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Zdj!cie autorstwa Anity, lat 10, powsta"o w ramach warsztatów fotograficznych 
prowadzonych przez Ew! %uber od 30 czerwca do 18 lipca 2015 roku. Warsztaty 
skierowane by"y do dzieci przebywaj#cych w Schronisku dla Kobiet i Dzieci Towarzystwa 
Pomocy im. &w. Brata Alberta w 'odzi. Warsztaty odby"y si! w ramach programu Animacji 
Spo"ecznej w projekcie pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów 
miejskich na wybranym obszarze w Mie&cie 'odzi”, realizowanego przez OPUS, CAL 
oraz Stowarzyszenie Spo"ecznie Zaanga$owani, wspó"finansowanego ze &rodków Unii 
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013.



Inga B. Ku"ma

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytet 'ódzki
'ódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomno&ci

Wst*p

Tom „Bezdomno&* w 'odzi” wydajemy z nadziej#, $e b!dzie to pocz#tek serii 

firmowanej przez 'ódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomno&ci 

(dalej jako 'PP). Chcemy, aby publikacje te — jak niniejsza, pierwsza — spe"ni"y trzy cele. 

Po pierwsze, wzorem publikacji akademickich, b!dziemy na ich "amach dostarcza* wiedz! 

teoretyczn#, metodologiczn# i interpretacyjn# na temat bezdomno&ci we wszelkich jej 

ods"onach. Teksty b!d# zatem prezentowa* rezultaty bada) na gruncie ró$nych dyscyplin 

nauk spo"ecznych i humanistycznych. Po drugie, b!dziemy dzieli* si! wiedz# oraz 

do&wiadczeniami, jakie wypracowuj# spo"ecznicy, aktywi&ci, wolontariusze i pracownicy 

ró$nych sektorów pomocy socjalnej, którzy zajmuj# si! osobami pozostaj#cymi w kryzysie 

bezdomno&ci i zagro$onymi ni#. Po trzecie, nasze wydawnictwa b!d# uwzgl!dnia* 

do&wiadczenia osób dotkni!tych bezdomno&ci#. Chcemy, aby wypowiedzi osób bez domu 

oraz inne formy ich ekspresji znalaz"y dla siebie sta"e miejsce w naszych publikacjach.  

Ksi#$ka, jak# oddajemy w Pa)stwa r!ce, sk"ada si! w wi!kszo&ci z tekstów 

przedstawionych na interdyscyplinarnej konferencji naukowo-spo"ecznej „Bezdomno&*      

w 'odzi”, która odby"a si! 23 i 24 lutego 2016 roku na Wydziale Filozoficzno-Historycznym 

Uniwersytetu 'ódzkiego. Do ksi#$ki wesz"y te$ teksty przygotowane specjalnie przez 

osoby spoza pierwotnego konferencyjnego grona oraz wyj#tkowa kolekcja fotografii. 

Konferencja powsta"a z inicjatywy 'PP, by przybli$y* "odziankom i "odzianom 

zagadnienie bezdomno&ci i by stworzy* okazj! do spotkania i dyskusji trzem grupom: 

badaczom, praktykom reprezentuj#cym szeroko rozumiany sektor pomocowy i osobom 

do&wiadczaj#cym wykluczenia oraz bezdomno&ci. 

Bezpo&rednim impulsem do zorganizowania tego wydarzenia, by"a 76 rocznica 

wywózki przez gestapo 140 kobiet bezdomnych z jednego z "ódzkich schronisk. 

Eksterminacja lub wygnanie tych kobiet w nieznanym kierunku (brak precyzyjnych 

danych), mia"o miejsce 24 lutego 1940 roku1. Chcieli&my zaznaczy* w ten sposób, $e 

osoby bez domu, które mo$na okre&li* ze wzgl!du na stosunek do nich reszty 
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1  Piotr Zwoli(ski, Dzia!alno"# spo!eczno-dobroczynna Ko"cio!a !ódzkiego w okresie mi$dzywojennym. 
Studium historyczne, #ód$: Archidiecezjalne Wydawnictwo #ódzkie 2006, s. 234-236.



spo"ecze)stwa, jako „margines marginesu”, mog# sta* si!, i staj# si! — jak pokazuje to 

"ódzki przyk"ad z II wojny &wiatowej — ofiarami globalnej przemocy i uniwersalnego z"a. 

Osobom bez domu cz!sto jest odmawiane w praktyce dnia codziennego prawo do 

równego traktowania. W sytuacji przytoczonej wy$ej to w"a&nie marginalno&* nara$a ich 

na jeszcze wi!ksz# przemoc2. Osoby te, z powodu swojej marginalnej pozycji — pozostaj#c 

wi!c bezimienne, pozbawione historii i biografii, nie zostawiaj#c po sobie $adnych &ladów, 

artefaktów i uznanych przez ogó" dokona) — s# zapominane i ignorowane. Tym samym 

staj# si! podwójnie wykluczone: przez wielk# i ma"# histori!, pami!* zbiorow# i indywidualn#.

                                                                                                                                       9

______________________________________________________________________________________
!ódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomno$ci — Bezdomno$% w !odzi

2 Bezdomno!" zaliczana by'a w ramach ideologii spo'ecznej  panuj)cej  w faszystowskiej Rzeszy — ideologii 
opartej o kryteria rasowe — do kategorii  „asoziale”. Do grup nale&)cych do „asoziale” — obok osób bez 
domu, w tym &ebrz)cych i tzw. w'ócz%gów — zaliczano tak&e Romów, prostytutki, lesbijki (homoseksuali!ci 
przypisywani byli do innej kategorii, w której  mie!cili si% gwa'ciciele, zoofile, pedofile), drobnych 
przest%pców, alkoholików, narkomanów, osoby dotkni%te schorzeniami mentalnymi, rodziny wielodzietne       
z ni&szych klas spo'ecznych, rodziny z ubogich dzielnic, bezrobotnych. „Asoziale” kierowani  byli do obozów 
koncentracyjnych. Oznaczano ich tam czarnym trójk)tem. Bez wzgl%du na narodowo!"  (a zatem byli  to te& 
Niemki i  Niemcy) — jedynie ze wzgl%du na swój status spo'eczny oceniany jako najni&szy, „Asoziale” 
traktowano na równi z *ydami, czyli grup) narodow) równie& skazan) programowo na zag'ad%. „Asoziale” 
przeznaczeni  byli  do wyniszczaj)cej  obozowej pracy pod has'em ich „reedukacji”, by wyeliminowa" jednostki 
„zagra&aj)ce narodowym bezpiecze(stwu". W 1937 roku zosta' wydany specjalny dekret, na mocy którego 
s'u&by bezpiecze(stwa mog'y osadza" osoby zakwalifikowane do „asoziale” w obozach koncentracyjnych, 
gdzie czeka'a je przede wszystkim !mier". W pierwszym roku obowi)zywania owego dekretu ok. 10 tysi%cy 
osób znalaz'o si% w istniej)cych ju& obozach na terenie Rzeszy, kolejne 6 tysi%cy osadzono w samym tylko        
KL Sachsenhausen w 1938 roku. Po 1945 roku „aspo'eczni” nie zostali uznani  za ofiary prze!ladowa( 
nazistowskich w przeciwie(stwie do innych grup obj%tych eksterminacj). Zob. Alf Lüdtke, Coming to Terms 
with the Past: Illusions of Remembering, Ways of Forgetting Nazism in West Germany, w: „The Journal of 
Modern History” 1993, t. 65, nr 3, s. 542-572; Michael Burleigh, Wolfgang Wippermann, The Racial State: 
Germany 1933-1945, Cambridge: Cambridge University Press 1991, s. 183.    



'PP zosta"o zawi#zane z inicjatywy Miejskiego O&rodka Pomocy Spo"ecznej           

w 'odzi zim# 2014 roku. Do marca 2016 roku nosi"o nazw! 'ódzkie Partnerstwo Pomocy 

Osobom Wykluczonym i Bezdomnym. Skupia oko"o 20 jednostek (stan na pa(dziernik 

2016 rok), rozumiej#c przez to zarówno instytucje pozarz#dowe i jednostki miejskie, jak     

i osoby fizyczne3. Partnerstwo jest poziom# struktur# o charakterze organizacji 

parasolowej. Wykorzystuje w swojej pracy zasad! partycypacji z jawnymi spotkaniami. 

'#czymy osoby i podmioty, które s# otwarte na wspó"prac! z rozmaitymi &rodowiskami,  

by s"u$y* im swoj# wiedz# i mo$liwo&ciami wsparcia niefinansowego przy pomocy        

tzw. networkingu (sieciowania). Pomaga to w nawi#zaniu kontaktów, by wywo"ywa* efekt 

synergii i pobudza* inicjatywy zwi#zane ze zwalczaniem stereotypów i mechanizmów 

przemocowych, które s# wymierzone w osoby do&wiadczaj#ce marginalizacji spo"ecznej    

i wykluczenia, w tym bezdomno&ci. 'PP stawia sobie tak$e za cel tworzenie wiedzy           

i opartej o ni# wra$liwo&ci na bezdomno&* i inne formy wykluczenia spo"ecznego.           

Do dzia"a), które maj# nam pomóc zrealizowa* ten zamiar, zaliczamy aktywno&ci 
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3 Cz%!"  organizacji nale&y do #PP na zasadzie oficjalnego cz'onkostwa, inne czuj) si% zwi)zane z #PP, lecz 
nie przynale&) do niego formalnie, tzn. ich przedstawiciele stawiaj) si% na spotkania na zasadzie 
dobrowolnego zainteresowania i zaz%biaj)cych si% obszarów dzia'a(. Do Partnerstwa zaliczaj) si% 
nast%puj)ce organizacje: Fundacja Futhark, Towarzystwo im. !w. Brata Alberta — Ko'o #ódzkie, Caritas 
Archidiecezji  #ódzkiej, Stowarzyszenie Inicjatywa Rozs)dnych Polaków, Stowarzyszenie Promocji  Zdrowia   
i Psychoterapii, Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki  Zdrowotnej im. b'. Rafa'a Chyli(skiego, IFMSA Polska 
— Oddzia' #ód$, Stowarzyszenie Bratnia Pomoc, Fundacja „W Cz'owieku Widzie"  Brata”, Miejski O!rodek 
Pomocy Spo'ecznej  w #odzi, Uniwersytet #ódzki, Stra& Miejska, Komenda Miejska Policji  w #odzi, Ko!ció' 
Starokatolicki.



edukacyjne (np. warsztaty uwra$liwiaj#ce), doradczo-konsultacyjne (np. w zakresie 

opracowania rekomendacji dla samorz#du, stworzenia oferty wolontariatu pracowniczego 

dla firm, ofert sponsorskich dla organizacji pomocowych), akcyjne (czyli nag"a&nianie         

i organizowanie wydarze) zwi#zanych z tematyk# bezdomno&ci i wykluczenia,               

np. przegl#dy filmów, „$ywe biblioteki”, konferencje, publikacje itp.), pomocowe           

(m.in. Czysta Akcja4). Pragniemy wp"yn#* na zmian! wizerunku osób do&wiadczaj#cych 

wykluczenia, w szczególno&ci z powodu bezdomno&ci; chcemy rozbudza* empati!,         

by budowa* zaanga$owanie spo"eczne polegaj#ce na wspieraniu osób bez domu; 

mieszcz# si! w tym tak$e dzia"ania w"#czaj#ce i anga$uj#ce osoby dotkni!te 

wykluczeniem; nag"a&niamy ich potrzeby oraz akcje prowadzone przez instytucje i grupy 

udzielaj#ce wsparcia. Wspieramy zatem partnerów w ich dzia"aniach organizacyjnie           

i w mediach spo"eczno&ciowych. Zadaniem, jakie sobie stawiamy, jest tak$e promowanie 

wiedzy i rozwi#za) eksperckich w zakresie zmiany sytuacji osób wykluczonych,              

np. promuj#c i lobbuj#c za mieszkalnictwem wspieranym w &rodowisku lokalnym. Zalicza 

si! do tego tak$e promocja sztuki i innych form aktywno&ci oraz kreatywno&ci osób 

wykluczonych i do&wiadczaj#cych braku domu5.
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4  Strona wydarzenia w mediach spo'eczno!ciowych, https://www.facebook.com/events/175795459434542/ 
[dost%p: 23.10.2016].
5  Blog #PP, http://lodzkiepartnerstwopomocy.blogspot.com/ [dost%p: 23.10.2016].



 Wi!kszo&* wa$nych dla nas celów i zada) starali&my si! ukaza* podczas 

konferencji „Bezdomno&* w 'odzi”, której patronatu udzielili: Rzecznik Praw 

Obywatelskich Adam Bodnar oraz Konsul Honorowa Finlandii w 'odzi El$bieta Jung. 

Wybór patronów odzwierciedla nasz# identyfikacj! z okre&lonymi postawami wobec 

bezdomno&ci, jakie uosabiaj# urz#d Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce i fi)ska 

polityka spo"eczna. 

 Adam Bodnar obj#" szczególn# piecz# sprawy osób bez domu, powo"uj#c                 

w 2015 roku Komisj! Ekspertów ds. Przeciwdzia"ania Bezdomno&ci przy Biurze Rzecznika 

Praw Obywatelskich6. Biuro Rzecznika zg"asza te$ liczne wnioski i wyst#pienia w sprawie 

ochrony praw osób bez domu i zagro$onych bezdomno&ci#. Finlandia natomiast jest 

krajem-symbolem innowacyjnych projektów, otwartych na poszukiwanie nowych 

rozwi#za), m.in. odno&nie do niwelowania bezdomno&ci: „Finlandia zacz!"a wdra$a* 

strategie bezdomno&ci ju$ w roku 1987 i od tego czasu osi#gn!"a znaczne post!py na tym 

polu. Obecna strategia ma na celu zmniejszenie liczby osób bezdomnych o po"ow! do 

roku 2011 i wyeliminowanie bezdomno&ci chronicznej i trwa"ej do roku 2015. Na realizacj! 

planu 2009-2011 przeznaczono w sumie 100 milionów euro. Finlandia uznawana za 

pioniera w dziedzinie rozwi#za) typu Housing First (Najpierw Mieszkanie) wyznaczy"a 
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6  Sprawy osób w kryzysie bezdomno"ci, https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/bezdomnosc?page=12 [dost%p: 
23.10.2016].
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sobie ambitny cel zlikwidowania placówek tymczasowych i zast#pienia ich formami 

mieszkalnictwa d"ugoterminowego”7.

 Jak wspomnia"am, zawarto&* ksi#$ki nie jest identyczna z programem konferencji 

(przedstawionym na poprzedniej stronie). Zosta"a poszerzona o nowe opracowania 

powsta"e specjalnie dla tej publikacji. Specjalna jest tak$e szata graficzna, na któr#            

w wi!kszo&ci sk"adaj# si! zdj!cia autorstwa dzieci bior#cych udzia" w warsztatach 

fotograficznych, jakie w 2015 roku prowadzi"a Ewa %uber w Schronisku dla Kobiet i Dzieci 

Towarzystwa Pomocy im. &w. Brata Alberta — Ko"o 'ódzkie.

 Publikacja „Bezdomno&* w 'odzi” jest z"o$ona z trzech cz!&ci. Pierwsza 

po&wi!cona jest zagadnieniu „Codzienno&* w pracy z bezdomno&ci#”. Sk"adaj# si! na ni# 

teksty praktyków, czyli pracowników organizacji pozarz#dowych, osób pracuj#cych           

w s"u$bach i jednostkach miejskich oraz do&wiadczaj#cych bezdomno&ci wraz z innymi 

rodzajami wykluczenia, co ukazuje praktyczne problemy wynikaj#ce z tzw. dyskryminacji 

wielokrotnej8. Autorami tekstów s#: Danuta Majda)ska, Bo$ena Antoniak, Joanna 
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7  Rozwi%zanie problemu bezdomno"ci: podr$cznik dla twórców polityki  spo!ecznej. Materia! kampanii           
— Rozwi%zanie problemu bezdomno"ci jest mo&liwe!, FEANTSA 2010, s. 3, http://www.pfwb.org.pl/wp-
content/uploads/2010/07/Rozwi%C4%85zanie-problemu-bezdomno%C5%9Bci-podr%C4%99cznik-dla-tw
%C3%B3rc%C3%B3w-polityki-spo%C5%82ecznej.pdf [dost%p: 23.10.2016].
8   Zob. Dominika Cie!likowska, Natalia Sarata, Dyskryminacja wielokrotna — historia, teorie, przegl%d 
bada', Warszawa: Fundacja Fundusz Wspó'pracy, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej 2012.



Paliwoda, Pawe" Cio"kowski9, Antoni Naglik, Marek Marusik, Witold Janiszek, Katarzyna 

Zytke. Ksi#$ka rozpoczyna si! zatem od ukazania kluczowego zagadnienia niejako         

„od do"u”, czyli z miejsca, gdzie rodzi si! pierwszy kontakt z osobami dotkni!tymi 

bezdomno&ci# i gdzie si! jej osobi&cie do&wiadcza. Taki pocz#tek ksi#$ki wprowadza        

w zagadnienia, jak definiowana jest bezdomno&* i z czym si! ona wi#$e.

