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1. Uzasadnienie problemu badawczego 

 

Starzenie się społeczeństw jest wyzwaniem dla współczesnych społeczeństw i ich 

gospodarek. Nie jest to problem nowy, gdyż już w latach 70 ubiegłego wieku badacze 

przewidywali wpływ procesu starzenia się na gospodarkę i funkcjonowanie systemów 

społecznych (Achenbaum, 2010). Co więcej, na przestrzeni XX i XXI wieku badacze 

gerontologii wysuwali różne konceptualizacje starości, a tym samym osób starszych i ich roli 

w społeczeństwie (Foster & Walker, 2015; Hooyman & Kiyak, 2017; Klimczuk, 2016; Marshall 

& Clarke, 2010; Phillipson & Estes, 2007; Wahl & Gitlin, 2007). Jednym ze współczesnych 

podejść badawczych jest perspektywa krytyczna (C.L. Estes & Portacolone, 2009; Carroll L. 

Estes & Grossman, 2007) , która zwraca uwagę na konstruowanie starości przez 

społeczeństwo, realizowane polityki oraz stojące za nimi idee (Carroll L. Estes & Grossman, 

2007). Choć proces starzenia się jest obecny w świadomości badaczy i polityków od 

kilkudziesięciu lat, dziś nabiera nowego znaczenia.  

W wyniku globalizacji starzenie się staje się problemem ogólnoświatowym, a przy tym 

silnie zróżnicowanym. Z kolei tworzona polityka wobec starzenia się w warunkach kryzysu 

gospodarczego musi stawić czoła oszczędnościom w wydatkach na cele społeczne. Nowe 

znaczenie procesowi starzenia się nadaje również proces decentralizacji polityki społecznej 

(Andreotti & Mingione, 2016; Błędowski, 2016; Kutsar & Kuronen, 2015; Theiss, 2007, 2017). 

Uważa się, że jej implementowanie na szczeblach lokalnych pozwala trafniej odpowiadać na 

zróżnicowane problemy społeczności. W rezultacie polityka lokalna oraz miejska zyskują na 

znaczeniu.  

Czynniki te sprawiają, że potrzebne jest zbadanie, w jaki sposób działania w ramach 

polityki wobec starzenia się są implementowane na poziomie lokalnym (Andreotti & 

Mingione, 2016; Błędowski, 2016; Buffel & Phillipson, 2018; Theiss, 2017). Dlatego 

przedmiotem moich badań było to, w jaki sposób implementowana jest miejska polityka 

dotycząca starzenia się. Ponieważ pojęcie polityki wobec starzenia się jest bardzo szerokie, 

wyodrębniłam jeden obszar, tj. implementację idei aktywności społecznej osób starszych, 

która wywodzi się z idei aktywnego i szczęśliwego starzenia się (Council of the European 

Union, 2012; Walker, 2009; World Health Organization, 2002). Uzasadnienie podjętego przez 
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mnie problemu badawczego ilustruje Schemat 1. Pokazuje on poszczególne dziedziny, w 

oparciu, o których dokonania, zidentyfikowała badany przez mnie problem.  

 

Schemat 1. Rozwinięcie problemu badawczego. 

 

2. Ramy teoretyczne 

Badacze podkreślają złożoność miejskiej polityki wobec starzenia się. Jest ona dziedziną 

multidyscyplinarną, obejmującą zarówno politykę społeczną, jak i studia miejskie. Równie 

złożony jest przyjęty przez mnie przedmiot analizy, czyli proces implementacji idei 

aktywności społecznej osób starszych przez politykę miejską. Złożoność problemu 

badawczego wymagała ode mnie przyjęcia podejścia teoretycznego, które pozwoliłoby mi 

uchwycić nakładające się na siebie relacje i interakcje osób, instytucji, idei czy dokumentów 

polityki. Chodziło mi o zidentyfikowanie tych sieci, i panujących w nich relacji, a także działań 

podejmowanych przez ich aktorów. Tego właśnie dostarczają zastosowane przez mnie teoria 

aktora-sieci oraz koncepcja glokalizacji. 

Teoria aktora-sieci, odnosi się do badanej rzeczywistości jako do sieci aktantów - czyli istot 

ludzkich i obiektów pozaludzkich, które razem tworzą sieci (Callon, 1984; Callon & Latour, 

2015; Latour, 2005). Ich wzajemne relacje są kształtowane przez zależności, interesy i cele, 

do których dążą. Dzięki temu popychają się wzajemnie do działania, w ten sposób 
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urzeczywistniając rzeczywistość. Powiązania, które powstają między nimi, są wynikiem 

procesu translacji, w którym aktanci negocjują swoje miejsce w sieci, a także działania, które 

podejmują (Latour, 2005).  

