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Rozdział V

BADANIA POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW 
PRĄDNIKA CZERWONEGO W KRAKOWIE ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM WPŁYWU ZMIAN ARCHITEKTONICZNYCH 

I TECHNICZNYCH NA POZIOM LĘKU PRZED PRZESTĘPCZOŚCIĄ

1.  INFORMACJE WSTĘPNE - CELE I ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE ORAZ 
METODOLOGICZNE BADAŃ

Celem badań ilościowych było poznanie rozkładu zjawisk poczucia bezpieczeństwa 
i poczucia zagrożenia mieszkańców typowego osiedla z lat 70. XX wieku, zbudo
wanego z zastosowaniem tak zwanej technologii wielkiej płyty. Ten typ architektury 
charakterystyczny był w latach 70. i 80. poprzedniego wieku i w budynkach o takiej 
architekturze do dziś mieszkają miliony Polaków. Będą w nich mieszkać jeszcze co 
najmniej pół wieku. Powstaje zatem pytanie, czy i jak właściwości tej architektury 
wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa lub zagrożenia i w konsekwencji na ja
kość życia. Nasze zadanie polegało na tym, by stwierdzić, czy i w jaki sposób sami 
mieszkańcy Prądnika Czerwonego dostrzegają przyczyny wiktymizacji i źródła lęku 
przed nią w architekturze (w szerokim rozumieniu tego terminu), a w jakiej mierze 
w innych dziedzinach. 

W badaniach tych wykorzystaliśmy teoretyczne i metodologiczne rozważania 
oraz ustalenia Henry’ego Shaftoe, autora opracowania powstałego w ramach pro
jektu AG1S1. Shaftoe zwraca uwagę na istnienie dwóch rodzajów teorii i hipotez. 
Z grubsza rzecz ujmując (szczegółowo to zagadnienie jest rozważane w pierwszym 
i drugim rozdziale tej książki), są to następujące ujęcia interesującego nas tu zagad
nienia. Pierwsza grupa teorii akcentuje silnie rolę rozwiązań urbanistycznych i ar
chitektonicznych jako generujących lub zapobiegających zjawisku przestępczości 
i jego pochodnych, którymi są lęk, poczucie zagrożenia lub poczucie bezpieczeń
stwa. W skrajnym ujęciu mówi się w tym przypadku o „ufortyfikowanych” osied
lach. Druga grupa teorii akcentuje rolę społecznych i psychologicznych czynników. 
W istocie rzeczy chodzi o to, czy w danym środowisku dochodzi do integracji spo

1 FI. Shaftoe, Crime in High-Rise Housing Is It the Built Environment 's Fault, [w: ] T. Lukas (red. ), 
Crime Prevention in High-Rise Housing, Schriftenreihe des Max Planck-Instituts fur ausländisches und 
internationales Strafrecht, Band 136, Dunckcr & I Iumblot, Berlin 2007, s. 19 40. 
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łecznej, wzajemnego wspierania się, wspólnego bronienia się przed przestępcami. 
Chodzi także o to, czy ludzie zamieszkujący dane osiedle są zdolni do tworzenia 
grup obywatelskich, grup działających celowo na rzecz różnych indywidualnych 
i zbiorowych interesów, co wzmacnia ich poczucie bezpieczeństwa i w przypadku 
zagrożenia przez przestępcę tworzy niejako zasoby społeczne, do których się sięga 
w celach obronnych. 

Naszym celem nie jest potwierdzanie lub negowanie któregoś z tych podejść. 
Wykorzystujemy je jedynie jako źródło inspiracji i aparatu pojęciowego. W zakoń
czeniu natomiast zwrócimy uwagę na to, że prawdopodobnie można je traktować 
jako komplementarne. 

Jeszcze jedna uwaga nim przejdziemy do referowania wyników badań. Czytelnik 
powinien pamiętać w czasie czytania tych rozważań, że były to badania świadomości 
indywidualnej i zbiorowej, a nie badania rzeczywistych aktów przestępczości, ich 
sprawców i ofiar. Chodzi o to, że tak zwane wskaźniki wiktymizacji często bywają 
bądź źle rozumiane, bądź źle interpretowane. Na przykład na podstawie odpowiedzi 
na pytanie: „Czy był(a) Pan(i) ofiarą napadu rabunkowego w ciągu ostatnich pięciu 
lat? ” nie możemy szacować liczby rzeczywistych aktów przestępstwa. Nie chodzi 
wcale o to, że ludzie mogą nas celowo i świadomie okłamywać. Zdecydowana więk
szość udziela szczerych odpowiedzi i w przekonaniu respondentów są oni prawdo
mówni. Odpowiedzi na to pytanie mówią nam o pewnym stanie psychologicznym, 
o tym, że ludzie uważają się za ofiary przestępców, że lękają się itd. Zadajemy takie 
pytania nie po to, by liczyć przestępstwa i zastępować statystyków policyjnych, lecz 
po to, by wiedzieć, ilu ludzi żyje w lęku, w stanie sprzecznym z życiem godnym. 
Podobnie w przypadku pytań o przeszłość. Jeśli obserwujemy, że badani twierdzą, 
iż dawniej, powiedzmy pięć lat temu, było mniej przestępstw na osiedlu niż teraz, to 
nie musi to być prawdą. I nawet jeśli tak jest, to nam tu chodzi tylko o indywidualne 
i zbiorowe poczucie pogarszania się warunków życia - co także jest sprzeczne z ideą 
godnego życia. 

1. 1.  Technika badania

Ilościowe „Badanie mieszkańców Prądnika Czerwonego prewencja kryminalna 
w Europie” przeprowadzone zostało techniką wywiadu osobistego, w miejscu za
mieszkania respondentów, na losowej próbie mieszkańców dzielnicy Prądnik Czer
wony w Krakowie. 

Badanie mieszkańców zrealizowane zostało przez CEM Instytut Badań Rynku 
i Opinii Publicznej. Zespołem badawczym kierowali i raport sporządzili Jan Jer- 
schina, Elżbieta Lesińska, Łukasz Pytliński i Henryk Siwek. Próba reprezentatywna 
pobierana była wyłącznie spośród mieszkańców spełniających określone warunki, to 
znaczy pełnoletniość oraz co najmniej pięcioletni okres zamieszkiwania na osiedlu 
objętym badaniem. Badania terenowe przeprowadzone zostały w dniach od 3 czerw
ca do 8 lipca 2006 roku. Przeprowadzono 516 wywiadów, z czego 16 wywiadów 
zostało odrzuconych po kontroli jakości jako nierzetelne lub niekompletne. Osta
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teczna wielkość próby wyniosła więc 500 wywiadów. Populacja generalna wynosiła 
3532 gospodarstwa domowe. Wywiady prowadzone były w miejscu zamieszkania 
respondentów. W przypadku nieobecności respondenta ankieter zobowiązany został 
do przynajmniej dwóch dodatkowych wizyt pod wskazanym adresem. Dopiero gdy 
kolejne wizyty nie przyniosły skutku, ankieter otrzymywał adres zastępczy z próby 
rezerwowej. 

W związku z faktem, że struktura próby ze względu na płeć i wiek nieznacznie 
odbiegła od struktury populacji badanej, dokonano ważenia uzyskanych wyników 
(niewątpliwie wpływ na zaburzenie struktury wieku miał fakt, że z próby wyelimi
nowano osoby zamieszkujące na Prądniku krócej niż pięć lat, wśród których znaczną 
część stanowiły osoby młodsze). Ważenia dokonano na podstawie danych statystycz
nych opisujących strukturę płci i wieku dostarczonych przez Urząd Miasta Krakowa. 
Celem ważenia było także zniwelowanie nadreprezentacji kobiet w próbie zreali
zowanej (o około 6%) oraz nadreperezentacji osób starszych (powyżej 39. roku ży
cia - o 10%). Wszystkie obliczenia i wyniki przedstawione w dalszej części raportu 
wykonane zostały na danych ważonych. 

1.2. Opis osiedla Prądnik Czerwony

Osiedle zostało zbudowane w latach 1975-1986 i jest częścią Dzielnicy III - Prądnik 
Czerwony. Większość budynków w obrębie osiedla to bloki wielopiętrowe (10, 12 
i 15), a część to budynki czteropiętrowe będące w zarządzie Spółdzielni Mieszkanio
wej Prądnik Czerwony. Obszar obsługiwany przez Spółdzielnię to 47 ha. Budynki są 
wyposażone w domofony. Są sukcesywnie ocieplane i modernizowane. Przeważają
ca część mieszkań ma status własnościowy (około 30% lokatorski). Budynki mają 
jednolitą zwartą bryłę. Większość składa się z kilku klatek schodowych z osobnym 
wejściem. Węższe wieżowce w północnej części osiedla mają po jednej klatce. Wo
kół budynków mieszkańcy parterów często aranżują niewielkie ogródki.

Osiedle przede wszystkim spełnia funkcję mieszkalną. Dysponuje dobrymi po
łączeniami komunikacyjnymi (autobusowymi) z innymi częściami miasta, w tym 
z centrum Krakowa (linia dojeżdżająca do Dworca Głównego). Wyposażone jest 
również w infrastrukturę usługową. Na terenie osiedla znajdują się szkoła podsta
wowa, w której uczy się ponad 750 uczniów, oraz gimnazjum. Należy zauważyć, że 
gimnazjum znajduje się w innej lokalizacji niż szkoła podstawowa oraz że brak na 
osiedlu szkoły ponadgimazjalnej. Ponadto są tu żłobek, cztery przedszkola (w tym 
trzy publiczne), a także ośrodek zdrowia zapewniający podstawową opiekę medycz
ną dla dorosłych i dzieci oraz dostęp do wybranych specjalistów. W obszarze Prąd
nika działa ponadto Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz Dom Dziecka. Dostępny 
jest również gabinet weterynaryjny. Na osiedlu funkcjonują świetlice dla dzieci „We
sołe małolaty” i „Iskierka”.

W dwóch pawilonach handlowo-usługowych mieszczą się sklepy oraz punkty 
usługowe różnych branż (między innymi księgarnia, sklep metalowy, sklepy pa
piernicze, sklepy z używaną odzieżą, sklep mięsny, fryzjer, serwis komputerowy). 
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Oprócz supermarketów zlokalizowanych w obu pawilonach na terenie osiedla dzia- 
łająjeszcze dwa inne duże supermarkety. Funkcjonują także małe, osiedlowe sklepy 
spożywcze oraz tak zwane warzywniaki. W jednym z pawilonów, w centrum osiedla, 
znajduje się urząd pocztowy oraz odział banku z bankomatem (PKO BP). Na terenie 
osiedla dostępne są trzy apteki. Czynne są dwie restauracje oraz pizzeria.

Działa Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Czerwony”, który pro
wadzi działalność skierowaną zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych (kół
ka zainteresowań, kursy językowe, zajęcia sportowe i taneczne). Funkcjonują dwie 
biblioteki publiczne. Na terenie osiedla znajdują się dwie parafie rzymskokatolickie 
(kościół św. Jana Chrzciciela, kościół Dobrego Pasterza). W skład zabudowań koś
cielnych jednej z nich wchodzi zabytkowa kaplica św. Jana Chrzciciela z XVII wie
ku. W obrębie osiedla znajduje się kilka placów zabaw i skwerów oraz parków.

Do osiedla należy kompleks garaży (550 garaży), ale z uwagi na rosnącą liczbę 
samochodów do parkowania wykorzystywane są nie tylko miejsca postojowe przy 
blokach, lecz również ulice osiedlowe, a często także chodniki dla pieszych. Na gra
nicy osiedla znajduje się centrum ratownictwa, gdzie mieści się straż pożarna i ko
misariat policji oraz izba wytrzeźwień. W pobliżu ma ponadto siedzibę firma Polsad 
Sp. z o.o. prowadząca działalność szkółkarską. Na terenie Polsadu działa ośrodek hipo
terapii, który prowadzi zajęcia z dziećmi z porażeniem mózgowym. Niedaleko osiedla 
(dystans jednego-dwóch przystanków autobusowych) zlokalizowany jest kompleks 
handlowo-rekreacyjny obejmujący multikino, park wodny i centrum handlowe.

2. SOCJODEMOGRAFICZNA CHARAKTERYSTYKA MIESZKAŃCÓW
PRĄDNIKA CZERWONEGO

Z danych wynika, że struktura wiekowa mieszkańców osiedla Prądnik Czerwony 
nieznacznie różni się od struktury wiekowej mieszkańców całego Krakowa. O ile 
struktura wiekowa mieszkańców osiedla, którzy nie przekroczyli 39. roku życia, jest 
zbliżona do struktury analogicznej grupy wiekowej w całym mieście, o tyle moż
na wskazać na nadreprezentację osób w wieku 50 59 lat (27% wśród mieszkań
ców osiedla w stosunku do 17% wśród mieszkańców miasta) kosztem niedoboru 
mieszkańców w wieku 40 49 lat (10% wśród mieszkańców osiedla w stosunku do 
17% wśród mieszkańców miasta). Zaobserwowaliśmy więc nieznaczne przesunię
cie struktury wiekowej mieszkańców osiedla w porównaniu ze strukturą wiekową 
całego miasta w kierunku starszych grup2. Sytuacja ta skutkuje również obecnością 
w próbie aż dziesięcioprocentowej grupy osób owdowiałych, ze znaczną przewagą 
kobiet. Prawie połowa wszystkich badanych (48,7%) pozostaje w związku małżeń
skim, mieszkając wspólnie ze współmałżonkiem.

2 Zwróćmy jednak uwagę na trudność w określeniu faktycznej struktury wiekowej osiedla ze wzglę
du na nieznany udział studentów, którzy wynajmują mieszkania, ale nie meldują się, zatem nie są odno
towani w oficjalnych rejestrach. W związku z tym można oczekiwać, że udział młodych osób na osiedlu 
jest większy, niż wynikałoby to z oficjalnych danych statystycznych.
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Zaledwie 18% badanych mieszka na Prądniku od urodzenia i, jak można się spo
dziewać, zdecydowanie przeważają w tej grupie osoby z najmłodszej grupy wie
kowej. W najstarszej grupie wiekowej (powyżej 50. roku życia) ponad 80% bada
nych osób mieszka na Prądniku ponad 20 lat, podczas gdy wśród osób z przedziału 
wiekowego 30^49 lat tak długi staż zamieszkiwania na osiedlu cechuje zaledwie co 
trzeciego badanego, a co czwarty badany mieszka na Prądniku nie dłużej niż 10 lat. 
Spośród osób, które nie mieszkają na Prądniku od urodzenia, zaledwie co piąty ba
dany przybył na osiedle z miejscowości zamieszkiwanej przez mniej niż 100 tysięcy 
mieszkańców. Tylko 8% respondentów deklaruje wiejskie pochodzenie. Większość 
mieszkańców osiedla pochodzi z dużych miast (powyżej 100 tysięcy mieszkańców), 
w tym zdecydowana większość to rodowici krakowianie. Dla co czwartej osoby, któ
ra sprowadziła się na Prądnik, mieszkanie w blokach to nowość (wcześniej miesz
kały one w domach jednorodzinnych). Pozostali mieszkańcy mają doświadczenie 
w mieszkaniu w budynkach wielorodzinnych, choć tylko co piąta osoba, która spro
wadziła się na Prądnik, mieszkała wcześniej w wysokich blokach. Ponad połowa 
osób z omawianej grupy przyznaje, że obecne sąsiedztwo różni się od poprzedniego 
miejsca zamieszkania. Jak można się spodziewać, w tym przypadku istnieje silna 
zależność statystyczna od rodzaju budownictwa, w którym wcześniej zamieszkiwali 
badani (p < 0,001).

Osiedle Prądnik jest homogeniczne ze względu na narodowościowe pochodzenie 
mieszkańców - wszyscy respondenci to osoby narodowości polskiej.

Wśród mieszkańców osiedla należy odnotować wysoki udział osób z wyższym 
wykształceniem (40,5% osób z wykształceniem wyższym ukończonym, niepełnym 
lub licencjatem). Jest to osiedle inteligenckie, ale o mieszanym składzie edukacyj
nym - spore są grupy osób ze średnim i podstawowym wykształceniem.

Tabela 1. Struktura wykształcenia w grupach wiekowych

Wykształcenie
Grupy wiekowe

50+ Ogółem18-29 30-49

Podstawowe, zawodowe 9,3% 4,6% 24,5% 15,5%

Średnie 55,9% 42,3% 39,0% 44,0%

Wyższe, niepełne wyższe 34,7% 53,1% 36,5% 40,5%

Ogółem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Prawie połowa badanych mieszkańców Prądnika pracuje na pełny lub część etatu 
(49,4%). Opisywane wcześniej przesunięcie struktury wiekowej osiedla w kierunku 
starszych grup skutkuje tym, że aż 29% badanych to emeryci lub renciści. Co dzie
siąty respondent posiada natomiast status ucznia lub studenta. Pozostali badani nie 
pracują z powodów zdrowotnych, zajmują się domem bądź są bezrobotni. Status bez
robotnego deklaruje 8,2% badanych mieszkańców w wieku produkcyjnym, która to 
wartość jest bardzo zbliżona do oficjalnej stopy bezrobocia dla całego miasta (około 
6,5% na przełomie maja i czerwca 2006 roku).
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Wysoki udział osób z wyższym wykształceniem na Prądniku skutkuje specyficz
ną strukturą zatrudnienia wśród osób pracujących. Udział zawodów robotniczych 
(zarówno robotników wykwalifikowanych, jak i niewykwalifikowanych) to zaledwie 
16,1%, podczas gdy co piąty badany wśród pracujących deklaruje wykonywanie 
wolnego zawodu. W strukturze zawodowej dominują pracownicy umysłowi/urz.ęd- 
nicy służby publicznej (26,5%) oraz sektora prywatnego (20,2%). Stosunkowo duży 
udział w próbie (7,3%) mają właściciele małych lub średnich przedsiębiorstw oraz 
kierownicy wyższego szczebla (5,4%).

Struktura zatrudnienia oraz wykształcenia mieszkańców Prądnika wskazuje moc
niej na strukturę dzielnicy inteligenckiej niż robotniczej. Duży udział osób z wyż
szym wykształceniem, zawodów nierobotniczych, skład pochodzeniowy mieszkań
ców wskazujący w większości na pochodzenie miejskie oraz jedcnastoprocentowy 
udział grupy studentów tworzy typowy obraz dzielnicy miasta uniwersyteckiego.

