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Wstęp 
 
W dobie wszechobecnych mediów kształtowanie postaw, opinii a także 

świadomości społecznej nierzadko odbywa się właśnie za pomocą środ-
ków masowego przekazu – Internetu, programów telewizyjnych, filmów, 
seriali, audycji radiowych czy innych form audiowizualnych i interaktyw-
nych. Zwłaszcza wśród ludzi młodych, reprezentujących pokolenia Y i Z1 
takie formy przekazu informacji są tak rozpowszechnione, że stanowią 
integralną część życia dużej części społeczeństwa, co z kolei sprawia, że 
treści przekazywane za pomocą mediów trafiają współcześnie niemal do 
każdego człowieka i są w łatwy sposób przyswajane, powielane i interpre-
towane. Taka sytuacja ma dwojakie konsekwencje – z jednej strony po-
zwala mediom na wprowadzanie manipulacji, zniekształcanie faktów czy 
przekazywanie treści niezgodnych z rzeczywistością, z drugiej jednak stro-
ny – pozwala w łatwy i przystępny sposób informować społeczeństwo 
o różnych istotnych kwestiach. Oprócz serwisów informacyjnych, skupiają-
cych się na faktach, istnieją również produkcje fikcyjne, fabularne, takie jak 
filmy czy seriale, które jednak w swojej treści odnoszą się do rzeczywistych 
wydarzeń czy problemów.  

Jedną z takich produkcji jest serial „Wataha” opowiadający o działa-
niach funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Serial 
ten, choć fikcyjny, porusza problematykę nielegalnego przekraczania gra-

                                                           
1 Pokolenie Y stanowią osoby urodzone w latach 80 i 90 XX wieku, które dorastały już 

w dobie powszechnego Internetu, natomiast pokolenie Z to osoby urodzone po roku 1990, 
dla których wirtualny świat jest codziennością, zaś komunikaty przekazywane w formie 
tradycyjnej, na przykład wyłącznie w formie pisanej, są dla nich trudne do zrozumienia 
(przyp. aut.). 
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nicy polsko-ukraińskiej, będącej jednocześnie zewnętrzną granicą Unii 
Europejskiej. W zwiastunach produkcji, określano ją mianem najdzikszej 
granicy w Unii, głównym szlakiem przerzutowym dla ludzi, narkotyków, 
broni i cholera wie czego tam jeszcze,2 gdzie wokół głównego wątku fabu-
larno-kryminalnego, można było obserwować specyfikę pracy i obowiązki 
funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Serial ten 
jest dziełem HBO Polska – polskiego oddziału amerykańskiej stacji telewi-
zyjnej i wytwórni HBO. Początki serialu sięgają 2013 roku3, można więc 
uznać, że pomysł na realizację produkcji fabularnej dotyczącej Straży Gra-
nicznej i zjawiska nielegalnej migracji powstał jeszcze przed wystąpieniem 
kryzysu migracyjnego w Europie4. Produkcja została podzielona na dwa 
sezony, emisja pierwszego miała miejsce w okresie od 12.10.2014 do 
16.11.2014 roku, zaś drugi sezon emitowany był od 15.10.2017 do 
19.11.2017 roku. Serial ten cieszył się dużą popularnością wśród polskiej 
widowni. Według danych niezależnej, międzynarodowej firmy badawczej 
Nielsen Audience Measurement zajmującej się pomiarem oglądalności 
telewizji w Polsce5, oglądalność „Watahy” utrzymywała się na poziomie 
335 tys. widzów w pierwszym sezonie6. W drugim sezonie odnotowano 
średnią oglądalność na poziomie 208 tys. widzów, jednak warto zazna-
czyć, że oba badania dotyczą premierowych emisji, co przy wielokrotnym 
emitowaniu na kanałach HBO i dostępności na platformie video on de-
mand HBO GO może skutkować zdecydowanie wyższymi danymi, których 
nie uwzględnia badanie7, a liczba osób mających kontakt z serialem może 
wzrastać. Dodatkowo, wzrostom zasięgów serialu może służyć fakt, że 
stacja odkodowała pierwszy, premierowy odcinek (zarówno pierwszego, 
jak i drugiego sezonu). Zatem niezwykle trudno określić dokładną liczbę 
osób, które miały kontakt z serialem. Dane udostępnione przez stację 
HBO, wskazują, że korzystając z legalnych źródeł, pierwszy odcinek dru-
giego sezonu zobaczyło 1165389 widzów, co zdaniem przedstawicieli tej 
stacji jest wynikiem trzykrotnie lepszym niż w przypadku pierwszego sezo-
nu8. Dane te nie mogą być jednak w pełni zweryfikowane ze względu na 
źródła pozyskiwania produkcji przez niektórych odbiorców. Ze względu na 
fakt, że serial emitowany był na płatnym kanale telewizyjnym należy wziąć 
pod uwagę możliwość, iż oprócz oficjalnych odbiorców, z serialem miały 

                                                           
2 http://www.hbo.pl/wataha/index.html [dostęp: 17.01.2018]. 
3 Tamże [dostęp 18.01.2018]. 
4 Jako początek kryzysu migracyjnego w Europie badacze zjawiska podają 2014 rok 

(przyp. aut.) 
5 http://www.agbnielsen.pl/Misja,media,469.html [dostęp 27.12.2017] 
6 http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/208-tys-widzow-watahy-2-wzgledem-

pierwszego-sezonu-premiery-serialu-stracily-127-tys-ogladajacych [dostęp 22.01.2018] 
7 Tamże [dostęp 22.01.2018]. 
8 https://www.spidersweb.pl/rozrywka/2017/10/30/wataha-widzowie/ [dostęp 22.01.20 

18]. 
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styczność również osoby korzystające z nielegalnych źródeł, takich jak 
serwisy streamingowe. 

Przygotowywanie serialu „Wataha” odbywało się między innymi w wy-
branych placówkach Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, w poro-
zumieniu z pracującymi tam funkcjonariuszami oraz dowództwem Oddzia-
łu, dzięki czemu oprócz wątków w pełni fikcyjnych, pojawiają się tam ele-
menty rzeczywiste. Sceny, w trakcie których akcja toczy się na otwartej 
przestrzeni, kręcone były na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
i w jego okolicach, dzięki czemu widzowie jeszcze bardziej przekonani są 
o autentyczności przedstawionych w serialu wydarzeń. Po emisji pierw-
szego sezonu „Watahy” dziennikarze podejmowali próby weryfikacji seria-
lowych wydarzeń u źródła, to znaczy wśród funkcjonariuszy Straży Gra-
nicznej. Portal regionalny województwa podkarpackiego Nowiny24 na po-
trzeby reportażu przeprowadził wtedy wywiad z ówczesnym Komendantem 
Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk Piotrem Patlą oraz ko-
mendantem placówki w Stuposianach ppłk Jackiem Siarą, którzy przyznali, 
że pomimo zastrzeżeń wobec treści przedstawionych w serialu, występują 
w nim jednak elementy bliskie rzeczywistości9. 

Biorąc pod uwagę rosnącą popularność serialu telewizyjnego „Wata-
ha”, wciąż popularny w mediach i powszechny problem obecności zjawiska 
nielegalnych migracji w Polsce, a także powstałe kontrowersje na gruncie 
odbioru serialu przez widzów i ich sposobu postrzegania przedstawionych 
w serialu wydarzeń, autorka niniejszego artykułu postanowiła dokonać 
krótkiej analizy opinii społecznej dotyczącej serialu „Wataha” i przestawio-
nych w nim wydarzeń, sposobu postrzegania zjawiska nielegalnych migra-
cji w Polsce, a w efekcie – zestawienia otrzymanych danych i próby znale-
zienia zależności pomiędzy oglądaniem serialu „Wataha” a opinią dotyczą-
cą zjawiska nielegalnych migracji u poszczególnych odbiorców w celu 
sprawdzenia, czy oglądanie serialu „Wataha” ma wpływ na kształtowanie 
świadomości społecznej dotyczącej zjawiska nielegalnych migracji. 