Drugi wykorzystywany przeze mnie konstrukt teoretyczny to pojęcie glokalizacji. Jego 

zastosowanie związane jest m.in. z podejmowanym przeze mnie tematem decentralizacji, 

który skłania mnie do zejścia na lokalny poziom analizy, tj. miejskiej polityki starzenia się. 

Glokalizacja została wprowadzona przez Roberta Robertsona (1995) jako połączenie tego, co 

globalne i tego, co lokalne, czyli dwóch wzajemnie konstytuujących się sił. Globalna idea jest 

zbiorem lokalnych praktyk, a z kolei lokalność jest konstruowana przez siły globalne (Drori, 

Höllerer, & Walgenbach, 2014). Termin glokalizacja w badaniach nad polityką miejską i 

lokalną jest silnie związany z globalizacją, która doprowadziła do decentralizacji i 

przeskalowania systemów politycznych, zmniejszenia władzy państw na rzecz organizacji 

międzynarodowych, ale także lokalnych szczebli administracji (Swyngedouw, 1996, 1997; 

Wathen, 2020). W ramach tego procesu aktorzy regionalni, tacy jak miasta, są znacznie 

silniejsi (Roudometof, 2015). Zastosowanie glokalizacji pozwala badać, w jaki sposób polityka 

starzenia się miast jest tworzona, podczas gdy siły globalne i lokalne oddziałują na siebie, co 

powoduje pojawienie się nowych skali polityki (Swyngedouw, 1997). Skale te nie są 

sposobem mierzenia przestrzeni w kategoriach geograficznych, ale odzwierciedleniem relacji 

między aktorami badanej polityki (1997).  
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3. Problem badawczy, pytania oraz cele badawcze 

Problemem badawczym, który postanowiłam podjąć w niniejszej rozprawie, jest: realizacja 

idei aktywności społecznej osób starszych przez miejską politykę wobec starzenia się w 

Poznaniu. W oparciu o ten problem badawczy opracowałam dwa pytania badawcze, które 

można zobaczyć na schemacie 2. 

 

 

Schemat 2. Problem i pytania badawcze. 

Za pomocą pierwszego pytania chciałam zrozumieć, czym jest idea aktywności społecznej 

osób starszych, a tym samym starzenia się, w przypadku Poznania. Aby to osiągnąć, 

zastosowałem analizę tworzenia idei i starałam się zbadać, w jaki sposób idea odzwierciedla 

badaną rzeczywistość (Wildavsky, 2018). Analiza tworzenia idei jest szeroko stosowana w 

analizie realizacji polityki, ponieważ daje możliwość zbadania jej złożoności, w tym różnych 

aktorów i ich wpływu na dzialania polityczne (Hall, 1997). Odpowiedź na drugie pytanie 

dotyczyła z kolei tego, jak idea ta jest implementowana przez miejską politykę wobec 

starzenia się. W rezultacie dążyłam do zrozumienia, jakie działania podejmuje polityka 

miejska w procesie implementacji. W tym pytaniu odnosiłam się do założeń 

instytucjonalizmu dyskursywnego. Jednym z centralnych elementów instytucjonalizmu 

dyskursywnego są idee, które reprezentują określone wartości i panujące między aktorami 

danej polityki układy (Hall, 1997; Schmidt, 2008).  

*aktant – termin pochodzi z stosowanej przez 

mnie teorii aktora-sieci i oznacza aktorów, 
którzy mogą być ludźmi lub obiektami 
materialnymi (Latour 2005). 
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Aby zrozumieć implementowanie idei społecznej aktywności wobec osób starszych przez 

miejską politykę dotyczącą starzenia się, postawiłam sobie dwa cele badawcze: 

1. Zbadanie, czym jest społeczna aktywność dla osób starszych odbywająca się w 

Poznaniu. 

1.1. Rozpoznanie, kto i co (aktanci) organizuje te działania oraz dlaczego to robi. 

1.2. Ustalenie relacje między uczestnikami. 

2. Zrozumienie jak przebiega implementacja idei aktywności społecznej osób starszych 

na poziomie miasta.  

2.1. Zidentyfikowane praktyk implementowania idei. 

2.2. Określenie ontologii (Mol, 2002) i skal (Swyngedouw, 1997), które tworzą miejską 

politykę wobec starzenia się w Poznaniu. 