Średnia wielkość mieszkania na Prądniku Czerwonym to 54 m2 nieznacznie 
mniej niż średnia wartość dla całego Krakowa (55,9 m2 dane z 2004 roku). Zale
dwie 7% badanych mieszka w lokalach o powierzchni mniejszej niż 36 m2, a nieco 
ponad połowa w mieszkaniach, których metraż zawiera się w przedziale od 35 m2 
do 54 m2. Sporadycznie występują mieszkania większe liczące powyżej 74 m2. Na 
osiedlu przeważają mieszkania dwu- i trzypokojowe (77,6%). Zaledwie 13% bada
nych zajmuje lokale większe - czteropokojowe. Aby dokładniej przedstawić sytuację 
lokalową mieszkańców Prądnika, należy przeanalizować dane określające liczbę me
trów kwadratowych mieszkania przypadających na jedną osobę. Średnio na mieszka
nie przypada 2,9 osoby. Zaledwie 14% badanych mieszka samotnie, co czwarty lokal 
zamieszkują dwie osoby, a 60% mieszkań ma trzech lub więcej lokatorów. Średnio 
na jedną osobę przypada około 23,3 m2 mieszkania, co nieznacznie przekracza śred
nią wartość dla całego Krakowa (23 m2 - dane z 2004 roku). Na Prądniku dominują 
mieszkania własnościowe (64%). Co czwarty badany zajmuje mieszkanie lokator
skie. Pozostali respondenci wskazują, że nie posiadają tytułu prawnego do zajmowa
nego lokum.

Na koniec omówienia struktury socjodemograficznej mieszkańców należałoby 
przedstawić dane na temat struktury dochodowej badanych. Doświadczenie badaw
cze wskazuje jednak, że dane na temat dochodów uzyskiwane podczas badań są 
w niewielkim stopniu miarodajne. Wynika to z dwóch czynników. Po pierwsze - 
bardzo dużego udziału osób odmawiających podania dochodu, po drugie tendencji 
do zaniżania rzeczywistych dochodów przez respondentów. W badaniach przeprowa
dzonych na Prądniku ponad połowa badanych (54%) nie zdecydowała się na ujaw
nienie swoich miesięcznych dochodów. Spośród pozostałych osób ponad połowa 
badanych (53%) deklaruje osobisty miesięczny dochód nieprzekraczający 1300 zł, 
a tylko 13% respondentów wskazuje na przedział przekraczający 2100 zł.

Dochód jest silnie skorelowany z wykształceniem respondentów im wyższy 
poziom wykształcenia, tym wyższy dochód osobisty osiągają badani. Również wiek 
wpływa na wysokość dochodu. Najwyższe dochody deklarują osoby w wieku pomię
dzy 30 a 49 lat.
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3. SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU

Powszechną formą spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców Prądnika Czerwo
nego są spotkania z przyjaciółmi lub rodziną oraz spacery. Spędzanie wolnego czasu 
z przyjaciółmi jest najpowszechniejsze wśród osób do 30. roku życia, wśród których 
ponad 90% badanych deklaruje, że zdarza im się to częściej niż raz w miesiącu.

Deklarowanie aktywności sportowej wyraźnie zależne jest od wieku badanych. 
Jak można się spodziewać, najwięcej uprawiających sport rekrutuje się spośród 
osób, które nie przekroczyły 29. roku życia (53% badanych z tej grupy wskazuje na 
uprawianie sportu częściej niż raz w miesiącu), choć i osoby z wyższego przedziału 
wiekowego (30-39 lat) deklarują wysoką częstotliwość aktywności sportowej (46% 
badanych z tej grupy wskazuje na uprawianie sportu częściej niż raz w miesiącu), 
jednak grupa ta jest już bardziej zróżnicowana ze względu na ten czynnik, gdyż aż 
28% twierdzi, że nigdy nie zdarza im się uprawiać sportu. Wraz z wiekiem odsetek 
osób wskazujących, że nigdy nie uprawiają sportu, rośnie, aby wśród osób powyżej 
60. roku życia osiągnąć wartość 83%.

Taniec, obok sportu, jest również domeną młodszych mieszkańców. Jako regu
larną aktywność taniec wskazuje co piąty badany w wieku 18-29 lat oraz co dzie
siąta osoba wśród trzydziestolatków. Wśród osób powyżej 40. roku życia ten rodzaj 
aktywności wskazywany jest marginalnie (80% badanych wśród czterdziestolatków 
deklaruje, że nigdy nie zdarza im się tańczyć, natomiast wśród osób powyżej 50. roku 
życia odsetek takich deklaracji przekracza już 80%).

Aktywny sposób spędzania wolnego czasu w postaci wycieczek lub podróżowa
nia również silnie skorelowany jest z wiekiem badanych. Co trzeci badany wśród 
osób do 29. roku życia podróżuje częściej niż raz w miesiącu, a w sumie 92% bada
nych z tej grupy zdarza się podróżować lub wyjeżdżać na wycieczki. Na wycieczki 
najrzadziej wybierają się ludzie najstarsi (nigdy lub rzadziej niż raz w miesiącu robi 
to ponad 65% respondentów powyżej 50. roku życia wobec 39% osób do 29 lat, 41% 
osób w wieku 30-39 lat oraz 55% - od 40 do 49 lat). Zachodzi istotna różnica między 
osobami z wykształceniem podstawowym i ponadpodstawowym. Nigdy lub rzadziej 
niż raz w miesiącu nie wyjeżdża na wycieczki 72% respondentów z wykształceniem 
podstawowym, wobec 57% - z wykształceniem średnim oraz 49% - z wyższym niż 
średnie. Z większą częstotliwością niż raz w miesiącu wyjeżdża co czwarty badany 
z wykształceniem wyższym.

Kino, teatr lub koncerty to również domena ludzi młodszych. Częściej niż raz 
w miesiącu do kina chodzi co piąta osoba w wieku do 29 lat i co dziesiąty trzydziesto
latek. Co czwartemu czterdziestolatkowi i co trzeciemu pięćdziesięciolatkowi nigdy 
nie zdarza się chodzić do kina, a wśród osób powyżej 60. roku życia odsetek ten prze
kracza już 50%. Również teatr lub koncerty nie należą do częstych form aktywności 
kulturalnej wśród mieszkańców. O ile wśród osób, które nie przekroczyły 30. roku 
życia, na koncerty lub do teatru raz w miesiącu uczęszcza 23% badanych, to wśród 
respondentów po pięćdziesiątce analogicznie często aktywność tę deklaruje zaledwie 
co dziesiąta osoba. Najmniejszy odsetek osób, które twierdzą, że nigdy nie zdarza 
im się uczestniczyć w koncertach lub przedstawieniach teatralnych, zaobserwować 
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można wśród trzydziestolatków (12% w porównaniu z osobami młodszymi - 19%, 
oraz starszych: 40^49 lat - 35%, 50-59 lat 41 % i ponad 60 lat 52%). Również 
aktywność polegającą na odwiedzinach w barach lub restauracjach najczęściej zaob
serwować można wśród osób, które nie przekroczyły 40. roku życia.

Zaangażowanie społeczne w postaci wolontariatu lub uczestnictwa w organiza
cjach nie należy do powszechnych form aktywności mieszkańców. Zaangażowanie 
w wolontariat deklaruje zaledwie 7% badanych i nie jest to raczej forma aktywności 
warunkowana przez zmienne demograficzne. Podobnie uczestnictwo w klubach lub 
organizacjach deklarowane przez 13% mieszkańców nie wykazuje powiązania ze 
zmiennymi demograficznymi.

Poziom integracji sąsiedzkiej sprawdzano za pomocą pytań o relacje z sąsiadami1. 
W stanie izolacji od sąsiadów znajduje się 20,6% ankietowanych nie utrzymują 
żadnych stosunków z sąsiadami (raczej zgadzają się i zdecydowanie się zgadzają 
z takim twierdzeniem). Zważywszy na typ zabudowy na Prądniku Czerwonym (tak 
zwane blokowiska) sprzyjający anonimowości życia oraz znane zjawisko socjolo
giczne, że kontakty międzyludzkie formują się w Polsce głównie w ramach społecz
nych więzi rodziny i środowiska pracy, nie jest to wskaźnik bardzo wysoki. Można 
bowiem powiedzieć o tych danych i tak, że aż 78,8% badanych odrzuca twierdzenie, 
iż nie mają żadnych relacji z sąsiadami. Wiek nie jest istotnie skorelowany ze stanem 
izolacji, podobnie jest w przypadku wykształcenia. Natomiast w kwestii dochodu 
zauważa się, że grupa o najwyższych dochodach dwukrotnie rzadziej niż dwie grupy 
o niższych dochodach stwierdza, iż nie utrzymuje żadnych kontaktów z sąsiadami. 
Można byłoby więc twierdzić, że niezamożność nieco izoluje, ale trzeba pamiętać, że 
połowa badanych odmówiła udzielenia informacji o dochodach i stąd pewna słabość 
wniosków opartych na tej zmiennej.

1 Ogólna ocena osiedla w opinii badanych została omówiona dalej, w rozdziale V.7.
Łącznic aż 39,3% badanych przyznało jednocześnie (zdecydowanie tak + raczej tak), że utrzymuje

luźne znajomości z sąsiadami oraz że jest w przyjacielskich stosunkach z. sąsiadami. Ponadto analiza
składowych głównych wykonana z uwzględnieniem zmiennych wskaźnikowych integracji wykazała, 
że zmienna „Utrzymuję luźne znajomości z sąsiadami” wyodrębniła się jako osobny czynnik i nic jest 
skorelowana z pozostałymi wskaźnikami.

Relacje z sąsiadami mają w większości przypadków luźny charakter, co pozostaje 
w harmonii z wcześniej sformułowaną uwagą socjologiczną. Większość badanych 
twierdzi, że utrzymują z sąsiadami luźne znajomości - z tym zdaniem raczej się zga
dza 61,3%, zdecydowanie się zgadza 13,9%, łącznie 75,2% badanych. Jednocześnie 
jednak aż 88,5% spotyka się z przyjaciółmi i krewnymi raz w miesiącu lub częściej. 
Ponad połowa uważa, że ma przyjacielskie relacje z sąsiadami z tym stwierdzeniem 
raczej się zgadza 41,0%, zdecydowanie się zgadza 12,0%, łącznie 53% badanych 
wskazuje, że utrzymuje przyjacielskie relacje z sąsiadami.

Zastanawia pojmowanie tych relacji przez badanych jako „luźnych” 
i „przyjacielskich”1 * * 4, skoro jednocześnie z twierdzeniem, że w trudnych sytuacjach 
mogą polegać na sąsiadach, raczej się zgadza 53,5%, zdecydowanie się zgadza 
15,8%, łącznie 69,3% badanych. Nie są to więc aż tak powierzchowne relacje, by 
nie obejmowały wzajemnego zobowiązania pomocy w sytuacjach zagrożenia. Trze
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ba będzie o tym pamiętać, gdy będziemy omawiali wskaźniki poczucia zagrożenia 
wiktymizacją.

Potwierdzenie wspomnianego wyżej stanu relacji znajdujemy w odpowiedziach 
na następne pytanie. Łącznie 47% badanych twierdzi, że rozważyłoby podjęcie 
wspólnie z sąsiadami działań na rzecz uczynienia okolicy bardziej przyjazną - raczej 
się zgodziło 39,4%, zdecydowanie się zgodziło 7,6%. Choć więc są to tylko deklara
cje, to jednak dotyczą znacznej części populacji.

Istnieje także wyraźny związek pomiędzy stanem relacji sąsiedzkich a oceną 
Prądnika Czerwonego. Z odpowiedzi na pytania o relacje z sąsiadami skonstruowa
no skalę, podobnie zeskalowano oceny osiedla5. Istnieje wyraźny związek między 
oceną relacji z sąsiadami a oceną Prądnika Czerwonego: niska ocena relacji sąsiedz
kich idzie w parze z niską oceną Prądnika Czerwonego; im wyższa ocena dzielnicy, 
tym rzadziej występują złe oceny relacji sąsiedzkich. Natomiast w przypadku bardzo 
wysokiej oceny relacji sąsiedzkich zależność nie jest prosta: najwięcej osób oceniają
cych wysoko relacje sąsiedzkie znajduje się w kategoriach osób, które oceniają dziel
nicę średnio lub wysoko, natomiast najmniejszy odsetek osób, które mają bardzo 
dobre stosunki sąsiedzkie, znajduje się w kategoriach osób oceniających dzielnicę 
albo nisko, albo bardzo wysoko. Zależność jest istotna statystycznie6.

5 Skala oceny Prądnika Czerwonego jest sumą wartości przypisanych pozytywnym odpowiedziom 
udzielonym na zestaw pytań wskaźnikowych (ludzie są przyjaźni, są dobre połączenia komunikacyjne, 
wysokość czynszów jest rozsądna, można wygodnie robić zakupy, jest gdzie wyjść wieczorem, są miej
sca, gdzie można uprawiać sport). Skala relacji z sąsiadami jest sumą wartości przypisanych czterem 
zmiennym wskaźnikowym (nie utrzymuję żadnych relacji z sąsiadami, jestem w przyjacielskich rela
cjach z sąsiadami, w trudnych sytuacjach mogę polegać na sąsiadach, rozważałbym podjęcie wspólnie 
z moimi sąsiadami działań na rzecz uczynienia okolicy bardziej przyjazną). Wartości zostały przypo
rządkowane w następujący sposób: I = „zdecydowanie się nie zgadzam”, 2 = „raczej się nie zgadzam”, 
3 = „raczej się zgadzam”, 4 = „zdecydowanie się zgadzam”, z wyjątkiem wskaźnika „nie utrzymuję 
żadnych relacji z sąsiadami”, który otrzymał odwrotne wartości. Badani zostali podzieleni na trzy kate
gorie w zależności od liczby punktów: I kategoria osób mających złe relacje z sąsiadami, 2 kategoria 
osób, których relacje z sąsiadami są przeciętne, 3 - kategoria osób, które mają dobre relacje z sąsiadami. 
Punkty graniczne zostały wybrane arbitralnie.

6 Test chi-kwadrat wykazał zależność istotną statystycznie na poziomie 0,01.

Tabela 2. Związek między oceną dzielnicy a oceną relacji sąsiedzkich

Relacje sąsiedzkie Niska 
(0-3 pkt)

Ocena Prądnika Czerwonego

Bardzo wysoka 
(6 Pkt)

Średnia 

(4 pkt)
Wysoka
(5 Pkt)

Ogółem

Złe 32,5% 22,5% 16,4% 16,9% 23,8%

Średnie 50,3% 48,6% 49,2% 66,1% 51,4%

Bardzo dobre 17,2% 29,0% 34,4% 16,9% 24,8%

Ogółem 100% 100% 100% 100% 100%

Konkludując, należy stwierdzić, że badani dość wysoko oceniają swój habitat, 
łącznie z ludzkim otoczeniem, są z niego zadowoleni. Ich związki z sąsiedztwem są 
dobre, choć nie przejawiają się w postaci innej niż wzajemne zaufanie i gotowość 
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współdziałania w przypadku potrzeby. Zadowolenie z zamieszkiwania na tym osied
lu jest wyraźnie związane z dobrymi stosunkami sąsiedzkimi.

4. POZIOM WIKTYMIZACJI

Zacznijmy od przeglądu zdarzeń składających się na wiktymizację, które miały miej
sce w ciągu ostatnich pięciu lat życia badanych. Największa liczba badanych (23%) 
przyznała, że w ciągu ostatnich pięciu lat ktoś umyślnie uszkodził im samochód. 
Jest to zapewne najmniej dotkliwa szkoda, przynajmniej w sensie materialnym, ale 
może być dotkliwa psychicznie, bo poszkodowany może odczuwać, że wyrządzono 
mu krzywdę „bezinteresownie”, nikomu bowiem nie przynosi to faktycznej korzy
ści. Nieco rzadziej (18,5%) twierdzono, że skradziono radio samochodowe lub inną 
część lub rzecz pozostawioną w samochodzie. Natomiast 17% mieszkańców Prąd
nika przyznaje, że było w ciągu ostatnich pięciu lat ofiarą drobnej kradzieży. Nieco 
mniej (12,6%) zostało oszukanych.

Jak widać, przeważają tu zamachy na własność niestanowiące bezpośredniego 
zagrożenia dla zdrowia i życia badanych. Udział zamachów na ludzi, ich zdrowie 
i życie jest znacznie mniejszy. Tylko 5,5% mieszkańców przyznaje, że ktoś im groził 
lub atakował w sposób, który wywołał strach o życie lub zdrowie. Jeszcze mniej, bo 
5%, przyznaje, że ucierpiało w niezawinionym wypadku drogowym, a 4% twierdzi, 
że ktoś odebrał im lub próbował odebrać własność, grożąc użyciem przemocy.

Poniższe zestawienie przedstawia zdarzenia wiktymizacyjne, które miały miejsce 
w ciągu ostatnich pięciu lat.

Na podstawie wskazań na poszczególne typy zdarzeń wiktymizacyjnych zbudo
wano sumaryczny wskaźnik wiktymizacji będący sumą zdarzeń, które przydarzyły 
się badanym w ciągu ostatnich pięciu lat7. Znaczna część osób, bo 42%, twierdzi, 
że w ciągu ostatnich pięciu lat nie przydarzyło im się żadne ze zdarzeń, o które py
taliśmy (kradzież motocykla, kradzież roweru, radia lub części samochodowych, 
uszkodzenie samochodu, uszkodzenie innej rzeczy, włamanie lub próba włamania 
do mieszkania, kradzież lub groźba kradzieży z użyciem przemocy, drobna kradzież, 
groźby, oszustwo, udział w wypadku drogowym). Co czwarty badany (24,7%) przy
znał się do jednego zdarzenia, co piąty (18,3%) do dwóch zdarzeń, a niemal 15% do 
trzech zdarzeń.

7 Pominięto wskaźnik dotyczący tylko kobiet, mianowicie seksualne napastowanie lub molestowa
nie. Niemniej jednak tylko cztery osoby przyznały, że takie zdarzenie miało miejsce.

" Istotność różnic była badana za pomocą testu chi-kwadrat. Jeśli nie zaznaczono inaczej, przyjęto 
poziom istotności 0,05.

Nie obserwujemy istotnych statystycznie zależności między liczbą zdarzeń wik
tymizacyjnych a płcią czy wiekiem1*. Natomiast istotna statystycznie jest zależność 
wskaźnika wiktymizacji i wykształcenia, choć jest trudna w interpretacji. Otóż wy
różnia się kategoria osób z wykształceniem średnim, którym przypadki szkód zda
rzały się najrzadziej - prawie połowa (47,4%) nie przeżyła żadnych z analizowanych 
typów wiktymizacji, a tylko 11,2% wymienia trzy lub więcej takie zdarzenia. Z kolei
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Czy w okresie ostatnich 5 lat...

