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Streszczenie

W artykule przedstawiona została metoda pracy ze społecznością nazywana organizo-
waniem społeczności lokalnej. Celem artykułu jest opis metody oraz zaprezentowanie ślą-
skiej społeczności lokalnej, zaktywizowanej dzięki tej metodzie. Praca ze społecznością lo-
kalną w Katowicach-Szopienicach stanowić może przykład dobrego wykorzystania metody
organizowania społeczności lokalnej.
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Community organizing as a method to reduce social exclusion:
an analysis of the activation of a Silesian-based local community

Abstract

The paper discusses a method of working with local communities labelled “community
organizing”. It intends to describe its features and to present the case of a Silesia-based local
community activated with this tool. The work done with the local community from Katowice-
-Szopienice urban district may be used as an example of a good practice in community or-
ganizing.
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Organizowanie społeczności lokalnej i wykluczenie społeczne —
definicje operacyjne

M e t o d a o rga n i z owa n i a s p o ł e c z n o ś c i l o k a l n e j

Upadek przemysłu, imigracja, pauperyzacja, patologizacja, indywi-
dualizacja czy wreszcie marginalizacja społeczna to zjawiska, wobec któ-
rych pojawiły się liczne zabiegi ze strony instytucji pomocowych. Rozwój
instytucji pomocowych — tych wchodzących w skład jednostek organiza-
cyjnych pomocy społecznej, jak i tych z III sektora — od lat ukierunko-
wany jest na niwelowanie negatywnych skutków poszczególnych zjawisk.
Obok pracy z indywidualnym przypadkiem i pracy z grupą coraz częściej
pojawia się także praca ze środowiskiem lokalnym nazywana organizowa-
niem społeczności lokalnej.

Organizowanie społeczności lokalnej (OSL), określane też mianem
metody środowiskowej, ma swoje źródła w koncepcji domów ludowych
(settlement houses), która ukształtowała się w Anglii pod koniec XIX wie-
ku. Settlement był ośrodkiem, jaki zakładano w ubogich dzielnicach ro-
botniczych, którego zadaniem było wsparcie potrzebujących społeczno-
ści oraz edukowanie ich w celu polepszenia jakości ich życia w różnych
obszarach (np. higieny, wychowywania dzieci). Co ważne jednak — nie
pracowano tylko dla ludzi, ale z ludźmi. Pierwszy taki settlement powstał
w 1884 roku w Londynie, nazwano go Toynbee Hall (Kaźmierczak i in.
2014: 16). Czym jest jednak samo organizowanie społeczności lokalnej?
Najogólniej rzecz ujmując, OSL to „proces wspierania ludzi w podejmo-
wanych wspólnie działaniach na rzecz ulepszania własnego środowiska,
a także metoda profesjonalnego (na ogół) działania, którego celem jest
mobilizowanie społeczności do podejmowania wysiłków zmierzających
do poprawy jej sytuacji” (Wódz 2013a: 1). Organizowanie społeczności
lokalnej jest „procesem interwencji używanym przez pracowników so-
cjalnych i inne profesje, aby pomóc jednostkom, grupom i kolektywom,
posiadającym wspólne interesy lub pochodzącym z tego samego obsza-
ru geograficznego, rozwiązywać problemy społeczne i podnieść dobro-
byt poprzez planowane działanie zbiorowe. Techniki stosowane w meto-
dzie środowiskowej obejmują identyfikację obszarów problemowych, ana-
lizowanie przyczyn, formułowanie planów, rozwój strategii, mobilizowa-
nie niezbędnych zasobów, znajdowanie i pozyskiwanie liderów lokalnych
i zachęcanie ich do współpracy, aby ułatwić ich działania” (Krzyszkow-
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ski 2011: 18–19). Kazimiera Wódz (1996: 153) wskazuje na planowy
aspekt organizowania społeczności lokalnej, zaznaczając, że polega ono
na planowym wywoływaniu zmian w społeczności, która jest przedmio-
tem oddziaływania. Należy jasno zaznaczyć, że OSL jest długofalowym
procesem, a nie działaniem interwencyjnym i zawsze ukierunkowane jest
na wsparcie mieszkańców określonego terytorium w rozwiązywaniu ich
problemów przy współudziale zarówno instytucji, jak i samych miesz-
kańców.

Decentralizacja władzy publicznej w Polsce, która miała miejsce po
1989 roku, i oddanie częściowej władzy w ręce samorządów niewątpli-
wie stworzyły warunki do większej partycypacji społecznej mieszkańców
miast i wsi. Zdecentralizowało się także budowanie społeczności lokal-
nych, bowiem odpowiedzialnością za ich rozwój obarczono władze gmin-
ne (Gerrits, Vlaar 2011: 16). Wzrosło zaangażowanie obywateli w roz-
wiązywanie problemów występujących w danym środowisku, chociażby
poprzez oddolne inicjatywy obywatelskie. Jednak mimo większych moż-
liwości kształtowania własnego środowiska przez samych mieszkańców,
nie wszędzie i nie tak często miało ono miejsce. Bierność społeczna, in-
dywidualizacja, podejrzliwość wobec instytucji i osób z zewnątrz społecz-
ności, brak wiary w poprawę sytuacji czy postawy roszczeniowe dawały
i w dalszym ciągu dają o sobie znać, zwłaszcza w środowiskach poprze-
mysłowych czy imigranckich, czyli tam, gdzie obserwuje się zjawisko wy-
kluczenia społecznego.

Praca metodą środowiskową w Polsce najczęściej realizowana jest
przez ośrodki pomocy społecznej, zwłaszcza przez tworzące się w ich ob-
rębie centra/programy aktywności lokalnej. Włączenie do zadań ośrod-
ków pomocy społecznej tego typu instytucji ma być przejściem od pa-
sywnej pomocy społecznej do jej formy aktywnej2. Potencjał i potrzebę
wprowadzania OSL widzą także przedstawiciele innych profesji skupio-

2Obecny system świadczeń finansowych i rzeczowych nie zawsze przeciwdziała sku-
tecznie problemom, z jakimi do ośrodków zgłaszają się klienci. Często jest wręcz przeciwnie
— system, który powinien być czasowym wsparciem dla osób znajdujących się w trudnej
sytuacji (aż do momentu wyjścia na prostą), często jest przez te osoby wykorzystywany.
W konsekwencji te same jednostki latami utrzymują się ze środków płynących z instytucji
pomocowych. Co więcej, zauważa się także pokoleniowe korzystanie ze wsparcia finansowe-
go ośrodków pomocowych. Nie należy likwidować systemu świadczeń finansowych, należy
go jednak rozbudować o szeroko zakrojoną pracę środowiskową.
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nych wokół organizacji III sektora3 i uczelnie proponujące studentom po-
szerzanie wiedzy w obrębie specjalności, jaką jest organizowanie społecz-
ności lokalnej. W 2004 roku Rada Ministrów przyjęła dokument pt. „Stra-
tegia polityki społecznej na lata 2007–2013”, w którym to zawarto siedem
priorytetów na kolejny okres realizacji strategii lizbońskiej w odniesieniu
do spójności społecznej. Jednym z nich jest „wdrożenie aktywnej polityki
społecznej” (Wódz 2013a: 46). Mogłoby się wydawać, że schemat meto-
dy OSL jest uniwersalnym podejściem, możliwym do zastosowania także
w Polsce. Jednak by w pełni wykorzystać potencjał i możliwości, jakie nie-
sie za sobą praca środowiskowa, i przede wszystkim rozwijać ją w możli-
wie największej liczbie społeczności, które tego wymagają, konieczna jest
zmiana podejścia do kwestii samej pomocy społecznej. Dopóki dominu-
jące będzie przeświadczenie (polityków, samorządowców, przedstawicieli
instytucji pomocowych, a także samych obywateli) o skuteczności wyłącz-
nie pasywnego systemu pomocy społecznej (utworzonego jeszcze w la-
tach 90.), dopóty każda próba wdrożenia metody OSL będzie niezwykle
trudna lub wręcz niemożliwa. Wprowadzenie metody OSL do Polski wią-
że się z wieloma zmianami w strukturach organizacyjnych ośrodków po-
mocy społecznej (utworzenie nowych sekcji, dokształcanie pracowników
socjalnych, nadawanie im nowej roli jako organizatorów społeczności lo-
kalnej) oraz w samym prawodawstwie i dokumentach strategicznych gmin
(m.in. zawarcie metody OSL w lokalnych programach rewitalizacyjnych
czy w strategiach rozwiązywania problemów społecznych). Innym istot-
nym aspektem jest kwestia samej metody jako zestawu pewnych kroków,
poleceń czy narzędzi, które doprowadzić mają do aktywizacji społecznej.
Na gruncie polskim przyjęcie metody OSL powinno się wiązać z jej mody-
fikacją pod konkretne warunki, można by rzec, ekonomiczno-kulturowo-
-społeczne. Dla przykładu, niski poziom zaufania społecznego, jaki cechu-
je Polaków, może znacznie utrudnić przekonanie społeczności do podjęcia
zmiany czy przeprowadzenie pogłębionych badań w ramach diagnozy.

Czym różni się metoda OSL od pozostałych dwóch metod pracy so-
cjalnej? Aleksander Kamiński wskazywał, iż metoda ta „tym różni się

3W Katowicach na przykład swoją działalność prowadzi Stowarzyszenie na rzecz Roz-
woju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem”, które za pomocą OSL pracuje m.in. z zagro-
żonymi wykluczeniem społecznym mieszkańcami (zwłaszcza z terenów dzielnic Szopieni-
ce-Burowiec i Zawodzie), podejmuje też inne działania aktywizujące na terenie całego wo-
jewództwa.
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od prowadzenia indywidualnych przypadków (czyli od swoistego dialo-
gu między pracownikiem socjalnym i «pacjentem») oraz od metody pracy
grupowej (czyli od oddziaływania na jednostkę za pośrednictwem małej
grupy społecznej, do której przynależy), że pracownik socjalny działa tu
na rzecz zespalania wysiłków różnorodnych instytucji danej społeczności
lokalnej w celu ulepszania ich działań dla dobra swoich członków, a przez
to dla dobra całej społeczności” (cyt. za Krzyszkowski 2011: 19).