4. Metodyka pracy  

W prowadzonych przeze mnie badaniach proces zbierania danych oraz ich analizy 

skoncentrowane były na zgromadzeniu jak najbardziej różnorodnych danych, które 

pomógłby mi zrozumieć badany przez mnie problem z różnych perspektyw. Z kolei proces 

analizy, opierający się o przyjęte ramy teoretyczne skoncentrowany był na dogłębnej 

eksploracji zebranych danych, w celu wyśledzenia sieci powiązań i tworzących je aktantów.  

 

Zbieranie danych  

Zastosowana przez mnie w pracy jakościowa metoda studium przypadku jest 

wykorzystywana przez badaczy polityki właśnie po to, by przyjrzeć się złożonemu procesowi 

tworzenia polityki na lokalnych poziomach polityki (Flyvbjerg, 2006; Pal, 2005). Celem 

zastosowania metody jakościowej jest zdobycie specjalistycznej wiedzy na temat badanego 

zjawiska, a nie tworzenie generalizacji (Strumińska-Kutra & Koładkiewicz, 2012). Poza tym 

jakościowe studium przypadku oferuje możliwość bardziej interdyscyplinarnego podejścia do 

badania miejskiej polityki dotyczącej starzenia się. Zdaniem badaczy, dotychczasowa analiza 

polityk lokalnych była zbyt wąska i skupiała się na jednym aspekcie, np. kulturowym lub 

finansowym. Natomiast zastosowane przeze mnie studium przypadku daje możliwość 
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szerszego spojrzenia na proces kształtowania się polityki miejskiej i zidentyfikowania 

ważnych obszarów zaangażowanych w jej implementację(Theiss, 2017).  

Aby zrealizować zadania badawcze, zdecydowałam się na przeprowadzenie obserwacji i 

wywiadów na terenie miasta Poznania. Wybór ten ma dwa uzasadnienia, po pierwsze 

Poznań jest średniej wielkości polskim miastem. Jako piąte, co do wielkości miasto, jest 

zarówno stolicą województwa Wielkopolskiego, jak i siedzibą powiatu poznańskiego oraz 

gminy Poznań (Andreotti & Mingione, 2016; Bauman, Bauman, Kostera, & Kociatkiewicz, 

2017; Flyvbjerg, 2006; Theiss, 2017). Przykład Poznania jest korzystny dla mojego badania, 

również, dlatego, że jest on miastem przeciętnym, którego uwarunkowania nie stanowią 

przypadku skrajnego czy ekstremalnego, tj. posiadającego bardzo specyficzne cechy, mogące 

wpłynąć na kształtowanie się polityki (Flyvbjerg, 2006).  

W ramach procesu zbierania danych śledziłam i obserwowałam wydarzenia z zakresu 

aktywności społecznej organizowanej dla osób starszych, odbywające się w mieście od 

lutego do grudnia 2019 roku. Wydarzenie rozumiane było jako każda forma aktywności dla 

osób starszych, publikowana w biuletynach, mediach społecznościowych lub reklamowana 

na plakatach zewnętrznych. Równolegle do tego okresu obserwacji, przeprowadziłam 

wywiady z osobami zaangażowanymi w organizację wydarzeń związanych z aktywnością 

społeczną, które odbywały się od kwietnia 2019 do czerwca 2020 roku. Kolejną grupę danych 

stanowią materiały i dokumenty, tworzone przez Urząd Miasta, organizacje pozarządowe i 

inne instytucje publiczne. Materiały te zbierałam zarówno w trakcie procesu zbierania 

danych jaki i analizy. Łącznie zgromadziłam około 300 stron transkrypcji, notatek 

terenowych, ulotek i dokumentów, odbyłam 30 godzin obserwacji oraz 10 godzin wywiadów. 

 

Analiza danych  

Dane były analizowane w oparciu o strategię analizy treści, która jest jakościową metodą 

badań (Julien, 2005; Weber, 1990). Jest to proces iteracyjny, polegający na wielokrotnym 

odczytywaniu danych i ich reorganizacji za pomocą kodów i kategorii ustalonych w ramach 

zastosowanych ram teoretycznych (Julien, 2005). Ta strategia jakościowa pozwoliła mi 

zapoznać się z treścią danych, a w kolejnych etapach odnieść ją do teorii aktora-sieci i 

koncepcji glokalizacji. Zastosowana przeze mnie strategia kodowania opierała się na 

tworzeniu kodów wstępnych, następnie grupowaniu ich w kody, zgodnie z ich relacjami i 
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podobnym znaczeniem, a następnie tworzeniu z nich kategorii, które reprezentują 

empiryczne wyniki moich badań.  

