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Zespół projektu kieruje słowa podzi�kowania do pracowników i reprezentantów słu�b 

społecznych i organizacji pozarz�dowych, którzy istotnie wzbogacili nasz� wiedz� o Łodzi 

i jej problemach. Słowa podzi�kowania kierujemy tak�e do władz miast za udost�pnienie 

niezb�dnych dokumentów i skierowanie do współpracy z zespołem badawczym osób, 

które bardzo nam pomogły w uzyskaniu niezb�dnych informacji. 

Pragniemy równie� szczególnie podzi�kowa� respondentom oraz członkom ich rodzin, 

którzy zgodzili si� po 10 latach opowiedzie� ponownie o swoim �yciu. 
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Prezentowane opracowanie zdaje sprawozdanie z wyników uzyskanych w jednym 

z modułów badawczych1 zrealizowanych w ramach projektu „WZLOT – Wzmocni� szanse 

i osłabi� transmisj� biedy w�ród mieszka�ców miast województwa łódzkiego”, 

finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest 

wzmocnienie procesu inkluzji społecznej poprzez dostarczenie władzom lokalnym naukowo 

udokumentowanej wiedzy o grupach ludno�ci zagro�onych bied� i ekskluzj� społeczn� oraz 

informacji o dobrych praktykach realizowanych w siedmiu najwi�kszych miastach 

województwa łódzkiego. 

Cele badawcze projektu zwi�zane były z opracowaniem diagnozy sytuacji społecznej 

zbiorowo�ci zamieszkuj�cych najwi�ksze miasta województwa łódzkiego w sposób 

szczególny zagro�onych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w cyklu �ycia 

oraz w mi�dzypokoleniowym przekazie. Uwaga została skoncentrowana przede wszystkim 

na ró�nych kategoriach mieszka�ców obszarów o du�ej koncentracji ludno�ci biednej 

(„enklawach biedy”), poniewa� badania prowadzone w innych krajach wskazuj�

na to, �e zubo�ałe s�siedztwo stanowi wa�ny czynnik w procesie wewn�trz- 

i mi�dzypokoleniowej transmisji biedy i wykluczenia społecznego. Badania dowodz� tak�e, 

�e newralgiczne znaczenie w tym procesie ma jako�� �ycia w dzieci�stwie i podejmowana 

w tym czasie interwencja społeczna. W polu zainteresowa� badawczych znalazły si� zatem: 

• dzieci �yj�ce na obszarach miast okre�lonych mianem „enklaw dzieci�cej biedy”, 

które charakteryzuj� si� du�ym nasileniem biednych rodzin z dzie�mi w szkołach 

podstawowych; 

• dzieci i młodzie� niepełnosprawna oraz 

• mieszka�cy łódzkich enklaw biedy2, w szczególno�ci za�

                                           
1 Sprawozdania z wyników uzyskanych w pozostałych modułach badawczych zawarte s� w nast�puj�cych 
publikacjach: Bunio-Mroczek P , Warzywoda-Kruszy�ska W  (2009), „Wczesne rodzicielstwo jako zagro�enie 
bied� i wykluczeniem społecznym”, Łód�: Wyd  „Biblioteka”; Dytrych J , Grotowska-Leder J  (2009), 
„Niepełnosprawno�� w dzieci�stwie jako szczególne zagro�enie bied� i wykluczeniem społecznym 
w przyszło�ci”, Łód�: Wyd  „Biblioteka”; Petelewicz M , Warzywoda-Kruszy�ska W  (2009), „Bieda 
w dzieci�stwie jako zagro�enie utrwaleniem biedy i wykluczenia społecznego w przyszło�ci”, Łód�: Wyd  
„Biblioteka”  
2 Łódzkie enklawy biedy wyznaczone zostały w latach 1996-1998 w projekcie „ Formy ubóstwa i zagro�e�
społecznych oraz ich przestrzenne rozmieszczenie w Łodzi”, kierowanym przez prof  W  Warzywod�-
Kruszy�sk�  W ramach tego projektu przeprowadzono wówczas 90 wywiadów biograficznych 
z przedstawicielami trzech generacji rodzin wspieranych przez pomoc społeczn�  Po upływie 10 lat w projekcie 
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• nastoletni rodzice3 zamieszkuj�cy takie spauperyzowane s�siedztwa. 

Wymienione zbiorowo�ci traktowa� nale�y jako „niszowe” – nie były one dot�d 

(z wyj�tkiem dorosłych mieszka�ców enklaw biedy – respondentów wywiadów 

biograficznych przeprowadzonych w drugiej połowie lat 90-tych) przedmiotem analiz 

naukowych. Bior�c pod uwag� fakt, �e brak jest informacji dotycz�cych cho�by tylko 

liczebno�ci wy�ej wymienionych zbiorowo�ci w poszczególnych miastach, a nawet 

dotycz�cych liczby �rodowisk przypadaj�cych na jednego pracownika socjalnego w Łodzi4, 

mo�na s�dzi�, �e problemy dzieci wychowuj�cych si� w enklawach biedy, nastoletnich 

rodziców oraz dzieci i młodzie�y niepełnosprawnej nie s� do ko�ca rozpoznane przez 

pracowników instytucji pomocy społecznej i innych słu�b społecznych. W zwi�zku z tym, 

zało�y� tak�e mo�na, �e wsparcie udzielane takim klientom ma charakter rutynowy, co 

sprawia, �e nie jest ono w pełni adekwatne do potrzeb materialnych i emocjonalnych 

wynikaj�cych z ich sytuacji �yciowej. Prezentowane wyniki bada� dostarczaj�, zatem wiedz�, 

która powinna istotnie przyczyni� si� do zwi�kszenia skuteczno�ci działa� słu�b społecznych 

w badanych zbiorowo�ciach. 

Realizatorem projektu jest Uniwersytet Łódzki (Instytut Socjologii, Katedra Socjologii 

Stosowanej i Pracy Socjalnej) działaj�cy w partnerstwie z Fundacj� Instytut Inicjatyw 

Społecznych w Łodzi. Zespół realizuj�cy projekt składa si� z osób o zró�nicowanych 

kompetencjach gwarantuj�cych osi�gni�cie celów projektu. W jego skład wchodz� głównie 

socjologowie oraz reprezentanci nauk o zarz�dzaniu i demografii. Zespół, ze wzgl�du 

na charakter realizowanych zada� był podzielony na dwie cz��ci: badawcz�

i administracyjno-organizacyjn� (pomoc techniczna). Personel bezpo�rednio odpowiedzialny 

za merytoryczn� stron� projektu liczy 8 osób i składa si� zarówno z bardzo do�wiadczonych, 

jak i z młodych badaczy. Koordynatorem całego projektu i osob� sprawuj�c� nadzór naukowy 

nad przebiegiem bada� jest profesor zw. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy�ska, 

która od lat 90-tych XX wieku prowadzi socjologiczne analizy procesów pauperyzacji 

i wykluczenia społecznego. W skład zespołu wchodziło 5 młodych badaczy – doktorantów 

i asystentów zatrudnionych w Instytucie Socjologii UŁ: mgr Joanna Dytrych, mgr Paulina 

Bunio-Mroczek, mgr Natalia Holets, mgr Bogdan Jankowski, mgr Marta Petelewicz i z-ca 

koordynatora projektu ds. naukowych dr Agnieszka Golczy�ska-Grondas. Konsultantem 
                                                                                                                                       

„WZLOT” ponownie przeprowadzono wywiady z tymi samymi respondentami i ich bliskimi (reprezentantami 
kolejnej generacji, która „wyrosła” w tych „zubo�ałych s�siedztwach”)  
3 Okre�lenie „nastoletni rodzice” odnosi si� do osób, które zostały rodzicami przed 20 rokiem �ycia  W czasie 
przeprowadzania bada� wszystkie te osoby były pełnoletnie  
4 W roku 2006 na jednego pracownika socjalnego przypadało �rednio 98 tzw  aktywnych kartotek (Golczy�ska-
Grondas A , Kretek-Kami�ska A , „Kontrakt jako narz�dzie w pracy socjalnej”, Raport z bada�, Łód� 2007, 22)  
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naukowym była dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. nadzw. UŁ, członek zespołów 

badawczych zajmuj�cych si� analizami łódzkiej biedy w latach 90. i autorka ksi��ki 

„Fenomen wielkomiejskiej biedy: od epizodu do underclass”, która tak�e jest współautork�

cz��ci opracowa� w projekcie WZLOT. Techniczno-organizacyjne przygotowanie 

i prowadzenie bada� oraz kontakty z „terenem” zapewniali przedstawiciele Fundacji Instytut 

Inicjatyw Społecznych: dr Piotr Szukalski – zast�pca koordynatora projektu 

ds. organizacyjnych, dr Dorota Starzy�ska oraz mgr Kamil Kruszy�ski. Ze wzgl�du 

na ich akademickie przygotowanie i kompetencje, udzielali oni tak�e konsultacji 

merytorycznych oraz przygotowywali szczegółowe analizy i opracowywali raporty lokalne. 

Oprócz członków zespołu realizuj�cego projekt, w miastach obj�tych badaniem działali 

lokalni koordynatorzy5, których zadaniem było pozyskiwanie danych niezb�dnych 

do stworzenia charakterystyki tych miast oraz do zestawienia działa� podejmowanych 

na rzecz dzieci i młodzie�y zagro�onych wykluczeniem społecznym. Ponadto lokalni 

koordynatorzy odegrali znacz�c� rol� wspieraj�c badaczy w organizacji bada� terenowych 

a przede wszystkim w organizacji seminariów z pracownikami usług społecznych 

w poszczególnych miastach. W biurze projektu zatrudnieni byli mgr Maciej Tomczak 

pełni�cy funkcj� sekretarza projektu i mgr Bo�enna Marciniak odpowiedzialna za kontakty 

z Instytucj� Po�rednicz�c� 2-ego stopnia – Wojewódzkim Urz�dem Pracy w Łodzi 

i opracowywanie wniosków o płatno��. 

Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszy�ska 

Koordynator projektu WZLOT 

                                           
5 Funkcje lokalnego koordynatora pełnili: w Łodzi – mgr Bogdan Jankowski, w Pabianicach – mgr Arkadiusz 
Głowacki, w Piotrkowie Trybunalskim – dr Maria Szyma�ska, w Radomsku – mgr Zbigniew Piechowicz, 
w Tomaszowie Mazowieckim – mgr Łukasz Kutyło, w Zgierzu – mgr Wioletta Głowacka  
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Przemiany, jakim podlega nasz kraj od 1989 roku spowodowane transformacj�

polityczn� i gospodarcz�, s� jednymi z najbardziej gwałtownych i gł�bokich w całej jego 

historii. I chocia� Polska unikn�ła najczarniejszego, wojennego scenariusza upadku 

sowieckiego imperium, to zasi�g i skala zmian spowodowanych tym upadkiem były cz�sto 

dramatyczne. Zmiana makrosystemowych rozwi�za� instytucjonalnych wpłyn�ła 

na rzeczywisto�� społeczn� w sposób nagły, wymuszaj�c rewizj� dotychczasowych strategii 

�yciowych niemal wszystkich obywateli naszego kraju. Poruszanie si� w przestrzeni 

prywatnej, instytucjonalnej i publicznej zacz�ło wymaga� nowych indywidualnych 

i grupowych sposobów „radzenia sobie” (Giza-Poleszczuk A., Marody M., Rychard R., 

2000). Pojawiły si� nowe cele, interesy, strategie, ale tak�e nowe ograniczenia i szanse 

dla tych działa�. Mo�na �miało powiedzie�, �e nic ju� nie pozostało takie jak dawniej. 

Te przemiany systemowe były tym bardziej dramatyczne dla mieszka�ców Polski, 

�e nało�yły si� na nie przekształcenia �wiatowego kapitalizmu, których konsekwencje 

nazywane s� globalizacj� (Bauman Z., 2000). Przeobra�enia polskie zbiegły si� równie�

w czasie z okresem dominacji teorii neoliberalnych w �wiatowej gospodarce (Wallerstein I., 

2004), oraz ich praktycznymi konsekwencjami widocznymi w działalno�ci takich 

ponadnarodowych instytucji finansowych jak Mi�dzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank 

�wiatowy. Koniec XX wieku był okresem, w którym za spraw� tych instytucji prywatyzacja 

i deregulacja zostały uznane za uniwersalnie i skuteczne w ka�dym kraju. Był to tak�e okres, 

w którym idea narodowego pa�stwa dobrobytu, dotychczasowa duma Zachodniej Europy, 

zacz�ła prze�ywa� powa�ny kryzys, gdy� mo�liwo�ci realizacji zasad „pa�stwa 

opieku�czego” zarówno w modelu skandynawskim, jak i socjalliberalnym napotkały powa�ne 

ograniczenia ekonomiczne. Wolny przepływ towarów, usług, kapitału i pracy zwi�kszył 

nierówno�ci w poszczególnych krajach oraz ograniczył mo�liwo�ci rz�dów w zakresie 

ich wyrównywania. Pomimo podejmowanych stara� Unia Europejska nie potrafiła 

wypracowa� Wspólnej Polityki Socjalnej jako programu zwi�kszaj�cego spójno�� społeczn�

i jednocze�nie pogł�biaj�cego integracj� europejsk� (Dziewi�cka-Bokun L., 2002). 

Powstaj�ca w tych warunkach nowa polska rzeczywisto�� stała si� przestrzeni� nie całkiem 

autonomicznych i trudnych do koordynacji procesów. Twórcy nowych zasad polityki 

społecznej w naszym kraju nie znale�li na Zachodzie gotowych wzorców i idei 
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do zaaplikowania, a jedynie dostosowali system prawno-instytucjonalny do wymaga�

systemu europejskiego (Morawski W., 1999). Odbywaj�ce si� w Polsce wybory polityczne, 

miały charakter referendów za (lub przeciw) jakiej� partii, a nie ideowych rozstrzygni��

dotycz�cych okre�lonego modelu pa�stwa polskiego. Ten brak socjalnej koncepcji 

odnowionego pa�stwa, brak umowy społecznej wykraczaj�cej poza ogólne zasady 

Konstytucji RP jest ci�gle odczuwalny i chocia� zmiana systemu politycznego 

i gospodarczego niew�tpliwie zdynamizowała nasze �ycie, a członkostwo Polski w Unii 

Europejskiej wzmocniło tendencje rozwojowe i modernizacyjne, to pytanie „Jaka Polska?” 

jest wci�� aktualne. 

To, w jaki sposób reagujemy na zmiany społeczne, czy potrafimy si� do nich 

adaptowa�, wykorzystywa� nowe szanse i pojawiaj�ce si� mo�liwo�ci, stało si� kryterium 

nowych podziałów społecznych oraz podstaw� modyfikacji struktury społecznej. Z jednej 

strony pojawiła si� grupa „beneficjentów transformacji”, którzy potrafili wykorzysta�

zarówno swoje osobiste predyspozycje, jak i zajmowane miejsce w momencie zmiany 

do podniesienia swojego statusu ekonomicznego i społecznego. Z drugiej strony, równie 

liczna grupa mieszka�ców naszego kraju, która w sposób trwały okazała si� niezdolna 

do samodzielnego funkcjonowania według nowych reguł, znalazła si� „poza głównym 

nurtem” (Doma�ski H., 2003). Ta polaryzacja, pocz�tkowo zachowa�, a pó�niej struktury 

społecznej, postawiła nas wobec faktu nowych nierówno�ci społecznych i zmian w strukturze 

klasowej naszego społecze�stwa oraz wobec pyta� o natur� zale�no�ci i wzajemnych 

oddziaływa� rozmaitych czynników, procesów oraz ich skutków. 

Polska odniosła niew�tpliwy sukces na polu ekonomicznym, wł�czaj�c si� bardzo 

sprawnie w kapitalistyczny system produkcji i wymiany dóbr, a polscy przedsi�biorcy 

i robotnicy okazali si� konkurencyjni na rynkach europejskich i �wiatowych. Utrwalił 

si� te� wizerunek Polski jako liberalnej demokracji. Niestety utrwaliły si� tak�e problemy 

społeczne, których „przej�ciowo��” okazała si� pozorna. Bezrobocie, bieda, marginalizacja 

społeczna okazały si� stałym elementem społeczno-ekonomicznego krajobrazu Polski, 

a ich skutki trwale obecne. W poprzemysłowych miastach obserwuje si� tworzenie „złych 

s�siedztw”, miejsc w przestrzeni, które ze wzgl�du na stan substancji mieszkaniowej, mog�

by� zaakceptowane tylko przez najubo�szych. 
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W roku 1998 ujawniono na podstawie bada� „Formy ubóstwa i ich przestrzenne 

rozmieszczenie w Łodzi”, przeprowadzonych pod kierownictwem prof. W. Warzywody-

Kruszy�skiej, 17 „enklaw biedy”, czyli obszarów, gdzie udział w�ród mieszka�ców 

gospodarstw domowych otrzymuj�cych zasiłki z pomocy społecznej przekraczał 30%. Ten 

zdiagnozowany proces koncentracji biedy w okre�lonych obszarach, przestrzenne 

„zag�szczanie si�” osób o niskich dochodach lub uzale�nionych od instytucji pomocy 

społecznej, wzbudził wówczas zrozumiały niepokój badaczy (�y� na marginesie wielkiego 

miasta, 2001). Niepokój ten był w pełni uzasadniony. Po upływie 10 lat mo�na zaobserwowa�

nasilanie si� tego procesu na terenie wyznaczonych wcze�niej enklaw. 

Koncentracji zamieszkania osób o bardzo niskich dochodach na tych obszarach miasta 

towarzyszy post�puj�ca degradacja techniczna tych miejsc. Zarówno z relacji mieszka�ców, 

jak i z opisów miejsc zamieszkania respondentów z roku 2008, wykonanych przez ankieterów 

w trakcie referowanego w tym raporcie badania, mo�na wnioskowa� o post�puj�cej 

i systematycznej dekapitalizacji i degradacji substancji mieszkaniowej w łódzkich enklawach. 

W ramach wcze�niej wyznaczonych, poprzez kwartały ulic, enklaw, tworz� si� mniejsze 

przestrzenie szczególnej koncentracji biedy i deprywacji ograniczone do poszczególnych 

domów, ulic lub ich cz��ci. Nie remontowane od lat budynki, w których cz�sto lokuje si�

mieszkania socjalne, nie nadaj� si� do godnego �ycia, nie tylko ze wzgl�du na swój stan 

techniczny, ale tak�e z powodu du�ego zagro�enia przest�pczo�ci�. W budynkach tych 

otrzymuj� mieszkania osoby, które utraciły prawo do dotychczasowych siedzib z powodu 

zaległo�ci w opłatach czynszowych, podlegaj�c degradacji przestrzennej i społecznej. 

Z drugiej strony widoczne s� tak�e skutki procesu okre�lanego jako gentryfication. 

Mieszka�cy miasta o niskich dochodach wypierani s� z centralnie poło�onych obszarów, 

które jako tereny atrakcyjne finansowo, przeznaczane s� na miejsca zamieszkania dla klasy 

�redniej (Jankowski B., Golczy�ska-Grondas A., 2009). Proces ten przyczynia 

si� do nasilania koncentracji biedy w mniejszych fragmentach enklaw, które s� dosiedlane 

przez wykwaterowywanych. Daj� si� zaobserwowa� skutki „walki o przestrze�”, widoczne 

w formie „plomb” lokowanych w�ród zdegradowanych kamienic, w której zwyci�stwo 

odnosz� przedstawiciele klasy �redniej, przejmuj�c bardziej atrakcyjne obszary miasta. 