Przechodząc do części merytorycznej niniejszego artykułu, zawierają-
cej wyniki przeprowadzonych badań empirycznych autorka pragnie zazna-
czyć, że badania te i ich rezultaty są wyłącznie wynikiem dociekań nauko-
wych, zostały sfinansowane wyłącznie ze środków własnych i nie powstały 
w porozumieniu z producentem serialu „Wataha” ani żadnym podmiotem 
konkurencyjnym, nie stanowią zatem ani reklamy serialu ani też jego anty-
reklamy. Uzyskane wyniki zostały zebrane w sposób zapewniający anoni-
mowość respondentów i obrazują jedynie ich poglądy w chwili przeprowa-
dzania ankiety, przystąpienie do której było w pełni dobrowolne i niezwią-
zane z gratyfikacjami finansowymi ani pozafinansowymi, co sprawia, że 

                                                           
9 http://www.nowiny24.pl/reportaze/art/5794161,sladami-watahy-ile-prawdy-jest-

w serialu-o-granicy-i-bieszczadach,id,t.html [dostęp: 03.01.2018]. 
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otrzymane wyniki badań ankietowych mogą zostać uznane za obiektywne 
dane naukowe. 

 
Nielegalne migracje w Polsce 

 
Zjawisko nielegalnych migracji jest problemem często spotykanym na 

granicach Polski, ze względu na ich dualistyczny charakter – wschodnia 
granica Polski, oddzielająca terytorium państwa od Ukrainy i Białorusi, 
a także fragment granicy polsko-rosyjskiej (granica z Obwodem Kalinin-
gradzkim) stanowi jednocześnie zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. 
Polska posiada aż 13% lądowej granicy Unii Europejskiej, to jest 210 kilo-
metrów granicy z Obwodem Kaliningradzkim, 418 kilometrów granicy 
z Białorusią oraz 535 kilometrów granicy polsko-ukraińskiej. Jednocześnie 
duża część zewnętrznej granicy Unii Europejskiej należącej do Polski sta-
nowi obszar o charakterze polnym i lesistym w przypadku granicy z Obwo-
dem Kaliningradzkim i Białorusią oraz górskim w przypadku granicy 
z Ukrainą, co sprawia, że granica ta jest często wybierana jako miejsce 
prób przedostania się przez migrantów na terytorium Unii Europejskiej 
w sposób nielegalny. Jednocześnie Polska często wybierana jest jako kraj 
tranzytowy dla ofiar handlu ludźmi, prowadzi tędy jeden z głównych szla-
ków handlu ludźmi w Unii Europejskiej – szlak wschodnioeuropejski10. Ce-
lem nielegalnych migrantów – czy to dobrowolnych, czy przymusowych, 
takich jak ofiary handlu ludźmi – jest przedostanie się na terytorium Unii 
Europejskiej. Po przejściu nielegalnych migrantów do Unii Europejskiej ich 
odnalezienie jest już znacznie trudniejsze, dlatego granica polsko-
ukraińska, jako zewnętrzna granica Unii Europejskiej, stanowi jeden z naj-
ważniejszych elementów w całym procesie przeciwdziałania zjawisku nie-
legalnych migracji. 

Ze względu na charakter zjawiska dokładne określenie liczby nielegal-
nych migrantów jest bardzo trudne, ponieważ co do zasady migracje nie-
zgodne z prawem są nieudokumentowane, a więc bardzo trudne do osza-
cowania11. Możliwe do zweryfikowania są jedynie próby przekroczenia 
granicy, które zostały odnotowane i udaremnione. Komenda Główna Stra-
ży Granicznej upublicznia kwartalnie dane statystyczne dotyczące zdarzeń 
granicznych, zaś na początku każdego roku upubliczniany jest biuletyn 
zawierający dane za cały poprzedni rok. Najnowsze dane dotyczące liczby 
zatrzymań za przekroczenie lub próbę przekroczenia granicy państwowej 
wbrew przepisom w 2017 r. zostały przedstawione w tabeli 1. 

                                                           
10 P. Degani, Prawa człowieka a handel kobietami i młodymi ludźmi w Europie. Przy-

bornik edukacyjny. Podręcznik, Projekt Daphne, Uniwersytet w Padwie, Padwa, 2007, 
s. 38. 

11 P. Lubiszewski, Nielegalna imigracja – zagrożenia bezpieczeństwa. Część I, Wyż-
sza Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno, 2016, s. 63. 
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Tabela 1. Zatrzymani/ujawnieni przez Stra ż Graniczn ą za przekroczenie  

granicy pa ństwowej wbrew przepisom (pgpwp) lub usiłowanie pgpw p 

Źródło: Biuletyn statystyczny Straży Granicznej za 2017 rok, Komenda Główna Straży Gra-
nicznej, Wydział V Informacji, Warszawa, 2018, s. 12. 

 
Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 1, wśród odcinków gra-

nicy stanowiących jednocześnie zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, do 
największej liczby prób nielegalnego przekroczenia dochodzi na granicy 
polsko-ukraińskiej. Należy jednak zwrócić uwagę również na granicę we-
wnętrzną – na granicy polsko-czeskiej i polsko-niemieckiej liczba prób nie-
legalnego przekroczenia granicy była zbliżona do liczby prób na granicy 
polsko-ukraińskiej. Praca Straży Granicznej nie opiera się zatem wyłącznie 
na ochronie i kontroli granicy zewnętrznej, ale na działaniach na całym 
terytorium kraju, a nawet działaniach poza granicami, we współpracy ze 
służbami granicznymi innych krajów i innymi formacjami mundurowymi. 

Zjawisko nielegalnych migracji jest problemem obecnym nie tylko 
w Polsce, lecz także we wszystkich krajach Unii Europejskiej i stanowi wy-
zwanie nie tylko dla służb granicznych, strzegących bezpieczeństwa na-
szych granic, ale przede wszystkim powinno być rozpatrywane na pozio-
mie politycznym, nie tylko w kraju ale również na poziomie Unii Europej-
skiej i innych instytucji międzynarodowych. 
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Metodyka badań własnych 
 

Kształtowanie się świadomości społecznej jest zjawiskiem złożonym 
i dynamicznie zmiennym, zaś jego dokładna analiza wymaga nie tylko 
zgłębienia teorii dotyczącej badanej problematyki, ale przede wszystkim 
skupienia się na poznaniu empirycznym. Autorka niniejszej publikacji, 
oprócz metod teoretycznych, zastosowała metodę empiryczną w postaci 
sondażu diagnostycznego realizowaną techniką ankietowania, dla dokład-
nego zbadania kształtowania się świadomości społecznej dotyczącej nie-
legalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii Europejskiej pod wpły-
wem serialu telewizyjnego opowiadającego o działaniach Straży Granicz-
nej. Badania empiryczne autorka zrealizowała wykorzystując narzędzie, 
jakim jest kwestionariusz ankiety. 

Przedmiotem badań, których wynikiem jest niniejsza publikacja, jest 
świadomość społeczna dotycząca nielegalnego przekraczania zewnętrz-
nych granic Unii Europejskiej. Celem przeprowadzonych przez autorkę 
badań było określenie wpływu serialu telewizyjnego na świadomość spo-
łeczną dotyczącą zjawiska nielegalnych migracji. Problem badawczy za-
warty został w pytaniu: Czy i w jaki sposób oglądanie serialu telewizyjnego 
„Wataha” wpływa na świadomość społeczną dotyczącą nielegalnego prze-
kraczania zewnętrznych granic Unii Europejskiej? W wyniku przeprowa-
dzonych badań wstępnych oraz analizy dostępnej literatury oraz czaso-
pism branżowych, ze względu na cel badań oraz powstały problem ba-
dawczy, autorka przyjęła następującą hipotezę: oglądanie serialu „Wataha” 
wpływa na świadomość społeczną dotyczącą nielegalnego przekraczania 
zewnętrznych granic Unii Europejskiej poprzez uświadomienie obecności 
w Polsce zjawiska nielegalnych migracji oglądającym, a także zaznajamia-
nie grona odbiorców z działaniami podejmowanymi przez Straż Graniczną 
w celu zapobiegania i zwalczania zjawiska. 

