
MAreK NiezABitoWSKi
Politechnika Śląska 

rELACJE SąSIEdZKIE I WSPArCIE SPOŁECZNE  
OSóB StArSZYCH W śrOdOWISKU ZAMIESZKANIA

Streszczenie

Celem artykułu jest pokazanie jak osoby starsze spostrzegają wsparcie spo-
łeczne, którego doświadczają w swoim najbliższym środowisku zamieszkania 
i w rodzinie. Subiektywne spojrzenie seniorów na tę kwestię uzyskano w wyniku 
przeprowadzonych z nimi wywiadów pogłębionych i ankiet w kilku wybranych 
osiedlach mieszkaniowych na Śląsku. Opisywane przez autora badania w ramach 
projektu Polsenior pokazały, że zgodnie z eksponowanymi w literaturze socjolo-
gicznej intuicjami, kręgi społeczne będące dla ludzi starszych źródłami różnych ro-
dzajów wsparcia wykazują koncentryczność z wyraźnym umiejscowieniem rodziny 
w centrum sieci relacji społecznych, jakimi dysponują poszczególne osoby. Jest to 
najważniejsza dla respondentów tych badań grupa odniesienia, od której oczekują 
oni większości istotnych form wsparcia i pomocy, w szczególności zaś tej, która 
stanie się niezbędna na wypadek całkowitej utraty sprawności i samodzielności w 
życiu codziennym. Mimo centralnej pozycji rodziny w indywidualnych sieciach 
wsparcia opisywanych przez respondentów, bardzo ważną rolę w ich życiu co-
dziennym pełnią również relacje sąsiedzkie, w szczególności zaś te, które mieszczą 
się w typach: świadczeniowym i towarzysko-przyjacielskim, zgodnie z typologią 
eksponowaną przez Piotra Kryczkę w badaniach życia społecznego na osiedlach 
mieszkaniowych w latach 80. Zważywszy na silną dezaprobatę respondentów wo-
bec ewentualności przeniesienia się w przyszłości do Domu Pomocy Społecznej, 
a także ze względu na stwierdzone w badaniach duże znaczenie sąsiedztwa dla 
efektywności wsparcia seniorów w trudach życia na starość, autor zwraca uwagę 
na potrzebę dyskutowania i próbowania w polityce społecznej rozwiązań, które w 
razie utraty sprawności i samodzielności zapewniłyby osobom starszym optymalny 
dostęp do cenionych przez nich sieci wsparcia w ich środowisku zamieszkania. 
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1. WPrOWAdZENIE

Wsparcie społeczne osób starszych jest jednym z kluczowych zagadnień 
gerontologicznych teraźniejszości i przyszłości. Znaczenie wsparcia dla seniorów 
w ich najbliższym środowisku zamieszkania jest niezwykle ważne, zazwyczaj 
ma ono źródło w sieciach relacji sąsiedzkich i rodzinnych. Może też występować 
w ramach innych społecznych przynależności. 

Prognozy głównego Urzędu Statystycznego na lata 2008–2035 nie po-
zostawiają wątpliwości – proces starzenia się postępuje nie tylko na różnych 
poziomach strukturalnych życia społecznego, także w układzie przestrzennym. 
Według tych prognoz ponad jedna czwarta (28,3%) ludności zamieszkującej 
w 2035 roku w miastach województwa śląskiego będzie w wieku poprodukcyj-
nym [Waligórska, Burstman, Kostrzewa, Rutkowska 2009: 308]. W miastach, 
osiedlach różnego typu i kwartałach zabudowy miejskiej będzie zamieszkiwało 
coraz więcej osób starszych.

Demograficzne starzenie się ludności powoduje wzrastające zainteresowanie 
tematyką gerontologiczną w środowiskach zawodowych, naukowych i eksper-
ckich zajmujących się problemami kształtowania i zagospodarowania przestrzeni 
miejskiej. Także wśród architektów, czego wyrazem jest m.in. tworzenie inter-
dyscyplinarnych zespołów architektów i socjologów dla rozwiązywania prob-
lemów starości w kontekście przestrzeni urbanistycznej. Przykładem studiów 
ukierunkowanych na pogłębienie socjologicznej i architektonicznej wiedzy 
o adaptacji seniorów do środowiska zamieszkania jest temat badawczy Kapitał 
społeczny seniorów w warunkach różnych środowisk urbanistycznych a wymogi 
ich dostosowania do aktywizacji życiowej i jakościowego zabezpieczenia potrzeb 
ludzi starych1, realizowany w ramach projektu zamawianego przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjo-
logiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (akronim POLSENIOR)2. 

1 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy 
zamawiany PBZ-MEiN-9/2/2006.

2 W ramach projektu POLSENIOR, który dotyczy diagnozy sytuacji Polaków w podeszłym 
wieku, interdyscyplinarny zespół badawczy, który realizuje temat Kapitał społeczny seniorów 
w warunkach różnych środowisk urbanistycznych a wymogi ich dostosowania do aktywizacji ży-
ciowej i jakościowego zabezpieczenia potrzeb ludzi starych składa się z  socjologów i architektów: 
prof. Adam Bartoszek – kierownik zespołu (Instytut Socjologii UŚ), prof. Elżbieta Niezabitowska 
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Przedmiotem analiz są uwarunkowania społeczne, biograficzne i związane z pro-
cesem indywidualnego, subiektywnie spostrzeganego starzenia się osób. Jednym 
z cząstkowych zagadnień są relacje sąsiedzkie w miejscu zamieszkania i wybrane 
aspekty wsparcia społecznego seniorów w ich subiektywnym odczuciu. 

Badanie są realizowane wśród osób w wieku co najmniej 50 lat, zamieszkują-
cych trzy różne środowiska urbanistyczne: 1) osiedle „Superjednostka” w centrum 
Katowic, 2) popegeerowskie osiedle w Poniszowicach niedaleko gliwic, i 3) byłe 
patronackie osiedla PKP w dzielnicy „Zatorze” w gliwicach. Celem studiów jest 
diagnoza sytuacji osób starych dla opracowania strategii zabezpieczenia potrzeb 
seniorów w ich najbliższym środowisku życia codziennego w województwie 
śląskim, które podlega demograficznemu starzeniu się. Podstawę empiryczną 
rozważań stanowią dane pochodzące z kilku źródeł: badań surveyowych, wy-
wiadów swobodnych pogłębionych i wywiadów zogniskowanych. Łącznie  ze-
brano blisko 170 ankiet i 26 wywiadów swobodnych przeprowadzonych wśród 
starszych mieszkańców katowickiego bloku, nazywanego „Superjednostką” (110 
ankiet i 10 wywiadów swobodnych), gliwickiego osiedla dawnych pracowników 
kolei (odpowiednio 37 i 9) oraz osiedla popegeerowskiego w Poniszowicach, 
zlokalizowanego na obrzeżu wsi (19 i 7).

2. Więzi sąsiedzkie i wsparcie społeczne ludzi starszych w środowisku 
zamieszkania – teoretyczne i empiryczne przesłanki badań 

Uzasadnieniem dla podjęcia badań są:
a) po pierwsze – to, że osoby starsze, bez względu na charakter środowiska 

zamieszkania (wielkość środowiska i typ budynku) są zawsze potencjalnie na-
rażone na znaczną utratę sprawności w miarę ich indywidualnego starzenia się, 
zatem ważne jest jakimi zasobami wsparcia dysponują i jaka jest efektywność 
dostępnych im źródeł pomocy;

b) po wtóre – specyfika psychospołecznych problemów podeszłego etapu 
życia, która implikuje zapotrzebowanie na wsparcie ze strony krewnych, grupy 
rówieśniczej i grupy sąsiedzkiej. 