Na każdym etapie kodowania dążyłam do zrozumienia idei aktywności społecznej wobec 

osób starszych, stosując ustalone ramy teoretyczne. Na pierwszym etapie poszukiwałam 

aktantów, praktyk i momentów translacji (Callon & Latour, 1981; Latour, 2005; Law, 2009). 

Odwołując się do teorii aktora-sieci, starałam się zrozumieć, jakie ludzkie i nie-ludzkie 

obiekty biorą udział w realizacji badanej idei, tworząc sieć jej implementacji. Sieci tworzone 

są w procesie translacji, który polega na agregacji aktantów dążących do osiągnięcia 

wspólnego celu. W procesie analitycznym, staram się znaleźć wspomniane elementy ANT, 

aby zrozumieć i uzyskać wiedzę ekspercką na temat działalności społecznej na rzecz osób 

starszych. W ostatnim etapie procesu kodowania poszłam o krok dalej i podjęłam próbę 

prześledzenia procesu implementacji, dlatego zastosowałam jeszcze jeden termin z ANT, a 

mianowicie ontologię (Mol, 2002). W moim badaniu nad ontologiami starałam się 

zilustrować, jak różne rzeczywistości realizowały tę samą ideę, ujmując ją w ramy różnych 

wartości i praktyk. Równolegle do kodowania w odniesieniu do teoria aktora-sieci, używałam 

również kodów związanych z koncepcją glokalizacji. Starałam się zidentyfikować skale i 

oznaki władzy, jaką jedni aktorzy sprawują nad innymi. Skale są odzwierciadleniem relacji 

między aktorami danej polityki i pomagają zrozumieć ich wzajemne zależności oraz przyjęte 

strategie.  

5. Układ pracy i charakterystyka poszczególnych rozdziałów 

Prezentowana przeze mnie rozprawa składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym z nich - 

I. Ramy koncepcyjne - wyjaśniam stosowane przeze nie koncepcje. Odnoszę się tu do 

różnych konceptualizacji starzenia się w ramach paradygmatów gerontologicznych (I.1. 

Podejścia do kryzysu starzenia się - kontekst aktywności społecznej osób starszych), a 

następnie przedstawiam różne polityki dotyczące starzenia się w polskiej literaturze i 

dyskursie politycznym. W ostatniej części tego podrozdziału przedstawiam z kolei wyniki 

przeglądu literatury na temat aktywności społecznej osób starszych realizowanej na 

poziomie miasta. Drugi podrozdział (I.2. Aktywność społeczna osób starszych i jej 

implementacja) poświęcony jest przeglądowi perspektyw badawczej w badaniach nad 
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polityką społeczną oraz wyjaśnieniu instytucjonalizmu dyskursywnego zastosowanego w 

moim badaniu. 

Rozdział drugi (II. Ramy teoretyczne) przedstawia z kolei moje ramy teoretyczne, a także 

strategie zbierania i analizy danych. W pierwszym podrozdziale (II.1.Teoria aktora-sieci) 

wyjaśniam założenia teorii aktora-sieci i pokazuję, jak to podejście było wykorzystywane w 

badaniach nad wdrażaniem polityki lokalnej oraz w badaniach miejskich. Następnie 

przedstawiam koncepcję glokalizacji (II.2. Glokalizacja) i jej wkład w analizę kształtowania się 

polityki. Ostatni podrozdział (II.3. Zbieranie danych i analiza) poświęcony jest strategii 

badawczej, czyli studium przypadku, procesowi zbierania danych oraz wyjaśnieniu procesu 

analitycznego. 

Dwa ostatnie rozdziały mają charakter empiryczny. W rozdziale III. Urzeczywistnienie 

społecznej aktywności, przedstawiam dane na temat tego, czym jest aktywność społeczna 

osób starszych realizowana w Poznaniu. Z kolei w rozdziale IV. Implementacja społecznej 

aktywności wobec osób starszych w Poznaniu, wyjaśniam zidentyfikowane przeze mnie 

ontologie i skale miejskiej polityki starzenia się. W ostatnim podrozdziale podsumowuję 

moje ustalenia w odniesieniu do postawionego celu badawczego i pytań badawczych. 

Ponadto wyjaśniam mój wkład w rozumienie starzenia się przez lokalnych aktorów 

politycznych, a także w wiedzę na temat miejskiej polityki starzenia się i badań nad nią. 