 

Druga cz!&* zatytu"owana jest „Aktywizm i edukacja”. W jej sk"ad wchodz# teksty osób, 

które badaj#, weryfikuj# i rekomenduj# rozmaite rozwi#zania na polu edukacji, zajmuj# si! 

postawami wobec bezdomno&ci oraz mo$liwo&ciami wdra$ania nowych rozwi#za), które 

maj# zmniejszy* skal! tego zjawiska. Cz!&* ta ukazuje, na czym mo$e polega* problem 

ze stosowaniem w pewnych spo"eczno&ciach rozwi#za) innowacyjnych, które polegaj# 

m.in. na tym, $e podwa$aj# stereotypy na temat bezdomno&ci i osób bez domu. Do tego 

szczególnie odnosi si! tekst Julii Wygna)skiej na temat programu „Najpierw 

Mieszkanie” (autorka jest jego rzeczniczk#): je$eli nowym odkryciom spo"ecznym, które 

mog# pomóc wyj&* z bezdomno&ci, nie b!dzie towarzyszy* równolegle prowadzona 

edukacja uwra$liwiaj#ca i odk"amuj#ca stereotyp osoby bez domu, innowacyjne pomys"y 

b!d# spotyka"y si! z odrzuceniem przez spo"eczno&*, my&l#c# wed"ug utartych klisz,          
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9  Pawe'  Cio'kowski od czerwca 2016 roku nie jest ju& zawodowo zwi)zany z Miejskim O!rodkiem Pomocy 
Spo'ecznej w #odzi.



w tym pos"uguj#c# si! uprzedzeniami. Efekty edukacji uwra$liwiaj#cej (w gimnazjum i na 

uczelni wy$szej) oraz skuteczno&* akcji odwo"uj#cych si! do empatii, prezentuj# w tej 

cz!&ci opracowania autorstwa Marty Krysiak, Anny Janiszewskiej i Rafa"a Rouby oraz 

Jasminy Al-Douri. 
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Ksi#$k! zamyka cz!&* zatytu"owana „Ró$ne uj!cia bezdomno&ci”. Znalaz"y si!       

w niej teksty typowo naukowe, autorstwa Joanny Mietli)skiej i Justyny Karkus, Katarzyny 

Kikosickiej i Ewy Klimy, Edyty Pietrzak, Sylwany Borszy)skiej i Marty Sikorskiej-Kowalskiej 

oraz 'ucji Lange. Ka$dy z tekstów dotyka innego aspektu naukowego, w tym 

metodologicznego i przedstawia inny punkt widzenia na bezdomno&*. Artyku"y sk"adaj#ce 

si! na t! cz!&*, ukazuj# bezdomno&* poprzez badania bioarcheologiczne, geograficzne, 

politologiczne, historyczne oraz kulturoznawczo-socjologiczne. Autorki korzystaj#              

z ró$nego rodzaju danych i (róde". Opisuj# bezdomno&* jako okre&lony stan i postaw!, 

si!gaj#c do materia"ów odnosz#cych si! do przesz"o&ci i wspó"czesno&ci. Bezdomno&* 

rozpatrywana jest przez nie w kategoriach teoretycznych dyscyplin i uj!*, 

reprezentowanych przez wymienione wy$ej autorki.

 Oddajemy do r#k Czytelniczek i Czytelników publikacj!, która jest rezultatem 

bardzo intensywnej i udanej wspó"pracy z wieloma osobami, których refleksje                     

i do&wiadczenia znalaz"y wyraz w prezentowanych artyku"ach. Pragn! podkre&li*, $e na 

tych samych "amach znalaz"y si! obok siebie teksty naukowe i badawcze oraz zapisy          

i analizy do&wiadcze) oddolnych — autorstwa praktyków i osób do&wiadczaj#cych 

bezdomno&ci. W taki bowiem sposób trzeba mówi* o bezdomno&ci i prawach osób bez 

domu: pokazuj#c, jakiego rodzaju jest ono do&wiadczeniem, jakich aspektów dotyka, 

czego wymaga, w tym: jakich zmian wymaga w nastawieniu osób „domnych”.                
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Codzienno!"

w pracy

z bezdomno!ci#  
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Danuta Majda&ska

Pomoc SIRP w bezdomno!ci

 — potrzeby, mo'liwo!ci, realia
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Zdj!cie autorstwa Ani, lat 10, powsta"o w ramach warsztatów fotograficznych 
prowadzonych przez Ew! %uber od 30 czerwca do 18 lipca 2015 roku. Warsztaty 
skierowane by"y do dzieci przebywaj#cych w Schronisku dla Kobiet i Dzieci Towarzystwa 
Pomocy im. &w. Brata Alberta w 'odzi. Warsztaty odby"y si! w ramach programu Animacji 
Spo"ecznej w projekcie pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów 
miejskich na wybranym obszarze w Mie&cie 'odzi”, realizowanego przez OPUS, CAL 
oraz Stowarzyszenie Spo"ecznie Zaanga$owani, wspó"finansowanego ze &rodków Unii 
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013.



Danuta Majda'ska

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozs#dnych Polaków (SIRP) w 'odzi

Pomoc SIRP w  bezdomno$ci — potrzeby, mo)liwo$ci, realia

Stowarzyszenie Inicjatywa Rozs&dnych Polaków10

 Jeste&my organizacj# pozarz#dow# powsta"# 7 lipca 2004 roku. Nasze 

Stowarzyszenie opiera swoj# dzia"alno&* na pracy spo"ecznej swoich cz"onków                            

i wolontariuszy.  Celem Stowarzyszenia jest tworzenie przestrzeni do zmian spo"ecznych, 

zwi!kszaj#cych uczestnictwo obywateli w demokratycznym pa)stwie prawa, jednocze&nie 

zapewniaj#c im godne $ycie. Kolejnymi celami s#: dzia"anie na rzecz zaufania 

spo"ecznego i podnoszenie jako&ci standardów $ycia w spo"ecze)stwie ludzi aktywnych                 

i &wiadomych. S# to mo$e górnolotne s"owa, ale pracujemy na rzecz w"a&nie takiej 

rzeczywisto&ci. 

Bezdomno$% w !odzi

 

 W drugiej po"owie stycznia 2015 roku na ulicach 'odzi odby"a si! akcja liczenia 

osób bezdomnych. Wolontariuszom uda"o si! dotrze* do 1196 bezdomnych, z czego 73% 

przebywa"o w schroniskach i noclegowniach, a 27% to osoby spotkane na ulicach, 

dworcach, klatkach, w pustostanach i innych miejscach11. Problem bezdomno&ci nie jest 

te$ nam obcy w Stowarzyszeniu, zwracamy uwag! na trudn# sytuacj! ludzi ju$ od dawna. 

Niestety, bez oczekiwanych skutków. 
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10  Strona internetowa Stowarzyszenia, http://www.sirp.pl/ [dost%p: 2.02. 2016].
11  Podsumowanie akcji liczenia osób bezdomnych w roku 2015, http://www.mops.lodz.pl/index.php/akcja-
liczenia-ludzi-bezdomnych-podsumowanie [dost%p: 3.02.2016].



 Akcja liczenia bezdomnych oferuje praktyczne mo$liwo&ci dzia"ania na rzecz      

tych osób i poznania ich. Daje szans! rzetelnego zapoznania si! z rzeczywistymi 

przyczynami i problemami zwi#zanymi z bezdomno&ci#. Wbrew obowi#zuj#cym 

stereotypom s# one ró$ne. W próbie zrozumienia ich pomaga nam bezpo&redni kontakt    

z osobami, którym (w"a&ciwie podczas ca"ej swojej dzia"alno&ci od 2005 roku) pomagamy  

w rozwi#zywaniu problemów, szczególnie  zwi#zanych z kwestiami urz!dowymi.   

 G"ówn# przyczyn# bezdomno&ci w obiegowej opinii jest alkoholizm. W naszym 

do&wiadczeniu okaza"o si! to nieprawd#. Cz!&* osób trafia na ulic! z powodu rozpadu 

ma"$e)stw, bezrobocia, bankructwa firm, przeinwestowania, niemo$liwo&ci sp"acenia 

kredytów, chorób, w rezultacie eksmisji, opuszczenia zak"adów karnych i domów dziecka. 

Szczególnie tragiczna jest sytuacja osób opuszczaj#cych domy dziecka. Co prawda osoby 

opuszczaj#ce placówki wychowawczo-opieku)cze otrzymuj# &rodki na zagospodarowanie 

si!, jednak wi!kszo&* z nich niestety, pieni#dze te marnotrawi i pó(niej znajduje si!        

na ulicy, zasilaj#c szeregi nie tylko bezdomnych, ale te$ osób wykraczaj#cych poza normy 

etyczne $ycia spo"ecznego. W "ódzkich schroniskach dla m!$czyzn najm"odsi 

pensjonariusze maj# po 18 lat.  

 Doszli&my do wniosku, $e w obecnej sytuacji prawnej i naszej miejskiej 

rzeczywisto&ci wyrwanie si! z bezdomno&ci jest praktycznie niemo$liwe. Udaje si! to tylko 

nielicznym. Liczba bezdomnych ca"y czas ro&nie. Zjawisko to jest maskowane przez 

wysok# &miertelno&* w tej grupie i ma"# rzetelno&* spisów. Wed"ug nieoficjalnych opinii 

pracowników schronisk spisem tym obj!tych jest zaledwie 50-70% bezdomnych w 'odzi, 

gdy$ odbywa si! on w schroniskach, pustostanach i na ulicach. Nie s# jednak obj!ci 

spisem bezdomni koczuj#cy w miejscach niedost!pnych lub nikomu nieznanych (znajomi,  

rodzina). Te osoby pozostaj# poza ewidencj#. 

 Dramatyczna sytuacja osób bezdomnych w 'odzi winna si! sta* kwesti# 

priorytetow# dla w"adz naszego miasta. Na razie jednak, nie mog#c liczy* na odzew z tej 

strony, zwracamy uwag! na to, $e jest cz"owiek, jest problem i niewiele mo$na zrobi*. 

Bezdomny nie ma meldunku, nie mo$e mie* pracy, nie ma na czynsz, wi!c nie mo$e mie* 

mieszkania, nie ma na $ycie — zbiera z"om, $ebrze, wpada w uzale$nienia. Sytuacja 

bezdomnego w 'odzi zatacza b"!dne ko"o. 
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Dzia(ania SIRP

 Jako Stowarzyszenie staramy si! udziela* ró$norodnej pomocy: $ywno&ciowej, 

rzeczowej, psychologicznej i prawnej. Pomocy udzielamy z powodu: ubóstwa, sieroctwa, 

bezdomno&ci, bezrobocia, niepe"nosprawno&ci lub d"ugotrwa"ej i ci!$kiej choroby.                     
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Wsparcia udzielamy w miar! posiadanych przez nas &rodków i oczywi&cie mo$liwo&ci, 

jakimi dysponujemy. 

 Mi!dzy innymi oferujemy pomoc $ywno&ciow# w ramach Programu Operacyjnego 

„Pomoc %ywno&ciowa 2014–2020”, wspó"finansowan# z Europejskiego Funduszu 

Pomocy. Jest to ten rodzaj wsparcia, jaki najcz!&ciej mo$emy osobom potrzebuj#cym 

zapewni* (poza dobrym s"owem, odzie$#, potrzebn# informacj# i porad# prawn#). 

 Pomoc jest udzielana w zale$no&ci od zasobów instytucji, która j# dystrybuuje oraz 

od liczby wolontariuszy, którzy b!d# jej udzielali. W SIRP pomoc rzeczow# uzyskujemy od 

osób o dobrym sercu. Podarowuj# oni g"ównie ró$ne przedmioty, jak meble, po&ciel, sprz!t 

gospodarstwa domowego, obuwie, odzie$. Dzi!ki tym rzeczom mo$emy bezp"atnie 

zaopatrzy* potrzebuj#cych — g"ównie bezdomnych.

  Przy czym trzeba zaznaczy*, $e cz!&* rozdawanych przez nas produktów nie 

nadaje si! dla osób bezdomnych do u$ytku, poniewa$ nie maj# oni gdzie ich przetworzy* 

lub przechowywa*. Korzystaj# wi!c najch!tniej z takich rzeczy, które s# gotowe, g"ównie 

gotowe do spo$ycia — jak na przyk"ad konserwy, sery, cukier, przetwory warzywne. 

 W naszym mie&cie osoby pozbawione domu mog# zosta* obj!te indywidualnym 

programem wychodzenia z bezdomno&ci. ,rodki finansowe mog# zosta* przeznaczone na 

zabezpieczenie noclegu, wy$ywienia, zakup &rodków czysto&ci i do higieny osobistej, 

odzie$y i obuwia, podstawowych leków i &rodków opatrunkowych, drobnego sprz!tu           

i wyposa$enia oraz materia"ów budowlanych. Zlecenie realizacji zada) odbywa si! po 

uprzednim przeprowadzeniu konkursu. O ile powo"ano do dzia"ania w 'odzi jednostk! 

streetworkingow#, to nie wyposa$ono jej w mo$liwo&* pozyskiwania mieszka) dla osób 

bezdomnych. Cz!sto wi!c pojawia si! pytanie, gdzie s# lokale, w których mog# 

zamieszka* bezdomni? Co maj# remontowa* bezdomni, skoro nie maj# mieszkania        

— czy piwnice, które zajmuj#, a mo$e pustostany? 

Potrzeby osób bez domu

 Jakie s# zatem realia? Czego potrzebuje osoba bezdomna? Z pewno&ci# nie 

noclegowni, poniewa$ jest to miejsce stygmatyzuj#ce, które nie daje nadziei. Potrzebuje 

domu — miejsca wsparcia, wi!zi, relacji i wzajemno&ci. Potrzebuje zatem miejsca,                    

w którym mo$e mieszka* tak d"ugo, jak tego potrzebuje, gdzie uczy si!, pracuje, zaczyna 

nowe $ycie. Na pewno wiemy to z rozmów z tymi, którymi si! opiekujemy. 
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 Przyk"adu na to, $e taka pomoc jest mo$liwa tak$e w Polsce, dostarczaj# 

stowarzyszenia, które wspieraj# osoby bez domu, w"a&nie daj#c im lokum. Tak dzia"a 

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”. Maj# oni kilka wybudowanych domów, gdzie 

bezdomni mieszkaj#, pracuj# i pewien procent tych osób na sta"e wychodzi                        

z bezdomno&ci. „Barka” pomaga te$ bezdomnym w Wielkiej Brytanii i Holandii. Mamy wi!c 

przyk"ad pozytywny, jak mo$emy dzia"a* w 'odzi. 

Proponowane rozwi&zanie 

 Naszym zdaniem, w 'odzi powinien powsta* modelowy projekt wychodzenia           

z bezdomno&ci, a powinna go — zgodnie z ustaw# — przeprowadzi* organizacja 

pozarz#dowa (na podstawie ustawy obowi#zuj#cej od 8 grudnia 2006 roku — jest to 

Ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszka) chronionych, 

noclegowni i domów dla bezdomnych)12. To wspania"y akt prawny, szkoda, $e nie znajduje 

odzwierciedlenia w realiach. 

 Potrzebujemy wi!c modelowego projektu wychodzenia z bezdomno&ci, 

prowadzonego przez organizacj! pozarz#dow#. Przy czym realizacja zadania nie mo$e 

by* krótsza ni$ minimum pi!* lat. Konkursy za&, które s# aktualnie og"aszane, dotycz# 

okresów pó"rocznych. Zarówno Urz#d Wojewódzki, jak i Urz#d Miasta 'odzi, og"aszaj# 

w"a&nie takie projekty. Trudno jednak w tak krótkim czasie przeprowadzi* program 

dopinguj#cy do zmian. Poza tym tego typu projekt nie powinien by* uwarunkowany         

— jak to si! dzieje obecnie — wk"adem w"asnym organizacji wi!kszym ni$ 5%. Jako 

organizacja non-profit nie dysponujemy wielkimi &rodkami finansowymi. Dodatkowo 

organizacja realizuj#ca tego rodzaju projekt powinna otrzyma* budynek oraz &rodki 

finansowe na realizacj! przedsi!wzi!cia, by zdiagnozowa*, zmotywowa* i znale(* miejsca 

pracy osobom bez domu. Na tym powinien podlega* modelowy projekt i tak powinien 

dzia"a* modelowy o&rodek na du$# skal! w 'odzi, pomagaj#cy w wychodzeniu z 

bezdomno&ci. 
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Witold Janiszek i Katarzyna Zytke

Bezdomni–niepe$nosprawni na rynku pracy 

i specyfika ich pracy 

na podstawie do!wiadcze% w$asnych 

oraz dzia$a% Zak$adu Aktywno!ci Zawodowej 

Caritas Archidiecezji &ódzkiej  
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Zdj!cie autorstwa Anity, lat 10, powsta"o w ramach warsztatów fotograficznych 
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Katarzyna Zytke

Witold Janiszek

Zak"ad Aktywno&ci Zawodowej Caritas Archidiecezji 'ódzkiej

Bezdomni–niepe(nosprawni na rynku pracy i specyfika ich pracy 

na podstawie do$wiadcze' w(asnych oraz dzia(a' 

Zak(adu Aktywno$ci Zawodowej Caritas Archidiecezji !ódzkiej

Prezentacja dzia(a' Zak(adu Aktywno$ci Zawodowej Caritas Archidiecezji !ódzkiej13

 Zak"ad Aktywno&ci Zawodowej Caritas  Archidiecezji 'ódzkiej (dalej jako skrót ZAZ) 

powsta" w lipcu 2001 roku i obecnie mie&ci si! w 'odzi przy ulicy M. Gogola 12.               

Ze wzgl!du na sw# specyfik! dzia"a na podstawie Ustawy o rehabilitacji zawodowej           

i spo"ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe"nosprawnych14, oraz Rozporz#dzenia Ministra 

Pracy i Polityki Spo"ecznej w sprawie zak"adów aktywno&ci zawodowej15. 

