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Recenzja pracy doktorskiej 
mgr Anny Pawliny pt. „Młodzi emeryci w środowisku wielkomiejskim na progu XXI 

wieku. Analiza wzorów aktywności i ich kontekstów społecznych” 
 

Praca przedstawiona do recenzji liczy 363 strony, z czego 271 stron to tekst właściwy 

(sześć rozdziałów), zaś pozostałe 90 stron to spisy tabel i rysunków, bibliografia i siedem 

załączników Aneksu. Pod względem redakcyjnym prezentuje się bardzo dobrze, ma 

przejrzysty układ rozdziałów oraz załączników. Inaczej przedstawia się treść pracy. Autorka 

podjęła ważny i aktualny temat, co warte jest podkreślenia w kontekście późniejszych, 

krytycznych  uwag. Uznaję jednak za coś znaczącego i bardzo pozytywnego wybór przez 

Autorkę problemu badawczego. Socjologia starzenia się i starości jest subdyscypliną, która 

zaczęła się intensywnie rozwijać w okresie ostatnich pięciu lat.  Zatem włączenie się w ten 

nurt badań i analiz dowodzi dobrej orientacji w do rozwoju współczesnej socjologii i swoistej 

formy zaangażowania. Innymi słowy, Autorka rozprawy dobrze odczytuje zmiany zachodzące 

w społeczeństwie polskim i zainteresowana jest ich opisaniem i zrozumieniem, co więcej – 

formułuje pewne zalecenia względem lokalnej polityki społecznej wobec seniorów.           

     Pozostając na poziomie uwag ogólnych, chciałbym stwierdzić, że rozprawa jest bardzo 

nierówna. W mojej ocenie wartościowe i interesujące są rozdziały teoretyczne i oparte o 

źródła zastane, natomiast słabsze i mniej ciekawe są rozdziały oparte na źródłach 

wywołanych czyli wywiadach przeprowadzonych przez Autorkę i jej współpracowników. 

Praca została dobrze przygotowana pod względem kompozycyjnym i redakcyjnym, natomiast 

sposób opracowania badań własnych budzi zastrzeżenia.  

      Rozpocznę zatem od uwag krytycznych. Przede wszystkim dotyczą one rozdziału piątego 

„Młodzi emeryci w przestrzeni wielkomiejskiej”. Zrozumiałem, że Autorka chciała znaleźć 

jakiś teoretyczny układ odniesienia i dość często charakteryzuje wypowiedzi respondentów w 

kategoriach ról społecznych („stosunek badanych do roli emeryta”, „odpowiedzialność za rolę 

emeryta”). Mógłby to być bardzo właściwy wybór teoretyczny, ponieważ koncepcja roli 

społecznej pozwala wyjaśnić nabywanie i podtrzymywanie własnej tożsamości oraz jakość 



relacji z otoczeniem społecznym. Koncepcja roli społecznej umożliwia rekonstrukcję 

oczekiwań otoczenia w stosunku do jednostki, reakcje jednostki na te oczekiwania, sposób ich 

realizacji itp. Autorka nie wykorzystała możliwości rekonstrukcji rozumienia roli emeryta,  

omówiła jedynie role opiekuna i pracownika/wolontariusza. Tymczasem dla mnie jako 

czytelnika interesujące wydaje się poznanie innych ról młodych emerytów np.: sąsiedzkich, 

religijnych (parafialnych), rodzinnych, obywatelskich, kulturowych, zrzeszeniowych (rola 

„działkowca”) czy konsumpcyjnych. Dla wyjaśnienia mojego stanowiska posłużę się 

przykładem Wojciecha (nr 19), który ze względu na – zadeklarowaną - złą samoocenę stanu 

zdrowia może pełnić rolę chorego, być może również rolę pacjenta placówek medycznych. 

Można wyobrazić sobie, że ten respondent może pełnić prawdopodobne role takie, jak:  

klienta najtańszych sklepów dyskontowych, osoby korzystającej z pomocy sąsiadów w opiece 

nad dzieckiem,  utrzymującej kontakty z  kolegami z byłej pracy, role męża, wujka i stryja, 

członka  klubu wędkarskiego, uczestnika nieformalnych spotkań w pubie czy zbieracza 

makulatury lub złomu. Podaję w tym miejscu hipotetyczne przykłady ról, ponieważ 

interpretacje przedstawione  przez Autorkę wydają mi się zbyt ograniczone. Wyniki 

badawcze sprowadzają się do wskazania na role opiekuna i pracownika/wolontariusza, a tego 

typu redukcjonizm nie jest zgodny ani z moimi obserwacjami ani z innymi badaniami na 

temat ludzi powyżej 60 roku życia, nieczynnymi zawodowo. Zakładając pozytywnie, że 

Autorka nie przeoczyła innych ról pełnionych przez emerytów, lecz trafnie je opisała, to 

wtedy mielibyśmy do czynienia z interesującym stwierdzeniem o radykalnym zredukowaniu 

całego zestawu  do dwóch lub trzech ról: babci/dziadka i – w niektórych przypadkach - 

zawodowej/ochotniczej; w tym ostatnim przypadku brakuje wskazania różnic pomiędzy 

osobami, które pracują zarobkowo od osób, wykonujących pewne czynności poza domem bez 

otrzymywania wynagrodzenia, które poprawiałoby ich status ekonomiczny.     