Poniżej przedstawiam szczegółowy spis treści.  
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Struktura pracy  

Wstęp  

I. Ramy koncepcyjne 

I.1. Podejście do kryzysu starzenia się: Kontekst aktywności społecznej osób starszych 

I.1.1. Sposoby starzenia się - powstawanie aktywności społecznej osób starszych 

1.1.Pardygmat funkcjonalistyczny 

1.2. Paradygmat interakcjonizmu symbolicznego 

1.3. Paradygmat środowiskowy 

1.4. Paradygmat krytyczny 

I.1.2. Aktywność społeczna w ramach polityk. 

2.1. Polityka starzenia się w polskiej literaturze i dyskursie. 

2.2. Lokalność polityk wobec starzenia się  

I.1.3. Starzenie się w miastach  

3.1. Studia miejskie  

3.2. Starzenie się w miastach - aktywność społeczna osób starszych w mieście  

I.2. Aktywność społeczna osób starszych i jej implementacja  

I.2.1. Perspektywy badawcze w polityce społecznej  

I.2.2. Polityka w ramach ekonomii instytucjonalnej  

I.2.3. Proces implementacji i analiza tworzenia idei 

II. Ramy teoretyczne 

II.1. Teoria aktora-sieci 

II.1.1 Podstawy filozoficzne 

II.1.2. Teoria aktora-sieci 

II.1.3. Zastosowanie teorii aktora-sieci  

II.2. Glokalizacja 

II.2.1. Od globalnego do lokalnego.  

II.2.2. Glokalność i polityka skali 

II.3. Zbieranie i analiza danych 

II.3.1. Studium przypadku  

1.1. Obserwacje 

1.2. Wywiady 

1.3. Materiały dodatkowe 

II.3.2. Analiza danych  

III. Urzeczywistnienie Społecznej Aktywności  

III.1. Przebieg badania 

III.2. Jak wygląda aktywność społeczna w Poznaniu? 

III.2.1. Co cię to obchodzi? 

III.2.2. Wejście do sieci 
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III.2.3. Nośniki społecznej aktywności 

III.2.4. Pożądany produkt  

III.2.5. Podsumowanie 

IV. Implementacja społecznej aktywności wobec osób starszych w Poznaniu 

IV.1. Ontologie implementacji aktywności społecznej 

IV.1.1. Tworzenie sieci 

IV.1.2. Dostarczanie usługi 

IV.1.3. Odpowiadania na kryzys 

IV.1.4.Uzywanie przestrzeni 

IV.1.5.Posumowanie 

IV.2. Skale implementacji aktywności społecznej 

IV.2.1. Inicjowanie społecznej aktywności 

IV.2.2. Realizacja społecznej aktywności. 

IV.2.3. Szukanie zasobów 

IV.2.4. Osadzenie społecznej aktywności  

IV.2.5. Podsumowanie  

Zakończenie 
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6. Wnioski 

Przedstawione przez mnie wnioski dotyczą tego, czym jest idea społecznej aktywności oraz 

starzenie się w Poznaniu. Ponadto ukazują różnorodność aktantów, wartości i 

podejmowanych praktyk w ramach miejskiej polityki starzenia się. Zwracają również uwagę 

na relacje między aktantami panujące w miejskiej polityce wobec starzenia się w Poznaniu. 

Poniżej pokrótce omówię wymienione przez mnie wnioski z badania.  

Odnosząc się do tego jak w moich badaniach rozumiana jest starość i idea społecznej 

aktywności osób starszych należy zauważyć, że organizatorzy społecznej aktywności 

postrzegają okres starości jako fazę braku aktywności przy dobrym stanie zdrowia i 

dostępnych zasobach wiedzy, umiejętności praktycznych i czasu. W moich danych brakuje 

fazy starzenia się, którą charakteryzuje niesamodzielność i ograniczenia fizyczne, starzenie 

się nie obejmuje tzw. "więźniów z trzeciego piętra". Wykluczenie w ramach aktywności 

społecznej osób starszych było już przedmiotem badań, które zwracały uwagę na jej 

elitarność (Afacan, 2013; Ahmad & Hafeez, 2011; Barrett & McGoldrick, 2013; Beard & 

Montawi, 2015; Carr, Fried, & Rowe, 2015; Chiribuca & Teodorescu, 2020). Podsumowując, 

starzenie się z perspektywy badanej przeze mnie polityki dotyczy osób aktywnych fizycznie, 

chętnych do angażowania się i rozwoju. Nawiązuje do krytycznej perspektywy gerontologii, 

która stanowiła ramy konceptualne moich badań. Perspektywa krytyczna postrzega starzenie 

się jako efekt walk między wpływowymi aktorami politycznymi i społecznymi (Carroll L. Estes 

& Grossman, 2007; Phillipson & Estes, 2007). W rezultacie może to prowadzić do skupienia 

się na zaspokajaniu potrzeb osób starszych, których potrzeba aktywności społecznej różni się 

od potrzeb osób mających mniejsze możliwości wpływania i oddziaływania na kształtowanie 

polityki. 