Organizowanie społeczności lokalnej jest sposobem na podniesie-
nie jakości życia i ograniczenie problemów społecznych najczęściej tam,
gdzie na mieszkańców oddziałują negatywne skutki upadku przemysłu,
biedy, izolacji przestrzennej części mieszkańców od reszty społeczności,
patologizacji życia społecznego, bezrobocia, alkoholizmu czy częstych
eksmisji. Co ciekawe, środowiska, w których pracuje się ze społecznością,
często borykają się jednocześnie z większością z wymienionych proble-
mów (dla przykładu, obserwuje się współwystępowanie bezrobocia i al-
koholizmu).

Podstawowymi problemami, które leżą u źródła rozwoju metody OSL
(zwłaszcza w Holandii), były takie oto zmiany społeczne (Gerrits, Vlaar
2011: 17–19):

1. Nowe stosunki w dzielnicach spowodowane imigracją obcokrajow-
ców, które doprowadziły do zróżnicowania kulturowego mieszkań-
ców dzielnic. Konsekwencją zróżnicowania stały się liczne konflikty
i napięcia. Głównym zadaniem organizatorów społeczności lokalnej
była poprawa wzajemnych stosunków między mieszkańcami poprzez
zapobieganie konfliktom i rozwiązywanie już istniejących.

2. Indywidualizacja i wolność wyboru charakterystyczne dla współcze-
snego stylu życia wielu ludzi. W takich warunkach dobrze radzą sobie
osoby posiadające wyższe wykształcenie, jednak te, których pozycja
społeczno-ekonomiczna jest niższa, są często marginalizowane bądź
już tkwią w stanie wykluczenia społecznego, będąc tym samym po-
dejrzliwymi wobec rozwiązań proponowanych przez przedstawicieli
władz czy instytucji pomocowych.

3. Zaostrzenie dwupodziału między bogatymi a biednymi, który prze-
jawia się nie tylko w dywersyfikacji dochodów, ale też w nierównym
dostępie do edukacji czy różnych szansach na rynku pracy. Rola or-
ganizatorów społeczności lokalnych w tym obszarze skupia się prio-
rytetowo na zbliżeniu do siebie tych dwóch grup ludności, by wspól-
nymi siłami partycypować w organizowaniu środowiska lokalnego.
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4. Problemy z zapewnieniem opieki. Choć rośnie zapotrzebowanie na
opiekę, środki przeznaczane na ten cel raczej maleją. Ważne za-
tem wydaje się uspołecznienie opieki, przez które o wiele więcej
osób z ograniczeniami fizycznymi i psychicznymi może funkcjono-
wać w obrębie własnej społeczności. Z tego też powodu rolą orga-
nizatorów jest podjęcie działań zapewniających taką opiekę, choćby
poprzez łączenie różnych form wsparcia — nieformalnego (pomoc
wolontariuszy, rodziny, sąsiedztwa), jak i formalnego (wsparcie in-
stytucjonalne).
W pracy metodą środowiskową niezwykle istotną rolę odgrywa orga-

nizator społeczności lokalnej, który „jest łącznikiem pomiędzy mieszkań-
cami a grupami mieszkańców, pomiędzy mieszkańcami a organizacjami
oraz władzami, a często także pomiędzy osobami zawodowo zajmujący-
mi się budowaniem społeczności lokalnych, które pracują nad rozwojem
społecznym dzielnicy, osiedla, wsi z ramienia różnych organizacji i insty-
tucji” (Gerrits, Vlaar 2011: 5). Pobudza on i wspiera obywateli, instytucje
i organizacje w rozwiązywaniu problemów społecznych pojawiających się
na określonych obszarach (w miastach, dzielnicach). Organizator społecz-
ności lokalnej rozpoczyna od nawiązania pierwszego kontaktu ze społecz-
nością, zdobycia jej zaufania, wyłonienia lidera, stworzenia mapy potrzeb
oraz zasobów i przede wszystkim od procesu budowania tej społeczności
w taki sposób, by stworzyć mocne podwaliny do dalszej współpracy.

Praca metodą OSL wymaga konkretnego planu działania. By już na
samym początku organizator nie popełnił wielu niepotrzebnych błędów,
powinien postępować zgodnie z, można powiedzieć, uniwersalnym pla-
nem działania, na który składają się takie oto etapy (por. Henderson, Tho-
mas 2013):

1. wejście w środowisko, a więc początkowy etap pracy ze społeczno-
ścią, w którym m.in. dokonuje się charakterystyki społeczności, dia-
gnozuje jej problemy, negocjuje wejście do społeczności;

2. poznanie środowiska, czyli ustalenie faktów, opracowanie mapy po-
trzeb i zasobów, malowanie obrazu społeczności;

3. ocena charakteru problemów i spraw, ustalenie celów oraz prioryte-
tów działań, podział ról, w tym zorganizowanie ludzi wokół konkret-
nych spraw;

4. nawiązanie kontaktów i łączenie ludzi, w tym przygotowanie do
nawiązania kontaktu, określenie powodów kontaktowania, sposoby
kontaktowania, a także kontakty inicjowane przez mieszkańców;
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5. tworzenie i budowanie organizacji, czyli przejście od nieformalnej
grupy do grupy o cechach organizacyjnych, formowanie organizacji;

6. pomoc w określeniu celów i priorytetów, czyli wyjaśnianie i formu-
łowanie celów czy identyfikacja priorytetów podejmowanej aktyw-
ności;

7. utrzymanie organizacji w działaniu, a więc motywowanie do dalsze-
go działania, zapewnienie grupie zasobów i informacji potrzebnych
do realizacji działań, udzielanie wsparcia, koordynowanie pomocy,
planowanie, budowanie potencjału;

8. zajmowanie się przyjaciółmi i wrogami, w tym zwłaszcza identyfi-
kacja decydentów i negocjacje z nimi, relacje z innymi grupami i or-
ganizacjami w społeczności, nauka administrowania i świadczenia
usług;

9. odejście i zakończenie, a zatem etap końcowy i związane z nim za-
dania, zadbanie o trwałość osiągnięć, ewaluacja.
Pracując ze społecznością lokalną, zawsze wyłania się liderów, któ-

rymi są najczęściej mieszkańcy konkretnych obszarów bądź też przedsta-
wiciele określonych instytucji lokalnych. Lider jest pośrednikiem w rela-
cji pomiędzy organizatorem społeczności lokalnej i instytucjami a miesz-
kańcami, których realizowane działania dotyczą. Postuluje się, aby na li-
dera wybierać zwłaszcza osoby budzące szacunek wśród członków danej
społeczności oraz znające problemy i potrzeby tejże. Rolą lidera jest też
zachęcanie i motywowanie mieszkańców do podjęcia wspólnych działań.
Wszystko po to, by odkryć potencjał społeczności i ją zaktywizować, al-
bowiem aktywna społeczność to „wspólnota obywateli, która świadomie
i odpowiedzialnie zarządza swoim terytorium, (…) kieruje się dobrem za-
równo jednostki, jak i wspólnoty” (Jordan 2012: 22).

Wy k l u c z e n i e s p o ł e c z n e

W związku z efektywnością metodę OSL od lat wprowadza się do
pracy ze społecznościami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Czym
jest wykluczenie społeczne? Jakie są jego konsekwencje?

Termin „wykluczenie społeczne” to tłumaczenie angielskiego social
exclusion. Jak wiele terminów socjologicznych, tak i wykluczenie spo-
łeczne trudno jednoznacznie zdefiniować. Problemy biorą się nie tylko ze
złożoności tego zjawiska, ale też z mnogości nazw synonimicznych wobec
tego terminu. Pojęcie wykluczenia społecznego bywa zamiennie używane
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z ekskluzją społeczną, podklasą (underclass4), marginesem społecznym
czy z marginalizacją społeczną (Szczepański, Śliz 2011: 15). Warto jed-
nak rozróżnić pojęcie wykluczenia od pojęcia marginalizacji, bo choć po-
tocznie są one używane zamiennie, to na poziomie definicyjnym istnieją
wyraźne różnice między oboma terminami. Otóż zdaniem Janusza Sztum-
skiego z pojęciem marginalizacji społecznej mamy do czynienia wszędzie
tam, gdzie obecne są „procesy rozwarstwiania się dowolnych struktur spo-
łecznych, a w ich wyniku niektóre osoby, kategorie społeczne lub grupy
ulegają degradacji lub deklasacji i są tak postrzegane, jak gdyby znajdo-
wały się poza strukturami, w których dotąd żyły i są ujmowane poniekąd
na osobliwie pojmowanym marginesie społecznym” (Sztumski 2013: 19).
Z kolei poprzez wykluczenie Sztumski (2013: 19) rozumie procesy „mniej
lub bardziej radykalne, powodujące natychmiastowe skutki odwracalne”.
Jako przykład Sztumski podaje wykluczenie członka ze stowarzyszenia,
który po spełnieniu konkretnych wymogów może ponownie partycypować
w życiu danej organizacji. Oba pojęcia — marginalizacja i wykluczenie
społeczne – łączy to, iż są to zjawiska społecznie negatywne, powiąza-
ne z nierównościami społecznymi (Galor 2012: 29). Co ważne, zjawisko
wykluczenia społecznego jest skrajnym efektem marginalizacji (Sztum-
ski 2013: 16).

Według definicji przedstawionej w Narodowej Strategii Integracji
Społecznej (2004: 22) wykluczenie społeczne to „brak lub ograniczone
możliwości uczestnictwa, wpływania, korzystania osób i grup z podsta-
wowych praw, instytucji publicznych, usług, rynków, które powinny być
dostępne dla każdego”. Wśród czynników wpływających na wyklucze-
nie społeczne są m.in. pochodzenie etniczne, niskie wykształcenie, niepeł-
nosprawność, przebywanie w zakładzie karnym, wykluczenie terytorial-
ne, a także stereotypy i uprzedzenia względem konkretnych grup ludno-
ści. Wykluczenie społeczne zawsze należy rozpatrywać w odniesieniu do
przynajmniej dwóch obszarów przejawiających się w: „1) procesie powsta-
wania marginalnych grup społecznych oraz 2) wkraczaniu poszczególnych
grup lub jednostek w obszar istniejącego wcześniej marginesu społeczne-
go w określonej sferze życia społecznego” (Florczykiewicz 2013: 154).
Z tego też względu jednostka lub grupa albo od początku funkcjonuje
w społeczności zmarginalizowanej, albo do niej wkracza.