 Zak"ad zatrudnia 30 osób posiadaj#cych orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepe"nosprawno&ci. Warto&ci# i kluczowym zadaniem Zak"adu jest aktywizacja 

zawodowa, spo"eczna i lecznicza, której efektem ma by* znalezienie pracy na otwartym 

rynku dla jak najwi!kszej liczby niepe"nosprawnych pracowników ZAZ. Powy$sze cele 

ZAZ s# realizowanego w ten sposób, by zapewni* pracownikom niepe"nosprawnym 

mo$liwo&ci rozwoju zawodowego poprzez pomoc w zdobywaniu wykszta"cenia, kwalifikacji 

zawodowych, dzi!ki organizacji szkole) zewn!trznych i wewn!trznych z uwzgl!dnieniem 

indywidualnych potrzeb i mo$liwo&ci pracowników. Priorytetowym zadaniem aktywizacji 
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13  Strona internetowa Zak'adu Aktywno!ci Zawodowej, http://www.zaz.com.pl/ [dost%p: 4.02.2016].
14  Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r., Dz. U. 1997 nr 123 poz. 776, 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971230776 [dost%p: 4.02.2016].
15  Internetowy System Aktów Prawnych, Rozporz)dzenie z dnia 17 lipca 2012 r., Dz. U. 2012 poz. 850, 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000850 [dost%p: 04.02.2016].



spo"ecznej jest kszta"towanie i wzmacnianie postaw spo"ecznych zgodnych                        

z uniwersalnymi, akceptowanymi spo"ecznie warto&ciami, normami i zasadami, 

szczególnie uwzgl!dniaj#c umiej!tno&* wspó"istnienia z innymi. Ponadto pracownicy ZAZ 

poddawani s# rehabilitacji leczniczej, która odbywa si! na terenie Zak"adu. Na sta"e 

zatrudniony jest fizjoterapeuta, który dopasowuje *wiczenia usprawniaj#ce do potrzeb 

osób z niepe"nosprawno&ci#. Pracownicy ZAZ zatrudnieni s#  na 0,57 etatu, czyli pracuj# 

oko"o czterech godzin dziennie. Oprócz dzia"alno&ci zwi#zanej z szeroko poj!t# 

aktywizacj# Zak"ad prowadzi te$ dzia"alno&* gospodarcz# z zakresu ma"ej poligrafii. 

Dodatkowo przy ZAZ powsta"a nowa marka: FILCmania.pl, dzi!ki której przygotowywane 

s# gad$ety z filcu na zamówienia klientów.

Do$wiadczenia w(asne ze wspó(pracy z Zak(adem Aktywno$ci Zawodowej Caritas 

Archidiecezji !ódzkiej

Katarzyna Zytke:

 Chcia"am opowiedzie* krótk# histori!, jak ja si! w"a&ciwie znalaz"am w Zak"adzie 

Aktywno&ci Zawodowej Caritas. Jestem po szkole zawodowej — w"a&ciwie mam dwa 

zawody, jako krawcowa i dziewiarka, ale choruj! od dzieci)stwa, mój stan zdrowia 

pogorszy" si!. Nie mog! wi!c pracowa* w zawodzie, w jakim zosta"am wykszta"cona. 

Stara"am si!, by pracowa* w tym kierunku, ale $aden pracodawca nie chcia" zatrudni* 

mnie, poniewa$ mój stan zdrowia jest z"y. W obecnej pracy w ZAZ zaakceptowa"am swoje 

choroby. Umo$liwi"y to spotkania z psychologiem. Korzystam te$ na co dzie) z rehabilitacji 

i pomocy doradcy zawodowego, który tak$e radzi co zrobi*, jak co&  za"atwi*, gdzie nale$y 

si! uda*. Mam tak$e mo$liwo&* kszta"cenia si!. Podj!"am wi!c kurs komputerowy. 

Dotychczas nie wiedzia"am nic o komputerach, internecie i jak z tych narz!dzi korzysta*. 

Poza tym ucz! si! j!zyka angielskiego. Idzie mi to trudno, ale staram si!. A co dla mnie 

jest najwa$niejsze, mam mo$liwo&* wyj&cia z domu, nie siedz! w domu. Choruj! na tak# 

chorob!, $e boj! si! wyj&cia z domu, boj! si! otoczenia — nawet teraz boj! si! 

przemawia* do pa)stwa, jest to dla mnie bardzo stresuj#ce. Dlatego ciesz! si!, $e trafi"am 

do ZAZ, bo czuj! si! dzi!ki temu potrzebna zawodowo. Ludzie mnie tam akceptuj#. 
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Witold Janiszek:

 Moje schorzenie jest podobne jak u kole$anki. By"em osob# d"ugotrwale 

bezrobotn#, wynika"o to zarówno z mojego stanu zdrowia, jak i z problemów                    

ze znalezieniem pracy. Pracodawcy utrudniali mi prawid"owe odnalezienie si!                   

w wykonywaniu okre&lonych obowi#zków. Oczekiwano ode mnie, abym pracowa" tak, jak 

zdrowy cz"owiek, nie bacz#c na mój stan zdrowia. Nie by"em wówczas osob#, która mog"a 

sprosta* wygórowanym oczekiwaniom i potrzebom osób, które mog"y mnie zatrudni*. Mój 

stan zdrowia sprawia", i$ by"em zamkni!ty w sobie i obiektywnie na to patrz#c, nie 

potrafi"em pracowa*, jak zdrowa osoba. Pó(niej spotka"em osob!, która pracowa"a           

w Zak"adzie Aktywno&ci Zawodowej i powiedzia"a mi ona, $e zak"ad ten umo$liwia 

stopniowe wdra$anie w obowi#zki pracownicze. Poniewa$ bardzo zachwala"a  to miejsce, 

nie waha"em si! d"ugo. Po kilku dniach z"o$y"em dokumenty aplikacyjne. Kierownictwo 

widz#c mój potencja", prawie natychmiast zaproponowa"o mi posad! i tak zacz!"a si! moja 

przygoda w ZAZ. Proces rekrutacji przebiega" b"yskawicznie i nie obci#$a" mnie 

psychicznie, zosta"em bardzo dobrze przyj!ty i otoczono mnie opiek# zawodow#                

i psychologiczn#. Umo$liwiono mi tak$e rehabilitacj! fizjoterapeutyczn#. Proces wdra$ania 

w prac! przebiega" szybko i bezkonfliktowo. W tym procesie bardzo pomocna okaza"a si! 

kadra zarz#dzaj#ca, która od pocz#tku wykazywa"a si! du$ym profesjonalizmem. Naszym 

kierownikiem jest pani Anna Orpel. Nasza firma ma wypracowan# mark! na rynku 

zak"adów zatrudniaj#cych osoby z niepe"nosprawno&ciami. Jeste&my wi!c powszechnie 

znani w &rodowisku, zajmuj#cym si! aktywizacj# osób niepe"nosprawnych. Praca             

w Zak"adzie daje mi szeroki wachlarz rozwoju osobistego i zawodowego. Liczne szkolenia 

i kursy pozwalaj# mi na przygotowanie si! do przysz"ych funkcji, które b!d! sprawowa" na 

otwartym rynku pracy. Firma umo$liwia mi równie$ indywidualne dokszta"canie si!, które 

realizuj! w jednym z wiod#cych liceów w 'odzi. Kierownictwo oraz kadra umo$liwiaj# mi 

tak$e, poprzez elastyczne podej&cie do mojej osoby, za"atwianie prywatnych spraw, 

"#cznie ze sprawami rodzinnymi. Mamy liczne systemy motywacyjne pracowników, cz!sto 

przyznawane s# nam dofinansowania ró$nych szkole). Otrzymujemy równie$ wsparcie      

w postaci dodatków i premii na leki. Musz! przyzna*, $e instytucja, jak# jest Caritas, 

&wietnie zna si! na prowadzeniu odpowiedniego procesu przystosowawczego osób 

niepe"nosprawnych na rynku pracy. Nieoceniony wp"yw na t! ocen! ma zast!pczyni 

naszej pani kierownik, pani Agnieszka Marz!da, a tak$e mój doradca zawodowy pani 

Beata Kaczmarek. Mam nadziej!, $e praca w ZAZ da mi nowe mo$liwo&ci oraz rozwój 
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mojej przysz"o&ci zawodowej. Planuj! swoj# przysz"o&* zwi#za* z fotografi# i Zak"ad 

u"atwia mi to. Zapraszam do Zak"adu Aktywno&ci Zawodowej w 'odzi na ulicy Gogola 12.  

__________________________________________
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Pawe$ Cio$kowski i Antoni Naglik 

Praca streetworkera

 — do!wiadczenia $ódzkie  
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Zdj!cie autorstwa Emilki, lat 7, powsta"o w ramach warsztatów fotograficznych 
prowadzonych przez Ew! %uber od 30 czerwca do 18 lipca 2015 roku. Warsztaty 
skierowane by"y do dzieci przebywaj#cych w Schronisku dla Kobiet i Dzieci Towarzystwa 
Pomocy im. &w. Brata Alberta w 'odzi. Warsztaty odby"y si! w ramach programu Animacji 
Spo"ecznej w projekcie pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów 
miejskich na wybranym obszarze w Mie&cie 'odzi”, realizowanego przez OPUS, CAL 
oraz Stowarzyszenie Spo"ecznie Zaanga$owani, wspó"finansowanego ze &rodków Unii 
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013.



Pawe( Cio(kowski16

Antoni Naglik

Streetworkerzy z Miejskiego O&rodka Pomocy Spo"ecznej w 'odzi

Praca streetworkera — do$wiadczenia (ódzkie

Specyfika pracy

 W tek&cie chcemy zaprezentowa* praktyczny wymiar zajmowania si! 

bezdomno&ci#, czyli jak przebiega praca streetworkera. 
Misj) streetworkingu jest tworzenie pomostu pomi%dzy osob) bezdomn) a spo'ecze(stwem, 
pozwalaj)cego osobie bezdomnej przywróci"  mo&liwo!"  pe'nienia ról spo'ecznych oraz 
odtworzy"  dobrostan psychiczny, spo'eczny i bytowy poprzez docieranie do osób bezdomnych 
przebywaj)cych w miejscach niemieszkalnych oraz prac% z nimi , wykorzystuj)c) ich zasoby     
i potencja' !rodowiska lokalnego, podejmowan) w kierunku pozytywnych zmian, rozumianych 
jako ch%" zmiany sposobu &ycia17.

 Kadra streetworkerów w 'odzi sk"ada si! z sze&ciu osób. Jeste&my pracownikami 

Miejskiego O&rodka Pomocy Spo"ecznej w 'odzi. W&ród nas s# terapeuci uzale$nie),     

co przydaje si! szczególnie, je$eli spotykamy osoby z problemami alkoholowymi. Ka$de    

z nas ma co najmniej kilkuletni sta$ pracy z osobami bez domu i ogólnie pracy z lud(mi.   

W wi!kszo&ci mamy wykszta"cenie pedagogiczne. 

 Nasza grupa, pocz#tkowo w liczbie czterech osób, zosta"a powo"ana w ramach 

projektu Nowy Obraz Pomocy Spo!ecznej w 'odzi w roku 2012. Z czasem 

zaobserwowano potrzeb! rozwini!ci formu"y streetworkingu o kolejne dwie osoby. 

Pocz#tkowo siedzib# streetworkerów by"a g"ówna jednostka MOPS w 'odzi przy             

ul. Piotrkowskiej 149. Z czasem streetworkerzy zostali przeniesieni do nowej siedziby przy 

ul. Wschodniej 32 lok. 16. Jednostka streetworkingu podlega pod Wydzia" Wspierania 

Ekonomii Spo"ecznej. Bior#c pod uwag! bezpiecze)stwo i specyfik! pracy w trudnych 

warunkach, zosta"y z nas  stworzone dwuosobowe zespo"y streetworkerów. Streetworkerzy 

pracuj# w zadaniowym czasie pracy, indywidualnie dostosowuj#c wykonywane obowi#zki 
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16  Podczas pracy nad publikacj)  latem 2016 r. oraz po jej ukazaniu si%, Pawe' Cio'kowski nie by'  ju& 
pracownikiem MOPS, a Monaru. 
17  Maciej  D%bski, Anna Michalska (red.), Podr$cznik Streetworkera Bezdomno"ci, Gda(sk: Pomorskie 
Forum Na Rzecz Wychodzenia z Bezdomno!ci 2012, s. 9.



do sytuacji. Oprócz pomocy osobom bezdomnym zajmujemy si! moderowaniem grup 

wsparcia z zakresu profilaktyki uzale$nie).

 

 Nasza praca sk"ada si! z kilku etapów. Najpierw jest to badanie &rodowiska. 

Chodz#c po mie&cie, szukamy pustostanów, w których mo$emy spotka* osoby bezdomne. 

Sprawdzamy teren i staramy si! nawi#za* kontakt. Kolejnym etapem jest obecno&*. 

Przychodzimy, jeste&my z osobami, które potrzebuj# wsparcia. Wa$nym elementem jest 

te$ monitoring. Nawi#zywanie kontaktu oraz budowanie i utrzymywanie relacji s# bardzo 

wa$nymi aspektami naszej pracy. To s# procesy d"ugotrwa"e. Musimy pozna* si!, 

zrozumie* potrzeby i mo$liwo&ci podj!cia dzia"a) pomocowych. Unikamy tak$e zbyt 

bliskich relacji, emocjonalnych. 

 Mamy tak$e punkt wsparcia osób bezdomnych, na Wschodniej 32 w 'odzi. Osoby, 

z którymi nawi#$emy relacj!, mog# nas tam spotka*. Poza tym mog# liczy* na ciep"# 

herbat! lub odzie$. Jest to pomoc dora(na. Pomagamy tak$e w wype"nianiu rozmaitych 

dokumentów, które s# potrzebne do urz!dów. Mo$emy po&redniczy* w kontakcie                   

z pracownikiem socjalnym, który pó(niej b!dzie pracowa" z osobami bez domu. Mo$emy 

pomóc tak$e w uzyskaniu miejsca w schronisku lub w poradni uzale$nie). 

 Po d"u$szym czasie pozostawania w kontakcie z osob# bez domu, staramy si! 

ustali* grafik dzia"a): jakie dzia"ania osoba bezdomna mo$e podj#*, co powinna zrobi*,   

by poprawi* swoj# sytuacj!. Ustalamy plan i pomagamy go realizowa*. Wykorzystujemy 

                                                                                                                                       37

______________________________________________________________________________________
!ódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomno$ci — Bezdomno$% w !odzi



metod! dialogu motywuj#cego, dzi!ki temu osoby bezdomne otwieraj# si! przed nami i s# 

sk"onne do wspó"pracy nad planem zmian. Dialog motywacyjny ma na celu sprawienie,   

by osoba sama zda"a sobie spraw! ze swojego problemu i chcia"a podj#* walk! o lepszy 

dla siebie byt. Nasza praca sk"ada si! te$ cz!sto z redukcji szkód. Jest do cz!sto pomoc 

jednorazowa — przekazanie &piworów, zimowej odzie$y. Ostatni etap to zako)czenie 

relacji. 

Specyfika miasta

 W wielu miejscowo&ciach dzia"a praca z osobami bezdomnymi metod# 

streetworkingu, natomiast charakterystyczne dla 'odzi jest wyst!powanie wielu 

pustostanów, czyli miejsc w kamienicach, cz!sto do&* mocno zdewastowanych. Na mapie 

'odzi, bywa"y i bywaj# takie kamienice, które s# zajmowane nawet przez kilkana&cie osób 

bezdomnych i s# to miejsca w &cis"ym centrum 'odzi. Jedna z takich kamienic mie&ci"a si! 

np. przy hotelu Andel’s na ul. Ogrodowej. Takich kamienic w naszym mie&cie jest 

naprawd! wiele. Osoby, które do&wiadczaj# bezdomno&ci, zamieszkuj# je cz!sto bardzo 

d"ugo. Je$eli trafiamy na te osoby, nawi#zujemy relacj! i wprowadzaj#c swoje 

oddzia"ywanie, staramy si! odwie&* je od przebywania w danych miejscach, mi!dzy 

innymi dlatego, $e jest to dla nich samych niebezpieczne. Te miejsca nie s# przeznaczone 

do pobytu osób, generuj# wiele niebezpiecze)stw — od zawalenia stropów przez 

najró$niejsze po$ary, poniewa$ cz!sto zdarza si!, $e osoby bez domu same zaprószaj# 

ogie), czasami jest te$ tak, $e bezdomni s# atakowani przez kogo&  z zewn#trz i wtedy 

ogie) mo$e by* podk"adany, $eby pozby* si! ich z tych kamienic. 

 Cz!sto osoby bezdomne nocuj# pod schodami, na klatkach schodowych,               

w komórkach, na strychach. Wszystkie miejsca, gdzie jest ciep"o i mo$na schroni* si! 

przed niesprzyjaj#cymi warunkami pogodowymi — s# w polu zainteresowania osób bez 

domu. Osoby te pojawiaj# si! w obiektach po zmroku, cz!sto bardzo pó(no, $eby nie 

zosta* zauwa$onymi, $eby mieszka)cy nie wezwali Stra$y Miejskiej, która mog"aby ich 

usun#*, natomiast wychodz# bardzo wcze&nie rano, zanim mieszka)cy wyjd# do pracy. 

Jest to k"opotliwe dla nas, poniewa$ w ci#gu dnia nie mo$emy zasta* nikogo w takich 

miejscach. Dlatego chodzimy tam albo bardzo wcze&nie, albo po zmroku, $eby takie 

osoby spotka*. 

 Kolejn# "ódzk# cech# bezdomno&ci ulicznej s# budynki pofabryczne, cz!sto 

równie$ zamieszkane przez osoby do&wiadczaj#ce bezdomno&ci. Oczywi&cie nie chodzi   
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o wielkie hale bez szyb, bo tam hula wiatr i nie da si! tam przebywa*, ale s# to zazwyczaj 

jakie&  mniejsze pomieszczenia, w których osoby te urz#dzaj# sobie quasi mieszkania,      
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w których da si! zamieszka* i da si! $y* przez d"u$szy czas. Takim przyk"adem mo$e by* 

Fabryka im. Obro)ców Pokoju, gdzie w ostatnim pokoiku na najwy$szym pi!trze osoby 

do&wiadczaj#ce bezdomno&ci urz#dzi"y sobie namiastk! domu. To by"o miejsce na tyle 

przytulne, $eby da"o si! tam mieszka* i funkcjonowa*. 

Jakie widzimy szanse w tym, )eby$my mogli skutecznie pomaga% w !odzi?   

 Zale$y nam na zainteresowaniu jak najwi!kszej liczby osób, w tym szczególnie 

studentów, m"odzie$y, problematyk# bezdomno&ci i sprawienie, $e b!d# chcieli w"#czy* 

si! w proces pomagania. Takie dzia"ania podejmuj# ju$ studentki i studenci Uniwersytetu 

Medycznego w 'odzi, którzy w"#czyli si! w Czyst# Akcj!, polegaj#c# na przekazywaniu 

&rodków czysto&ci osobom bez domu. 