Uwzględniając znaczenie wskazanych wyżej problemów inspirowaliśmy 
się takimi stanowiskami teoretycznymi w socjologii ogólnej i w socjologii sta-
rości, jak również badaniami socjologicznymi, które sytuują człowieka starego 
w społeczności lokalnej, środowisku zamieszkania, w sąsiedztwie i w grupach 
rówieśniczych. 

i dr inż. arch. Beata Kucharczyk-Brus (Wydział Architektury, Politechnika Śląska) oraz dr Marek 
Niezabitowski (Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska).
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Analiza relacji społecznych seniorów w miejskim środowisku lokalnym 
odsyła do głównych fragmentów koncepcji subkultury starości Arnolda Rose’a, 
podejmującej kwestie starzenia się w mieście. Przytoczmy więc na potrzeby 
tej analizy ważną intuicję tego autora o przestrzennych uwarunkowaniach 
rozwoju form odrębnego życia społecznego ludzi starych w społecznościach 
terytorialnych. Jego tezy w tej kwestii sytuują się, nawet jeśli nieświadomie, 
w perspektywie Szkoły Chicagowskiej w socjologii miasta. Autor ten stwierdza, 
że demograficzny czynnik (wzrost odsetka seniorów w mieście) i przestrzenna 
ich koncentracja może sprzyjać powstawaniu subkultury starości [Rose 1965: 5, 
7], a spoglądając na to pragmatycznie – potęgowaniu sieci relacji społecznych 
tej grupy wiekowej. W dalszym wywodzie Rose stwierdza, że różne społeczno-
ści – miejskie, wiejskie, aglomeracyjne czy metropolitalne – posiadają cechy 
określające możliwość wchodzenia ludzi starych w trwałe interakcje. Dziś te 
właściwości nazwa się kapitałem społecznym. Warto w tym miejscu wspomnieć, 
że w urbanistyce tym pojęciem socjologicznym posłużyła się w 1960 roku Jane 
Jacobs [Frykowski, Starosta 2008: 32], dla określenia relacji sąsiedzkich we 
współczesnej metropolii. 

Choć tezy autora koncepcji subkultury starości nie doczekały się szerszej 
weryfikacji empirycznej i w tym brzmieniu być może nie zadowolą gerontologów 
praktyków, stanowią inspirację dla zainteresowania się zjawiskiem przestrzennej 
koncentracji ludzi starych w mieście i w innych społecznościach terytorialnych. 
Prognozy demograficzne wskazują, że taka koncentracja jest bardzo realna i już 
stopniowo zachodzi. Socjologowie miasta i rozwoju regionalnego podkreślają, 
że w zasobach mieszkaniowych wielkomiejskich osiedli budowanych w latach 
60. i 70. może pozostać ludność o niskich dochodach, w związku z tym nie-
zdolna do korzystania z innych, atrakcyjniejszych ofert rynku mieszkaniowego 
[Jałowiecki, Szczepański, gorzelak 2007: 94]. Dedukujemy stąd, że w per-
spektywie  upływających lat mieszkańcami tych osiedli będą ludzie w wieku 
emerytalnym. Zjawisko to i jego gerontologiczne konsekwencje, a także jego 
szersze implikacje dla polityki lokalnej w mieście, z całą pewnością powinno 
stać się przedmiotem studiów socjologicznych. Już spotyka się z zainteresowa-
niem geografów miejskich i innych interdyscyplinarnych zespołów specjalistów 
pracujących w instytutach badawczych krajów sąsiadujących z Polską. Dobrym 
przykładem takiej placówki jest Helmholtz Centre for Environmental Research 
(UFZ) w Lipsku, w której badane są postępy demograficznego starzenia się tam-
tejszych wielkomiejskich osiedli mieszkaniowych i w innych miastach krajów 
postkomunistycznych [Kabisch 2007]. Doświadczenia badawcze tej placówki, 
ze względu na podobieństwo realiów politycznych kształtujących wielkomiejskie 
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masowe budownictwo w Polsce oraz na obszarze byłej Czechosłowacji i NRD 
kilkadziesiąt lat temu, jest inspirujące dla polskiej socjologii miasta. 

Uwzględniając niemieckie doświadczenia badań nad starzeniem się osiedli 
mieszkaniowych oraz polskie prognozy demograficzne wskazujące perspektywę 
dynamicznego starzenia się miast naszego kraju, intuicję Arnolda Rose’a na te-
mat przestrzennej koncentracji ludzi starych w pewnych częściach miasta należy 
traktować jak najbardziej poważnie. Wskazane fakty demograficzne urealniają 
hipotezy o stopniowym kształtowaniu się enklaw starości [Niezabitowski 2008: 
157] w polskich miastach i przekonują o znaczeniu problemów integracji spo-
łecznej seniorów w miejskim środowisku lokalnym.

Inspiracji dla badań nad więziami sąsiedzkimi ludzi starszych należy również 
szukać w studiach amerykańskiej socjolog Arlie Hochschild, której zaintereso-
wania gerontologiczne dotyczą mechanizmów integracji społecznej seniorów 
w ich subkulturowych grupach rówieśniczych. Polem analiz jest wspólnota osób 
starszych, której sama jest członkiem [Hochschild 1978; por. Niezabitowski 2007], 
zamieszkująca w specjalnym miniosiedlu w miasteczku w USA oraz analiza wy-
ników badań innych autorów nad formami zamieszkiwania tej kategorii ludności. 
Kontekstem teoretycznym podjętych studiów są także koncepcje zjawisk sprzyja-
jących dowartościowaniu rówieśniczych więzi sąsiedzkich osób starszych.

Jako wprowadzenie do rozważań Hochschild zasadne wydaje się przypo-
mnieć tezę Talcotta Parsonsa o szczególnym narażeniu emerytów na izolację 
od więzi zawodowych, rodzinnych i lokalnych [Parsons 1972: 38]. Hochschild 
[1978: 19–25], analizując procesy integracji i izolacji społecznej osób starszych, 
wskazuje trzy zjawiska cechujące współczesne społeczeństwa przemysłowe 
i postindustrialne, które określają zasięg i charakter relacji społecznych człowieka 
w podeszłym wieku. Są to: 1. przejście na emeryturę, 2. stratyfikacja wg wieku, 
3. wzmożona ruchliwość społeczna. 

Ostatnie ogólnopolskie badania Polskiego Towarzystwa gerontologicznego 
z lat 1999–2001 wyraźnie potwierdziły, że moment dezaktywacji zawodowej 
ma wpływ na psychospołeczną jakość życia polskich seniorów. Blisko jedna 
czwarta (22,4%) respondentów tych badań stwierdziło, że na emeryturze brakuje 
im kontaktów z ludźmi [Halicka, Halicki 2003: 186]. Zmienia się na ogół nie 
tylko zasięg relacji społecznych człowieka na emeryturze, ale także ich charak-
ter. Koncepcja „embarrassing encounter” [Miller 1965: 87–92] sformułowana 
w teorii interakcjonizmu symbolicznego, dowodzi, że osoba na emeryturze 
doświadczając przykrości w kontaktach z innymi ludźmi lub poprzez działanie 
stereotypu emeryta, tworzy negatywny obraz samej siebie, dokonuje się proces 
autostygmatyzacji. Buduje przekonanie, że jest postrzegana jako nudząca i aby 
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unikać przykrych konfrontacji wycofuje się z kontaktów z ludźmi i instytucja-
mi. Jest to sytuacja z pogranicza dobrowolnego wycofania i wykluczenia, a jej 
skutkiem jest unikanie przede wszystkim kontaktów w nierówieśniczych kręgach 
społecznych, skupiających osoby wyraźnie młodsze, które w odczuciu emeryta 
mogłyby go postrzegać i naznaczać jako osobę zacofaną, nienowoczesną, nie 
wyczuwającą aktualnych trendów. 

Stratyfikacja społeczna wg wieku przejawia się m.in. w tym, że instytucje, 
organizacje, firmy podejmując różnorodne działania w celu zaspokajanie potrzeb 
członków społeczeństwa dostosowują je do grup wiekowych, w tym osób starszych. 
W ten sposób osoby starsze, podobnie jak młodsze kategorie wiekowe, mają częś-
ciej okazję do kontaktów z rówieśnikami. Nie jest jednoznaczne natomiast, czy te 
mechanizmy strukturalne rzeczywiście ułatwiają seniorom nawiązywanie trwałych 
interakcji z rówieśnikami i czy korzystają oni z istniejących w ich otoczeniu społecz-
nym i instytucjonalnym możliwości nawiązywania kontaktów z rówieśnikami. 

Wśród czynników, które według Hochschild sprzyjają większej otwartości 
seniorów na kontakty z rówieśnikami w środowisku lokalnym, jest powszechny 
wzrost ruchliwości społecznej, który zwiększa szanse, iż dzieci osób na emery-
turze opuszczą dom rodzinny, a seniorzy uzyskują większą swobodę kreowania 
własnego życia. Zjawisko „pustego gniazda”, może jednakże sprzyjać tworzeniu 
się próżni społecznej wokół osoby w trzeciej fazie życia. Nałożenie się w czasie 
dwóch tak zasadniczych zmian w życiu człowieka, tzn. nagłego rozluźnienia 
więzi z dziećmi i utraty kontaktu ze środowiskiem zawodowym, powoduje, że 
adaptacja do życia na emeryturze jest szczególnie dotkliwa [Susułowska 1975: 
44]. Potencjalna lub realna „próżnia społeczna” wokół osoby na emeryturze 
może być złagodzona, ograniczona, zdaniem Hochschild, poprzez kontakty 
w środowisku sąsiedzkim i szerzej lokalnym, choć rzeczywistość społeczna jest 
bardziej złożona i obejmuje inne jeszcze możliwości. 