Mieszka�cy enklaw biedy migruj� za� w ramach zajmowanej enklawy lub pomi�dzy 



11 

enklawami. Ich mo�liwo�ci zajmowania innych przestrzeni s� bardzo ograniczone 

ze wzgl�dów finansowych. Brak polityki społecznej skierowanej na rozwi�zywanie 

problemów mieszkaniowych osób najbiedniejszych powoduje, �e proces degradacji fizycznej 

zajmowanych przez nich przestrzeni post�puje wraz ze stopniem koncentracji biedy w tych 

miejscach (Miazga M., 2001) Jednocze�nie pozytywne efekty procesu zwanego społeczn�

rewitalizacj� nie s� jeszcze widoczne. 

���� !��������"����#�������
$��������%
����������������#��%�

Badania przeprowadzone w ramach komponentu „Mieszka�cy łódzkich enklaw biedy 

po 10–ciu latach” projektu „WZLOT – Wzmocni� szanse i osłabi� transmisj� biedy 

w�ród mieszka�ców miast województwa łódzkiego”, finansowanego przez Europejski 

Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, s� kontynuacj�

przedsi�wzi�cia badawczego zrealizowanego przez Instytut Socjologii UŁ w latach 1997 – 

1999. Prowadzone wtedy badania w ramach projektu „Formy ubóstwa i zagro�e� społecznych 

oraz ich przestrzenne rozmieszczenie w Łodzi” miały na celu wskazanie miejsc w przestrzeni 

miasta, które s� zal��kami łódzkich enklaw biedy, oraz rozpoznanie kierunków działania 

instytucji pomocy społecznej. Zebrano wówczas ponad 100 wywiadów biograficznych, 

z których 90 (grupa podstawowa) przeprowadzono z członkami 40 wybranych rodzin. 

Członkowie tych rodzin zostali respondentami w obecnych badaniach prowadzonych 

na przełomie lat 2008/2009 w ramach projektu WZLOT. Referowane badania stanowi�, 

jak si� zdaje, pierwsz� prób� w socjologii polskiej przeprowadzenia badania panelowego 

w�ród ludno�ci znajduj�cej si� na najni�szych szczeblach hierarchii społecznej. Ich pionierski 

charakter wyra�a si� tak�e w tym, �e badania biograficzne zrealizowane zostały 

w�ród przedstawicieli co najmniej dwóch generacji wchodz�cych w skład tej samej rodziny. 

Szczególna uwaga została po�wi�cona tym członkom badanych rodzin, którzy dziesi�� lat 

temu były dzie�mi. Pozwoliło to na �ledzenie procesu dziedziczenia biedy i wykluczenia 

społecznego w�ród tych, którzy s� potomkami osób do�wiadczaj�cych masowego 

i chronicznego bezrobocia z lat 90-tych. 

Analiza transkrypcji wywiadów z roku 1998 i 2008 daje mo�liwo�� �ledzenia losów 

rodzin i ich poszczególnych członków w długim okresie, wykraczaj�cym nawet poza czas 

trwania �ycia poszczególnych badanych, w odniesieniu do dwóch, trzech lub czterech 

pokole� respondentów. 
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Populacja badana w roku 2008 to 90 osób, członków 49 rodzin, w�ród których 

znajduje si� 30 rodzin wchodz�cych w skład próby z roku 1998. W roku 1998 prób� główn�

stanowili klienci pomocy społecznej w wieku 45-60 lat, zamieszkali na terenie „enklaw 

biedy”, czyli tych kwartałów ulic, gdzie udział w�ród mieszka�ców członków gospodarstw 

domowych otrzymuj�cych zasiłek z pomocy społecznej przekraczał trzydzie�ci procent. 

Wychodz�c od tej generacji do bada� dobierani byli ich wst�pni (rodzice) lub/i zst�pni 

(dzieci). 

Dokonuj�c doboru próby w roku 2008 kontaktowali�my si� z którym� z członków 

rodziny badanej w roku 1998, prosz�c o wyra�enie zgody na wywiad i podanie nam 

aktualnych numerów telefonów córek/synów, matek/ojców, babek/dziadków. Do analiz 

wł�czyli�my tylko te wywiady, które miały co najmniej swoj� „par�”, czyli reprezentanta 

jeszcze jednej generacji. Analogicznie jak w roku 1998, zastosowano metod� biograficzn�

gromadz�c family life stories w odniesieniu do tych, którzy nie uczestniczyli w badaniach 

z roku 1998. Ówczesnych respondentów prosili�my z kolei o opowiedzenie o tym, co działo 

si� w rodzinie od roku 1998 roku. Ankieterzy przeprowadzaj�cy wywiad z osobami, 

które dziesi�� lat temu były respondentami, byli zobowi�zani do przeczytania transkrypcji 

wywiadu poprzedniego, �eby ewentualnie mogli przypomnie� wydarzenia zarejestrowane 

w roku 1998, co mogło ułatwi� rozpocz�cie kolejnej narracji od tego momentu. W niniejszym 

raporcie referujemy wyniki uzyskane w badaniach z roku 2008, traktuj�c je jako cz���

autonomiczn�. 

W�ród respondentów z roku 2008 jest 23 m��czyzn i 67 kobiet. 28 osób okre�liło swój 

stan cywilny jako kawaler/panna, 32 osoby jako zam��na/�onaty, 16 osób jako rozwiedzione, 

a 14 jako wdowy/wdowcy. Z 28 osób, które formalnie s� kawalerami/pannami – 11 �yje 

w konkubinacie z partnerem, trzy osoby (kobiety) samotnie wychowuj� dzieci. 14 osób 

prowadzi samotnie gospodarstwa domowe lub mieszka z rodzicami. 

Spo�ród 32 osób, które okre�liły si� jako zam��ne/�onate: 7 mieszkało tylko 

ze współmał�onkiem, 16 ze współmał�onkiem i dzie�mi, pozostali z innymi członkami 

rodziny. Spo�ród 16 osób rozwiedzionych: 1 osoba �yje w konkubinacie z nowym partnerem, 

3 prowadz� jednoosobowe  gospodarstwo domowe, a 12 (kobiet) samotnie wychowuje dzieci. 
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Spo�ród 14 wdów/wdowców: 4 osoby �yj� w konkubinacie, 3 osoby mieszkaj�

samotnie, 7 osób (kobiet) samotnie wychowuje dzieci. 

Z przedstawionego zestawienia wynika, �e 16 osób pozostaje w nieformalnych 

zwi�zkach oraz, �e 22 osoby samotnie wychowuj� dzieci. 

Respondenci w przewa�aj�cej wi�kszo�ci wywodz� si� z łódzkich rodzin robotniczych 

(75 osób). Osiem osób pochodzi z rodzin chłopskich, a siedem z rodzin pracowników 

umysłowych. 

Zdecydowan� wi�kszo�� badanych stanowiły osoby o niskim poziomie wykształcenia: 

68 zako�czyło edukacj� na wymaganym w danym czasie poziomie elementarnym (60 osób 

podstawow�, 8 gimnazjum), 14 – szkoł� �redni�, 3 – wy�sz�. 

Cho� kryterium doboru respondentów nie było aktualne zamieszkiwanie na terenie 

„enklawy biedy” ustalonej w roku 1998, zdecydowana wi�kszo�� badanych mieszka w takich 

wła�nie miejscach.  

Tabela 1 

Liczba wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami poszczególnych pokole�

(2008) 

Kategoria respondentów 

Liczba 

przeprowadzonych 

wywiadów 

I pokolenie (osoby urodzone w przed rokiem 1949) 15
II pokolenie (osoby urodzone w latach 1950-1969) 38
III pokolenie (osoby urodzone w latach 1970-1990) 37 
Razem 90 
	ródło: opracowanie własne 

Analizy 2 700 stron wywiadów po transkrypcji z zapisów audio na dyktafonach 

dokonano za pomoc� programu NVIVO7. Analiza ta pozwala na sformułowanie wst�pnych 

wniosków dotycz�cych mechanizmów sprzyjaj�cych transmisji biedy oraz interwencji 

instytucji pomocy społecznej w enklawach biedy. W cytatach wywiadów zachowano 

oryginaln� wymow� respondentów, a zapis interpunkcyjny odzwierciedla charakter 

i dynamik� wypowiedzi. Wszystkie pojawiaj�ce si� w cytatach imiona i nazwiska zostały 

zmienione. 
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Na podstawie obserwacji badaczy i ankieterów oraz wypowiedzi przedstawicieli słu�b 

społecznych mo�na sformułowa� tez�, �e w okresie ostatniego dziesi�ciolecia proces 

utrwalania si� biedy w wyznaczonych obszarach nasilił si�. „Enklawy biedy” ujawnione 

uprzednio na podstawie warto�ci współczynnika pauperyzacji6 i zamykaj�ce si� w kwartałach 

ulic, stały si� obszarami, na których pojawiaj� si� nowe punkty skupiania si� osób ubogich. 

Pojedyncze kamienice i fragmenty ulic staj� si� miejscami koncentracji biedy chronicznej, 

do�wiadczanej przez poszczególne osoby w co najmniej dwóch fazach ich �ycia. 

Ta koncentracja biedy w mniejszych, ale liczniejszych obszarach nasiliła negatywne procesy 

zwi�zane z procesem transmisji biedy, szczególnie w jej mi�dzygeneracyjnym wymiarze – 

bieda chroniczna staje si� „kapitałem” przekazywanym dzieciom. Poniewa� transmisja biedy 

nie ma charakteru jednokierunkowego, bieda dzieci i wnuków uruchamia� mo�e proces 

pauperyzacji starszych generacji. 

Brakowi �rodków do �ycia towarzysz� bardzo złe warunki mieszkaniowe, niemo�no��

uzyskania pracy daj�cej poczucie stabilizacji, �ycie z dnia na dzie�, nieplanowane 

lub wczesne rodzicielstwo itd. Pomimo tego, �e ostanie dziesi�� lat było dla Polski okresem 

gospodarczego sukcesu (szczególnie po 2004 r.), ludzie �yj�cy w łódzkich enklawach 

wci�� s� ostatnimi w kolejce do korzy�ci płyn�cych z ekonomicznego wzrostu i rozwoju. 

Ci�gle lokuj� si� na najni�szych pozycjach społecznego spektrum, a potencjalne korzy�ci 

płyn�ce z ró�norodnych polityk pa�stwowych do nich nie docieraj�. Mo�na powiedzie�, 

�e na tle bogac�cej si� cz��ci społecze�stwa, relatywnie biedniej�. Wypadaj�c poza „główny 

nurt”, realizuj� strategie �yciowe zgodne ze swoj� nisk� samoocen�, a rodzaj i charakter tych 

strategii staje si� trwałym elementem przekazywanego dziedzictwa. Konsekwencj�

post�puj�cej deprywacji potrzeb s� bariery ograniczaj�ce prawidłowe funkcjonowanie 

mieszka�ców łódzkich enklaw biedy, takie jak: 

• zły stan zdrowia; 

• ko�czenie edukacji na wczesnych etapach kształcenia; 

• brak kwalifikacji zawodowych, wykonywanie prac „na czarno”; 

• brak kompetencji społecznych umo�liwiaj�cych efektywne funkcjonowanie; 

• brak zasobów i zaplecza. 

                                           
6 Współczynnik pauperyzacji był obliczany jako udział ludno�ci w gospodarstwach domowych pobieraj�cych 
�wiadczenia z pomocy społecznej w�ród mieszka�ców danego kwartału ulic  
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Obecna definicja zdrowia przyj�ta przez �wiatow� Organizacj� Zdrowia (WHO) 

jest nast�puj�ca: Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale tak�e stan 

pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia). Stan 

zdrowia jest rezultatem wyposa�enia genetycznego, oddziaływa� �rodowiska i stylu �ycia. 

Pozostaje tak�e w zwi�zku z wiekiem: osoby cierpi�ce na ró�nego rodzaju schorzenia spotyka 

si� w�ród osób starszych cz��ciej ni� w�ród młodszych. Choroby respondentów stanowi�

cz�sto konsekwencj� faktu, �e mieli rodziców „niskiej jako�ci” (alkoholików, osoby cierpi�ce 

na przewlekłe choroby), oddziaływania �rodowiska wychowawczego (alkoholizm rodzica, 

brak higieny w domu), szkodliwych warunków pracy (d�wiganie ci��arów, zapylenie), 

bezrobocia, brak dost�pu do specjalistów wskutek braku ubezpieczenia społecznego, złych 

nawyków (nadu�ywanie alkoholu, palenie papierosów), wyboru nieodpowiednich partnerów 

�yciowych (alkoholizm m��a/�ony), kłopotów rodzinnych i zawodowych dorosłych dzieci 

(brak pracy, nieporadno�� wychowawcza córek i synów wpływa na stan psychiczny 

badanych). Trzydziestosiedmioletnia matka dwojga dzieci w wieku szklonym relacjonuje: syn 

chodzi do szkoły X [szkoła specjalna] tam jest szkoła lecznicza taka, ma problemy troch� z 

nauk� no ale… bo jest drugi rok w tej samej szkole, powinien by� tu w rejonowej swojej ale 

jest tutaj…; rok został opó�niony przez… przez przedszkole, przedszkole stwierdziło, �e si� nie 

nadaw… �e si� nic nie nauczył i poszedł do szkoły X no i tam jest du�o lepiej, bo...; robi 

post�py, bo ju�… umi cokolwiek, umi napisa�, umi przeczyta�, umi… rozwi�zywa� litery, 

jak był w przedszkolu, w zerówce nie umiał nic. No i… du�o pomaga wła�nie ta szkoła X 

z tego wzgl�du, �e dostaje tam leki na rozszerzenie kory mózgowe… on został skierowany 

do szkoły specjalnej tak jak mojej siostry młodszy syn, córka znaczy starsza, 

ale my �e�my…bo kiedy� Danusia [siostra respondentki, o której córce mówi respondentka]

chodziła wła�nie do takiej szkoły, i ja poszłam si� dowiedzie� jak to mo�na załatwi�

i musiałam z nim jecha� na specj… do specjalnej…(08.EB.03.03). 

Inna matka tak opowiada o swoim synu: Kamil w ogóle jest dzieckiem chorym, 

choruje na jelita… choroba si� zacz�ła jak Kamil miał 4 latka, ma kolitis… to jest… 

wrzodziej�ce jelito grube.. jest dzieckiem specjalnej troski bo… te� nie wiedzieli�my kiedy 

ja nie pracowałam dziecko zachorowało, nikt nas nie poinformował, �e mog�

si� o jakiekolwiek �wiadczenie stara� zwi�zane z leczeniem Kamila.. yyy.. a pobytu w szpitalu 

było masa, równie� ma wad� serduszka, która jest kontrolowana co 5 lat. Ma taki dodatkowy 
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płat przy lewej… przy lewym przedsionku. No teraz si� okazało, �e ma równie� wad� wzroku, 

powa�n� bo ma plus pi�� na prawym oczku wi�c nie jest…(08.EB.13.04). 

Przewlekłe choroby s� tak�e wynikiem wieloletnich zaniedba� zwi�zanych 

z np. brakiem wła�ciwej diagnozy ju� w dzieci�stwie czy niemowl�ctwie – nie leczone staj�

si� przyczyn� stałej niepełnosprawno�ci: znaczy córka cz�sto mi chorowała wła�nie jak była 

mniejsza to miała podejrzan� padaczk� i miała rent� na to, renta si� sko�czyła, 

bo nie przeszła dalszych komisji, syn no to tam troch� z gardłem ma z wymow� ma, chodzimy 

po lekarzach, miał teraz usuwane niedawno migdały, powiedzieli, �e to od migdałów, okazało 

si�, �e migdały �e�my mu wycieli, a nadal ma jeszcze trudn� wymow� jak na swój wiek wi�c 

chodzimy z nim po lekarzach no i szukamy przyczyny czemu on jeszcze nie jest tak 

jak powinno by� (08.EB.03.02). 

Pi��dziesi�cioletnia respondentka, która od 12 lat nie mo�e znale�� pracy z powodu 

„choroby uszu” relacjonuje: dwana�cie lat si� z tym m�cz�, i lekarze nie wiedz�, co to jest, i 

praktycznie, jak jestem w szpitalu, a cz�sto, to królika do�wiadczalnego ze mnie robi�. A nic 

nie pomaga (08.EB.15.01). 

Oprócz chorób somatycznych ró�nego rodzaju, w�ród respondentów znajduje si� du�o 

takich, którzy maj� problemy psychiczne i osobowo�ciowe. Osiemnastoletnia dziewczyna, 

nie mog�c uzyska� wsparcia rodziny ani szkoły, usiłowała popełni� samobójstwo: Chciałam 

popełni� prób� samobójcz� ale mnie oczywi�cie, na szcz��cie ona nie wyszła i znalazłam 

si� w szpitalu… w [szpitalu] na toksykologii.. i tam wła�nie zrozumiałam, �e tak sama… 

�e mam całe �ycie przed sob�… i nie mog� go zmarnowa�. Wróciłam do szkoły wtedy, 

to był ju� drugi semestr, jaka� połowa była drugiego semestru. Ja u�wiadomiłam sobie, 

�e ten rok to jest ju� zawalony, �e musz� si� wzi�� w gar�� i…(08.EB.06.03). 

Depresje i załamania psychiczne s� cz�stym zjawiskiem: No dopiero mówi� Panu 

kryzys mnie dopadł jak byłam sama i ten mój drugi m�� za którym razem si� wyprowadził 

to ja chodziłam na (…), nie pami�tam ile. Tam był taki o�rodek terapeutyczny dla osób 

zdrowych i problemami, co� takiego i tam miałam tak� zaprzyja�niona pani� doktór, 

która mi wła�nie dała skierowanie  i chodziłam na Soln�, ten do tego ostatniego 

przez 8 miesi�cy. I ona mówiła, nie mog� ci inaczej pomóc, (…)No i tam te dwa posiłki 

i jak si� im zostawało to mo�na było sobie w słoik wzi�� i na kolacje sobie podczas zaj��

czy co�. Tak �e solidnie, skrupulatnie tam chodziłam. Raz tylko zachorowałam 

ale tak powa�nie, no to tydzie� tam nie chodziłam, ale nie wypisali mnie. Uwzgl�dniono 

mi to po prostu. By tylko jak si� jest niesolidnym to wypisuj� (08.EB.01.01). 
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Samotna matka (30 lat) dwojga dzieci, mieszkaj�ca z ojcem alkoholikiem i cierpi�ca 

na depresj�: Siada mi kr�gosłup, i, i, i bóle głowy. I człowiek nawet nie wie z czego. 

Ale po prostu w takim, w takim  w takim młodym wieku, ale czuj� si� normalnie jakbym miała 

pi��dziesi�t par� lat. To wszystko mnie przytłumiło. Przytłumiło mnie po prostu. Nie tyle, 

mówi�, i psychicznie i fizycznie, no. Mówi�, na tle n... nerwowym, te� tle nerwowym si�

człowiek. Niby człowiek... wszystko to prze�ywa, to tu wszystko siedzi, ale gdzie� to potem 

to uj�cie musi mie�, na... na... na zdrowiu si� odbije, na głowie i tak dalej. Byle... byle 

człowiek by nie zwariował. Bo były momenty, były momenty, �e no.... Kiepskie, kiepskie 

naprawd� (08.EB.23.02). 

Cz�sto z powodu złego stanu zdrowia respondenci zmuszeni s� rezygnowa� z pracy. 

Respondentka o swoim m��u, który utrzymuje si� z renty chorobowej w wysoko�ci 510 zł: 

Ostatnio pracował w R [nazwa firmy] i to kilka lat tam pracował i go zwolnił, dlatego 

�e chorował w szpitalu był w tamtym roku trzy razy (08.EB.50.01). 

Kłopoty zdrowotne s� cz�stym powodem utraty pracy, a ich trwałe skutki 

uniemo�liwiaj� jej odzyskanie: Bo ja pracowałam wpierw na prz�dzalni. Pó�niej... 