4Termin „underclass” („podklasa”) wprowadził do literatury socjologicznej w 1964 ro-
ku Gunnar Myrdal (Bielska, Radziewicz-Winnicki, 2004: 16; por. Myrdal 1964).
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Zjawisko wykluczenia jest niezwykle złożone i wiąże się z wieloma
sferami życia społecznego: 1) sferą wytwórczości, do której zaliczamy za-
trudnienie, bezrobocie czy działalność gospodarczą na własny rachunek;
2) sferą spożycia, a więc zarówno wysokością środków finansowych, jak
i dostępem do dóbr czy usług; 3) sferą kultury; 4) sferą oświaty, w tym
dostępem do sztuki czy literatury; 5) sferą polityki, w tym partycypacją
obywatelską, świadomością praw obywatela, producenta i konsumenta;
6) sferą socjalną, czyli dostępem do opieki zdrowotnej, społecznej (Ko-
walak 1998: 21). Im mniejsza możliwość uczestniczenia w poszczegól-
nych sferach życia społecznego, tym z większym stopniem wykluczenia
społecznego mamy do czynienia. Sytuacji nie ułatwia to, iż utrudniony
dostęp do jednej sfery życia niesie za sobą ograniczenia w innej sferze5.

Organizowanie społeczności lokalnych bardzo często wprowadzane
jest w miejscach, w których określonym grupom ludności zagraża pro-
blem wykluczenia społecznego. Metoda ta ma być środkiem do celu, jakim
jest aktywizacja i poprawa jakości życia mieszkańców. Złożoność i wielo-
płaszczyznowość problemu wykluczenia społecznego jest sporym wyzwa-
niem dla organizatorów społeczności lokalnych, polityków społecznych,
przedstawicieli lokalnych instytucji i mieszkańców owym wykluczeniem
dotkniętych.

Upadek przemysłu na Górnym Śląsku
i podjęcie działań środowiskowych

W polskich warunkach metoda OSL wprowadzana jest często tam,
gdzie mieszkańcom doskwierają negatywne konsekwencje upadku prze-
mysłu. Rozwój dzielnic, a nawet całych miast oparty tylko na przemyśle
w sytuacji kryzysu, wahania czy nawet upadku tego przemysłu stawia ob-
szary te w katastrofalnej sytuacji. Tak też było w momencie upadku prze-
mysłu, rozwijającego się tutaj od lat 40. XX wieku. Wraz z upadkiem za-
kładów przemysłowych upadać zaczęły całe osiedla i kolonie robotnicze,

5Tak się dzieje choćby w przypadku braku zatrudnienia (sfera wytwórczości), który
z kolei wpływa na ograniczone możliwości finansowe (sfera spożycia). Sytuacja, w której
jednostki i grupy nie są w stanie realizować potrzeb niższego rzędu, tj. potrzeb fizjologicz-
nych i bezpieczeństwa, uniemożliwia bądź też znacznie utrudnia realizację potrzeb wyższego
rzędu, jak na przykład potrzebę samorealizacji. W takim wypadku zaniedbywane mogą być
inne sfery życia społecznego, m.in. sfera oświaty.
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do tego stopnia, że obok zdegradowanej tkanki miejskiej (niszczejące za-
kłady przemysłowe, budownictwo mieszkalne) pojawiać się zaczęły także
negatywne konsekwencje w życiu codziennym samych społeczności prze-
mysłowych. Co ciekawe, upadek przemysłu ma niemal zawsze identyczne
konsekwencje niezależnie od czasu czy lokalizacji, w których ma miejsce.
Dość przypomnieć tragiczne koleje miasta Detroit w Stanach Zjednoczo-
nych. Niegdyś światowa stolica przemysłu motoryzacyjnego dzisiaj jest
miastem bankrutem, które nie radzi sobie ze zmierzchem przemysłu do te-
go stopnia, że miasto szuka oszczędności, wyłączając publiczne oświetle-
nie. Z roku na rok w Detroit ubywa mieszkańców6. Brak perspektyw, zde-
gradowane budownictwo i duża przestępczość sprawiają, że od lat Detroit
jest jednym z najbardziej niebezpiecznych miast Stanów Zjednoczonych.

Detroit nie jest odosobnionym przypadkiem. Historia śląskich miast/
dzielnic przemysłowych przebiega w podobnym kierunku. Nie sposób tu
nie wymienić choćby Bobrka znajdującego się w Bytomiu, typowo po-
przemysłowej dzielnicy miasta, niegdyś tętniącej życiem i dynamicznie
rozwijającej się dzięki wytwórczości hutniczej, obecnie zdegradowanej,
z nawarstwiającymi się problemami społecznymi, stanowiącej w części
także enklawę biedy i cel eksmisji. Pozostałością po przemyśle jest kopal-
nia Bobrek. Podobny scenariusz spotkał osiedle Kaufhaus w Rudzie Ślą-
skiej, wybudowane dla pracowników Huty Pokój na początku XX wieku.
Tam o przemysłowej historii miasta przypomina rewitalizowany od kilku
lat budynek Domu Towarowego „Kaufhaus”, najstarszego w Polsce tego
typu obiektu (Wódz 2013b). Innym przykładem mogą być Lipiny, dzielni-
ca Świętochłowic. Na skutek zmian restrukturyzacyjnych i upadku Huty
Silesia część tamtejszej ludności tkwi w problemach długotrwałego bez-
robocia, bierności społecznej, alkoholizmu, problemach wychowawczych
czy przestępczości. Na wszystko nakłada się negatywny wizerunek dziel-
nicy i stereotypizacja. W Katowicach (poza Szopienicami) złą sławą owia-
na jest dzielnica Załęże (przodująca w statystykach pod względem liczby
osób nadużywających alkoholu, przestępczości czy bierności zawodowej).
Poprzemysłowy przykład Chorzowa to z kolei dzielnica Chorzów-Batory,
potocznie nazywana „Biadaczem”. Na skutek upadku Huty Batory jest

6W latach 50. XX wieku Detroit zamieszkiwało prawie 2 miliony ludzi, dziś jedynie
700 tysięcy. Wszystko wskazuje na to, iż tendencja będzie w dalszym ciągu spadkowa —
co czwarty mieszkaniec bowiem ma zamiar wyprowadzić się z Detroit w najbliższym czasie
(Dziedzina 2013).
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jedną z najbiedniejszych dzielnic na Górnym Śląsku. W Piekarach Ślą-
skich poprzemysłowy przykład zaniedbanej infrastruktury i nawarstwiania
się problemów społecznych stanowić może część dzielnicy Brzeziny Ślą-
skie. W obliczu tak wielu przykładów warto poszerzyć wątek i nakreślić
specyfikę Górnego Śląska w kontekście zarówno rozwoju, jak i upadku
przemysłu.

Górny Śląsk jest specyficznym obszarem. Specyfika regionu w naj-
większym stopniu wynika ze sporej dominacji w przeszłości niektórych
gałęzi przemysłu ciężkiego. Największymi z nich z całą pewnością by-
ły przemysł węglowy i hutnictwo. Jak wynika z danych statystycznych,
na początku XX wieku 70% ludności Górnego Śląska stanowiła ludność
robotnicza (Szczepański, Nawrocki, Niesporek 2010: 187). To w tym re-
gionie koncentrował się krajowy przemysł ciężki i wydobywczy (Wódz
2013b: 33). Rozkwit przemysłu na Górnym Śląsku to nie tylko budo-
wa i działalność zakładów przemysłowych, ale też towarzysząca im roz-
budowa okolicznej infrastruktury, zaplecza socjalnego, oświatowego czy
mieszkań dla pracowników, tych napływowych i pochodzących z oko-
licznych miast i wiosek. Duży udział przemysłu w powstawaniu małych
miasteczek i osad górniczych czy hutniczych zdeterminował także życie
pracowników i ich rodzin. Rytm pracy wyznaczał rytm życia codzienne-
go, przez co życie rodzinne przenikało się ze sferą zawodową. Dominacja
przemysłu ciężkiego wpływała na niemal każdą dziedzinę życia robotni-
ków i ich rodzin do tego stopnia, że poza śląskim etosem pracy7 wytworzył
się też motyw tradycyjnej rodziny śląskiej, tej wielopokoleniowej, wielo-
dzietnej i patriarchalnej. Wszystko to sprzyjało tworzeniu się podstaw pod
homogeniczność całych społeczności lokalnych, w których obrębie wzor-
ce zachowań, normy, wyznawane wartości były bardzo podobne.

Tak mocno ukształtowane przez przemysł środowisko w sytuacji na-
głego jego upadku niesie za sobą wiele złych i — jak pokazują liczne
przypadki — do tej pory nieodwracalnych konsekwencji. Poza degrada-
cją przestrzeni miejskiej psuje się także życie społeczne, które skażone

7Pojęcie śląskiego etosu odnosi się do „całokształtu wartości i norm oraz działań
i zachowań odnoszących się do wykonywanej przez Ślązaków pracy zawodowej i pozaza-
wodowej. Nieodzownymi atrybutami tego etosu były: pracowitość, solidność, sumienność,
uczciwość, dyscyplina, posłuszeństwo, szacunek dla przełożonych, dobra organizacja. (…)
W trakcie przekazu międzypokoleniowego zostały one przekazane przez rodzinę następnym
członkom pokolenia wykonującym już zróżnicowane zawody. Istotne w tym etosie było po-
wiązanie pracy ze sferą rodzinną i religijną” (Swadźba 2001: 46–47).
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jest takimi problemami jak bezrobocie8, ubóstwo, nadużywanie alkoho-
lu, przestępczość czy bierność społeczna. Naprzeciw problemom śląskich
społeczności zaczynają wychodzić włodarze miast i lokalni politycy sku-
pieni wokół programów rewitalizacyjnych. Wszechobecny trend rewitali-
zacyjny, w ramach którego od kilkunastu lat wdrażane są kolejne programy
naprawy miast i osiedli, nie zawsze skutecznie przeciwdziała problemom
natury społecznej. Rewitalizacji miejskiej, a więc tej skupionej na przebu-
dowie i modernizacji zabudowy oraz przestrzeni publicznych, nie zawsze
towarzyszy rewitalizacja społeczna ukierunkowana na pracę z mieszkań-
cami terenów modernizowanych w celu poprawy jakości ich życia. Lukę
tę zdają się wypełniać właśnie instytucje pracujące metodą OSL. Szansą
na trwałe wpisanie idei społecznych w kwestie rewitalizacji jest nowa per-
spektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Rewitalizacja
w tej perspektywie to przede wszystkim nacisk na aspekty społeczne, a nie
tylko infrastrukturalne.