Hochschild, wskazując na integracyjne znaczenie sąsiedztwa dla osób star-
szych, podkreśla, że w społecznym cyklu życia jednostki, w sytuacji rozluźnienia 
innych, dotychczas ważnych więzi, relacje sąsiedzkie właśnie i przyjacielskie 
mogą, choć nie muszą pozostać. Nadto niektóre środowiska lokalne mają więk-
sze, inne mniejsze możliwości integracyjne i więziotwórcze. Małe środowiska, 
przypominające Redfieldowską tradycyjną społeczność lokalną, posiadają 
większe zasoby kapitału społecznego w tym względzie. Powszechnie uważa 
się, że społeczności terytorialne wielkomiejskich osiedli mieszkaniowych mają 
mniejsze zasoby tego typu, choć wyniki badań nie potwierdzają jednoznacznie 
tych opinii, mimo ujawniania ograniczeń i problemów specyficznych dla tych 
środowisk urbanistycznych [Kryczka 1981].
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Z rozważań Hochschild wynika, że zamieszkiwanie wspólne lub obok siebie 
ludzi starszych jest wariantem zdecydowanie lepszym dla ich integracji społecz-
nej i jakości życia, niż zamieszkiwanie tylko z osobami młodszymi (Hochschild 
1978:26–32). Najlepszym rozwiązaniem wydaje się mieszkanie w środowisku, 
w którym obecni są zarówno rówieśnicy, jak i osoby młodsze. Relacje z każdą 
z tych grup wiekowych pełnią inne funkcje. 

W niektórych socjologicznych analizach sieci wsparcia akcentuje się ich 
koncentryczność i zróżnicowanie kręgów będących dla jednostki jego źródłem ze 
względu na charakter więzi społecznej. Poza rodziną, która jest najważniejszym 
zasobem wsparcia, pomagają znajomi, przyjaciele, sąsiedzi oraz uruchamiane są 
zasoby instytucjonalne [grotowska-Leder 2008: 16–17]. 

Sąsiedztwo pełni różne funkcje. W analizie materiału empirycznego wy-
korzystano także nadal aktualną typologię sąsiedztwa Piotra Kryczki z lat 80., 
który wskazuje następujące jego rodzaje: 1) świadczeniowe, 2) ograniczające, 
3) konwencjonalne, 4) poinformowane, 5) solidarnościowe, 6) towarzysko-
przyjacielskie [Kryczka 1981: 113–156]. O sensie umiejscowienia analiz relacji 
sąsiedzkich i sieci wsparcia seniorów w środowisku zamieszkania przekonują, 
oprócz imperatywów gerontologicznych, intuicje i koncepcje mieszczące się 
w interakcyjnym stanowisku w ramach socjologii społeczności lokalnych [Turow-
ski 1994: 224–225]. Społeczność lokalna, według jednej z orientacji w obrębie 
tego stanowiska, jest właśnie siecią relacji społecznych. W podjętych analizach 
m.in. w taki sposób konceptualizowano kapitał społeczny badanych zbiorowości 
terytorialnych seniorów. 

3. ZASIęG I CHArAKtEr WIęZI SąSIEdZKICH OSóB  
StArSZYCH W trZECH śrOdOWISKACH UrBANIStYCZNYCH

Z analizy licznych badań gerontologicznych [Pinquarta, Soerensen 2000; za: 
george 2006] wynika, że zasięg sieci relacji ze znaczącymi innymi, w powiązaniu 
z pozytywną oceną tych relacji i otrzymywanego w ich ramach wsparcia jest 
silnym predykatorem oceny jakości życia (subjective well-being).

Uwzględniając te ustalenia, badanie zasięgu więzi sąsiedzkich wpisano 
w analizę kapitału społecznego seniorów z trzech wybranych środowisk urba-
nistycznych. Pomiar wskaźników kapitału społecznego obejmował także zasięg 
i charakter relacji sąsiedzkich ich starszych mieszkańców. 
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3.1. Zasięg więzi sąsiedzkich osób starszych  
w trzech środowiskach urbanistycznych

W ilościowej analizie relacji sąsiedzkich posłużono się przede wszystkim 
następującym pytaniem: Czy z kimś ze swoich sąsiadów jest Pan(i) bliżej zwią-
zany/a, np. przez pomaganie sobie, odwiedziny, dłuższe rozmowy? Respondentów 
proszono o wybór jednego z wariantów odpowiedzi: 1) nie mam bliskich sąsia-
dów, 2) mam jedną taką osobę, 3) mam 2–3 takich sąsiadów, 4) mam więcej niż 
3 takich sąsiadów. Rozkłady odpowiedzi seniorów wg społeczno-przestrzennego 
środowiska zamieszkania zawiera tabela nr 1.
TABELA 1. Starsi mieszkańcy deklarujący posiadanie bliskich sąsiadów wg środowisk urbani-
stycznych (%)

Liczba bliskich 
sąsiadów

„Superjednostka”  
(centrum Katowic)

Zatorze 
(dzielnica gliwic)

Poniszowice 
(wieś)

Brak 30,0 32,4 42,1
1 sąsiad 24,5 27,0 26,3
2–3 sąsiadów 33,6 37,8 26,3
więcej niż 3 sąsiadów 9,1 0 5,3
Inna odpowiedź 2,7 2,7 0
Ogółem 100,0 100,0 100,0

Źródło: Badania Kapitał społeczny seniorów w warunkach różnych środowisk urbanistycznych 
a wymogi ich dostosowania do aktywizacji życiowej i jakościowego zabezpieczenia potrzeb ludzi 
starych, Polsenior 2007682010

Z tabeli wynika, że bliskie relacje sąsiedzkie cechują większość seniorów, 
bez względu na charakter urbanistyczny środowiska zamieszkania. Najczęściej 
są to bliskie kontakty z jednym-dwoma sąsiadami. Co trzeci, a w osiedlu pope-
geerowskim ponad 40%, twierdzi, że tak bliskich relacji nie utrzymuje. Różnice 
w odsetkach seniorów deklarujących bliskie relacje z sąsiadami nie są duże. gdy 
do analizy wprowadzono aspekt miejsca, w którym realizowane są kontakty 
– mieszkanie respondenta – oraz pytano o kontakty nie tylko z sąsiadami, ale też 
ze znajomymi, różnice między seniorami mieszkającymi w objętych analizą trzech 
środowiskach okazały się bardziej znaczące. Respondentów pytano: ilu ma Pan(i) 
znajomych i sąsiadów, z którymi czasem spotyka się Pan(i) w swoim mieszkaniu? 
Wskaźniki procentowe, gdy odniesiemy do nich wypowiedzi z wywiadów, 
pokazują do pewnego stopnia różnice w sposobie budowania kontaktów 
i więzi sąsiedzkich, a także różnice dotyczące instytucji, w ramach których 
są podtrzymywane. Przedstawmy więc w tabeli odpowiedzi na wspomniane 
wyżej pytanie, eksponując te najbardziej zauważalne różnice. 
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TABELA 2.  Starsi mieszkańcy deklarujący spotykania ze znajomymi i sąsiadami w ich mieszkaniu 
wg środowisk urbanistycznych (%)

Liczba znajomych 
i sąsiadów

„Superjednostka”
(centrum Katowic)

Zatorze
(dzielnica gliwic)

Poniszowice
(wieś)

1 osoba 7,3 13,5 15,8
2 osoby 8,2 8,1 26,3
3 osoby 7,3 32,4 10,5
4 osoby 5,4 5,4 0
5 osób 13,6 10,8 31,6
6-9 osób 7,3 0 0
10 osób 15,5 16,2 5,3
powyżej 10 osób 6,4 0 0
Brak tego typu 
kontaktów 26,4 13,5 10,5

Brak odpowiedzi 3,6 0 0
Ogółem 100,0 100,0 100,0

Źródło: Badania Kapitał społeczny seniorów w warunkach różnych środowisk urbanistycznych 
a wymogi ich dostosowania do aktywizacji życiowej i jakościowego zabezpieczenia potrzeb ludzi 
starych, Polsenior 2007–2010

Jak wynika z tabeli, zasadniczo w wielkomiejskim osiedlu w centrum Ka-
towic odsetek seniorów zapraszających często do swoich mieszkań znajomych 
i sąsiadów jest niższy niż w badanym osiedlu popegeerowskim i w pokolejowym 
osiedlu w gliwicach – odpowiednio 51,9%, 81,0% i 89,5%. Przy małym zasię-
gu takich relacji – z jedną-dwoma osobami – kontakty w mieszkaniu częściej 
występują w środowisku tradycyjnej śląskiej społeczności lokalnej i środowisku 
popegeerowskim. Można więc wnioskować, że bardziej więziotwórcze są rela-
tywnie małe przestrzenie zamieszkania. 