Na 3 zmiany. Pó�niej si� przeniosłam tutaj na [ulica w centrum]. Ten wie�owiec, co jest koło 

Katedry. Zapomniałam jak on teraz, to ju� inaczej si� nazywa. Na szwalni. Byłam 

jako prasowaczka. I te� wła�nie dwa i pół kilo było �elazko było, to musiałam wa�y�, 

czy to jest choroba zawodowa czy nie. Bo nie mogłam tego �elazka podnie�� do góry. R�ka 

prawa mi wysiadła. No i dostałam wylewy i blokady wszystkie na t� praw� r�k�. W łokciu 

miałam czyszczon�. Te� słyszałam. Ani mnie nie u�pili, ani nic. Wszystko na �ywca mi robili, 

te� u [szpital]. I powiedzieli, �e normalnie b�d� wszystko... Przyst�pi� do pracy. No to si�

zgodziłam. A co do czego, niestety. Nie przyst�piłam do pracy. Z tego wzgl�du..(…).

Na zasiłku rehabilitacyjnym. Nic mi to nie pomogło. Tylko wielka kaleka zostałam z tego 

wzgl�du, �e jak oni mi to oczy�cili w łokciu t� ko��. To pó�niej zało�yli mi gips. A ten gips był 

stanowczo za mocno. I on mi rozszerzył...To jako� było koniec roku, pocz�tek nowego roku. 

I podusie tu miałam z tych palcy sine i napuchni�te, tutaj te� całe ta skóra mi przeszła na gips 

i tylko przecieli mi, troszk� rozszerzyli i na to jeszcze raz zało�yli. A jak mi całkiem zdj�li, 

no to taka r�ka, to normalnie siwiutka si� zrobiła. A puchła... Jak... W oczach. 

I nie wiedziałam co. Pó�niej chodziłam na t� rehabilitacj�... No i pó�niej chcieli mi łama�

te dwie ko�ci, �eby wzi�� normalnie włada�. No ale stało si� jak si� stało. Te ko�ci nie wyszły, 

bo si� nie zgodziłam. Mówi�, nie dosy�, �e mnie r�ka boli, prawie j� mam... Tam... Jakie�... 

Nie pami�tam jakie to centymetry tam do ramienia mi brakuje. No i mam t� chorob� ostro... 
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poro koz� [osteoporoz�]... No i to ju� zostanie. Tak�e tylko do dwóch kilogramów mog� w tej 

r�ce d�wiga�. Nic wi�cej. Ona tak mnie bardzo boli, �e ju� nie wiem co mam z t� r�k�... 

I to jeszcze prawa (08.EB.05.02). 

Problemy zdrowotne rodziców wpływaj� tak�e na losy ich dzieci, czasami w sposób 

wr�cz dramatyczny: Mamusia w wieku moim dwunastu lat, jak ja sko�czyłam dwana�cie 

lat mamusia zmarła. Miała problemy z płucem i zrobiły si� tam zrosty no i mamusia zmarła 

i po pół roku �e�my poszły ja i młodsza siostra poszli�my do domu  dziecka z uwagi na to, 

�e mój tata miał katarakt�, niedowidział wi�c nie mógł si� tak nami naprawd� opiekowa�

wi�c byli�my w domu dziecka (08.EB.48.01). 

Widocznym wska�nikiem stanu zdrowia jest niepełnosprawno��. Rzuca si� w oczy 

fakt, �e w badanych rodzinach niepełnosprawno�� w ró�nych pokoleniach zdaje si� by�

„stanem naturalnym”. Czterdziestopi�cioletnia mieszkanka famuł, wychowuj�ca siedmioro 

dzieci, relacjonuje ich szkolne problemy: Marysia, jeszcze si� uczy…Ko�czy gimnazjum, 

bo ona ma dwuletnie opó�nienie bo ona jest dzieckiem niepełnosprawnym. Dlatego sk… 

sko�czy gimnazjum, no to gimnazjum jeszcze… my�li na razie ale jeszcze si� nie zdecydowała 

gdzie ma i��, syn chodzi do szkoły integracyjnej, bo ma zespół AD-HD, z którym no trzeba 

naprawd�… wymaga du�ej pracy, ale… jestem bardzo zadowolona ze szkoły, bo on chodzi 

tutaj do zespołu szkół specjalnych, do klasy integracyjnej…(08.EB.27.01). Konkubent 

respondentki i ojciec wszystkich jej dzieci nie pracuje gdy�: jest osob� niepełnosprawn�. 

Pracował ale nie pracuje. Teraz był ostatnio w szpitalu, zło�ył dokumenty na komisj�

(08.EB.27.01). 

&�����-�%
�������(��
����������������"�����������

Istnienie obowi�zku szkolnego wymusza uko�czenie szkoły uznawanej 

za elementarn� w danym czasie. Dla badanych z ró�nych generacji była to siedmio – 

i o�mioletnia szkoła podstawowa, a dla najmłodszych roczników – gimnazjum. W badanej 

próbie nie ma osób, które nie dopełniłyby tego obowi�zku. Jednak�e cz��� uzyskała 

�wiadectwa uko�czenia szkoły specjalnej, szkoły w ramach Ochotniczych Hufców Pracy, 

w szkole dla osób maj�cych opó�nienia w realizacji obowi�zku szkolnego. S� to osoby, 

które z ró�nych powodów nie radziły sobie w publicznych szkołach masowych. 

Powody zako�czenia edukacji na poziomie elementarnym mog� by� ró�nego rodzaju: 

wynikaj� z sytuacji rodzinnej (konieczno�� pój�cia do pracy z powodu biedy, brak zach�t 

i stymulacji w rodzinie, brak warunków fizycznych do uczenia si� – ciasnota), stanu zdrowia 
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i mo�liwo�ci intelektualnych, wpływu grupy rówie�niczej, itp. Mo�na przyj��, 

�e rozstrzygaj�ce znaczenie dla kariery edukacyjnej maj� warunki, w jakich przebiega okres 

adolescencji. W tej fazie �ycia oddziaływanie grupy rówie�niczej jest bardzo silne i je�li 

nastolatek/a nie ma oparcia w rodzinie, chłopcy wchodz� na trajektori� „kryminalisty”:

miałam z synem kłopoty wpadł mi w narkotyki, kilka wyroków, to znaczy nie odsiadywał tylko 

wszystko w zawieszeniu, no ja po dwana�cie godzin pracowałam wi�c wiele przede mn�

ukrywał.. pi�� lat temu po ci��kiej chorobie zmarł mój m��, syn odsiaduje wyrok obecnie do 

dwutysi�cznego jedenastego roku, zacz�ł kra��, nie byłam w stanie go upilnowa�, no ja, 

jak tu powiedzie�... no, dwa lata temu popadłam w alkoholizm (wdowa, 50 lat, wychowuj�ca 

dwoje dzieci, 08.EB.04.01), a dziewcz�ta – s� potencjalnymi nastoletnimi matkami: zaszłam 

w ci��e, urodziłam synka i... kiedy pani pedagog si� o tym dowiedziała, bo mama poszła 

do pani pedagog zgłosi�... to pani pedagog powiedziała, �e po feriach mam ju� nie 

przychodzi�... bo to jest dla mnie... ona powiedziała, �e to jest niebezpieczne, �ebym przyszła 

do szkoły. No i nie chodziłam... z pół roku. Pó�niej si� przepisałam do szkoły dla dorosłych 

przy.. [ulica] czterdzie�ci jeden... chodze tam tylko dwa razy w tygodniu. Tam... fajnie jest 

naprawd�… (dziewi�tnastoletnia mieszkanka famuł, która zaszła w ci��� b�d�c uczennic�

gimnazjum, 08.EB.33.01). O jej kole�ance tak mówi matka: Córka moja, no niestety, 

nie jestem z niej dumna specjalnie. Córka ma dwadzie�cia trzy lata i sko�czyła tylko 

gimnazjum, bo poszło... zło�yła papiery do szkoły, ale poznała wła�nie tego 

nieodpowiedzialnego człowieka i w wieku siedemnastu lat zaszła w ci���. No, urodziła 

pierwsze dziecko, potem stwierdziły... stwierdzili, bo oni troszk� mieszkali ze mn� razem, 

ale ta osoba była nie do przyj�cia dla mnie, była... Po prostu ja powiedziałam, �e albo ja albo 

on. I... oni si� unie�li honorem, wyprowadzili si�. Wyprowadzili si�... no, mieszkali ze sob�

rok, dwóch nie mieszkali, półtora roku razem z małym. Córka w tym czasie 

jak si� wyprowadzili drugi raz zaszła w ci���, no i zacz�ły si� wtedy u niej schody. Jego 

zacz�ło to przerasta�, zacz�ł nie wraca� do domu na noc,... nie obchodziło go to, �e ona 

po prostu, ona (…) w tej chwili jest chora na tarczyc�, musiała wózek biega� na czwarte 

pi�tro z dzieciakami – jeden dzieciak w wózku, drugi dzieciak przyczepiony 

spódnicy...(08.EB.43.01). 

Rodzina osłabiona alkoholizmem ojca nie stanowi odpowiedniego wsparcia 

dla kontynuacji kariery edukacyjnej dzieci: No jak w domu rodzinnym no… no mama 

wychowywała nas w sumie sama , bo tata bez przerwy u�ywał alkoholu i mama wzi�ła rozwód 

z tat� i wychowywała nas cał� czwórk�, sama pracowała, opiekowała si� nami…(…) No… 

nie było letko… starsza siostra raczej była taka, �e pomagała raczej mamie, ja jej 
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pomagałam… �e�my wspólnie po prostu pomagali no… gorzej było z młodsz�, bo były 

wi�ksze problemy z młodsz�…(…) W szkole… w szkole dobrze no, sko�czyłam osiem klas, 

dalej mi si� uczy� ju� nie chciało. Nie lubiałam si� uczy�, lubiałam chodzi� na… szkoły… 

na praktyki… ale tylko na praktyki, bo tak �eby si� uczy� to nie. Ja byłam w… w kierunku 

dziewiarstwa, jako dziewiarz (08.EB.03.03). 

Brak odpowiedniego wsparcia procesu kształcenia ze strony rodziców od pocz�tku 

edukacji dzieci powoduje powstawanie u nich deficytów trudnych do odrobienia 

w pó�niejszych latach oraz konieczno��  kontynuacji nauki w ró�nego rodzaju „szkołach 

specjalnych”: przenosili mnie ze szkoły do szkoły, a� w ko�cu trafiłam do takiej szkoły 

przero�ni�tej, gdzie była klasa taka przero�ni�ta. Ósm� klas� sko�czyłam… A, i w siódmej 

klasie, jak si� do szkoły chodziło, to chodziłam te� i na warsztaty takie �lusarsko-tokarskie 

w siódmej i ósmej klasie. Szkoł� sko�czyłam maj�c osiemna�cie lat (kobieta, 54 lata, 

08.EB.22.01). Jej córka (lat 27), która z trudno�ci� uko�czyła szkoł� podstawow�: poniewa�

nie zdawałam z klasy do klasy, no i wypisałam si�… z siódmej, z szóstej klasy do innej szkoły, 

do młodzie�owego o�rodka socjoterapii i tam sko�czyłam wła�nie szkoł� podstawow�

(08.EB.22.02). 

Cz�stym powodem przerywania nauki jest konieczno�� zarabiania pieni�dzy i trudna 

sytuacja finansowa rodziny: No szkoł� sko�czyłam podstawow�, zacz�łam uczy� si� w szkole 

�redniej no ale przerwałam no bo chciałam si� usamodzielni� tak jak ka�da młoda chciałam 

mie� ładne ubrania i to wi�c poszłam do pracy a pó�niej ju� do szkoły wieczorowej 

to tak chodziłam w kratk� wi�c nie sko�czyłam tego liceum, zostałam przy szkole podstawowej 

i od szesnastego roku zacz�łam pracowa�. Najpierw pracowałam jako goniec po sko�czeniu 

osiemnastu lat, pó�niej pracowałam jako szwaczka, pó�niej pracowałam jako frezer, 

na frezarkach jedena�cie lat … pó�niej w zamkach błyskawicznych w Olimpii jako prasowacz 

no i teraz pracowałam… moja ostatnia praca, któr� wykonywałam do trzydziestego 

pierwszego grudnia dwa tysi�ce ósmego roku to była Galeria Łódzka, pracowałam 

tam jako taka pomoc kelnerki, mo�na powiedzie�, no taka osoba porz�dkuj�ca. 

Eee w tej chwili jestem na zasiłku rehabilitacyjnym ze wzgl�du na stan zdrowia 

no i tak wygl�da moja obecna sytuacja (kobieta, 53 lata, 08.EB.46.01). Mieszkaniec famuł 

(54 lata), który wi�kszo�� �ycia przepracował w fabryce jako farbiarz  tu chodziłem 

do przedszkola, pó�niej sko�czyłem to przedszkole poszedłem do szkoły podstawowej, 

sko�czyłem szkoł� podstawow� no i były takie ci��kie warunki, bo to rodzice nie było takich 

zarobków i rodzice no to, paru z nas poszło pracowa� tu do zakładu. Bo mama pracowała, 

tata pracował no i my trzech braci tutaj pracowali�my w tym zakładzie (08.EB.38.01). 
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Charakterystyczne jest podobie�stwo losów edukacyjnych dzieci z tej samej rodziny. 

Respondentka (31 lat), która zako�czyła swoj� nauk� na szkole podstawowej tak relacjonuje 

edukacyjne losy swoich trzech sióstr  siostry z tego co wiem Ania w ogóle nie sko�czyła 

szkoły, chyba Dominika tylko sko�czyła no i Iwona jakie� tam kursy czy co�, nie pami�tam 

czy Irenka szkoł� sko�czyła jak�, ale chyba tak, jak si� nie myl� Dominika chyba te�, Ania 

to na pewno nie sko�czyła, te� tam zacz�ła ale chyba te� nie sko�czyła nie jestem 

na sto procent pewna, w ka�dym b�d� razie nooo szkoł� tak sobie wspominam tak sobie, 

niezbyt chciałam si� uczy� to fakt, niezbyt byłam ch�tna do nauki i teraz z tego s� problemy

(08.EB.03.02). 

Brak postaw sprzyjaj�cych ustawicznemu kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji 

przyczynia si� do utrwalania słabej pozycji na rynku pracy. Chocia� w swych deklaracjach 

respondenci byli zgodni co do du�ego znaczenia wykształcenia dla pó�niejszych losów ludzi, 

to relacje z ich własnego post�powania wskazuj� na brak postaw sprzyjaj�cych podnoszeniu 

kwalifikacji. Respondentka relacjonuje edukacyjne losy swoich trzech córek: No ta jedna 

to miała i�� na, na tego do szkoły tej handlowej, nie poszła. Tamta jedna uczyła 

si� na dziewiarstwo te� zrezygnowała. Tamta najmłodsza te� poszła na krawiectwo 

i te� nie sko�czyła i tak pozostawiały ich. Chciałam �eby si� wykształciły. (08.EB.03.01). 
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Konsekwencj� niskiego poziomu wykształcenia jest brak kwalifikacji zawodowych 

pozwalaj�cych na uzyskiwanie zarobków umo�liwiaj�cych utrzymanie siebie i swoich dzieci. 

Praca zarobkowa wykonywana przez badane kobiety, niezale�nie od wieku, 

to przede wszystkim praca sprz�taczek, dozorczy�, pomocy w szwalni, rzadziej – 

ekspedientek na rynku czy w małym sklepie: To znaczy w dziewi�... w... dziewi��dziesi�tym 

ósmym pracowałam mówi�, tak jak mówiłam, w pabie. Tam pracowałam do. 

dwutysi�cznego... pierwszego, do �mierci mamy. Potem stamt�d przyszłam do restauracji, 

pracowałam w restauracji. Tam pracowałam rok. No i potem była.... przerwa, przerwa, kiedy 

nie pracowałam. (...) pó�niej pracowałam na szwalni. Na szwalni. No tam takie podklejanie, 

takie ró�ne. No to.... w tych, w tych pabach, no w tych pabach (…) to była taka niewdzi�czna 

praca.(...) Przychodzili tacy a nie inni.(…) No na pewno je�li teraz miałabym podj�� prac�, 

no to ju� na pewno nie b�d�, nie b�d� patrzyła w tym wła�nie... Na pewno nie po �adnych 
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pabach i pijakach. Bo to ju�... tego ju� mam powy�ej uszu. Podejrzewam, �e, no nie wiem, 

mo�e w jakim� sklepie? Człowiek si� b�dzie wszystkiego... wszystkiego chwytał, prawda? 

Aby była praca. …Acha! I jeszcze mi�dzy tymi pabami pracowałam w sklepie. W sklepie 

całodobowym na Moniuszki. To znaczy tu była... tam była restauracja (…). 

Tam te� pracowałam chyba osiem czy dziewi�� miesi�cy. Z tym �e tu, w tym pierwszym pabie 

w 98 do ten... byłam na pół etatu. W tym sklepie, to znaczy byłam normalnie zarejestrowana. 

Prawie no..., nie prawie, tylko rok czasu. Ale co z tego jak nie odprowadzał za nas ZUSu. 

No wi�c to mi si� nie liczy. Nie byłam w ogóle ubezpieczona i co z tego, �e człowiek 

ma �wiadectwo jak, jak do niczego to mi si� nie... (kobieta, 30 lat, samotnie wychowuj�ca 

dwoje dzieci, wywiad 08.EB.23.02). 

Cz�sto s� to prace krótkotrwałe i dorywcze: ja do pracy poszłam w wieku dwudziestu 

lat, w wieku dwudziestu lat poszłam na dozorstwo do X [nazwa firmy], kiedy� taki był zakład 

sprz�taj�cy X i tam poszłam do X i tam po prostu pracowałam przez dłu�szy czas ale pó�niej 

ta firma si� rozpadła i niestety przegrali tam jakie� ten i si� firma rozpadła pó�niej poszłam 

tutaj znowu tak niedawno pół roku temu na... to była te� firma sprz�taj�ca to było tutaj 

na [ulicy] dwadzie�cia osiem A (…) czy jako� tak si� nazywał, tam te� pracowałam niecały 

miesi�c poniewa� nie spodobało mi si� to, �e mało tego �e od groma biur, to ja to wszystko 

sama musiałam robi�, ale dodatkowo kierownik... bo tam przywozi na przykład swoje 

wykładziny, swoje dywany z domu i �eby mu pra� i nie dawa� �adnego dodatku finansowego 

tylko ta wersja która była ustalona znaczy tysi�c złoty, to wi�c ja mu podzi�kowałam 

i powiedziałam �e nie b�d� myła codziennie okien, po dwadzie�cia trzydzie�ci okien dziennie 

i nie b�d� mu prała dywanów z domu, bo niestety ja nie jestem od tego, ja jestem 

od tego �eby biuro posprz�ta� a nie jemu... wi�c do płacenia pieni�dzy, wi�c podzi�kowałam 

i przeszłam do takiej dorywczej pracy nieraz na telefon jak po prostu tam kto� chce 

w mieszkaniu posprz�ta� starszy człowiek czy tam...(…) bez zarejestrowania, taka dzika 

po prostu praca wie pan no kto� tam potrzebuje bo okna wymieni� czy co� po znajomo�ci 

to do mnie dzwoni i mówi Danusia tutaj trzeba posprz�ta� dwadzie�cia trzydzie�ci 

czy czterdzie�ci złoty si� zarobi, to jest taka dorywcza praca (matka trojga dzieci, 30 lat, 

wywiad 08.EB.03.02). 

Zawodowe historie respondentów odzwierciedlaj� skutki procesu transformacji 

gospodarczej i jego poszczególnych etapów, szczególnie w biografiach przedstawicieli 

starszych generacji: maj�c praktyki w zakładzie Z (…), tam te� y... zacz�łam pracowa�. 