Na podstawie przedstawionych przeze mnie ustaleń można również wyciągnąć wnioski w 

kontekście badań nad samą aktywnością społeczną realizowanych na poziomie miasta. Moje 

badania wykazały, że aktywność społeczna jest swego rodzaju towarem. Potrzeba 

aktywności społecznej jest wykorzystywana przez firmy, restauracje i inne prywatne 

przedsiębiorstwa, które oferując zniżki, zachęcają osoby starsze do skorzystania z ich oferty 

usług. Co więcej, instytucje publiczne, takie jak muzea, również starają się tworzyć usługi w 

zakresie aktywności społecznej dla osób starszych. Traktują one osoby starsze i ich potrzebę 
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aktywności jako okazję do wypełnienia swojej misji. Z jednej strony, utowarowienie 

aktywności społecznej (Tittenbrun, 2014; Ziółkowski, 2004) stwarza możliwości jej szerszej 

realizacji poprzez zaangażowanie podmiotów, dla których posiadanie takiego towaru w 

swojej ofercie może być korzystne. Z drugiej strony, w przypadku utowarowienia aktywności 

społecznej jest mniejsza szansa na dłuższe zaangażowanie osób starszych, bo nie taki jest 

cel takich wydarzeń.  

Kwestia różnorodności w badanej przez mnie miejskiej polityce wobec starzenia się 

odnosi się do idei oraz praktyk obecnych w implementacji polityki. Moje badania pokazują, 

że polityka realizowana na poziomie miasta staje się mozaiką interesów, strategii, statutów, 

a także innych idei politycznych. Różnorodne tło ideowe, z którego wywodzi się badana 

przeze mnie polityka, ma również wpływ na różnorodne praktyki, nawiązujące do różnych 

podejść w realizacji polityki społecznej. Widać tu na przykład podejście usługowe (Chaczko, 

2021; Grewiński, 2009; Guy, 2010; Szarfenberg, 2010), które było obecne w polityce 

społecznej krajów Europy Zachodniej jeszcze w ubiegłym wieku. Jest ono jednak nadal 

aktualne w kontekście polskim. Przejawia się ono we implementowaniu aktywności 

społecznej jako usługi, co było widoczne ofertach wydarzeń, tworzonych przez firmy, ale 

także przez organizacje pozarządowe czy instytucje publiczne. Inne praktyki w ramach 

badanej przeze mnie polityki były związane z podejściem partycypacyjnym (Beresford & 

Carr, 2018; Taylor-Gooby, 2018), które postrzega osoby starsze jako współuczestników i 

współtwórców, a nie tylko klientów. Wyniki te wskazują na różnorodność działań 

podejmowanych w ramach miejskiej polityki dotyczącej starzenia się. Z jednej strony oznacza 

to możliwości dotarcia do różnych grup odbiorców, ale z drugiej strony stanowi zagrożenie 

dla implementowanych działań, ponieważ stosowane podejścia dążą do różnych efektów. 

Podobnie, zidentyfikowane przeze mnie skale, odnoszące się do koncepcji glokalizacji, 

również wskazują na pewną rozbieżność w badanych przeze mnie politykach miejskich. 

Ukazują wielką różnorodność aktorów, a tym samym ich przynależności. Oznacza to, że siły 

wpływające na ich działania i wartości znajdują się pod wpływem różnych poziomów 

organizacji lub firm. Z jednej strony, ta różnorodność stanowi szansę dla lokalnej polityki 

społecznej i jej aktorów, ponieważ oferuje różne zasoby i możliwości, co jest konieczne w 

wyniku niedofinansowania polityki na poziomie lokalnym (Błędowski, 2016; Theiss, 2017). Z 

drugiej strony może prowadzić do rozbieżności wizji tego, przez co jej efekty nie są zbyt 
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widoczne, a nawet mogą okazać się wzajemnie wykluczające się, w zależności od rozumienia 

aktywności społecznej osób starszych i jej roli w procesie starzenia się. 