      W tekście pracy doktorskiej brakuje jednak stwierdzeń na ten temat. Podnoszę sprawę ról 

pełnionych przez respondentów, ponieważ uważam niewykorzystanie teorii za słabość 

rozprawy doktorskiej. Autorka kompensuje tę słabość na różne sposoby, najczęściej zaś za 

pomocą potocznej, zdroworozsądkowej psychologii (lenistwo, próżniactwo). Fragmenty 

wywiadów przytoczone w pracy można interpretować przy dobrej woli, w sposób w  jaki 

uczyniła to Autorka. Można jednak przywołane wypowiedzi (np.s.251) interpretować w 

sposób zupełnie odmienny (np. jako poczucie krzywdy lub obwinianie władz lub otoczenia, a 

nie wyobcowanie czy niski poziom poczucia bezpieczeństwa). Przytoczone przez Autorkę 

wypowiedzi respondentów sprawiają wrażenie stronniczego wyboru, który ma wspierać 

przyjęte  założenia o presjach aktywizacyjnych i ich ograniczeniach.  



        Prezentacja założeń metodologicznych własnych badań w przedłożonej rozprawie jest 

niespójna. Na stronie 116 Autorka pisze o indywidualnych wywiadach pogłębionych, chociaż 

nie wspomina o tym jaki był przebieg badań. Na stronie 119 pisze o „wywiadach z 

wykorzystaniem ustrukturyzowanego kwestionariusza ankiety CATI” i podaje, że  badania 

zrealizowano w formie wywiadów telefonicznych.  Na stronie 338 załącza scenariusz 

wykorzystywany w badaniu IDI. Wszystkie te informacje są niejasne i niekompletne nie dając 

faktycznego obrazu przebiegu badania.  

   Rozdział piąty rozprawy budzi wiele moich  wątpliwości - że jedynie wymienię je, bez 

szczegółowego omawiania. Wynikają one z niewystarczającego uporządkowania materiału 

empirycznego.  

- nadużywanie określeń wartościujących w charakterystyce emerytów tradycyjnych: „leń”, 

„siedzący na wersalce z którym wiążą się kapcie” (s.228), „lenistwa” (s.224), „emeryt 

próżnujący” (s.222),        

- brak wyjaśnienia związków pomiędzy zaproponowanymi typami emerytów: odkrywającym 

i próżnującym oraz tradycyjnym i otwartym, 

- stworzenie opozycji emeryta tradycyjnego i otwartego, pomijając logiczny podział na 

emerytów tradycyjnych i nowoczesnych,  

- posługiwanie się uogólnieniami, bez powołania się na dowody je uzasadniające: na przykład 

„w kulturze polskiej odpoczynek…” (s. 222), „użyteczność pracy” (s.214),  „aspekt activation  

demands… w kulturze niemieckiej” (s.235),   

 - wyciąganie wniosków na podstawie niewystarczająco uzasadnionych przesłanek; na 

przykład w zakresie zmiany społecznej (s.234) czy związku pomiędzy sposobem 

definiowania miasta a postrzeganiem „activation demands” (s.254) itp. 

       Być może, cały i nieujawniony (na przykład w formie dołączonej płyty CD z transkrypcją 

wywiadów)  materiał z wywiadów uprawniał Autorkę do sformułowania takich właśnie 

charakterystyk emerytów i sposobów postrzegania miasta. Dla mnie jako czytelnika 

zdecydowana większość stwierdzeń zawartych w rozdziałach piątym i szóstym jest 

niewystarczająco  uzasadniona lub nie zawsze logicznie spójna. Najczęściej Autorka 

odwoływała się do zabiegu cytowania fragmentu wypowiedzi respondenta, przedstawiała 

swoją interpretację tej wypowiedzi, i na tej podstawie formułowała uogólnienia. Przykładem 



są wypowiedzi Elwiry o postępie cywilizacyjnym (s. 229), Przemysława i Joanny o zmianie 

społecznej (s. 234) czy Reginy o wysokości emerytur (s. 235). Wypowiedzi te można równie 

dobrze interpretować w kategoriach wyższości emerytów nowoczesnych nad tradycyjnymi, 

uniwersalności zmiany czy rytualnego narzekania na wysokość świadczeń itp.   