Pracowałam w zakładzie pi�tna�cie lat. Potem zacz�ły si� te stany wojenne, i te... takie 

mo�e... przej�ciowe stany w naszym kraju. No i �e zostałam zwolniona po prostu z tej pracy, 
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jako nie jeden z... nie jedna z pierwszych, oczywi�cie, bo tam du�o ludzi poszło, 

no ale niestety, jeszcze wtedy sytuacja była na tyle dobra, �e mo�na było znale�� prac�

od razu. Tak�e znalazłam prac� od razu w B [nazwa firmy]. To byłam tylko par� dni przerwy 

miałam. W B (…) pracowałam półtora roku. B (…), no niestety tez zbankrutowała, 

te� no rozleciał si� zakład. No i potem zacz�ły si� schody w dół. Y... miałam troch� przerwy 

zawodowej. Znaczy zawodowej... przemysł włókienniczy zacz�ł pada� w Łodzi, 

tak�e po prostu ju� nie było dla mnie pracy w zawodzie. Chwytałam si� ró�nych rzeczy. 

Pracowałam w wytwórni papierosów, pracowałam w prywatnych firmach jako konfekcjoner 

kosmetyków, y... potem siedem lat pracowałam jako ekspedientka w cukierni. No i potem 

zachorowałam na kr�gosłup, bardzo dosy� powa�nie, bo w cukierni było, no niestety trzeba 

było d�wiga�. Y... byłam dziesi�� miesi�cy na zwolnieniu, byłam w sanatorium, z którego 

wróciłam, przepraszam, z którego wróciłam d... do pracy. No pracodawczyni stwierdziła, 

�e si� nie opłaca takiego pracownika ju� trzyma�, no i co zostałam zwolniona. Y... no co było 

dalej... No potem (…) byłam, a! Jeszcze chc� doda�, bo to jest bardzo istotne, y... pracowałam 

na trzy czwarte etatu i po tym zostałam bez prawa do zasiłku, y... bez niczego praktycznie. 

Pracowałam pó�niej dorywczo w ró�nych firmach…. pracowałam w ró�nych firmach, 

tym bardziej, �e... No., po prostu pracowałam w nich tak, jako pomoc szwaczki, 

jako podprasowywacz, od... potem pracowałam te� m... przy pakowaniu i konfekcjonowaniu 

rajtuz i skarpet. To w dwóch firmach ró�nych, to było praktycznie po roku, ale to była 

wszystko praca na czarno, no nas po prostu pracodawca brał w sezonie i potem (…). 

W tamtym roku udało mi si� złapa� prac�, my�lałam, �e b�d� bardzo szcz��liwa, po prostu. 

W zakładach mechanicznych, y... metalowych wła�ciwie, ... to była bardzo dobra praca, na 

umow�, no ale niestety, przepracowałam tylko trzy miesi�ce. I... zakład był w takiej kons... 

kondycji finansowej, niestety, na koniec roku, �e... Znaczy na koniec roku, na koniec 

wrze�nia...(…). �e niestety wszystkich tych, co przyj�li na okres próbny, na okres próbny, 

to po prostu wszystkich zwolnili. Pracowałam pó�niej... no chciałam si� gdzie� załapa�, y... 

na miesi�c poszłam y... do oddziału firmy D [nazwa firmy], no ale to było... 

nie do wytrzymania. Ja ju� po prostu w takiej sytuacji byłam, �e dla mnie to było 

upokarzaj�ce, bo tam stra�nicy człowieka rewidowali, jak si� chodziło do toalety. Jak mam 

wyj�� do toalety, �eby mnie obmacał od góry do dołu stra�nik. Tak�e ja tam wytrzymałam 

nerwowo tylko miesi�c i... no i po prostu w tej chwili obecnej jestem w domu, siedz�, szukam 

pracy. Tutaj niestety nie mog� nigdzie znale�� (kobieta, 46 lat, wykształcenie zawodowe 

włókiennicze, 08.EB.43.01). 
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Tak�e dla przedstawicieli młodszego pokolenia respondentów, szczególnie tych 

o najni�szych kwalifikacjach, rynek pracy nie ma zach�caj�cej oferty: Agnieszka moja 

ko�czyła szkoł�… chodziła na ulic� (…), bo tam jest zespół szkół.. ogrodnicz�. Ale wiadomo, 

dzisiaj sko�czy si� szkoł�, taki zawód a nie idzie si� w takim zawodzie, no a tak to, to troch�

tak dopracowywała sobie, tu je�dziła prywatnie, to prywaciarze znowu nie płaciły jej. 

(08.EB.50.01). 

Matka (47 lat) tak opowiada o swojej córce samotnie wychowuj�cej dziecko: Nigdy 

nie planowałam jej �ycia a... ani nie plano... ani za...wodu nie wybierałam, ani nic. Tylko 

byłam... troch� zawiedziona, bo jak poszła do tej szkoły krawieckiej. Ja mówi� – krawcow�

przecie� ty masz dwie lewe r�ce. No rzeczywi�cie wyszło na moje, nie? Był taki okres, 

�e pracowała y... bo to jest praca sezonowa ... przy zniczach. Ona zniczy nie robiła, tylko 

jak na przykład znicz i ta kapsułka na to, to te kapsułki malowała, czy tam jakie� tam kwiatki 

były na tych zniczach...Takie zdobienia na tych zniczach robiła, nie? Ale to si� robi 

przewa�nie na Wszystkich 	wi�tych oni takie, no i tam jak y... taki okres jest w maju, jaki� taki 

okres jest... Koniec y... kwietnia, pocz�... i cały maj. Nie wiem, tam chyba dzie� matki te� si�

w to wlicza, to ten... papie�a te te... I dlatego to taki okres jest y... tego. To pracowała... czte... 

w zeszłym roku i dwa lata temu te�. Pracowała tam w taki... No to tam, to zarobiła. Ale 

przychodziła cała złota albo srebrna Mówi – mamo, co, jak ja wygl�dam? Ja mówi� – co, no 

to r�kawiczki. Mówi – no, nie umiem w nich robi�, no. Ale tam dobrze płacili. Zarabiała, 

ale na akord, ile zrobiła, tyle zarabiała. Nieraz poszła na siódm� rano, a o siódmej 

wieczorem przyszła, czy tam na ósm� wieczorem, jak było du�o, du�o zamówie�. Ale to jest 

praca sezonowa. Oni te� y... robi� wi�zanki, wie�ce, takie rzeczy te�. Ale to tylko takie, jak 

jest du�y, du�e zamówienie. Bo oni w ogóle robi� �wiece, ale to ju� maj� stałych 

pracowników, tam jakie� takie rustykalne, czy co� takiego. No to... A te na znicze, to ju� tak 

zatrudniaj� na okres taki, jaki� tam... miesi�c, dwa, trzy, taki okres. W ten sposób 

(08.EB.40.01). 

Cz�ste zmiany pracy i ich niestały charakter skutkuj� brakiem zabezpieczenia 

socjalnego w razie wypadku lub innych okoliczno�ci losowych: mama ró�nie pracowała, 

pracowała w szalecie, pracowała jako sprz�taczka, pracowała te� w szpitalu… pracowała 

te� w piekarni… mama du�o prac przechodziła no dopóki nie miała wła�nie wypadku 

z t� r�k� na… jak si� przeprowadziła z ulicy (…) na ulic� (…), bo jak ju� ja odeszłam i dwie 

siostry, została ta najmłodsza, która… na najmłodsz� nie mogła liczy�, bo on te� ju�… 

prowadzała si� w ró�nych towarzystwach tak �e ona została sama i byłoby ci��ko 
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jej opłaci�… zreszt� teraz te� jej ci��ko, my te� jej nie mo�emy pomóc finansowo, wiadomo… 

ja mam dzieci, siostry maj� dzieci i ka�dy ma swoje wydatki (08.EB.030.03). 

M��czy�ni, je�li pracuj�, to przede wszystkim „na czarno”, wykonuj�c raczej prace 

dora�ne ni� w dłu�szym okresie. S� robotnikami na budowach, przenosz� towary na rynkach, 

maluj� mieszkania. Wykonywania tych prac nauczyli si� sami. Rzadko zdarza si�, �e ko�czyli 

szkoł� zawodow� o profilu daj�cym kwalifikacje do wykonywania prac, jakich si� podejmuj�, 

lub kursy przysposabiaj�ce do zawodu. W�ród badanych m��czyzn s� równie� zbieracze 

złomu, puszek i makulatury. Trudna sytuacja na rynku niskokwalifikowanej pracy 

wykorzystywana jest czasami przez nieuczciwych pracodawców szukaj�cych „oszcz�dno�ci” 

w kosztach prowadzenia firmy. Czterdziestoletni  mieszkaniec ulicy T., po opuszczeniu 

zakładu karnego podejmował si� ró�nych zaj��, ale: No zazwyczaj to na czarno, no… to 

znaczy si� no na czarno, umowa – zlecenie jaka� jest tam jest wypisywana, tylko, �e po prostu 

wi�kszo�� pracowników korzysta wła�nie z tej ulgi i zatrudnia na.. trzy miesi�ce, na cztery i 

pó�niej nie chce rejestrowa�, nie chce ten… no to po prostu zwalnia pracowników i trzeba 

szuka� nowej pracy… (08.EB.12.01). 

Poszukiwanie okazji do dora�nego zarobku przez respondentów ko�czy si� czasami 

konfliktem z prawem: No, staram si� jako� wi�za� koniec z ko�cem, nie? ... Znaczy te�, 

miałem, znaczy miałem spraw�, handlowałem narkotykami, znaczy trawk�, nie. Chciałem 

dzieciom tam,  dzieci wysła� na kolonie, nie. Akurat tak wyszło, �e wpadłem, dostałem 

zawiasy [wyrok w zawieszeniu], dobrze si� zako�czyło, mam tylko grzywn� i zawiasy 

(08.EB.08.02). 

Osiemnastolatka, która przerwała nauk� po sko�czeniu gimnazjum znalazła prac�

w myjni samochodowej, gdzie wynagrodzenie uzale�nione było od ilo�ci umytych 

samochodów: Ja to miałam, wła�nie �e nie miałam na godzin� ani nic… tylko ja miałam 

od umytego samochodu… od całego zarobku miałam siedem i pół procent i czasami to bywało 

tak, �e ja wracałam do domu bez pieni�dzy, czasami tylko z pi��dziesi�cioma złotymi, 

czy trzydziestoma, nawet szesnastoma a czasami przychodziłam z dniówk� sto trzydzie�ci 

złotych (08.EB.28.02). 

Oferowane przez Urz�dy Pracy, w ramach aktywizacji zawodowej bezrobotnych, 

kursy i szkolenia nie zapewniaj� pracy. Czterdziestopi�cioletnia respondentka: Robiłam kursy. 

Byłam na... w urz�dzie pracy... bezrobotna, to chodziłam te� na kurs komputerowy, jestem 

po technikum ekonomicznym, my�lałam,  �e dostane prace, szukałam, nie dostałam tej pracy 

(…) chciałam dosta� jak�� prace, chodziłam, pytałam si�. Ale y.. �adna pani 

mi nie zaproponowała �adnej pracy (08.EB.24.01). Inna respondentka tak opowiada: Kiedy�
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miałam szkolenie, to ju� dawno temu. Kiedy� mi dali… jako kaletnik. Trzy… na dwa miesi�ce 

chodziłam. Ale powiedzieli, �e pracy nie gwarantuj�. Bo oni mnie… bo oni mnie na taka 

maszyn� dali a nie na takie jak tam. Tak powiedział od razu, �e pracy nie b�dzie po tym. 

Potrzebowali akurat, �eby pozby� si� troch� tych szkole�… ka�dego akurat wysłali 

na szkolenie (08.EB.41.01). 
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Efektywne funkcjonowanie we współczesnym społecze�stwie wymaga szeregu 

niezb�dnych kompetencji pozwalaj�cych skutecznie działa� zarówno w sferze „publicznej” 

(praca, szkoła, instytucje), jak i prywatnej (kontakty, relacje, zwi�zki). Po��dana jest zarówno 

znajomo�� prawa i umiej�tno�� kontaktowania si� z urz�dami, jak i zdolno��

do przewidywania konsekwencji osobi�cie dokonywanych wyborów. Brak takich kompetencji 

poł�czony z brakiem odpowiedniego wsparcia ze strony instytucji publicznych powoduje 

nasilenie procesu wykluczenia społecznego u cz��ci respondentów  To znaczy, jego renta 

wychodzi czterysta chyba w tej chwili, na r�k� dostaje trzysta osiemna�cie, a jest na takiej 

zasadzie, �e jak tam u nich mieszkał, to nabrali multum kredytów, ten chłopak jest w takich 

długach, �e ja si� po prostu czasami boj�, �eby, �eby, no, wie Pan, no, w ko�cu sprawy, 

tak jak teraz ja mu tam, jak przyszedł, to ja mu, nabrał tego Providenta [zapo�yczył si�

w Providencie], dla nich oczywi�cie, bo tam, jak nie było, no, to, no, to, no, dostał od Ry�ka 

w głow� i musiał wzi��. A rent� mu zabierano, on nie widział listonosza, on nie widział renty 

na oczy swoje. Nie wiem, jakim prawem listonosz mógł da� komukolwiek rent�, a nie osobie, 

której si� nale�y (08.EB.15.01).

W wielu przypadkach mieszka�cy enklaw wpadli w pułapk� kredytow� „parabanków” 

lub komercyjnych firm kredytowych, których naliczane prowizje i odsetki pochłaniaj�

wi�kszo�� skromnych dochodów respondentów. Pi��dziesi�cioczteroletnia kobieta 

utrzymuj�ca si� ze �wiadczenia przedemerytalnego, której syn został skazany za zabójstwo: 

Prawie pi�tna�cie tysi�cy musiałam wzi�� po�yczki, �eby pomóc, a guzik pomogłam. I teraz 

spłaca� musz� nie? Nikt mi nie umorzy, to dlatego tak padam a� na g�b� no i tak si�

doprawiłam, bo gryp� przechodziłam to… To jeszcze przez dwa lata musz� si� m�czy�. 

No sze��set pi��dziesi�t złotych miesi�cznie płaci�, no… no to wi�cej płac� jak mam 

�wiadczenia przedemerytalnego (08.EB.29.01). 
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Zdarza si�, �e komornicy zajmuj� pensje nawet np. na spłat� zadłu�enia byłego m��a 

przebywaj�cego aktualnie w wi�zieniu: Zabiera mi, prawda, no, pieni�dze du�e i, no, niestety 

m�� [obecny] si� denerwuje, ja równie�, bo takie tysi�c złotych z pensji jak zabierze, 

no, nie czarujmy si�, tysi�c złotych to nie jest mała kwota pieni�dzy. Ludzie po osiemset 

dostaj� pensji, tak? Tak�e, no, po dzi� dzie� i to ju� jest który� raz z kolei, mnóstwo pieni�dzy 

ju� spłaciłam przez ten okres za mojego m��a byłego. Niby, jak poszłam do s�du, �eby 

si� dowiedzie�, jak wła�nie wszedł mi komornik na pensj�, to spotkałam takiego pana 

adwokata, wi�c on stwierdził, �e mówi  prosz� pani, wszystko mo�e pani wyegzekwowa�. 

Ja mówi�  ale z czego on odda, jak on non stop przebywa tam, gdzie przebywa, z czego 

mi odda? Strac� zdrowia, nerw, przecie� panu równie�, mówi�, musz� zapłaci�

(08.EB.13.02). 

Siedemdziesi�cioletnia mieszkanka Bałut tak relacjonuje swoje problemy ze spłat�

zadłu�enia w banku: No wie pani najprzód to ja brałam, m��a siostra brała po�yczk�. 

Bo ja jej �yrowałam. Tzn. bo t� po�yczk� to wzi�li�my na połow� i potem mama umarła, tak 

szybko umarła, �e nie było nawet sprawy i komornik mi wszedł na emerytur�, 

no i 1/3 zabierały. To ja tylko miałam 540 zł na cały miesi�c, no to wie pani 560 zł no to jak 

było �y�? No musiałam gdzie� co� dorobi�. W ko�ciele pracowałam no to miałam po 270 zł. 

no to, to co mi zabierali to ja sobie dorobiłam. No a teraz to miałam za córk� to te� miałam 

560 zł. bo mi co podwy�szyli rent� to mi j� zabierał komornik. No to tak 4 lata ci�głam. 2 lata 

tam i 2 lata. No a teraz ju� w czerwcu chyba dostałam cał� t� emerytur�, no to 89.50. 

I to wie pani trzeba grodzi�. Tak trzeba grodzi� �eby było (08.EB.02.02). 

Mieszkania komunalne, które zajmowali niektórzy z respondentów, zmieniły swój 

status prawny po reprywatyzacji kamienic. Ich mieszka�cy nie b�d�c w stanie zamieni� lokali 

na mniejsze komunalne, popadali w zadłu�enie, niekiedy bardzo wysokie. Zadłu�enie 

mieszkania uniemo�liwia otrzymywanie dodatku mieszkaniowego z Urz�du Miasta, a jego 

status prawny utrudnia zamian� na inne: Nie, nie jak ja si� tutaj wprowadzałam to, to było 

mieszkanie pa�stwowe i teraz przerzucili na prywaciarza. Jaki� prywaciarz si� znalazł 

i obj�ł… Dlatego �e tu jest zadłu�one raz (40 tys. zł.), a tylko przysługuje 20 metrów 

na osob�…No i z tego wzgl�du nie daj� nam �adnej dotacji [dodatku mieszkaniowego]. 

(08.EB.03.01). Miesi�czny czynsz płacony prze t� kobiet� w wysoko�ci 400 zł jest równy 

zasiłkowi stałemu, który respondentka otrzymuje z tytułu niepełnosprawno�ci (jej m�� jest 

równie� osob� niepełnosprawn� i otrzymuje zasiłek stały). 
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Respondentka, która obecnie mieszka w famułach, tak relacjonuje swoje problemy 

zwi�zane z prywatyzacj� kamienicy, w której zajmowała mieszkanie poprzednio: Ja tu ju�

mieszkam, to mówi�, dwana�cie… Dwana�cie albo trzyna�cie lat. No to z K. [ulica w centrum 

Łodzi] tutaj. ... Bo mieszkali�my na K. no ale administrator sprzedał, bo tam był prywatny. 

Tam �ydek przej�ł. No i sprzedał moje mieszkania za sto pi��dziesi�t milionów, ja nawet 

nie wiedziałam. Jak my si� wyprowadzili�my, wprowadził si� te� facet, policjant, jego 

mieszkania te� za tyle sprzedał, to co po nas. No i te� nie wiadomo gdzie. No ale on to tam 

gdzie indziej mieszka. A my… A nam dał tu. Tak to no wzi�ł… Ja dopiero si� dowiedziałam 

�e on sprzedał jak on um… umarł. Umierał i… powiedział wła�nie �e… sto pi��dziesi�t 

milionów wzi�ł za moje mieszkanie i dlatego mieszkamy tu. A tam były dwa pokoje z kuchni�, 

ubikacja była, łazienka była…(08.RB.02.01). 

Zarówno na etapie edukacji, jak i po uko�czeniu szkoły, decyzje podejmowane przez 

mieszka�ców w małym stopniu uwzgl�dniaj� realia współczesnego rynku pracy. Oferowane 

przez szkoły zawodowe kierunki szkolenia (fryzjer, ogrodnik) w niewielkim stopniu 

zwi�kszaj� szanse przyszłych absolwentów na ich sukces na rynku pracy. Tak�e decyzje 

samych zainteresowanych s� cz�sto przypadkowe i nie zwi�zane z rzeczywist� sytuacj�

na rynku pracy. Dziewi�tnastoletnia dziewczyna mówi: pó�niej poszłam na ogrodnictwo, 

ale na ogrodnictwo to było tylko dlatego, �e ja byłam w klasie, wła�nie w tej zawodówce 

w takiej mieszanej, gdzie pół było fryzjerów, pół ogrodników. I tak mówi�, �eby nie zawali�, 

to przejd� na ogrodników no ale no ogrodników w ogóle no nie no… nie czułam nic do tego, 

nie chciało mi si� w ogóle z tym nic zrobi� i w ogóle zrezygnowałam ze szkoły (08.EB.28.02). 