Wszystkie negatywne konsekwencje upadku przemysłu i zmiany
ustrojowej jak w soczewce skupiają się zwłaszcza wśród społeczności
zamieszkującej Szopienice-Burowiec — dzielnicę Katowic, czyli stoli-
cy Górnego Śląska. Szopienice-Burowiec to wschodnia dzielnica miasta
o powierzchni 8,5 km2, co stanowi 5,2% obszaru Katowic. Szopienice są
dzielnicą na pograniczu miasta, usytuowane w znacznej odległości od cen-
trum. Sąsiadują z Mysłowicami oraz z Sosnowcem. W 2014 roku na po-
byt stały i czasowy zameldowanych było w dzielnicy 15 370 mieszkańców.
W 2013 roku gęstość zaludnienia wynosiła 1,88 tys. os./km2.

Biorąc za przykład Szopienice-Burowiec, można by opowiedzieć
historię rozwoju, a później upadku przemysłu w tym regionie (Krzyk
2013: 72). To właśnie w Szopienicach przemysł miał swój złoty wiek.
Prężnie rozwijające się od XIX wieku, dzięki kapitałowi niemieckiemu,
huty i kopalnie węgla zatrudniały setki pracowników, rozbudowywała
się lokalna infrastruktura, kwitło też życie kulturalne dzielnicy. Dzię-
ki przeprowadzeniu w XIX wieku linii kolejowej przez dzielnicę te-

8Transformacja i restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego, realizowane od począt-
ku lat 90. XX wieku, znacznie ograniczyły rolę sektora publicznego i przemysłu ciężkiego
w strukturze gospodarki narodowej. Likwidacji kopalń i hut towarzyszył gwałtowny wzrost
liczby bezrobotnych. W roku 1990 stopa bezrobocia w województwie śląskim wynosiła nie-
całe 4%. W 1994 roku wyniosła ponad 10%, by w 1997 roku spaść do 6%. Najwyższy po-
ziom bezrobocia w województwie odnotowano w 2003 roku, kiedy to liczba bezrobotnych
wynosiła ok. 18% (Wódz 2013b: 33–34).
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ren ten stał się ważnym ośrodkiem transferu towarów i ludzi, zarów-
no tych szukających pracy w przemyśle, jak i emigrantów zarobkowych,
których celem były Europa Zachodnia i Ameryka (Jabłoński 2002: 36).
Obecnie Szopienice-Burowiec są dzielnicą typowo przemysłową. Oko-
ło 30% jej terenu stanowią zakłady przemysłowe, a najważniejszy i naj-
większy z nich to Huta Metali Nieżelaznych Szopienice, obecnie w li-
kwidacji. Na skutek załamania i upadku przemysłu i związanej z ni-
mi restrukturyzacji znacznie pogorszyła się infrastruktura otaczająca za-
kłady przemysłowe. Zabudowa dzielnicy zdominowana jest przez niską
(do czterech kondygnacji) i starą zabudowę, na którą składają się ka-
mienice i domy, osiedla domów robotniczych czy familoków. Wyjątek
stanowią wielopiętrowe bloki zlokalizowane na osiedlu Morawa. Więk-
szość zabudowy związana jest z przemysłową przeszłością dzielnicy. Na-
leży dodać, że stan większości mieszkań jest fatalny, brakuje inwesto-
rów, którzy chcieliby podjąć się remontu poprzemysłowych osiedli ro-
botniczych. Upadek przemysłu pociągnął za sobą daleko idące i nega-
tywne konsekwencje społeczne — począwszy od bezrobocia, a skoń-
czywszy na wykluczeniu społecznym. Szopienice bez wątpienia mogą
zatem służyć jako przykład dzielnicy, w której rozwiązania systemowe
nie do końca potrafią sprostać pogłębiającej się pauperyzacji, degrada-
cji i patologizacji życia społecznego. Dawniej perła śląskiego przemy-
słu, dzielnica, w której około 1⁄3 terenów stanowiły prężnie rozwijają-
ce się i dające pracę robotnikom zakłady przemysłowe. Dziś zakłady te
częściej są symbolem upadku przemysłu na Górnym Śląsku niż sym-
bolem jego złotej ery9. Szopienice-Burowiec, obok Załęża (północnej
dzielnicy Katowic, również poprzemysłowej), uchodzą w opinii miesz-
kańców Katowic i ościennych miejscowości za najgorszą dzielnicę pod
względem infrastrukturalnym, a także społecznym. Również sami miesz-
kańcy dzielnicy dokonują swoistej autostygmatyzacji. Na negatywny wi-
zerunek tego terenu największy wpływ ma nagromadzenie rozmaitych
problemów społecznych wśród mieszkańców dzielnicy, do których naj-
częściej należą: bezrobocie10 (w 2013 roku dzielnica charakteryzowała

9Warto jednak zaznaczyć, że mimo ograniczenia działalności przemysłowej na terenie
dzielnicy stanowi ona lokalizację dla wielu innych firm takich, jak np. Unilever, Makar Ba-
kalie Sp. z o.o. czy Selgros.

10W 2011 roku (brak danych dla lat późniejszych) ponad 21% szopienickich klientów
MOPS w Katowicach posiadało status osoby bezrobotnej. Z kolei w 2015 roku w stosun-
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się największą koncentracją osób bezrobotnych do 25. roku życia spo-
śród wszystkich dzielnic Katowic), nadużywanie alkoholu (8,2% bada-
nych mieszkańców dzielnicy), narkomania (7%), nadzór kuratora (4,6%),
przestępczość (3,9%), analfabetyzm (3%), przemoc (1,6%) oraz analfa-
betyzm wtórny (1%)11. Zauważalne są też problemy wychowawcze, nie-
produktywne spędzanie czasu wolnego, zagrożenie wykluczeniem spo-
łecznym bądź trwanie już w stanie wykluczenia12. Spora część miesz-
kańców uzależniona jest od pomocy społecznej13, ponadto zauważa się
również pokoleniowe korzystanie z oferty socjalnej związane z dziedzi-
czeniem biedy w rodzinach. W związku z trudnościami rodzinnymi i bra-
kiem pozytywnego wzorca w rodzinach szopienicka młodzież ma znacz-
nie utrudnioną drogę ku adolescencji niż rówieśnicy z innych dzielnic
Katowic. Na ten pesymistyczny fakt nakładają się także problemy zdia-
gnozowane u szopienickich dzieci, tj.: problemy szkolne (20% dzieci),
zaniedbania wychowawcze (13,8%), nadzór kuratora (11,5%), przestęp-
czość nieletnich (7%), przemoc fizyczna (7%), narkomania i nikotynizm
(po 3%), przemoc seksualna (3%) i psychiczna (1,6%). To w Szopieni-
cach w 2010 roku procent wykroczeń nieletnich był najwyższy spośród
wszystkich dzielnic Katowic14. Co dziesiąty pacjent katowickiej izby wy-
trzeźwień jest mieszkańcem Szopienic. Ponadto dzielnica jest także obsza-
rem o najwyższym natężeniu miejsc zamieszkania sprawców wykroczeń
(osoby te stanowią 8,10% ogółu objętych orzeczeniami sądu rejonowego).

ku do ogólnego poziomu bezrobocia obliczonego dla Katowic na poziomie 3,8%, odsetek
osób bezrobotnych mieszkających w Szopienicach-Burowcu (zarejestrowanych w powiato-
wym urzędzie pracy) wynosił 4,0%. Dzielnica uplasowała się na drugim miejscu pod wzglę-
dem największego bezrobocia wśród wszystkich dzielnic miasta Katowice (Drobniak, Polko,
Plac 2014).

11Na podstawie Struktury problemów społecznych w dzielnicach miasta Katowice we-
dług danych instytucjonalnych, opracowanej w ramach projektu „Diagnoza problemów spo-
łecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach” reali-
zowanego przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. Ze względu na brak aktualnych danych
przywołano statystyki z 2010 roku.

12W 2013 roku z powodu wykluczenia społecznego i ubóstwa z pomocy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach najczęściej korzystali mieszkańcy Szopienic-
-Burowca (Drobniak, Polko, Plac 2014: 27).

13Spośród wszystkich klientów MOPS w latach 2007–2011 największy udział świad-
czeniobiorców w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Katowic odnotowano właśnie
w dzielnicy Szopienice-Burowiec. W 2011 roku wskaźnik ten wynosił prawie 17% (Dudek,
Jagódka-Dudek 2012: 34).

14Dane Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach (2010).
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Warto przywołane statystyki podsumować wskaźnikiem udziału miesz-
kańców Szopienic wśród wszystkich świadczeniobiorców MOPS Kato-
wice, który w 2011 roku wynosił prawie 17%15. Wymienione problemy
społeczne sprawiają, że Szopienice-Burowiec w ramach prac nad progra-
mem rewitalizacji dla miasta Katowice określone zostały jako „dzielnica
kryzysowa”.

Przedstawione powyżej negatywne zjawiska niewątpliwie przyczyni-
ły się do tego, że „Szopienice tętniące ruchem, pełne spieszących dokądś
ludzi już nie istnieją. Zostały po nich urywające się bez sensu ścieżki, odra-
pane mury i snujące się za dnia cienie zbieraczy złomu. Huta, czy raczej
to, co po niej zostało, to dla nich tylko pręty i inne żelastwo, które jeszcze
da się wyrwać ze ścian” (Krzyk 2013: 72–73).