Z kolei mieszkańcy „Superjednostki” w centrum Katowic i mieszkańcy fami-
loków na gliwickim Zatorzu wskazują częściej większą liczbę – co najmniej 10 
– znajomych i sąsiadów zapraszanych do domu. W popegeerowskich Poniszowi-
cach odsetek seniorów spotykających się w domu z tak liczną grupą jest trzykrotnie 
mniejszy, bo kontaktom ze znajomymi i sąsiadami służy charakterystyczna dla tego 
środowiska „instytucja” – ławeczka przed blokiem – gdzie wielu mieszkańców 
spotyka się na co dzień. Najwyższy odsetek starszych mieszkańców spotykających 
się często z sąsiadami i znajomymi na ławkach przed domem/blokiem odnotowa-
liśmy właśnie w popegeerowskim osiedlu w Poniszowicach – 63,2% wskazań. 
Na gliwickim „Zatorzu” spotkania z sąsiadami w takich miejscach są zjawiskiem 
rzadkim w takich miejscach są zjawiskiem rzadkim – żaden z respondentów nie 
deklarował częstego korzystania z ławeczki w tych celach, prawie jedna trzecia 
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(32,4%) twierdzi, że robi to czasami, a nieco ponad połowa (54%) – nigdy. Tylko 
16,4% badanych seniorów z osiedla „Superjednostka” w centrum Katowic często 
siada na rozmowę z sąsiadami i znajomymi na ławkach przed blokiem. 

3.2. typy sąsiedztwa osób starszych  
w trzech środowiskach urbanistycznych

Analiza ilościowa wykazała, że większość starszych mieszkańców w każ-
dym z badanych środowisk urbanistycznych ma co najmniej jednego, a często 
kilku sąsiadów, z którymi są w stałym kontakcie. Ten fakt skłonił do pogłębienia 
analizy o wyniki badań jakościowych, tak, by uchwycić treść więzi sąsiedz-
kich osób w podeszłym wieku. W tym celu odwołano się do typów sąsiedztwa 
w wielkomiejskich osiedlach mieszkaniowych w Polsce – koncepcji P. Kryczki, 
sformułowanej w latach 80. XX wieku. 

Zacznijmy zatem od osiedla blokowego, określanego jako „Superjednostka”, 
zlokalizowanego w centrum Katowic, podobnego do blokowisk badanych przez 
Kryczkę. Relacje sąsiedzkie seniorów opisywane przez nich w wywiadach swo-
bodnych maja charakter towarzysko-przyjacielski, świadczeniowy, częściowo 
jest to sąsiedztwo określane przez w/w autora jako poinformowane. 

Ilustracją występowania sąsiedztwa świadczeniowego jest fragment wypo-
wiedzi  71-letniej mieszkanki osiedla na temat znajomych i przyjaciół w bloku: 
… mam sąsiadkę, którą jakbym tylko poprosiła, gdyby coś się stało, to dzwonię, 
to zawsze przyjdzie, mogę na nią liczyć. [...] Na przykład spadłam dwa lata temu 
z taboretu i roztrzaskałam nogę, bo zrzuciłam kredens na siebie, to dzwoniłam 
do sąsiadki, to wezwała pogotowie (wywiad nr 3, „Superjednostka”). Podobny 
charakter  kontaktów sąsiedzkich opisuje kolejna respondentka – 72-letnia miesz-
kanka bloku: Mamy bliskich przyjaciół – dosyć dużo, jeśli czegoś potrzebujemy, 
na przykład wyjeżdżamy gdzieś, nie ma problemu, żeby zaopiekować się kwiat-
kami, popilnować mieszkania, mamy zaufanie. [...] z sąsiadką codziennie, jak 
gdzieś wychodzi to daje znać, jak my wychodzimy to też dajemy znać, odwiedziny 
towarzyskie – jak są imieniny czy urodziny – na kawę się prosimy (wywiad nr 4, 
„Superjednostka”). Przytoczona wypowiedź ujawnia charakterystyczne relacje 
dla sąsiedztwa świadczeniowego – tzn. zażyłość i bezpośredniość częstych kon-
taktów oraz drobne przysługi, tzn. wsparcie instrumentalne. Inna z respondentek, 
65-letnia mieszkanka lokalu w tym blokowisku, opisuje nie tylko charakter, ale 
i zasięg relacji sąsiedzkich: Mam wielu przyjaciół […] tutaj wszyscy jesteśmy 
jak przyjaciele (wywiad nr 2, „Superjednostka”). Wyjaśnia, że przyjaciel to dla 
niej osoba, która: ...pomaga, mogę zostawić wszystko i klucze sąsiadce i wiem, 
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że się zaopiekuje i ujawnia, ze tak rozumiani przyjaciele, to bliscy sąsiedzi: o tu 
sąsiadka obok i z góry jeszcze też i jeszcze z dołu była, ale ją wzięli, teraz jacyś 
młodzi tu mieszkają. Zaprezentowane wyżej wypowiedzi respondentów ilustracją 
dwa rodzaje więzi sąsiedzkich: świadczeniowe i towarzysko-przyjacielskie. 

Procesy demograficzne zachodzące w społeczności terytorialnej osiedla 
„Superjednostka”, głównie starzenie się mieszkańców i wymieranie starszego 
pokolenia, co powoduje napływ do mieszkań blokowych nowych młodszych lo-
katorów, modyfikują stosunki sąsiedzkie. Mieszkający tutaj seniorzy są świadomi 
tych zmian. Niektórzy z nich zauważają, że relacje sąsiedzkie stają się bardziej 
konwencjonalne – obejmują głównie wymianę pozdrowień, bez bliskich więzi. 
Jedna z lokatorek bloku, 76-latka, opowiada: Jest jedna sąsiadka, posiada klucze 
do mieszkania w razie jakby się coś stało. tu każdy sam dla siebie żyje teraz. 
Kiedyś było zupełnie inaczej, bo jak tak z początku te maluchy [dzieci – przyp. 
M.N.] mieli, to się skrzyknęli w niedzielę, to potrafili przyjść tacy sąsiedzi jedni, 
drudzy i jedziemy do lasu. Jedna miała babkę upieczoną, druga kawę zaparzoną 
– to było takie przyjemne. A w tej chwili to tego już nie widać. tu właściwie jeden 
drugiemu dzień dobry nie potrafi powiedzieć, a ja chociaż jestem stara, to jak kogoś 
widzę, to powiem „dzień dobry”[...] i tak zauważyłam, że niektórzy młodzi się już 
nauczyli. i się potrafią uśmiechnąć do siebie, przecież to nic nie kosztuje. i nieraz 
idę i nie znam ich, a oni „dzień dobry” – to jest inne współżycie, a nie tak jeden 
obok drugiego przechodzi, jak kłoda (wywiad nr 5, „Superjednostka”). Ten sposób 
postrzegania sąsiedztwa w osiedlu jest bardziej charakterystyczny dla seniorów, 
których krąg rówieśniczy sąsiedzki się „kurczy” z przyczyn naturalnych – śmierć 
sąsiadów, kolegów i przyjaciół. Wdowa 83-letnia mieszkanka bloku opowiada, 
że: …miałam przyjaciółkę, która mieszkała też w tym domu, takie samo miesz-
kanie jak ja, tylko na ostatnim piętrze po tamtej stronie [drugiej stronie budynku 
– przyp. M.N.], ale ona w grudniu zeszłego roku zmarła, tak że ubyło mi, i ujawnia 
konwencjonalność relacji sąsiedzkich w „Superjednostce”: ...tutaj ludzie się nie 
znają. z widzenia tylko – dzień dobry, dzień dobry – ale  jak się nazywa, gdzie 
mieszka, nie wiadomo. Jest zaledwie kilka osób, o których wiem gdzie mieszkają, 
u których byłam (wywiad nr 7, „Superjednostka”). Niski jest też wsród seniorów 
zakres sąsiedztwa poinformowanego, niewiele wiedzą o innych sąsiadach. 