Kolejna grupa wniosków dotyczy relacji w badanej przez mnie polityce. Jednymi z 

ważniejszych aktantów mających na nie wpływ są projekty, prowadzone przez miasto lub 

inne instytucje. Odnosi się to znanego w literaturze zagadnienia projektowości w politykach 

publicznych (Godenhjelm, Lundin, & Sjöblom, 2015; Hodgson, Fred, Bailey, & Hall, 2019; 

Jensen, Johansson, & Löfström, 2018). Literatura pokazuje to zjawisko jako element 

ułatwiający zarządzanie polityką, ale także jako ograniczenie czasowe i finansowe w realizacji 

polityki (Jałocha, 2021; Skórzyńska, 2018; Skrzypek-Prawelska & Jałocha, 2014). Na 

podstawie moich badań projekty można również zdefiniować jako sposób wsparcia, 

angażowania lub tworzenia się więzi między organizatoramidziałań. Jak pokazały moje 

badania, projekty są nie tylko narzędziem efektywnego zarządzania w politykach 

publicznych, ale są także odpowiedzialne za powstające relacje między aktorami tworzonych 

polityk. Pozostaje jednak pytanie, jakie to są relacje? To znaczy, w jakim stopniu projekty 

wspierają organizacje pozarządowe i inne organizacje, a w jakim ograniczają ich własne 

inicjatywy oddolne? Na podstawie przeprowadzonych przeze mnie badań można stwierdzić, 

że oddolny charakter działań był mocno podkreślany przez pracowników instytucji miejskich 

Jednak, z wywiadów z organizacjami trzeciego sektora i pracownikami instytucji kultury 

wynika, że inicjatywa oddolna musi spełniać założenia dostępnych projektów. Jest to 

interesujące w kontekście decentralizacji zadań w polityce dotyczącej starzenia się 

społeczeństwa, która podyktowana jest m.in. większą trafnością polityk lokalnych w 

diagnozowaniu problemów społeczności. W rzeczywistości jednak projektyzacja w tego typu 

politykach stanowi przeszkodę dla inicjatyw oddolnych.  

Nie bez znaczenia dla realizowanych polityk jest także przestrzeń miasta. Przestrzeń jest, 

podobnie jak projekt, jest elementem polityki miejskiej, który wpływa na relacje między jej 

uczestnikami. Posiadanie przestrzeni przez organizacje lub instytucje publiczne może 

sprawić, że staną się one organizatorami działań społecznych. Dla organizacji i grup 

nieformalnych, takich jak klub seniora, brak przestrzeni zachęca do jej poszukiwania i 

współpracy. W ten sposób polityka miejska dotycząca starzenia się materializuje się poprzez 

przestrzeń. To prowadzi, z kolei, do kolejnych pytań, a mianowicie, w jaki sposób dostęp do 

przestrzeni publicznej wpływa na tworzenie lokalnej polityki? 
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Odnosząc, z kolei, moje ustalenia do badań nad lokalną polityką społeczną (Czupich, 2018; 

Klimczuk & Tomczyk, 2016; Kutsar & Kuronen, 2015; Theiss, 2017), które koncentrują się 

głównie na analizie czynników ekonomicznych, politycznych, kulturowych czy strukturalnych, 

proponowane przeze mnie ontologie stanowią nową perspektywę dla dalszych badań nad 

lokalną polityką społeczną.  

Ponadto zidentyfikowana przez mnie dwoistość działań w ramach miejskiej polityki 

dotyczącej starzenia się ilustruje jej specyficzny charakter. Mianowicie polityka miejska 

wobec starzenia się w Poznaniu może być szeregiem pojedynczych i niezależnych działań 

lub siecią działań. Z jednej strony są to wydarzenia, których celem jest tworzenie sieci 

kontaktów w ramach polityki miejskiej. Odnosi się to zarówno do podmiotów organizujących 

wydarzenia, jak i do samych uczestników.  