Widoczny jest tak�e brak „kompetencji emocjonalnych” powoduj�cy podejmowanie 

wa�nych �yciowo decyzji pod wpływem chwilowych emocji i bez rozwa�enia ich przyszłych 

konsekwencji: No mał�e�stwo moje trwało osiem lat, no mój m�� po prostu 

no był no nieodpowiedzialny no i du�y okres czasu przebywał w zakładzie karnym i po prostu 

�le si� zachowywał no. Ja si� z nim rozwiodłam no i sama se po prostu dzieci wychowałam 

i do chwili obecnej jestem sama i mieszkam z córkami i wnuczkami. Jej córka, która z ni�

mieszka, jest samotn� matk� wychowuj�c� dwoje  dzieci. Respondentka tak o niej mówi: 

No na przykład co chodzi o t� starsz� córk� no to w chwili obecnej no nie pracuje, bo si� nie 

da pracowa�, bo jeden wnusiu ma dziewi�� miesi�cy, drugi ma dwa lata i trzy miesi�ce 

to s� małe dzieci no to… no to jest w domu, nie pracuje i je wychowuje. No a co chodzi 

o tatusia no to dzieci no to po prostu tatu� te� taki jest leserek. No lepiej by� samemu ni� si�
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m�czy�, to tak córce te� tłumacz� �e po prostu, te� �le w �yciu wybrałam, powiela si�…

(kobieta, 53 lata 08.EB.46.01). 

Trzydziestoletnia kobieta opowiada o swoim zwi�zku: �e�my si� o�enili, pojawił si�

Damianek, kiedy Damianek si� pojawił wszystko si� zmieniło, on zacz�ł olewa� prace, zacz�ł 

u�ywa� cz�sto alkoholu, z lumpkami stał pod bram�, wolał pi�, przychodzi� pijany, robi�

awantury i tak samo �e�my si� rozeszli, rozeszli�my si� niejednokrotnie była interwencja 

policji, mieli�my spraw� o zabranie mi władzy rodzicielskiej całkowitej przez te awantury 

wła�nie hałasy, wi�c �e w s�dzie powiedzieli �e dzieci nie mog� �e ze wzgl�du na to �e o mnie 

jest dobra opinia �e jestem dobr� matk�, nie pij�c� i dbam o dzieci, to dzieci zostan� przy 

mnie ale pod nadzorem  kuratorskim, do tej pory si� ci�gnie kurator…(08.EB.0302). 

Respondentka (46 lat) opowiada o swojej córce: Córka ma dwadzie�cia trzy lata 

i sko�czyła tylko gimnazjum, bo poszło... zło�yła papiery do szkoły, ale poznała wła�nie tego 

nieodpowiedzialnego człowieka i w wieku siedemnastu lat zaszła w ci���. (08.EB.43.01). 
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Mieszka�cy „enklaw biedy” pozbawieni s� zasobów, które umo�liwiłyby 

im przetrwanie sytuacji kryzysowych zwi�zanych ze zdrowiem, miejscem zamieszkania, 

edukacj� czy prac�. Niekorzystne epizody, zdarzenia losowe, wypadki i choroby, staj�

si� tragediami maj�cymi wpływ na cał� biografi� jednostki i jej rodziny. Ich �yciowe, 

negatywne konsekwencje s� dziedziczone jako „kapitał” i przekazywane nast�pnym 

pokoleniom. Cz�sto kumuluj� si� w �yciu jednej jednostki jako przeszkody niemo�liwe 

do przezwyci��enia dla człowieka. Dzieje si� tak, tak�e na skutek braku zaplecza, którym 

mogłaby by by� np. bli�sza lub dalsza rodzina z miejsca pochodzenia. Jednak ich powrót 

do dawnych miejsc zamieszkania nie jest mo�liwy, gdy� pochodz� z daleka lub z wiejskich 

obszarów okolic Łodzi, które ich przodkowie opu�cili uciekaj�c przed bied�. Ci z nich, 

których łódzkie korzenie si�gaj� okresu XIX wieku, posiadaj� rodziny głównie ze �rodowisk 

równie zdefaworyzowanych: A mój... ma... mamusi mojej mama i siostra mieszkały 

na Pomorskiej, to był niemiecki dom. Piekarnia ty... tych�e wła�nie te� tej Niemki. I tam, 

w drewniaku takim mieszkanko, całe szcz��cie, bo tam miałam blisko babci� i cioci�. A mama 

szła z domu na dwana�cie godzin, bo nim do pracy dojechała i zapracowała, wracała, 

to ja praktycznie byłam z tymi dzie�mi. Dzisiaj do cie mnie dociera, �e ja, gdyby nie babcia, 

to ja bym przecie� nie dała rady z t� dwójk� dzieci.(…) Mama z nas, z trójk� wspomagała 
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taka mamusi taka przyjaciółka. Do dzisiaj jest nasz� cioci�, cho� ju� nie �yje. I to było, 

no taka wegetacja (…)  Ojciec pił, miał towarzystwo swoje i potem... on nie był uz... nie był 

jako�...(…) W czterdziestym pi�tym roku, no te� było smutnie, bo odłam... bomba uderzyła 

na w chodnik. I w tym spadły wszystkie szyby, tam w tym domu. Ten dom wła�nie dlatego 

do rozbiórki teraz, bo tam si� porysowały �ciany. I... ja chaotycznie mówi�... i, i, i, i... o Jezus 

kochany... No w ka�dym razie ojciec wrócił, zaj�ł si� domem, pracował... ale to miał swoje 

towarzystwo, to chciał urz�dza� przyj�cia dla kolegów i w ogóle... a tutaj było troje dzieci, 

mama zaniedbana, bo, wiadomo i... Tak�e... to trwało (…). I potem pomógł nam, jak ojciec 

wyjechał z Łodzi do G [miasto] tam jak�� pani� miał (08.EB.19.04). Jej córka (55 lat, od 10-

ciu lat bezrobotna) tak opowiada o losach swojego syna (24 lata): I na trzeciej klasie w 

zasadzie sko�czył, ale sko�czył ze swoich, ze swojego powodu, nie z naszego. Dlatego, �e nasz 

syn wszedł w bardzo nieciekawe towarzystwo. Były ucieczki, były… Zacz�ły si� kłopoty z nim, 

które w ogóle nam si� nie przy�niły, nawet w najgorszej, w najgorszym �nie nie przyszło na do 

głowy, �e on pójdzie, �e go to w ogóle b�dzie dotyczyło, i �e to mu si� spodoba. Były 

narkotyki, gdzie konsekwencje ci�gn�ły si� przez dobrych par� lat, bo sam brał i troch�

dealerował, tak�e w tym kierunku niestety poszedł, do tego stopnia, �e dostał wyrok i siedział 

10 miesi�cy (08.EB19.01). 

Mieszkanka famuł (77 lat) wspomina swoje dzieci�stwo: Ja si� w Pozna�skim 

wychowywałam u dziadków, przyjechałam do mamy, tutaj w Łodzi mama mieszkała 

w sze��dziesi�tym drugim roku, w sze��… nie. W czterdziestym siódmym, sama tera nie 

pami�tam w czterdziestym siódmym poszłam od siedemnastu lat do pracy i tak od małej. 

Od siedemnastu lat poszłam do pracy. Pó�niej za m�� wyszłam jedno mał�e�stwo nieudane 

drugie nieudane i tak si� m�cz� całe �ycie (…) To jest wie Pan za Poznaniem (…), takie 

miasteczko jest, pod Poznaniem (…) takie miasteczko (…)Moi rodzice, byli tego robotnikami 

normalnie, robo… robotniczej rodziny (…). Dziadek dzia.. pra… moi rodzice, mój ojciec 

to ja wie Pan nie pami�tam bo ja miałam sze�� lat to on zgin�ł, zgin�ł to ja nawet 

nie pami�tam dobrze a mama była do Niemiec wywieziona pó�niej zapoznała, zapoznała 

faceta i przyjechała tutaj do Łodzi, a jak dziadki pomarli to ja wróciłam, przyjechałam 

tu do matki. (…)To jest w Aleksandrowie (…) mieszkałam a sze��dziesi�tym drugim roku 

si� do Łodzi tu przeprowadziłam (…)  Ja tutaj w Łodzi nie mam �adnej rodziny, �adnej 

rodziny, tam rodzina ju� powymierała w Pozna�skim powymierała rodzina, tak�e musz� sobie 

radzi�… (08.EB.26.02). Dwudziestoletnia dziewczyna tak pami�ta histori� swojej rodziny: 

…wi�c mama urodziła si� w takiej, no wsi w sumie pod Radomiem, w W (nazwa wsi) tam 

mieszkała jej mama mmm… moja prababcia, czyli babcia mamy te� ogółem jej �ycie tam si�
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zacz�ło rozwija� i pó�niej nie mam poj�cia, co sprawiło, �e oni przyjechali do Łodzi, 

w ka�dym b�d� razie przyjechali do Łodzi i mieszkali tutaj niedaleko na ulicy szóstego 

sierpnia, tu� przy rynku (08.EB.34.01). 

Tragedia, która dotkn�ła jednego z członków rodziny ma cz�sto swoje konsekwencje 

w losach pozostałych jego bliskich: Tata pracował na budowie, wi�c to były inne czasy. Było 

nas sta� na wszystko, pó�niej w momencie �mierci no niestety ukróciło si� wł�cznie 

z mieszkaniem wła�nie. Bloki trzeba było pó�niej zamieni� na, na, na co� innego. Do tej pory 

zreszt� moja mama jest sama, nie wyszła nigdy za m�� (…) musiałam i�� do pracy 

jak najszybciej. Teraz po latach �ałuj�. Pierwsze moje mał�e�stwo było wielk� pomyłk�, 

zostało z niego tylko troje dzieci (08.EB.47.01). 

Niektórzy respondenci pozbawieni s� zupełnie zaplecza rodzinnego mog�cego  pełni�

rol� wsparcia w trudnych sytuacjach: Moi rodzice, no to s�… no społecze�stwo to robotne 

takie, no… no ale (…) wychowałam si� w domu dziecka. Tak. Od dzieci�stwa, od trzech lat. 

(…)No ja wiem no co si� stało no… mama za bardzo piła no i… (…) Do osiemnastu… 

do osiemnastego (roku �ycia) (…)Rodze�stwo oczywi�cie te� (dziewi�cioro) Co pami�tam? 

Tam si� uczyłam, wychowywali mnie, nauczyli mnie porz�dku, no i troch� gotowania mnie 

nauczyli (08.EB.41.01). 

Problemy z utrzymaniem posiadanych lokali mieszkalnych powstaj� nie tylko 

na skutek zmiany formy własno�ci, ale tak�e na skutek ogólnego wzrostu kosztów utrzymania 

i braku mo�liwo�ci ich pokrycia. Respondentka, matka o�miorga dzieci, która otrzymała 

w latach osiemdziesi�tych mieszkanie komunalne w blokach jako „rodzina wielodzietna” 

została z niego s�downie eksmitowana z powodu zaległo�ci czynszowych (24 tys. zł). 

Opowiada: No mówi�, �e jeste�my po eksmisji no.. tak to, to warunki nie s� złe, no bo.. 

no jedynie to zadłu�enie tylko w komornym, co miałam a tak to, to za gaz nie mam, za pr�d 

nie mam, bo mamy ten licznik przedpłatowy, bo �e�my sobie załatwili i co miałam zadłu�enie 

to zapłaciłam, tak �e w pr�dzie nie, gaz to mam na butl�, bo mi córka kupiła.. bo mogłabym 

zało�y� ale tam.. miałam jakie� tam pismo od jakiego�… i wreszcie moja córka mówi  Bo�e, 

ju� nie chod� nigdzie, masz t� butl� i ju�. Ju� nie chod� nigdzie nie załatwiaj (08.EB.48.01). 
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Mieszkanie w „enklawie biedy” powoduje pewien rodzaj naznaczenia, które utrudnia 

kontakty społeczne z mieszka�cami innych, „normalnych” rejonów miasta. Fakt 

zamieszkiwania na konkretnej ulicy, która uchodzi za niebezpieczn� mo�e utrudni� zdobycie 

pracy. Pracodawcy nie chc�c zatrudnia� kogo� mieszkaj�cego w „dzielnicy złodziei”, 

a podanie takiego adresu mo�e negatywnie nastawi� potencjalnego pracodawc�. Zaproszenie 

kogo� do takiej dzielnicy jest rzecz� wstydliw� i wi��e si� z ryzykiem upokorzenia: 

Bo to jakby tak kto� mówi� no, z zewn�trz, gdzie wtedy tego Zbyszka siostra (…) przyjechała 

w podwórko, ona szybko wyjechała i uciekła. Ona sobie... ona mówi – ja sobie nie zda... 

ja sobie nie zdawałam sprawy, �e jeszcze co� takiego istnieje. �e w tych czasach jeszcze co�

takiego istnieje. �e tacy ludzie mieszkaj�, �e... �e co� takiego jeszcze istnieje, no. Bo to jest a�

nieprawdopodobne. m... Szok, normalny szok, no ale no człowiek musi mieszka�, bo nie ma 

innego wyj�cia, no co? Tak�e słu�by publiczne (administracja budynków, policja) stosuj�

podwójna miar� dla zdarze� w tych miejscach  jak wróciłam z (…) i weszłam od razu 

na podwórko no to co zastałam? Wielk� awantur� jak pi�tnastoletnia osoba nawala 

trzydziestoletni� osob�, matk� swoj�. No to po prostu był dla mnie szok i nie przyjechała 

do tego jed… jeden radiowóz tylko przyjechały trzy małe radiowozy z sze�cioma policjantami 

i pod ka�d� bram� stała wielka buda z sze�cioma w �rodku. Do dwóch… do dwóch osób, 

które si� bij� (08.EB.06.03). 

Mieszka�cy enklaw maj� poczucie osamotnienia, opuszczenia i pozostawieniem 

samych sobie. Mówi o tym jedna z respondentek mieszkaj�ca z ojcem alkoholikiem: Dzisiaj 

jest dzie�, �e akurat, no jest na pół przytomny, bo ju�, ju� spał od rana, pijany. Ale s� takie 

dni, �e i policj� wzywam i dzieci wysłuchuj�. No wi�c sk�d syn si� miał nauczy�, jak tu własny 

dziadek, awantury, krzyki, taki, owaki, czy tam do mnie si� doczepia. Samo te... odzywanie 

si� do własnej córki, czy tam do wnuczka, no wi�c... Nie ma tutaj perspektyw, musz� ucieka�

jak najszybciej no, musz� zrobi� wszystko, nie czeka�.(…) Wi�c te dwa osobne 

mieszkania...chc� malutkie, mog� mie� małe, ale wiem, �e b�d� miała własne, spokój, cisz�

i, i przede wszystkim dzieci b�d� miały to ten spokój, to, to ciepło i nie b�dzie si� człowiek 

denerwował, �e za chwil� zapuka, bo ju� idzie pijany. I ju� r�ce si� trz�s� i ju� nerwy, 

bo i cicho, kład�cie si� spa�, �eby nie było awantury, �eby nie by... To ju�, to ju�, ju�, ju� mnie 

zm�czyło, ju� nie mam siły. Ju� nie mam sił. (…).…dzielnicowego to nic nie obchodzi, 
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�e człowiek mieszka z tak� osob�, �e s� dzieci, �e.. nie, nikogo nie interesuje, dopóki 

nie dojdzie do tragedii, no a do tragedii tu ju� na tej klatce to doszło tyle... ostatnio te�, 

syn z... ojciec synowi gardło poder�n�ł, no... pijany, no razem pił z matk�, przyszedł z pracy, 

co� mu si� po... te i synowi no, no.. i syn zmarł. Było to gło�ne. Zmarł syn, no i to wszystko 

ta wóda do tego prowadzi. Dopiero oni si� interesuj�, jak ju� do tragedii dojdzie. Tylko 

dopiero wtedy, no. Straszne, straszne (08.EB.23.02). 

Degradacja techniczna przestrzeni mieszkalnej w enklawach wpływa negatywnie 

na zachowania osób tam przebywaj�cych. Respondentka, matka pi�ciorga dzieci, która 

ze wzgl�dów finansowych zmuszona była zamieni� mieszkanie w blokach na dwa pokoje 

w kamienicy w centrum Łodzi: A tu mieszkamy przy ulicy wi�c na pocz�tku to ju� w ogóle 

my�lałam, �e wprowadzili�my si�… nie wiem. Ja w ogóle okre�lam, �e to s� slumsy. To nie s�

mieszkania. Tutaj jest jeden piec, gdzie ogrza�… dwa pokoje, tylko ten jeden piec. Jest grzyb 

na �cianach, teraz si� pojawił w tym roku. Okna s� do wymiany, ale mówi� nawet, nawet 

mi si� nie chce nic tutaj robi�…Bo tutaj człowiek no… to te� tak mamy Picasso, wi�c �ciany 

s� pomazane, ale b�dzie, b�dzie malowane za miesi�c, przed komuni� a tutaj nawet 

si� nie chce, prosz� wierzy�, nie chce si� nic robi�. To trzeba pomalowa�, �eby tu było czysto 

dla dzieci.. Nic wi�cej (08.EB.47.01). 

Enklawy stały si� miejscem działania �wiata przest�pczego, który uznał te zaniedbane 

obszary za bezpieczne miejsce dla swoich interesów. W jednym z zaniedbanych s�siedztw 

łatwo jest kupi� alkohol i papierosy w jednej z sze�ciu melin znajduj�cych si� w podwórku: 

Litr rojalu… znaczy, no mówi�, czysty… co… to jest podpałka do grilla, wci�� mówi�

co to jest… �wiartka, no mówi� czystego, to cztery złote.(…) … ju� m�drzejsi si� zrobili 

na melinach… �e… jak ju� si� wzi�� dorobion�, pół litra to pi�� złotych wołaj�… 

A jak �wiartk� kupuj� spirytusu to mam cztery złote, dorobi� to mam te� pół litra 

na przykład… no to złotówk� zaoszcz�dz�, mam cztery papierosy. Bo bywaj� po 24 grosze 

to ja je bior�. No mówi� to, cholera, co si� dzieje w tym podwórku. (08.EB.26.01). 

Chocia� w oficjalnych wypowiedziach przedstawiciele słu�b miejskich unikaj� takich 

wypowiedzi, to jednak praktyka działania ujawnia ich nastawienie do mieszka�ców enklaw 

jako ludzi gorszego rodzaju. Postaw� tych słu�b cz�sto cechuj� podwójne standardy: odr�bne 

dla „normalnych” i odr�bne dla mieszka�ców enklaw, których w prywatnych rozmowach 

okre�la si� jako: „patologia” i „element”. Ten rodzaj stygmatyzacji, który chocia� ukryty, 

jest jednak silnie odczuwalny. Prawdopodobnie wpływa na zachowania ludzi, których dotyka. 
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Powoduje nie tylko zmniejszenie ich aktywno�ci społecznej, ale tak�e zwi�ksza ich poziom 

agresji w kontaktach z innymi lud�mi.
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Bieda w enklawach do�wiadczana jest w ró�ny sposób w zale�no�ci od pokolenia 

na które patrzymy. Mo�emy wyró�ni� cztery grupy w zale�no�ci od czasu urodzenia: 

• Babki – pokolenie najstarsze; 

• Matki – pokolenie �rednie; 

• Córki – młodsze; 

• Wnuczki – pokolenie najmłodsze; 

Przy okre�leniu poszczególnych pokole� u�yto (dla uproszczenia) wył�cznie okre�le�

rodzaju �e�skiego, ale przemiany w do�wiadczaniu biedy dotycz� oczywi�cie obu płci 

(Golczy�ska-Grondas A., 2004). 
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Charakteryzuj�c sytuacj� kobiet najstarszych w roku 1998 M. Potoczna 

i W. Warzywoda-Kruszy�ska (2009: 135) stwierdzały: „Kobietom z najstarszej generacji nie 

udało si� zgromadzi� kapitału materialnego, który mógłby by� przekazany dzieciom... 