Bagno — „osiedle zapomniane przez Boga” — część diagnostyczna

Począwszy od 2008 roku, działania Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej (MOPS) w Katowicach, a konkretniej — Centrum Aktywno-
ści Lokalnej (CAL) w Szopienicach16 skoncentrowały się na aktywiza-
cji społeczności lokalnej skupionej wokół kolonii Bagno w tejże dziel-
nicy. To właśnie organizator społeczności lokalnej podjął się współpracy
z tamtejszą społecznością, by za pomocą metody OSL zintegrować miesz-
kańców, zdiagnozować palące problemy i rozpocząć działania aktywizu-
jące17. Działania podejmowane w ramach OSL były rezultatem wdraża-
nia przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy
modelowego podejścia OSL właśnie na obszarach miasta Katowice (po-
wstały wtedy trzy ośrodki CAL w trzech różnych dzielnicach miasta —
Szopienicach-Burowcu, Załężu i Nikiszowcu). Ponadto w ramach syste-
mowego projektu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich pt. „Tworzenie

15Dane MOPS Katowice (2011), brak danych dla lat późniejszych.
16Program funkcjonował w latach 2008–2015. Celem głównym programu było ograni-

czenie wykluczenia społecznego oraz wzrost integracji społecznej i zawodowej wśród osób
tym wykluczeniem zagrożonych. Program był częścią projektu systemowego pt. „Damy ra-
dę — program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” i był współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

17Więcej informacji o pracy organizatora społeczności lokalnej na szopienickim osiedlu
Bagno można znaleźć na portalu internetowym Centrum Aktywności Lokalnej w Szopieni-
cach: www.szansa-szopienice.pl.
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i rozwijanie standardów usług instytucji pomocy i integracji społecznej”
opracowano model organizowania społeczności lokalnej18. Model został
oficjalnie nazwany metodą środowiskową pracy socjalnej i otrzymał reko-
mendację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Swój udział
w szkoleniach upowszechniających metodę OSL mieli także pracownicy
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Jak wynika-
ło z uzasadnienia organizatorów społeczności lokalnej, rozpoczęto pra-
cę metodą OSL właśnie na osiedlu Bagno, gdyż to tam nagromadzenie
problemów społecznych było największe w stosunku do całej dzielnicy.
Głównymi zdiagnozowanymi problemami, które CAL Szopienice miało
możliwie jak najbardziej ograniczyć, były19:

• zubożenie społeczności,
• nadużywanie alkoholu przez dorosłych i młodzież,
• niskie aspiracje edukacyjne (aż 50% mieszkańców miało wykształ-

cenie podstawowe, a 28% zasadnicze zawodowe/niepełne średnie),
• dewastacja klatek schodowych,
• niska aktywność społeczna,
• zły stan budynków mieszkalnych,
• problemy rodzinne — przemoc domowa, uzależnienia,
• poczucie braku bezpieczeństwa związane z zagrożeniem przestęp-

czością,
• niski poziom poczucia sprawczości i odpowiedzialności za swój los,
• wyuczona bezradność i zjawisko wielopokoleniowego korzystania

z pomocy społecznej,
• brak pozytywnych wzorców dla dzieci i młodzieży.

Osiedle Bagno w Szopienicach-Burowcu jest niewielkim osiedlem,
na które składają się trzy budynki mieszkalne (familoki) i które zamiesz-
kuje ok. 160 mieszkańców. Na przełomie XIX i XX wieku Bagno stanowi-
ło kolonię hutniczą huty cynku Bernhardi. Na zabudowę kolonii składają
się parterowe i piętrowe domy o niskim standardzie — dawniej w mieszka-
niach nie było dostępu do wody i kanalizacji20 (Matuszek, Tofilska, Złoty

18Więcej o modelu na stronie: www.osl.org.pl.
19Program Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach, Załącznik do uchwały

nr XXXIX/807/09 Rady Miasta Katowice z dnia 23 marca 2009 r.
20Kolonię oddano do użytku ponad sto lat temu. Od tamtej pory niewiele inwestowano

w istniejące budownictwo. Do dziś w familokach toalety znajdują się na korytarzach, nisz-
czeją klatki schodowe, a do niedawna osiedle borykało się także z brakiem odpowiedniej
przestrzeni do spędzania czasu wolnego.



Organizowanie społeczności lokalnej jako 23

2008: 23). Ludność Bagna stanowią rodziny wielodzietne, osoby starsze,
osoby po eksmisjach. Spora część z nich uzależniona jest od pomocy finan-
sowej MOPS w Katowicach (obserwuje się także pokoleniowe korzystanie
z oferty MOPS). W 2008 roku z 98 lokali na terenie osiedla aż 51 było za-
dłużonych. W żadnym mieszkaniu nie było centralnego ogrzewania. Tyl-
ko nieco ponad 10% lokatorów posiadało łazienki w swoim mieszkaniu.
Żaden z mieszkańców nie posiadał tytułu prawnego do zamieszkiwanego
lokalu21. Obecnie część mieszkańców kolonii to osoby zagrożone wyklu-
czeniem społecznym (po eksmisjach lub zagrożone eksmisją, bez stałego
źródła dochodu, mające problemy psychiczne). Jeszcze zanim w społecz-
ności pojawił się organizator społeczności lokalnej, osiedle to porówny-
wano do współczesnego getta, albowiem było ono zdegradowane miejsko
i społecznie, stanowiło wizytówkę biedy i patologizacji dzielnicy. Bagno
znajduje się na pograniczu dzielnicy. Odizolowanie terytorialne od reszty
części szopienickiej społeczności sprzyja odizolowaniu społecznemu i po-
czuciu alienacji wśród mieszkańców osiedla. Intrygująca wydaje się też
nazwa osiedla. Jej etymologia związana jest z terenami podmokłymi, ja-
kie otaczają to miejsce. Jednak w opinii wielu „bagnem” określić można
nawarstwianie się problemów społecznych na terenie kolonii. Stan osie-
dla sprzed zmian członkowie społeczności opisywali w taki oto sposób:
„dziura, chacharstwo, brud, kurz, kałuże, zdewastowane klatki, zaniedba-
ne podwórko, dziura zabita dechami, jedna piaskownica, przy której sta-
ła ławka i pełno butelek [po napojach alkoholowych — przyp. autorki],
koniec świata, nie ma nic, diabeł mówi dobranoc”22. Choć mieszkańcy
sygnalizowali swoje problemy np. spółdzielni mieszkaniowej i zgłaszali

21Dane z „Mapy zasobów dzielnicy Szopienice i potrzeb mieszkańców ulicy Roździeń-
skiej” opracowanej w 2008 roku przez Centrum Aktywności Lokalnej w Katowicach-Szo-
pienicach.

22Na potrzeby prac nad artykułem wykorzystano fragmenty wywiadów pogłębionych
przeprowadzonych z mieszkańcami Bagna. Przeprowadzono dwie tury badań. Pierwszą
w momencie największych efektów pracy metodą OSL oraz największej popularności miesz-
kańców w szerszym środowisku (2012 rok). Był to czas licznych wizyt studyjnych (przyj-
mowano pracowników socjalnych i przedstawicieli instytucji aktywnej integracji), moment
bardzo symboliczny. To właśnie wtedy o mieszkańcach Bagna zaczęto mówić jako o aktywi-
stach z potencjałem i zasobami. Był to również czas pierwszej euforii, pełen nadziei, opty-
mizmu, zapału do pracy i sporego zaangażowania kilkunastu mieszkańców osiedla. Druga
tura badań miała miejsce w 2016 roku, a więc po upływie ośmiu lat od momentu pierwszego
pojawienia się organizatora społeczności lokalnej na osiedlu.
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potrzebę wyremontowania klatek schodowych i zewnętrznej elewacji, to
spotykali się z odmową23.

Silna integracja mieszkańców, a co za tym idzie formowanie się grup,
najczęściej rodzi się z poczucia zagrożenia interesów własnych, zawierają-
cych się także w interesach całej grupy. Przykładem może być zagrożenie
zewnętrzne wynikające z planu budowy autostrady przecinającej konkret-
ne osiedle czy zagrożenie wewnętrzne związane z zamknięciem szkoły na
danym terenie. Jednak pobudzenie integracji nastąpić może także dzię-
ki temu, że „niekorzystne usytuowanie jednostki mieszkaniowej w struk-
turze przestrzennej miasta, negatywnie oceniane warunki mieszkaniowe,
złe połączenia komunikacyjne, braki w wyposażeniu w podstawowe usłu-
gi i urządzenia mogą być czynnikami sprzyjającymi ujednolicaniu postaw
mieszkańców” (Kryczka 1981: 42). Również historia rozwoju społeczno-
ści lokalnych pokazuje, iż jest to proces „jednoczący społeczności wokół
wspólnych problemów, takich jak kwestie mieszkaniowe czy brak dostępu
do świadczeń” (Pitchford, Henderson 2012: 69–70). Niewielki obszar geo-
graficzny o dużej koncentracji mieszkańców, zjednoczenie wokół wspól-
nego problemu oraz niezgoda na powszechne naznaczenie społeczności
były elementami, które w znacznym stopniu ułatwiały wprowadzenie me-
tody OSL. Z kolei największymi utrudnieniami były: specyfika obszaru
jako miejsca częstej fluktuacji ludności z powodów eksmisyjnych oraz
postać samego organizatora społeczności lokalnej, który był co prawda
znany w społeczności już wcześniej, jednak z roli kuratora społeczne-
go, co niewątpliwie nie zachęcało do współpracy niektórych mieszkańców
osiedla.

Pobudzenie do działań przez animatora i uzmysłowienie palących
problemów poskutkowało zawiązaniem się grupy inicjatywnej skupio-
nej w pierwszej kolejności na rozwiązaniu problemu, jakim okazał się
brak przestrzeni do bezpiecznego spędzania czasu wolnego przez najmłod-
szych. To ten problem społeczności okazał się najpilniejszy i to wokół nie-
go rozpoczęła się aktywizacja mieszkańców.

23Głównym argumentem za odmową ze strony spółdzielni mieszkaniowej było notorycz-
ne niepłacenie czynszu przez sporą część mieszkańców osiedla, co wiązało się z bezrobo-
ciem i tym, że przez lata Bagno stanowiło nowe środowisko zamieszkania dla osób eksmi-
towanych. Współpracy nie ułatwiał fakt, iż mieszkańcy przejawiali postawy roszczeniowe
względem spółdzielni.
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Wdrożenie metody OSL do pracy
z szopienicką społecznością lokalną

W jaki sposób wprowadzano metodę OSL do pracy ze społeczno-
ścią? Jakie efekty osiągnięto? Czy są one trwałe? By odpowiedzieć na te
pytania, prześledźmy proces wprowadzania OSL do szopienickiej społecz-
ności, który podzielony został na etapy przedstawione poniżej24.