 Drugi element to pewnego rodzaju dzia"ania innowacyjne, jak np. Autobus dla osób 

bezdomnych i potrzebuj#cych, który je(dzi w 'odzi od pierwszego grudnia do pi!tnastego 

marca co roku. Jest on obs"ugiwany przez Towarzystwo Pomocy im. &w. Brata Alberta      

— Ko"o 'ódzkie i wspierany dotacj# Miejskiego O&rodka Pomocy Spo"ecznej w 'odzi.     

Jest to takie dzia"anie prewencyjne, które polega na rozwo$eniu w miejsca gromadzenia 

si! osób bezdomnych, gor#cych posi"ków. To tak$e dobra okazja do nawi#zywania 
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kontaktu z osobami bezdomnymi. Jako streetworkerzy w"#czamy si! w t! akcj!                   

i wykorzystujemy miejsca gromadzenia si! osób na gor#cy posi"ek, do nawi#zywania 

kontaktów z nowymi klientami. 

 Kolejn# szans#, jak# widzimy, jest rewitalizacja strefy wielkomiejskiej w 'odzi, która 

— jak mamy nadziej! — b!dzie "#czy"a si! z udost!pnianiem lokali na cele spo"eczne, 

czyli mi!dzy innymi dla osób, które wychodz# z sytuacji bezdomno&ci. 

 Nast!pn# bardzo wa$n# szans# jest dzia"anie organizacji pozarz#dowych                  

i instytucji pomocowych — szczególnie s# to wspólne dzia"anie w zakresie 'ódzkiego 

Partnerstwa Pomocy i organizowanie ró$nego typu wydarze) maj#cych na celu 

informowanie o problematyce bezdomno&ci. 

Jakie powa)ne zagro)enia niesie za sob& bezdomno$% uliczna?

 Poza nieszcz!&liwymi wypadkami, po$arami, zawaleniami, czyli zwi#zanymi            

z zamieszkiwaniem w pomieszczeniach do tego nieprzeznaczonych, mo$emy mówi* tak$e                    

o odmro$eniach, &mierci z wych"odzenia, je$eli osoby przebywaj# w miejscach w"asnej 

konstrukcji, altankach, namiotach. W styczniu 2016 roku zabierali&my z ulicy cz"owieka, 

który spa" na ko"drze przykryty tylko p"acht#. Kiedy wreszcie wyrazi" zgod! na to, $eby 
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pojecha* do placówki dla osób bezdomnych, p"achta by"a ju$ przysypana 

pi!ciocentymetrow# warstw# &niegu. Tak$e w takich warunkach, z ró$nych powodów, 

decyduj# si! $y* osoby bezdomne na ulicy. 

 Rewitalizacja równie dobrze mo$e by* zagro$eniem, je$eli organizuj#c na nowo 

tkank! miejsk#, nie b!dziemy my&leli tak$e o osobach, które domu nie maj#, a jako cz!&* 

naszej spo"eczno&ci, powinni mie* szans! powrotu do $ycia. 

__________________________________________
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Zdj!cie autorstwa Emilki, lat 7, powsta"o w ramach warsztatów fotograficznych 
prowadzonych przez Ew! %uber od 30 czerwca do 18 lipca 2015 roku. Warsztaty 
skierowane by"y do dzieci przebywaj#cych w Schronisku dla Kobiet i Dzieci Towarzystwa 
Pomocy im. &w. Brata Alberta w 'odzi. Warsztaty odby"y si! w ramach programu Animacji 
Spo"ecznej w projekcie pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów 
miejskich na wybranym obszarze w Mie&cie 'odzi”, realizowanego przez OPUS, CAL 
oraz Stowarzyszenie Spo"ecznie Zaanga$owani, wspó"finansowanego ze &rodków Unii 
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013.



Joanna Paliwoda 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Centrum Szkoleniowe w 'odzi 

Polska granica bezdomno$ci.
Cudzoziemcy w trakcie procedury oraz obj*ci ochron& na terytorium RP

a zagro)enie bezdomno$ci&

Wprowadzenie

Celem niniejszego artyku"u jest próba odpowiedzi na pytanie, czy cudzoziemcy           

w trakcie procedury lub obj!ci ochron# na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, s# jako 

wydzielona i okre&lona kategoria osób systemowo i potencjalnie zagro$eni bezdomno&ci#. 

Drugim celem tekstu jest zasygnalizowanie, jak sytuacja mieszkaniowa osób obj!tych 

ochron# mi!dzynarodow# (status uchod(cy, ochrona uzupe"niaj#ca) oraz ochron# krajow# 

(zgoda na pobyt ze wzgl!dów humanitarnych, zgoda na pobyt tolerowany) mo$e wp"ywa* 

na integracj! ze spo"ecze)stwem przyjmuj#cym.

1. Od granicy (z(o)enia wniosku) do decyzji 

Z punktu widzenia kluczowego dokumentu dotycz#cego uchod(ców, czyli Konwencji 

Genewskiej18, uchod(c# jest:
ka&da osoba, która na skutek uzasadnionej  obawy przed prze!ladowaniem z powodu rasy, 
narodowo!ci, religii, przekona( politycznych lub przynale&no!ci do okre!lonej  grupy spo'ecznej, 
przebywa poza granicami pa(stwa, którego jest obywatelem, i z powodu tych obaw nie chce lub 
nie mo&e korzysta"  z ochrony tego pa(stwa, albo która nie ma &adnego obywatelstwa                
i znajduj)c  si% na skutek podobnych zdarze(  poza pa(stwem swojego dawnego sta'ego 
miejsca zamieszkania, nie mo&e lub nie chce z powodu tych obaw powróci"  do tego pa(stwa 
(art. 1A pkt 2 Konwencji Genewskiej).

Cudzoziemiec ubiegaj#cy si! o ochron! na terytorium RP musi udowodni*,           

$e rzeczywi&cie opu&ci" swój kraj na skutek uzasadnionej obawy przed prze&ladowaniem.
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18  27 wrze!nia 1991 roku Polska podpisa'a Konwencj% z dnia 28 lipca 1951 roku dotycz)c) statusu 
uchod$ców (tzw. Konwencj% Genewsk)) oraz Protokó'  dotycz)cy statusu uchod$cy, sporz)dzony w Nowym 
Jorku 31 stycznia 1967 roku. Akty te reguluj) zasady traktowania uchod$ców.



Na czas trwania procedury, czyli w oczekiwaniu na decyzj!, czy dana osoba ma 

prawo uzyska* ochron! mi!dzynarodow# w Polsce, cudzoziemiec mo$e (ale nie musi) 

korzysta* ze &wiadcze) socjalnych zapewnianych przez Urz#d do Spraw Cudzoziemców, 

a realizowanych albo poprzez pobyt w o&rodku dla cudzoziemców, albo poprzez 

pobieranie &wiadczenia na pokrycie (we w"asnym zakresie) kosztów pobytu w Polsce.         

W tym okresie cudzoziemcy nie mog# korzysta* z innych &wiadcze) materialnych lub 

pieni!$nych (poza jednorazow# pomoc# na zakup odzie$y w wysoko&ci 140 z" oraz 

przyborami szkolnymi i pomocami dydaktycznymi dla dzieci). Przez pierwszych sze&* 

miesi!cy procedury cudzoziemcy nie mog# pracowa*. 

Pobyt w o!rodku

 Pobyt w o&rodkach dla cudzoziemców19  z punktu widzenia typologii ETHOS20 

mie&ci si! w kategorii koncepcyjnej „bez mieszkania” (Kategoria operacyjna: 5. Ludzie 
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19  O!rodki dla cudzoziemców prowadzone s) przez Urz)d do Spraw Cudzoziemców, wi%cej informacji na 
stronie www.udsc.gov.pl [dost%p: 22.02.2016].
20  ETHOS czyli European Typology on Homelessness and Housing Exclusion — Europejska Typologia 
Bezdomno!ci  i Wykluczenia Mieszkaniowego, wi%cej: http://www.feantsa.org/spip.php?rubrique175&lang=en
[dost%p: 22.02.2016].



zakwaterowani w o&rodkach dla uchod(ców / imigrantów). Zgodnie wi!c z t# typologi# 

cudzoziemcy ubiegaj#cy si! o ochron! w Polsce, korzystaj#cy ze &wiadczenia w postaci 

pobytu w o&rodku, do&wiadczaj# bezdomno&ci na mocy ustawy i aktów wykonawczych21.

"wiadczenia na pokrycie kosztów pobytu we w#asnym zakresie

Alternatyw# wobec pobytu w o&rodku jest pobieranie &wiadczenia na pokrycie 

kosztów pobytu we w"asnym zakresie. Oznacza to konieczno&* samodzielnego wynaj!cia 

mieszkania na zasadach komercyjnych (pracownicy socjalni o&rodków nie pomagaj#         

w szukaniu mieszkania, zawieraniu umów, nie uczestnicz# w rozmowach z najemc#, nie 

kontroluj# warunków mieszkaniowych). Wysoko&* &wiadcze) ustalona zosta"a                  

w rozporz#dzeniu z 2010 roku i od tego czasu nie uleg"a zwi!kszeniu22. Równie$ projekt 

nowego rozporz#dzenia nie przewiduje zwi!kszenia kwot przyznanych na utrzymanie 

poza o&rodkiem. Z punktu widzenia typologii ETHOS w wielu przypadkach sytuacja 

cudzoziemców pobieraj#cych &wiadczenia na pokrycie pobytu we w"asnym zakresie 

sytuuje si! w kategorii koncepcyjnej „Niezabezpieczone mieszkanie” (kategoria operacyjna 

8.2 — Wynajmuj#cy [podnajmuj#cy] nielegalnie) oraz „Nieodpowiednie mieszkanie” (kategorie 

operacyjne: 12.1 — Zamieszka"e lokale niespe"niaj#ce standardów mieszkaniowych,      

13.1 — Najwy$sza krajowa forma przeludnienia — przeludnienie skrajne). Wysoko&* 

&wiadcze), które zgodnie z rozporz#dzeniem otrzymuj# cudzoziemcy na pokrycie pobytu 

poza o&rodkiem, w po"#czeniu z brakiem mo$liwo&ci pracy przez pierwszych sze&* 

miesi!cy trwania procedury powoduje, $e równie$ ta grupa osób do&wiadcza bezdomno&ci 

na mocy ustawy. Zarazem jednak cudzoziemiec mo$e w dowolnej chwili powróci* do 

o&rodka.

Paradoksalnie jednak czas oczekiwania na decyzj! w sprawie udzielenia ochrony       

na terytorium RP jest zarazem czasem najwi!kszej stabilno&ci i przewidywalno&ci             

co do sytuacji (bez)mieszkaniowej cudzoziemców.
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21  Zasady, warunki i tryby przyjmowania cudzoziemców ubiegaj)cych si% o ochron% mi%dzynarodow) 
reguluje Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP      
(zob. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031281176 [dost%p: 22.02.2016], tekst ujednolicony). 
22  Wysoko!"  !wiadcze(, w tym !wiadcze( na pokrycie pobytu we w'asnym zakresie, reguluje 
Rozporz)dzenie Ministra Spraw Wewn%trznych i  Administracji  z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie 
wysoko!ci pomocy dla cudzoziemców ubiegaj)cych si% o udzielenie ochrony mi%dzynarodowej. Wynosz) 
one zgodnie z §6 Rozporz)dzenia — 25 z' na dob%, w przypadku jednej osoby oraz 20 z'  (na osob% na dob% 
w przypadku dwóch osób), 15 z'  (na osob%  na dob% w przypadku trzech osób), 12,50 z' (na osob% na dob% 
w przypadku czterech osób i wi%cej), (zob. Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl/
DetailsServlet?id=WDU20160000311 [dost%p: 22.02.2016]).



Decyzja pozytywna 

 Kolejny etap pobytu w Polsce rozpoczyna si! od decyzji przyznaj#cej:

a) status  uchod(cy, ochron! uzupe"niaj#c# (przyznawane zgodnie z ustaw#                 

o udzielaniu cudzoziemcom ochrony),

b) zgod! na pobyt ze wzgl!dów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany23  

(przyznawane na podstawie ustawy o cudzoziemcach).

  Osoby, które otrzyma"y status uchod(cy lub ochron! uzupe"niaj#c#, mog# wyst#pi*           

z wnioskiem o realizacj! Indywidualnego Programu Integracyjnego (IPI) do Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub o&rodka pomocy spo"ecznej. ,wiadczenia, które 

cudzoziemiec otrzymuje w okresie realizacji IPI24, mog# by* przeznaczone na wynajem 

mieszkania, utrzymanie i nauk! j!zyka polskiego. Nale$y jednak zauwa$y*, $e:
Pracownicy PCPR-ów zwracaj) uwag%, i& problem mieszkaniowy pojawia si% tu& po wyj!ciu 
uchod$cy z o!rodka i  zako(czeniu wyp'acania !wiadcze( pieni%&nych przez Departament 
Pomocy Spo'ecznej UdsC. Ju& wtedy cudzoziemiec ma trudno!ci z wynaj%ciem jakiegokolwiek 
lokum. Niekiedy urz%dnicy staraj)c  si% u'atwi"  start osobom, które otrzyma'y w Polsce ochron% 
mi%dzynarodow), staj) si% po!rednikami  w negocjacjach z w'a!cicielem mieszkania lub 
uruchamiaj) sie" prywatnych kontaktów. Podobnie post%puj) pracownicy organizacji 
pozarz)dowych. Jednak zasoby takich nieformalnych sieci szybko si% wyczerpuj), st)d tak 
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23 „Cudzoziemiec, który z wa&nego powodu nie mo&e zosta"  zobowi)zany do powrotu do kraju pochodzenia, 
mo&e uzyska" w Polsce zgod% na pobyt ze wzgl%dów humanitarnych lub zgod% na pobyt  tolerowany. 
Zgod% na pobyt ze wzgl%du humanitarnych oraz zgod% na pobyt tolerowany mo&e uzyska" cudzoziemiec, 
je&eli zobowi)zanie go do powrotu mo&e nast)pi" jednie do pa(stwa, w którym: 
  a) zagro&one by'oby jego prawo do &ycia, wolno!ci i bezpiecze(stwa osobistego, lub 
  b) móg'by on zosta" poddany torturom albo nieludzkiemu lub poni&aj)cemu traktowaniu albo karaniu, lub       
  c) móg'by by" zmuszony do pracy, lub
 d) móg'by by" pozbawiony prawa do rzetelnego procesu s)dowego albo by"  ukarany bez podstawy 
prawnej.
    Dodatkowo, zgoda na pobyt ze wzgl%dów humanitarnych jest udzielana, je&eli  zobowi)zanie cudzoziemca 
do powrotu:
  a) narusza'oby jego prawa do &ycia rodzinnego lub prywatnego, lub
  b) narusza'oby prawa dziecka. 
    Dodatkowo, zgoda na pobyt tolerowany jest udzielana, je&eli zobowi)zanie cudzoziemca do powrotu:
  c) jest niewykonalne z przyczyn niezale&nych od polskich instytucji odpowiedzialnych za wykonanie decyzji 
o zobowi)zaniu cudzoziemca do powrotu i od samego cudzoziemca, lub
 d) mo&e nast)pi"  jedynie do pa(stwa, do którego wydanie go jest niedopuszczalne na podstawie  
orzeczenia s)du albo z uwagi na rozstrzygni%cie Ministra Sprawiedliwo!ci o odmowie wydania cudzoziemca.
 W decyzji  o udzieleniu cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany zostaje okre!lony obowi)zek 
cudzoziemca do zg'aszania si% w okre!lonych terminach do komendanta oddzia'u Stra&y Granicznej lub 
komendanta placówki  Stra& Granicznej, wskazanego w decyzji  lub w'a!ciwego ze wzgl%du na miejsce 
aktualnego pobytu cudzoziemca. Cudzoziemiec b%dzie musia' równie& informowa"  Stra& Graniczn) o ka&dej 
zmianie swojego miejsca zamieszkania”. Serwis internetowy Migrant info.pl, http://www.migrant.info.pl/
zgoda-na-pobyt-ze-wzgledow-humanitarnych-oraz-zgoda-na-pobyt-tolerowany.html [dost%p: 22.02.2016].
24 W zale&no!ci od liczby osób w rodzinie !wiadczenie wynosi miesi%cznie: do 630 z' na osob% w rodzinie 4-
osobowej i  wi%kszej, do 756 z'  na osob% w rodzinie 3-osobowej, do 882 z'  na osob% w rodzinie 2-osobwej i 
do 1.260 z'  miesi%cznie na osob%  samotnie gospodaruj)c). Wi%cej o IPI: https://www.mazowieckie.pl/pl/
urzad/polityka-spoleczna/uchodzcy/727,Pomoc-integracyjna-dla-uchodzcow-oraz-osob-posiadajacych-
ochrone-uzupelniajaca.html [dost%p: 22.02.2016].



istotne jest zapewnienie trwa'ego i  przewidywalnego wsparcia instytucjonalnego w tym 
zakresie25. 

Równocze&nie cz!sto zdarzaj# si! sytuacje, gdy mi!dzy podpisaniem IPI, jego 

akceptacj# a wyp"at# &wiadcze) mija kilka miesi!cy, co w praktyce oznacza, $e przez ten 

okres cudzoziemcy nie otrzymuj# &rodków przeznaczonych na wynajem mieszkania, 

utrzymanie i nauk! j!zyka polskiego. IPI realizowane jest przez 12 miesi!cy i nie ma 

mo$liwo&ci jego przed"u$enia. Po zako)czeniu IPI cudzoziemcy maj# dost!p do 

&wiadcze) socjalnych na tych samych zasadach co obywatele polscy. Mog# tak$e ubiega* 

si! o mieszkania z zasobów lokalowych gmin, w których mieszkaj#, na tych samych 

zasadach, co obywatele, przy czym jedynie w Warszawie i Lublinie wyodr!bnione s# 

mieszkania chronione dla uchod(ców.

Nale$y zauwa$y*, $e po zako)czeniu IPI wielu cudzoziemców musi szuka* nowych 

mieszka) (w"a&ciciele rozwi#zuj# umow! w zwi#zku z zako)czeniem okresu wyp"acania 

&wiadcze) lub cudzoziemcy szukaj# ta)szego mieszkania).
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25 Agnieszka Chrzanowska, Izabela Czerniejewska, Mieszkamy tutaj, bo nie mamy innego wyj"cia… Raport 
z monitoringu warunków mieszkaniowych uchod(ców w Polsce, Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji 
Prawnej 2015, s. 9.