     Wywiady zostały zrealizowane przez zewnętrzną firmę badawczą (s.119), dlatego nie 

dziwi mnie stosowana przez Autorkę procedura dotarcia do tego co respondent miał na myśli. 

Jest to próba zrozumienia materiału zebranego przez innego badacza, lecz przez to mniej 

wiarygodna.   

        Rozdział piąty jest świadectwem pracy badawczej, posługiwania się informacjami 

pochodzącymi od respondentów, opracowanymi w sposób daleki od standardów metod 

analizy jakościowej w socjologii. Autorka posługuje się wypowiedziami respondentów dla 

zbudowania modelu wyjaśniającego zróżnicowanie wyborów młodych emerytów. W modelu 

tym wprowadza takie zmienne jak „odpowiedzialność za rolę emeryta”, aktywność do i od 

czy refleksyjność bez ukazania jakie są kierunki oddziaływania pomiędzy zmiennymi czy co 

jest zmienną wyjaśnianą a co zmienną wyjaśniającą. Pomijam brak odwołania do koncepcji 

Ericha Fromma, wtedy kiedy Autorka pisze o wolności pozytywnej i negatywnej. Wydawało 

mi się, że to co Autorka chce wyjaśnić, to właśnie aktywność emerytów, natomiast w modelu 

pojawia się kategoria „odpowiedzialności za rolę emeryta”, o której we wcześniejszych 

rozważaniach nie było mowy. Bardzo podobne nieporozumienie pojawia się w rozdziale 

szóstym w którym Autorka formułuje „konkretne wskazówki i zalecenia dla miasta” (s. 262). 

Badania zostały przeprowadzone przez Autorkę na niewielkiej i niereprezentatywnej grupie 

respondentów,  spośród których większość  (prawie 55%) stanowili dyrektorzy, prezesi i 

specjaliści z wyższym wykształceniem (s.196). Formułowanie na tej podstawie zaleceń dla 

polityki senioralnej  jest wątłe metodologicznie. Uwaga dotyczy szczególnie reguł 

uogólniania wyników badań i ich aplikowalności. 

      Temat podjęty przez Autorkę dotyczył populacji bardzo odmiennej od niej wiekowo. 

Domyślam się, że potoczna wiedza oparta na znajomości emerytów w kręgu rodzinnym lub 

sąsiedzkim okazała się niewystarczająca do eksploracji zjawiska. Potrzebny byłby dłuższy 

okres obserwacji i wspólnego przebywania w środowisku emerytów, ażeby poznać ich kulturę 

i codzienne problemy. Dlatego bazowanie na wynikach wywiadu, w którym co najwyżej trzy 

wątki (definicja roli, wzory aktywności, miasto) odnoszą się do problemu badawczego, nie 



dało dobrego rezultatu. Wywiady zostały zrealizowane – jak wcześniej wspomniałem – przez  

zewnętrzną firmę badawczą (s.119), co wywołało trudności w interpretacji wyników.  

  Przeciwieństwem rozdziałów piątego i szóstego są rozdziały pierwszy, drugi i czwarty. 

Autorka przedstawiła w nich przegląd teorii biegu życia i starzenia się w wielkich polskich 

miastach. Z uznaniem odnoszę się do zgromadzonego i opracowanego przez Autorkę 

materiału. Na szczególną uwagę zasługują następujące fragmenty rozprawy.  

       Po pierwsze, Autorka wnikliwie i obszernie przedstawiła obraz polskiego emeryta. 

Wykorzystała różnorodne źródła zastane, pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego i 

monograficznych opracowań tematu. Poradziła sobie w integracją danych pochodzących z 

różnych systemów zabezpieczenia emerytalnego oraz badania budżetów gospodarstw 

domowych. Oszacowała rozmiary zjawiska starzenia się w  Polsce i opracowała  

charakterystykę społeczno-ekonomiczną życia emerytów, w tym starszych mieszkańcy 

wielkich miast. 

      Po drugie, Autorka przeprowadziła ciekawą analizę czterech wielkich miast czyli 

Krakowa, Poznania, Wrocławia i Gdańska oraz przekonująco udokumentowała swój wybór. 

Analiza wybranych procesów demograficznych w tych miastach oraz wnioski z niej 

wypływające stanowią ważny wkład w rozeznanie problemu starzenia się populacji 

wielkomiejskich w naszym kraju. Zostały wykorzystane i opracowane w logicznie spójny 

sposób różnorodne źródła informacji. Podobnie oceniam rozdziały na temat polityki 

społecznej wobec starzenia się i starości, chociaż mają one charakter głównie odtwórczy. 