Ważnym ograniczeniem w utrzymywaniu stosunków sąsiedzkich w blokowi-
sku „Superjednostka” są, według respondentów, bariery architektoniczne budynku. 
Jest to jednolita wielka 15-piętrowa bryła architektoniczna składająca się z 9 klatek 
schodowych, obsługiwanych przez trzy wejścia na dole tego budynku, o której 
mówi się, że jest osiedlem pod jednym dachem [Zamirowska-Soczawa 2002]. 
W ponad 760 lokalach, w większości typu M3, czasami M5, mieszka 1097 osób, 
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z których blisko połowa (47,5%) to osoby w wieku 55 lat i więcej. Usytuowanie 
mieszkań w potężnej przestrzeni budynku jest nieczytelne, co dwa piętra można 
przez wszystkie 9 klatek schodowych przejść przez całą jego długość. Stwarza to 
duże poczucie zagubienia mieszkańcom, odwiedzającym, szukającym znajomych. 
Wcześniej był to rajem dla bezdomnych, którzy wchodząc jednym wejściem mo-
gli skutecznie ukryć się w dowolnej części budynku. Lokatorzy zaawansowani 
wiekiem, niepełnosprawni, którzy mają coraz mniej kontaktów rówieśniczych, ale 
także lokatorzy „napływający” tutaj z innych miast, podkreślają znaczenie barier 
architektonicznych w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów sąsiedzkich. 
Działa efekt molocha, rozmywania się ludzi w przestrzeni – nie wiadomo w jakiej 
części budynku mieszkają. Niejasne są granice grup sąsiedzkich. Człowiek jest 
nie tylko zwierzęciem społecznym, także zorientowanym terytorialnie. Ma w 
sobie jakiś atawizm społeczno-przestrzenny – wiąże bliskich i obcych z miejscem 
w przestrzeni. gdy granice przestrzenne miejsca są niejasno określone, także po-
przez zmieniające się jego otoczenie społeczne, zachwianiu ulegają jego granice 
społeczne, terytorialne i tożsamościowe. Wpływ barier architektonicznych na sto-
sunki sąsiedzkie ujawnia się w wypowiedzi 83-letniej interlokutorki: te gabaryty 
tego budynku po prostu przeszkadzają w takich bliższych więziach sąsiedzkich. 
Jak jest mały dom, to się ludzie bardziej znają, wtedy łatwiej o pomoc i wzajemne 
jakieś przysługi (wywiad nr 7, „Superjednostka”). Podobny jest ton wypowiedzi 
innej, 71-letniej respondentki, która na pytanie Czy uważa Pani, że budynek sprzyja 
kontaktom społecznym czy raczej tworzy barierę? odpowiedziała: Barierę. Po 
prostu blokowisko, gdzie ludzie się nie kontaktują ze sobą, nie spotykają (...). Jest 
wprawdzie taka świetlica, no, ale ja nie uczęszczam do tej świetlicy, tam grają w 
karty, ja nienawidzę kart (wywiad nr 3, „Superjednostka”). 

Problemem lokatorów w podeszłym wieku są nie tylko bariery architekto-
niczne, ale także brak dla nich oferty w zakresie aktywności. Istniejące od około 
10 lat Koło Emerytów na osiedlu, skupia około 40 osób, jest bardzo atrakcyjna 
formą społecznej aktywności, szczególnym ich zainteresowaniem cieszą się wy-
cieczki, ale niektórzy respondenci podkreślają, że relaksują się w inny sposób. 
Jedna z lokatorek, 83-letnia, na pytanie Czy należy Pani do Koła emerytów na 
osiedlu?, odpowiedziała: Nie, mnie (...) nie bawią takie rzeczy, ja wolę sobie 
książkę poczytać, bo to są osoby przypadkowe, zupełnie na różnym poziomie, 
nie znajduję wspólnego języka tam. Może bym znalazła, gdybym tam chodziła, 
ale nie odczuwam takiej potrzeby. tak samo nie odczuwam potrzeby chodzenia 
do klubów (wywiad nr 7, „Superjednostka”). 

Analiza cech sąsiedztwa w popegeerowskim osiedlu we wsi Poniszowice za 
gliwicami ujawniła, iż jest to zupełnie odmienny typ społeczności terytorialnej. Jej 
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małe rozmiary, względna homogeniczność statusowa i zawodowa (mieszkańcami 
są zatrudnieni wcześniej w pobliskim PgR), względne jej wyizolowanie (zloka-
lizowana na obrzeżach wsi, poza lokalnym centrum) odpowiada w jakimś sensie 
Redfieldowskiemu modelowi tradycyjnej społeczności lokalnej. Do jej idealnego 
typu brakuje tylko pochodzenia mieszkańców, kolejnych ich pokoleń z tej wsi. 
Sąsiedztwo świadczeniowe funkcjonuje tu wręcz naturalnie, ma postać nieznacznej 
samowystarczalności, która w kwestiach drobnych usług, przysług, a zwłaszcza 
napraw wynika z dawnego zatrudnienia w PgR i wykonywanego zawodu. Ten 
autarkiczny aspekt świadczeniowości dobrze ujawnia wypowiedź jednego z miesz-
kańców, 52-letniego mężczyzny: fryzjera mam małżonkę. to znaczy, ona pracuje 
jako pomoc dentystyczna, tylko mnie obcina. A sąsiada mam mechanika (wywiad 
nr 1, Poniszowice). Mieszkańcy w wielu sytuacjach życiowych mogą liczyć na 
pomoc sąsiadów – każdy coś innego potrafi i tym może służyć innym. Ten sam 
rozmówca na pytanie „Czy ma bliskich przyjaciół tu w bloku?” odpowiada: ... 
tak tylko są kolegami. Ktoś coś doradzi, ktoś coś pomoże.

W osiedlu w Poniszowicach istnieje też typ sąsiedztwa towarzysko-przyja-
cielskiego, choć starsi mieszkańcy tak nie nazywają swoich relacji sąsiedzkich. 
Kontakty tego typu są nawiązywane i podtrzymywane w różnych miejscach: 
przed blokiem, na ławkach, ale też w domach. Klimat stosunków sąsiedzkich 
jest tutaj raczej dobry zdaniem badanych. Mężczyzna 58-letni na zasiłku eme-
rytalnym opowiada: Cały czas tak się żyje tutaj. z nikim się nie kłócisz, z tym se 
pogadasz, z tym se pogadasz (wywiad nr 2, Poniszowice). Instytucja życia spo-
łecznego w badanym środowisku to ławki prze blokami. ... Jak się wraca z roboty 
– mówi inny interlokutor – to z tym się posiedzi, z tym się pogada przed blokiem. 
Czasem na działce wypije się jakąś kawę (wywiad nr 1, Poniszowice). Podobnie 
wypowiada się 64-letnia mieszkanka bloku: z każdym, co tego, co przechodzi, 
to porozmawiamy. Kawę czasem wypijemy, ale to na polu, bo tak w domach to 
raczej nie (wywiad nr 5, Poniszowice). Dobra pogoda i ciepła pora roku odsła-
niają atuty ławeczek i otoczenia wokół bloków jako miejsca podtrzymywania 
kontaktów sąsiedzkich. Opisuje to 62-letnia mieszkanka osiedla: [...] przez lato 
siedzimy na ławeczkach przed blokiem. Niektóre kobiety siedzą i obgadują inne 
(wywiad nr 4, Poniszowice) i 58-letni mężczyzna: A tu wszystko, jak ciepło, to 
na ławeczkach siedzi (wywiad nr 2, Poniszowice).

Towarzysko-przyjacielski charakter stosunków sąsiedzkich potwierdza także 
spędzanie urodzin w gronie bliższych sąsiadów oraz wzajemne domowe spot-
kania. 76-letni mieszkaniec osiedla: Jak są urodziny, to są spotkania (wywiad 
nr 6, Poniszowice) a 62-letnia mieszkanka, zapytana o spotkania prywatne, 
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opowiedziała: też się spotykam, koleżanki są starsze, taka pani do mnie chodzi 
na kawę (wywiad nr 4, Poniszowice). 

W analizie sąsiedztwa w popegeerowskim osiedlu istnieje świadomość prze-
mian w sferze relacji z mieszkańcami. Jedna z respondentek wskazuje na zanika-
nie sąsiedztwa solidarnościowego i towarzyskiego według klasyfikacji Kryczki, 
a kształtowanie sąsiedztwa przede wszystkim konwencjonalnego – wymiana 
pozdrowień. Ta sama respondentka na pytanie: Czy budynek, w którym mieszka, 
sprzyja kontaktom społecznym w osiedlu? odpowiedziała: Kiedyś sprzyjało, te-
raz ludzie mówią, że ciastko wolą zjeść sobie w domu. W blokach bardzo ciężko 
o spotkania. A o roli więziotwórczej przed blokowych ławek: Mamy te ławki, 
ale nie jest ten sam naród co był kiedyś. Dużo ludzi się zmieniło (wywiad nr 4, 
Poniszowice). Rozwinięta sąsiedzka dbałość o porządek w osiedlu, ten rodzaj 
wzajemnych zobowiązań nazwany lokalnym, sąsiedzkim kapitałem społecznym 
[Putnam 2000: 22; za: Frykowski, Starosta 2008: 43; Putnam 2008], zanika. Kie-
dyś było fajnie – mówi o tym 61-letnia mieszkanka Poniszowic – Kiedyś kobiety 
same się domyślały, że należy coś zrobić. Wołały mnie: „[...] choć, bo trzeba 
pograbić.” Po pracy zawsze zrobiliśmy sobie kawę, ciastko i pogadały. Wszystko 
było w porządku. Starszych osób jest mało. teraz są tu sami młodzi. Każdy chce 
se wszystko zrobić sam (wywiad nr 4, Poniszowice). Przemiany demograficzne, 
pokoleniowe określają dzisiaj relacje sąsiedzkie. 