   Osoby, którym udzielono zgody ze wzgl!dów humanitarnych lub zgody na pobyt 

tolerowany nie s# uprawnione do realizacji IPI, maj# tak$e ograniczony dost!p                

do &wiadcze) z pomocy spo"ecznej: w formie schronienia, posi"ku, niezb!dnego ubrania 

oraz zasi"ku celowego. Autorki raportu z monitoringu warunków mieszkaniowych 

uchod(ców w Polsce zauwa$aj#, $e:
W jeszcze gorszej sytuacji s) osoby, którym przyznano zgod% na pobyt ze wzgl%dów 
humanitarnych, którym ustawodawca – z niezrozumia'ych powodów – odmówi' nie tylko prawa 
do IPI, ale tak&e ograniczy'  do absolutnego minimum prawo do pomocy spo'ecznej. A przecie& 
decyzja o pobycie ze wzgl%dów humanitarnych, podobnie jak decyzja o statusie uchod$cy          
i ochronie uzupe'niaj)cej, jest wydawana bezterminowo – chodzi  zatem o ludzi, którzy b%d) 
przez d'u&szy czas mieszka" w naszym kraju i to w interesie Polski  powinno le&e"  zapewnienie 
im takiego wsparcia integracyjnego na starcie, by umo&liwi"  im w perspektywie 
usamodzielnienie si%. Ponadto pobyt ze wzgl%dów humanitarnych, jak dot)d, przyznawany jest 
najcz%!ciej ze wzgl%du na dobro dzieci cudzoziemców ubiegaj)cych si% o ochron% 
mi%dzynarodow), które w czasie przed'u&aj)cego si% post%powania uchod$czego zd)&y'y si% 
zintegrowa" z nowym otoczeniem. Mamy zatem do czynienia g'ównie z rodzinami z ma'ymi 
dzie"mi. Odmawiaj)c im wsparcia, godzimy przede wszystkim w dobro dzieci. O ile bowiem ich 
rodzice nie znajd) natychmiast sta'ej i dobrze p'atnej pracy, ca'e rodziny s) zagro&one tu'aczk) 
po substandardowych lokalach oraz, bardzo cz%sto, bezdomno!ci)26.

2. Konsekwencje bezdomno$ci dla integracji cudzoziemców w Polsce

Wielokrotne wizyty autorki niniejszego artyku"u u rodzin cudzoziemców                  

(w o&rodkach, na &wiadczeniach poza o&rodkiem, po zako)czeniu procedury — obj!tych 

ochron# mi!dzynarodow# i krajow#) potwierdzaj# kluczowy wp"yw warunków 

mieszkaniowych na integracj! cudzoziemców ze spo"ecze)stwem przyjmuj#cym. Fakt,     

i$ wst!p do o&rodka wymaga zgody dyrektora UdSC, pozwala postawi* hipotez!,            

$e równie$ integracja (rozumiana jako proces obustronny) spo"ecze)stwa przyjmuj#cego    

z cudzoziemcami pozostaj#cymi w trakcie procedury jest utrudniona, je&li nie wr!cz 

niemo$liwa. Tak$e osoby przebywaj#ce na &wiadczeniach poza o&rodkiem                   

m.in. ze wzgl!du na trudne warunki mieszkaniowe nie utrzymuj# kontaktów towarzyskich   

z Polakami („my tu nawet krzese" nie mamy, a jak go&ci posadzi* na pod"odze?”                  

— z rozmowy z rodzin# M. z Czeczenii). Sytuacja mieszkaniowa cudzoziemców wp"ywa 

na wszystkie aspekty ich $ycia: 
Cz'owiek, który mieszka w niesprzyjaj)cych warunkach (np. w lokalu przeludnionym, 
zagrzybionym, wilgotnym i  zimnym, bez podstawowych wygód czy odpowiedniego wyposa&enia 
mieszkania, znacznie oddalonym od niezb%dnej infrastruktury) lub jest zagro&ony 
bezdomno!ci), ma mniejsz) motywacj% do poszukiwania pracy, uczenia si% j%zyka, dbania       
o edukacj% dzieci  czy integrowania si% ze spo'eczno!ci) lokaln) oraz jest nara&ony na sta'e 
pogarszanie si% stanu zdrowia psychicznego i  fizycznego. Je!li podstawowa potrzeba, jak) jest 
mieszkanie w bezpiecznych i godziwych warunkach, jest niezaspokojona, skuteczna integracja 
na ka&dej innej p'aszczy$nie jest równie& zazwyczaj  niemo&liwa lub przynajmniej bardzo 
utrudniona27.
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Sk"ania to do odwrócenia potocznej opinii, i$ cudzoziemcy (uchod(cy) traktuj# 

Polsk! jako kraj tranzytowy. Mo$na zapyta*, czy to raczej systemowo wymuszona z"a 

sytuacja mieszkaniowa i nieko)cz#ca si! tu"aczka wielu cudzoziemców nie jest przyczyn#, 

dla której decyduj# si! oni wyjecha* z Polski do krajów, w których zapewnienie mieszkania 

o odpowiednim standardzie jest "atwiejsze. Zarazem nale$y zauwa$y*, $e brak rozwi#za) 

w tym zakresie oddzia"uje nieodwracalnie na konkretne osoby, które po d"ugotrwa"ej 

procedurze uzyskuj# ochron! i podejmuj# trud integracji w Polsce oraz prowadzi do 

zmarnotrawienia &rodków przeznaczonych na przed"u$aj#ce si! utrzymanie w o&rodku lub 

poza o&rodkiem i ewentualnie realizacj! IPI.

Podsumowanie

Analiza sytuacji mieszkaniowej osób w trakcie procedury o obj!cie ochron#            

w Polsce (korzystaj#cych ze &wiadcze) w o&rodku lub pobieraj#cych &rodki na 

samodzielne utrzymanie) oraz osób obj!tych ochron# mi!dzynarodow# (status uchod(cy, 
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ochrona uzupe"niaj#ca) oraz krajow# (zgoda na pobyt ze wzgl!dów humanitarnych, zgoda 

na pobyt tolerowany) pozwala zauwa$y*, $e ta kategoria cudzoziemców nara$ona jest 

systemowo na do&wiadczenie bezdomno&ci (w ró$nych formach). Najbardziej stabiln# 

sytuacj! pod wzgl!dem zapewnienia dost!pu do zakwaterowania i podstawowych 

&rodków utrzymania maj# osoby przebywaj#ce w o&rodkach dla cudzoziemców; 

cudzoziemcy pobieraj#cy &rodki na samodzielne utrzymanie mog#, w razie trudno&ci            

z utrzymaniem si!, w dowolnym momencie wróci* do o&rodka. W szczególnie trudnej 

sytuacji s# osoby, które zako)czy"y realizacj! Indywidualnego Programu Integracyjnego 

oraz osoby, które otrzyma"y w Polsce zgod! na pobyt ze wzgl!dów humanitarnych lub 

zgod! na pobyt tolerowany. Sytuacja mieszkaniowa wp"ywa negatywnie na ró$ne aspekty 

integracji cudzoziemców i mo$e by* przyczyn#, dla której mimo sp!dzenia d"ugiego czasu 

w Polsce (oczekiwanie na decyzj!, ewentualnie realizacja IPI) decyduj# si! wyjecha* do 

innych krajów UE.
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Bo(ena Antoniak

Przemoc w rodzinie

 a bezdomno!"
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Bo)ena Antoniak

Specjalistyczny O&rodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 
ul. Franciszka)ska 85 w 'odzi 

Przemoc w rodzinie a bezdomno$% 

 Specjalistyczny O&rodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy                 

ul. Franciszka)skiej 85 w 'odzi dzia"a od ponad dwudziestu lat. Jest on placówk# 

schroniskow#, ale je$eli chodzi o miejsca schroniskowe, mamy ich bardzo niewiele, bo 24. 

G"ówny nacisk k"adziemy zawsze na terapi! dla osób, które doznaj# przemocy, s# w ni# 

uwik"ane. Oferta jest skierowana dla osób bitych, g"ównie kobiet, poniewa$ m!$czyzn 

przyjmujemy oko"o dwóch rocznie i to w ostatnich latach, wcze&niej nie. Kobiety s# bite, 

poni$ane, maj# wyrywane w"osy, s# szarpane, jest stosowana wobec nich du$a przemoc 

fizyczna i psychiczna, s# obrzucane s"owami wulgarnymi, obra(liwymi, doznaj# przemocy 

seksualnej, s# równie$ bardzo g"!boko n!kane, czyli wyst!puje te$ zjawisko stalkingu. 

Przy tym wszystkim zwykle obecne s# dzieci. To &rodowiska wysoce poranione. 

Przychodz# do nas kobiety z dzie*mi w wyj#tkowo z"ym stanie. S# zn!kane, a g"ównie 

uciekaj# ze swojego domu, czyli nie ma w ich przypadku stricte bezdomno&ci,                 

bo najcz!&ciej one maj# miejsce zameldowania, zostaj# jednak bez dachu nad g"ow#, 

niekompletnie ubrane, bez dokumentów. Jest to dla nich rzeczywi&cie, bardzo du$e 

prze$ycie. Znajduj# si! w placówce terapeutycznej, gdzie zatrudniamy czterech 

terapeutów, w&ród których jest psycholog i pedagog. Jest tak$e dwóch pracowników 

socjalnych i prawnik. Kobiety otoczone s# rzeczywi&cie opiek#. 

 Okres pobytu w naszej placówce wynosi trzy miesi#ce. Terapeutycznie to w miar! 

wystarczy. Natomiast kiedy przychodzi koniec tego terminu, zaczynaj# si! schody            

— dok#d pójd!? Czyli przychodzi do nas kobieta, praktycznie bez miejsca bezpiecznego 

pobytu i opuszcza nas, nadal nie maj#c zabezpieczonego miejsca pobytu. Ma dwie opcje: 

wynaj#* mieszkanie lub uda* si! do którego&  z dwóch schronisk "ódzkich. Oczywi&cie,       

$e wspó"pracujemy z tymi schroniskami, ale zaczynamy z pacjentk# rozmawia* ju$           

w pierwszym miesi#cu pobytu u nas, $eby oswoi"a si! z t# my&l# i wzi!"a pod uwag! 

ewentualno&* pobytu z dzie*mi w schronisku dla osób bezdomnych. 
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 Nie by"o osoby, która przy pierwszej propozycji powiedzia"aby — „tak, dobrze”. 

Dlatego zaczynamy tak wcze&nie, poniewa$ panie porywaj# si! na wynaj!cie mieszkania, 

s# same, cho* nie s# samotne, lecz opuszczone. W zwi#zku z tym cz!sto nie s# w stanie 

utrzyma* siebie i dzieci w wynaj!tym mieszkaniu. Ko)cz#c trzymiesi!czny pobyt u nas, nie 

zamyka si! jeszcze $adna z ich spraw: ustalenie miejsca pobytu dzieci — decyzja 

zapadnie albo nie w ci#gu trzech miesi!cy; alimenty — nie zapadn#; o rozwodzie w ogóle 

nie mówmy. A có$ dopiero, je&li taka kobieta pozostaje w zwi#zku, có$ znaczy wniosek     

o lokal socjalny? Nie znaczy nic.

 

 W trakcie pobytu w naszym o&rodku równie$ bardzo aktywizujemy kobiety do 

podj!cia pracy. Motywujemy je do poszukiwania zatrudnienia. Pracujemy nad ich 

autoprezentacj#, przygotowaniem do rozmowy kwalifikacyjnej. Mimo tego wszystkiego,     

te dzia"ania s# tak$e po nic, poniewa$ je$eli sk"adamy wniosek o lokal socjalny, to jego 

dost!pno&* okre&laj# kryteria dochodowe, w które wchodz#: alimenty, pomoc z MOPS       

i Centrum ,wiadcze) Socjalnych, czyli &wiadczenie rodzinne. W tym momencie ca"a 

aktywizacja zawodowa idzie wniwecz, bo nasze pacjentki nie chc# podj#* zatrudnienia,  

by nie przekroczy* minimum socjalnego, uprawniaj#cego je do przyznania im lokalu 

socjalnego. Odno&nie do lokali socjalnych bywa te$ tak jak w historii, któ# pami!tam          

i która mn# wstrz#sn!"a kilka lat temu. Pacjentka od nas rozpocz!"a wcze&niej staranie      

o lokal samodzielny dla siebie i syna. Sz"o to (le mi!dzy innymi dlatego, $e sama tych 

spraw nie dopilnowywa"a. Skupi"y&my si! na tym bardzo, poniewa$ m!$em by" czynny 

narkoman, bardzo agresywny, &ledz#cy j#, gn!bi#cy — nie by"o wi!c mo$liwo&ci, $eby 

powróci"a do jego domu. By"a w trudnej sytuacji, opuszczona, daleko od rodziny,             

bo pochodzi"a z województwa kujawsko-pomorskiego — przenios"a si! do wi!kszego 

miasta w poszukiwaniu pracy, szcz!&cia i lepszego $ycia. Osoba bardzo zamkni!ta           

w sobie, ale bardzo spokojna i przesympatyczna. Sko)czy" si! jej pobyt, skierowa"y&my j# 

do jednego ze schronisk. Zerwa" si! nagle z pani# kontakt, ale przysz"a po jakim& czasie 

do nas do placówki i powiedzia"a, $e niestety nie wytrzyma"a w schronisku, nie radzi"a 

sobie i nie potrafi"a tam funkcjonowa*. Po pewnym czasie dowiedzia"y&my si!, jak# 

podj!"a decyzj!, poniewa$ zadzwoni" do nas pracownik socjalny, z którym by"y&my           

w kontakcie. Otó$ w pobli$u miejsca zamieszkania m!$a, kto&  podnaj#" jej pokój. 

Przeprowadzi"a si! tam z dzieckiem i dobrze sobie radzi"a. Pracowa"a, ma"y chodzi" do 

szko"y, ale zosta"a ci!$ko pobita w bramie, wracaj#c z pracy do domu. Niestety                

ze skutkiem &miertelnym. Trzy miesi#ce pó(niej z wydzia"u spraw lokalowych otrzyma"am 
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telefon z informacj#, $e prosz# t! pani# o kontakt, bo zosta" jej przyznany lokal socjalny. 

Trwa"o to pi!* lat. %eby stara* si! o lokal socjalny trzeba bowiem udowodni* swój pobyt 

na terenie miasta 'odzi, ona mia"a udowodnionych dwana&cie lat, czeka"a na ten lokal,   

ale wróci"a w dawne &rodowisko. By"o jej znane, wiedzia"a, czego mo$e si! spodziewa*, 

my&la"a, $e to &rodowisko, w którym jest taka poprawna, pomo$e jej, ochroni j#. Tak si! 

nie sta"o. 

 Moje pacjentki, osoby, nad którymi pracuje sztab ludzi, $eby umo$liwi* im wyj&cie    

z sytuacji przemocy, przychodz# do mnie bez miejsca bezpiecznego pobytu i wychodz#    

w ogromnym zagro$eniu dalej. 
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 Marek Marusik 

Stra( Miejska w &odzi 
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Marek Marusik28

Stra$ Miejska w 'odzi
Naczelnik Oddzia"u Dzielnicowego 'ód(-Ba"uty

Do$wiadczenia (ódzkiej Stra)y Miejskiej w pracy z osobami bezdomnymi
na przyk(adzie dzielnicy Ba(uty

Bezdomni 

Ilo&* osób bezdomnych w 'odzi utrzymuje si! od kilku lat na wyrównanym 

poziomie. Co ciekawe, znaczna cz!&* osób bez domu spotykanych w 'odzi pochodzi       

z innych miejscowo&ci, a nawet województw — mo$na by si! pokusi* o stwierdzenie,       

$e bezdomno&* uaktywni"a now# ga"#( „turystyki”. Co wi!cej, osoby te twierdz#,              

$e w 'odzi s# „idealne warunki do bezdomno&ci”. Rodzi si! pytanie, czy to dobrze 

&wiadczy o naszym mie&cie, czy raczej jest to w"a&nie punkt do poprawy w polityce 

spo"ecznej Samorz#du Województwa i nie tylko? Sam osobi&cie, przy okazji ró$nych 

wydarze), mia"em okazj! rozmawia* z bezdomnymi i koronnym argumentem 

„turystów” (bezdomnych spoza 'odzi) jest to, $e po pierwsze, 'ód( jest miastem 

pustostanów, co daje praktycznie nieograniczone mo$liwo&ci „zdobycia” dachu nad g"ow# 

w nieruchomo&ciach, które s# w przyzwoitym stanie. Po drugie, istniej# tutaj ogromne 

mo$liwo&ci w zakresie zdobywania &rodków na utrzymanie, m.in. poprzez „recykling” 

nieruchomo&ci zdewastowanych (wypalanie kabli miedzianych, zbrojenia stropów, 

schodów, etc.). S"ysza"em histori!, $e uboga rodzina z innej miejscowo&ci w Polsce, gdzie 

mia"a straszne warunki mieszkaniowe, zaj!"a w 'odzi pustostan (mieszkanie w kamienicy 

komunalnej), op"aci"a czynsz i niejako z ustawy naby"a prawa lokatorskie. Po jakim& czasie 

zadzwoni" w tej sprawie do Stra$y Miejskiej pracownik Administracji Zasobów 

Komunalnych, $e maj# dzikiego lokatora i trzeba go „wykurzy*”. Jest to co& 
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niesamowitego: cz"owiek ma problemy mieszkaniowe, zadaje sobie trud, $eby te warunki 

poprawi*, znajduje sobie lokal, który stoi pusty i niszczeje, zajmuje go, cz!sto doprowadza 

do porz#dku, a administracja mówi, $e trzeba go usun#*. Dlaczego nie zalegalizowa* 

pobytu takich osób? Dlaczego nie podpisa* z nimi umowy najmu etc.? Zdaj! sobie 

spraw!, $e jest masa ludzi czekaj#cych na mieszkania socjalne czy komunalne, ale mo$e 

tych „oczekuj#cych” jako& zmobilizowa*? Eksperci od polityki mieszkaniowej                       

i zabezpieczenia spo"ecznego maj# na tym polu du$o do zrobienia i jestem pewien,          

$e z czasem wypracuj# dobr# praktyk! w tym zakresie. 