Autorka wykazała się jednak wszechstronną znajomością tematu i wytrwałością w 

porządkowaniu licznych urzędowych programów i strategii podejmowanych wobec ludzi 

starych. Rzadko wypełniała ramy swojej pracy przepisywaniem treści tych programów 

(strony 96-98), co – moim zdaniem – w większej ilości byłoby  zbędne, mają one bowiem 

jedynie charakter postulatywny lub życzeniowy.  

      Po trzecie, dobrze przygotowana i napisana została część „krakowska”. Mam tu na myśli 

rozdział 4.2. „Lokalna polityka senioralna”. Zostały omówione i zaprezentowane główne 

programy polityki senioralnej oraz strategie i programy miejskie. Autorka przetworzyła dużą 

ilość dokumentów urzędowych, krakowskich i pochodzących z innych metropolii, co więcej 

skonfrontowała je z koncepcją miasta przyjaznego seniorom. Sytuacja Krakowa została 

przedstawiona z uwzględnieniem różnic pomiędzy poszczególnymi dzielnicami miasta oraz w 

kontekście konkretnych polityk (wobec zdrowia, edukacji, rekreacji, transportu itp.). Tę część 



rozprawy uważam za najbardziej wartościową i interesującą. Co prawda nie zgadzam się 

zasadniczo z  Autorką, która stwierdza na podstawie dokumentów, ze „są podejmowane 

próby aktywizacji osób starszych” (s.157), ponieważ bierze Ona za rzeczywistość społeczną 

dokumenty tworzone przez urzędników i ekspertów. Jest to jednak kwestia doświadczenia, 

którego Autorka nie mogła jeszcze nabyć i dlatego przypisuje sprawczość uchwałom i 

regulacjom stanowionym przez radnych miejskich i dzielnicowych.  

      To co mi się podoba i zasługuje na podkreślenie, to  próby krytycznego myślenia, kiedy 

mgr A. Pawlina dostrzega brak spójności pomiędzy deklaracjami zawartymi w programach 

polityk miejskich a ich praktycznymi konsekwencjami realizującymi odmienne cele niż 

deklarowane (s. 148 czy s. 184). Autorka uzyskała zatem świadomość iluzji życia 

publicznego w obszarze problemów starzenia się populacji miasta i nazwała ją 

wyprowadzając wnioski z przeglądu lokalnych polityk społecznych (s. 103-105).     

     Na koniec tej części recenzji chciałbym docenić znajomość bieżącej literatury 

zagranicznej, głównie anglosaskiej dotyczącej socjologii miasta i socjologii starzenia się. 

Autorka biegle operuje różnymi współczesnymi koncepcjami starzenia się w wielkim mieście 

oraz powołuje się na badania empiryczne prowadzone głównie w Wielkiej Brytanii i innych 

krajach Europy Zachodniej. Wykazuje też znajomość koncepcji klasycznych. Wybrała 

koncepcję środowiskowych presji aktywizacyjnych i spróbowała ją zastosować do warunków 

krakowskich. I choć była to jedynie próba, nie poparta dowodami w części empirycznej (np. 

dowodami na działanie tychże presji, prób poddania się im lub obrony przed nimi, 

informacjami o nawykach, codziennej rutynie i in.) to zasługuje na podkreślenie i uznanie..    

        Jak widać z powyższych uwag, przedłożona rozprawa jest nierówna i momentami 

niespójna. Pierwsze cztery rozdziały (oprócz metodologicznego) robią dobre wrażenie. 

Wyraźnie widać zaangażowanie i ciężką pracę Autorki nad danymi zastanymi, znajomość 

instytucji, regulacji prawnych i lokalnej polityki społecznej. To jest kawał dobrej roboty 

wymagający integracji różnych źródeł, konfrontowania ich, zapoznawania się z wiedzą 

dziedzin pokrewnych socjologii. Dwa ostatnie rozdziały robią gorsze wrażenie. Przede 

wszystkim ujawniają brak kontaktu Autorki z osobami badanymi i pozyskiwanie informacji 

„z drugiej ręki”. Podobnie jest z charakterem próby badawczej,  niezrozumieniem zasad 

uogólniania wyników i praktycznych implikacji prowadzonych analiz. Pomijam drobniejsze 

błędy obecne w tekście, na przykład nadużywanie angielskich zwrotów (friendly city, 



activation demands, busy ethic), pisownię wyrazów ( na przykład career s. 27, de Beauvoir s. 

47, 283 i innych) czy niezręczny lub niejasny styl (na przykład  s. 185, 209 i inne).     

       Ważąc zalety i wady pracy, swój wniosek formułuję pozytywnie. Uważam, że 

przedstawiona rozprawa doktorska spełnia ustawowe wymagania i wnioskuję o dopuszczenie 

pani mgr Anny Pawliny do dalszych kroków w przewodzie doktorskim.  
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