Opracowany przez autorkę kwestionariusz ankiety zawierał dziesięć 
pytań dotyczących badanego zjawiska. Zastosowano różne formy pytań – 
zamknięte, otwarte, półotwarte. Dodatkowo zastosowano pytania metrycz-
kowe zawierające wiek, wykształcenie oraz miejsce zamieszkania ankie-
towanych osób mając na uwadze fakt, że czynniki te mogą mieć wpływ na 
sposób postrzegania zjawisk społecznych oraz odbiór treści audiowizual-
nych. Pominięto natomiast podział na płeć jako czynnik o znaczeniu mar-
ginalnym dla analizowanego problemu. 

Do badania przystąpiło 128 osób. Po przeanalizowaniu wyników od-
rzucono 18 ankiet jako niespełniających określonych przez autorkę zało-
żeń, to jest niezawierających wszystkich odpowiedzi na pytania oznaczone 
jako obowiązkowe. Po segregacji do ostatecznej próby badawczej zaliczo-
no 110 ankiet. Ze względu na wiek respondenci zostali podzieleni na pięć 
kategorii: 
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• 18 – 24 lata – 49 respondentów, 
• 25 – 30 lat – 31 respondentów, 
• 31 – 40 lat – 25 respondentów, 
• 41 – 50 lat – 3 respondentów, 
• 50+ lat – 2 respondentów. 
Ze względu na miejsce zamieszkania ankietowani zostali podzieleni na 

pięć kategorii: 
• wieś – 16 respondentów, 
• miasto do 20 000 mieszkańców – 9 respondentów, 
• miasto 20 000 - 100 000 mieszkańców – 30 respondentów, 
• miasto 200 000 - 500 000 mieszkańców – 9 respondentów, 
• miasto powyżej 500 000 mieszkańców – 46 respondentów. 
Ze względu na wykształcenie autorka dokonała podziału na cztery ka-

tegorie: 
• podstawowe – 2 respondentów, 
• średnie – 64 respondentów, 
• zawodowe – 2 respondentów, 
• wyższe – 42 respondentów. 
Dobór próby badawczej był losowy, co umożliwiło uzyskanie wyników 

wolnych od obciążeń środowiskowych, to jest bardziej niezależnych, niż 
gdyby badania zostały przeprowadzone wyłącznie w wąskiej grupie, na 
przykład w środowisku akademickim, co mogłoby doprowadzić do znie-
kształcenia wyników. Pełna anonimowość respondentów stanowiła jedno-
cześnie zachętę do udzielania odpowiedzi zgodnych z ich rzeczywistymi 
przekonaniami. 

 
 

Analiza wyników badań własnych 
 

Zagadnienia będące przedmiotem dociekań w badaniach, których wy-
niki przedstawione są w niniejszym artykule, zostały sformułowane w po-
staci dziesięciu pytań przedmiotowych dotyczących serialu „Wataha” oraz 
zjawiska nielegalnych migracji. Dla dokładnej analizy badanego zjawiska 
zastosowano zarówno pytania zamknięte, jak i pytania otwarte krótkiej 
i długiej odpowiedzi. Przedstawione w artykule wyniki dają podwaliny do 
dalszego zgłębiania problematyki i prowadzenia badań naukowych na 
większą skalę. 
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W pytaniu pierwszym Czy oglądał Pan/Pani s
denci zostali poproszeni o określenie 
z serialem. Szczegółowe wyniki przedstawione zostały na rysunku 1.

Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 1. Czy ogl ądał(a) Pan/Pani serial „Wataha”?

 

Jak wynika z rys. 1. 28,2% ankietowanych (31 osób)
do badania, obejrzało dwa sezony serialu. Obejrzenie jednego sezonu 
zadeklarowało 10% respondentów – 11 osób. 
oglądać 7 osób, co stanowi 6,4% ankietowanych. Taka sama liczba 
uczestników badania zadeklarowała obejrzenie jednego odcinka serialu. 
31,8% respondentów (35 osób) słyszało o serialu „Wataha”, jednak nie 
miało okazji go oglądać, zaś 19 ankietowanych (17,3%) w ogóle nie zna 
serialu. Badanie podzieliło więc respondentów na dw
ściowo części – 49,1% respondentów, którzy nie ogl
50,9% respondentów, którzy serial oglądali. Mo
sza grupa stanowi grupę kontrolną, której s
nielegalnych migracji nie są w żaden sposób kreowane i podsycane przez 
oglądanie serialu „Wataha”, zaś druga grupa stanowi grup
której poglądy mogły zostać ukształtowane poprzez ogl
Niewielką ilość osób (6,4%), które oglą
autorka postanowiła zakwalifikować do grupy ogl
się na funkcjonującym w badaniach naukowych z obszaru socjologii oraz 
psychologii społecznej efekcie pierwszeństwa, zgodnie z którym informacje 
przekazane odbiorcy jako pierwsze oddz
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ądał Pan/Pani serial „Wataha”? respon-
ślenie swojego poziomu zaznajomienia 

serialem. Szczegółowe wyniki przedstawione zostały na rysunku 1. 

dał(a) Pan/Pani serial „Wataha”?  

% ankietowanych (31 osób), którzy przystąpili 
do badania, obejrzało dwa sezony serialu. Obejrzenie jednego sezonu 

11 osób. Kilka odcinków miało okazję 
 7 osób, co stanowi 6,4% ankietowanych. Taka sama liczba 

stników badania zadeklarowała obejrzenie jednego odcinka serialu. 
31,8% respondentów (35 osób) słyszało o serialu „Wataha”, jednak nie 

 19 ankietowanych (17,3%) w ogóle nie zna 
c respondentów na dwie zbliżone wielko-

49,1% respondentów, którzy nie oglądali serialu oraz 
ądali. Można więc uznać, że pierw-

ą, której sądy i opinie na temat zjawiska 
aden sposób kreowane i podsycane przez 
ś druga grupa stanowi grupę badawczą, 

 ukształtowane poprzez oglądanie serialu. 
 osób (6,4%), które oglądały tylko jeden odcinek serialu, 

ć do grupy oglądającej serial, opierając 
cym w badaniach naukowych z obszaru socjologii oraz 

ństwa, zgodnie z którym informacje 
przekazane odbiorcy jako pierwsze oddziałują na niego w sposób najsil-
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niejszy12. Autorka założyła więc, że już
zualnych (jeden odcinek serialu), ale przekazuj
natężeniu (dynamiczna akcja z zakresu działa
Granicznej i zwalczania zjawiska nielegalnych migracji)
wpływ na kształtowanie poglądów odbiorcy.
respondentów jest reprezentatywna dla szerszego rozpatrywania zjawiska, 
jednak by zminimalizować margines błę
rzone o większe grono respondentów.

Pytanie drugie Czy Pani/Pana zdaniem serial opowiada o wydarz
niach rzeczywistych? miało charakter fakultatywny. Respondenci zostali 
poproszeni o określenie swojej opinii w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało
wydarzenia rzeczywiste, zaś 5 zupełną
niu pierwszym podali, że nie znają serialu
o pominięcie pytania. Łącznie udzielono 80 odpowiedzi, których rozkład 
przedstawiono na rysunku 2. 

Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 2. Czy Pani/Pana zdaniem serial opowiada 

o wydarzeniach rzeczywistych?

 
Otrzymane w pytaniu 2 wyniki mają

malnego. Przeważająca liczba respondentów wybrała warto

                                                           
12 T. Wanat, Rola efektu pierwszeństwa w publikacjach prasowych

ekonomiczny i socjologiczny, rok LXVIII, zeszyt 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mi
kiewicza, Poznań, 2006, s. 206. 
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ę że już niewielka ilość bodźców audiowi-
ale przekazujących komunikat w dużym 

eniu (dynamiczna akcja z zakresu działań funkcjonariuszy Straży 
walczania zjawiska nielegalnych migracji), może mieć istotny 

ądów odbiorcy. Zdaniem autorki taka grupa 
respondentów jest reprezentatywna dla szerszego rozpatrywania zjawiska, 

 margines błędu badania powinny być rozsze-
ksze grono respondentów. 

zy Pani/Pana zdaniem serial opowiada o wydarze-
miało charakter fakultatywny. Respondenci zostali 

lenie swojej opinii w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało 
 5 zupełną fikcję. Respondenci, którzy w pyta-

ą serialu „Wataha”, zostali poproszeni 
cznie udzielono 80 odpowiedzi, których rozkład 

zy Pani/Pana zdaniem serial opowiada  

o wydarzeniach rzeczywistych?  