Dla organizatorów oznacza to tworzenie relacji współpracy. Organizacje pozarządowe, 

instytucje publiczne lub kulturalne oraz Klub Seniora wspierały się wzajemnie w organizacji 

wydarzeń, np. poprzez wymianę pomysłów lub wymianę zasobów, takich jak przestrzeń czy 

wolny czas osób starszych. Z kolei dla osób starszych długotrwała aktywność społeczna 

oznacza nawiązywanie więzi społecznych. Jest to możliwe dzięki długotrwałemu 

zaangażowaniu osób starszych w życie społeczności lub organizacji. Ponadto, zaangażowanie 

osób starszych w lokalne sieci społeczne przynosi korzyści, ponieważ bycie częścią 

społeczności może być źródłem wsparcia dla osoby starszej, a przy tym sposobem odciążenia 

dla systemów społecznych. Pytanie o powstawanie lub brak relacji między odbiorcami a 

organizatorami polityki miejskiej oferuje nową perspektywę badań nad polityką lokalną. 

Chodzi o spojrzenie na politykę lokalną z perspektywy tworzonych przez nią sieci.  

Zaproponowane przeze mnie typy implementacji polityki wobec starzenia się mogą 

stanowić uzupełnienie dla podziału implementacji polityki stworzonego przez E. Matlanda 

(1995). Posłużył się on dwiema perspektywami. Pierwsza z nich, określana jako 

niejednoznaczność, dotyczy pytania, w jakim stopniu realizowane działanie odpowiada na 

jasno zdefiniowany problem. Druga z kolei dotyczy tego, w jakim stopniu wdrażane działania 

mogą powodować konflikty wśród aktorów danej polityki. Wyróżnione przeze mnie typy 

implementacji dotyczą nie tyle założeń i działań podejmowanych w ramach realizacji polityki, 

co jej efektów. Ponadto odnoszą się one do wąskiej grupy działań polityki, jaką jest 

aktywność społeczna osób starszych. Można je jednak traktować jako uzupełnienie podziału 
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zaproponowanego przez E. Matlanda. Jednorazowa realizacja będzie dotyczyła jasno 

zdefiniowanych problemów, których realizacja nie wywołuje konfliktów wśród aktorów 

polityki. Na przykładzie moich badań są to wydarzenia mające na celu zapewnienie 

aktywności społecznej osób starszych. Z kolei wdrażanie długofalowe będzie dotyczyło mniej 

jednoznacznych celów, których realizacja wymaga większego zaangażowania poszczególnych 

aktorów. Zaangażowanie to nie zawsze musi być korzystne. W przypadku badanej przeze 

mnie aktywności społecznej jej długofalowy efekt, czyli dalsza aktywność osób starszych w 

społeczności, nie jest oczywistym i pożądanym rezultatem dla wszystkich aktorów. Jej 

wprowadzenie wiąże się z większym nakładem pracy, co może nie być korzystne ani 

opłacalne. Podsumowując, zaproponowane przeze mnie wnioski mogą pomóc badaczom i 

praktykom polityki spojrzeć na proces wdrażania nie tylko z perspektywy jego założeń i 

działań, ale także jego efektów. Jest to ważny element, ponieważ często przedmiotem 

badań nad wdrażaniem polityki jest jej sukces lub jego brak (Schmidt, 2008). 

Moje badanie posiada również praktyczne implikacje dla implementacji polityk lokalnych. 

Jak wynika z moich badań, oddolny charakter polityki miejskiej nie jest w pełni 

realizowany, ponieważ jest ona wynikiem przyjętych przez miasto strategii czy koncepcji. 

Oddolne działania organizacji trzeciego sektora czy klubów seniora muszą spełniać z góry 

określone kryteria, aby otrzymać dofinansowanie. Oznacza to, że dokładniejsze 

zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców nie jest do końca możliwe w ramach polityki lokalnej, 

ponieważ pewne potrzeby zostały już zidentyfikowane na etapie tworzenia dokumentów 

strategicznych. W związku z tym w moim opracowaniu pojawiają się pytania: na ile możliwe 

jest działanie oddolne w polityce miejskiej i na ile jest ono wykonalne w praktyce? Czy 

możliwe jest całkowite oddolne działanie w polityce? 

Kolejny praktyczny wniosek z moich badań, dotyczy dostępności przestrzeni 

publicznej dla aktywistów, grup nieformalnych czy organizacji pozarządowych. Moje badania 

pokazują, że aby działalność tych grup była możliwa, a jednocześnie niezależna, konieczny 

jest dostęp do przestrzeni. Polityki realizowane na poziomie miejskim materializują się 

między innymi poprzez przestrzeń, w której są wdrażane. Co więcej, relacje między 

przestrzenią a jej użytkownikami, czyli jej brak lub posiadanie, odzwierciedlają relacje między 

aktorami politycznymi i ich siłą oddziaływania (Durczak, Ławrynowicz, Nadobnik, & Sławecki, 

2019)
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