Natomiast, dzi�ki długoletniej pracy zawodowej, respondentki nabyły prawa do emerytury, co 

stanowi dla nich zabezpieczenie �rodków materialnych na staro��. Oprócz mieszkania, 

emerytura stanowi zasób, z którego wspieraj� swoje dzieci i wnuki. 

Mieszkania babek stanowi� dla wnuków azyl w sytuacjach kryzysowych. Owdowiałe 

kobiety z najstarszego pokolenia pełniły rol� pogotowia opieku�czego wówczas, gdy ich córki 

nie spełniały wobec swoich dzieci funkcji wychowawczych lub nie były w stanie zaspokaja�

ich potrzeb emocjonalnych, a tak�e obecnie, gdy dorosłe wnuczki nie maj� si� gdzie podzia�

ze swoimi dzie�mi”.


yj�ce obecnie przedstawicielki najstarszego pokolenia ci�gle stanowi� oparcie 

i „ostatni� desk� ratunku” w sytuacjach kryzysowych dla swoich dzieci i wnuków. Jako osoby 

posiadaj�ce wypracowane emerytury s� cz�sto jedynym, wiarygodnymi dla banków, 
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przedstawicielami rodziny: No i wie pani komorne trzeba płaci� te� mam zaległe 

no bo przecie� miałam tego komornika, bo nie chciała córka [52 lata] wzi�� po�yczki, 

ale błagała. Potem nie miała z czego płaci�, ja nie miałam z czego i na rent�, na emerytur�

mi weszły no i tak i cały czas tak si� m�cz�. No teraz dopiero od maja mam.. od maja 

czy od czerwca no to mam cał� emerytur� 4 lata si� m�czyłam. No teraz tam córka z opieki 

wi�cej dostała to mi te� dała i jako� to idzie (kobieta, 70 lat, 08.EB.02.02).  

Tak jak i w poprzednim okresie „babki” przekształcaj� swoje mieszkania w „domy 

rodzinne” dla najmłodszego pokolenia, pozbawionego cz�sto szansy na spokojne �ycie 

u swoich rodziców: Tak, no. I, i urodziły si� moje dzieci, urodziły si� moje wnuki wszystkie. 

No i potem, wiadomo, wie Pani, jak si� wnuki urodziły, no, co tu du�o mówi�, wła�nie... 

Marek [m��] te� ju� nie pracował. Nie pracował, co si� dziecko urodziło, to ile� tam miesi�cy 

nie pracował, bo było bardzo smutnie. I dlaczego, ju� przejd� mo�e do swoich tutaj... bardziej 

spraw, ale potem to tak było, �e ja biegałam na ten Olechów do Marzenki [córka] je�dziłam, 

od po�yczałam pieni�dze od mojej cioci, od, od kogokolwiek, �eby tam zanie��, �eby dzieci nie 

głodowały.(…) K. [wnuczek] był u mnie chyba ze dwa lata, albo i wi�cej, tak całkowicie. 

I ubrany i u�ywiony i wszystko i wszystko i do szkoły. (kobieta, 77 lat, 08.EB.19.04)  

Siedemdziesi�ciosiedmioletnia emerytka maj�ca na utrzymaniu bezrobotnego syna 

(55 lat) opiekuje si� jeszcze matk� (97 lat) mieszkaj�c� niedaleko Łodzi. Opowiadaj�c 

histori� swojego �ycia mówi: Wie Pan, �e ja nawet nie mam czasu odpocz��, ja przez pi�� lat 

to co drugi dzie� jestem w Aleksandrowie, mam� si� opiekowałam. Przed �wi�tami 

pojechałam i nie mogłam wej�� do mieszkania ona le�ała na podłodze w dwóch miejscach 

noga p�kła i… (08.EB.26.02). 
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Charakteryzuj�c sytuacj� kobiet z tego pokolenia w roku 1998 M. Potoczna 

i W. Warzywoda-Kruszy�ska (2009: 64) stwierdzały, �e ich drog� �yciow� wyznaczaj�

do�wiadczenia biograficzne zdominowane przez emocjonalnie negatywne prze�ycia zwi�zane 

z dezorganizacj� �ycia rodzinnego przez alkoholizm ojca, a nast�pnie m��a... Punkty 

krytyczne w ich �yciu stanowiło wej�cie w nieudany zwi�zek mał�e�ski, jego rozpad i utrata 

pracy po wprowadzeniu gospodarki rynkowej. Poniewa� a� do czasu transformacji, 

były one osobami pracuj�cymi, problem biedy w ich rodzinach nie był nasilony. Dopiero 
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utrata pracy zmieniła ten stan rzeczy i zmusiła je do zgłoszenia si� do pomocy społecznej 

o finansowe wsparcie. 

Autorki wskazywały, �e w�ród kobiet z tej generacji mo�na wyró�ni� dwie kategorie 

w oparciu o zró�nicowane do�wiadczenia z okresu dzieci�stwa. Jedn� kategori� tworz� te, 

które pochodz� z rodzin dysfunkcyjnych, drug� te, których dzieci�stwo przebiegało wzgl�dnie 

normalnie, a załamanie stabilizacji nast�piło wskutek decyzji i wydarze� zwi�zanych z �yciem 

osobistym w okresie dorosło�ci i z przemianami na rynku pracy. Te, których ojcowie pili i bili, 

zostały niejako naznaczone’ ju� w dzieci�stwie przegran�. W ich �yciorysach alkoholizm ojca 

powielony został przez alkoholizm m��ów. Stale balansowały na granicy niedostatku, 

ale rozwód w poł�czeniu z utrat� pracy stanowił moment przyspieszonego ze�lizgiwania 

si� w bied�, z której nie ma wyj�cia. 

U drugich, których dzieci�stwo upłyn�ło we wzgl�dnie dobrych warunkach, 

nieodpowiednie decyzje matrymonialne, rozwód i utrata pracy, cz�sto poł�czone 

z wydarzeniami o charakterze traumatycznym (�mier�, ci��ka choroba) le�� u podstaw 

finansowej niewydolno�ci, prowadz�cej do uzale�nienia od pomocy społecznej i finansowego 

wsparcia matek – emerytek. 

Komercjalizacja mieszkalnictwa sprawiła, �e respondentki w �rednim (w 1998 roku)

wieku straciły szans� nie tylko na prac�, lecz tak�e na popraw� warunków mieszkaniowych, 

nawet je�li rodzice zało�yli im wcze�niej ksi��eczki mieszkaniowe. Te natomiast, które zd��yły 

wprowadzi� si� do nowych mieszka�, nie s� w stanie ich utrzyma�. Przymusowo (eksmisja) 

lub dobrowolnie (odst�pne za uiszczenie zaległego czynszu) (Warzywoda-Kruszy�ska, 2003a)

wróciły do dawnych robotniczych s�siedztw, które stopniowo przekształcały si� w enklawy 

biedy, gdzie warunki mieszkaniowe s� bardzo złe, ale czynsz jest niski. 

„Naznaczenie” z okresu dzieci�stwa, o którym pisały autorki o respondentkach z roku 

1998 ci�gle oddziałuje na losy pokolenia „matek”, a ich dalsze dzieje s� w wi�kszo�ci 

kontynuacj� walki z bied�, niedostatkiem i alkoholizmem osób najbli�szych lub swoim 

własnym. W niektórych przypadkach �mier� partnerów dotkni�tych chorob� alkoholow�

spowodowała wyciszenie konfliktów rodzinnych. Cz�sto te� kobiety podejmowały decyzje 

o rozwodzie. Nast�piło znaczne pogorszenie si� stanu zdrowia osób z tego pokolenia, które 

w poł�czeniu z wiekiem praktycznie odci�ło ich od rynku pracy. Znalezienie pracy 

przez chore osoby w wieku pi��dziesi�ciu lat jest praktycznie niemo�liwe, szczególnie, 

�e w ostatnim okresie wzrosły tak�e wymagania na rynku pracy. Cz��� z tych osób uzyskała 

�wiadczenia nale�ne osobom chorym (renty, zasiłki) ale ich wysoko�� jest tak niska, 

�e nie mo�e by� podstaw� do stabilizacji �yciowej. Nie umo�liwia te� wsparcia dzieci 
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czy wnuków. Dochody tych osób s� cz�sto składow� z ró�nych �ródeł, takich jak: niska renta, 

okresowe zasiłki, praca dorywcza, wsparcie rodziny. Bardzo cz�st� sytuacj� jest zadłu�enie 

w opłatach czynszowych oraz za gaz i pr�d. W przypadkach, gdy najbli�sza rodzina jest 

w równie trudnej sytuacji materialnej, pomoc wzajemna ogranicza si� do �wiadczenia sobie 

usług (opieka nad dzieckiem, przygotowanie posiłku). 

Pi��dziesi�ciotrzyletnia kobieta tak opowiada o ostatnich 10-ciu latach swojego �ycia: 

No, z m��em po rozwodzie ju� siedem lat. No �e łapał, bił. Tak �e no nie było �ycia dalej 

z nim… no i zało�ył spraw� rozwodow�. Dzie�mi si� nie interesował w ogóle. Dzieci 

przez niego były w domu dziecka. W ogóle ani pieni�dzy nie dawał ani nic tylko pił. W ogóle 

z dzie�mi ani na spacer nigdzie nie poszedł ani nic. No i mieszkali�my na Kili�skiego, pó�niej 

ju� z nim nie, rozwiódł si�. No i poszedł sobie do kochanki, z ni� tera mieszka. A par� razy 

przychodził pijany, i… tutaj… Ale �adne dziecko nie chciało z nim w ogóle ani rozmawia�

ani nic. Tak �e si� rozeszli�my i… No i nie było sensu dalej z nim. Dzieciaki te� go si� bały, 

nieraz z domu uciekali�my. Na policj�, cz�sto policja była. No bały si�, a zwłaszcza ta starsza 

córka. No tam krzyczał ni�, to. Po prostu no, ju� nie chcieli te� wcale z nim mieszka�. 

No i pó�niej przeprowadzili�my si� tutaj. No i przychodził par� razy pijany. Ale s�siad tutaj, 

co �ył, to go przepirzył. No i pó�niej ju� nie przychodził. No jak to no dzieciaki tera ju�

osobno mieszkaj� to wcale nie chc� go zna� ani nic. No tak �e no, córka te� chora, ja te�

chora. Lecz� si�, chodz� po lekarzach, leki bior� na okr�gło. No pi� ju� nie pij� siedem lat, 

bo po chorobie…(08.EB.02.01). 

Jej s�siadka z kamienicy, której były m�� odsiaduje wyrok za zn�canie si� nad rodzin�

i molestowanie córki, tak relacjonuje ostatnie lata: Szesna�cie lat byli�my mał�e�stwem, 

ale w tej chwili jestem po rozwodzie, mieszkam z dzie�mi sama, sama je wychowuj�…Przy 

mnie jest dwoje dzieci, bo syn siedemnastoletni przebywa w o�rodku, bo te� miałam z nim 

problemy. … popadł w konflikt z prawem, nie chodził do szkoły no i umie�ciłam go na 

pro�b�… umie�ciłam go w zakładzie… nie, nie .. nie w zakładzie tylko w o�rodku szkolno-

wychowawczym w B [nazwa miejscowo�ci].  Jej córka: Gimnazjum ma sko�czone. Próbowała 

sko�czy� zaocznie liceum ogólnokształc�ce no ale… nie udaw… nie udało si�, no bo… no bo 

za długo trzeba w szkole siedzie� i to jeszcze akurat po południu no a to jak z chłopakiem 

polata�, z kole�aneczkami tutaj na podwórku posta� no to jak? To albo szkoła albo podwórko. 

No wybrała podwórko. Teraz do niej mówi�  dziecko, zobacz, po gimnazjum i co ty chcesz 

dosta�? Mówi�. Na pomywaczk� jedynie, na zmywak, mówi�, ci� postawi� no bo co mog�

ci da�? Nie masz zawodu, nie masz niczego. Ale mama ty masz zawód? Ja mówi�, słuchaj mój 

zawód w tamtych latach, co ja przyjechałam do Łodzi to przecie� tkacz na tkaczu siedział. 
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Tych zakładów, tego wszystkiego ja mówi�, przecie� masz Manufaktur� [centrum handlowe], 

mówi�, Marchlewskiego. Tu te� była bardzo du�a tkalnia. Jeszcze pami�tam jak ona 

pracowała jak �e�my si� tutaj wprowadzili. Ja mówi�, to tkacz był na pierwszym miejscu 

w zawodach. Ale mówi�, no to co? Przecie� to nie jest moja wina, �e to wszystko poupadało 

a ja jestem bezrobotna (08.EB.28.01). 

W niektórych rodzinach na losy osób z pokolenia matek dotkni�tych alkoholizmem 

i narkomani� najbli�szych nało�yły si� własne kłopoty ze zdrowiem i alkoholem: …no przez 

te dziesi�� lat co si� wydarzyło? no te� wiele smutnego. W dziewi��dziesi�tym dziewi�tym 

roku... w dziewi��dziesi�tym ósmym córka wyszła za m��, no m�� ju� chorował wtedy 

no to ju� coraz bardziej było.. z m��em coraz gorzej, w dziewi��dziesi�tym dziewi�tym 

urodziła mi si� wnusia co było najszcz��liwszym dniem w moim �yciu, kocham t� myszole 

nad �ycie, jest to dla mnie wszystkim, no i pracowałam w D [nazwa firmy] pracowałam 

przy stanikach na wyko�czeniu miałam z synem kłopoty wpadł mi w narkotyki, kilka wyroków, 

to znaczy nie odsiadywał tylko wszystko w zawieszeniu, no ja po dwana�cie godzin 

pracowałam wi�c wiele przede mn� ukrywał... pi�� lat temu po ci��kiej chorobie zmarł mój 

m��, syn odsiaduje wyrok obecnie do dwutysi�cznego jedenastego roku, zacz�ł kra��, nie 

byłam w stanie go upilnowa�, no ja, jak tu powiedzie�... no, dwa lata temu popadłam 

w alkoholizm, co miałam problem, ale si� wyleczyłam dziesi�� lat ponad nie piłam, wszystko 

mnie to tak przygn�biło, �e zacz�łam pi�, wła�nie jestem na lekach, miesi�c temu dostałam 

straszny atak, wr�cz straciłam u siostry przytomno��, przyjechało pogotowie…(08.EB.04.01).  

Wyczerpały si� mo�liwo�ci radzenia sobie z zaległo�ciami za czynsz i „spieni��ania” 

mieszkania poprzez dokonywanie mniej lub bardziej formalnej zamiany mieszkania. 

Zadłu�one mieszkania w blokach zamieniane były na lokale w kamienicach zlokalizowanych 

w enklawach biedy w zamian za spłat� długów i tzw. „odst�pne” płacone „z r�ki do r�ki”. 

Warunki mieszkaniowe ulegały wskutek zamiany pogorszeniu ale okresowo eliminowane 

było widmo eksmisji. Aktualnie respondenci ujawniaj�, �e w wielu przypadkach mieszkanie 

w substandardowym budynku staje si� pułapk�, poniewa� nie ma ch�tnych na zamian�

ze wzgl�du na to, �e kamienica stała si� własno�ci� prywatn�. Lokator – klient pomocy 

społecznej nie jest w stanie płaci� czynszu. Narasta dług, którego nie mo�na spłaci�. Ten fakt 

stanowi, obok rozmiarów mieszkania stanowi przeszkod� w otrzymaniu dodatku 

mieszkaniowego. Koło si� zamyka. Jedna z respondentek opowiada w jaki sposób 

dowiedziała si� o zmianie wła�ciciela budynku: kamienica to była pod, pod administracj�, 

no nie? No, i pami�tam, jak pewnego dnia przyszedł, powiedział, �e jest wła�cicielem i ju� nie 
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chodzimy tam tego, tylko oni tu przyje�d�aj� i si� im tutaj przynosi pieni��ki, si� płaci. 

No, i tak si� siedzi” (08.EB.22.01). 

Inna kobieta z pokolenia matek złapana w pułapk� zadłu�enia: jak ja si� tutaj 

wprowadzałam to, to było mieszkanie pa�stwowe i teraz przerzucili na prywaciarza. Jaki�

prywaciarz si� znalazł i obj�ł. Jej mieszkanie jest zadłu�one na czterdzie�ci tysi�cy, 

ale ona nie ma �adnej mo�liwo�ci spłaty tego długu ani mo�liwo�ci dokonania zamiany 

mieszkania. Relacjonuje: ile mo�emy takie zadłu�enie płacimy i bie��ce na ile sta�. 

No bo innego wyj�cia nie mamy. A tak by�my spraw� mieli czy co� to nie… My�my ju�

próbowali [zamieni� mieszkanie] ale na prywaciarza [na mieszkanie w prywatnej kamienicy] 

nikt nie chce [si� zamieni�] (08.EB.03.01). 
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M. Potoczna i W. Warzywoda-Kruszy�ska (2009: 137) charakteryzowały sytuacj�

młodych uczestniczek badania w roku 1998 w nast�puj�cy sposób: „Córki respondentek 

z wy�u demograficznego nie dostały z domów rodzinnych niczego, co mogłoby zapobiec 

ich popadni�ciu w bied�. Pija�stwo ojców i ojczymów odcisn�ło si� pi�tnem na ich losach 

edukacyjnych i na całym dotychczasowym �yciu. Du�a ich cz��� sko�czyła edukacj� na szkole 

podstawowej, rzadziej – zawodowej. Powtarzały klasy, były kierowane do Ochotniczych 

Hufców Pracy, do szkół specjalnych… Chodziły do szkół podstawowych, wokół których 

robotnicze s�siedztwa stopniowo przekształcały si� w enklawy biedy… M��czy�ni, których 

młode kobiety mogły w takim �rodowisku spotka� byli tak�e podobni do nich  mieli 

edukacyjne braki, nie pracowali, anga�owali si� w działalno�� kryminaln�. Wczesne, 

nastoletnie macierzy�stwo stało si� prawie nieuniknione. Cho� w cz��ci przypadków dzieci 

pocz�te wcze�niej rodziły si� po zawarciu mał�e�stwa przez rodziców, nie jest odosobnione 

wychowywanie dziecka bez kontaktowania si� z jego ojcem. Brak zatrudnienia i mieszkania 

sprawia, �e młode matki wraz ze swoimi dzie�mi s� na utrzymaniu babek, pomocy społecznej, 

bardzo rzadko ojców dzieci. Aczkolwiek wspólne zamieszkiwanie z te�ciow�, babk�, innymi 

krewnymi uznawane jest za dolegliwo��, brak realnej szansy na zmian� tego stanu rzeczy nie 

prowadzi do aktywnych prób utworzenia własnego gospodarstwa domowego. Bycie 

na utrzymaniu’ nie jest odczuwane jako dyskomfort. Ta wła�nie grupa młodych kobiet mo�e 
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zapocz�tkowa� tworzenie si� kategorii trwale uzale�nionych od zasiłków’ (welfare 

dependants).

W �wietle wyników badania WZLOT diagnoza ta wymaga uzupełnienia i cz��ciowej 

weryfikacji. W generacji „córek” za problem numer jeden uznawany jest brak mieszkania 

i w tej sprawie respondentki wykazuj� bardzo du�� aktywno�� i determinacj�. Trudno 

si� dziwi�, je�li wraz z dzie�mi zajmuj� substandardowe lokale, nazywane mieszkaniami 

socjalnymi. Respondentka tak opisuje swoje mieszkanie: ja mam długi naaa wła�nie 

Legionów tam w tym mieszkaniu … bo … walczyłam tam o wymian� mi okien. Ja byłam nawet 

w telewizji. Zalali mi ostatnio i cały sufit prawie spadł na głow� i telewizja przyjechała, 

bo ja wezwałam telewizj�, gdzie ja mam si� z tymi dzie�mi uda� i za co ja mam płaci�, okna 

to po prostu mog� wyleci�, bo nawet si� domkn�� nie dadz�, po prostu no tragedia, 

mieszkanie tragedia… (08.EB.03.02). 