 
Otrzymane w pytaniu 2 wyniki mają rozkład zbliżony do rozkładu nor-

ca liczba respondentów wybrała wartość środkową – 

stwa w publikacjach prasowych, Ruch prawniczy, 
ekonomiczny i socjologiczny, rok LXVIII, zeszyt 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mic-
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3, zgodnie z którą fabuła serialu stanowi połączenie wydarzeń rzeczywi-
stych z fikcją. Zaledwie 10 respondentów wybrało odpowiedzi skrajne, 
z czego 7 ankietowanych (8,8%) uważa, że serial opowiada o wydarze-
niach rzeczywistych, zaś 3 osoby (3,8%), że jest zupełną fikcją. Za prze-
wagą elementów rzeczywistych nad fikcyjnymi opowiedziało się 21,3% 
ankietowanych (17 osób) zaś odwrotne proporcje przyjęło 15% responden-
tów (12 osób). Niejednokrotnie w wypowiedziach prasowych i na portalach 
społecznościowych osoby zatrudnione w Bieszczadzkim Oddziale Straży 
Granicznej podkreślały, że „Wataha” jest serialem fabularnym, zaś wystę-
pujący w serialu funkcjonariusze są jedynie aktorami, nie należy więc trak-
tować fabuły serialu jako opartej na faktach. Jednocześnie wydarzenia 
przedstawione w serialu odbywają się w miejscach faktycznie istniejących, 
między innymi na terenach placówek Bieszczadzkiego Oddziału Straży 
Granicznej w Ustrzykach Górnych oraz w Stuposianach. Otrzymany wynik 
można więc interpretować dwojako – z jednej strony znacząca przewaga 
wyniku środkowego może oznaczać, że rzeczywiście odbiorcy odnajdują 
dużą dozę faktów oraz wydarzeń rzeczywistych w serialu, z drugiej zaś – 
że występuje błąd tendencji centralnej, zgodnie z którym przy zastosowa-
niu nieparzystej skali pomiarowej (jak w przypadku przeprowadzonego 
badania skala od 1 do 5) respondenci mają tendencję do wybierania pozy-
cji środkowej jako najbardziej neutralnej. Zdaniem autorki wartościowe 
byłoby przeprowadzenie kolejnych badań rozszerzających, z uwzględnie-
niem pytań dotyczących stopnia fikcyjności poszczególnych elementów 
serialu. Na podstawie wyników uzyskanych dotychczas można stwierdzić, 
że większość odbiorców uznaje wydarzenia przedstawione w serialu za 
w pewnym stopniu rzeczywiste, a co z tego wynika – mogą one mieć 
wpływ na kreowanie przez odbiorców sądów i poglądów dotyczących zja-
wiska nielegalnych migracji i działalności Bieszczadzkiego Oddziału Straży 
Granicznej. 

Kolejne pytania w kwestionariuszu ankiety nie dotyczyły już bezpo-
średnio serialu, a zjawiska nielegalnych migracji w Polsce oraz funkcjono-
wania Straży Granicznej. Celem autorki było sprawdzenie korelacji pomię-
dzy odpowiedziami udzielanymi przez respondentów a ich znajomością 
serialu „Wataha”. Pytanie trzecie - Czy Pana/Pani zdaniem zjawisko niele-
galnych migracji jest obecne w Polsce? zawierało cztery możliwe warianty 
odpowiedzi: 

• tak, jest to duży problem; 
• tak, ale jest to problem marginalny; 
• nie mam zdania; 
• nie, nielegalne migracje nie są problemem obecnym w Polsce. 
Wyniki zostały zobrazowane na rysunku 3. 
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Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 3. Czy Pana/Pani zdaniem zjawisko nielegalnych migracj i jest obecne 
w Polsce?

 
Przedstawiony wykres kołowy pokazuje, 

są świadomi obecności zjawiska nielegalnych migracji w Polsce. Tylko 
jedna osoba (0,9%) zaznaczyła, odpowied
problemem obecnym w Polsce. 39,1% respondentów uwa
duży problem, zaś dla ponad połowy ankietowanych (52,7%) jest to pr
blem marginalny. 7,3% respondentów (ankietowanych) nie ma zd
ten temat. Wynik ten należy uznać za pozytywny 
bie sprawę z istnienia zjawiska, choć
problem. Na uwagę zasługuje również
a oglądaniem serialu „Wataha” przez resp
przedstawiona na rysunku 4. 

Na uwagę zasługuje fakt, że wśród respondentów, którzy ogl
rial „Wataha” odsetek osób, które nie maj
wiska nielegalnych migracji w Polsce jest znacznie mniejszy
padku osób, które nie miały stycznoś
osoby, które nie oglądały serialu wskazuj
problemem obecnym w Polsce. Również
ściej niż osoby, które go nie oglądały wskazuj
dużym problemem. Wnioski te można potraktowa
dalszych badań, ponieważ z udzielonych odpowiedzi wynika, 
serialu „Wataha” może kształtować opini
migracji. Nie wiadomo natomiast ile spoś
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Czy Pana/Pani zdaniem zjawisko nielegalnych migracj i jest obecne 
Polsce?  

 
Przedstawiony wykres kołowy pokazuje, że co do zasady respondenci 

ci zjawiska nielegalnych migracji w Polsce. Tylko 
ba (0,9%) zaznaczyła, odpowiedź, że nielegalne migracje nie są 

problemem obecnym w Polsce. 39,1% respondentów uważa, że jest to 
 dla ponad połowy ankietowanych (52,7%) jest to pro-

blem marginalny. 7,3% respondentów (ankietowanych) nie ma zdania na 
ć za pozytywny – respondenci zdają so-

, choć nie zawsze uznają je za poważny 
 zasługuje również korelacja pomiędzy odpowiedziami 

daniem serialu „Wataha” przez respondentów. Zależność ta została 

ż śród respondentów, którzy oglądali se-
rial „Wataha” odsetek osób, które nie mają zdania na temat obecności zja-
wiska nielegalnych migracji w Polsce jest znacznie mniejszy niż w przy-
padku osób, które nie miały styczności z serialem. Jednocześnie jedynie 

dały serialu wskazują, że nielegalne migracje nie są 
problemem obecnym w Polsce. Również osoby, które oglądały serial, czę-

ądały wskazują, że nielegalne migracje są 
żna potraktować jako punkt wyjścia do 

 z udzielonych odpowiedzi wynika, że oglądanie 
ć opinię na temat zjawiska nielegalnych 

migracji. Nie wiadomo natomiast ile spośród ankietowanych osób czerpie 
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wiedzę na temat zjawiska nielegalnych migracji z innych 
przykład innych przekazów medialnych. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 4. Czy Pana/Pani zdaniem zjawisko niel
w Polsce? – podział odpowiedzi na grup ę

serialu nie ogl ą

 
Pytanie czwarte: Proszę wymienić 3 główne (w Pani/Pana opinii) z

grożenia bezpieczeństwa granicy polsko
tym długiej odpowiedzi. Respondenci zostali poproszeni o wymienienie 
trzech zagrożeń, które ich zdaniem mają
czeństwo granicy polsko-ukraińskiej, a wi
granicy Unii Europejskiej. W procesie obróbki da
wała dużą powtarzalność udzielanych odpowiedzi. Do najcz
nianych zagrożeń należały13: 

• przemyt narkotyków; 
• handel ludźmi; 
• nielegalne migracje; 
• terroryzm; 
• korupcja i łapówkarstwo; 
• przemyt broni; 
• przemyt alkoholu i wyrobów tytoniowych;

                                                           
13 Zagrożenia zostały wymienione w kolejności losowej (przyp. aut.).
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 na temat zjawiska nielegalnych migracji z innych źródeł, na 
 

Czy Pana/Pani zdaniem zjawisko niel egalnych migracji jest obecne 
podział odpowiedzi na grup ę oglądającą serial i grup ę, która 

serialu nie ogl ądała  

ć 3 główne (w Pani/Pana opinii) za-
stwa granicy polsko-ukraińskiej było pytaniem otwar-

Respondenci zostali poproszeni o wymienienie 
, które ich zdaniem mają największy wpływ na bezpie-

