postrzegani byli radni gminy, gdyż aż 46% respondentów oceniło ich dostatecznie, a 
tylko 28% dobrze. Główne zarzuty stawiane radnym, to: brak kontaktu z mieszkańcami, mała aktywność, 
zapominanie o obietnicach wyborczych i nieudolność. Jako pozytywy podkreślano jedynie, że radni są 
komunikatywni oraz „próbują coś robić” w miarę swoich możliwości. Z powyższego wynika, że radni 
gmin raczej nie spełniali pokładanych w nich nadziei. Biorąc pod uwagę powyższą ocenę pracy radnych 
bardzo istotna jest odpowiedź na pytanie dotyczące udziału pełnoletnich domowników w ostatnich wy-
borach samorządowych. Obliczona na podstawie uzyskanych wypowiedzi frekwencja wynosiła 70%, 
tymczasem dane ofi cjalne PKW z wyborów samorządowych w 2010 r. w badanych trzech gminach 
wskazują na 51%. Można więc stwierdzić, że wśród ludności nie nastąpiła powszechna mobilizacja w 
celu poprawy jakości pracy rad gmin. Pośrednim dowodem powyższej tezy jest relatywnie niski udział 
radnych z wykształceniem wyższym. W poprzedniej kadencji wynosił on zaledwie 23% i w niewielkim 
stopniu przekraczał odsetek takich osób w ankietowanych gospodarstwach domowych (18%).

Innym badanym elementem kapitału społecznego było współdziałanie ludności w życiu codziennym. 
Badania wykazały, że najpowszechniejszą formą współpracy sąsiedzkiej w badanych miejscowościach 
było wspólne organizowanie życia kulturalnego oraz imprez sportowych (tab. 1). Występowanie tego 
typu współpracy mieszkańców potwierdziło 64% respondentów. Również dość często miało miejsce 
wspólne organizowanie uroczystości religijnych (46% odpowiedzi). Nieco rzadziej występowały wspólne 
działania w zakresie dbałości o infrastrukturę i estetykę miejscowości. W tym przypadku mieszkańcy byli 
raczej bierni, często wychodząc z założenia, że jest to obowiązek urzędu gminy. Według respondentów 
stosunkowo rzadko występowała współpraca użytkowników gospodarstw rolnych3 (tab. 1), tj. wspólne 
użytkowanie maszyn rolniczych lub wzajemna pomoc w pracach gospodarskich. Zjawisko niechęci rolni-
ków do współdziałania, m.in. do wspólnego nabywania i użytkowania maszyn, szczególnie w przypadku 
małych gospodarstw rolnych jest bardzo niekorzystne.

W przypadku twierdzącej odpowiedzi na temat występowania danej formy współpracy pytano respon-
dentów o to, czy ich domownicy uczestniczą w tej współpracy oraz jaka część ogółu mieszkańców danej 
wsi w niej uczestniczy. Na pierwsze pytanie odpowiedzi najczęściej były twierdzące, w zależności od 
formy współpracy stanowiły one 57-80%. Jest to bardzo dobry wynik, gdyby nie zupełnie inne odpowie-
dzi na drugie pytanie. Mianowicie, zaangażowanie ogółu mieszkańców danej miejscowości respondenci 

3 Zdecydowana większość ankietowanych gospodarstw domowych (62%) nie prowadziła jakiejkolwiek produkcji rolniczej, 
natomiast jedynie co dziesiąte uprawiało grunty o areale 5-30 ha i również tyle samo o areale powyżej 30 ha.

Tabela 1. Najważniejsze formy nieodpłatnej współpracy sąsiedzkiej w miejscowości
Table 1. The most important form of free cooperation in neighborhood
Forma współpracy/   
form of cooperation

Czy 
wystę-
puje?/
Does it 
exist?

Jeśli występuje to:/If happens:
czy uczestniczą 

domownicy 
respondenta?/does 

the respondents 
of household 
attending?

jaka część ludności danej 
miejscowości uczestniczy?/

what part of population of the 
village attending?
[% gospodarstw 

domowych]/[% of households]
[% odpowiedzi twierdzą-
cych]/[% of affi rmative 

responses]

średnio/
average

zakres odpo-
wiedzi/range of 

responses
Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych/
Organization of cultural and sports events 64 60 12 2-45

Organizowanie życia religijnego/
Organization of religious life 46 67 20 2-60

Poprawa estetyki miejscowości/
Improvement of the aesthetics of village 38 80 24 5-50

Poprawa infrastruktury w miejscowości/
Improvement of infrastructure in placement 28 73 32 5-90

Wspólne użytkowanie maszyn rolniczych/
 Common use of agricultural machinery 26 60 18 5-70

Wzajemna pomoc w gospodarstwach rolnych/
Common use in agricultural farm 18 57 16 5-50

Źródło: opracowanie własne 
Source: own study
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ocenili przeciętnie na poziomie 2-5-krotnie niższym niż własnych domowników. Jakie są przyczyny tych 
rozbieżności? Najprawdopodobniej domownicy (dana rodzina) nie interesowali się, bądź nie doceniali 
tych obszarów współpracy mieszkańców, w których sami nie uczestniczyli. Uzyskane rozbieżności w 
odpowiedziach wskazują tym samym na problem metodyczny, co do wiarygodności uzyskanych wyników 
pomiaru przejawów aktywności społecznej przy wykorzystaniu metody ankietowej.