Nielegalny handel 

 W ostatnim czasie, przede wszystkim w okolicy Ba"uckiego Rynku, nasili"o si! 

zjawisko, które my potocznie nazywamy pchlim targiem. Jednak ci ludzie, którzy stoj#, pod 

znajduj#c# si! tam Biedronk#, nie handluj# rzeczami, które mog"yby przedstawia* jak#& 

znaczn# warto&*. Zazwyczaj s# to rzeczy znalezione na &mietniku (u$ywana odzie$          

z okradzionych kontenerów PCK, elektro&mieci) lub wyprzedaj# to, co jeszcze zosta"o im 

w domu, $eby zarobi* na jedzenie. Kiedy stra$nicy rozmawiaj# z tymi lud(mi, zazwyczaj 

okazuje si!, $e nie korzystaj# z pomocy spo"ecznej, bo dla nich wi!kszym wstydem jest 

pój&* i prosi* o pomoc ni$ stan#* ze swoim dobytkiem na chodniku i go wyprzedawa*. 

Mo$e na tym polu warto by"oby wdro$y* dzia"ania pomocowe na zasadzie streetworkingu, 

dotrze* do takich osób, zidentyfikowa* ich potrzeby i problemy, ostatecznie udzieli* 

niezb!dnej pomocy? W wielu przypadkach droga do bezdomno&ci jest bardzo krótka: 

skrajne ubóstwo — problemy z zad"u$eniem mieszkania i jego bie$#cym utrzymaniem     

— eksmisja i ostatecznie w"a&nie bezdomno&*.

Ubóstwo

 Ten punkt koresponduje z punktem opisanym powy$ej. Mamy w 'odzi coroczn# 

akcj! pod nazw# „Autobus dla bezdomnych”. To akcja sezonowa: trwa mniej wi!cej od 

pocz#tku grudnia do po"owy marca. Autobus ten je(dzi tylko noc# z jedzeniem i pomoc# 

skierowan# dla osób bezdomnych. Jednak w czasie przejazdu autobusu przez miasto,     

na ciep"y posi"ek i herbat! nie przychodz# sami bezdomni, lecz tak$e inne osoby,           

dla których jest to jedyna szansa na ciep"y posi"ek, bo nie sta* ich na jedzenie, czy by* 

mo$e maj# odci!ty w domu pr#d i nie maj# jak przygotowa* sobie ciep"ego posi"ku.      
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St#d te$ od pewnego czasu akcja ta nosi nazw! „Autobus dla bezdomnych                         

i potrzebuj#cych”. Tu zatem pojawia si! kolejna szansa, $eby tych ludzi zidentyfikowa*        

i im pomóc, czy nawet z nimi porozmawia* i zach!ci* ich do szukania pomocy lub 

rozwi#zania problemu. Mo$e nale$a"oby rozwa$y* rozszerzenie dzia"alno&ci takiego 

autobusu na ca"y rok, nie tylko na zim!. Mo$e warto by"oby te$ wdro$y* streetworking       

w miejscach, gdzie pojawia si! autobus? W ka$dym razie, na terenie Ba"ut spotykamy 

coraz wi!cej osób — szczególnie w podesz"ym wieku — które albo zbieraj# jedzenie        

w &mietnikach, albo prosz# o wsparcie pod sklepami. Bezdomno&* to tak$e pochodna 

ubóstwa.

Obieg informacji pomi*dzy instytucjami i profesjonalizm kadr

 Zagadnienie to stanowi chyba najwi!ksze wyzwanie polityki spo"ecznej. 

Mechanizmy wspó"pracy i wytyczne s#, ale mam wra$enie, $e nie dzia"aj# tak, jak 

powinny. Przyk"adem mo$e by* sytuacja, w której rodzina z dzie*mi jest pod opiek# 

Miejskiego O&rodka Pomocy Spo"ecznej, a zdarza si!, $e szko"a nic o tym nie wie. 

Rodzina ma kuratora, a pracownik socjalny nie jest o tym poinformowany. Dziecko nie 

chodzi do szko"y, wi!c dyrektor uznaje, $e dziecko chyba jest chore, a pracownik socjalny 

mówi, $e nie chodzi, bo rodzice go nie posy"aj#. I tak mo$na dalej ten "a)cuszek rozwija*... 

S# to autentyczne sytuacje z ubieg"ego roku, o jakich wiem. Potrzeba skutecznej 

komunikacji pomi!dzy instytucjami pomocowymi, ewaluacji podj!tych dzia"a), a nast!pnie 

podejmowania adekwatnych kroków wobec zaistnia"ej sytuacji kryzysowej. Oczywi&cie, 

najistotniejszy jest dobór odpowiedniej kadry. Podam kolejny przyk"ad z Ba"ut: patrol 

naszej Stra$y w czasie kontroli terenów zielonych odkrywa kobiet!, która nie sprawuje 

nale$ytego nadzoru nad zwierz!tami — opiekuje si! trzema psami, ale brakuje jej 

urz#dze) do uprz#tania nieczysto&ci, psy s# uwolnione z uwi!zi etc. Stra$nik zadaje 

pytanie o szczepienia zwierz#t, a kobieta twierdzi, $e psy s# szczepione regularnie lecz 

ona nie ma ich ksi#$eczek zdrowia. Po sprawdzeniu okazuje si!, $e psy jednak szczepie) 

nie maj#. Stra$nik nak"ada na kobiet! grzywn! — nie jest relatywnie wysoka, bo to 50 z" 

— i nakazuje wykona* szczepienia. Za kilka dni przychodzi do nas list ze skarg#                     

i pretensjami, jak to stra$nik móg" by* bezduszny i na"o$y" mandat, przecie$ kobieta          

z dobrego serca zajmuje si! sze&cioma psami (sic!) i ma bardzo trudn# sytuacj! 

materialn# itd. Pod pismem podpisuje si! pracownik socjalny, który potwierdza wszelkie 

informacje zawarte w tej korespondencji. Rodzi si! wi!c pytanie: dlaczego pracownik 
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socjalny, kobiecie, która nie ma wystarczaj#cych &rodków do $ycia i zabezpieczenia 

w"asnych potrzeb, pozwala utrzymywa* takie „stadko” i do tego podpisuje si! pod 

oficjalnym pismem? 

Podsumowanie 

 Reasumuj#c, kwestia bezdomno&ci jest bardzo skomplikowana i niekiedy bardzo 

trudna do rozwi#zania, szczególnie je$eli osoba bezdomna nie chce wspó"pracowa*.        

W pracy stra$nika miejskiego osoby bezdomne spotykamy codziennie. Nie ma dnia, aby 

stra$nicy nie udzielali pomocy osobie bezdomnej. Niestety ze wzgl!dów ustawowych29 

nasza pomoc ogranicza si! zazwyczaj do przewiezienia takiej osoby do schroniska dla 

bezdomnych, do tzw. ogrzewalni lub, co zdarza si! najcz!&ciej — do Miejskiego Centrum 

Zdrowia Publicznego, czyli do dawnej izby wytrze(wie). Mimo tego ograniczenia 

instytucjonalnego stra$nicy niejednokrotnie wychodz# poza ramy swojej pracy i pomagaj# 

osobom potrzebuj#cym w znalezieniu pracy, mieszkania czy nawet pozyskaniu odzie$y        

i $ywno&ci. Jest to pierwszy krok, który mo$e ostatecznie doprowadzi* do poprawy sytuacji 

potrzebuj#cego cz"owieka. 

______________________________________________
BIBLIOGRAFIA

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o stra$ach gminnych, Dz.U. 1997 nr 123 poz. 779, art. 11, 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971230779 [dost!p: 22.02.2016].
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Zdj!cie autorstwa Kacpra, lat 12, powsta"o w ramach warsztatów fotograficznych 
prowadzonych przez Ew! %uber od 30 czerwca do 18 lipca 2015 roku. Warsztaty 
skierowane by"y do dzieci przebywaj#cych w Schronisku dla Kobiet i Dzieci Towarzystwa 
Pomocy im. &w. Brata Alberta w 'odzi. Warsztaty odby"y si! w ramach programu Animacji 
Spo"ecznej w projekcie pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów 
miejskich na wybranym obszarze w Mie&cie 'odzi”, realizowanego przez OPUS, CAL 
oraz Stowarzyszenie Spo"ecznie Zaanga$owani, wspó"finansowanego ze &rodków Unii 
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013.



Julia Wygna'ska

Fundacja Ius Medicinae30

Warszawa

Program „Najpierw mieszkanie” 

i jego potencjalni klienci w Polsce

Wst*p

 Program „Najpierw mieszkanie” (dalej jako NM) zosta" stworzony na pocz#tku lat 

90. XX wieku w Nowym Jorku przez dr. Sama Tsemberisa z Pathways to Housing Inc.      

U podstaw tego programu le$y przekonanie, $e mieszkanie jako miejsce zapewniaj#ce 

ochron! przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, prywatno&*, mo$liwo&* 

czerpania satysfakcji z relacji spo"ecznych oraz poczucie bezpiecze)stwa, jest jednym      

z podstawowych praw cz"owieka i trzeba d#$y* do jego realizacji tak, jak w przypadku 

pozosta"ych praw obowi#zuj#cych na &wiecie. Polskie regulacje prawne dotycz#ce tej 

kwestii s# spójne z mi!dzynarodowymi, co zosta"o potwierdzone w analizach Adama 

Ploszki31 oraz ekspertyzie Aleksandry Ró$yckiej32. 

 W programie „Najpierw mieszkanie” w pierwszej kolejno&ci proponuje si! klientowi, 

czyli osobie d"ugotrwale bezdomnej, przeniesienie do samodzielnego mieszkania, które   

w miar! mo$liwo&ci finansowych klienta i programu spe"nia jego oczekiwania pod 

wzgl!dem s#siedztwa, umeblowania i lokalizacji. Dopiero po pozytywnej decyzji klienta     

o zamieszkaniu, proponuje si! mu — nie narzuca — rozpocz!cie pracy nad problemami 

stoj#cymi zazwyczaj za jego bezdomno&ci#.  Nale$# do nich d"ugotrwa"e cierpienie i stres, 

zaburzenia psychiczne, zaniedbane zdrowie fizyczne, bardzo pogmatwane relacje 

spo"eczne i rodzinne oraz uzale$nienia. Z zasadami i funkcjonowaniem programu mo$na 

si! zapozna* w publikacji „Najpierw mieszkanie w Polsce — dlaczego tak?”, zawieraj#cej 
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30  Funcacja Ius Medicinae stycze( 2014 - sierpie( 2016.
31  Adam Ploszka, Bezdomno"# a prawa cz!owieka, w: „Pa(stwo i Prawo” 2015, nr 8. 
32 Aleksandra Ró&ycka, Mieszkania  dla programów „Najpierw mieszkanie” w Polsce. Analiza dost$pno"ci, 
Warszawa: Fundacja Ius Medicinae 2015, http://www.czynajpierwmieszkanie.pl/publikacja/mieszkania-dla-
programow-najpierw-mieszkanie-w-polsce-analiza-dostepnosci/ [dost%p: 05.08.2016].



t"umaczenie (ród"owego poradnika o programie stworzonego przez jego twórc! Sama 

Tsemberisa33. 

 Poniewa$ w USA program okaza" si! bardzo skuteczny w trwa"ym ko)czeniu 

bezdomno&ci chronicznej, sta" si! przedmiotem zainteresowania interesariuszy 

mierz#cych si! z problemem bezdomno&ci na &wiecie nie tylko jako specjalistyczny 

program adresowany do pewnej podgrupy ludzi do&wiadczaj#cych bezdomno&ci 

(d"ugotrwale oraz\zmagaj#cych si! z zaburzeniami psychicznymi), ale tak$e jako swoiste 

ko"o zamachowe przekszta"caj#ce ca"y system pomocy interwencyjnej opartej                   

o jad"odajnie, noclegownie i schroniska w stron! systemu „opartego o mieszkaniach”. 

Wykorzystuje si! w nim przede wszystkim mieszkania i profesjonalne wsparcie 

terapeutyczne jako narz!dzia niezb!dne do faktycznego i trwa"ego likwidowania 

bezdomno&ci34.

 Program „Najpierw mieszkanie” zacz#" by* intensywnie popularyzowany                 

w &rodowiskach badaczy i praktyków w Europie m.in. podczas European Consensus 

Conference on Homelessness w Brukseli w 2010 roku oraz na Final Conference             

on Housing First Europe w Amsterdamie w roku 201335. Zosta" podchwycony                       

w rekomendacjach wielu instytucji, jak Komisja i Parlament Europejski w Social Investment 

Package. Jest wdra$any w wielu europejskich krajach m.in. Finlandii, Szwecji, Danii, 

Portugalii, Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii. Podsumowanie tych bogatych do&wiadcze) 

w formie europejskiego poradnika znajduje si! w opublikowanym na pocz#tku czerwca 

2016 roku European Housing First Guide36 opracowanym przez FEANTSA. Popularyzacji 

programu w Polsce by" po&wi!cony dwuletni projekt „Najpierw mieszkanie — rzecznictwo 

oparte na dowodach” realizowany przez Fundacj! Ius Medicinae w latach 2014-2016 

dzi!ki dofinansowaniu w Programie Obywatele dla Demokracji ze &rodków EOG37. 

 Istot# innowacyjno&ci programu „Najpierw mieszkanie” jest odwrócenie kolejno&ci 

udzielania wsparcia wzgl!dem tradycyjnych systemów pomocy, okre&lanych mianem 
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33  Sam Tsemberis, Housing First. The Pathways Model to End Homelessness for People with Mental Illness 
and Addiction, w: Najpierw mieszkanie — materia!y (ród!owe, przek'. J. Wygna(ska, red. J. Wygna(ska, 
Warszawa: Fundacja Ius Medicinae 2014, http://www.czynajpierwmieszkanie.pl/publikacja/publikacja-
elektroniczna-najpierw-mieszkanie-materialy-zrodlowe/  [dost%p: 05.08.2016].
34  Wi%cej o podej!ciu „opartym o mieszkania” w rekomendacjach Konferencji na rzecz Konsensusu              
w Bezdomno!ci (European Consensus Conference on Homelessness: Policy Recommendations of the Jury, 
Bruksela: Komisja Europejska 2010, http://www.feantsa.org/download/ 2011_02_16_final_consensus_ 
conference_ jury_recommendations_en-22191246727835177211.pdf [dost%p: 05.08.2016]).
35  Konferencja Housing First Europe — zapis, http://www.misja.com.pl/wp-content/uploads/2013/06/
Konferencja-HousingFirstEurope-zapis.pdf [dost%p: 05.08.2016].
36   Strona internetowa projektu, www.housingfirstguide.eu [dost%p: 05.08.2016].
37   Strona internetowa projektu, www.czynajpierwmieszkanie.pl [dost%p: 05.08.2016].



„drabinki” czy „schodkowych”. W ich ramach na mieszkanie trzeba najpierw zas"u$y*, 

osi#gaj#c post!p w stopniowo realizowanym programie wychodzenia z bezdomno&ci:  

poczynaj#c od ulicy pod opiek# streetworkerów i w noclegowni, przez pobyt w schronisku 

ca"odobowym, zako)czony awansem do mieszkania treningowego i ostateczn# nagrod#  

w postaci mieszkania. Stopniowa poprawa standardu fizycznego placówki jest 

wykorzystywana do motywowania adeptów tradycyjnych programów do czynienia 

post!pów m.in. w terapii uzale$nie) i leczenia zaburze) psychicznych, poprawy kontaktów 

z rodzin#, podejmowania zatrudnienia itd. Samodzielne mieszkanie jest traktowane jako 

ostateczna nagroda, której otrzymanie jest zale$ne od zademonstrowania tzw. „gotowo&ci 

mieszkaniowej” podczas przebywania w placówkach zbiorowego pobytu lub                      

w mieszkaniach wspieranych, obj!tych szczegó"owym regulaminem, zawieraj#cym nie 

tylko lokatorskie, ale przede wszystkim terapeutyczne warunki, jak zakaz przyjmowania 

substancji, nakaz uczestniczenia w spotkaniach AA. Sankcj# za z"amanie regulaminu jest 

zazwyczaj usuni!cie z programu lub swoista degradacja, czyli wycofanie do programu      

o ni$szym standardzie, to znaczy z mieszkania treningowego do schroniska, ze schroniska 

na ulic! itd. 

 W programach typu „Najpierw mieszkanie” klienci s# motywowani do post!pu         

w terapii i rozwi#zywania problemów, które stoj# za ich wieloletni# bezdomno&ci# nie 

poprzez gro(b! degradacji standardu miejsca pobytu — skoro mieszkanie jest prawem!  

— lecz poprzez zapewnienie im specjalistycznego i zindywidualizowanego wsparcia 

&wiadczonego wed"ug kilku zasad. Polegaj# one na samostanowieniu, czyli akceptowaniu 

przez terapeutów celów samodzielnie postawionych sobie przez klientów i wspierania ich 

w pracy nad ich osi#gni!ciem; akceptacji zdrowienia jako celu terapii zamiast uznawania 

za jedyny sukces pe"nego wyzdrowienia; redukcji szkód w leczeniu uzale$nie), czyli 

przyj!ciu do wiadomo&ci, $e wyj&cie z uzale$nienia jest procesem d"ugotrwa"ym                 

i z"o$onym, zatem w pierwszej kolejno&ci celem jest ograniczenie szkód dla dobrostanu 

cz"owieka, niekoniecznie ca"kowita abstynencja. Wsparcie jest intensywne, obejmuje 

wysokie wska(niki liczby pracowników przypadaj#cych na klienta oraz ich bardzo cz!ste 

kontakty. Jest &wiadczone przez specjalistów: psychiatrów, piel!gniarki, psychologów, 

terapeutów uzale$nie), pracowników socjalnych oraz tzw. ekspertów przez do&wiadczenie, 

czyli osoby, które do&wiadczy"y bezdomno&ci na w"asnej skórze. Tworz# oni dwa rodzaje 

zespo"ów: pierwszy z nich to zespó" tzw. asertywnego wsparcia &rodowiskowego, 

zapewniaj#cy pomoc specjalnie dla osób obj!tych programem; drugi — to zespó" 

intensywnego zarz#dzania przypadkiem, który po&redniczy mi!dzy klientami programu     
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a us"ugami ogólnodost!pnymi. Omówienie formu"y organizacyjnej obu zespo"ów oraz 

mo$liwo&ci ich wdro$enia w Polsce znajduje si! w ekspertyzie Katarzyny Lech 

przygotowanej w ramach projektu „Najpierw mieszkanie — rzecznictwo oparte na 

dowodach”38. 