ńskiej, a więc jednocześnie zewnętrznej 
W procesie obróbki danych autorka zaobserwo-

 udzielanych odpowiedzi. Do najczęściej wymie-

tytoniowych; 

enia zostały wymienione w kolejności losowej (przyp. aut.). 
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• zagrożenia związane z nieznanym składem przewożonych to-
warów spożywczych i chemicznych, w tym zagrożenia w po-
staci chorób zakaźnych; 

• złe relacje pomiędzy Polską a Ukrainą. 
Do rzadziej wymienianych, ale zdaniem autorki zasługujących na uwa-

gę zagrożeń należą konflikty na tle narodowościowym a także nieszczel-
ność granic wynikająca ze zbyt małej liczby funkcjonariuszy Straży Gra-
nicznej oraz placówek wzdłuż granicy. Niektórzy respondenci za zagroże-
nie uznali również sytuację gospodarczą związaną z napływem dużej licz-
by ludności ukraińskiej – po pierwsze brak miejsc pracy dla Polaków ze 
względu na pracowników ukraińskich, po drugie wyzysk pracowników ukra-
ińskich, gotowych pracować za bardzo małe pieniądze, nieadekwatne do 
wykonywanej pracy. Na uwagę zasługuje również fakt, że zaledwie kilku 
respondentów spojrzało na problem z szerszej perspektywy, nie ogranicza-
jąc się do stosunków polsko-ukraińskich, i jako potencjalne zagrożenie 
wskazując potencjalny atak Rosji na Polskę przez naszą wschodnią grani-
cę, oraz napływ ludności ze wschodu innych narodowości niż obywatele 
Ukrainy. Oznacza to, że większość ankietowanych traktuje bezpieczeń-
stwo granicy polsko-ukraińskiej jako problem lokalny, dotyczący wyłącznie 
dwóch sąsiadujących ze sobą krajów. Wynika stąd, że mimo licznych 
przekazów medialnych, nie tylko w formie fabularnej, ale przede wszystkim 
w postaci wiadomości telewizyjnych i radiowych oraz komunikatów praso-
wych, polskie społeczeństwo wciąż nie jest wystarczająco wyedukowane 
w kwestii problematyki nielegalnych migracji i migracji w ogóle, które sta-
nowią zjawisko o charakterze międzynarodowym, ponadpaństwowym, 
a droga migrantów najczęściej prowadzi od kraju macierzystego do kraju 
przeznaczenia poprzez liczne kraje tranzytowe i nie kończy się na przekro-
czeniu wyłącznie jednej granicy państwowej. Liczne ośrodki naukowe, ta-
kie jak Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, pro-
wadzą wiele badań, również w zakresie wiedzy społeczeństwa dotyczącej 
zjawiska migracji, wciąż jednak brakuje działań edukacyjnych w tym zakre-
sie na szeroką skalę, obejmujących duże grupy społeczne. 

Najczęściej wymienianym przez respondentów w pytaniu 4 zagroże-
niem był przemyt. Część ankietowanych rozdzielała to zjawisko na przemyt 
broni, narkotyków, oraz – zdecydowanie dominujący – przemyt alkoholu 
i papierosów. Opinia ta może wynikać z licznych komunikatów Straży Gra-
nicznej dotyczących ujawnienia prób przemytu na granicy polsko-
ukraińskiej, publikowanych na oficjalnej stronie Straży Granicznej14 czy 
oficjalnym fanpage’u Straży Granicznej na portalu społecznościowym Fa-
cebook15, oraz na oficjalnej stronie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Gra-

                                                           
14 www.strazgraniczna.pl [dostęp: 05.01.2018]. 
15 https://www.facebook.com/STRAZGRANICZNA/ [dostęp: 05.01.2018]. 
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nicznej16. Zgodnie z otrzymanymi wynikami badań ankietowych, respon-
denci wskazali przemyt jako zagrożenie 95 razy. Nielegalne migracje zo-
stały wskazane jako zagrożenie 31 razy, natomiast słowo migracje zostało 
użyte w sumie 49 razy, zajmując drugie miejsce wśród najczęściej wymie-
nianych zagrożeń. Zdaniem autorki wyniki te mogą świadczyć o tym, że 
świadomość społeczna zagrożenia jakim są nielegalne migracje wciąż jest 
na zbyt niskim poziomie. Co więcej, nie zaobserwowano zależności po-
między oglądaniem serialu „Wataha” a wskazywaniem nielegalnych migra-
cji jako zagrożenia. 

Kolejne pytanie postawione przez autorkę było pytaniem otwartym 
krótkiej odpowiedzi i brzmiało Jak Pan/Pani sądzi – jaka liczba prób niele-
galnego przekroczenia granicy ujawniana jest rocznie przez Straż Gra-
niczną na granicy polsko-ukraińskiej? Proszę podać liczbę. Zadaniem re-
spondentów było podanie, zgodnie z ich opinią, szacunkowej liczby niele-
galnych prób przekroczenia granicy polsko-ukraińskiej, która jest ujawnia-
na przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w skali roku. W procesie anali-
zy uzyskanych odpowiedzi autorka zbadała związek pomiędzy podawaną 
przez respondenta liczbą a jego znajomością serialu „Wataha”. Wyniki 
okazały się zgodne z postawioną przez autorkę hipotezą: Osoby, które 
oglądały serial Wataha szacują liczbę nielegalnych przekroczeń granicy na 
większą niż osoby, które serialu nie oglądały. Respondenci, którzy oglądali 
serial "Wataha", wskazali liczbę prób nielegalnego przekroczenia granicy 
od 5 do 75000, gdzie średnia wyniosła 3358,8. Respondenci, którzy nie 
oglądali serialu "Wataha", wskazali liczbę prób nielegalnego przekroczenia 
granicy od 30 do 40000, gdzie średnia wyniosła 2794,3. Można więc za-
uważyć, że średnia jest zauważalnie wyższa w grupie respondentów, któ-
rzy oglądali serial, niż w przypadku osób, które nie miały z nim styczności. 
Należy jednak mieć na uwadze, że część respondentów mogła podejść do 
odpowiedzi jednostkowo, to znaczy mając na myśli kilkuosobową grupę 
przekraczającą nielegalnie granicę, traktować każdego migranta z grupy 
jako osobną próbę przekroczenia, zaś inni respondenci mogli uznać taką 
grupę za jedną próbę przekroczenia. Zdaniem autorki istnieje duże praw-
dopodobieństwo ponownego potwierdzenia postawionej hipotezy w przy-
padku powtórzenia badań na większej grupie respondentów, jednak dla 
dokładnego zbadania zależności należałoby dodać jeszcze kilka pytań 
szczegółowych, stanowiących rozwinięcie badanej problematyki. 

Następne pytanie również przybrało formę pytania otwartego krótkiej 
odpowiedzi. Brzmiało ono: Jak Pan/Pani sądzi – jaka liczba funkcjonariu-
szy pełni służbę w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej? Proszę 
podać liczbę. Podobnie jak w poprzednim pytaniu, w tym przypadku re-
spondenci również zostali poproszeni o podanie konkretnej, zgodnej z ich 