Wykres 1. Zdarzenia wiktymizacyjne, które miały miejsce w ciągu ostatnich pięciu lat

osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym są tu bardziej podobne do 
osób z wykształceniem wyższym i niepełnym wyższym - rzadziej niż osoby z wy
kształceniem średnim przyznają, że nie przydarzyło im się żadne ze zdarzeń, o które 
pytano, częściej zaś doświadczyły dwóch lub więcej takich zdarzeń. Bardzo podob
nie wygląda zależność z dochodem osobistym, co zrozumiałe, wziąwszy pod uwagę 
zależność dochodu i wykształcenia, choć w tym przypadku związek z liczbą zdarzeń 
wiktymizacyjnych nie jest istotny statystycznie. Prawdopodobnie na zależność tę ma 
wpływ fakt posiadania samochodu. Osoby lepiej wykształcone, a co za tym idzie bar
dziej zamożne, częściej niż osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym 
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są posiadaczami samochodu, a to sprawia, że z góry są narażone na więcej zdarzeń 
wiktymizacyjnych z listy, którą uwzględniono w badaniu. Wskazuje na to fakt, że nie 
można stwierdzić zależności między liczbą zdarzeń wiktymizacyjnych a wykształ
ceniem osobno w kategorii osób, które mają, oraz tych, które nie mają samochodu1'.

Wykres 2. Liczba zdarzeń wiktymizacyjnych w ciągu ostatnich pięciu lat

Poziom wiktymizacji (liczba zdarzeń wiktymizacyjnych w ciągu ostatnich pięciu 
lat) jest istotnie statystycznie związany z oceną Prądnika Czerwonego oraz oceną re
lacji sąsiedzkich. W kategorii osób, które nisko oceniły swoją dzielnicę, tylko 39,1% 
twierdzi, że nie zdarzyło im się żadne zdarzenie wiktymizacyjne (z badanej listy), 
podczas gdy w grupie osób, które najwyżej oceniają swoją dzielnicę, aż 60,6% twier
dzi, że nie miało doświadczeń wiktymizacyjnych. I odwrotnie, w pierwszej grupie 
16,6% wymienia co najmniej trzy zdarzenia wiktymizacyjne, a w ostatniej grupie 
tylko 6,1% wymienia taką ich liczbę. Niemniej jednak związek nie jest liniowy, po
nieważ kategoria osób wysoko, ale nie najwyżej oceniających Prądnik jest w swoich 
deklaracjach w tym zakresie bardziej podobna do kategorii osób oceniających dziel
nicę najniżej, co nie jest zgodne z oczekiwaniami.

Ciekawy jest też związek relacji sąsiedzkich z liczbą zdarzeń wiktymizacyjnych. 
W kategorii osób, które mają dobre relacje z sąsiadami1", rzadziej zdarza się brak 
doświadczeń wiktymizacyjnych niż w kategoriach osób, których relacje z sąsiadami 
są kiepskie lub średnie. Z kolei osoby o najlepszych relacjach z sąsiadami są ofia
rami zdarzeń wiktymizacyjnych częściej niż osoby o luźniejszych relacjach. Można 
postawić hipotezę, że to doświadczenia wiktymizacyjne mogą pozytywnie wpływać 
na poziom integracji z sąsiadami. Występowanie takich zdarzeń może z jednej strony 
skłaniać do dzielenia się informacjami o nich z sąsiadami, a z drugiej strony może 
wpływać na zacieśnianie więzi w celu wspólnej obrony przed przestępstwami. Wy-

’ Istotność różnic sprawdzono testem chi-kwadrat.
10 Wykorzystano skalę relacji sąsiedzkich omówioną w poprzednim rozdziale. 
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raźnie widać taki związek w przypadku doświadczenia włamania lub próby włama
nia do mieszkania. Otóż w kategorii osób, które miały takie doświadczenie w ciągu 
ostatnich pięciu lat, w aż 41,4% przypadków możemy stwierdzić bardzo dobre rela
cje sąsiedzkie, podczas gdy w kategorii osób, które nie miały takiego doświadczenia, 
odsetek ten wynosi już tylko 22,0%. Zależność mierzona testem chi-kwadrat jest 
istotna statystycznie na poziomie p < 0,01.

Tabela 3. Włamanie lub próba włamania do mieszkania a poziom relacji sąsiedzkich

Relacje sąsiedzkie
Czy w okresie ostatnich pięciu lat ktoś włamał się 
lub próbował się włamać do Pana(i) mieszkania? Ogółem

Nie Tak

Złe 25,1% 15,5% 23,9%

Średnie 52,9% 43,1% 51,7%

Bardzo dobre 22,0% 41,4% 24,3%

Ogółem 100% 100% 100%

5. SUBIEKTYWNA MAPA BEZPIECZEŃSTWA/ZAGROŻEŃ W DZIELNICY

Mieszkańców Prądnika Czerwonego zapytano o najbardziej niebezpieczne miejsca 
w dzielnicy oraz o uzasadnienie wyboru. Znaczna część osób w ogóle nie umia
ła wskazać takich miejsc - 23,5% badanych, a 18,2% twierdzi, że nie ma żadnych 
niebezpiecznych miejsc (łącznie daje to 41,7% badanych). Z kolei 14,7% uważa, 
że wszędzie jest niebezpiecznie po zmroku. Co zrozumiałe, znacznie częściej to 
mężczyźni twierdzą, że w ogóle nie ma miejsc niebezpiecznych. Również zgodnie 
z oczekiwaniami osoby starsze częściej uważają, że wszędzie jest niebezpiecznie, 
a osoby młodsze częściej uważają, że w ogóle nie ma w ich dzielnicy miejsc niebez
piecznych (obie zależności są istotne statystycznie na poziomie 0,05).

Wykres 3. Czy na Prądniku Czerwonym są miejsca szczególnie niebezpieczne?
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Analiza miejsc wymienionych przez badanych jako szczególnie niebezpieczne 
prowadzi do ciekawego wniosku, że mieszkańcy Prądnika najbardziej obawiają się 
miejsc, które powinny stanowić tereny rekreacyjne. Zdecydowanie najczęściej wy
mieniano okolice rzeczki lub potoku - 14,3% badanych. Nic zawsze precyzowano, 
o który potok chodzi, ale najczęściej badani mieli na myśli rzeczkę Sudoł i przyle
gającą do niej ścieżkę. Następnie wymieniano parki i ich okolice 9,5% badanych. 
Sporo osób za niebezpieczne uważa okolice kościoła św. Jana Chrzciciela 4,0%, 
co oczywiście nie ma związku z samym kościołem, ale jego położeniem w centrum 
osiedla, zwłaszcza w okolicy rzeczki, która jest uważana za szczególnie niebezpiecz
ne miejsce. Wymieniano także okolice boiska sportowego, okolice szkoły, place 
zabaw (niebezpieczne wieczorem) i mniej licznie okolice innych obiektów osiedla: 
przychodni, domu dziecka, baru, pubu, kawiarni, pętli autobusowej, cmentarza. Spo
ro osób wskazało na sklepy - wymieniano je albo ogólnie, albo z nazwy (Tesco, Alti), 
czasami ze wskazaniem na sklepy z produktami alkoholowymi. Inną grupę miejsc 
uznanych za niebezpieczne stanowią ławki na osiedlach i bezpośrednie okolice blo
ków, a także klatki schodowe budynków.

Tabela 4. Najbardziej niebezpieczne miejsca na Prądniku Czerwonym

Miejsce Liczba wskazań Procent wskazań

Okolice rzeczki 71 14,3%

Okolice parków 47 9,5%

Okolice kościoła 20 4,0%

Okolice boiska sportowego 19 3,8%

Klatki schodowe (ciemne) 16 3,2%

Sklepy (ogólnie) 15 3,0%

Okolice szkoły 15 3,0%

Ciemne uliczki, zakamarki, zaułki 13 2,6%

Koło bloków 12 2,5%

Ławki osiedlowe 11 2,2%

Zasadniczo w wypowiedziach o miejscach niebezpiecznych można doszukać 
się kilku wątków. Po pierwsze, zagrożeniem są miejsca odludne, ciemne, zwłaszcza 
okolice potoku oraz parki, mostki i inne tereny porośnięte krzakami, w których mogą 
czaić się osoby potencjalnie niebezpieczne, na przykład pijacy mogący zaczepiać 
przechodniów. Istotnym elementem tych miejsc jest brak oświetlenia ścieżek. Warto 
zwrócić uwagę, że miejsca wymieniane tu przez mieszkańców znajdują się nie gdzieś 
na peryferiach osiedla, ale często w jego centrum, na pieszych szlakach komunika
cyjnych.

Po drugie, jako niebezpieczne postrzegane są miejsca, gdzie gromadzą się grupki 
„podejrzanej” młodzieży, czasem agresywnej, pijącej alkohol. Tu częściej wskazuje 
się obiekty sportowe, ławki na osiedlu, klatki schodowe (okupowane przez młodzież 
zwłaszcza zimą), place zabaw wieczorem. W tym przypadku mamy do czynienia 
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z miejscami, które nie są odludne, przeciwnie - często leżą w bezpośrednim sąsiedz
twie miejsc uczęszczanych przez mieszkańców, w bezpośrednim sąsiedztwie bloków.

Po trzecie, badani postrzegają jako niebezpieczne miejsca w okolicach sklepów 
i supermarketów, bo spotykają tam także „podejrzanych” osobników, którzy próbują 
wyłudzać pieniądze. Są to w opiniach badanych osoby z marginesu, nadużywające 
alkoholu.

Bardzo często mieszkańcy nie umieli uzasadnić, dlaczego wskazywane przez nich 
miejsca są niebezpieczne. W wypowiedziach osób, które pokusiły się o wskazanie 
przyczyn, na pierwszym miejscu pojawia się pijaństwo i pijacy, na drugim istnienie 
odludnych i nieoświetlonych miejsc, a na trzecim niebezpieczne grupy młodzieży.

6. STRACH PRZED PRZESTĘPCZOŚCIĄ

6.1. Ryzyko wiktymizacji

Ryzyko wiktymizacji mierzono za pomocą pytania, czy badani uważają za prawdo
podobne, że staną się ofiarami przestępstw na Prądniku Czerwonym w najbliższym 
czasie (faktycznie było ono rozbite na kilka odrębnych pytań). Za najbardziej praw
dopodobne badani uważają, że w najbliższym czasie ktoś może im coś ukraść bez 
użycia przemocy - łącznie „tak” i „raczej tak” powiedziało 29,4% badanych, przy

Czy uważa Pan(i) za prawdopodobne, że w najbliższym czasie 
stanie się Pan(i) ofiarą...

* Pytanie zadane tylko kobietom (N = 274). W pozostałych przypadkach N = 500.

Wykres 4. Prawdopodobieństwo zostania ofiarą przestępstwa (1) 
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czym 5,7% reprezentuje postawę bardziej zdecydowaną. Duża część badanych oba
wia się także włamania do mieszkania (łącznie 28,4% badanych) oraz bycia pogry
zionym przez psa na ulicy (22,1 %). Problem psów, które biegają bez smyczy i kagań
ców, został także, choć marginalnie, podniesiony spontanicznie przez badanych, gdy 
zapytano ich o szczególnie niebezpieczne miejsca w okolicy. Niemal 20% obawia się 
zaczepiania lub molestowania, a 18,3% rabunku i kradzieży. Kobietom zadano pyta
nie o prawdopodobieństwo bycia ofiarą molestowania seksualnego i gwałtu. Obawę 
(łącznie odpowiedzi „raczej tak” i „tak”) przed molestowaniem wyraża 6,0%, a przed 
gwałtem 6,6% badanych kobiet.

Nieco częściej strach przed zostaniem ofiarą przestępstwa towarzyszy posiada
czom rowerów i samochodów - ponad połowa (50,5%) posiadaczy samochodów boi 
się uszkodzenia samochodu i niemal tyle samo (49,2%) obawia się włamania do 
samochodu, natomiast 38,4% posiadaczy uważa, że ich samochód może zostać ukra
dziony.

Czy uważa Pan(i) za prawdopodobne, że w najbliższym czasie ktoś...*

■ Tak [J Raczej tak

‘Pytanie zadano tylko właścicielom rowerów (N = 335) lub samochodów (N = 340).

Wykres 5. Prawdopodobieństwo zostania ofiarą przestępstwa (2)

Jak widać, obawiających się zamachu na swoją własność lub zdrowie i życie 
jest wyraźnie więcej niż osób, które faktycznie były ofiarami takich przestępstw, 
co jest zjawiskiem naturalnym. Z pewnym przybliżeniem można powiedzieć, że 
około dwa razy więcej osób obawia się, że zostaną ofiarami przestępstw, niż fak
tycznie było ofiarami (na przykład 34,7% posiadaczy samochodów stwierdziło, że 
uszkodzono im samochód w ciągu ostatnich pięciu lat, a 50,5% obawia się takiego 
zdarzenia; 11,9% badanych doświadczyło włamania lub próby włamania do miesz
kania, a 28,4% obawia się tego; 17% doświadczyło drobnej kradzieży, a 29,4% 
wyraża obawy).
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W celu dokonania sumarycznej oceny obaw przed przestępstwami zbudowano 
syntetyczną skalę subiektywnego ryzyka wiktymizacji na podstawie wskaźników 
omówionych powyżej". Im bardziej badani obawiają się zdarzeń wiktymizacyjnych 
i im więcej ich wymieniają, tym większą uzyskują wartość na skali subiektywnego 
ryzyka wiktymizacji. Badanych podzielono na cztery grupy według wartości na skali.

Okazuje się, że kobiety, mimo iż nie stają się ofiarami przestępstw częściej niż 
mężczyźni, bardziej się tego obawiają. Odrębny rodzaj strachu przed wiktymizacją 
to obawy kobiet, że mogą się stać ofiarami molestowania seksualnego lub gwałtu. 
Odsetek kobiet, które odczuwają dość znaczne poczucie ryzyka wiktymizacji, wy
nosi 30,8%, podczas gdy analogiczna wartość wśród mężczyzn to 18,1%. Z kolei 
wśród mężczyzn odnotowujemy 30,5% osób o relatywnie niskim poczuciu zagroże
nia przestępczością, gdy wśród kobiet jest ich tylko 21,6%. Zależność ta jest istotna 
statystycznie.

Tabela 5. Subiektywne ryzyko wiktymizacji w grupach płci, wieku i wykształcenia

Subiektywne 
ryzyko 

wiktymizacji
Ogółem

Płeć Wiek Wykształcenie
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Bardzo niskie 25,7% 21,6% 30,5% 28,8% 30,4% 20,7% 24,3% 21,1% 24,2% 29,6%

Niskie 20,0% 19,0% 21,2% 27,1% 15,6% 22,2% 14,4% 11,8% 26,5% 16,1%

Wysokie 29,3% 28,6% 30,1% 22,9% 25,2% 33,3% 35,1% 42,1% 25,1% 28,6%

Bardzo 25,1% 30,8% 18,1% 21,2% 28,9% 23,7% 26,1% 25,0% 24,2% 25,6%
wysokie

Nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności pomiędzy wiekiem a subiek
tywnym poczuciem ryzyka wiktymizacji, choć chi-kwadrat jest tuż pod progiem kry
terium istotności.

Stwierdzono natomiast związek między wykształceniem a subiektywnym ryzy
kiem wiktymizacji: w przybliżeniu można powiedzieć, że im niższe wykształcenie, 
tym częstsza obawa przed wiktymizacją (odpowiada to, zauważmy, rzeczywiste
mu stanowi rzeczy - ludzie mniej wykształceni nieco częściej informują o tym, że 
byli ofiarami przestępstw), choć zależność nie jest czysto liniowa, ponieważ wyso
ki wskaźnik subiektywnego ryzyka wiktymizacji jest równie częsty we wszystkich 
trzech grupach wykształcenia (25,0%, 24,2%, 25,6%, idąc od najniższego poziomu 
wykształcenia). Rysuje się jednak zależność, gdy obserwujemy wysoką (nie najwyż
szą) wartość lub łącznie wysoką i najwyższą wartość w kategoriach subiektywnego

11 Wskaźniki wykorzystane do utworzenia tej skali: prawdopodobieństwo zostania ofiarą zaczepia
nia lub molestowania, pobicia, kradzieży bez użycia przemocy, napadu i rabunku, wypadku drogowego; 
prawdopodobieństwo włamania do mieszkania. Wyłączono wskaźniki dotyczące tylko kobiet. Wartości 
przypisano w następujący sposób: 1 = „nie”, 2 = „raczej nie”, 3 = „nie wiem”, 4 = „raczej tak”, 5 = „tak”. 
Następnie zsumowano wartości dla każdego badanego i podzielono ich na kwartyle (w przybliżeniu) na 
podstawie sumy wartości.
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ryzyka wiktymizacji - wśród osób z najniższym wykształceniem wskaźnik ten jest 
najwyższy.

I wreszcie, im niższy dochód, tym wyższe subiektywne ryzyko wiktymizacji. 
W najniższej kategorii dochodowej odnotowujemy 34,4% osób, które reprezentują 
bardzo wysokie subiektywne ryzyko wiktymizacji, w średniej grupie dochodowej 
takich osób jest 28,2%, a w kategorii o najwyższych dochodach już tylko 16,7%.

Nawiązując do odpowiedzi na pytania dotyczące sytuacji, w których w przeszło
ści badani stali się ofiarami przestępstw lub wykroczeń (por. poziom wiktymizacji), 
zadano pytanie, jak te doświadczenia wpłynęły na poczucie bezpieczeństwa bada
nych. Okazało się, że 31% czuje się mniej bezpiecznie niż wcześniej, a 65,7% czuje 
się „mniej więcej tak samo bezpiecznie jak wcześniej”. To ostatnie stwierdzenie nie 
oznacza oczywiście, że te osoby czująsię bezpiecznie. Na kobiety zdarzenia wikty- 
mizacyjne mają silniejszy wpływ niż na mężczyzn, bo aż 37,7% kobiet, które miały 
doświadczenia wiktymizacyjne, przyznaje, że teraz, cz.ują się mniej bezpiecznie, pod
czas gdy analogiczny odsetek wśród mężczyzn wynosi 25,4%. Zależność jest istotna 
statystycznie na poziomie 0,05.

Obserwujemy także, istotną na poziomie 0,05, zależność między wpływem do
świadczeń wiktymizacyjnych na poczucie bezpieczeństwa a wiekiem, przy czym ma 
ona charakter nieliniowy. Najwięcej osób, które czująsię mniej bezpiecznie w wyniku 
doświadczeń wiktymizacyjnych, jest w najmłodszej kategorii wiekowej, do 29. roku 
życia (41,5%) oraz w kategorii 50 -59 lat (39,7%). Natomiast najmniejszy wpływ na 
poczucie bezpieczeństwa miały doświadczenia wiktymizacyjne w najstarszej grupie 
wiekowej, powyżej 60. roku życia (23,8%) oraz grupie w wieku 30 39 lal (35,6%)12 * 14.

12 Z analizy wyeliminowano przypadki odpowiedzi „inne” oraz „trudno powiedzieć”, ponieważ 
z uwagi na ich niewielką liczebność wpłynęłyby niekorzystnie na interpretację testu chi-kwadrat (wzrost 
liczby komórek ze zbyt małą liczebnością oczekiwaną).