Niezbędnym warunkiem rozwoju kapitału społecznego na szczeblu lokalnym jest wzajemne zaufanie 
ludzi. Badania wykazały duże rozbieżności w wypowiedziach respondentów na ten temat. Generalnie 
wynika z nich, że zazwyczaj pełne zaufanie występuje wtedy, jeśli ludzie się dobrze i od dawna znają. 
Natomiast ograniczonym zaufaniem darzono osoby znane od niedawna oraz te, z którymi nie było 
częstego kontaktu. Najbardziej korzystna sytuacja w zakresie zaufania była więc w małych wioskach, 
dodatkowo jeśli zamieszkiwała w nich osiadła ludność. Respondenci zwracali również uwagę na problem 
coraz większej liczby osób przyjezdnych, którym nie ufają. Wyzwaniem na tym stykowym obszarze jest 
więc zwiększenie otwartości tutejszej ludności wobec obcych osób i kultur.

Podsumowanie
Analizę kapitału ludzkiego i społecznego przeprowadzono na podstawie danych z ankietyzacji 39 

gospodarstw domowych, wykonanej w powiecie Żary w 2010 roku. Badani domownicy charakteryzowali 
się stosunkowo korzystną, jak na obszary wiejskie strukturą demografi czną, m.in. dużym udziałem osób 
w wieku produkcyjnym i niezbyt wyraźną defeminizacją.

Pomimo stosunkowo dobrego poziomu wykształcenia, stwierdzono niezbyt korzystną sytuację w 
zakresie znajomości języków obcych. Język sąsiadów (niemiecki) znało 60% osób, ale najczęściej na 
poziomie komunikatywnym lub słabym.

Większość badanych domowników korzystała z internetu, jednakże wykorzystanie tej formy kontaktu 
z instytucjami i administracją publiczną nie było jeszcze powszechne.

Badania wykazały złą sytuację w zakresie zainteresowania zebraniami wiejskimi. Najczęściej były 
one organizowane tylko raz w roku, a przeciętna frekwencja wynosiła najczęściej poniżej 20%. Natomiast 
dość duże było zainteresowanie ludności wiejskiej imprezami kulturalnymi, rekreacyjnymi i sportowymi, 
które w zależności od wielkości miejscowości organizowano co najmniej dwa razy w roku.

Generalnie respondenci wskazywali na duże znaczenie organizacji pozarządowych dla społeczności 
lokalnych, jednakże znajomość tych organizacji, jak i czynny w nich udział nie były powszechne.

Ankietowani znacznie lepiej oceniali pracę urzędników gmin niż radnych. Ci ostatni przeważnie nie 
spełniali pokładanych w nich nadziei, czego jedną z przyczyn były preferencje wyborców, niekoniecznie 
uwzględniające kompetencje kandydatów na radnych.

W poszczególnych formach współpracy sąsiedzkiej uczestniczyło zaledwie od kilku do kilkunastu 
procent mieszkańców wsi. Najczęściej występującą formą współpracy było wspólne organizowanie 
imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

Respondenci wypowiadający się na temat zebrań wiejskich oraz poszczególnych form współpracy 
sąsiedzkiej wskazywali na znacznie większe zainteresowanie nimi (uczestnictwo) wśród swoich domow-
ników niż wśród ogółu mieszkańców wsi, co świadczy o ukrywaniu własnej bierności w tym zakresie.

Badana ludność wykazywała nieufność wobec obcych osób oraz zaniepokojenie wzrostem ich napły-
wu w ostatnich latach. Wyzwaniem dla obszarów przygranicznych jest potrzeba zwiększenia otwartości 
ludności wobec obcych osób i kultur. Jest to warunek niezbędny optymalnej komunikacji i interakcji 
społecznej na tym stykowym obszarze [Banaszewski 2010].
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Summary
Analysis of human and social capital was based on data from questionnaires from 39 households at rural areas 

from Żary district in 2010. The poor foreign language skills, and a little interest in village meetings has been noticed. 
From the other side the interest in cultural events, recreational and sports activities was quite high, depending on 
the size of place were held at least twice a year. Respondents pointed out the serious importance of NGOs to local 
communities, however, knowledge of these organizations, and an active participation in these formations was’t common.
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