W byłym patronackim osiedlu PKP na Zatorzu w gliwicach podobnie, jak 
w innych prezentowanych środowiskach urbanistycznych, występują twa typy 
sąsiedztwa: świadczeniowe i towarzysko-przyjacielskie. tutaj naprzeciwko 
– mówi 77-letnia mieszkanka – to jest małżeństwo, tylko tak żyją i młodzi są. 
[...]czasem przyjdą, czy ja przyjdę, pogadamy, pożartujemy, pośmiejemy się, jak 
coś potrzebuję zapłacić, to jak ona idzie, to przychodzi do mnie – „czy Pani zapła-
cić coś?” [opłaty w mieście – przyp. M.N.]. także nie muszę chodzić do miasta, 
jakby trzeba było, to bym sobie chodziła, ale jak ona mi wszystko załatwia, to co 
ja będę chodzić (wywiad nr 4, Zatorze). 70-letnia respondentka z gliwickiego 
Zatorza na pytanie o bliskich przyjaciół i znajomych w sąsiedztwie odpowiada: 
... jest tam na dole pani... My wszystkie tak się spotykamy to gadamy. Albo nieraz 
ta [...] z góry przyjdzie, co wczoraj była, to gadamy. Poznałam ich jak się prze-
prowadzili. Ja tu już [wtedy – przyp. M. N.] mieszkałam. Codziennie prawie się 
widzimy. No i jakby coś tego, to można liczyć na pomoc (wywiad nr 2, Zatorze). 
Nieco wyraźniej obrazuje towarzyską funkcję kontaktów sąsiedzkich 76-letnia 
rozmówczyni: ... tu się spotykamy na ławce, nie? to się zawsze z kimś pogada, 
pośmiejemy się, naschodzi się tych sąsiadek, to potem siedzimy i gadamy (wy-
wiad nr 3, Zatorze). W dalszej części wywiadu respondentka ujawnia, że [...] no 
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w taki, że można wyjść i z kimś pogadać zawsze, nie? – a nie siedzieć cały dzień 
w domu, dowiedzieć się czegoś nowego, z ludźmi trochę pobyć. Ta wypowiedź 
wskazuje na funkcję informacyjną sąsiedztwa. 

4. WSPArCIE SPOŁECZNE W OPINII SENIOróW 

Starszym mieszkańcom trzech środowisk urbanistycznych zadano w wywia-
dzie kwestionariuszowym pytanie: Na którą z wymienionych osób lub instytucji 
może Pan(i) liczyć w przypadku zdarzeń takich, jak: a) choroby lub pogorszenia 
sprawności, b) kłopoty finansowe, c) trudności w robieniu zakupów, sprzątaniu itp., 
d) trudności w załatwianiu spraw urzędowych, e) poczucia osamotnienia, gdy poszu-
kuję towarzystwa?. Pytano respondentów, czy mogą liczyć w takich sytuacjach na 
wsparcie ze strony: męża/żony, dzieci, wnuków lub/i prawnuków, kogoś z przyjaciół 
i bliskich znajomych, sąsiadów, lekarza, pracownika socjalnego, księdza, itd. 

W każdym z urbanistycznych środowisk ujawniła się tendencja, że ma miejsce  
kumulacja wskazanych rodzajów wsparcia w jednej grupie społecznej – rodzinie 
(głównie dzieci badanych seniorów). Blisko co trzeci (31,8% ogółu) starszy miesz-
kaniec blokowiska „Superjednostka” otrzymuje od krewnych wszystkie wskazane 
rodzaje wsparcia, tylko co jedenasty (9,1%) jest wspierany przez przyjaciół i bli-
skich znajomych, a tylko 2,7% przez sąsiadów. Ma miejsce wyraźna koncentracja 
wszystkich form wsparcia w rodzinie seniora. Podobna jest rola kręgów rodzinnych 
w życiu seniorów mieszkających w dwóch innych środowiskach urbanistycznych. 
Na dzieci w tych pięciu sytuacjach życiowych może liczyć ponad jedna trzecia 
(36,8%) seniorów z popegeerowskiego osiedla w Poniszowicach i nieco ponad 
dwie piąte (43,2%) seniorów z gliwickiego „Zatorza”. Popegeerowskie osiedle 
wyróżnia się większymi zasobami wsparcia sąsiedzkiego dla osób starszych. 
Blisko połowa (47,5%) objętych analizą mieszkańców osiedla deklaruje, że może 
liczyć na pomoc sąsiadów w czasie choroby i pogorszenia sprawności, podczas 
gdy wśród lokatorów katowickiego blokowiska – tylko jedna czwarta (26,2%), 
a gliwickiego „Zatorza” jeszcze mniej – co dziewiąty senior (10,8%). 

Analiza wykazała, że rodzina jest postrzegana jako najbardziej dostępna wśród 
grup, od członków których seniorzy mogą spodziewać się wsparcia w trudnych, 
krytycznych sytuacjach życiowych. Potencjał rodziny w tym zakresie wynika 
z faktu, że jest to najważniejsza w życiu człowieka grupa odniesienia, że re-
lacje między krewnymi nacechowane są – choć w różnym stopniu – miłością, 
odpowiedzialnością i zaufaniem. Nawet jeśli nie mieszkają blisko siebie i na co 
dzień musza korzystać ze wsparcia osób niespokrewnionych. Teza ta znajduje 
potwierdzenie w wypowiedziach wielu respondentów odnotowanych w rozmo-
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wach z nimi. Mieszkanka wielkomiejskiego blokowiska w Katowicach, 65-letnia 
kobieta, mimo, że mieszka z dala od najbliższych krewnych podkreśla: rodzina 
znaczy dla mnie wszystko. Bardzo fajną synową mam, bardzo się lubimy. Nie 
widuję ich często, w Warszawie teraz mieszkają. Działkę mi kupili, żebym się nie 
nudziła. A ja i tak co robić mam, ale fajna ta działka, to synowa tak o mnie dba. 
i wnuczkę mam taką ładną. Bardzo o mnie dbają (wywiad nr 2, „Superjednostka”). 
Na co dzień ma zaplecze wsparcia w sąsiedztwie, ale nie musi z niego korzystać 
często, bo jest sprawna fizycznie i pełna energii. Sytuacja innej rozmówczyni, 
71-letniej mieszkanki tego samego bloku, jest bardziej złożona: rodzina jest 
dla mnie najważniejsza, ale takie mnie życie spotkało, a nie inne, że nie mam 
tu [w Katowicach – przyp. M.N.] rodziny swojej, bo ja wywodzę się z rabki, 
mąż z Jordanowa [województwo małopolskie – przyp. M.N.]. Wyjechaliśmy tu 
za chlebem w 1960 roku i jak byliśmy młodzi, to co roku wakacje spędzaliśmy 
tam u rodziców. [...] z chwilą odejścia rodziców już tam zaczęłam bywać raz na 
dwa, trzy lata, bo już nie było do kogo. [...] Nie mogę liczyć na pomoc ze strony 
najbliższych, bo nie mam tu nikogo. Mój syn przed wyjazdem [do Stanów Zjed-
noczonych – przyp. M. N.] mieszkał w tym budynku w innej klatce, to częściej tu 
wpadał. Spotykaliśmy się na ogródku, z wnuczką i synową, było takie bardziej 
rodzinne życie, przychodził co dwa tygodnie na obiad w niedzielę. No, a jak wy-
jechali, to nastąpiła taka pustka, którą bardzo przeżyłam, można powiedzieć, że 
tak depresyjnie to przeżyłam (wywiad nr 3, „Superjednostka”).

Niezależnie od rozmiarów i charakteru dostępnej seniorom pomocy od krew-
nych, dobre relacje z rodziną są dla nich najważniejsze i jako takie są wsparciem 
emocjonalnym. Bez świadomości istnienia rodziny, stres czy zredukowane po-
czucie sensu życia zdecydowanie trudniej pokonywać.