                                                           
16 http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl [dostęp: 05.01.2018]. 
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opinią liczby, tym razem dotyczącej liczby funkcjonariuszy pełniących służ-
bę w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej. I tym razem otrzymane 
wyniki potwierdziły hipotezę autorki, która brzmiała Osoby, które oglądały 
serial Wataha szacują liczbę funkcjonariuszy BiOSG na mniejszą niż oso-
by, które serialu nie oglądały. Respondenci, którzy oglądali serial "Wata-
ha", wskazali liczbę funkcjonariuszy od 10 do 1000, gdzie średnia wyniosła 
156. Respondenci, którzy nie oglądali serialu "Wataha", wskazali liczbę 
funkcjonariuszy od 15 do 5000, gdzie średnia wyniosła 344 funkcjonariu-
szy. Należy więc zauważyć, że średnia liczba funkcjonariuszy w przypadku 
odpowiedzi respondentów, którzy nie oglądali serialu „Wataha” jest znacz-
nie wyższa niż w przypadku osób, które oglądały serial. Zdaniem autorki 
mamy tutaj do czynienia z błędem poznawczym wynikającym ze sposobu 
realizacji serialu – oglądający śledzili losy pewnej grupy fikcyjnych funkcjo-
nariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, granych przez kilku 
aktorów. Widzowie, widząc wciąż te same postaci, mogą nabierać błęd-
nych przekonań, że rzeczywista liczba funkcjonariuszy Bieszczadzkiego 
Oddziału Straży Granicznej jest równie mała, jak przedstawiona w serialu 
grupa aktorów. Wyniki te mogą być jednak zaburzone przez podane przez 
nielicznych absolwentów wartości skrajne. Warto również spojrzeć na me-
dianę udzielanych odpowiedzi. Wśród respondentów, którzy oglądali serial 
„Wataha” mediana wyniosła 80, podczas gdy w grupie nieoglądającej se-
rialu mediana równa była 150. W przypadku badań rozszerzających oma-
wiane zagadnienie, zdaniem autorki warto byłoby rozszerzyć pulę pytań 
o kwestie dotyczące geografii regionu oraz kwestii funkcjonowania Straży 
Granicznej, podziału administracyjnego formacji, rozmieszczenia jej od-
działów i liczby oraz rozmieszczenia placówek w poszczególnych oddzia-
łach, ze szczególnym uwzględnieniem Bieszczadzkiego Oddziału Straży 
Granicznej. Na chwilę obecną (stan na styczeń 2018 roku) Bieszczadzki 
Oddział Straży Granicznej liczy 14 placówek terenowych oraz główną sie-
dzibę oddziału, znajdującą się w Przemyślu17. Respondenci mogą nie po-
siadać stosownej wiedzy na ten temat, zaś w niektórych przypadkach mo-
że też zachodzić błąd, w ramach którego respondenci za obszar działań 
uważają jedynie obszar Bieszczadów Wysokich, nie zaś rzeczywisty ob-
szar odpowiedzialności Oddziału, obejmujący terytorium województwa 
podkarpackiego. 

Pytanie siódme dotyczyło działań funkcjonariuszy Bieszczadzkiego 
Oddziału Straży Granicznej: Jakie główne zadania Pana/Pani zdaniem 
wykonują funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej? 
Proszę wymienić 3. Respondenci zostali poproszeni o wymienienie trzech 
zadań, które ich zdaniem wykonują funkcjonariusze Bieszczadzkiego Od-
działu Straży Granicznej. W procesie obróbki danych autorka zaobserwo-

                                                           
17 http://bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/oddzial/placowki [dostęp: 11.01.2018]. 
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wała dużą powtarzalność udzielanych odpowiedzi. Do najcz
nianych zagrożeń należały:18 

• patrolowanie granic; 
• kontrola graniczna; 
• walka z przemytem; 
• zapobieganie nielegalnym migracjom;
• odprawa podróżnych; 
Najczęściej udzielaną odpowiedzią było patrolowanie granic 

sposób odpowiedziało 39 osób. Kontrola graniczna wymieniona została 37 
razy, ochrona granic – 29 razy, zaś kontrola granic 
autorki pod pojęciem kontroli granicznej respondenci mogli mie
odprawę podróżnych i kontrolę dokumentów, za
granic – patrolowanie i ochronę granic. Niestety poj
precyzowane przez ankietowanych. Jednocze
fakt, że walka z przemytem została wymieniona jedynie 16 razy, podczas 
gdy aż 95 respondentów wskazało przemyt jako główne zagro
cy polsko-ukraińskiej. 

Pytanie ósme brzmiało: Czy Pani/Pana zdaniem praca funkcjonariuszy 
Straży Granicznej ma wpływ na zapewnienie bezpiecze
Tak/Nie. Proszę krótko umotywować swoje zdanie
lone na dwie części – w części pierwszej r
o określenie, czy w ich odczuciu praca funkcjonariuszy Stra
ma wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa w kraju. W cz
spondenci zostali poproszeni o umotywowanie swojego zdania. Wyniki 
części pierwszej zostały zobrazowane na ry
 

Źródło: opracowanie własne. 
Rys. 5. Czy Pani/Pana zdaniem praca funkcjonariuszy  Stra

wpływ na zapewnienie bezpiecze
                                                           

18 Zadania funkcjonariuszy zostały wymienione w kolejno
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ć swoje zdanie. Pytanie zostało podzie-
ci pierwszej respondenci zostali poproszeni 

lenie, czy w ich odczuciu praca funkcjonariuszy Straży Granicznej 
ństwa w kraju. W części drugiej re-

spondenci zostali poproszeni o umotywowanie swojego zdania. Wyniki 
ci pierwszej zostały zobrazowane na rysunku 5. 

Rys. 5. Czy Pani/Pana zdaniem praca funkcjonariuszy  Straży Granicznej ma 
wpływ na zapewnienie bezpiecze ństwa w kraju?  

Zadania funkcjonariuszy zostały wymienione w kolejności losowej (przyp. aut.). 
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Jak wynika z rysunku 5, zdecydowana większość ankietowanych uwa-
ża, że praca funkcjonariuszy Straży Granicznej ma wpływ na zapewnienie 
bezpieczeństwa w kraju. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 95,5% responden-
tów. Jedynie 4,5% ankietowanych jest odmiennego zdania – według nich 
praca funkcjonariuszy Staży Granicznej nie wpływa na zapewnienie bez-
pieczeństwa w kraju. 

W drugiej części pytania respondenci zostali poproszeni o umotywo-
wanie swojego zdania. Wśród grupy, która opowiedziała się za wpływem 
Straży Granicznej na bezpieczeństwo kraju, do najczęściej udzielanych 
wyjaśnień należały: 

• zmniejszenie ilości nielegalnych towarów na polskim rynku (zwłasz-
cza alkoholu, papierosów, broni); 

• kontrola przepływów migracyjnych; 
• zapobieganie nielegalnym migracjom; 
• zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego kraju poprzez ogra-

niczenie nielegalnego handlu towarami obcego pochodzenia; 
• walka z napływem narkotyków do kraju; 
• kooperacja z innymi służbami i formacjami mundurowymi; 
• szeroko pojęta walka z przestępczością19. 
Na podstawie udzielonych przez respondentów odpowiedzi zauważyć 

można pewną zależność – w większości przypadków odpowiedzi te po-
krywają się z odpowiedziami na pytanie siódme, dotyczące zadań funkcjo-
nariuszy. Zdecydowana większość odpowiedzi dotyczyła zapewnienia 
bezpieczeństwa w kontekście przeciwdziałania nielegalnym migracjom 
i przemytowi. Praca funkcjonariuszy Straży Granicznej jest więc kojarzona 
głównie z działaniami bezpośrednio na obszarach przygranicznych, nie zaś 
w głębi kraju. Niestety grupa osób, która opowiedziała się za brakiem 
wpływu pracy funkcjonariuszy Straży Granicznej na zapewnienie bezpie-
czeństwa w kraju, nie umotywowała swojego zdania.  

Kolejne pytanie dotyczyło stosunków polsko-ukraińskich: Czy Pa-
ni/Pana zdaniem współpraca polskich służb granicznych z ukraińskimi od-
powiednikami układa się pomyślnie? Tak/nie. Proszę krótko umotywować 
swoje zdanie. Podobnie jak pytanie ósme, to pytanie również składało się 
z dwóch części – w pierwszej respondenci zostali poproszeni o określenie 
swojego zdania na temat współpracy polskich służb granicznych z ich 
ukraińskimi odpowiednikami. W drugiej części respondenci zostali popro-
szeni o umotywowanie swojego zdania. Wyniki części pierwszej zostały 
zobrazowane na rysunku 6. 

                                                           
19 Odpowiedzi zostały wymienione w kolejności losowej (przyp. aut.). 
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Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 6. Czy Pani/Pana zdaniem współpra
z ukrai ńskimi odpowiednikami układa si

 
Największa część respondentów (44,5%) uwa

sko-ukraińska nie układa się pomyślnie. Za pozytywn
Granicznej z ukraińskimi odpowiednikami opowiedziało si
dentów. Z kolei 19,1% ankietowanych nie ma z
uwagę zasługuje również zależność pomię
cy polsko-ukraińskiej a oglądaniem serialu „Wataha” przez respondentów. 
Zależność ta została zobrazowana na rysunku 7.