1) Poznanie mieszkańców, ich potrzeb oraz zasobów poprzez roz-
mowy, wywiady, obserwację. Pierwszy etap pracy ze społeczno-
ścią zorientowany był na wzajemne poznanie się organizatora i spo-
łeczności, podczas którego badano zasoby i potrzeby mieszkańców,
przeprowadzano rozmowy, wywiady i obserwacje. Jak wspomina
Agnieszka Rzepecka, organizatorka społeczności lokalnej, początki
współpracy były trudne, ponieważ postawa mieszkańców była rosz-
czeniowa, pojawił się opór, dużo chcieli, ale nie byli w stanie nic dać
w zamian. Mieszkańcy nie przejawiali także dbałości o swoje najbliż-
sze otoczenie — na podwórzu panował brud, w piaskownicy znajdo-
wały się butelki po napojach alkoholowych, a niektórzy z członków
społeczności dewastowali i dokonywali kradzieży w obrębie swoje-
go sąsiedztwa. Pod wpływem spotkań edukacyjnych z organizatorem
społeczności lokalnej marginalizowana dotąd społeczność postano-
wiła wyjść z bezradności i podjąć pierwsze działania zorientowane
na poprawę jakości życia na osiedlu. Potrzeba im tylko do tego odpo-
wiednich narzędzi, umiejętnego wyznaczenia celów i doprowadzenia
do ich realizacji przy wsparciu instytucjonalnym.

2) Znalezienie lidera lokalnego. Niezwykle ważny element całego pro-
cesu. To od wyboru właściwego lidera współzależy powodzenie me-
tody OSL na danym terenie. Na pośrednika między organizatorem
(instytucjami) a członkami społeczności wybrano kobietę pełniącą
funkcję dozorcy budynków mieszkalnych i jednocześnie mieszkankę
osiedla, osobę otwartą, charyzmatyczną i motywującą do działań po-
zostałych członków społeczności i co najważniejsze — mieszkającą
na Bagnie od urodzenia, więc bardzo dobrze znającą osiedle, zarów-
no od strony infrastrukturalnej, jak i społecznej (znajomość ograni-
czeń, możliwość wskazania informatorów społecznych). Jak po la-
tach wspomina liderka: „Na początku zadawałam sobie pytania: czy

24Z danych Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach.
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dam radę, czy nie zostawią mnie mieszkańcy, miałam ogromny stres,
obawę, ale po pewnym czasie przekonałam się, że można na nich li-
czyć”.

3) Spotkania z mieszkańcami o charakterze edukacyjnym. Eduka-
cja mieszkańców miała charakter bardzo rozległy — począwszy od
wprowadzenia mieszkańców w podejmowane działania, formułowa-
nie celów, podział zadań, przez pisanie wniosków na realizację dzia-
łań, po naukę pisania pism do potencjalnych sponsorów. Do tego
wszystkiego zaliczyć trzeba także kształcenie umiejętności społecz-
nych, które u mieszkańców tego typu środowisk często tworzą lu-
kę kompetencyjną. Niezwykle istotna była także zmiana nastawie-
nia oraz przejście z myślenia: „Nam się należy” na „Możemy też
coś dać od siebie”. Jak mówili wtedy mieszkańcy: „Dobre jest to,
że mimo że nie robimy tego zarobkowo, to mamy z tego satys-
fakcję”.

4) Prezentacja mieszkańcom wyników przeprowadzonej diagnozy
potrzeb i zasobów, a więc ukazanie tego, co w opinii mieszkańców
należałoby zmienić, jakie działania należałoby podjąć. Na podstawie
zebranego materiału udało się wyodrębnić kilka problemów, najczę-
ściej pojawiały się: zdewastowane klatki schodowe, brak miejsca za-
baw dla dzieci, alkoholizm i niebezpieczeństwo. Podczas spotkania
mieszkańcy wspólnie ustalili, że najpilniejszymi problemami są jed-
nak brak bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu wol-
nego i zdewastowane klatki. Niezagospodarowane i brudne podwó-
rze nie sprzyjało integracji sąsiedzkiej. Spotkania mieszkańców naj-
częściej odbywały przed budynkami mieszkalnymi, gdzie mieszkań-
cy spędzali czas, przesiadując na schodach wejściowych. Najmłod-
si w poszukiwaniu rozrywek uciekali na tory kolejowe znajdujące
się tuż za oknami budynków mieszkalnych. Wszystko to w połącze-
niu z fatalnym stanem budownictwa mieszkalnego tworzyło typowy
obraz zmarginalizowanej śląskiej społeczności. Iskrą, która rozpaliła
aktywność społeczną wśród mieszkańców, był ogłoszony w 2007 ro-
ku konkurs organizowany przez tygodnik „Przekrój”, Provident Pol-
ska oraz Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu z Warszawy o na-
zwie „TAK! Pomagam”. Konkurs polegał na opracowaniu projektu
działań, które miałyby zostać zrealizowane w konkretnej społeczno-
ści. W związku z przystąpieniem do konkursu członków społeczności
utworzyła się grupa inicjatywna składająca się z lidera oraz czterech
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osób wspierających25. Grupa ta złożyła dwa wnioski konkursowe —
jeden na pozyskanie funduszy na budowę placu zabaw, drugi na zdo-
bycie środków na remont klatek schodowych. W odczuciu autorki ni-
niejszego artykułu etap diagnozowania potrzeb mocno uwypuklił de-
ficyty i problemy społeczności. Jest to oczywiście konieczne z punktu
widzenia organizatora społeczności lokalnej, tak by mógł wspierać
społeczność w ograniczaniu negatywnych zjawisk. Jednak publicz-
ne przywoływanie szczegółowych wyników diagnozy, częste genera-
lizacje, określanie całej społeczności mianem wykluczonej, niebez-
piecznej czy biernej może budzić w członkach społeczności poczucie
bezradności i niskiej samooceny. Urażone mogą czuć się zwłaszcza
osoby nieborykające się z większością zdiagnozowanych problemów.
Zatem na etapie charakteryzowania społeczności, jej przedstawiania
przed innymi należałoby się raczej skupić na jej potencjale i zaso-
bach.

5) Ustalenie wspólnego planu działań z udziałem mieszańców w celu
zajęcia się rozwiązaniem zgłaszanych przez mieszkańców proble-
mów. Projekt o nazwie „Bezpieczne dziecko” zakładający powstanie
placu zabaw na Bagnie otrzymał dofinansowanie w formie 4-tysięcz-
nego grantu. Od tego momentu rozpoczęła się praca będąca także
sprawdzianem umiejętności i kompetencji poszczególnych zaanga-
żowanych. Na tym etapie nawiązano współpracę z liderką społeczno-
ściową, która wzięła udział w cyklu warsztatów liderskich i anima-
cyjnych. Główną rolą liderki było motywowanie do działania pozo-
stałych członków grupy oraz pośredniczenie między mieszkańcami
a organizatorem społeczności lokalnej czy instytucjami. Mieszkań-
cy pod okiem animatora przystąpili do realizacji pierwszej akcji na
rzecz wspólnego dobra. Projektowanie ogródków, piaskownicy, za-
kup huśtawek, sadzenie kwiatów i krzewów, malowanie płotków —
wszystko to włączało w działanie coraz to więcej członków społecz-
ności. Duża w tym rola liderki. Jak mówili mieszkańcy: „Jak pani
Basia wychodziła na plac, to schodziła się reszta ludzi”. Pracy przy-
bywało, kończyły się natomiast środki finansowe. Z tego też względu
mieszkańcy w celu pozyskania dodatkowych środków nauczyli się

25Na podstawie: http://www.szansa-szopienice.pl/index.php?option=com content&vie
w=article&id=131:placzabaw&catid=46:inicjatywymieszkancow&Itemid=113 [data dostę-
pu: 18.06.2016 r.].
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redagować pisma do potencjalnych sponsorów. Łącznie wysłano 17
pism do różnych instytucji, co poskutkowało zgłoszeniem się spon-
sorów, którzy ofiarowali karuzelę dla dzieci, stół do ping-ponga, sa-
dzonki, ławki, farby i 16 ton piasku potrzebnego do piaskownicy26.
Wspólnymi siłami po kilku miesiącach wytężonej pracy mieszkań-
com udało się wreszcie stworzyć bezpieczne miejsce dla dzieci. Jak
wspominała liderka na Bagnie: „W jednym momencie było 10 ludzi,
później się znalazła jedna sąsiadka, druga sąsiadka, ten dał sztachet-
kę, ten dał łopatę, ten przywiózł ziemię i zrobiła się z tego grupa ta-
ka dość pokaźna i wspólnymi siłami zbudowaliśmy ten plac zabaw”.
Były jednak i trudne momenty, o których wspominała inna z miesz-
kanek: „Czasami było ciężko, bo ludzie nie wyszli [na podwórze —
przyp. autorki] (…) albo im się nie chciało, było nas kilka, same ko-
biety, a trzeba było przynieść ciężkie rzeczy, krawężniki, piasek”.

6) Stała edukacja mieszkańców, wspieranie ich w podejmowanych
działaniach. Organizator społeczności lokalnej nie jest bezpośred-
nim wykonawcą działań, jakie toczą się w społecznością, ale koordy-
natorem tych działań, służącym wsparciem. Pojawia się zatem pod-
czas realizacji konkretnych przedsięwzięć, a także pracuje poza ni-
mi, organizując choćby sieć potrzebnych kontaktów. Ten etap opierał
się przede wszystkim na rozwiązywaniu bieżących problemów, słu-
żeniu radą czy wskazywaniu możliwych dróg wyjścia z danej sytu-
acji. Zdaniem jednej z mieszkanek „zmieniła się mentalność ludzi,
teraz inaczej postrzegają oni swoje najbliższe środowisko, bardziej
dbają o nie, pilnują dzieci. Obserwujemy też osoby z zewnątrz, by
szanowały to, co my wypracowaliśmy”.