" Zależność sprawdzona testem chi-kwadrat jest istotna statystycznie na poziomie 0,001.
14 Również zależność istotna statystycznie na poziomic 0,001.

6.2. Aspekty emocjonalne - poczucie bezpieczeństwa

Uogólnione poczucie bezpieczeństwa powstaje na podstawie pewnych szczegóło
wych odczuć i zachowań, o których chcemy powiedzieć niżej. Badanych zapytano 
najpierw, jak często opuszczają dom po zmroku. Nigdy nie opuszcza domu po zmro
ku 15,6%, rzadziej niż raz w miesiącu - 21,4%, raz w miesiącu 7,7% ankietowa
nych mieszkańców. Łącznie te trzy kategorie stanowią 44,8% badanych, a więc pra
wie połowę. Płeć w istotny sposób wiąże się z tymi zachowaniami. Kobiety rzadziej 
niż mężczyźni wychodzą z domu po zmroku: częściej niż raz w miesiącu wychodzi 
44,9% kobiet i 67,7% mężczyzn11. Równie wyraźną zależność obserwujemy z wie
kiem. Najczęściej dom po zmroku opuszczają osoby najmłodsze, do 29. roku życia 
- 81,4% wychodzi częściej niż raz w miesiącu. Najrzadziej z domu wychodzą osoby 
najstarsze, po 60. roku życia - tylko 27,7% opuszcza dom po zmroku częściej niż 
raz w miesiącu1“'. Nie ma natomiast wyraźnej zależności pomiędzy wykształceniem 
a wychodzeniem po zmroku z domu.
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Wyraźnie związany z tym zachowaniem jest dochód. Mniej zamożni rzadziej 
wychodzą z domu po zmroku. Tu niewątpliwie istotną rolę odgrywa posiadanie sa
mochodu, w oczywisty sposób powiązane ze statusem materialnym. Otóż częściej 
z domu po zmroku wychodzą osoby posiadające samochód (61,6% wychodzi częś
ciej niż raz w miesiącu) niż osoby nieposiadające samochodu (41,5%).

Wychodzenie z domu po zmroku może się wiązać ze stylem życia uwarunkowa
nym po części sytuacją zawodową. Zachodzi bowiem wyraźny15 16 związek między 
aktywnością zawodową a wychodzeniem z domu po zmroku. Jedna czwarta tych, 
którzy nie pracują, nigdy nie opuszcza domu po zmroku, podczas gdy wśród pra
cujących w pełnym wymiarze tacy, którzy nie wychodzą, stanowią zaledwie 9,0%. 
I analogicznie, wśród tych, którzy nie pracują, częściej niż raz w miesiącu wychodzi 
42,9% badanych; wśród tych, którzy pracują w pełnym wymiarze, jedna trzecia wy
chodzi po zmroku częściej niż raz w miesiącu.

15 Zależność istotna statystycznie na poziomie 0,001.
16 Lista motywów wykorzystana w kwestionariuszu była dłuższa i obejmowała jeszcze takie wskaź

niki jak: lubię przebywać w domu, nie czuję się dostatecznie sprawny(a) fizycznie, mam obowiązki 
rodzinne (np. dzieci), inne. W przypadku tej analizy wyeliminowano owe zmienne, jako że nie są one 
wskaźnikami poczucia zagrożenia przestępczością.

Zapytano osoby rzadko wychodzące z domu po zmroku o powody takiego po
stępowania. Jednym z głównych motywów niewychodzenia jest strach przed by
ciem zaatakowanym i obrabowanym, wskazany przez 47,2% osób, które wychodzą 
z domu po zmroku rzadziej niż raz w miesiącu. Aż 42,6% z nich mówi, że boją się 
wychodzić same, a 43,0% osób obawia się, że może się im przytrafić coś innego. 
Względnie rzadko podawano strach przed ciemnościami - 17,9%. Częściej motywy 
dotyczące lęku wymieniane były przez kobiety niż mężczyzn. Ciekawie natomiast 
wygląda częstość podawania poszczególnych motywów przez osoby w różnym wie
ku. Wyróżnia się tu najmłodsza kategoria wiekowa, w której motywy lęku wymienia
ne są najrzadziej. Pozostałe grupy wiekowe są do siebie podobne. Niemniej jednak 
należy pamiętać, że pytanie o motywy niewychodzenia z domu zadawane było tylko 
w podpróbie 224 osób, które rzadko wychodzą z domu po zmroku.

Tabela 6. Motywy niewychodzenia z domu po zmroku16

Motywy niewychodze
nia z domu po zmroku

Boję się ciemności

Ogółem

17,9%

Płeć

18-29

Wiek

Kobieta Mężczyzna 30-49 50-59 60+

21,7% 10,2% 0,0% 26,6% 18,0% 17,1%

Boję się sam(a) wychodzić 46,2% 53,8% 30,6% 38,9% 48,5% 46,5% 46,4%

Boję się, że zostanę 
zaatakowana(y) i obrabowana(y)

47,2% 49,4% 42,5% 33,3% 49,4% 49,6% 47,5%

Boję się, że przytrafi 
mi się coś innego

43,0% 47,9% 32,9% 22,2% 45,4% 40,3% 49,4%

Ogółem 224 151 73 22 52 68 81
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Wartości procentowe w kolumnach nie sumują się do 100, ponieważ każdy re
spondent mógł udzielić kilku odpowiedzi.

Następna seria pytań służyła ocenie poczucia bezpieczeństwa badanych w uję
ciu dynamicznym - chodziło o sprawdzenie, czy na przestrzeni ostatnich pięciu lat 
poczucie bezpieczeństwa rosło, czy spadało. Najmniej bezpieczne, w odczuciu ba
danych, są ulice wieczorami. Obecnie co trzeci badany przyznaje, że nie czuje się 
bezpiecznie na swojej ulicy wieczorem. Nieco mniej osób, ale aż 23,7%, nie czuje się 
bezpiecznie wieczorem na swojej klatce schodowej lub w korytarzu. Podobna liczba 
badanych nie czuje się bezpiecznie wieczorem w środkach komunikacji miejskiej 
(22,7% wszystkich badanych, a 33,2% wśród tych, którzy korzystają z transportu 
miejskiego). Najbardziej bezpieczny jest, zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, własny 
dom. Wyraźnie także widać, że poczucie bezpieczeństwa w każdym z miejsc, o które 
pytano, jest mniejsze w nocy niż w ciągu dnia.

Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie... 
(odpowiedzi „nie” + „raczej nie”)

Wykres 6. Poczucie bezpieczeństwa dziś i pięć lat temu

Można wyciągnąć wniosek, że subiektywne poczucie bezpieczeństwa dziś jest 
nieco mniejsze niż było, w opinii badanych, pięć lat temu. Wyraźnie widać to w przy
padku obaw związanych z przebywaniem w różnych miejscach wieczorem. Zatem 
badani mają poczucie, że obecnie zarówno w domu, jak i na klatce schodowej oraz na 
ulicach i w komunikacji publicznej jest wieczorem bardziej niebezpiecznie niż pięć 
lat temu. Trudno jednoznacznie orzec, na ile to subiektywne poczucie pogorszenia 
się stanu bezpieczeństwa odzwierciedla rzeczywisty poziom zagrożeń, a na ile jest 
efektem stereotypowego myślenia, że w tej dziedzinie „sprawy ulegają pogorszeniu 
z upływem czasu”, czy też, że „w ogóle kiedyś było lepiej”.
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Zbudowano skalę do pomiaru poczucia zagrożenia na podstawie odpowiedzi 
na pytania o aktualne poczucie bezpieczeństwa w domu, na klatce schodowej oraz 
na ulicy, zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem17. Obserwujemy ogólnie większe 
poczucie zagrożenia wśród kobiet niż wśród mężczyzn - niemal dwukrotnie wię
cej kobiet niż mężczyzn osiąga najwyższe wartości na skali poczucia zagrożenia. 
Także możemy dostrzec zróżnicowanie w grupach wiekowych, choć zależność nie 
jest prosta, bo nie można powiedzieć, że poczucie zagrożenia liniowo rośnie wraz 
z wiekiem. Najmłodsi najrzadziej reprezentują wysokie poczucie zagrożenia, co jest 
zgodne z oczekiwaniami, ale stosunkowo często reprezentują średni poziom poczu
cia zagrożenia. Nie są też grupą, która najrzadziej deklarowałaby brak poczucia za
grożenia, bo tu z kolei dominuje grupa wiekowa 30-49 lat (a właściwie grupa 30-39 
lat). W najstarszej grupie wiekowej częstość wysokich wartości poczucia zagrożenia 
jest zbliżona do wartości w grupach 30-59 lat. Nie można zatem powiedzieć, że oso
by najstarsze cechuje szczególnie wysoki poziom poczucia zagrożenia. Z kolei naj
wyższe wskaźniki poczucia zagrożenia obserwujemy w kategorii wiekowej 50-59 
lat. Nieco mniej trudności interpretacyjnych dostarcza zależność poziomu poczucia 
zagrożenia i dochodu. Można bowiem powiedzieć, że lepsza sytuacja materialna 
sprzyja mniejszemu poczuciu zagrożenia18.

17 Analiza składowych głównych wykazała, że te sześć zmiennych tworzy wspólny czynnik. Zmien
ne związane z komunikacją publiczną zostały wyeliminowane, ponieważ stanowiły osobny wymiar. Ska
la jest sumą wartości przyporządkowanych odpowiedziom w następujący sposób: odpowiedziom „tak” 
przypisano wartość 1, „raczej tak” wartość 2, „raczej nie” - wartość 3, „nie” - wartość 4. Następnie 
badanych podzielono na cztery grupy (w przybliżeniu równej wielkości) w zależności od wartości skali.

Zależności między poczuciem zagrożenia i płcią, wiekiem oraz dochodem osobistym są istotne 
statystycznie na poziomic 0,05. Istotność sprawdzono testem chi-kwadrat.

19 Wykorzystano skalę stosunków z sąsiadami. Sposób budowy skali przedstawiono w części V.2.

Tabela 7. Poczucie zagrożenia w kategoriach płci, wieku i dochodu

Subiektywne 
poczucie 

zagrożenia
Ogółem

Płeć

18-29

Wiek Dochód osobisty

Kobieta
Mężczy

zna
30-49 50-59 60+ Do 899 zł

900-1699 
zł

1700+z

Brak 26,7% 16,2% 39,3% 29,7% 34,8% 22,0% 19,1% 15,0% 27,1% 44,8%

Niskie 20,6% 20,3% 21,0% 20,3% 17,8% 18,2% 27,3% 13,3% 25,2% 13,8%

Średnie 30,7% 36,2% 24,1% 36,4% 23,7% 34,1% 29,1% 50,0% 26,2% 19,0%

Wysokie 22,0% 27,3% 15,6% 13,6% 23,7% 25,8% 24,5% 21,7% 21,5% 22,4%

Ogółem 495 271 224 118 135 132 110 60 107 58

Sprawdzono również, czy istnieje związek jakości relacji sąsiedzkich19 z pozio
mem poczucia zagrożenia. Wynik jest o tyle interesujący, że test chi-kwadrat nie po
zwala odrzucić hipotezy o braku związku między tymi zmiennymi, ale analiza tabeli 
skłania do wniosku, że częstość wysokiego poczucia zagrożenia maleje wraz z po
prawą jakości relacji sąsiedzkich. Jeśli podzielimy próbę na dwie kategorie: tę o naj
wyższym wskaźniku poczucia zagrożenia i tę obejmującą pozostałe osoby, wówczas 
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możemy przyjąć, że istnieje zależność między wysokim poczuciem zagrożenia a ja
kością relacji międzysąsiedzkich2". Nie obserwujemy zależności między poczuciem 
zagrożenia a oceną Prądnika Czerwonego mierzoną za pomocą skali21.

Wydaje się, że związek faktycznych doświadczeń wiktymizacyjnych z poczuciem 
zagrożenia jest dość słaby lub też jest zapośredniczony przez inne zmienne. Test chi- 
-kwadrat nie pozwala odrzucić hipotezy o braku związku między poczuciem zagro
żenia i liczbą zdarzeń wiktymizacyjnych przy poziomie istotności 0,05 (choć już przy 
poziomie 0,06 można byłoby jąodrzucić), jeśli analizujemy obie zmienne w podziale 
na cztery kategorie. Można natomiast stwierdzić, że kategoria osób o największych 
doświadczeniach wiktymizacyjnych różni się od pozostałych kategorii. Otóż osoby, 
które przeżyły co najmniej trzy zdarzenia wiktymizacyjne w ciągu ostatnich pięciu 
lat, wyraźnie rzadziej niż inne kategorie deklarują brak poczucia zagrożenia i wynik 
ten jest zgodny z oczekiwaniami. Z kolei gdyby pominąć tę najbardziej doświad
czoną kategorię osób, wówczas zaczyna się rysować nieco inna zależność, choć ona 
także nie jest istotna statystycznie: większej liczbie zdarzeń wiktymizacyjnych to
warzyszy mniejsze poczucie zagrożenia. Mimo że nie mamy podstaw do przyjęcia 
hipotezy o istnieniu zależności, wydaje się, że warto sprawdzić, czy nie występuje tu 
związek z różnymi rodzajami zdarzeń wiktymizacyjnych.

■ Brak poczucia zagrożenia

□ Średnie poczucie zagrożenia

l i Male poczucie zagrożenia

■ Duże poczucie zagrożenia

Wykres 7. Poczucie zagrożenia a doświadczenia wiktymizacyjne

Okazuje się, że nie ma związku między doświadczeniem włamania lub próby 
włamania do mieszkania a poziomem poczucia zagrożenia. Podobnie w przypad
ku kradzieży lub próby kradzieży z groźbą użycia przemocy, a także drobnej kra
dzieży oraz gróźb lub ataku, które powodowały, że badany bał się o swoje życie. 
Także kradzież z samochodu lub uszkodzenie samochodu nie wpłynęły na poczucie

2,1 Zależność dla zmiennych uproszczonych jest istotna statystycznie na poziomic 0,05 (test chi- 
-kwadrat).

21 Wykorzystano skalę oceny Prądnika Czerwonego. Sposób budowy skali opisano w części V.7. 
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bezpieczeństwa. Właściwie jedyne zdarzenie z badanej listy, w którego przypadku 
możemy mówić o związku z poczuciem zagrożenia, to bycie oszukanym. Przed
stawione wyniki prowadzą na ślad hipotezy, że poziom poczucia zagrożenia może 
mieć w większym stopniu podłoże psychologiczne niż opierać się na rzeczywistych 
doświadczeniach wiktymizacyjnych. Ściślej, należałoby prawdopodobnie odróżnić 
takie przestępstwa, które silnie godzą w poczucie własnej wartości poszkodowanego 
(na przykład oszustwo, molestowanie i gwałt), od przestępstw, w wyniku których 
cierpi własność rzeczowa, ale nie jego ofiary. Sprawdzenie takiej hipotezy wymaga
łoby jednak odrębnych badań22.

22 Sprawdzono wszystkie wskaźniki wiktymizacji z okresu ostatnich pięciu lat (kradzież motocykla, 
roweru, radia samochodowego lub innej rzeczy z samochodu, uszkodzenie samochodu, uszkodzenie in
nej rzeczy, włamanie lub próba włamania do mieszkania, kradzież lub próba kradzieży z groźbą użycia 
przemocy, drobna kradzież, molestowanie seksualne, groźby lub ataki, oszustwo, wypadek samocho
dowy). Zależność pojawiła się tylko w przypadku oszustw i wypadków drogowych, ale jeśli chodzi 
o wypadki, to zc względu na małą liczbę takich zdarzeń związek może być przypadkowy, zwłaszcza że 
nie można go sensownie zinterpretować. Dlatego nie rozwijaliśmy tej kwestii. Trudność w weryfikacji 
znanych z innych badań związków, że na poczucie zagrożenia silniej działa ryzyko wiktymizacji przeciw 
życiu i zdrowiu aniżeli przeciwko mieniu, polega między innymi na tym, że mamy bardzo mało przypad
ków tych cięższych zdarzeń wiktymizacyjnych - tylko 27 osób przyznało, że ktoś im groził lub atakował, 
wywołując strach, a 20, żc było ofiarą kradzieży lub próby kradzieży z groźbą użycia przemocy. Dla
tego pewne wyniki mogą być przypadkowe, bo odpowiedzi zaledwie kilku osób decydują o rozkładzie 
zmiennej. Natomiast badania niniejsze nie prowadzą do wniosków, które wykluczałyby istnienie takich 
zależności.

23 Skale budowano, pomijając odpowiedzi „nie wiem”, braki odpowiedzi, sytuacje, gdy pytanie 
nie dotyczyło rozmówcy. Obliczano liczbę odpowiedzi znaczących dla pytań składających się na skalę. 
Obliczano również sumę kodów przy pytaniach o skali porządkowej (uwzględniając kierunek rangowa- 
nia) lub odpowiedzi potwierdzających przy innych. Iloraz tej sumy przez liczbę odpowiedzi znaczących 
dawał podstawę skalowania. Podstawa ta była dzielona przez maksymalny kod rangowania w przypadku 
pytań o skali porządkowej. Tak uzyskaną podstawę mnożono przez 100, uzyskując (po zaokrągleniach do 
liczb całkowitych) skalę z przedziału 0 100.

6.3. Determinanty poczucia bezpieczeństwa

Próbowano również znaleźć determinanty poczucia bezpieczeństwa w zestawie 
zmiennych przy jednoczesnej kontroli ich wzajemnego wpływu. W tym celu prze
prowadzono alternatywną analizę. Aby wyjaśnić, dlaczego mieszkańcy Prądnika 
mają poczucie bezpieczeństwa lub go nie mają, niezbędne było wyłuskanie z ogółu 
zmiennych uwzględnionych w ankiecie tych czynników, które wpływały najsilniej 
na to poczucie. W tym celu przeprowadzono wiele analiz statystycznych. Przede 
wszystkim zredukowano szereg szczegółowych pytań do skal (indeksów) mierzą
cych niektóre ogólniejsze wymiary23. Utworzono skale:

1. poczucia bezpieczeństwa (Prądnik jest bezpiecznym osiedlem, czuję się bez
piecznie w domu, na klatce schodowej, na ulicy, w środkach komunikacji 
miejskiej, rano i wieczorem);

2. wiktymizacji (zdarzenia wiktymizacyjne w ciągu ostatnich pięciu lat);
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3. ogólnej oceny Prądnika Czerwonego jako środowiska zamieszkania (przy
jaźni ludzie, połączenia komunikacyjne, czynsze, sklepy, miejsca rozrywki 
i sportu);

4. ogólnej siły związków z Prądnikiem Czerwonym (Prądnik jest miłym, spokoj
nym, atrakcyjnym, czystym osiedlem, chęć wyprowadzenia się);

5. więzi z sąsiadami (siła relacji z sąsiadami);
6. aktywności w spędzaniu wolnego czasu (spotkania z przyjaciółmi, kino, teatr, 

restauracja, wolontariat, działalność społeczna, tańce, sport, spacery, wyciecz
ki, wyjazdy do domu letniego);

7. oceny prawdopodobieństwa, że badany stanie się ofiarą przestępstwa lub 
wykroczenia (zaczepianie, pobicie, kradzież, napad i rabunek, molestowa
nie seksualne, gwałt, wypadek drogowy, pogryzienie przez psa, włamanie do 
mieszkania, kradzież roweru, samochodu, uszkodzenie roweru, samochodu, 
kradzież z samochodu);

8. ogólnego zaufania do instytucji życia publicznego (służba zdrowia, kościół, 
opieka społeczna, prywatne instytucje pożytku publicznego, kuratorium, po
licja, sądy, szkoły, władze miasta, straż miejska, władze spółdzielni mieszka
niowej).