Trzydziestojednoletnia kobieta mieszkaj�ca z m��em i trojgiem dzieci w wynaj�tym 

mieszkaniu w kamienicy  jako swoje główne �ródło utrzymania wskazuje wsparcie instytucji 

pomocowych:… no na kogo ja mog� liczy� co mog� liczy� naa praktycznie mo�na powiedzie�

�e praktycznie mo�emy liczy� tylko wył�cznie sami na siebie no i nic wi�cej, bo na pomoc 

rodziców nooo raz maj� raz nie maj� prawda, te� nie mog� liczy� na stoprocentow� ich 

pomoc, bo te� im jest ci��ko te� nie maj� opłat i tak dalej, te�ciowa te�... nie mog� liczy�

na ni� �e to te� pomo�e nam i tego ale no te� jest jej ci��ko bo ma schorowanego m��a 

i tak dalej, tak�e tyle co liczy� no to liczymy raczej sami na siebie no (…) cały czas 

korzystamy z tytułu MOPS-u, z opieki i korzystamy z takiego teraz jest... ochrona 

macierzy�stwa to tam i odt�d dostajemy paczk� i z tego korzystamy po prostu, to raz w 

miesi�cu co mówiłam mamy paczk�... to je�eli si� wła�nie korzysta z tego z Caritasu to oni 

tam z Caritasu dodaj� i troch� od siebie dodaj�…(…) znaczy no powiem panu tak z Urz�dem 

Lokalowym no jest tragedia tak samo jak i jest z administracj� tragedycznie wi�c ja nie wiem 

co b�dzie dalej bo ja bede pisała pismo o polepszenie mi warunków i w ogóle i w szczególe 

dlaczego nie płaciłam i tak dalej…(…) obecnie teraz z ko�cioła nie korzystam poniewa� tam 

jaki� czas tutaj u nas musi je�eli si� nie zło�yło tam którego� dnia to po prostu przepada i 

trzeba poczeka� jak bedom nowe znowu decyzje szły i dopiero…(…) najwy�ej no co oceniam 

no instytucji oceniam w tej chwili nooo nie mo�na powiedzie� bo opieka ile mo�e tak nam 

daje, te� moge powiedzie� MOPS-u ile, mogła da� troch� wi�cej no ale ile mo�e tam nam daje 

no i jestem zadowolona z tego z tego wła�nie tego rodzinnego tutaj na Brzezi�skiej si� mie�ci 

taki rodzinny ten i tam jestem zadowolona no bo tam mi dadz� t� paczk� nie moge 

powiedzie�, raz w miesi�cu bo raz w miesi�cu ale czy ubranko jakie� dla dziecka, czy buta czy 
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co� mo�na tam zawsze sobie wybra�, wzi�� czy tam zabawk� jak�� co� te� nieraz daj�

dzieciom, tam nieraz robione s� specjalne imprezy dla dzieci jak na przykład ostatnio były gry 

zabawy konkursy nagrody ró�ne tak�e no jestem zadowolona z tego macierzy�stwa, ochrony 

macierzy�stwa…(08.EB.03,02). 

Jej siostra, samotnie wychowuj�ca dziecko korzystała z pomocy babci emerytki, 

ale po jej �mierci: No, teraz w tej chwili si� pogorszyło. Jest ci��ka, wr�cz tragiczna, sobie 

tak, dla mnie, bo pieni�dze si� sko�cz�, pensja, tym bardziej �e straciłam t� prac� i na razie 

jej nie mam. Si� tym denerwuj�, �eby nie doszło do tego, �ebym nie miała na chleb. Bo sobie 

tego nawet nie wyobra�am. Ale je�eli, nie ten, to pójd� nawet na ulotki i zawsze, �eby co�

zarobi�, zawsze czego� si� po prostu uchwyc�. Mo�e jakie� sprz�tanie znajd�. No, nie wiem. 

No,  musz� co�, bo. Teraz chwilowo jestem te� w trakcie załatwiania tej sprawy z t� dotacj�, 

tak �e chciałabym ju� to uporz�dkowa�, �eby po prostu jak co� nawet dorywczo si� znajdzie, 

no to te� jak si� zacznie, to trudno, �eby si� zwalnia�, bo �le na to patrz� (…). No, to mówi�, 

�yła moja babcia, no to pomagała mi po prostu. Miała emerytur� i mi pomagała. Była 

te�ciowa te� mi pomagała, jak było potrzeba. Ale to było bardziej w takich latach tych jeszcze 

wcze�niejszych (08.EB.03.04). 
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Pokolenie najmłodszych respondentów badania WZLOT to dzieci i wnuki 

poprzednich pokole�. Urodzone w wi�kszo�ci po 1989 roku, dorastały w okresie utrwalania 

si� skutków przemian jakie dotkn�ły starszych członków ich rodzin. Ich �yciorysy 

naznaczone s� pi�tnem braku stabilizacji: ci�głymi przeprowadzkami, zmianami szkół 

i opiekunów. Cz�sto ich �ycie naznaczone jest tak�e alkoholizmem najbli�szych, 

jak powiedziała jedna z dziewi�tnastoletnich respondentek: alkohol w sumie w moim �yciu 

od male�kiego. Jest to pokolenie najbardziej zdezorientowane i zagubione – absolutnie 

nie przygotowane do �ycia we współczesnych realiach ekonomicznych i zupełnie pozbawione 

korzeni. To „wydziedziczenie”, brak wsparcia, poczucie osamotnienia skutkuje cz�sto 

załamaniami psychicznymi oraz próbami samobójczymi, które s� dramatycznym wołaniem 

o pomoc ludzi zupełnie bezradnych i pozostawionych samym sobie. Ich do�wiadczenia 

�yciowe (oprócz rodziny) ograniczaj� si� do szkoły, w której czuj� si� obco, 

gdy� przegrywaj� w konkurencji z lepiej do niej przygotowanymi. Cz��� z nich, pomimo 
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�wiadomo�ci swoich ogranicze� i obci��e�, stara si� dorówna� innym i nie jest pozbawiona 

ambicji i pragnie�. 

Dziewi�tnastoletnia samotna matka relacjonuje: Kiedy�, jak mieszkałam na ulicy Z. 

[jedna z ulic dojazdowych do Łodzi], mieszkałam z ojcem. Iii w wieku sze�ciu, siedmiu lat 

musieli�my si� wyprowadzi� do babci. W zwi�zku z y.. naczy dlatego, bo.. mój ojciec był 

alkoholikiem... Wyprowadzili�my si� do babci... No i moja mama pi�� lat starała si�

o mieszkanie na Ogrodowej. Kiedy si� przeprowadzili�my na Ogrodow�, ojciec nas czasami 

tam odwiedzał, potem ju� ani �ladu po nim nie było... Chodzili�my cz�sto do babci... W sumie 

to lepiej u babci było mieszka� ni�... ni� na Ogrodowej. U babci było nas  strasznie du�o. 

Były trzy rodziny. Byli�my my – znaczy moja mama, ja, siostra i brat, moja ciocia z wujem 

z yyy... dwoma córkami... moja babcia i... dwóch jej adoptowanych synów, no. �yli�my 

wszyscy w tym... w jednym mieszkaniu. I tak spo... no z pi�� lat jak nic (08.EB.33.01). 

Dwudziestoo�mioletnia kobieta: Znaczy moje �ycie si� popl�tało jak miałam... 

w dwutysi�cznym roku, jak mie rodzice wymeldowali z domu. Y, od tego czasu włócze 

si� po ulicach... Ale pomagała mi mama jak �yła jeszcze…. Pó�niej w dwutysi�cznym... 

trzecim roku... czwartym, urodził mi si� syn pierszy, którego nie mam, nie mog� odwiedza�. 

Pó�niej znowu... mamy choroba mnie zacz�ła dobija� z tego wszyskiego, poniewa�

wiedzieli�my, �e mama choruje, nawet wszystko ukrywali�my to przed ni�, �eby nie wiedziała, 

�eby ona si� nie załamywała te�. Pojechała mama do... szpitala, po czym si� dowiedzieli�my, 

�e mama nie �yje... i od tego momentu, kiedy mama zmarła, tak wszysko mi si� pl�cze. 

Mam chłopaka od dziewi�ciu lat, z którym jestem. Tam tam przeszli�my razem du�o, bo i ja go 

biłam i on mnie bił, bo były problemy. Teraz te� mam problemy, bo... mieszkam u kole�anki 

sobie… pó�niej mi si� urodził w dwutysi�cznym ósmym roku... y.. w dwutysi�cznym yyy... 

czwartym kolejny syn. O imieniu te� Darek. Zabrali mi go te� do placówki przez moj� głupot�

prak praktycznie. Mam dwóch braci niepełnosprawnych – jeden ma dwadzie�cia jeden lat, nie 

chodzi, nie mówi, przy nim trzeba robi�. Fakt faktem gotowa�, sprz�ta�, yy… przebiera�… 

Drugiego mam upo�ledzonego w stopniu yy… niepełnosprawnym, ylko lekkim, z tym �e nie 

mo�na go denerwowa�. Po prostu bo kiedy si� go zdenerwuje, to on po prostu w szpitalu musi 

le�e�, bo… agresywny jest (08.EB.31.02). 

W relacjach osób z najmłodszego pokolenia cz�ste s� wspomnienia prób 

samobójczych – własnych, kole�anek, lub znajomych: …te� �e�my si� bujały bardzo cz�sto, 

ja pami�tam, �e na przykład  uciekałam z domu do babci tutaj na S., tam z ulicy (…)… bo, bo 

nie wiedziałam, gdzie szuka� pomocy, … z siostr�, wła�nie mówiłam jej �e id�… nie wiem, po 

jakie� zabawki na ko�ciół (…). Mama nigdy tych leków nie zamykała no i tych 
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psychotropowych swoich i nie chciałam, �eby ona jeszcze ponosiła za to odpowiedzialno��. 

Bałam si� po prostu tego, �e… �e mo�e mie� przeze mnie jeszcze problemy, wi�c po prostu 

doszłam do apteczki, wzi�łam to, co… to co miałam gdzie� pod r�k� i… tak naprawd� dopiero 

jak si�, to był stan takiego amoku. Ja i mój �wiat, co ja zrobiłam, beze mnie b�dzie lepiej. Nie 

b�dzie tych wszystkich awantur, gdzie� im si� to wszystko poukłada z czasem nie? I… dopiero 

jak wzi�łam te tabletki wyk�pałam si� ju�, usiadłam w pokoju i mówi�, Bo�e kochany co ja 

najlepszego zrobiłam, przecie� ja mam jeszcze tyle do powiedzenia i nawet jeszcz… ja wtedy 

nie wiedziałam co ja wzi�łam w ogóle, ile ja wzi�łam tych leków, mówi� to był taki amol, �e 

człowiek po prostu tak jakby nie widział, co robi (kobieta, 19 lat, wywiad 08.EB.34.01). 

Jej kole�anka (19 lat), która równie� usiłowała popełni� samobójstwo, musiała 

w szkole stawi� czoła sytuacji „naznaczenia”: troch� du�o problemów miałam w tej szkole 

z…. nauczycielami niektórymi… bo uwa�ali mnie za osob�… nie tak�, jak� byłam. Nie byłam 

szczera, miła i tak dalej, pomocna a oni my�leli, �e jestem… �e pochodz� z jakiej� rodziny 

patologicznej, która… w ogóle si� mn� nie zajmuje i typowe… taka typowa rodzina 

alkoholików. My�leli, �e taka jestem a taka wcale nie byłam (…) Chciałam popełni� prób�

samobójcz� ale mnie oczywi�cie, na szcz��cie ona nie wyszła i znalazłam si� w szpitalu… 

w K (…) na toksykologii.. i tam wła�nie zrozumiałam, �e tak sama… �e mam całe �ycie przed 

sob�… i nie mog� go zmarnowa�. (…) mam zamiar na maturze zda� histori� rozszerzon�

i mam nadziej�, �e to mi jako� w �yciu pomo�e. A pó�niej jak si� uda to studia 

na pewno…hm… dalej jeszcze jak�� szkoł� znale��, prac�… tak� dobr�… i wyjecha�

do Australii. To jest marzenie moje od… pierwszej klasy podstawówki (08.EB.06.03). 
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Procesy zwi�zane z utrwalaniem si� biedy na zdegradowanych obszarach Łodzi, 

chocia� w wi�kszo�ci opisane przez badaczy (Grotowska-Leder J., 2002; Warzywoda-

Kruszy�ska W., 1998), nie stały si� jeszcze podstaw� do przedefiniowania przez władz�

lokaln� i słu�by społeczne ich zada�. „Problemami społecznymi” nazywane s� poszczególne 

negatywne zjawiska (alkoholizm, bezrobocie, bezradno��), a nie zło�ony i wielowymiarowy 

proces marginalizacji całych �rodowisk społecznych. Zastosowane metody przeciwdziałania 

powinny by� równie kompleksowe (Frieske K.W., 2004) i zintegrowane wokół 

wyznaczonego celu, którym jest rozwi�zanie zło�onego i wła�ciwie zdefiniowanego 

problemu społecznego (Jamrozik A., Nocella L., 2000). Takich metod dotychczas 

nie wypracowano. 

Jedna z respondentek tak opisuje wsparcie jakie otrzymywała dla swoich dzieci gdy 

nie miała pracy  bo opieka tylko dawała nam dziewi��dziesi�t złotych, na obiady 

córce…płaciła do szkoły po sto dwadzie�cia złotych to… nie było nam za letko. Opieka tylko 

nam przyznawała ró�nie po osiemdziesi�t, po dziewi��dziesi�t po sto złotych… to zale�y.. 

no było od opiekunki, jak ona do tego podchodziła…(08.EB.03.03). 

Wysoko�� i sposób wypłacania zasiłków w pomocy społecznej nie przyczynia 

si� do realizacji podstawowego celu jaki sobie stawia ta instytucja – usamodzielnienia 

jej klientów: Tak, byłam zarejestrowana w po�redniaku, pobierałam zasiłek z opieki. 

To były tak marne grosze, �e to nie starczało po prostu na nic. To dobrze, �e te� jak jeszcze 

babcia �yła, miała emerytur�, to te� mi pomagała i dzieciom, bo, no, było ci��ko. No, były 

takie momenty, �e było ci��ko. (…) No to były pieni�dze, co miesi�c tam dostawałam, 

no, ró�nie,  teraz ostatnio 120 zł i to te� nie co miesi�c, a to był taki zasiłek, tzw. celowy, 

przeznaczony na co�, ale to te� nie co miesi�c. I drugi to taki był niby okresowy, tak zwany. 

No to te� były groszowe sprawy, bo 38, czy co� w tych granicach złotych. No, to co to jest? 

Taka wła�nie pomoc. Albo jak dzieci chodziły jeszcze do szkoły, no to opieka opłacała ciepły 

posiłek w szkole. No. I taka była pomoc społeczna (08.EB.03.04). 

Respondentka tak relacjonuje swoje kontakty z pomoc� społeczn�: Kiedy� korzystałam 

to dostawałam trzydzie�ci cztery złote, bo tak kryterium. Bo oni akurat o kryterium, tam nie 

pracowałam to akurat tego… i i akurat córka jeszcze nie była pełnoletnia to nam nie 
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przekraczało kryterium, trzydzie�ci cztery złote dostałam. No. I co to jest? To jest na nic no. 

To jest �mieszne pieni�dze. No bo takie kryterium akurat nam, tego bo ona policzyła to tego 

kryterium.. no trzydzie�ci cztery złote. To jeszcze mi przynosił te pieni�dze, trzydzie�ci cztery 

złote to marne pieni�dze no. No a teraz ju� si� nie nale�y, no bo akurat tak si�.. no akurat m��

ma t� rent� to na dwie osoby to nam przekracza w sumie no. To nic nie dostałam

(08.EB.41.01). 

Wypłata du�ej ilo�ci niskich �wiadcze� pieni��nych jest rozproszeniem �rodków, 

które nie wspieraj� rozwi�za� systemowych. Z relacji respondentów wyłania si� obraz 

pomocy społecznej jako instytucji zbiurokratyzowanej, której pracownicy nie interesuj�

si� faktycznym losem swoich klientów: bo ja wiem, z opieki, no ró�nie te pieni��ki s� tam 

przyznawane, ró�ne s� kryteria. Ale ja bym na przykład wolała, �eby, no córka niech dostała 

nawet dwie�cie, czy tam te trzysta złotych, ale na przykład, �eby si� zainteresowali tym, 

w jaki... w jakich w jakich warunkach �yciowych mieszka (08.EB.43.01). 

Organizatorem, koordynatorem i wykonawc� zada� z zakresu pomocy społecznej 

podejmowanych na rzecz mieszka�ców Łodzi jest Miejski O�rodek Pomocy Społecznej. Jego 

zadania okre�laj� przepisy prawa (głównie Ustawa o pomocy społecznej), szczegółowo 

wyznaczaj�c zadania własne gminy, zadania zlecone gminie, zadania powiatu oraz zadania 

z zakresu administracji rz�dowej. Zadania te MOPS realizuje zarówno w ramach działalno�ci 

własnej jak i za po�rednictwem innych podmiotów (organizacji społecznych, stowarzysze�, 

fundacji, ko�ciołów) w ramach zawartych umów. Od 1 lipca 2008 r. �wiadczenia rodzinne 

realizowane s� przez Wydział �wiadcze� Socjalnych Urz�du Miasta Łodzi. W roku 2008 

ogółem w MOPS i jednostkach nadzorowanych zatrudnionych było 2 404 osób w tym: 620 

w MOPS, 1 060 w domach pomocy społecznej, 523 w całodobowych placówkach 

opieku�czo-wychowawczych i 201 w o�rodkach wsparcia dziennego. W ci�gu całego 2008 

roku wydano 163 788 decyzji administracyjnych i ł�cznie na realizacj� zada� własnych 

i zleconych wydano 300 314 587 zł. Prac� socjaln� obj�tych było 61 686 osób, a wsparcia 

finansowego udzielono 20 759 osobom (wszystkie dane MOPS na dzie� 31.12.2008 r.). 

Te dane liczbowe �wiadcz�ce o aktywno�ci publicznych słu�b socjalnych pozostaj�

w sprzeczno�ci z codziennym obrazem degradacji, jaki stał si� charakterystyczny 

dla obszarów Łodzi nazywanych „enklawami biedy”. Kluczow� spraw� wydaje 

si� wi�c próba odpowiedzi na pytanie o przyczyny tego stanu rzeczy. Podstawowymi 

dokumentami, które wytyczaj� zadania Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej w Łodzi s�: 

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku oraz Strategia rozwi�zywania 
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problemów społecznych w mie�cie Łodzi przyj�ta przez Rad� Miasta w 2005 roku. Pomijaj�c 

krytyczne opinie, z jakimi spotykaj� si� oba te dokumenty, nale�y stwierdzi�, �e nawet w ich 

obecnym kształcie nie s� one realizowane. Chodzi tu zarówno o szczegółowe zapisy Ustawy 

dotycz�ce np. ilo�ci zatrudnianych przez MOPS pracowników socjalnych (Art. 110 pkt 11) 

jak i ogólne zasady mówi�ce, �e „pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach 

zmierzaj�cych do zaspokojenia niezb�dnych potrzeb i umo�liwia im �ycie w warunkach 

odpowiadaj�cych godno�ci człowieka”. W przypadku Strategii mamy do czynienia 

z dokumentem zupełnie martwym, który nie stał si� podstaw� do �adnych faktycznych 

działa�. 