Bezpośredni, codzienny kontakt z najbliższą rodziną dla osoby w starszym 
wieku jest szczególnie ważny. Lokatorka katowickiego blokowiska utrzymująca 
stały, bezpośredni, bliski kontakt z rodziną ujawnia: rodzina jest dla mnie wspa-
niałą podporą – mąż, syn, synowa, wnuki. oni są tu cały czas – praktycznie są 
tutaj codziennie. Mogę liczyć na pomoc ze strony bliskich. Nie czuję się samotna 
i odrzucona – wprost przeciwnie (wywiad nr 6, „Superjednostka”). 

Mieszkańcy osiedla popegeerowskiego w Poniszowicach, którzy osiągnęli 
wczesny i starszy wiek emerytalny deklarują, że mogą liczyć na jakieś wsparcie 
ze strony najbliższych krewnych. Ponad sześćdziesięcioletnia mieszkanka Poni-
szowic ujawnia: rodzina ma bardzo duże znaczenie. [...] Kontakty są bez przerwy 
i tak jest dobrze […], mam [...] dwóch braci samotnych i siostrę, a poza tym 
mam jeszcze jedenastu braci, a nas w domu było dziewiętnaścioro z jednego ojca 
i z jednej matki. takie życie żeśmy mieli. Zatem zasoby potencjalnego wsparcia 
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rodzinnego ma ogromne, ale realne znaczenie tych zasobów jest małe. ... ze stro-
ny rodziny raczej nie mogę liczyć na pomoc. Bo oni tam nie mają środków, brat 
ma małą rentę, a ten drugi nie ma nic. Brat ma 69 lat, a ten drugi 55, obydwaj 
nie ożenili się. […]. Mogłabym liczyć na pomoc niefinansową. teraz siostra od 
męża, jak trzeba odwozi nas do Gliwic. Często mi kupuje i przywozi towary. Bo 
autobus jest jeden rano, a drugi wieczór (wywiad nr 4, Poniszowice). Problemy 
finansowe krewnych ograniczają ich pomoc, ale seniorzy mogą liczyć wówczas 
na wsparcie w innej formie.

Respondenci definiują rodzinę jako zasoby wsparcia także w kategoriach 
gospodarstwa domowego. Jeden z respondentów z Poniszowic na pytanie, jako 
ocenia kontakty z rodziną, odpowiedział: No, jak najbardziej. Jak kiedyś miałem 
problemy – przewróciłem się, nie mogłem wstać, a później długo chorowałem 
przez ten kręgosłup – to żona mi pomagała. Wiem, że można na nią liczyć (wywiad 
nr 1, Poniszowice). Wsparcie bywa więc doraźne i długotrwałe.  

Wśród starszych mieszkańców byłego patronackiego osiedla PKP w gliwicach 
znaczenie rodziny w ich życiu jest, podobnie jak w pozostałych środowiskach 
urbanistycznych, bardzo akcentowane. ...Mam córkę – ujawnia ponad osiemdzie-
sięcioletnia mieszkanka osiedla – tylko ją – nikogo więcej właściwie. Bardzo mi 
pomaga. Bez niej to ja nie wiem, chyba bym sobie nie dała rady. Ciężko.... Bardzo 
ciężko by mi było, z tym paleniem [w piecu węglem, który trzeba z dołu nosić 
– przyp. M.N.], ja już mam 82 lata, to już nie te lata, żeby... no...tak... palić, ciężko, 
bardzo ciężko – nie dałabym sobie rady. ona [córka – przyp. M.N.] biedna też się 
namęczy, żeby palić, źle to...no...pomyślane (wywiad nr 6, Zatorze). Najważniejsza 
jest rodzina” – twierdzi 76-letnia respondentka z gliwickiego „Zatorza” i ocenia 
zasięg i kontakty w ramach sieci rodzinnej: No to z synem tam ze dwa, trzy razy w 
tygodniu, bo to też dzieci mają, na dwie zmiany pracują, to czasu bardzo nie ma. 
Ale z tą olą, siostrzenicą moją, to czasem się spotykamy, na kawę, pogadać i tak 
leci czas. Na pytanie o pomoc ze strony najbliższych respondentka odpowiada:  
No tak, jak coś potrzebuję, to pomagają, chociaż u syna to też pieniędzy nie ma 
...jak mogą to pomagają , ale ja se tu daję radę póki co (wywiad nr 3, Zatorze). 

Niektórzy respondenci z osiedla w gliwicach są krytyczni wobec członków 
kręgu rodzinnego. 80-letnia mieszkanka osiedla przybyła przed laty na Śląsk 
z Podkarpacia opowiada: No wie pan...tak...z synem – nie mogę narzekać na 
syna, bo mam go tylko jednego, a ... rodzinę to nie za bardzo. Wszyscy byli dobrzy 
jak korzystali z czegoś, jak od brata dzieci zabierałam tu na Śląsk – chodzili do 
szkoły, kończyli studia – to tego, a dziś nie znają [mnie – przyp. M.N.] (wywiad 
nr 5, Zatorze). Jest w tej wypowiedzi gorycz i smutek. Respondentka nie mieszka 
z synem, choć chciałaby, ale nie może ze względu na stosunek innych osób w jego 
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rodzinie. Została więc sama na Śląsku, a syn mieszka z rodziną w Małopolsce. 
Równie krytyczny stosunek do rodziny ujawnia wypowiedź 61-letniej mieszkanki 
„Zatorza”: ... człowiek chciał, żeby jak najlepiej było z rodziną, nie? tylko, że 
rodzina dobra jest jak jeszcze babka coś da, coś pomoże. A jak nie ma z czego...? 
(wywiad nr 1, Zatorze) Respondentka pilnuje wnuka, gdy jego rodzice pracują.  

Pesymizm przywołanych wyżej wypowiedzi relatywnie często wynika 
z poczucia opuszczenia osób starszych przez ich dzieci, także wiąże się fak-
tem, że nadal są częściej dawcami, niż biorcami wsparcia w ramach kontaktów 
z najbliższymi krewnymi. Asymetria w rodzinnych kontaktach pomocowych 
jest dość powszechna w Polsce [Czekanowski 2003: 167]. Jedna z responden-
tek, mieszkanka gliwickiego „Zatorza” dowodzi, że jej dochody na emeryturze 
pozwalają się jej samodzielnie utrzymać i …jeszcze nawet dzieciom pomagam. 
I dodała: Muszę pomóc, czy chce czy nie chcę (wywiad nr 4, Zatorze). Zatem 
świadczona przez nią pomoc jest nawet wymuszana przez młodsze pokolenie 
– ma bowiem niepełnosprawnego syna.

Opisy i oceny wsparcia, na jakie mogą liczyć i jakie otrzymują badani przez 
nas mieszkańcy trzech wybranych środowisk, przekładają się, by tak rzec, na ich 
wizje i strategie radzenia sobie z ewentualnym problemem takiej utraty sprawności, 
która może odebrać im samodzielność w życiu codziennym. gdy te subiektywne 
wizje odniesiemy do innych, wcześniejszych wypowiedzi z wywiadów, czasami 
są to nawet fragmenty narracji autobiograficznej, daje się zauważyć, że projekcje 
własnego losu w razie choroby i znacznej utraty sprawności i oczekiwania w tym 
zakresie są swoistą „kropką nad i” w całokształcie wyobrażeń badanych osób na 
temat ich zasobów wsparcia rodzinnego. generalnie, jak wynikło to z analizy iloś-
ciowej, większość – około trzy czwarte badanych seniorów z każdego z objętych 
badaniami środowisk zamieszkania (Supejednostka, Poniszowice, Zatorze) – nie 
wyobrażała sobie siebie w Domu Pomocy Społecznej w tej krytycznej sytuacji ży-
ciowej. Analiza jakościowa pokazała jasno, jakie postawy i oczekiwania kryją się za 
tymi deklaracjami w odpowiedziach na pytania ankiety. Jest to przekonanie o tym, 
że chcą i mogą liczyć na opiekę rodziny lub innych osób w takiej sytuacji. 