Przeprowadzona analiza czynnikowa wykazała zgodność wyróżnionych czynni
ków z częściami składowymi wykorzystanymi do konstrukcji skal. Zarazem, gdy 
chodzi o wymiar poczucia bezpieczeństwa, nie wykazała, by był on rozszerzony 
o inne elementy uwzględnione w badaniu. Innymi słowy, inne zmienne (na przykład 
demograficzne) nie stanowiły kluczowego wyróżnika dla poczucia bezpieczeństwa.

Do podobnego wniosku prowadziły próby budowania modelu wyjaśniającego 
przy użyciu metod analizy regresji. Okazało się, że czynnikami wyjaśniającymi mo
gły być głównie składowe skali poczucia bezpieczeństwa. Aby uniknąć taulologicz- 
nych wniosków, pominięto te składowe w dalszej analizie. Wówczas okazało się, że 
do wyznaczenia miejsca na skali poczucia bezpieczeństwa wystarczy wiedza o tym, 
w jakim stopniu ankietowany jest przekonany, że Prądnik Czerwony jest spokojnym 
osiedlem oraz jego ocena prawdopodobieństwa, że w najbliższym czasie będzie na 
tym osiedlu napastowany (subiektywny wskaźnik). Inne czynniki nie zwiększały wy
raźnie stopnia wyjaśniania zjawiska.

Przeprowadzona analiza przy wykorzystaniu metody „drzew klasyfikacyjnych” 
wykazała, że właśnie ocena Prądnika Czerwonego jako środowiska zamieszkania, in
tensywność poczucia związku z dzielnicą to ogólne zmienne tłumaczące w najwięk
szym stopniu deklarowane poczucie bezpieczeństwa. Metoda ta pozwala wydobyć 
spośród wszystkich zmiennych takie, których znajomość umożliwia najlepsze prze
widywanie wartości zmiennej wyjaśnianej (tu poczucia bezpieczeństwa). Przyjmując 
za 100 wartość predyktywną skali ogólnej siły związków ankietowanego z Prądni
kiem Czerwonym, można uszeregować użyte w ankiecie zmienne ze względu na ich 
moc przewidywania.

Okazuje się, że oprócz zmiennych wyjaśniających zjawisko poczucia bezpie
czeństwa (lub jego braku) tautologicznie (mam poczucia bezpieczeństwa, bo unikam 
zagrożeń, bo nie boję się), inne zmienne mają dużo mniejsze znaczenie i nie osiąga
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ją nawet połowy mocy predyktywnej poczucia związku z Prądnikiem Czerwonym. 
Na liście pojawiają się zmienne związane z zamieszkaniem w dzielnicy. Pojawia się 
również poziom zaufania do niektórych instytucji, zwłaszcza związanych z ochroną 
porządku. Ale analiza istotności związków tych zmiennych z poczuciem bezpieczeń
stwa nie upoważnia do twierdzenia, że zaufanie ma na to poczucie znaczący wpływ. 
Najważniejsze jest tu poczucie związków z Prądnikiem Czerwonym.

Tabela 8. Ranking predyktorów poczucia bezpieczeństwa 
uzyskany za pomocą analizy drzew klasyfikacyjnych

Predyktory: Skale (pytania) Ranking
Skala ogólnej siły związków z Prądnikiem Czerwonym 100
Czy badany unikał po zmroku pewnych miejsc, by nie narażać się 94
Skala oceny prawdopodobieństwa, że badany stanie się ofiarą występku lub przestępstwa 67
Czy problemem jest mała liczba policjantów na ulicach 45
Zaufanie do policji 32
Ogólna ocena Prądnika Czerwonego jako środowiska zamieszkania 30
Zaufanie do służby zdrowia 29
Zadowolenie z zamieszkiwania w tej dzielnicy 21
Uprzednie miejsce zamieszkania 19
Ocena miejsca zamieszkania w porównaniu z okresem sprzed pięciu lat 18

Płeć 16
Czy badany stosuje dodatkowe środki bezpieczeństwa w swoim mieszkaniu 14
Zaufanie do straży miejskiej 13
Zaufanie do władz miasta 13
Zaufanie do sądów 13
Ocena, w jakim stopniu ludzie w dzielnicy są przyjaźni 11
Staż zamieszkania w dzielnicy 11

6.4. Zachowania obronne - pasywne i aktywne

Do typowych zachowań obronnych o charakterze pasywnym, pozwalających unikać 
zagrożeń, należy omijanie tak zwanych niebezpiecznych miejsc, gdy się wychodzi 
z domu po zmroku. Osób unikających takich miejsc na osiedlu Prądnik Czerwony 
jest stosunkowo dużo 38,4%, nie jest to jednak wskaźnik świadczący o bardzo 
dużej presji lęku przed niebezpiecznymi miejscami. Jak można było oczekiwać, 
znacznie częściej niektórych miejsc unikają kobiety (46,9%) niż mężczyźni (27,9%). 
Nie obserwujemy natomiast nasilenia tego typu zachowania w określonych grupach 
wiekowych. Nie można też powiedzieć, że pasywne zachowania obronne są inten
syfikowane z powodu doświadczeń wiktymizacyjnych. Natomiast wyraźny i prosty 



226

związek istnieje między unikaniem niektórych miejsc a nasileniem poczucia zagro
żenia, które przedstawiamy w postaci skali omówionej wcześniej. Wśród osób nie- 
przejawiających w ogóle poczucia zagrożenia tylko 19,7% twierdzi, że unika niektó
rych miejsc, a wśród osób, które przejawiają najwyższy poziom poczucia zagrożenia, 
analogiczny odsetek wynosi 59,1%.

Poczucie zagrożenia

Wykres 8. Poczucie zagrożenia a unikanie niektórych miejsc

Drugi z typowych sposobów redukowania zagrożenia to zakładanie dodatkowych 
środków bezpieczeństwa w mieszkaniu. Okazuje się, że w ciągu ostatnich pięciu lat 
zastosowało je 33,8% badanych. I w tym wypadku można stwierdzić, że ten rodzaj 
pasywnej obrony stosuje się dość często, ale nie powszechnie. Nieco częściej tego 
typu środki ochrony stosowali mężczyźni (38,5%) niż kobiety (30,0%) i wyraźnie 
częściej osoby z wyższym wykształceniem oraz o wyższym statusie materialnym, 
co jest o tyle zrozumiałe, że stosowanie tych środków wymaga zwykle inwestycji 
finansowych. Nie występuje natomiast związek między zakładaniem dodatkowych 
zabezpieczeń w domu a wiekiem, stanem relacji sąsiedzkich oraz oceną Prądnika 
Czerwonego. Z kolei wyraźnie częściej dodatkowe zabezpieczenia mieszkań za
kładają osoby, które mają doświadczenia wiktymizacyjne. W kategorii osób, które 
twierdzą, że w ciągu ostatnich pięciu lat nie miały doświadczeń wiktymizacyjnych, 
takie zabezpieczenia zakładało tylko 23,8%, a w kategorii najbardziej doświadczo
nej, przyznającej się do co najmniej trzech zdarzeń, odsetek ten wynosi 55,4%.

Pewne rodzaje pasywnej obrony są bardzo częste, inne rzadko stosowane, łącznie 
jest to jednak dość zróżnicowany zbiór technik. Najczęstsze zachowania to unikanie 
pewnych ludzi (70,9%) oraz omijanie pewnych miejsc i ulic (64,5%). Dodatkowe 
zabezpieczenia w mieszkaniu (zamki, alarmy itp.) ma tylko 48% badanych. Wyda- 
je się to wręcz nieco zaskakujące, jeśli weźmie się pod uwagę dane z rozdziału na 
temat poziomu wiktymizacji oraz ryzyka wiktymizacji, jak też raczej niski standard 
powszechnie stosowanych podstawowych zabezpieczeń w domach spółdzielczych 
i blokach komunalnych. Jedynym wyjaśnieniem, które nam się nasuwa, jest to, że 
właściciele tych mieszkań uważają, iż ich zabezpieczenia są skuteczne w przypadku 
tak zwanych nieprofesjonalnych złodziejaszków, a profesjonaliści nie mają czego 
szukać i nic nie znajdą w mieszkaniach ubogich właścicieli. Jak się wydaje, prewen
cyjne działania powinny polegać na rozpraszaniu złudzeń mieszkańców.
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Wreszcie warto zwrócić uwagę, że prawie połowa badanych (46,9%) wspomina 
o posiadaniu alarmu samochodowego. Jest to dość wysoki wskaźnik, jeśli się weźmie 
pod uwagę, że nie każda rodzina na tym osiedlu posiada samochód.

Ostatnia uwaga dotyczy zagrożenia, jakim jest noc. Zasadniczym sposobem 
obrony jest niewychodzenie z domu nocą, niekorzystanie z publicznych środków 
transportu w nocy, niewypuszczanie dzieci z domu w nocy. Znane zjawisko, jakim 
jest stosunkowo niska skłonność Polaków do wychodzenia z domu i uczestniczenia 
w czynnościach odbywających się poza domem wieczorem i w nocy (niski wskaźnik 
„going out”), wynika między innymi z poczucia zagrożenia w nocy.

Podsumowując, zauważmy, że dominują pasywne sposoby obrony przed prze
stępstwami. Z tych aktywnych zwraca uwagę częstość trzymania psa w mieszkaniu. 
W absolutnej większości są to psy nieszkolone do funkcji obronnych.

W celu sprawdzenia różnic w podejmowaniu zachowań obronnych w grupach 
badanych zsumowano liczbę deklarowanych zachowań, osobno aktywnych, osobno 
pasywnych (wyeliminowano zamiar wyprowadzenia się jako zjawisko marginalne). 
Następnie policzono średnie arytmetyczne liczby deklarowanych zachowań w róż
nych grupach badanych. Z analizy wynika, że kobiety są bardziej skłonne niż męż
czyźni do zachowań pasywnych i odwrotnie, mężczyźni częściej niż kobiety zacho
wują się aktywnie.

Czy podejmuje Pan(i) takie działania?

(A) - aktywne formy technik obronnych, (P) - formy pasywne.

Wykres 9. Stosowanie technik obronnych aktywnych i pasywnych
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Tabela 9. Średnia liczba podejmowanych zachowań obronnych

Średnia liczba podejmowanych działań

Aktywne zachowania Pasywne zachowania

Ogółem 1,25 2,30

Kobieta 1,16 2,69
riec

Mężczyzna 1,35 1,82

18-29 1,11 1,77

30-49
Wi&k

1,42 2,28
WIcK

50-59 1,35 2,68

60+ 1,07 2,42

Podstawowe i zasadnicze zawodowe 1,12 2,20

Wykształcenie Średnie 1,18 2,22

Wyższe, niepełne wyższe 1,41 2,40

Do 899 zł 0,98 2,66
Dochód „„„ ,

■ 900-1699 zł
osobisty

1,23 2,38

1700+ zł 1,61 2,38

Brak 1,01 2,13

Zdarzenia Jedno zdarzenie 1,26 2,38

wiktymizacyjne Dwa zdarzenia 1,39 2,14

Trzy lub więcej zdarzeń 1,73 2,81

Brak 1,15 1,47

Poczucie Niskie 1,11 2,00

zagrożenia Średnie 1,29 2,61

Wysokie 1,42 3,10

Osoby najmłodsze są najmniej skłonne do podejmowania zachowań obronnych, 
zarówno pasywnych, jak i aktywnych. Również osoby najstarsze nie deklarują szcze
gólnie dużej liczby zachowań aktywnych ani pasywnych. Jeśli chodzi o zachowania 
aktywne, to najczęściej podejmują je osoby w wieku 30 -49 lat, natomiast zacho
wania pasywne najczęściej deklarowane są przez osoby w wieku 50 59 lat. Osoby 
lepiej wykształcone i mające lepszą sytuację materialną częściej niż inne grupy są 
skłonne do zachowań aktywnych, wymagających i większej inicjatywy, i często za
sobów finansowych. Na zachowania obronne wpływ mają doświadczenia wiktymi
zacyjne. Osoby najbardziej doświadczone przejawiają najwięcej takich zachowań, 
zarówno pasywnych, jak i aktywnych. Występuje także związek zachowań z poczu
ciem zagrożenia, dostrzegalny zarówno w przypadku zachowań aktywnych, jak i pa
sywnych. Większe poczucie zagrożenia sprzyja zachowaniom obronnym2“'.

24 Ponieważ liczba podejmowanych działań obronnych, wiek oraz surowe skale wiktymizacji i po
czucia zagrożenia mogą być traktowane jako zmienne interwałowe, zastosowaliśmy współczynnik ko
relacji Pcarsona do pomiaru siły zależności między nimi. Analiza wykazała dodatni związek między pa-
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7. OCENA NAJBLIŻSZEJ OKOLICY ORAZ ZMIAN, JAKIE W NIEJ ZASZŁY

7.1. Ogólna ocena osiedla

W odpowiedzi na pytanie, czy badani są zadowoleni z tego, że mieszkają na Prądni
ku Czerwonym, padło 78,5% pozytywnych wskazań, w tym bardzo zadowolonych 
jest 16,4% osób. Niezadowolonych i bardzo niezadowolonych było zaledwie 4,0%, 
w tym bardzo niezadowolonych tylko 0,5%. Można więc twierdzić, że ogólne zado
wolenie z habitatu jest nader wysokie. Nie ma tu istotnych różnic pomiędzy grupami 
wiekowymi ani też wyróżnionymi ze względu na wykształcenie. Nie dało się ponad
to stwierdzić wpływu poziomu dochodów. Zależności te sprawdzano przy pomocy 
testu chi-kwadrat. Ponadto mieszkańcy Prądnika w większości uważają swoich są
siadów za osoby przyjazne i tu obserwujemy pewien związek z wiekiem. Mianowicie 
o życzliwości mieszkańców dzielnicy najczęściej przekonane są osoby najmłodsze 
(poniżej 30. roku życia) oraz najstarsze (powyżej 60. roku życia), natomiast rzadziej 
takie przekonanie deklarują osoby w wieku 30-59 lat25.

Na Prądniku Czerwonym...

Wykres 10. Ocena Prądnika Czerwonego

sywnymi zachowaniami obronnymi i wiekiem (r = 0,19), poziomem wiktymizacji (r = 0,14) i poczuciem 
zagrożenia (r = 0,32). Aktywne formy zachowań obronnych są skorelowane z poziomem wiktymizacji 
(r = 0,29). Występuje także korelacja między aktywnymi i pasywnymi zachowaniami obronnymi.

25 Zależność testowana za pomocą statystyki chi-kwadrat jest istotna statystycznie na poziomie
0,01.
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Ocena połączeń komunikacyjnych z innymi częściami miasta jest wysoka: aż 
82,2% badanych odpowiedziało, że te połączenia są dogodne. Jeszcze więcej osób 
wysoko ocenia możliwości robienia codziennych zakupów w okolicznych sklepach 
aż 93% badanych. Ponad połowa badanych (56,7%) uważa, że wysokości czynszów 
na osiedlu są rozsądne.

Ocenę możliwości wyjścia wieczorem do pubu, restauracji, dyskoteki oceniono 
natomiast raczej nisko, choć trzeba wziąć pod uwagę, że to osiedle nie jest dobrze 
zaopatrzone w tego rodzaju miejsca, więc nawet podane dalej liczby zastanawia
ją jako dość pozytywne wskaźniki. Twierdząco na to pytanie odpowiedziało 30,5% 
badanych. Ocena możliwości uprawiania na osiedlu sportu bądź spędzania wolnego 
czasu jest dość wysoka - 55,2% badanych dostrzega takie możliwości.

Znaczna część badanych traktuje zamieszkiwanie na Prądniku Czerwonym jako 
wyznacznik poprawy swej sytuacji zamieszkania w porównaniu z okresem sprzed 
pięciu lat: 11,9% stwierdza, że ocenia swą aktualną sytuację lepiej niż tę sprzed pię
ciu lat; 21,8% uważa, że ich sytuacja jest trochę lepsza. Daje to łącznie 33,7%. Ponad 
połowa twierdzi, że ich sytuacja jest taka sama jak pięć lat temu, a niespełna 10% 
dostrzega pogorszenie.

Jak ocenia Pan(i) miejsce swego 
zamieszkania w porównaniu z okresem 

sprzed pięciu lat?

Wykres 11. Ocena miejsca zamieszkania w porównaniu z okresem sprzed pięciu lat

Przyczyny zadowolenia z mieszkania na Prądniku (odpowiadali ci, którzy stwier
dzili, że obecne miejsce zamieszkania jest lepsze) dotyczą najczęściej większej ilości 
zieleni, nowych placów zabaw, nowych miejsc wypoczynku i zabawy, spokoju i ci
szy, a dopiero na dziesiątym miejscu pojawia się bezpieczeństwo, jeszcze dalej mniej 
chuligaństwa, kradzieży i włamań, pojawianie się patroli straży miejskiej i policji. 
Te różne uwarunkowania poczucia bezpieczeństwa mogą więc wpływać na zadowo
lenie z zamieszkiwania na Prądniku Czerwonym, ale nie są jedynymi czynnikami.
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Spontanicznie wymienione motywy gorszej obecnie oceny swojego miejsca za
mieszkania to najczęściej: chuligaństwo, chamstwo i pijaństwo, agresywna, pijąca 
i hałasująca młodzież, niechlujne i zaniedbane otoczenie, spadek poziomu bezpie
czeństwa, hałas. Zwracamy uwagę, że kolejny raz pojawia się agresywna młodzież 
jako negatywny element osiedla.