7) Badanie dowodów zmiany dokonywane poprzez rozmowy z miesz-
kańcami, zbieranie opinii, konfrontację ich oczekiwań z zamierze-
niami, dokumentację fotograficzną czy obserwację zmian jednost-
kowych i grupowych (m.in. podjęcie zatrudnienia przez niepracu-
jących, ukończenie licznych kursów). Jak wspominali w 2012 roku
mieszkańcy, „największym zaskoczeniem, zwłaszcza dla naszej ad-
ministracji [Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kato-
wicach — przyp. autorki] było to, jak wiele zrobiliśmy i że nic złego

26Napodstawie: http://www.szansa-szopienice.pl/index.php?option=com content&view
=article&id=131:placzabaw&catid=46:inicjatywymieszkancow&Itemid=113 [data dostępu:
18.06.2016 r.].
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się z tym nie dzieje”. Jak dodawała liderka: „Może gdyby to wszyst-
ko postawiła spółdzielnia, to już by to tu nie stało, a tak ludzie sami
zrobili i sami tego pilnują i dbają. Pieniądze nie muszą być zawsze,
bo siłą jest integracja ludzi, bo bez ludzi nic się nie zrobi”.

8) Planowanie z udziałem mieszkańców kolejnych działań — w mo-
mencie rozwiązania problemu wyjściowego, od którego rozpoczął się
rozwój społeczności, pojawiły się kolejne potrzeby zgłaszane przez
członków grupy. Zainteresowana grupa mieszkańców utworzyła wo-
kalny zespół muzyczny z powodzeniem koncertujący na lokalnych
uroczystościach. Mieszkańcy Bagna, przy wsparciu lokalnych insty-
tucji, organizowali wiele imprez rozrywkowych (m.in. Dzień Dziec-
ka, Mikołaj, Halloween, Piknik Sąsiedzki), dzięki spółdzielni miesz-
kaniowej, która ufundowała farby, samodzielnie pomalowali klatki
schodowe i część zewnętrznej elewacji oraz stworzyli boisko do pił-
ki siatkowej. Jedną z potrzeb społeczności było też założenie klubu
osiedlowego, w którym mieszkańcy mogliby się spotykać (zwłasz-
cza w przypadku niesprzyjającej pogody), by kontynuować swoje
działania. W 2013 roku odbyła się uroczysta inauguracja tego klu-
bu. Mieści się on w samym centrum osiedla, w jednym z budynków
mieszkalnych. Mieszkańcy organizują tam różnorodne warsztaty (ku-
linarne, decoupage), działa także lokalny klub seniora. Klub jest też
miejscem prób dla zespołu muzycznego. Wliczając do tego zawiąza-
ną współpracę ze sponsorami, nabycie nowych umiejętności i kom-
petencji społecznych i wreszcie — znaczne ograniczenie bierności
społecznej — można śmiało stwierdzić, że proces OSL na osiedlu
Bagno w Szopienicach uznać można za efektywny27. Z potrzeb sy-
gnalizowanych, ale jeszcze nierozwiązanych wymienić można brak
dróg asfaltowych w obrębie osiedla czy brak podstawowej infrastruk-
tury społecznej (do najbliższego przystanku autobusowego, sklepu,
kościoła czy szkoły mieszkańcy muszą przebyć 20-minutową drogę).
By rozwiązać ten problem, wystarczyłoby ich zdaniem utworzyć na
osiedlu przystanek autobusowy. Obecnie jednak problem nadal po-
zostaje nierozwiązany.

27Efekty pracy mieszkańców zobaczyć można na stronie: http://www.szansa-szopienice.
pl/index.php?view=category&catid=13&option=com joomgallery&Itemid=109 [data do-
stępu: 18.06.2016 r.].
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9) Stopniowe wycofywanie się pracownika socjalnego w sytuacji,
gdy mieszkańcy stawali się coraz bardziej samodzielni. Wspiera-
nie, gdy ponownie pojawiła się taka potrzeba. Społeczność w dal-
szym ciągu korzysta ze wsparcia lokalnych instytucji przy realizowa-
niu kolejnych przedsięwzięć. Zmienia się jednak charakter tej współ-
pracy. Nie polega ona na budowaniu społeczności od podstaw, lecz
na dalszym jej rozwoju, poprzez kontrolowanie i ewentualnie wspie-
ranie mieszkańców. Co najważniejsze, mieszkańcy pozyskali narzę-
dzia, dzięki którym już nie muszą prosić o pomoc i wsparcie instytu-
cji lokalnych, ale sami potrafią dzięki swoim zasobom projektować,
wdrażać i realizować małe inicjatywy społeczne. Również współpra-
ca nawiązana z kilkoma sponsorami pozwala im korzystać z możli-
wych źródeł finansowania, przez co działania mieszkańców z roku
na rok są coraz bardziej profesjonalne. Jak mówiła w 2012 roku Rze-
pecka: „Społeczność na Bagnie nie jest idealna, fakt utrudniają ciągłe
eksmisje na osiedle nowych osób, które nie uczestnicząc w począt-
kach rozwijania społeczności, nie potrafią się właściwie dostosować
do obecnie panujących tam warunków”.
Przy pracy metodą środowiskową niezwykle istotne jest wsparcie lo-

kalnych instytucji i szukanie możliwych źródeł finansowania. Dopiero tak
rozbudowania sieć kontaktów daje największe szanse na wprowadzenie
trwałych zmian w danej społeczności. Również na potrzeby aktywizowa-
nia szopienickiej społeczności zawiązano owocną współpracę z różnymi
instytucjami na szczeblu lokalnym. Wspominała o tym w 2012 roku or-
ganizatorka społeczności lokalnej: „To wsparcie nie idzie tylko z jednego
źródła, czyli z Europejskiego Funduszu Społecznego, to idzie z kilku źró-
deł, połączenie sił mieszkańców, spółdzielni, sponsorów i nas, czyli Pro-
gramu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach”. Poza wsparciem
finansowym niezwykle ważne jest także wsparcie pozafinansowe. Miesz-
kańców w aktywności wspierają lokalni radni, placówki oświatowe czy
Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Stowarzyszenie na
rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Mocni Razem, którego celem, jak
sama nazwa wskazuje, jest właśnie rozwój społeczności28.

Trwałość tego, co dzięki metodzie OSL zostało wprowadzone, gwa-
rantuje z pewnością jej charakter oddolny. Oddolny udział w rewitalizo-
waniu konkretnego terenu wyrabia w mieszkańcach nawyk dbania i brania

28Więcej na stronie: www.mocnirazem.org
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odpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie, co nie zawsze spotyka
się w przypadku odgórnego rewitalizowania i modernizowania przestrze-
ni. Oddanie częściowej władzy i możliwości samodecydowania o rozwo-
ju konkretnej społeczności w ręce mieszkańców jest nie tylko gwarantem
rozwoju społeczności w pożądanym przez większość jej członków kierun-
ku, ale też pozwala na dłużej zachować powstałe wyniki wytężonej pracy
efekty. Przed wdrożeniem do pracy z szopienicką społecznością metody
OSL mieszkańcy spotykali się często z aktami wandalizmu i nieposza-
nowaniem cudzego mienia. Owe negatywne zjawiska charakterystyczne
były także dla rdzennych mieszkańców. Dziś skala tych zjawisk została
w znacznym stopniu ograniczona.

Należy jasno zaznaczyć, że zmiany wywołane na skutek pracy zbio-
rowej pociągnęły za sobą także zmiany w aspekcie jednostkowym. Część
mieszkańców, rozpoczynając od aktywizacji w obrębie własnego osie-
dla, podjęła pracę zarobkową, poszerzyła swoje umiejętności liderskie czy
wzięła udział w licznych szkoleniach aktywizujących. Podejmowane na
Bagnie działania miały spory wydźwięk socjalizacyjny. Dzięki aktywne-
mu włączeniu do pracy całych rodzin, w tym zwłaszcza dzieci i młodzie-
ży, pogłębiono integrację rodzinną. Zmienił się także obraz rodzica w tej
społeczności. Relacje rodzinne i sąsiedzkie zostały ożywione (w niektó-
rych przypadkach wręcz odbudowane). Spora część mieszkańców wyszła
także z bierności społecznej — jedni bardziej otworzyli się na dzielni-
cę, inni (zwłaszcza osoby starsze) włączeni zostali w działania wewnątrz
osiedla. Dzięki wprowadzeniu OSL część mieszkańców osiedla przeszła
swoistą „rehabilitację społeczną”. Wszystko dzięki utworzeniu przyjazne-
go dzieciom miejsca do zabaw, przez powołanie do życia grupy wokalnej,
podjęcie zatrudnienia, aż do powstania klubu osiedlowego i nie tak często
spotykaną w innych społecznościach poprzemysłowych Górnego Śląska
aktywizację społeczną.

Mimo wprowadzenia wielu działań aktywizujących spora część
mieszkańców nadal uzależniona jest od wsparcia ośrodka pomocy spo-
łecznej. Najbardziej zaskakuje jednak to, iż przez część włodarzy miast
Bagno nadal traktowane jest jako cel eksmisji. Sytuacja ta stoi w sprzecz-
ności z pierwotnymi założeniami przyjętymi przy wdrażaniu OSL, jakoby
właśnie ten problem w znacznym stopniu piętnował i wykluczał tę spo-
łeczność w oczach innych.