Wśród respondentów, którzy oglądali serial „Wa
współpraca polsko-ukraińska układa się
jest 44,6% ankietowanych, zaś 16,1% nie ma zdania. Z kolei w grupie, 
która nie oglądała serialu „Wataha”, za pomy
ukraińską opowiedziało się 33,3% ankietowanych. Przeciwnego zdania jest 
44,4% respondentów, zaś 22,2% nie ma zdania. Zdaniem autorki na uw
gę zasługuje fakt, że większy odsetek osób, które opowiedziały si
myślną współpracą polsko-ukraińską wystą
oglądali serial, niż wśród osób, które serialu nie ogl
się z serialem autorka nie odnotowała wyst
obrazów pozytywnej współpracy polsko-ukrai
osób, które nie mają zdania na ten temat, je
nie oglądały serialu – 22,2% w stosunku do 16,1% w grupie, która miała 
styczność z serialem. Można więc uznać, ż
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Rys. 6. Czy Pani/Pana zdaniem współpra ca polskich słu żb granicznych 
skimi odpowiednikami układa si ę pomyślnie? 

 respondentów (44,5%) uważa, że współpraca pol-
ślnie. Za pozytywną współpracą Straży 

skimi odpowiednikami opowiedziało się 36,4% respon-
dentów. Z kolei 19,1% ankietowanych nie ma zdania na ten temat. Na 

ść pomiędzy opinią dotyczącą współpra-
daniem serialu „Wataha” przez respondentów. 

stała zobrazowana na rysunku 7. 
ądali serial „Wataha” 39,3% uważa, że 

ska układa się pomyślnie. Przeciwnego zdania 
 16,1% nie ma zdania. Z kolei w grupie, 

dała serialu „Wataha”, za pomyślą współpracą polsko-
3% ankietowanych. Przeciwnego zdania jest 

 22,2% nie ma zdania. Zdaniem autorki na uwa-
kszy odsetek osób, które opowiedziały się za po-

ń ą wystąpił wśród respondentów, którzy 
ród osób, które serialu nie oglądały. Po zapoznaniu 

 z serialem autorka nie odnotowała występowania w nim wyraźnych 
ukraińskiej. Z drugiej strony liczba 

 zdania na ten temat, jest większa wśród osób, które 
22,2% w stosunku do 16,1% w grupie, która miała 

ę ć, że serial pełni pewną rolę opinio-
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twórczą, to znaczy skłania odbiorę do refleksji i wyrobienia własnej opi
w temacie współpracy polsko-ukraińskiej.

Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 7 . Czy Pani/Pana zdaniem współpra
z ukrai ńskimi odpowiednikami układa si ę

opini ą dotycz ącą współpracy polsko

„Wataha”

 
W drugiej części pytania respondenci zostali poproszeni o umotyw

wanie swojego zdania. Wśród osób, które opowiedziały si
współpracą polskich służb granicznych z ich ukrai
do najczęściej udzielanych odpowiedzi nale

• zbieżność interesów obu stron, dla których najwa
pewnienie bezpieczeństwa na granicy;

• wspólna realizacja projektów o charakterze mi
• starania strony ukraińskiej w zakresie integracji z krajami 

ropejskiej; 
Jednocześnie wielu respondentów podkre

tują na podstawie doniesień medialnych dotycz
polskich służb granicznych ze stroną ukrai
graniczne, współpraca podczas zatrzyma
mytników i inne. 
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ę do refleksji i wyrobienia własnej opinii 
ńskiej. 

. Czy Pani/Pana zdaniem współpra ca polskich słu żb granicznych 
skimi odpowiednikami układa si ę pomy ślnie?  – zależność pomi ędzy 

 współpracy polsko -ukrai ńskiej a ogl ądaniem serialu  

„Wataha”  

 
ci pytania respondenci zostali poproszeni o umotywo-

ród osób, które opowiedziały się za pomyślną 
b granicznych z ich ukraińskimi odpowiednikami, 

udzielanych odpowiedzi należały: 
 interesów obu stron, dla których najważniejsze jest za-

stwa na granicy; 
wspólna realizacja projektów o charakterze międzynarodowym; 

skiej w zakresie integracji z krajami Unii Eu-

nie wielu respondentów podkreślało, że swoją opinię kształ-
 medialnych dotyczącej pomyślnej współpracy 

ą ukraińską, takich jak wspólne patrole 
dczas zatrzymań nielegalnych migrantów, prze-
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Wśród osób, które były odmiennego zdania, do najcz
nych uzasadnień należały: 

• korupcja po stronie ukraińskiej; 
• rozbieżność interesów strony polskiej i ukrai

których respondentów stronie ukraińskiej zale
nych migrantów na terytorium Polski oraz wspieraniu przemytu;

• przejawianie antypolskich i nacjonalistycznych zachowa
funkcjonariuszy ukraińskich; 

• konflikty na tle historycznym. 
Osoby, które w pierwszej części pytania okre

umotywowały swoją odpowiedź brakiem wiedzy 
polsko-ukraińskiej lub podzielonymi poglą
spondentów współpraca ta układa się p
a nie układa w innych. 

Ostatnie, dziesiąte pytanie brzmiało: 
podejmowane przez funkcjonariuszy Stra
zmniejszenia/zniwelowania zjawiska nielegalnych migracji? Tak/Nie. Pr
szę krótko umotywować swoje zdanie. To pytanie równie
lone na dwie części – w części pierwszej r
o określenie swojego zdania na podany temat, w drugiej 
nie go. Odpowiedzi na część pierwszą pytania zostały przedstawione 
rysunku 8. 

Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 8. Czy Pani/Pana zdaniem działania podejmowane przez f unkcjonari
szy Stra ży Granicznej prowadz ą do zmniejszenia/zniwelowania zjawiska ni

legalnych migracji?
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ród osób, które były odmiennego zdania, do najczęściej wymienia-

 interesów strony polskiej i ukraińskiej – zdaniem nie-
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To pytanie również zostało podzie-
ci pierwszej respondenci zostali poproszeni 

lenie swojego zdania na podany temat, w drugiej – o umotywowa-
ą pytania zostały przedstawione na 

Czy Pani/Pana zdaniem działania podejmowane przez f unkcjonari u-
 do zmniejszenia/zniwelowania zjawiska ni e-

legalnych migracji?  
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Autorka celowo użyła jednocześnie dwóch poj
zniwelowania zjawiska, ponieważ działania podejmowane przez funkcjon
riuszy Straży Granicznej w założeniu idealnym powinny prowadzi
kowitej eliminacji zjawiska, a więc jego zniwelowania, jednak w rzeczyw
stości całkowite wyeliminowanie tego zjawiska jest niemo
gnięcia w obecnych uwarunkowaniach geopolitycznych. Stra
powinna więc w swoich działaniach dąż
zjawiska nielegalnych migracji. 83,6% ankietowanych jest zdania, 
łania podejmowane przez funkcjonariuszy Stra
zmniejszenia/zniwelowania zjawiska nielegalnych migracji. Przeciwnego 
zdania jest 12,7% respondentów, zaś 3,6% ankietowanych nie ma zdania 
na ten temat. Przy uwzględnieniu zależ
nych respondentów a ich znajomością
wiają się następująco (zostały one zobrazowane na rysunku 9).

Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 9. Czy Pani/Pana zdaniem działania podejmowane przez f unkcjonari
szy Stra ży Granicznej prowadz ą do zmniejszenia/zniwelowania zjawiska ni
legalnych migracji? – zależność pomi ę

funkcjonariuszy na poziom zjawiska  
serialu „Wataha”

 
Podobnie jak w przypadku poprzedn

pytanie 10 również można zaobserwować
oglądali serial „Wataha” rzadziej wskazuj
wione pytanie, niż osoby, które serialu nie ogl
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śnie dwóch pojęć – zmniejszenia oraz 
ż działania podejmowane przez funkcjona-
żeniu idealnym powinny prowadzić do cał-
ęc jego zniwelowania, jednak w rzeczywi-

anie tego zjawiska jest niemożliwe do osią-
cia w obecnych uwarunkowaniach geopolitycznych. Straż Graniczna 

c w swoich działaniach dążyć do maksymalnego ograniczenia 
83,6% ankietowanych jest zdania, że dzia-

podejmowane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej prowadzą do 
zmniejszenia/zniwelowania zjawiska nielegalnych migracji. Przeciwnego 
zdania jest 12,7% respondentów, zaś 3,6% ankietowanych nie ma zdania 

dnieniu zależności pomiędzy opinią poszczegól-
ścią serialu „Wataha” wyniki przedsta-

y one zobrazowane na rysunku 9). 