W konsekwencji 87,6% badanych stwierdza, że Prądnik Czerwony był dla nich 
miłym osiedlem pięć lat temu, a 88%, że jest miłym osiedlem dzisiaj (łącznie odpo
wiedzi „tak” i „raczej tak”). Wiek nie jest wyraźnie skorelowany z tymi ocenami, 
młodzi (18-29 lat) trochę częściej skłonni są do okazywania, że osiedle jest im miłe, 
ale może to wynikać z ogólnej skłonności młodych do życzliwego stosunku do oto
czenia. Wykształcenie także nie determinuje stosunku do osiedla.

Podobnie w przypadku stwierdzeń, że Prądnik Czerwony jest spokojnym osied
lem: 72% tak je oceniało pięć lat temu, a 81,6% tak je ocenia obecnie (łącznie od
powiedzi „tak” i „raczej tak”). Młodzi (18-29 lat) znowu nieco częściej oceniają to 
osiedle jako spokojne - tak twierdzi o aktualnej sytuacji 80% w tej grupie wiekowej 
wobec 73% w najstarszej grupie (60+). Najniżej wykształceni (wykształcenie pod
stawowe + zawodowe) nieco rzadziej chwalą osiedle za spokój - 64,8%; wynika to 
zapewne stąd, że są to jednocześnie przedstawiciele najstarszej grupy wiekowej.

W ocenie większości badanych Prądnik Czerwony jest czystym osiedlem: 77% 
tak oceniało stan sprzed pięciu lat, a obecnie ocenia je tak 78,3% (łącznie odpowie
dzi „tak” i „raczej tak”). Dwie młodsze grupy wiekowe (18-49 lat) są nieco bardziej 
krytyczne niż dwie starsze. Może to wynikać ze stosowania przez młodszych trochę 
wyższych standardów czystości. Wykształcenie nie koreluje istotnie statystycznie 
z ocenami.

Ostatecznie te wysokie oceny osiedla przekładają się na oceny jego ogólnej atrak
cyjności: 75,4% badanych stwierdziło, że Prądnik Czerwony był dla nich atrakcyj
nym osiedlem pięć lat temu, a 77,2% ocenia je tak obecnie (łącznie odpowiedzi „tak” 
i „raczej tak”). Tym razem to grupa najstarszych nieco częściej przejawia skłonność 
do określania tego osiedla jako atrakcyjnego: młodzi (18-29 lat) - 73,7%, najstarsi 
(60+) - 82,5%. Najlepiej wykształceni (wykształcenie wyższe i niepełne wyższe) 
nieco rzadziej postrzegają to osiedle jako atrakcyjne. Jak się wydaje, jest to raczej 
kwestia standardów mieszkań niż innych względów.

Mimo tych wysokich ocen zdecydowanej większości badanych istnieje także nie
mała grupa osób, które twierdzą, że gdyby mogli, wyprowadziliby się z Prądnika 
Czerwonego. Pięć lat temu tak wspomina swe odczucia 19%, a aktualnie jest to 23% 
(łącznie „tak” i „raczej tak”). Nie sądzimy, że jest to rezultat niskiej oceny osied
la w tej grupie. To wynik przede wszystkim nadmiernego zagęszczenia mieszkań, 
w których przebywają często dwa dorosłe pokolenia rodziców i dzieci dążących do 
usamodzielnienia, zwłaszcza jeśli są to młode małżeństwa, same oczekujące dzieci 
lub już mające dzieci. Tę hipotezę uzasadnia fakt, że najchętniej wyprowadziliby się 
z Prądnika Czerwonego respondenci z kategorii wiekowej 30—49 lat (30,4%).
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Prądnik Czerwony jest/był...
(odpowiedzi „tak” + „raczej tak”)

Wykres 12. Retrospektywna ocena osiedla

Podsumowując, możemy stwierdzić, że mimo zróżnicowania ocena habitatu, jego 
elementów komunikacyjnych, zaopatrzenia, odpoczynku i spędzania wolnego czasu 
oraz otoczenia ludzkiego jest wysoka, a znaczna część mieszkańców uważa, że w ich 
sytuacji co do miejsca zamieszkania dokonał się pewien postęp i są w większości 
zadowoleni z miejsca zamieszkania.

7.2. Ocena osiedla pod względem bezpieczeństwa

Wśród badanych przeważają osoby, które oceniają Prądnik Czerwony jako osiedle 
bezpieczne. Co do stanu rzeczy sprzed pięciu lat, to na pytanie o bezpieczeństwo 
„tak” odpowiedziało 20,8%, „raczej tak” - 56,9%, co daje łącznic 77,7%. Co do 
ocen stanu obecnego, „tak” odpowiada 18,9%, „raczej tak” 49,5%, co daje łącznie 
68,4%. Można więc mówić o niewielkim pogorszeniu ocen z upływem czasu, acz
kolwiek należy taką tezę traktować bardzo ostrożnie. Podobnie jak wspomnieliśmy 
wcześniej, i tutaj trzeba mieć na uwadze działanie w sprawach ocen bezpieczeństwa 
stereotypu, że „z czasem musi być gorzej”, nawet jeśli tak nie jest. Od dawna skłania
ją nas do takiego sposobu myślenia politycy i media.

Wiek w zrozumiały sposób determinuje odpowiedzi. Najmłodsi (18 29 lat) naj
częściej odpowiadają zdecydowanie twierdząco na pytanie o bezpieczeństwo na 
osiedlu, co da się wytłumaczyć zwłaszcza ich wiekiem i sprawnością fizyczną, ale 
zaskakujące jest to, że najrzadziej takie zdecydowanie twierdzące odpowiedzi padają 
w drugiej grupie wiekowej 30—49 lat, a nie wśród osób najstarszych 60+ (choć często 
pada odpowiedź „raczej tak”). Zapewne chodzi tu o lęk o własne małe dzieci młodych



233

osiedlem?
Czy Prądnik Czerwony jest/był bezpiecznym

Wykres 13. Ocena bezpieczeństwa na osiedlu

rodziców w wieku 30—49 lat. Bardzo silne nagłośnienie przez media przypadków 
molestowania nieletnich i pedofilii sprzyja powstawaniu takich lęków niezależnie od 
rodzaju osiedla. Niewykluczone, że ten czynnik może wyjaśniać fakt, iż osoby z wy
kształceniem nie wyższym niż zasadnicze zawodowe wyraźnie częściej twierdzą, że 
Prądnik Czerwony nie jest bezpiecznym osiedlem niż osoby z wykształceniem śred
nim i wyższym, a tymczasem one są głównym audytorium mediów zorientowanych 
na podawanie sensacyjnych informacji, które mogą utwierdzać poczucie zagrożenia.

Ocena dzielnicy ze względu na poziom bezpieczeństwa jest silnie liniowo zwią
zana ze skalą poczucia zagrożenia zbudowaną na podstawie wskaźników mierzących 
poczucie bezpieczeństwa w ciągu dnia i w nocy w domu, na klatce schodowej oraz 
na swojej ulicy26 (związek jest istotny statystycznie na poziomie p < 0,001). Osoby 
przejawiające brak poczucia zagrożenia w zdecydowanej większości twierdzą, że 
Prądnik Czerwony jest bezpiecznym osiedlem (93,2% łącznie „tak” i „raczej tak”), 
podczas gdy wśród osób przejawiających najwyższy poziom poczucia zagrożenia 
tylko 27,8% badanych jest przekonanych o bezpieczeństwie swojego osiedla.

26 Skala została opisana w części V.5.
27 Skala została opisana w części V.4.

Ocena bezpieczeństwa na osiedlu jest wyraźnie związana ze wskaźnikiem wikty- 
mizacji mierzonym liczbą zdarzeń wiktymizacyjnych, których badani doświadczyli 
w ciągu ostatnich pięciu lat27 (zależność jest istotna na poziomie p < 0,001). Wyjaśnia 
to dobór wskaźników wiktymizacji - wiele z nich dotyczyło zdarzeń, które z natury 
rzeczy miały miejsce na osiedlu (uszkodzenie samochodu, kradzież czegoś z samo
chodu, włamanie do mieszkania). Wśród osób, którym nic złego nie przytrafiło się 
w ciągu ostatnich pięciu lat, 70,6% uważa, że Prądnik Czerwony jest bezpiecznym 
osiedlem, a wśród takich, których spotkały co najmniej trzy zdarzenia wiktymizacyj- 
ne, tylko 56,0% uważa Prądnik za osiedle bezpieczne.
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7.3. Problemy okolicy

W odpowiedzi na pytanie otwarte o najważniejsze problemy okolicy najczęściej 
wymieniano grupy młodzieżowe: pijące, palące, przeklinające i agresywne 21%. 
Mieszkańcy są uczuleni na ten problem niezależnie od wieku, natomiast widać, że 
nieco bardziej wrażliwi na obecność tych grup są lepiej wykształceni respondenci. 
Wszystkie pozostałe problemy wymieniało od 1% do 9% badanych. Były to: zbyt 
duży hałas, hałaśliwa młodzież, chuligaństwo, wandalizm, pijaństwo, bezdomni, zło
dziejstwo, włamania do mieszkań, piwnic i samochodów, napady, pobicia, rozboje, 
walki kibiców po meczach, narkotyki, niebezpieczne i bezpańskie psy, zanieczysz
czanie osiedla przez psy, brud, brak koszy do śmieci, mało zieleni, brak miejsca do 
wypoczynku i zabawy, słabe oświetlenie, zły stan techniczny dróg i chodników, zła 
komunikacja autobusowa, brak miejsc do parkowania samochodów, mało policji 
i straży miejskiej. Zwróćmy uwagę, że ostatni problem wymieniło 8,7% badanych. 
Jest on dostrzegany częściej przez ludzi starszych niż młodych i częściej przez osoby 
lepiej wykształcone.

Lepiej można ocenić wymienione wyżej zjawiska na podstawie pytania zamknię
tego, w którym zebrano listę 19 potencjalnych problemów i zapytano wprost, czy 
zdaniem badanych stanowią one problem i jakiej skali (nie jest to problem, niewiel
ki problem, problem, duży problem). Wykonano kilka analiz składowych głównych 
w celu sprawdzenia, czy zestaw problemów może być pogrupowany w bardziej ogól
ne wymiary służące syntetycznemu opisowi zjawiska problemów dzielnicy. Analiza 
nie przyniosła satysfakcjonujących wyników (to znaczy czynniki, które się wyodręb
niły, nie dają się zadowalająco zinterpretować w kategoriach socjologicznych), dla
tego dla celów dalszego opisu przyjęto podział na trzy grupy problemów dzielnicy: 
1) problemy dotyczące środowiska ludzkiego, 2) problemy dotyczące środowiska 
materialnego, 3) problemy dotyczące służb porządkowych.

Wśród problemów dotyczących środowiska ludzkiego bez wątpienia badani naj
częściej wymieniają grupy młodzieży włóczącej się po ulicy 65,3%, przy czym 
35,9% twierdzi, że sytuacja w ciągu ostatnich pięciu lat się pogorszyła, a tylko 9,5%, 
że się poprawiła. Jeśli się weźmie pod uwagę, że zarazem wandalizm i brak miejsca, 
gdzie można spędzić wolny czas, to kolejne najczęściej wymieniane problemy (poza 
problemem braku służb porządkowych na ulicach), wymienione przez odpowiednio 
51,9% i 50,1%, to oczywisty jest wniosek, że autentycznym problemem okolicy jest 
brak zinstytucjonalizowanej, dobrze funkcjonującej pracy z młodzieżą. Jeśli się weź
mie pod uwagę, że sytuacja w opinii mieszkańców pogorszyła się, to powinien to być 
ważny sygnał dla samorządu miejskiego i dzielnicowego.

Do często wymienianych problemów okolicy należą także pijacy, bezdomni, że
bracy na ulicach i przemoc w miejscach publicznych. We wszystkich tych przypad
kach badani częściej odnotowywali pogorszenie się sytuacji w ciągu pięciu lat niż 
poprawę. Nie tak często, ale wcale nierzadko, wymieniają badani obecność na uli
cach handlarzy narkotyków - 15,3% i narkomanów - 18,0%. W tym wypadku zdecy
dowana większość badanych uważa sytuację za nieulegającą zmianom, a niewielka 
grupa dostrzegających pogorszenie lekko przeważa nad grupą zauważającą poprawę.
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Wykres 14. Problemy na Prądniku Czerwonym29

Jeśli chodzi o otoczenie materialne, to bardzo często, o czym wspomnieliśmy 
wyżej, badani wskazują na brak miejsc, gdzie można spędzić wolny czas, co ściśle 
wiąże się z zagospodarowaniem wolnego czasu zwłaszcza młodzieży, która pozosta
wiona sama sobie postrzegana jest jako zagrożenie. Mieszkańcy Prądnika są również 
wrażliwi na problemy estetyki i czystości otoczenia. Spora grupa badanych wskazała 
na graffiti - 38,3% oraz zaśmiecone ulice i parki - 33,8%. Warto zauważyć ten do
wód wrażliwości mieszkańców na aspekt estetyczny ich miejsca zamieszkania, jak 
i to, że w przypadku oszpecających osiedle graffiti dostrzegają raczej pogorszenie się 
sytuacji, natomiast w przypadku czystości ulic i parków - poprawę. Można więc coś 
zrobić i mieszkańcy to zauważą.

I na koniec problemem okolicy jest według mieszkańców zbyt mała ilość poli
cjantów - 62,9% i strażników miejskich - 60,9% na ulicach. W jednym i drugim 
wypadku liczba osób dostrzegających poprawę sytuacji przeważa jednak nad liczbą 
osób stwierdzających jej pogorszenie.

2" Wykres przestawia odsetki osób, które powiedziały „to jest problem” lub „to jest duży prob
lem”. Wskaźnik poprawy to różnica między odsetkiem osób, które powiedziały, że sytuacja pod danym 
względem poprawiła się, i odsetkiem tych, które twierdzą, że sytuacja pogorszyła się w ciągu ostatnich 
pięciu lat. Liczba ujemna oznacza, że odsetek tych ludzi, którzy twierdzą, że sytuacja się pogorszyła, 
jest większy niż odsetek tych, którzy widzą poprawę. Znaczenie dużych liter: II otoczenie społeczne, 
M otoczenie materialne, S działania policji i straży miejskiej.
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Dane te pozwalają wyprowadzić następujące uogólnienie, ważne, naszym zda
niem, dla zrozumienia sytuacji osiedla Prądnik Czerwony: osiedle jest w opinii więk
szości mieszkańców zadowalającym, miłym, atrakcyjnym i bezpiecznym miejscem 
zamieszkania, ale niektóre ważne standardy i aspekty tego miejsca zamieszkania 
decydujące o bezpieczeństwie ulegają pogorszeniu. Przede wszystkim chodzi o ele
menty ludzkie otoczenia - grupy młodzieżowe, pijacy i bezdomni, narkomani i hand
larze narkotyków itd.

Interesujące i warte uwagi władz samorządowych są wyobrażenia mieszkańców 
o tym, jakie środki poprawiłyby bezpieczeństwo na Prądniku Czerwonym. Zasta
nówmy się, czy wobec znaczącego miejsca problemów ludzkich, determinujących 
bezpieczeństwo i jakość życia na osiedlu, mieszkańcy wymienią środki tej samej 
kategorii, mające służyć rozwiązaniu tych problemów.

Zasadniczo rzecz ujmując, opinie mieszkańców mają po części represywny cha
rakter29. Częste są poglądy, że należy zaktywizować policję i straż miejską czy su
rowiej karać za przestępstwa z użyciem przemocy z takimi opiniami zgadza się 
zdecydowana większość badanych (ponad 90%). Postulat zwiększenia liczby patroli 
policji i straży miejskiej na ulicach pojawia się spontanicznie w wypowiedziach po
nad połowy badanych (53,8%).

Jednakże mieszkańcy najczęściej zgadzają się z opinią, że należy zapewnić mło
dzieży warunki spędzania wolnego czasu (96%) ten środek poprawy bezpieczeń
stwa na osiedlu jest wymieniany przez największą liczbę badanych i można wręcz 
powiedzieć, że niemal wszyscy mieszkańcy, bez względu na różniące ich cechy, zga
dzają się, iż istnieje silna potrzeba zastosowania tego środka. Pogląd ten idzie w parze 
z wcześniej przytaczanymi danymi, że młodzież wałęsająca się po osiedlu, niemająca 
co z sobą zrobić, stanowi zagrożenie dla poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Najrzadziej wymieniano patrole obywatelskie (51,7%), jednak bardzo często 
wskazywano na potrzebę większego zaangażowania się mieszkańców w sprawy 
osiedla i lepszą współpracę mieszkańców z policją (90%) oraz korzystanie z usług 
prywatnych firm ochroniarskich (51,6%). Pozostałe środki zapobiegawcze z listy 
były wymieniane przez 65-87% badanych, czyli możemy przyjąć, że większość 
z nich wyraża aprobatę co do stosowania różnego rodzaju środków, które mogą przy
nieść poprawę bezpieczeństwa (zapobieganie przemocy w szkołach, mniej ciemnych 
zaułków, więcej informacji o przestępczości i o sposobach jej zapobiegania, kamery 
w miejscach publicznych, większe zaangażowanie mieszkańców w sprawy osiedla, 
lepsze oświetlenie, większa pomoc socjalna dla ludzi o niskich dochodach, więcej 
uprawnień dla policji, większa czystość na ulicach i w parkach).

Zauważmy, że mimo bardzo częstego wskazywania na potrzebę zwiększenia licz
by policjantów i strażników miejskich na ulicach oraz postulowania surowszych kar 
za przestępstwa z użyciem przemocy, dopiero gdzieś przy końcu listy (13. pozycja) 
pojawia się zgoda na przyznanie większych uprawnień policji (75,6% przyznających 
„tak” i „raczej tak” i tylko 47,5% wyrażających zdecydowaną opinię).

Z uwagi na brzmienie pytania, które niejako skłania do podawania twierdzących odpowiedzi, 
sądzimy, że wyniki powinny być raczej interpretowane w kategoriach rankingu postulowanych środków 
niż ich bezwzględnej popularności wśród badanych.
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Sprawdzono także skłonność do wskazywania na represyjne środki ochrony 
w różnych kategoriach badanych. W tym celu posłużono się czterema wskaźnikami: 
więcej uprawnień dla policji, surowsze kary za przestępstwa z użyciem przemocy, 
więcej policji na ulicach i więcej strażników na ulicach30. Okazuje się, że badane 
kobiety było nieco tylko bardziej skłonne postulować stosowanie środków repre
syjnych, choć zależność nie jest istotna statystycznie na poziomie 0,05. Wyraźna 
i liniowa jest natomiast zależność pomiędzy skłonnością do stosowania tych środków 
i wiekiem badanych - skłonność do częstszego stosowania represyjnych środków 
zapobiegawczych rośnie po 50. roku życia. Ciekawe, że nie stwierdziliśmy podob
nej zależności z wykształceniem - wszystkie trzy wyróżnione do analizy kategorie 
wykształcenia cechują się zaskakująco podobną skłonnością do stosowania środków 
represyjnych. Istnieje także związek między liczbą zdarzeń wiktymizacyjnych a po
stulowaną liczbą środków represyjnych - osoby najbardziej doświadczone częściej 
są skłonne godzić się na środki represyjne, choć zależność nie jest prostoliniowa i nie 
możemy powiedzieć, że ze wzrostem liczby doświadczeń wiktymizacyjnych rośnie 
skłonność do postaw represyjnych. Na skłonność do stosowania środków represyj
nych wpływa natomiast poczucie zagrożenia - im większe poczucie zagrożenia, tym 
większa skłonność do stosowania represyjnych środków ochrony.