 Podsumowuj#c, kardynaln# zasad# programu jest &wiadczenie pomocy podczas 

pobytu klienta w mieszkaniu, w którym gospodaruje on samodzielnie bez gro(by usuni!cia 

z innych ni$ czysto lokatorskie powodów, do których nale$# "amanie porz#dku publicznego 

np. poprzez naruszanie ciszy nocnej i zasad wspó"$ycia spo"ecznego, zaniedbywanie 

op"at z tytu"u czynszu w umówionej wysoko&ci. Jedynym „nielokatorskim” zachowaniem, 

które mo$e spowodowa* usuni!cie lokatora z mieszkania, jest jego/jej odmowa spotka)                 

z pracownikiem zespo"u specjalistów w wyznaczonym minimalnym wymiarze jednej wizyty 

tygodniowo. Nie ma natomiast mo$liwo&ci usuni!cia nikogo z programu z powodu          

np. z"amania abstynencji lub nieprzyjmowania leków. Zdarzenia takie s# traktowane jako 

materia" do pracy terapeutycznej, a nie powód jej zaprzestania. 

 Polski system pomocy wobec bezdomno&ci opiera si! jednak o zasad! „drabinki”. 

Podstawowe dost!pne us"ugi zapewniaj#ce dach nad g"ow#, to wieloosobowe 

noclegownie i schroniska39  oraz pojedyncze programy mieszka) treningowych                    

i wspieranych, w których pomoc udzielana jest wed"ug schematu: im wi!kszy post!p        

w programie, tym wy$szy standard pomocy mieszkaniowej, zw"aszcza w zakresie 

samodzielno&ci czy te$ prywatno&ci lokum, czego wyrazem jest liczba osób                      

w pomieszczeniu. W analogicznym kierunku id# propozycje partnerstwa organizacji 

pozarz#dowych &wiadcz#cych us"ugi na rzecz osób bezdomnych oraz Ministerstwa 

Rodziny Pracy i Pomocy Spo"ecznej w ramach projektu systemowego Gminny Standard 

Wychodzenia z Bezdomno&ci (2007-2013). Co prawda w Podr!czniku „Model GSWB”40 

wspomina si! o podej&ciu „Najpierw mieszkanie” i promuje przekalibrowanie systemu       

w stron! „opartego o mieszkaniach”, czyli wykorzystuj#cego w wi!kszym stopniu 

mieszkania treningowe, wspierane i chronione, jednak zaleca si! ewolucyjne, czyli 

powolne doj&cie do tego stanu. To powoduje raczej konserwacj! status quo ni$ zmian!, 

                                                                                                                                       71

______________________________________________________________________________________
!ódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomno$ci — Bezdomno$% w !odzi

38  Katarzyna Lech, Wsparcie dla osób chronicznie bezdomnych z do"wiadczeniem choroby psychicznej 
wed!ug zasad „Najpierw mieszkanie”, Warszawa: Fundacja Ius Medicinae 2015. 
39  Sprawozdanie z realizacji dzia!a' na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w 2014 roku oraz wyniki 
Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych (21/22 stycze'  2015), Warszawa: MPRiPS 2015,     
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/materialy-informacyjne-na-temat-bezdomnosci/ 
[dost%p: 05.08.2016].
40  Rafa' Stenka, Piotr Olech, #ukasz Browarczyk, Podr$cznik Model Gminny Standard Wychodzenia             
z Bezdomno"ci, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 2014, http://www.pfwb.org.pl/wp-content/
uploads/2014/07/pfwb_standardy-w-praktyce_www.pdf [dost%p: 05.08.2016].



czego wyrazem jest m.in. ostatnia nowelizacja Ustawy o pomocy spo"ecznej, w której 

&wietle „tymczasowe schronienie mo$e by* udzielone równie$ w formie ogrzewalni, która 

umo$liwia interwencyjny bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach 

wyposa$onych co najmniej w miejsca siedz#ce” — art. 48a pkt 441) uzasadniana w"a&nie 

Modelem GSWB, w której zamiast stopniowo wprowadza* us"ug! mieszka) wspieranych 

dla osób wychodz#cych z bezdomno&ci, likwiduje si! domy dla bezdomnych i wprowadza 

ogrzewalnie, czyli miejsca pobytu dziennego (obok noclegowni i schronisk). Traktuje si! to 

jako us"ugi, które &wiadczy* ma gmina i maj# one wyczerpywa* jej ustawowy obowi#zek 

zapewnienia schronienia ka$demu, kto go na jej terytorium potrzebuje. 

 Analiza wzorów korzystania z tradycyjnych us"ug z tytu"u bezdomno&ci dokonana 

przez Dennisa Culhane’a i Randalla Kuhna w 1998 roku42  na terenie Nowego Jorku           

i Filadelfii, dowiod"a ma"ej skuteczno&ci podej&cia drabinkowego wobec ludzi, którzy 

do&wiadczaj# bezdomno&ci d"ugo. Na podstawie obszernych zbiorów danych o osobach 

korzystaj#cych z pomocy z tytu"u bezdomno&ci badacze wyró$nili trzy grupy 

us"ugobiorców: bezdomnych przej&ciowo, epizodycznie i chronicznie. Do pierwszej grupy 

zaliczono osoby, dla których przebywanie w placówkach by"o jednorazowym epizodem; do 

drugiej — ludzi pojawiaj#cych si! w nich od czasu do czasu, a do trzeciej — tych, którzy 

praktycznie stale korzystali ze wsparcia. Cho* ta ostatnia grupa stanowi"a jedynie 10% 

zarejestrowanych osób, to pobyty jej cz"onków w placówkach stanowi"y po"ow! wszystkich 

obj!tych badaniem. Uznano to za dowód niskiej skuteczno&ci podej&cia drabinkowego      

w rozwi#zywaniu problemu bezdomno&ci chronicznej i argument na rzecz szerszego 

wprowadzenia programów „Najpierw mieszkanie”. 

Poszukiwania klientów programu NM w Polsce

 Popularno&* i liczne rekomendacje dla programu „Najpierw mieszkanie”                  

w Europie43 oraz drabinkowy charakter systemu wsparcia wobec bezdomno&ci w Polsce, 

by"y punktem wyj&cia dla bada) przeprowadzonych w projekcie „Najpierw mieszkanie —
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41  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o zmianie ustawy o pomocy spo'ecznej, Dz.U. 2015 poz. 1310.
42  Randall Kuhn, Dennis Culhane, Applying Cluster Analysis to Test a Typology of Homelessness by Pattern 
of Shelter Utilization: Results from the Analysis of Administrative Data, w: „American Journal of Community 
Psychology” 1998, t.  26, nr 2.
43  Zob. Volker Busch-Geertsema, Housing First Europe — Results of a European Social Experimentation 
Project”, w: „European Journal  of Homelessness” 2014, t. 8, nr 1, http://feantsaresearch.org/IMG/pdf/
article-01_8.1.pdf [dost%p: 05.08. 2016] i Nicholas Pleace, The Case for Housing First in the European 
Union: A Critical Evaluation of Concerns about Effectiveness, w: „European Journal of Homelessness” 2014, 
t. 7, nr 2.



rzecznictwo oparte na dowodach” (NMROD). Jednym z celów bada) by"o stwierdzenie, 

czy w&ród osób do&wiadczaj#cych bezdomno&ci w Polsce s# potencjalni klienci 

programów NM, czyli osoby bezdomne chronicznie w sytuacji $yciowej zbli$onej do 

analizowanej ju$ przez innych na &wiecie klientów programu „Najpierw mieszkanie”. Ich 

obecno&* by"aby argumentem na rzecz wprowadzenia w kraju takiego programu. 

 W celu okre&lenia wyst!powania i ewentualnej skali zjawiska przed"u$aj#cej si! 

bezdomno&ci wspó"wyst!puj#cej z problemami zdrowia psychicznego, poddano analizie 

najwi!kszy i najaktualniejszy zbiór danych o ludziach bezdomnych w kraju uzyskany przez 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo"ecznej (MRPiPS) podczas „Socjodemograficznego 

badania bezdomno&ci” przeprowadzonego przy okazji ogólnopolskiego badania liczby 

osób bezdomnych w lutym 2013 roku. Podsumowanie wyników badania zosta"o 

przygotowane przez MRPiPS i opublikowane w formie aneksu do „Materia"u 

Informacyjnego” w 2014 roku. Nie zawiera"o jednak analiz wyodr!bniaj#cych grup! osób 

istotnych z punktu widzenia bada) NMROD. Autorzy bada) zwrócili si! do ministerstwa w 

trybie przepisów o dost!pie do informacji publicznej, pozyskuj#c zbiór danych surowych, 

który nast!pnie zosta" poddany stosownej analizie.

 W ramach analizy ustalono mo$liw# do zastosowania przy zastanej strukturze 

danych operacyjn# definicj! bezdomno&ci chronicznej i zastosowano j#, by wyodr!bni* 

grup! docelow# bada) oraz dwie grupy odniesienia. Opieraj#c si! o profil klienta NM 

przyj!ty w projekcie NMROD na podstawie materia"ów (ród"owych44  wskazano, które ze 

zbadanych przez MRPiPS cech respondentów mo$na uzna* za dodatkowe wzgl!dem 

profilu klienta NM, a które &wiadcz# o spójno&ci z nim. Nast!pnie porównano grup! 

docelow# i grupy odniesienia pod k#tem wskazanych cech. Im wi!ksze ró$nice mi!dzy 

grup# docelow# a grupami odniesienia pod wzgl!dem cech &wiadcz#cych o spójno&ci             

z profilem klienta NM, tym mocniejszy argument, $e osoby spe"niaj#ce definicj! 

operacyjn# to potencjalni klienci programów „Najpierw Mieszkanie”. Pe"ny raport z analizy 

pt. „Bezdomno&* chroniczna w ogólnopolskim badaniu socjodemograficznym MRPiPS 

2013”45  jest dost!pny na www.czynajpierwmieszkanie.pl. Niniejszy artyku" powsta" na 

podstawie raportu i zawiera jego fragmenty. 
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MRPiPS 2013,  Warszawa: Fundacja Ius Medicinae 2016, http://www.czynajpierwmieszkanie.pl/publikacja/
bezdomnosc-chroniczna-w-ogolnopolskim-badaniu-socjodemograficznym-bezdomnosci-mrpips-2013/ 
[dost%p: 05.08.2016].



Operacyjna definicja bezdomno$ci chronicznej

 Badanie socjodemograficzne MRPiPS obj!"o osoby spe"niaj#ce ogóln# definicj! 

bezdomno&ci bez wyró$niania jej typów, czyli bez wyró$niania bezdomno&ci krótkotrwa"ej, 

epizodycznej czy chronicznej. W Polsce nie ma definicji bezdomno&ci chronicznej 

odró$niaj#cej j# od bezdomno&ci w ogóle. W USA, gdzie osoby bezdomne chronicznie s# 

uprawnione do korzystania ze specjalistycznych &wiadcze) i programów ró$ni#cych si! od 

kierowanych do osób po prostu bezdomnych, Ameryka)ski Federalny Urz#d ds. Rozwoju 

Miast (HUD) — odpowiedzialny za finansowanie lokalnych koalicji na rzecz likwidowania 

bezdomno&ci — za osob! bezdomn# chronicznie uznaje ka$d# osob!, która jest 

bezdomna d"u$ej ni$ rok i posiada jak#&  „cech! wykluczaj#c#” (ang. disabling condition) 

lub w ci#gu ostatnich trzech lat do&wiadczy"a co najmniej czterech epizodów bezdomno&ci 

i równie$ posiada „cech! wykluczaj#c#”. Do cech wykluczaj#cych nale$#: zaburzenia 

spowodowane nadu$ywaniem substancji, zaburzenia psychiczne, zaburzenia rozwoju, 

choroby przewlek"e lub niepe"nosprawno&* (tak$e kilka tych cech na raz). Za osob! po 

prostu bezdomn#, uznaje si! ka$dego, kto nocuje w miejscu nieprzeznaczonym do 

mieszkania ludzi (np. na ulicy) lub mieszka w placówce dla bezdomnych, bez 

wskazywania czasu trwania tej sytuacji46. Definicja HUD by"a punktem wyj&cia do 

stworzenia definicji operacyjnej bezdomno&ci chronicznej w analizie NMROD. 

 Za wska(nik d"ugo&ci bezdomno&ci przyj!to deklarowan# przez respondentów 

d"ugo&* bezdomno&ci w odpowiedzi na pytanie: Jak d"ugo jest Pan(i) osob# bezdomn# 

(poda* liczb! lat lub miesi!cy)? Dane MRPiPS nie pozwala"y w $adnym stopniu na 

okre&lenie liczby epizodów bezdomno&ci w historii respondentów, dlatego przyj!to 

arbitraln# granic! 3 pe"nych lat deklarowanego „bycia osob# bezdomn#”.

 Drugi wska(nik musia" dotyczy* cech wykluczaj#cych zwi#zanych de facto              

ze stanem zdrowia. Niestety, w kwestionariuszu MRPiPS nie znalaz"o si! ani jedno pytanie 

o aktualny stan zdrowia respondentów, jedynie o stopie) niepe"nosprawno&ci, który wszak 

odnosi si! bardziej do procedury administracyjnej zwi#zanej z przyznawaniem statusu, ni$ 

realnie okre&la faktyczne problemy zdrowotne, takie jak w definicji HUD. Nie pytano tak$e 
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46  US Department of Housing and Urban Development, Homeless Emergency Assistance and Rapid 
Transition to Housing: Defining, w: „Chronically Homeless” 2014, 24 CFR Parts 91 and 578 [Docket          
No. FR–5809–F–01] RIN 2506–AC37, https://www.hudexchange.info/resources/documents/Defining-
Chronically-Homeless-Final-Rule.pdf [dost%p: 05.08.2016].



o „potrzeby wymagaj#ce wsparcia”, w&ród których — wed"ug mi!dzynarodowych 

rekomendacji m.in. Raportu MPHASIS47  — wskazuje si! uzale$nienia od  substancji oraz 

inne problemy zdrowia psychicznego i choroby przewlek"e.

 Pewne informacje mog#ce &wiadczy* o stanie zdrowia respondentów gromadzono, 

pytaj#c o przyczyny bezdomno&ci, wymieniaj#c w&ród nich m.in. „uzale$nienie” oraz „z"y 

stan zdrowia/niepe"nosprawno&*”. To jedyne dane, które mog"y by* wykorzystane             

w analizie, jako wska(niki cechy wykluczaj#cej. Okre&laj# one stan na pocz#tku okresu 

bezdomno&ci, a nie w chwili badania. Z pewno&ci# dla osoby, u której przyczyn# 

bezdomno&ci by"o uzale$nienie, stanowi"o ono powa$ny problem zdrowotny i szanse,       

i$ zosta" on rozwi#zany w czasie trwania bezdomno&ci, s# niewielkie, podobnie jak           

w przypadku innych problemów zdrowotnych. Wr!cz przeciwnie, jak pisa" Sam Tsemberis: 
Z chwil)  wej!cia w sytuacj% bezdomno!ci  ro!nie ryzyko wyst)pienia problemów zdrowotnych, 
wiktymizacji, niedo&ywienia, skrajnego wyczerpania oraz zaostrzenia zaburze( psychicznych  
i uzale&nie(. Zdrowie psychiczne osób bezdomnych szybko si% pogarsza, a w grupie 
najbardziej nara&onej s) ludzie chronicznie bezdomni 48.

 

 Mo$na mie* zatem pewno&*, $e zastosowany wska(nik cech wykluczaj#cych nie 

powoduje przeszacowania wielko&ci grupy obj!tej definicj#. Wr!cz przeciwnie, wyst!puje 

powa$ne zagro$enie niedoszacowania, bowiem w trakcie do&wiadczania bezdomno&ci 

problemy w postaci uzale$nienia od substancji oraz z"ego stanu zdrowia raczej si! nasilaj# 

lub wr!cz rozwijaj#. 

 Analiza danych pod k#tem wybranych wska(ników wykaza"a, $e grupa osób 

spe"niaj#cych wszystkie trzy kryteria "#cznie by"a marginalna. Ostateczna operacyjna 

definicja bezdomno&ci chronicznej obj!"a dwa kryteria spe"niane "#cznie: d"ugo&* 

bezdomno&ci przekraczaj#ca trzy lata oraz uzale$nienie deklarowane w&ród przyczyn 

bezdomno&ci.

 Przyj!ta definicja nie jest dok"adnym odzwierciedleniem definicji stosowanej przez 

HUD. Mo$na z du$ym prawdopodobie)stwem przypuszcza*, $e w trakcie trwania 

bezdomno&ci u wielu osób pojawi"y si! „cechy wykluczaj#ce” zwi#zane ze stanem 

zdrowia, cho* mog"y te$ wyst!powa* przed pocz#tkiem bezdomno&ci, jak np. zaburzenia 

psychiczne niepostrzegane przez respondentów jako z"y stan zdrowia i z tego powodu nie 

zosta"y ujawnione jako przyczyny bezdomno&ci. 
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http://www.trp.dundee.ac.uk/research/mphasis/papers/streszczenieSYNTHESISPLFINAL.pdf [dost%p: 
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48   Sam Tsemberis, dz. cyt. 