Zasięg i charakter dostępnego seniorom wsparcia jest dla nich kwestią ważną 
w kontekście ryzyka utraty sprawności, ale sytuacja badanych jest niejednakowa. 
Oczekiwanie pomocy ze strony krewnych jest w takiej sytuacji dosyć powszechne. 
Lokatorka katowickiego bloku, jeszcze niezbyt stara, 65-letnia kobieta, optymi-
stycznie ocenia przyszłość. Dostrzega liczne zasoby wsparcia: Na pewno będzie 
co najmniej dziesięciu, żeby mi pomóc – odwdzięczyć się na przykład (wywiad nr 
2, „Superjednostka”). A inna, 76-letnia mieszkanka tego samego osiedla, cierpiąca 
na chorobę Parkinsona wskazuje na pomoc męża: Poprawia mi samopoczucie 
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i funkcjonowanie wewnątrz mieszkania. Wyręcza mnie ze wszystkiego, pomaga 
mi we wszystkim. Wszystko przeszło na niego – musi zrobić zakupy, ugotuje. 
Przejął wszystkie obowiązki, również ten zajmowania się mną (wywiad nr 6, 
„Superjednostka”). W podobnym tonie jest wypowiedź 52-letniego mieszkańca 
popegeerowskiego osiedla w Poniszowicach. Zapytany, czy w sytuacji utraty 
sprawności myśli np. o ewentualnym pobycie w DPS, odpowiada: raczej się tak 
nie myśli, no ale żona i córa pomogą. Wiem, bo już raz pomagały (wywiad nr 1, 
Poniszowice). Nie widzi też takiej alternatywy 82-letnia mieszkanka osiedla na 
„Zatorzu” w gliwicach. Jej sytuacja jest łatwiejsza, bo mieszka z rodziną. Dla 
badanych osób oparciem w takiej sytuacji są dla nich najbliżsi: Najwyżej z rodziną, 
ale ja i tak z córką mieszkam, to już tak i umrę. zawsze mam dzieci i męża, którzy 
mi pomogą (wywiad nr 6, Zatorze).  

Część starszych mieszkańców trzech środowisk urbanistycznych nie 
widzi zasobów wsparcia w rodzinie, nawet w okresie ograniczonej sprawności. 
Prezentuje więc inne stanowisko. Nie wykluczają oni możliwości skorzystania 
ze specjalistycznej instytucji typu dom pomocy społecznej, nie chcą być dla 
rodziny nadmiernym obciążeniem. Lokatorka  katowickiego bloku: Codziennie 
myślę o tym. Ja zawsze mówię: żebym tylko nie musiała być dla kogoś ciężarem. 
Najlepsze rozwiązanie do pójść do domu opieki, ale u nas to wszystko „leży na 
łopatkach” (wywiad nr 5, „Superjednostka”). Podobne rozterki wyraża 60-letni 
mieszkaniec popegeerowskiego osiedla w Poniszowicach, mówi: Mogę liczyć 
na moją rodzinę. Nie myślę o pójściu do domu starców. Chociaż nie wiem, bo to 
jest kłopot. Widziałem moją matkę na starość, siostry i ja odwiedzaliśmy, ale to 
jest jednak kłopot. [...] Nie mogliśmy matki zostawić samej, bo była ślepa i nie 
kontaktowała. Gdyby mnie się tak stało, nie miałbym nic przeciwko temu, żeby 
pójść do domu spokojnej starości (wywiad nr 3, Poniszowice). 

Podsumowanie
Wyniki analiz wybranych aspektów wsparcia społecznego osób starszych 

prowadzone w perspektywie badań nad ich kapitałem społecznym w środowisku 
zamieszkania nie odbiegają od wyników innych badań. Obdarzają zaufaniem 
członków bliskich krewnych i głównie od nich oczekują wsparcia, w różnych 
formach. Dowodzą tego także ogólnopolskie badania Polskiego Towarzystwa 
gerontologicznego w lat 1999–2001, prowadzone pod kierunkiem Brunona 
Synaka [Czekanowski 2003: 168].

Umiejscowienie analiz wsparcia dostępnego seniorom w kontekście środowi-
ska zamieszkania jest relatywnie mniej stosowanym, choć zasadnym, podejściem 
w gerontologii. Wynika, jak już wspomniano, z faktu, że wraz z wiekiem coraz 
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więcej czasu człowiek spędza we własnym mieszkaniu i chce pozostać w nim do 
końca życia. Sieci relacji sąsiedzkich są dostępne seniorom i stanowią uzupełnie-
nie dla kontaktów seniora z członkami rodziny w trudnych dla niego codziennych 
sytuacjach życiowych. Badane osoby w podeszłym wieku deklarują, iż otrzymują 
od sąsiadów wsparcie emocjonalne, instrumentalne i informacyjne. Te różnorodne 
formy pomocy dowodzą, że sąsiedztwa są zróżnicowane ze względu na pełnione 
funkcje, a znane w literaturze przedmiotu ich typologie nadal znajdują potwier-
dzenie we wzorach życia. Całkowicie zatomizowana zbiorowość mieszkańców 
wielkomiejskich osiedli blokowych to pesymistyczny stereotyp. Natomiast inne 
środowiska urbanistyczne, takie jak mała wiejska społeczność terytorialna, czy 
„miejska wioska” [gans 1962] w śląskim familoku, są bardziej więziotwórcze, 
nierzadko w związku z mniejszą i bardziej dostępną dla mieszkańców prze-
strzenią. Znaczenie mikrolokalnego środowiska wiejskiego dla podtrzymywania 
więzi społecznych osób starszych potwierdza fakt, iż tylko w Poniszowicach 
nie odnotowano respondenta – seniora, który twierdził, że nie jest mu dostępne 
jakiekolwiek wsparcie, podczas gdy w blokowisku w centrum Katowic stanowili 
oni ponad 9,0%, a w osiedlu kolejowym w gliwicach – ponad 8%. Aplikacyjne 
walory przeprowadzonych analiz, to rysujące się zapotrzebowanie na formy 
i metody pracy socjalnej w miejskim środowisku lokalnym [Wódz 1998].

Mimo powszechnego oczekiwania, iż krewni pomogą osobie starszej w okresie 
niesprawności i niesamodzielności życiowej, to coraz większy odsetek seniorów 
dostrzega możliwość pobytu w DPS, aby nie stać się ciężarem dla swoich rodzin. 
W tym momencie rodzi się oczywiste pytanie o kierunek polityki społecznej, aby 
społeczeństwo sprostało wzrastającemu zapotrzebowaniu na pomoc instytucjonalną 
dla ludzi starych w krytycznych dla nich sytuacjach życiowych. Wg gerontologów 
akcentujących odrębność starszej generacji i specyfikę jej problemów, ważne są 
zasoby rówieśnicze wsparcia emocjonalnego, nie lekceważąc rodziny, której człon-
kowie coraz częściej opuszczają seniorów. Instrumentalna pomoc w konkretnych 
sprawach życia codziennego w sytuacji poważnie ograniczonej sprawności jest 
skuteczniejsza ze strony młodszych krewnych – pytanie czy zawsze musi i czy 
może to być wyłącznie rodzina. Formułowane dylematy są zasadne w kontekście 
architektonicznych i urbanistycznych rozwiązań. gdy potrzebne jest wsparcie, 
najlepsza jest bliskość fizyczna. Osoby starsze, także w Polsce, najczęściej preferują 
model „intymności na dystans” w relacjach z młodszym pokoleniem w rodzinie 
[Dyczewski 2002: 118], co oznacza kontrolowaną bliskość – na tyle blisko, by 
w razie potrzeby pomóc i na tyle daleko, by zachować autonomię. Urbaniści 
i socjologowie inspirowani Szkołą Chicagowską zadają pytanie: w jakich strefach 
miasta powinni mieszkać seniorzy, by być wśród swoich i mieć dostępne ważne 



 RELACJE SąSIEDZKIE I WSPARCIE SPOŁECZNE OSÓB STARSZYCH... 81

usługi oraz osobowe i społeczne zasoby (źródła) wsparcia? Uzyskane wyniki badań, 
wskazują, ze problem jest ciągle aktualny, nie pozbawiony dylematów.
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Marek Niezabitowski

NEIGHBOrLY rELAtIONS ANd SOCIAL SUPPOrt IN rESIdENtIAL  
ENvIrONMENt. SOCIOLOGICAL rEFLECtIONS AFtEr tHE rESEArCH  

CArrIEd OUt WItHIN POLSENIOr PrOJECt 2007–2010 
(Summary)

The aim of the article is to show how elderly people perceive the social support they experi-
ence in their residential environment and within their families. The seniors’ subjective view on 
this issue bases on in-depth interviews and enquires carried out in several chosen settlements in 
Silesia. The research which are being described by the author have shown that according to some 
well-known sociological intuitions, the family is exactly in the middle of elderly people’s social 
networks. This is the most important reference group for the respondents of the research described, 
from which they expect the most of support and help needed, especially those, which is necessary 
in case of total loss of efficiency and autonomy in every-day life. Despite the central position of 
family in social networks of the respondents, the neighbors also play a very important role in their 
lives, especially when they help in need or become real friends. As the respondents of the research 
described in the article strongly disapprove of living in a nursing home in the future and moreover 
the neighborhood can be the source of effective support, the author emphasizes the need for the 
discussion among social policy makers on the new solutions and practices, which could provide 
the elderly with appreciated social networks and support in their residential environment in case 
of the loss of their efficiency and autonomy in late life.  

Key words: late life, social support, social capital, neighborly ties, family support