W zasadzie więc wyobraźnia społeczna mieszkańców skierowana jest w kilku 
kierunkach. Sporo osób zdaje się rozumieć, że problemy ich osiedla mają ludzki 
charakter i wymagają zastosowania społecznych instrumentów działania i samo
organizacji, a nie tylko środków technicznych, interwencji policji i surowego prawa. 
W każdym razie zdają się być blisko rozumienia tego. Jednakże charakterystyczne 
jest, że nie wymieniali oni wybieranych przez siebie radnych oraz działaczy spół
dzielczych, parafialnych ani także którejkolwiek z organizacji młodzieżowych jako 
podmiotów, które mogłyby działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa na osiedlu.

Wykres 15. Poczucie zagrożenia a skłonność do postaw represyjnych

1,1 Zsumowano liczbę wskazań „tak” na pytanie o to, czy wymienione środki skutecznie poprawiły
by bezpieczeństwo na Prądniku Czerwonym. Im większa liczba odpowiedzi „tak”, tym większa skłon- 
__xx j__ *_______ :_________ :___ ł_ --- __ -----
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8. INSTYTUCJONALNY KONTEKST BEZPIECZEŃSTWA

8.1. Ocena instytucji

Hipotetycznie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powinno być uwarunkowane 
do pewnego stopnia przez działania zarządu spółdzielni mieszkaniowej bądź admi
nistratora budynków komunalnych, jeśli takie znajdują się na osiedlu. W tym przy
padku mamy do czynienia z mieszkańcami bloków spółdzielczych. Stąd wzięło się 
pytanie o to, czy spółdzielnia mieszkaniowa podjęła dodatkowe środki dla poprawy 
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Odpowiedzi są jednoznaczne: 79,3% stwier
dziło, że spółdzielnia nie podjęła takich działań. Analiza wskazań na różne rodzaje 
działalności spółdzielni, które ona podjęła, wymieniane przez tych, którzy je do
strzegli, wskazuje jednak na to, że były one sensowne. Badani wymienili ’1: wymianę 
okien 8,6%, założenie domofonów 58,8%, monitoring 1,7%, dodatkowe drzwi 
automatycznie zamykane i otwierane - 8,0%, lepsze oświetlenie 2,5%, spotkania 
z mieszkańcami 2,0%, lepszy kontakt z policją i strażnikami miejskimi 10,1%, 
porządki w parku i na osiedlu - 5,6%. Jak widać, nie tyle całkowity brak pomysłu na 
działania, co raczej brak środków i stąd ograniczony zakres tych działań powodują, 
że dostrzegane są one przez niewielu mieszkańców.

Pytani o działania, które zwiększyłyby poczucie bezpieczeństwa, badani wskazali 
przede wszystkim na potrzebę zwiększenia liczby patroli policji i straży miejskiej 
53,8%. Patrole są nieco częściej pożądane przez kobiety i przez osoby starsze. Po
zostałe sposoby działania wymieniały grupki od 1% do 8% badanych. Były to nastę
pujące środki: monitoring osiedla (8,0%), oświetlenie parków i ulic (6,6%), naprawa 
uszkodzonych domofonów (4,2%), montowanie zabezpieczeń w blokach, usuwanie 
pijaków, skuteczne wykrywanie i karanie przestępców, strzeżenie parkingów, karanie 
właścicieli psów bez kagańców, więcej infrastruktury wypoczynkowej dla mieszkań
ców - w tym młodzieży, więcej atrakcyjnych zajęć dla młodzieży, kontrola młodzie
ży, wychowywanie młodzieży. Jeśli porównamy wymienione wyżej dwie listy, to 
wydaje się pewne, że część mieszkańców oczekuje od spółdzielni przede wszystkim 
pracy z młodzieżą.

Instytucją, której działania powinny mieć zasadniczy wpływ na poczucie bez
pieczeństwa mieszkańców, jest policja. Dlatego właśnie zadano pytanie o to, czy 
badani sądzą, że działania policji w celu zapobiegania przestępczości są dostateczne. 
Tylko 18,3% badanych stwierdziło, że policja dobrze spełnia swoje zadania w zakre
sie zapobiegania przestępczości, a 58,2% uważa, że policja powinna zrobić więcej 
w tym zakresie. Aż 23,5% rozmówców stwierdziło, że nie wie, co robi policja. Ta 
ostatnia liczba podsuwa nam wniosek, że policja powinna informować mieszkańców 
o podejmowanych działaniach prewencyjnych, bo to mogłoby wzmacniać poczucie 
bezpieczeństwa mieszkańców, a także mogłoby zachęcać do współdziałania. Ogólnie 
biorąc, ocena działań prewencyjnych policji jest niska.

Procent w stosunku do tych, którzy zauważyli jakiekolwiek działania, N = 9K.
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Warto zwrócić uwagę na odpowiedzi na pytanie o to, w których dziedzinach 
należy zrobić więcej dla zapobiegania przestępczości. Rzecz znacząca, że najwię
cej wskazań padło na zapobieganie przestępczości nieletnich - 84,0%. Także inne, 
przytaczane już w opracowaniu dane świadczą o tym, że grupy młodzieży stano
wią bardzo ważne źródło poczucia zagrożenia. Płeć, wiek i dochód nie są związane 
z częstością wymieniania tego czynnika i pożądanego zakresu działań policji. Nato
miast im bardziej wykształceni badani, tym częściej wskazują na ten zakres działań 
prewencyjnych. Porady dla starszych osób wymieniło 34,1% badanych, oczywiście 
najczęściej wskazywały na to osoby najstarsze. Zapobieganie narkotykom - 49,8%, 
wskazywali na to najczęściej najmłodsi, co godne jest uwagi, bo to oni właśnie mają 
najwięcej wiedzy o młodych ludziach i dzieciach. Zapobieganie przemocy wymieniło 
69,7% osób, zapobieganie włamaniom - 73,2%, zapobieganie kradzieżom - 78,0% 
(inne 4,4%). W trzech ostatnich przypadkach nie znaleźliśmy zależności od czterech 
uwzględnianych zmiennych (płeć, wiek, wykształcenie, dochód).

Czy w związku z oczekiwaniami wobec policji, spółdzielni mieszkaniowej i in
nych instytucji mieszkańcy miewają kontakty z nimi? Okazało się, że w związku ze 
sprawami bezpieczeństwa kontakty z policją miały się następująco: nigdy nie mieli 
kontaktów - 68,5%, jeden raz - 20,8%, wiele razy - 10,4%. Kontakty ze strażą miej
ską mieli: nigdy - 86,9%, jeden raz - 8,0%, wiele razy - 4,3%. Kontakty w sprawach 
bezpieczeństwa z administracją spółdzielni mieszkaniowej mieli: nigdy - 76,7%, 
jeden raz - 10,3%, wiele razy - 12,1%. Kontakty z Radą Dzielnicy w związku ze 
sprawami bezpieczeństwa mieli: nigdy - 90,2%, jeden raz - 4,9%, wiele razy - 3,3%. 
Kontakty z prywatną agencją ochrony mieli: nigdy - 85,9%, jeden raz - 1,5%, wiele 
razy - 0,4%. Jak widać, partnerem tych kontaktów były głównie policja (31,2% de
klaruje kontakt) i straż miejska (12,3%). Zwraca uwagę rzadkość kontaktów z admi
nistracją spółdzielni i z Radą Dzielnicy. W sprawach pracy z młodzieżą mieszkańcy 
powinni kontaktować się przede wszystkim z administracją spółdzielni i z radnymi. 
Sprawy bezpieczeństwa w gruncie rzeczy spadają niemal całkowicie na barki policji 
i straży miejskiej. Dlatego jeden z podstawowych praktycznych wniosków brzmi, iż 
program działań prewencyjnych powinien obejmować zaktywizowanie wspomnia
nych wcześniej instytucji, ożywienie współpracy z mieszkańcami i wsparcie policji 
oraz straży miejskiej w ich działaniach.

W kontekście powyższych spostrzeżeń godne przyjrzenia się są także odpowiedzi 
na pytanie, jak często badani spotykają patrol policji w swojej okolicy. Odpowiedzi 
„nigdy” udzieliło 4,5% osób, „raz na kilka miesięcy” - 24,3%, „raz na miesiąc” - 
24,1%, „2-3 razy w miesiącu” - 22,1%, „raz na tydzień” - 12,0%, „częściej niż raz 
na tydzień” - 8,5%. Nie wydaje się, by patrole policji na tym osiedlu były często 
widywane. Pomijając to, na ile samo patrolowanie pozwala pełnić funkcje jej przy
pisane, słaba widoczność policji sama w sobie może dodawać odwagi przestępcom, 
a osłabiać poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
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8.2. Zaufanie do instytucji

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców zależy od zaufania do instytucji, które po
winny ich osłaniać przed przestępcami, prowadzić działania prewencyjne, a inne 
prowadzić działania organizacyjne bądź wychowawcze. Zapytaliśmy o zaufanie do 
następujących instytucji: służby zdrowia, Kościoła, opieki społecznej, prywatnych 
instytucji pożytku publicznego, kuratorium oświaty, policji, sądów, szkół, władz 
miasta, straży miejskiej i władz spółdzielni mieszkaniowej.

Ogólnie rzecz biorąc, poziom zaufania do wyżej wymienionych instytucji jest ni
ski, zapewne należałoby twierdzić, że bardzo niski. Nawet Kościół rzymskokatolicki 
cieszy się zaufaniem tylko 60,8% badanych, co biorąc pod uwagę znaną powszechnie 
religijność Polaków i dominację wyznania rzymskokatolickiego, może zastanowić. 
Jednakże jest to najwyższy wskaźnik, więc traktujemy go jako układ odniesienia, 
który pozwala stwierdzić, że policja cieszy się stosunkowo wysokim zaufaniem - 
54,9%. Trzecią w tym rankingu instytucją jest szkoła (ale nie kuratorium oświaty) 
i tuż za nią administracja spółdzielni oraz służba zdrowia. Co do służby zdrowia 
oceny są mocno spolaryzowane. W związku z omawianą tu problematyką zauważmy 
niski poziom zaufania do władz miejskich i sądów.

Czy ufa Pan(i) następującym instytucjom?

Wykres 16. Poziom zaufania do instytucji

Z prowadzonych w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat badań nad zaufaniem 
do instytucji wiadomo, że jest ono wśród Polaków zamieszkujących miasta niskie. 
Narzuca się więc ogólna hipoteza, że niski poziom zaufania do wszystkich wyżej wy
mienionych instytucji może warunkować niskie poczucie bezpieczeństwa mieszkań
ców. Ten stan rzeczy nie byłby jednocześnie jakimś szczególnym zjawiskiem, cha
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rakterystycznym jedynie dla Prądnika Czerwonego, bo niskie zaufanie do instytucji 
stwierdzono we wcześniejszych badaniach jako zjawisko ogólnopolskie. Okazuje się 
jednak, że czy to z analizy korelacji i istotności statystycznej (dla współczynników 
korelacji tau-B Kendalla lub rho Spearmana), czy to z analizy skupień, czy to z anali
zy czynnikowej wynika jednoznacznie, że stan zaufania do instytucji nie ma wpływu 
na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Prądnika Czerwonego.

9. PODSUMOWANIE

W sensie socjologicznym Prądnik Czerwony to osiedle inteligenckie, ze spory
mi, ale mniejszościowymi grupami wolnych zawodów, małych przedsiębiorców oraz 
niewielką grupą robotników. Z jednej strony jest to osiedle zamieszkane przez lud
ność, która urodziła się w większości w warunkach miejskich i najwięcej zyskała 
na transformacjach polityczno-gospodarczych w latach 1989-2006, ale znaczna jej 
część z pewnością ma rodziców lub dziadków wywodzących się ze wsi - przyby
szów z okresu rozwoju przemysłowego Krakowa. To o tyle ważne, że w takich zbio- 
rowościach nadal można dostrzec pewien wpływ dziedziczenia wzorów kulturowych 
wsi mieszających się z wzorami kulturowymi wielkich miast i społeczeństwa oby
watelskiego. Z punktu widzenia tematu naszych badań ten fakt pozwala wyjaśnić, 
dlaczego z jednej strony ludzie ci zbudowali dobre stosunki sąsiedzkie i stanowią 
one dla nich, jak się wydaje, istotną wartość, z drugiej natomiast strony cechuje ich 
niezbyt wysoka aktywność kulturowa i społeczna, organizacja więzi społecznych 
wokół rodziny i wspólnoty sąsiedzkiej (wzory wiejskiej kultury) oraz niski poziom 
zdolności tworzenia grup celowych dla realizacji wspólnych przedsięwzięć (wzory 
charakterystyczne dla społeczeństwa zurbanizowanego i obywatelskiego), choćby 
samoobrony przed przestępczością itp. Co do tego ostatniego - warto, odwołując się 
do analizy, wspomnieć, że badani postrzegają możliwość i potrzebę organizowania 
się do obrony przed przestępczością, ale - naszym zdaniem - brak im umiejętności 
i doświadczeń w zakresie samoorganizacji.

Prądnik Czerwony to osiedle jeszcze nie stare, ale już starzejące się demogra
ficznie. Rodzi to pewne problemy charakterystyczne dla takich zbiorowości, na przy
kład wyraźny lęk przed grupami młodych na ulicach, zapotrzebowanie na poradni
ctwo dla osób starszych, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo. Należy się spodziewać, 
że w niezbyt odległej przyszłości, w ciągu 10-15 lat, to osiedle może się stać osied
lem ludzi starych. Już w tej chwili spora liczba osób należących do dwóch młodszych 
kategorii wiekowych zamierza wyprowadzić się w celu poprawienia swego standar
du mieszkaniowego (większość mieszka w niewielkich lokalach około 50-60 m2, 
wiele młodych par małżeńskich z rodzicami) i usamodzielnienia się. Społeczeństwo 
polskie, zwłaszcza ludzie o wyższym wykształceniu, dość szybko staje się zamoż
niejsze i mimo wysokich cen nieruchomości celem pierwszorzędnym znacznej czę
ści rodzin, zwłaszcza młodych, jest nabywanie większych i bardziej komfortowych 
mieszkań. Starzenie się mieszkańców osiedla uczyni kwestię bezpieczeństwa jednym 
z dramatycznie ważnych problemów. Już w tej chwili należałoby przygotowywać 
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program działania w zakresie prewencji i codziennego dbania o bezpieczeństwo lud
ności dostosowany do owego procesu starzenia się.

Mieszkańcy są w zdecydowanej większości zadowoleni z zamieszkiwania 
na osiedlu Prądnik Czerwony. Jest tak niezależnie od płci, wieku, wykształcenia 
i dochodu mieszkańców. Mieszkańcy wysoko oceniają możliwości zaopatrzenia się 
w sklepach na osiedlu, komunikację z centrum miasta i innymi dzielnicami, moż
liwości wypoczynku i rekreacji. Niżej oceniono natomiast możliwości wyjścia do 
restauracji lub pubu na osiedlu, ale trzeba pamiętać, że Prądnik Czerwony jest bardzo 
dobrze połączony z centrum Krakowa, a przez to z wieloma instytucjami tego rodza
ju. Lokalizacja w pobliżu centrum bez wątpienia podnosi atrakcyjność zamieszkiwa
nia na tym osiedlu.

Poziom integracji mieszkańców Prądnika Czerwonego jest stosunkowo wy
soki, ale nie prowadzi do spontanicznego lub będącego odpowiedzią na inicjaty
wy instytucjonalne zewnętrzne podejmowania celowych grupowych działań na 
rzecz tworzenia wyższego poziomu integracji i aktywności podnoszącej poziom 
bezpieczeństwa. Mieszkańcy postrzegają swych sąsiadów jako osoby przyjazne. Po
nad połowa uważa, że ma przyjacielskie relacje z sąsiadami. Równie często sądzą, 
że w trudnych sytuacjach i sytuacjach zagrożenia przestępczością mogliby polegać 
na swych sąsiadach. Istnieje jednocześnie odrębna grupa, która swe relacje z sąsia
dami określa jako przyjacielskie, ale luźne. Prawie połowa badanych deklaruje, że 
rozważyłaby podjęcie ze swymi sąsiadami wspólnych działań, by uczynić otoczenie 
bardziej przyjaznym. Jak jednak dowiedliśmy w trakcie analizy, nie idą za tym ce
lowe grupowe działania, co spowodowane jest brakiem zarówno instytucjonalnych 
bodźców, jak i spontanicznej oddolnej inicjatywy. Wspomnieliśmy już, że można to 
wyjaśnić typem wzorów społeczno-kulturowych, charakterystycznych dla zbiorowo
ści o właściwej dla Prądnika Czerwonego genezie.

Poziom wiktymizacji jest stosunkowo wysoki, tylko 42% badanych nie było 
w ciągu ostatnich pięciu lat ofiarą przestępstw lub wykroczeń z naszej listy. Jed
nakże przestępstwa ciężkie, w rodzaju rabunku z zastosowaniem przemocy lub 
groźby przemocy oraz włamania do mieszkań, są rzadkie. Mieszkańcy stają się 
z reguły ofiarami drobnych wykroczeń, w tym najczęściej są to uszkodzenia samo
chodów stojących na niestrzeżonych parkingach, okradzenia samochodów z rzeczy 
pozostawionych w nich, okradzenia z drobnych przedmiotów itp. Te wykroczenia 
często nie są w ogóle zgłaszane policji. Kiedy natomiast są zgłaszane, to kończą 
się umorzeniem, ponieważ policji nie udało się zdobyć materiału dowodowego nie
zbędnego do wniesienia aktu oskarżenia. Taka sytuacja sprzyja upowszechnianiu się 
poczucia zagrożenia i braku poczucia bezpieczeństwa zarówno wśród ofiar przestęp
czości, jak i wśród pozostałych osób. Jedno z ważniejszych odkryć tych badań polega 
na tym, że skala wiktymizacji nie koreluje i nie jest istotnie statystycznie związana 
z poczuciem bezpieczeństwa. Rezultat ten znajduje wszakże potwierdzenie w innych 
badaniach nad poczuciem bezpieczeństwa.