Naiwnie byłoby twierdzić, że proces organizowania społeczności lo-
kalnej zawsze wolny jest od konfliktów i nieporozumień. Poza oczywisty-
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mi barierami występującymi zwłaszcza na początku między organizato-
rem społeczności a mieszkańcami, takimi jak brak zaufania, uprzedzenia,
niskie zainteresowanie współpracą, postawa roszczeniowa, konflikty, po-
jawiają się także problemy w samej społeczności, pomiędzy jej członka-
mi. Wielce pożądana jest sytuacja, w której społeczność otwiera się na to,
by wszystkie zamieszkujące ją grupy miały dostęp i mogły czerpać ko-
rzyści z tego, co pojawia się na skutek działań środowiskowych. Równie
wielce pożądaną i jednocześnie nierealną sprawą byłoby zaangażowanie
wszystkich członków społeczności do pracy na rzecz wspólnego dobra.
Z obserwacji poczynionych przez autorkę wynika, iż faza początkowa or-
ganizowania społeczności lokalnej, a więc założenie grupy inicjatywnej
składającej się z pierwszych mieszkańców chętnych do działań skupia naj-
pierw kilkoro członków społeczności. W miarę zaawansowania do gru-
py dołączają kolejne osoby: najpierw najbliższa rodzina, przyjaciele, o ile
mieszkają na danym terenie, później także inni mieszkańcy, niejako za-
rażeni wizją zmiany, która na ich oczach się dokonuje. W miarę upływu
czasu zauważyć można jednak spadek liczby zaangażowanych w konty-
nuację działań aktywizujących i pojawiający się wśród najwytrwalszych
mieszkańców żal. Żal ten kierowany jest nie tylko w stronę tych, którzy
wycofują się ze współpracy, ale przede wszystkim w stronę tych wszyst-
kich, którzy dysponując możliwościami czasowymi i umiejętnościami, nie
włączają się we wspólne działania, ale jedynie korzystają z ich efektów.
Również taki problem, niosący nawet znamiona kryzysu, po kilku latach
owocnej współpracy pojawił się w szopienickiej społeczności. W 2013 ro-
ku na rzecz społeczności stale pracowały zaledwie cztery osoby, przez co
dalszy jej rozwój stanął pod znakiem zapytania. Mieszkańcy podejmo-
wali próby zachęcenia do działania większej liczby mieszkańców, jednak
bez skutku. Obecnie, jak wspomina jedna z mieszkanek Bagna: „Aktywna
grupa liczy tylko trzy osoby, które niejako ciągną całe działania w klubie
oraz na osiedlu. Jednak jeżeli są w planie prace porządkowe oraz przy-
gotowanie imprez, to można liczyć na 20 mieszkańców osiedla. Bardziej
włączają się do pracy ludzie, którzy wykonują jeszcze pracę zarobkową,
niż ci, którzy jej nie mają. Mam tu na myśli osoby korzystające z pomocy
MOPS Katowice oraz rodziców z dziećmi. Niewiele rodzin wielodziet-
nych obecnie pomaga. Trudno jest ich przekonać, bo ciągle powtarzają
«a po co nam to». Wcześniej było widać więcej zaangażowanych ludzi,
nawet z problemami alkoholowymi”. W 2012 roku Rzepecka twierdzi-
ła, iż „społeczność musi być podtrzymywana, potrzebny jest bodziec ze-
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wnętrzny pchający ku działaniu. Mieszkańcy, przyzwyczajeni już do pew-
nego poziomu, muszą zdać sobie świadomość z tego, co mogą stracić na
skutek zatrzymania aktywności. Nie mogą w każdej sytuacji automatycz-
nie twierdzić, że zawsze mają wsparcie Programu Centrum Aktywności
Lokalnej w Szopienicach, bo już stają się zamknięci na nowe działania.
My nie możemy kierować wsparcia tylko na cztery osoby, musi pojawić
się nowa grupa osób zaangażowanych w dalszy rozwój osiedla. Potrzebne
są także liczne warsztaty doskonalące komunikację czy współpracę gru-
pową”.

Innym z zaobserwowanych przez autorkę problemów jest zbyt wy-
idealizowany obraz lidera, który, choć miał istotną rolę w całym proce-
sie, to jednak nie był osamotniony w dokonywaniu zmiany społecznej
na osiedlu. W konsekwencji doprowadziło to do kilku konfliktów mię-
dzy członkami grupy inicjatywnej (część z nich zamknęła się na dalszy
etap aktywizacji i nie angażuje się już w poprawę jakości życia na osie-
dlu). Najistotniejszym jednak obecnie problemem jest brak w środowisku
organizatora społeczności lokalnej. Otóż metodę OSL prowadzono w Szo-
pienicach w latach 2008–2015. Finansowano ją z funduszy unijnych. Od
2015 roku w całej dzielnicy nie ma żadnego organizatora społeczności lo-
kalnej, zaprzestano bowiem działalności CAL w Szopienicach. Wiązało
się to po pierwsze z nowym okresem programowania w ramach funduszy
europejskich oraz z opracowywaniem programów w ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). To w ramach tej struktury planowa-
ne jest utworzenie dwóch centrów społecznościowych dla mieszkańców
(Centrum Społecznościowe „Szopki” oraz Centrum Animacji Młodzie-
żowej) i to one mają być kontynuacją działań rozpoczętych przez CAL
Szopienice. Pierwotnie centra miały funkcjonować jeszcze w 2015 ro-
ku, rozpoczną swoją działalność jednak nie wcześniej niż w 2017 ro-
ku29. Co zaskakujące, nie odbyło się żadne spotkanie z mieszkańcami
Bagna podsumowujące wypracowane w ramach metody OSL efekty. Nie
dokonano także żadnej ewaluacji, nie sformułowano żadnych rekomen-
dacji. Sami mieszkańcy z kolei widzą potrzebę obecności organizatora
społeczności lokalnej w ich społeczności. Jak mówią: „Na pewno lepiej
się dzieje, gdy wśród społeczności jest organizator, ponieważ potrafi zak-

29Oba centra społecznościowe zostały wpisane jako główne działania w ramach Lokal-
nego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016–2022. Jest to jednak dopiero
projekt programu.
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tywizować ludzi oraz pobudza mieszkańców do dalszych działań, zbie-
ra pomysły oraz nadzoruje ich pracę. Potrafi na pewno lepiej nawiązać
z mieszkańcami kontakt i wie, na kogo może liczyć, choć to też nie za-
wsze na 100%”.

Rozwój społeczności lokalnej na Bagnie nadal jest w procesie zmia-
ny30. Po przejściu etapów początkowych, integracji i działania społeczne-
go przyszedł czas na integrację mieszkańców z resztą szopienickiej spo-
łeczności. Mieszkańcy Bagna do dziś mówią o sobie „my”, a całą resztę
szopienickiej społeczności określają „oni”, „tam w Szopienicach”. Dlate-
go aby wykluczeni za mnogość negatywnych zjawisk ponownie nie zostali
wykluczeni za sukcesy i powodzenia niezbędny jest dalszy wysiłek jak naj-
większej liczby mieszkańców przy dalszym wsparciu lokalnych instytucji.
Niezwykle ważna będzie w tym postawa samej społeczności. Podwaliny
pod integrację z resztą szopienickiej społeczności już są — mieszkańcy
stopniowo stają się coraz bardziej otwarci na gości z zewnątrz, zapraszają
ich na wydarzenia lokalne, podejmują także wspólne inicjatywy. Kto wie,
może podział na „my”–„oni” funkcjonuje tylko w słowach, a nie w czy-
nach?

Powodzenie metody OSL na Bagnie zauważone zostało przez inne
borykające się z podobnymi problemami społeczności. W 2012 roku za-
częli wyłaniać się inni mieszkańcy chcący zaktywizować swoje środowi-
ska. Jednak poza Bagnem trudno wyodrębnić inne osiedle w dzielnicy,
które zostałoby objęte podobnym wsparciem (CAL Szopienice funkcjo-
nowało siedem lat). Wymienić można co najmniej dwa powody takiej sy-
tuacji: po pierwsze, część mieszkańców obawiała się konfrontacji ze spo-
łecznością, bycia liderem. Wśród mieszkańców panowało także przeko-
nanie, że na innych osiedlach nie uda się wdrożyć metody OSL z powodu
konfliktowych i biernych sąsiadów. Po drugie, choć Bagno słusznie sta-
ło się wizytówką Szopienic, dowodem na efektywność metody CAL, to
jednak oczekiwać należałoby zaangażowania większej liczby społeczno-
ści w podobne procesy. Wydawać by się mogło, iż w tym przypadku za-
pomniano o pozostałych osiedlach dzielnicy.

30Rozwój społeczności na Bagnie dosyć dobrze został opisany przez lokalne me-
dia, które regularnie pojawiają się na większych uroczystościach organizowanych przez
mieszkańców (zob. np.: http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/793960,zazdrosc-z-bagna-
mozna-wyjsc-bez-zmiany-adresu-wyznania-grzesznikow,id,t.html?cookie=1; [data dostępu:
16.06.2016 r.]).
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Podsumowanie

Na skutek zmian na Bagnie pozostała szopienicka społeczność coraz
rzadziej piętnuje i stygmatyzuje tamtejszych mieszkańców. Spotkać moż-
na postawy wręcz przeciwne. Jak wspomina jedna z mieszkanek osiedla:
„Teraz już o nas inaczej mówią, że już nie bagno, tylko że to u nas jest
najładniejszy plac zabaw i to zbudowany własnymi siłami”. Jak dodaje li-
derka: „Dzisiaj Bagno jest inaczej oceniane przez innych mieszkańców
dzielnicy. Tętni życiem, jest kolorowy plac zabaw, co roku odnawiany
przez mieszkańców, są klomby z kwiatami, stół do ping-ponga, boisko
do siatkówki, społeczność od 2007 roku chętnie włącza się w organizację
imprez, które organizujemy na podwórku oraz w filii Klubu Osiedlowego
«Siódemka». Ludzie na osiedlu potrafią zrobić coś dla swojego podwórka,
żeby jeszcze było lepiej”.

Dzisiaj Bagno stanowi przykład dobrych praktyk brany pod uwagę
w tworzeniu standardów pomocy społecznej. Mieszkańcy corocznie przyj-
mują u siebie wizyty studyjne z całej Polski, podczas których eksperci
zajmujący się na co dzień aktywizacją i integracją czerpią inspirację do
działań.

Choć trudno byłoby mówić o całkowitym wyeliminowaniu wyklu-
czenia społecznego, to niewątpliwie w wielu jednostkowych przypadkach
jest ono już przeszłością. Jak pokazuje zatem przykład szopienickiego
osiedla, OSL może być metodą ograniczającą wykluczenie społeczne. Po-
przez przywrócenie jednostkom i grupom społecznym możliwości uczest-
niczenia w strukturze i podejmowania ważnych dla niej decyzji problem
spychania tych osób na margines społeczny już nie będzie tak realny. Pra-
cując w sposób prawidłowy metodą OSL, można przywrócić społeczeń-
stwu grupy wcześniej wykluczone.
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