Sam MOPS w Łodzi, któremu Strategia wyznacza rol� „organizatora, koordynatora 

i wykonawcy zada� z zakresu pomocy społecznej”, jest instytucj� niedofinansowan�

i pozbawion� skutecznych narz�dzi koordynacji działa�. Poszczególne jednostki 

organizacyjne miasta oraz słu�by publiczne odpowiedzialne za rozwi�zywanie problemów 

społecznych w bardzo małym stopniu ze sob� współpracuj�, co powoduje rozproszenie 

inicjatyw i brak kumulacji ich efektów. 

Zjawisko utrwalonej i skoncentrowanej w zdegradowanych obszarach miasta biedy, 

chocia� ju� zdiagnozowane przez socjologów, nie stało si� podstaw� dla władz miasta 

(ani MOPS) do opracowania strategii jego rozwi�zania. Skuteczna strategia przeciwdziałania 

zjawisku dziedziczenia biedy (wykluczenia społecznego) w szczególnie zagro�onych 

obszarach wymagałaby efektywnej współpracy wszystkich miejskich słu�b i koncentracji 

wsparcia finansowego (zmiany filozofii wydawania pieni�dzy). Obecny sposób mo�na 

nazwa� raczej „zarz�dzaniem bied�” ni� realizowaniem strategii rozwi�zywania problemów 

społecznych. Faktyczna realizacja takiej strategii wymagałaby tak�e zmiany organizacji pracy 

pracowników socjalnych, którzy wi�kszo�� swojego czasu  po�wi�caj� obecnie 

na gromadzenie i weryfikacj� du�ej ilo�ci dokumentów niezb�dnych do wypłaty (niewielkich) 

�wiadcze� finansowych dla swoich klientów oraz dla innych celów jak np. wypłata 

obligatoryjnych �wiadcze� rodzinnych. W �wietle znacznego obci��enia prac�

administracyjn� przez pracowników socjalnych, deklarowana w sprawozdaniu MOPS liczba 

61 686 osób obj�tych prac� socjaln� w 2008 r. brzmi mało wiarygodnie. 

Zarówno Ustawa jak i Strategia zakładaj� współprac� w realizacji zada� pomocy 

społecznej z organizacjami pozarz�dowymi. Ten kierunek wydaje si� wła�ciwy, 

ale jego realizacja oznacza w praktyce rywalizacj� o �rodki publiczne, przeznaczone 

na zadania pomocy społecznej, pomi�dzy nielicznymi organizacjami. Pomimo trybu 
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konkursowego, nie mo�na unika� uzale�nienia tych podmiotów od administracji publicznej, 

co prowadzi cz�sto do „wasalizacji” i konformizmu programowego organizacji trzeciego 

sektora. Chocia� w spisie Krajowego Rejestru S�dowego znajduje si� 2 247 organizacji 

pozarz�dowych w Łodzi, to faktyczn� działalno�� prowadzi tylko niewielka ich liczba 

(nie mamy takich danych). Podmiotów (fundacji, stowarzysze�, ko�ciołów) staraj�cych 

si� o dotacj� z Urz�du Miasta Łodzi na realizacje zada� pomocy społeczne jest około 30. 

S� to w wi�kszo�ci organizacje nie posiadaj�ce ustabilizowanej sytuacji finansowej, 

a nielicznymi wyj�tkami z dobr� kondycj� s� stowarzyszenia ko�cioła katolickiego (Caritas, 

CSR). Brak innych, alternatywnych �ródeł finansowania swojej działalno�ci powoduje, 

�e organizacje pozarz�dowe nie mog� planowa�, ani realizowa� zada� długofalowych 

i strategicznych,  a wi�c najbardziej po��danych w tym obszarze. 

Osobn� spraw� s� �rodki strukturalne UE, które w obecnej perspektywie programowej 

2007-2013 miały wesprze� system pomocy społecznej, a których obecno�� w tym obszarze 

jest mało widoczna. Cz��ciowa regionalizacja systemu wdra�ania �rodków strukturalnych 

spowodowała rozproszenie �rodków pomi�dzy ró�ne centra decyzyjne, a tym samym 

tzw. synergia efektów jest trudna do osi�gni�cia. Sam Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 

jako główny mechanizm dystrybucji �rodków dla pomocy społecznej, został podzielony 

na komponenty (systemowe, regionalne), które nie wydaj� si� komplementarne 

i skoordynowane. Ostateczn� ocen� trwało�ci osi�ganych przez POKL rezultatów przyniesie 

jego ewaluacja, ale ju� w tej chwili mo�na mie� zastrze�enia do jego efektywno�ci. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, którego zadaniem było wsparcie 

projektów inwestycyjnych nie przyniósł Łodzi korzy�ci w obszarze infrastruktury społecznej. 

Ani Urz�d Miasta Łodzi, ani MOPS nie realizuj� �adnego projektu w ramach tego obszaru. 

Bior�c to wszystko pod uwag� trudno si� dziwi�, �e skutki interwencji dokonywanych 

w ramach wykorzystania �rodków strukturalnych w łódzkich enklawach nie s� zauwa�alne. 
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Ko�cowe wnioski i rekomendacje mo�emy podzieli� na trzy grupy zgodnie 

z ich adresatami: 

• Dotycz�ce procesu społecznego jakim jest tworzenie si� enklaw biedy na terenie 

Łodzi: 

Nast�puj� nowe, silne procesy koncentracyjne w łódzkich enklawach biedy i dlatego 

konieczna jest szczegółowa inwentaryzacja zdegradowanych obszarów miasta, 

zarówno pod wzgl�dem materialnym, jak i zasobów ludzkich. 

• Dotycz�ce słu�b społecznych: 

Nale�y opracowa� i wdro�y� narz�dzia skutecznej interwencji w tych obszarach, oparte 

na współpracy i integracji działa� poszczególnych słu�b oraz uwzgl�dniaj�ce 

podmiotowo�� i faktyczne potrzeby mieszka�ców. 

• Dotycz�ce władz Łodzi: 

Konieczna jest aktualizacja strategii rozwi�zywania problemów Łodzi zarówno 

ze wzgl�du na cele, jak i narz�dzia ich realizacji, monitorowanie działa� i ewaluacja 

rezultatów. 

Ponadto nale�y d��y� do zmiany systemu wsparcia społecznego w Polsce – w kierunku 

budowy systemu nakierowanego na realizacj� zada� i osi�ganiu celów, a nie rozdzielania 

pieni�dzy. 
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Podstaw� do stworzenia listy respondentów badania były dane adresowe osób 

z którymi przeprowadzono wywiady biograficzne w 1998 roku w ramach projektu „Formy 

ubóstwa i zagro�e� społecznych oraz ich przestrzenne rozmieszczenie”. W jej skład weszły 

zarówno osoby, z którymi wywiady zaliczono do próby podstawowej, jak i te, z którymi 

wywiady w roku 1998 odrzucono. W sumie uzyskano list� 106 osób, których dane były 

zachowane i które zostały poddane weryfikacji pod wzgl�dem ich faktycznej dost�pno�ci. 

Cz��� aktualnych adresów respondentów została zweryfikowana przez  Wydział Spraw 

Obywatelskich Urz�du Miasta Łodzi, pozostałe były na bie��co aktualizowane przez 

ankieterów przeprowadzaj�cych wywiady. Z listy respondentów z którymi przeprowadzano 

rozmowy w roku 1998 nie udało si� przeprowadzi� wywiadów z nast�puj�cych powodów: 

• 12 osób zmarło; 

• 11 osób nie wyraziło zgody na ponown� rozmow�; 

• 4 osoby przebywały poza miejsce zameldowania (szpital, wyjazd za granic�, wyjazd 

do innego miasta); 

• z 6 osobami nie udało si� nawi�za� kontaktu. 

Próba została powi�kszona o członków rodzin respondentów, którzy w 1998 roku 

byli dzie�mi, a obecnie s� pełnoletni. Poniewa� zało�eniem projektu WZLOT 

było przeprowadzenie wywiadów z 90 mieszka�cami łódzkich enklaw biedy, pozostałe 

brakuj�ce do tej liczby wywiady przeprowadzono z matkami respondentek komponentu 

badawczego „Wczesne rodzicielstwo” (11 osób). Wszystkie te osoby pochodz�

w przewa�aj�cej mierze z obszarów biedy skoncentrowanej (enklawy biedy). 

W badaniach przeprowadzonych w 1998 r. respondenci pogrupowani 

byli jako członkowie poszczególnych rodzin. W obecnych badaniach tak�e zachowano 

t� zasad� przyjmuj�c, �e nale�y przeprowadzi� rozmowy co najmniej z dwoma generacjami 

tej samej rodziny: rodzice – dzieci. Je�eli było to mo�liwe, wywiady przeprowadzano 
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tak�e z wnukami. Poniewa� w badaniach z roku 1998 rozmawiano z pokoleniem najstarszym 

(dziadkowie), w wielu przypadkach uzyskali�my dokumentacj� dotycz�c� 4 pokole� danej 

rodziny. 
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Podstawowa technika u�yta w badaniu to wywiad biograficzny (family life story). 

Wywiad biograficzny jest technik� pozwalaj�c� na sprowokowanie respondenta 

do opowiedzenia historii swoich do�wiadcze� �yciowych. Przyj�to zało�enie, �e respondent 

jest do�wiadczaj�cym podmiotem, który aktywnie konstruuje swój �wiat społeczny, 

a głównym celem wywiadu jest uzyskanie danych pozwalaj�cych na wgl�d w jego 

do�wiadczenie. Poniewa� przedmiotem wywiadu biograficznego jest historia �ycia 

respondenta ka�d� rozmow� rozpoczynano od pro�by: „Prosz� opowiedzie� histori� swojego 

�ycia” lub w przypadku osób powtórnie badanych: „Prosz� opowiedzie� co wydarzyło 

si� przez ostatnie 10 lat w Pani/Pana �yciu”. Koncepcja wywiadu zakłada, �e istnieje 

homologia pomi�dzy struktur� organizacji do�wiadczania ró�nych wydarze� w realnym �yciu 

a struktur� narracji autobiograficznej oraz, �e opowiadaj�cy jest najlepiej zorientowany 

w wiedzy o swojej biografii, dlatego te�, nale�y zostawi� mu pełn� swobod� w opowiadaniu 

swojej historii �ycia. Prowadz�cy wywiady ankieterzy nie  ingerowali w wewn�trzn� logik�

opowie�ci, je�eli respondent nie miał problemów z prowadzeniem narracji. W przypadkach 

gdy rozmówca nie miał wystarczaj�cych kompetencji j�zykowych do formułowania swoich 

my�li w formie ci�głej narracji, ankieterzy posługiwali si� standardow� list� poszukiwanych 

informacji, naprowadzaj�c opowiadaj�cego na poszczególne tematy lub zadaj�c pytania 

pomocnicze. W przypadku respondentów opowiadaj�cych płynnie o wydarzeniach ze swojej 

biografii, które były dla nich wa�ne i które najlepiej zapami�tali, ankieterzy mieli obowi�zek 

weryfikacji prawdziwo�ci historii poprzez zadawanie na ko�cu dodatkowych pyta�. Osoby 

prowadz�ce wywiady starały si� wychwyci� w trakcie wywiadu mniej wiarygodne elementy 

historii w celu weryfikacji jej prawdziwo�ci. 

Miejscem przeprowadzenia wywiadu było zazwyczaj mieszkanie respondenta, 

tak aby umo�liwiało to opowiadaj�cemu swobodn� wypowied�. Ankieterzy starali si� tak 

aran�owa� spotkanie, aby w trakcie rozmowy nie było obecnych w mieszkaniu osób trzecich. 

Je�eli z jakich� powodów nie było to mo�liwe, przeprowadzaj�cy wywiad proponował 

spotkanie w siedzibie Fundacji IIS lub w Instytucie Socjologii. Wywiady nagrywane były 

na dyktafon, po uprzednim uzyskaniu zgody respondenta, który był zawsze informowany 
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o poufno�ci rozmowy oraz o przyj�tych zasadach bezpiecze�stwa przetwarzania danych. 

W trakcie badania nie było przypadku odmowy zgody na nagrywanie rozmowy. Przepisane 

z dyktafonu wywiady zawieraj�  wszelkie pozawerbalne elementy wypowiedzi. 

Po przeprowadzeniu wywiadu ankieterzy uzupełniali metryczk� o podstawowe dane 

respondenta. 

Struktur� wywiadu mo�emy podzieli� na 5 cz��ci: 

• pierwsza faza to wst�p, który ma zbudowa� odpowiedni� atmosfer� i wła�ciwe relacje 

pomi�dzy respondentem a badaczem; 

• druga faza polega na stymulowaniu narracji poprzez opowiedzenie o kontek�cie 

badania oraz jego znaczeniu; 

• trzecia faza to opowie�� respondenta pozbawiona ingerencji ze strony słuchaj�cego 

a� do momentu wyra�nego zako�czenia; 

• czwarta faza wywiadu daje mo�liwo�� zadania dodatkowych pyta� zwi�zanych 

z poszczególnymi fragmentami wypowiedzi oraz weryfikacji wiarygodno�ci 

opowie�ci; 

• pi�ta faza jest faz� wyj�cia, w której przeprowadzaj�cy wywiad przechodzi do formy 

normalnej rozmowy. 
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Aby uzyskane dane były pewne i wiarygodne stosowano si� do nast�puj�cych zasad 

przeprowadzenia wywiadu: 

• Respondent powinien by� absolutnie przekonany o bezstronno�ci, neutralno�ci i braku 

zaanga�owania ankietera (badacza) w sprawy instytucji, o które pyta oraz o całkowitej 

poufno�ci przekazywanych informacji. 

• Miejsce przeprowadzenia wywiadu powinno zapewnia� swobod� i intymno��

wypowiedzi. 

• Respondent nie powinien by� ograniczony czasowo. 

• Aran�acja wywiadu nie powinna sugerowa� respondentowi oczekiwa� ankietera 

(neutralny kontekst sytuacji komunikacyjnej). 

• Ankieter powinien dostosowa� si� do komunikacyjnych norm (kompetencji 

j�zykowych) respondenta i w trakcie wywiadu upewnia� si� co do wła�ciwego 
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rozumienia słów lub wyra�e�, je�eli ich bł�dne zrozumienie mogłoby mie�

konsekwencje dla przebiegu całego wywiadu. 

Do badania zaanga�owano sze�cioro ankieterów zgodnie z poni�szym profilem: 

• Kobiety i m��czy�ni w wieku 30-60 lat. 

• Znakomite umiej�tno�ci w zakresie komunikacji interpersonalnej – nawi�zywania 

kontaktu, zadawania pyta�, biernego i aktywnego słuchania, kierowania rozmow�

w przypadku osób zahamowanych lub przeciwnie nadmiarowych w kontakcie, 

rozproszonych etc. 

• Nieoceniaj�cy stosunek wobec potencjalnych respondentów. 

• Absolwent lub student starszych lat studiów z zakresu nauk społecznych, psychologii 

ewentualnie Kolegium Pracowników Słu�b Społecznych. 

Wszyscy odbyli szkolenie, w trakcie którego zapoznano ich z całym projektem 

WZLOT, jego celami oraz w szczególno�ci z komponentem badawczym Mieszka�cy łódzkich 

enklaw biedy po 10-ciu latach. Przedstawiono zasady, zgodnie z którymi nale�y 

przeprowadza� wywiady narracyjne, sposoby ich aran�acji oraz zwrócono uwag� na mo�liwe 

trudno�ci i niebezpiecze�stwa, szczególnie zwi�zane z  odwiedzaniem mieszka� w obszarach 

zdegradowanych. 

Wszyscy respondenci otrzymali poczt� listy zawieraj�ce podzi�kowanie za pomoc 

i uczestnictwo w badaniach. Tak�e ankieterzy po przeprowadzonej rozmowie dzi�kowali 

za okazan� pomoc w realizacji badania. 
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Badania realizowane były w nast�puj�cych etapach: 

• badania pilota�owe: II połowa wrze�nia (2 wywiady); 

• weryfikacja narz�dzia: I połowa pa�dziernika; 

• przeprowadzenie wywiadów: wywiady przeprowadzono w miesi�cach 

pa�dziernik 2008 r. – luty 2009 r. 
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Trudno�ci zwi�zane z przeprowadzaniem wywiadów wynikały z nast�puj�cych 

powodów: 

• dane adresowe respondentów z roku 1998 były w du�ej liczbie przypadków 

nieaktualne; 

• ustalenie nowych adresów okazało si� w niektórych przypadkach niemo�liwe 

z powodu cz�stych przeprowadzek lub braku miejsca stałego 

zameldowania/pobytu; 

• Wydział Spraw Obywatelskich Urz�du Miasta Łodzi przy powtórnej pro�bie 

o pomoc w aktualizacji adresów odmówił podania nowych danych 

respondentów; 

• respondenci, którzy wyrazili zgod� na rozmow� byli cz�sto nieobecni w domu 

w umówionym terminie, co powodowało konieczno�� ponownej aran�acji 

wywiadu – czasami kilkukrotnej; 

• zdarzały si� przypadki agresywnego zachowania zwi�zane z przebywaniem 

w dzielnicach uznawanych powszechnie za niebezpieczne; 

• niektórzy respondenci nie posiadali zdolno�ci prowadzenia narracji, 

a na zadawane pytania odpowiadali zdawkowo. 
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Przeprowadzanie bada� jako�ciowych opartych na wywiadach biograficznych 

powinno zakłada� dobre przygotowanie wst�pne zwi�zane z aran�acj� wywiadu. Jako��

uzyskanego materiału zale�y w du�ej mierze od umiej�tno�ci badacza (ankietera) zbudowania 

wi�zi emocjonalnej opartej na zaufaniu i zdolno�ci do uzyskania szczerych wypowiedzi 

(Hammersley M., Atkinson P., 2000). Jest to zadanie trudne i nie zawsze w pełni mo�liwe, 

ale zawsze wymaga dobrego przygotowania si� ankietera oraz odpowiedniej aran�acji 

wywiadu. Nale�y absolutnie przestrzega� zasady intymno�ci warunków przeprowadzania 

wywiadu i nieobecno�ci osób trzecich, które zawsze dezorganizuj� rozmow� – jest 

to szczególnie wa�ne w przypadkach emocjonalnie trudnych i dra�liwych. W niektórych 

przypadkach uzyskanie wa�nych i istotnych z punktu widzenia badacza wypowiedzi wymaga 

kilkukrotnych wizyt wst�pnych w celu wzbudzenia zaufania respondenta oraz pozyskania 

o nim dodatkowych informacji. 

Nie wszyscy respondenci s� z natury skłonni do szczerych i otwartych wypowiedzi 

i w takiej sytuacji nie pomog� najlepsze nawet wysiłki aran�acyjne. Pozostaje dobrze 

przygotowana lista poszukiwanych informacji oraz dodatkowe pytania weryfikacyjne. 

Drugim wa�nym aspektem stosowania wywiadu narracyjnego s� kompetencje 

j�zykowe osób, od których oczekujemy wypowiedzi. Zało�enie, �e wszyscy respondenci b�d�

swobodnie prowadzili narracj� jest nierealistyczne. Szczególnie dotyczy to �rodowisk 

defaworyzowanych, dotkni�tych przypadkami chorób czy inwalidztwa. 

Dobrym rozwi�zaniem s� listy z podzi�kowaniami od organizatora bada�, 

które respondenci dostaj� poczt� po przeprowadzeniu rozmowy. Pó�niejsze, kolejne kontakty 

z respondentami s� zdecydowanie łatwiejsze. 

Ustawa o ochronie danych osobowych spowodowała, �e „dysponenci danych” 

w instytucjach publicznych stali si� bardzo ostro�ni przy przekazywaniu list adresowych 

i czasami okres oczekiwania na przekazanie danych i spełnienie wymaganych procedur mo�e 

by� znacznie dłu�szy ni� okres realizacji projektu. Powinno si� to uwzgl�dnia�

przy tworzeniu harmonogramu bada� i odpowiednio wcze�nie wyst�powa� o udost�pnienie 

danych. 
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