Ważnym ustaleniem jest to, że nie zaobserwowaliśmy istotnych statystycznie 
związków pomiędzy liczbą zdarzeń wiktymizujących a płcią i wiekiem, istnieją 
natomiast związki pomiędzy skalą wiktymizacji a wykształceniem i dochodem. 
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Osoby z wykształceniem podstawowym i wykształceniem wyższym częściej niż oso
by z wykształceniem średnim stają się ofiarami przestępstw. Co do pierwszej z grup, 
trudno znaleźć przyczynę częstszej wiktymizacji. Wszak nie dysponują przedmiota
mi godnymi ukradzenia. Może więc przyczyny leżą w pewnej życiowej nieporadno
ści, może w braku pieniędzy na dodatkowe zabezpieczenia domów, a może w tym, że 
osoby te mają bezpośrednie kontakty z osobami niemającymi na przykład szacunku 
dla cudzej własności? Co do osób z wyższym wykształceniem, to wyjaśnienie jest 
proste. Z racji wykształcenia mają wyższe dochody, stąd częściej niż inni mają sa
mochody, a okradanie samochodów to najczęstsze przestępstwo. Osoby ze średnim 
wykształceniem rzadziej spełniają cechy pierwszej grupy i drugiej grupy, warunku
jące stawanie się ofiarami przestępstw. W podobny sposób kształtują się wspomnia
ne wyżej zjawiska, gdy weźmiemy pod uwagę zróżnicowanie dochodów. Dlatego 
wykształcenie i dochód można traktować prawdopodobnie jako jedną zmienną syn
tetyczną wyjaśniającą wspomniane zależności. Jedynie niekompletność danych na 
temat dochodów uniemożliwia skonstruowanie takiej zmiennej.

Istnieje interesujący związek pomiędzy relacjami z sąsiadami a doświadcze
niami wiktymizacyjnymi. Osoby o najlepszych relacjach z sąsiadami są ofiarami 
zdarzeń wiktymizacyjnych częściej niż osoby o luźnych relacjach. Wydaje się, że 
ofiary przestępstw nawiązują ściślejsze związki z sąsiadami, dzielą się z nimi infor
macjami o zdarzeniach, o przeżyciach związanych z przestępstwami, a nadto szukają 
w rezultacie tych przeżyć pewnego oparcia i także ochrony (wzajemne pilnowanie 
bezpieczeństwa domostw, samochodów, dzieci itd.). Tak się tworzą ściślejsze więzi 
sąsiedzkie.

Subiektywna mapa miejsc niebezpiecznych pozwala sformułować prostą 
typologię takich miejsc. Są to przede wszystkim miejsca nieoświetlone lub źle 
oświetlone; tereny rekreacyjne, gdzie zbierają się grupy młodzieży; miejsca przy 
supermarketach, które przyciągają pijaków, bezdomnych żebraków oraz złodziei 
i oszustów.

Bardzo wysokie i wysokie subiektywne ryzyko wiktymizacji (prawdopodo
bieństwo zostania ofiarą) deklaruje łącznie 54,4% badanych. Zwraca uwagę fakt, 
że choć badani najczęściej stają się ofiarami drobnych przestępstw, często przewidu
ją przede wszystkim, że staną się ofiarami poważnych zamachów na ich własność, 
zdrowie, a nawet życie. Wydaje się, że słuszne jest twierdzenie, iż presja lęku przed 
przestępcami jest nieproporcjonalnie duża wobec rzeczywistej liczby i charakteru 
przestępstw, których ofiarami stają się badani. Trudno jednak dowieść prawdziwo
ści tej tezy, bo nie posiadamy w tej sprawie wystandaryzowanej miary. Podnosimy 
jednak tę kwestię dlatego, że we wcześniejszych badaniach, w których uczestniczy
liśmy, mieszkańcy Krakowa wyróżniali się lękowością w porównaniu z mieszkań
cami innych miast europejskich32. Wydaje się, że w tym wypadku mamy do czynie
nia z podobnym zjawiskiem, które będzie można zweryfikować w trakcie analizy 
porównawczej. Niniejsza analiza, naszym zdaniem, przynosi dane pozwalające na

12 Por. K. Krajewski (red.), Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wielkich miast. Kraków na tle 
innych miast europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008. 
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częściowe przynajmniej wyjaśnienie tego zjawiska. Wyjaśnienia należy szukać z jed
nej strony w pasywności obywateli i braku aktywności obywatelskiej, zwróconej na 
grupową samoobronę przed przestępstwami, a z drugiej strony w pasywności ogółu 
instytucji, które mogłyby wywoływać i wspierać działania obywateli na rzecz ich 
własnego bezpieczeństwa. Na drugim miejscu stawiamy bardzo nikłą współpracę 
mieszkańców z policją i strażą miejską. Barierą utrudniającą działanie przedstawi
cielom instytucji takich jak władze i personel spółdzielni mieszkaniowych czy radni 
miejscy oraz policjanci jest niski poziom zaufania mieszkańców Prądnika Czerwone
go do instytucji, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu.

Nie ma związku istotnego statystycznie między doświadczeniem włamania 
lub próby włamania, kradzieży z groźbą użycia przemocy, a także drobnych 
kradzieży, gróźb, ataku itp. a poczuciem zagrożenia przestępczością. Pozornie 
mało ważnym, a jednak bardzo interesującym teoretycznie zjawiskiem jest to, że 
jedynym zdarzeniem z listy przestępstw, o które pytano badanych, a które pozostaje 
istotnie statystycznie związane z poczuciem zagrożenia, jest bycie oszukanym. Pro
wadzi to do hipotezy, że należałoby odróżniać takie przestępstwa, które silnie godzą 
w poczucie wartości własnej poszkodowanego (na przykład oszustwo, prawdopo
dobnie także molestowanie i gwałt), od przestępstw, w wyniku których cierpi włas
ność, stan posiadania, ale nie ego ofiary. Jest to tylko hipoteza, której sprawdzenie 
wymagałoby odrębnych badań, choć wydaje się mieć dobre podstawy w psychologii 
osobowości.

Wśród aktywnych sposobów chronienia się przed przestępcami najczęściej 
stosowane są dodatkowe zabezpieczenia mieszkania oraz zakładanie alarmów 
w samochodach. Stosuje je prawie połowa badanych. Na trzecim miejscu znajduje 
się trzymanie psa dla bezpieczeństwa - robi tak co piąty badany. Są to w zdecydowa
nej większości psy alarmujące, a nie obronne, i na ogół nie szkolone. Tak duża liczba 
psów na osiedlu stanowi jednak także pewne zagrożenie i dla bezpieczeństwa, i dla 
czystości terenu, o czym sygnalizują inne dane.

Wśród pasywnych sposobów chronienia się przed przestępcami najczęstsze 
jest unikanie pewnych ludzi - 70,9% (głównie grup młodych ludzi) i pewnych 
miejsc - 64,5% (miejsc, gdzie młodzi ludzie zbierają się w grupy), a także uni
kanie wychodzenia z domu nocą i używania środków transportu publicznego 
nocą. Stosowanie pasywnych zachowań obronnych przed przestępstwami nie jest 
istotnie statystycznie związane z doświadczeniami wiktymizacyjnymi, ale jest istot
nie związane z poczuciem zagrożenia. Chodzi tu o unikanie miejsc, w których, zda
niem badanych, można się stać ofiarą przestępców. Osób unikających takich miejsc 
na osiedlu Prądnik Czerwony jest stosunkowo niewiele 38,4%, co nie świadczy 
o powszechnym lęku. Kobiety częściej niż mężczyźni unikają owych niebezpiecz
nych miejsc. Ich typologię podano w części dotyczącej „subiektywnej mapy bezpie- 
czeństwa/zagrożeń”.

Mieszkańcy tego osiedla są wyraźnie i w większości - 78,5% - zadowoleni 
z zamieszkiwania na Prądniku Czerwonym. Płeć, wiek i wykształcenie nie róż
nicują tych ocen, tylko najmłodsza grupa jest nieznacznie częściej skłonna do wy
rażania swego zadowolenia. Mieszkańcy są w większości zadowoleni ze wszystkich 
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badanych składników habitatu, z sieci sklepów i usług, z komunikacji, terenów re
kreacyjnych, z ilości zieleni, ze spokoju, czystości itd. Osiedle określają jako miłe 
i atrakcyjne, zarówno pięć lat temu, jak i teraz. Jednakże bezpieczeństwo pojawia się 
dopiero na 10. miejscu jako powód do zadowolenia z osiedla - 10%, jeszcze dalej - 
mniej chuligaństwa, kradzieży i włamań - 6%, pojawianie się patroli policji i straży 
miejskiej - 6%. W dalszej części podsumowania wskażemy na to, w ślad za analizą 
zawartą w raporcie, że mamy do czynienia z zależnością niesymetryczną. Z jednej 
strony stan bezpieczeństwa nie determinuje najsilniej zadowolenia z zamieszkiwania 
na tym osiedlu, z drugiej jednak strony zadowolenie z tego osiedla jako habitatu 
i z więzi sąsiedzkich jest głównym czynnikiem determinującym poczucie bezpie
czeństwa.

Mimo tych wysokich ocen istnieje jednak grupa licząca 23% badanych osób, 
które chciałyby się wyprowadzić z osiedla. Nie jest to jednak rezultat niskiej oceny 
atrakcyjności osiedla, lecz raczej nadmiernego zagęszczenia niewielkich mieszkań, 
w których przebywają często na powierzchni 50-60 m2 dwa-trzy pokolenia. Najchęt
niej wyprowadziliby się do innych mieszkań członkowie kategorii wiekowej 30-49 
lat. Są to zapewne pary, które mają dzieci lub chcąmieć dzieci, a mieszkają niejedno
krotnie ze swoimi rodzicami. Przedstawiciele młodszej grupy wiekowej mogą mieć 
podobne motywy.

Wśród badanych przeważają osoby, które oceniają Prądnik Czerwony jako 
„bezpieczne osiedle”. Stan ten tylko nieznacznie pogorszył się, według mieszkańców, 
w ciągu ostatnich pięciu lat do momentu prowadzenia badań. Tak określa stan sprzed 
pięciu laty 78% mieszkańców, a aktualny stan bezpieczeństwa na osiedlu - 69%. Tyl
ko wiek różnicuje istotnie statystycznie te oceny. Najczęstsze są one wśród najmłod
szej grupy wiekowej. Najrzadsze są natomiast nie wśród najstarszych, lecz w średniej 
grupie 30-49 lat, co prawdopodobnie należałoby tłumaczyć lękiem o dzieci.

„Problemy okolicy” w większym stopniu dotyczą kwestii środowiska społecz
nego niż materialnego. Najczęściej wymieniano grupy młodzieży pijącej, palącej, 
przeklinającej i agresywnej. Wymieniano narkomanów i handlarzy narkotyków, pi
jaków, bezdomnych, przemoc w miejscach publicznych, wandalizm, napastowanie 
dzieci i kobiet itd. O wiele rzadziej wymieniano zaśmiecone parki i ulice, graffiti, 
zniszczone i opuszczone budynki czy słabe oświetlenie ulic itd.

Sporo osób zdaje się rozumieć, że problemy ich osiedla mają ludzki cha
rakter i wymagają zastosowania społecznych instrumentów działania i samo
organizacji, a nie tylko środków technicznych, interwencji policji i surowego 
prawa. W każdym razie zdają się być blisko rozumienia tego związku. Jeśli chodzi 
o proponowane przez mieszkańców sposoby radzenia sobie z wymienionymi wyżej 
problemami, to w zasadzie wyobraźnia społeczna mieszkańców skierowana jest we 
właściwym kierunku. Jednakże charakterystyczne jest, że nie wymieniali oni wybie
ranych przez siebie radnych oraz wybieranych przez siebie działaczy spółdzielczych, 
parafialnych ani także którejkolwiek z organizacji młodzieżowych. Nie wspomniano 
o możliwej roli nauczycieli tamtejszych szkół. Nasuwa się więc uogólnienie socjo
logiczne, że jest to społeczność bez własnych liderów i bez wsparcia ze strony 
instytucji publicznych.
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Dane dotyczące kontaktów z różnymi instytucjami w sprawie bezpieczeń
stwa na osiedlu wskazują, że mieszkańcy mają niezbyt częste kontakty z policją 
i strażą miejską, a te mają miejsce zapewne w związku ze zgłaszaniem przypad
ków, kiedy mieszkańcy stają się ofiarami przestępców, natomiast kontakty z ad
ministracją spółdzielni i z radą dzielnicy są sporadyczne. Dane le potwierdzają 
sformułowaną wyżej hipotezę o zbiorowości bez liderów i bez wsparcia instytucjo
nalnego.

Zaufanie do instytucji publicznych jest niskie, a właściwie wedle wszelkich 
standardów bardzo niskie. Największym zaufaniem cieszy się Kościół rzymsko
katolicki, co jest naturalne w warunkach, gdy większość populacji jest wierząca i na
leży do tego wyznania. Jest to jednak tylko 61% ufających i 37% deklarujących brak 
zaufania. Na kolejnych miejscach znajdują się: policja (odpowiednio 55% i 42%) 
oraz szkoły (48% i 30%). Za nimi uplasowały się władze spółdzielni mieszkaniowej 
(45% i 42%).

Okazuje się jednak, że stan zaufania do instytucji nie ma wpływu na poczucie 
bezpieczeństwa mieszkańców Prądnika Czerwonego. W celu sprawdzenia hipote
zy o wpływie zaufania do instytucji na poczucie bezpieczeństwa wykonano pomiar 
poziomów istotności statystycznej dla każdej z instytucji z osobna, jak leż pomiar 
związku poczucia bezpieczeństwa ze skalą zaufania do instytucji, zbudowaną z da
nych o postawach wobec wszystkich badanych instytucji.

Nadto wykonano analizę uwzględniającą możliwość istnienia pośrednich związ
ków zaufania do instytucji z poczuciem bezpieczeństwa. W tym celu przeprowadzo
no analizę czynnikową, analizę skupień i analizę korespondencji, uwzględniając ogół 
dających się wyodrębnić na podstawie danych z badań czynników, które mogły hipo
tetycznie wpływać na zaufanie do instytucji. Okazało się, że jedynym czynnikiem 
istotnie statystycznie wpływającym na poczucie bezpieczeństwa jest poczucie 
związków z dzielnicą.

Ostatecznie więc, jak należałoby odpowiedzieć na pytanie o związki pomiędzy 
rozwiązaniami urbanistycznymi i architektonicznymi tego typu, jak na Prądniku 
Czerwonym, a zjawiskami poczucia bezpieczeństwa i zagrożenia mieszkańców?

Rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne zwane budownictwem wielko
płytowym nie przesądzają w sposób jednoznaczny, czy mieszkańcy będą się na takim 
osiedlu czuli bezpieczni lub zagrożeni przestępczością. O poczuciu bezpieczeństwa 
decyduje przede wszystkim stan stosunków społecznych, zwłaszcza sąsiedzkich. 
W przypadku społeczności Prądnika Czerwonego decydujące jest, jak sądzimy, że 
jest to zbiorowość zróżnicowana pod względem wykształcenia, zawodów, pozycji 
społecznych i że nie stała się ona gettem ani ludzi biednych, ani ludzi zamożnych. 
Zauważmy, że nikt spośród badanych należących do zamożniejszych warstw (przed
siębiorcy, inteligenci, wolne zawody) nie skarżył się na obecność w sąsiedztwie ludzi 
mniej wykształconych i mniej zamożnych. Naszym zdaniem ważne jest także to, że 
ów habitat zadowala ich, wydaje im się atrakcyjny, choć jest raczej skromny, kiedy 
weźmiemy pod uwagę charakter zabudowy, powierzchnie mieszkań lub inne warun
ki życia.
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Zasadniczą sprawą jest natomiast takie formowanie relacji społecznych, które 
daje dobre oparcie psychiczne i poczucie bliskości z innymi ludźmi, sprzyja dobrym 
stosunkom sąsiedzkim i współuczestniczeniu w grupach działających na rzecz wspól
nych celów. Trzy zagadnienia wydają się nam w tym przypadku szczególnie ważne:

Po pierwsze, żadna z instytucji działających w przestrzeni urbanistycznej i spo
łecznej osiedla nie stawia sobie celów takich jak organizowanie tych ludzi na rzecz 
wspólnych działań. To w rezultacie powoduje, że ta zbiorowość nie tworzy wspólno
ty, nie ma liderów i nie umie się mobilizować dla osiągania doraźnych i krótkofalo
wych lub długofalowych celów. Żeby ten stan rzeczy zmienić, trzeba przede wszyst
kim zmiany programów i metod działań instytucji społecznych, od policji i straży 
miejskiej po szkołę czy zbiorowość wyznaniową - parafię. Zauważmy, że właściwie 
brak na tym osiedlu dostatecznej infrastruktury do podejmowania i organizowania 
takich działań. W ciągu ostatnich osiemnastu lat znikały z polskich osiedli świetlice 
osiedlowe, biblioteki osiedlowe, osiedlowe domy kultury, choć niektóre z tych insty
tucji funkcjonują ciągle na Prądniku Czerwonym.

Po drugie, rzeczywistym ważnym problemem społecznym tego osiedla i innych 
podobnych do niego, a takich jest wiele, są relacje pomiędzy młodzieżą a średnim, 
zwłaszcza zaś najstarszym pokoleniem. Młodzieży brakuje na tym osiedlu nie tyle 
miejsca (są tereny rekreacyjne, boiska itp.), co ludzi, którzy by pomagali jej zago
spodarować swój wolny czas. Jest to powodem tworzenia się grup „z rogu ulicy”, 
bezczynności młodzieży, spożywania alkoholu kupowanego w miejscowym super
markecie itd. Z kolei brak opiekunów i liderów wynika z braku zainteresowania 
młodzieżą ze strony instytucji społecznych. Jeśli jednak wyobrazimy sobie, że tacy 
ludzie by się znaleźli, to wówczas także uświadomimy sobie, że nie znaleźliby na 
tym osiedlu miejsca, z którego by mogli działać, w którym mogliby z tą młodzieżą 
się spotkać itd. Znowu pojawia się jako problem brak infrastruktury, przestrzeni i wy
posażenia jako podstawy do takich działań.

Po trzecie, istotnym problemem jest monitorowanie położenia ludzi starych, cho
rych, samotnych. Polski system opieki społecznej czeka, aż ludzie potrzebujący sami 
przyjdą po pomoc. Nie bierze się pod uwagę, że wielu z nich nie zgłasza się, bo nie 
wie gdzie, do kogo, wstydzi się, boi podejrzenia o chęć wyłudzenia pomocy, jest zbyt 
dumna itd. W strukturze instytucji osiedlowych brak jednostki organizacyjnej, która 
by - operując w ramach osiedla z określonego w przestrzeni fizycznej punktu - mo
nitorowała położenie potrzebujących pomocy. To o tyle pilne, że ludność tego osiedla 
się starzeje.
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