Czy Pani/Pana zdaniem działania podejmowane przez f unkcjonari u-
ą do zmniejszenia/zniwelowania zjawiska ni e-
ść pomi ędzy opini ą dotycz ącą wpływu działa ń 

 nielegalnych migracji a ogl ądaniem 
serialu „Wataha”  

Podobnie jak w przypadku poprzedniego pytania, wśród odpowiedzi na 
na zaobserwować zależność – respondenci, którzy 

dali serial „Wataha” rzadziej wskazują, że nie mają zdania na posta-
 osoby, które serialu nie oglądały. Częstotliwość udziela-
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nia tej odpowiedzi wynosi 1,8% wśród grupy oglądającej serial w stosunku 
do 5,6% wśród grupy, która serialu nie oglądała. Ponownie można więc 
stwierdzić, że serial „Wataha” może pełnić rolę opiniotwórczą. Jednocze-
śnie na uwagę zasługuje również fakt, że osoby oglądające serial rzadziej 
wskazywały negatywną odpowiedź na postawione pytanie – odpowiedzi tej 
udzieliło 7,1% w grupie oglądającej serial w stosunku do 18,5% w grupie 
nieoglądającej serialu. Wśród osób oglądających serial „Wataha” aż 91,1% 
respondentów jest zdania, że działania podejmowane przez funkcjonariu-
szy Straży Granicznej prowadzą do zmniejszenia/zniwelowania zjawiska 
nielegalnych migracji, podczas gdy w grupie nieoglądającej serialu takiej 
odpowiedzi udzieliło 75,9% ankietowanych. Na podstawie otrzymanych 
odpowiedzi autorka doszła do wniosku, że istnieje zależność pomiędzy 
oglądaniem serialu „Wataha” a opinią dotyczącą wpływu działań funkcjona-
riuszy Straży Granicznej na poziom zjawiska nielegalnych migracji. Wyniki 
te wskazują, że po pierwsze osoby oglądające serial częściej posiadają 
opinię dotyczącą omawianego problemu. Po drugie osoby te częściej niż 
osoby nieoglądające serialu wskazują pozytywny wpływ działań funkcjona-
riuszy na zjawisko nielegalnych migracji, a więc częściej uważają, że dzia-
łania podejmowane przez funkcjonariuszy prowadzą do zmniejsze-
nia/zniwelowania zjawiska. 

W drugiej części pytania respondenci zostali poproszeni o umotywo-
wanie swojego zdania. Wśród osób, które udzieliły odpowiedzi pozytywnej 
(wskazały na wpływ działań podejmowanych przez funkcjonariuszy na 
zmniejszenie/zniwelowanie zjawiska nielegalnych migracji) do najczęściej 
udzielanych wyjaśnień należały: 

• wysoki poziom kompetencji funkcjonariuszy Straży Granicznej; 
• rzetelne wykonywanie zadań ustawowych; 
• duży stopień ujawniania nielegalnych prób przekroczenia granicy. 
Wielu respondentów zaznaczyło, że swój pozytywny stosunek opierają 

na niewielkiej liczbie doniesień medialnych dotyczących obecności zjawi-
ska nielegalnych migracji w Polsce, a także komunikatach dotyczących 
działań funkcjonariuszy Straży Granicznej zakończonych sukcesem. Uzy-
skane wyniki mogą świadczyć o tym, że Straż Graniczna jest formacją cie-
szącą się uznaniem i zaufaniem społecznym. Daje to podłoże pod prowa-
dzenie dalszych, bardziej szczegółowych badań dotyczących zaufania 
społecznego do formacji jaką jest Straż Graniczna.  

Wśród respondentów, którzy udzielili negatywnej odpowiedzi na po-
stawione pytanie, do najczęściej opisywanych uzasadnień należały: 

• zbyt mała liczba funkcjonariuszy Straży Granicznej; 
• złe uwarunkowania polityczno-prawne, uniemożliwiające skuteczną 

pracę Straży Granicznej; 
• zbyt duży obszar odpowiedzialności poszczególnych placówek, 

ochraniających zieloną granicę; 
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• zbyt mały odsetek zatrzymań nielegalnych migrantów, który nie ma 
wpływu na realną skalę zagrożenia. 

• nieodpowiednie wyszkolenie funkcjonariuszy. 
Zauważyć należy, że pewne odpowiedzi wykluczają się wzajemnie, 

opinie poszczególnych respondentów są więc skrajnie różne niezależnie 
od tego, czy oglądali oni serial „Wataha”. 

Pytania zadane przez autorkę w kwestionariuszu ankiety stanowią za-
ledwie zalążek badań nad rozbudowanym problemem, jakim jest świado-
mość zjawiska nielegalnych migracji w społeczeństwie. Otrzymane wyniki 
pozwalają zauważyć korelację pomiędzy oglądaniem serialu „Wataha” 
a opinią na temat omawianego zjawiska. Jednak ze względu na złożoność 
i wielowymiarowość problemu nielegalnych migracji we współczesnym 
świecie, a także dużą dywersyfikację źródeł pozyskiwania informacji na ten 
temat przez społeczeństwo, należałoby, zdaniem autorki, przeprowadzić 
bardziej szczegółowe badania wśród większej grupy respondentów, by 
wykluczyć błąd polegający na kształtowaniu opinii odbiorców na podstawie 
innych źródeł. 
 
 

Podsumowanie 
 

Na podstawie przeprowadzonych badań teoretycznych i empirycznych 
wywnioskować można, że kultura popularna ma wpływ na kreowanie pew-
nych trendów i wzorców w świadomości społecznej. W przypadku proble-
matyki omawianej w niniejszym artykule nasuwa się więc wniosek, że kul-
tura popularna, choć nie dostarcza obiektywnych danych statystycznych 
dotyczących danego zjawiska, to jednak zwraca uwagę odbiorców i skłania 
ich do refleksji i przemyśleń, a czasem bardziej skonkretyzowanych docie-
kań dotyczących natury przedmiotu, jakim w tym przypadku jest zjawisko 
nielegalnych migracji. Wyniki badań pokazują, że osoby, które oglądały 
serial opowiadający o Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej i zjawi-
sku nielegalnych migracji uważają owe zjawisko za bardziej problematycz-
ne niż osoby, które nie zetknęły się z serialem.  

Należy podkreślić, że przeprowadzone badania służą jedynie stworze-
niu pewnego zarysu korelacji pomiędzy oglądaniem serialu a świadomo-
ścią społeczną dotyczącą zjawiska nielegalnych migracji i nie mogą być 
traktowane jako jedyne źródło informacji na ten temat. Autorka pragnie 
jedynie zaznaczyć, że jest to temat wciąż niedostatecznie zgłębiony i po-
zostawia pole do dalszych badań w tym obszarze – szczególnie w dzisiej-
szych czasach, kiedy wpływ mediów i kultury popularnej na życie ludzi 
wciąż ma tendencję rosnącą. 
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THE INFLUENCE OF THE WATAHA MOVIE SERIES 
ON THE POPULAR AWARENESS OF THE ILLEGAL 

CROSSING OF THE EU EXTERNAL BORDERS 
 

The paper presents an analysis of the findings of the author’s research 
into the influence of the Wataha movie series, which tells the story of the 
officers of a Border Guard unit deployed in the Bieszczady Mountains, 
on the popular awareness of the illegal crossing of the EU borders. In re-
cent years, illegal migrations within the territory of the EU has become 
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common and they are now a problem that also affects Poland. The paper 
includes conclusions regarding the building of the popular awareness 
of illegal migrations by means of audiovisual broadcasts which are part 
of popular culture, using the example of the Wataha movie series. 

 
Keywords:  border, external EU borders, European Union, Border 

Guard 
 
 
 