 Operacyjna definicja bezdomno&ci chronicznej pos"u$y"a do wyodr!bnienia          

tzw. grupy docelowej, której cechy by"y analizowane w porównaniu do dwóch grup 

odniesienia: osób bezdomnych d"ugo bez cechy wykluczaj#cej oraz osób bezdomnych 

krócej (Tabela 1). Analiza statystyczna ujawni"a ró$nice mi!dzy grupami wynikaj#ce z p"ci, 

dlatego oddzielnie analizowane by"y grupy docelowe m!$czyzn (niebieskie) i kobiet 

(czerwone). W badaniu zgromadzono zdecydowanie wi!cej kwestionariuszy od m!$czyzn.

Nazwa grupy Kryterium M*)czy"niM*)czy"ni KobietyKobiety

Grupa docelowa – 
bezdomni chronicznie

bezdomno&* powy$ej 3 lat           
z cech# wykluczaj#c# w  postaci  
uzale$nienia jako przyczyn# 
bezdomno&ci

4926 23% 412 10%

Grupa odniesienia            
– bezdomni d"ugo bez 
cechy wykluczaj#cej

bezdomno&* powy$ej 3 lat bez 
uzale$nienia jako przyczyny 8869 41% 1573 39%

Grupa odniesienia – 
bezdomni krócej 

p o z o s t a l i r e s p o n d e n c i                  
– bezdomni poni$ej 3 lat 7831 36% 2028 51%

RazemRazem 21626 100% 4013 100%

Tabela 1. Grupa docelowa i grupy odniesienia

 Grupa docelowa stanowi"a 19% doros"ych osób obj!tych badaniem socjodemograficznym, 

konkretnie 5338 osób: 4926 m!$czyzn oraz 412 kobiet, czyli 23% doros"ych m!$czyzn         

i 10% doros"ych kobiet. Do cech dodatkowych niezwi#zanych z profilem klienta NM 

zaliczono wiek, wykszta"cenie oraz przyczyny bezdomno&ci z wy"#czeniem uzale$nienia, 

które zosta"o wykorzystane do wyodr!bnienia grup. Rozk"ad wieku w grupie docelowej 

m!$czyzn nie ró$ni" si! wzgl!dem pozosta"ych grup, lecz w grupie docelowej kobiet 

bezdomnych chronicznie dominowa"y panie ze starszego przedzia"u wiekowego               

w zdecydowanie wi!kszym stopniu ni$ w&ród kobiet bezdomnych krótko (Wykresy 2). 

Zarówno m!$czy(ni, jak i kobiety z grupy docelowej mieli ni$sze wykszta"cenie ni$            

w grupach odniesienia, cho* w grupie kobiet by"o to bardziej wyra(ne. M!$czy(ni i kobiety 

z grup docelowych nieco cz!&ciej ni$ w grupach odniesienia deklarowali konflikt rodzinny 

jako przyczyn! bezdomno&ci, a rzadziej — z"y stan zdrowia/niepe"nosprawno&*.

                                                                                                                                       76

______________________________________________________________________________________
!ódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomno$ci — Bezdomno$% w !odzi



    
Wykresy 2 i 3. Rozk'ad wieku w grupach docelowych 

m%&czyzn (niebieskie) i kobiet (czerwone) wzgl%dem grup odniesienia

Cechy spójno$ci z profilem klienta „Najpierw mieszkanie” 

 Wed"ug materia"ów (ród"owych49 potencjalni klienci programów „Najpierw mieszkanie”, 

wobec których okazuje si! on najbardziej skuteczny, to osoby, których sytuacja przed 

w"#czeniem do programu wype"nia znamiona bezdomno&ci chronicznej (d"ugo&* 

bezdomno&ci i cechy wykluczaj#ce zwi#zane ze stanem zdrowia) oraz ma kilka 

dodatkowych cech, które s# jej konsekwencj#. S# to m.in. trudno&ci w kontaktach              

z instytucjami, cz!ste zmiany placówek, okresowe przebywanie „na ulicy”, cz!stsze 

korzystanie z pomocy niskoprogowej ni$ wymagaj#cej kontaktów i zobowi#za) 

terapeutycznych, hospitalizacje w instytucjach zdrowia psychicznego, niestabilna sytuacja 

zawodowa (okresowe podejmowanie pracy, utrzymywanie si! z tego, co samemu si! 

zorganizuje), zagmatwana sytuacja administracyjna, czyli zaniedbane formalno&ci 

zwi#zane z dokumentami, uprawnieniami itd., zad"u$enie, konflikty z prawem. 

 Na podstawie analizy kwestionariusza za informacje mog#ce &wiadczy*                  

o wyst!powaniu powy$szych cech w $yciu respondentów badania MRPiPS uznano dane 

zgromadzone w odpowiedziach na pytania o rodzaj miejsca aktualnego przebywania, 

(ród"a dochodu, rodzaj pomocy oraz posiadanie stopnia niepe"nosprawno&ci                       

i ubezpieczenia zdrowotnego.

Aktualne przebywanie
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 Dla sytuacji osób bezdomnych chronicznie, do których adresowane s# programy 

NM, charakterystyczne jest okresowe przebywanie „na ulicy” oraz cz!stsze korzystanie        

z pomocy niskoprogowej, ni$ tej wymagaj#cej kontraktów i zobowi#za) terapeutycznych 

— jak w schroniskach, domach czy mieszkaniach treningowych. Namiastki takiej 

prawid"owo&ci mo$na zaobserwowa* przy porównaniu grupy docelowej z grupami 

odniesienia w szczególno&ci u kobiet (Wykres 3). 

 M!$czy(ni z grupy docelowej cz!&ciej przebywali w miejscach niemieszkalnych        

i „u znajomych” ni$ m!$czy(ni w obydwu grupach odniesienia, i rzadziej w du$ych 

instytucjach takich jak placówki ochrony zdrowia i penitencjarne. Rzadziej i krótko, 

przebywali w schroniskach, domach i hostelach oraz w noclegowniach. W obydwu 

rodzajach miejsc zazwyczaj wymagana jest trze(wo&*, co jest warunkiem szczególnie 

trudnym do spe"nienia dla osób od wielu lat uzale$nionych. 

 Wykres 4. Rodzaj miejsca przebywania w grupie docelowej i grupach odniesienia
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Kobiety z grupy docelowej zdecydowanie rzadziej przebywa"y w schroniskach domach i hostelach 

ni$ panie z grup odniesienia, w szczególno&ci do&wiadczaj#ce bezdomno&ci poni$ej trzech 

lat. W"a&nie ró$nice mi!dzy grup# docelow# a grup# odniesienia o krótkiej bezdomno&ci 

s# najbardziej widoczne: kobiety z grupy docelowej cz!&ciej przebywa"y w miejscach 

niemieszkalnych i u znajomych ni$ te bezdomne krócej. 

$ród#a dochodu

 Ze wzgl!du na problemy zwi#zane z adaptacj# do $ycia w instytucjach 

pomocowych, osoby, do których adresowany jest program „NM” — zanim do niego trafi# 

— musz# raczej liczy* na siebie, samodzielnie zdobywaj#c &rodki na $ycie, utrzymuj#c si! 

raczej z czasowych prac podejmowanych poza oficjalnym rynkiem pracy. Ze wzgl!du na 

ostatni# cech!, maj# prawdopodobnie ograniczony dost!p do &wiadcze) zwi#zanych         

z zatrudnieniem, jak emerytury czy renty, a jako osoby g"!boko wykluczone spo"ecznie 

prawdopodobnie korzystaj# z zasi"ków z pomocy spo"ecznej, które mog# stanowi* jedyne 

(ród"o dochodu, pozwalaj#ce na utrzymanie si! w przestrzeni publicznej poza placówkami.

 Takie prawid"owo&ci mo$na zaobserwowa* w analizowanych danych (Wykres 4). 

M!$czy(ni z grupy docelowej znacznie cz!&ciej deklarowali utrzymywanie si!                  

ze zbieractwa, $ebractwa oraz pracy na czarno ni$ m!$czy(ni z obu grup odniesienia. 

Nieco cz!&ciej deklarowali korzystanie z zasi"ków pomocy spo"ecznej, zw"aszcza              

w porównaniu do grupy m!$czyzn bezdomnych krócej. Z kolei rzadziej posiadali 

emerytur!, &wiadczenia ZUS i zatrudnienie. Rzadziej te$ ni$ cz"onkowie grup odniesienia, 

zw"aszcza ni$ m!$czy(ni bezdomni krócej, deklarowali brak dochodów. Mimo bezdomno&ci 

chronicznej s# osobami samodzielnymi, umiej#cymi zapewni* sobie jakie& dochody 

(g"ównie nieformalne) — tego wymaga przetrwanie na ulicy.    

 Analogiczne prawid"owo&ci dotycz# kobiet, cho* podobnie jak w przypadku miejsca 

przebywania rozbija je nietypowy rozk"ad dla grup odniesienia kobiet bezdomnych d"ugo 

bez cechy wykluczaj#cej, który jest zbli$ony do grupy docelowej. Niemniej jednak kobiety   

z grupy docelowej cz!&ciej deklarowa"y posiadanie zasi"ków z pomocy spo"ecznej, 

dochody ze zbieractwa i $ebractwa oraz prac! na czarno, a rzadziej zatrudnienie, 

emerytur! lub rent!, &wiadczenia ZUS oraz brak jakichkolwiek (róde" dochodów.
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Wykres 5. +ród'a dochodów

Rodzaj pomocy 

 Potencjalni klienci programów NM (oczywi&cie, zanim trafi# do programu) cz!&ciej 

korzystaj# z pomocy niskoprogrowej, czyli udzielanej bez warunków wst!pnych ni$             

z takiej, która wymaga zobowi#za) w postaci kontraktu czy leczenia np. uzale$nienia 

poprzez obowi#zkowe uczestnictwo w ró$nego rodzaju terapiach, zachowanie trze(wo&ci 

jako warunek przyj!cia do noclegowni itd. 

 Prawid"owo&* tak# mo$na zaobserwowa* u m!$czyzn i kobiet (Wykres 5), cho* jest 

ona bardziej wyra(na w grupie kobiet. M!$czy(ni z grupy docelowej znacznie cz!&ciej 

korzystali z pomocy w postaci odzie$y i nieco cz!&ciej z posi"ku ni$ w przypadku obu grup 

odniesienia. Rzadziej te$ deklarowali brak korzystania z której&  formy pomocy.   

 Kobiety cz!&ciej korzysta"y z posi"ku, wsparcia finansowego i odzie$y, rzadziej 

deklarowa"y brak korzystania z pomocy i znacznie rzadziej ni$ kobiety bezdomne krótko 
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deklarowa"y korzystanie z pomocy w formie schronienia. Ta ostatnia ró$nica jest bardzo 

wyra(na. 

Wykres 6. Korzystanie z pomocy 

Posiadanie orzeczenia o niepe#nosprawno!ci i ubezpieczenia zdrowotnego

 Osoby bezdomne d"ugotrwale z cech# wykluczaj#c# zwi#zan# ze stanem zdrowia 

— potencjalni klienci programów NM — zazwyczaj maj# do&* skomplikowan# sytuacj! 

formalno-prawn#. Cz!sto nie zdaj# sobie z tego sprawy, a dbanie o dokumenty nie jest 

wa$ne w sytuacji $yciowej, w której stale trzeba si! martwi* o jedzenie i dach nad g"ow# 

na najbli$sz# noc. 

 Z pewno&ci# za wska(nik skomplikowania/zaniedbania sytuacji formalno-prawnej 

mo$na przyj#* brak posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Jego uzyskanie wymaga od 

osoby bezdomnej albo posiadania zatrudnienia, albo rejestracji w urz!dzie pracy jako 

                                                                                                                                       81

______________________________________________________________________________________
!ódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomno$ci — Bezdomno$% w !odzi



osoba bezrobotna lub poszukuj#ca pracy, co wi#$e si! z konieczno&ci# regularnego 

pojawiania si! tam na wizytach i u pracodawców, do których zosta"o si! skierowanym. 

Trzecia droga to uzyskanie decyzji o prawie do &wiadcze) zdrowotnych finansowanych     

ze &rodków publicznych od prezydenta, burmistrza lub wójta, co wi#$e si! z konieczno&ci# 

poddania si! rodzinnemu wywiadowi &rodowiskowemu, przeprowadzanemu przez 

pracownika socjalnego oraz cz!sto z przyj!ciem okre&lonych zobowi#za) narzuconych 

przez pracowników. Zdarza si!, $e potrzeba dost!pu do leczenia jest wykorzystywana do 

zmotywowania do podj!cia leczenia uzale$nienia. Wszystkie trzy sytuacje wymagaj# 

dzia"a), które s# bardzo trudne dla osoby b!d#cej potencjalnym klientem programu NM. 

 Analizuj#c dane MRPiPS (Wykres 6) mo$na zauwa$y*, $e m!$czy(ni z grupy 

docelowej rzadziej posiadali ubezpieczenie zdrowotne ni$ m!$czy(ni bezdomni d"ugo, ale 

bez cechy wykluczaj#cej w postaci uzale$nienia i nieznacznie rzadziej ni$ bezdomni 

krócej. U kobiet wyst!puje podobna prawid"owo&* – w grupie docelowej ubezpieczenie 

zdrowotne posiada znacznie mniej kobiet ni$ we wszystkich grupach odniesienia.  

Narzuca si! pytanie o to, czy uzale$nienie wyklucza osoby bezdomne z dost!pu do 

ubezpieczenia zdrowotnego?

 Posiadanie stopnia niepe"nosprawno&ci nieco trudniej przyj#* jako wska(nik 

zaniedbania/skomplikowania sytuacji formalno-prawnej respondenta, cho* uzyskanie 

orzeczenia wi#$e si! ze spor# liczb# formalno&ci, m.in. przeprowadzeniem wielu bada), 

uzyskaniem za&wiadczenia od lekarza specjalisty na specjalnym druku, uzyskaniem 

dokumentu od lekarza ZUS, skierowaniem pakietu dokumentów do Komisji orzekaj#cej itd. 

Przede wszystkim jednak stopie) niepe"nosprawno&ci wi#$e si! ze stanem zdrowia. 

Niestety w badaniu MRPiPS stan zdrowia respondentów nie by" przedmiotem 

zainteresowania, st#d nie jest mo$liwe okre&lenie np. proporcji ludzi naprawd! 

niepe"nosprawnych wymagaj#cych orzeczenia o stopniu niepe"nosprawno&ci, a tych, 

którzy taki stopie) maj# orzeczony. 

 Bior#c pod uwag! te zastrze$enia, wydaje si!, $e posiadanie stopnia 

niepe"nosprawno&ci mo$na interpretowa* jako wska(nik stanu zdrowia badanych osób, 

lecz tylko jako wska(nik minimalny (w sensie ilo&ciowym) ze wzgl!du na zak"adane 

trudno&ci osób bezdomnych, zw"aszcza d"ugotrwale, w przej&ciu przez procedury. 

 Wed"ug danych MRPiPS (Wykres  6) znacznie wi!cej m!$czyzn z grupy docelowej 

posiada stopnie) niepe"nosprawno&ci w porównaniu do  m!$czyzn bezdomnych najkrócej. 

Jednak w grupie odniesienia m!$czyzn bezdomnych d"ugo bez cechy wykluczaj#cej, 

posiadaj#cych stopie) niepe"nosprawno&ci jest nieco wi!cej ni$ w grupie docelowej.         
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Z kolei w grupie docelowej kobiet, ich odsetek posiadaj#cych stopie) niepe"nosprawno&ci 

jest najwy$szy wzgl!dem obu grup odniesienia, w szczególno&ci bezdomnych krócej. 

Mog"oby to oznacza*, $e trwanie w bezdomno&ci sprzyja uzyskiwaniu orzeczenia              

o niepe"nosprawno&ci, co z kolei mo$e &wiadczy* o pogarszaj#cym si! stanie zdrowia lub 

te$ lepszym wykorzystywaniu uprawnie) zwi#zanych z faktyczn# niepe"nosprawno&ci#. 

Dane MRPiPS nie pozwalaj# na rozstrzygni!cie tej w#tpliwo&ci, poniewa$ nie ma w&ród 

nich informacji o faktycznym stanie zdrowia respondentów.

Wykres 7. Ubezpieczenie zdrowotne i orzeczenie o niepe'nosprawno!ci  

Podsumowanie

 Zaobserwowane ró$nice, cho* niewielkie, dowodz# jednak, $e zarówno m!$czy(ni, 

jak i kobiety z grup docelowych, czyli osoby bezdomne od co najmniej trzech lat                  

i uzale$nione, ró$ni# si! od cz"onków grup odniesienia pod wzgl!dem wielu cech 

w"a&ciwych potencjalnym klientom programów NM. Nie s# to ró$nice bardzo du$e, ale s# 

widoczne. Nale$# do nich przede wszystkim:

— cz!stsze pozainstytucjalnalne sytuacje mieszkaniowe, 
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— posiadanie dochodów przede wszystkim z nieformalnych (róde" oraz zasi"ków                 

i jednocze&nie rzadsze deklarowanie ca"kowitego braku dochodów,

— cz!stsze korzystanie z niskoprogowych i krótkoterminowych form pomocy, 

— bardziej ograniczony dost!p do &wiadcze) zdrowotnych finansowanych z bud$etu 

pa)stwa,

— cz!stsze posiadanie stopnia niepe"nosprawno&ci.

 Zaobserwowane ró$nice wst!pnie potwierdzaj# pytania badawcze: analiza dowodzi 

wyst!powania w&ród osób policzonych jako bezdomne sporej grupy osób bezdomnych 

d"ugotrwale, które posiadaj# co najmniej jedn# cech! wykluczaj#c# zwi#zan# ze stanem 

zdrowia — w tym przypadku uzale$nienie deklarowane na pocz#tku bezdomno&ci           

— i których sytuacja spe"nia wiele cech w"a&ciwych dla klientów programów „Najpierw 

mieszkanie”, co wyró$nia t! grup! spo&ród ogó"u populacji ludzi do&wiadczaj#cych 

bezdomno&ci. 

 Poza wyró$nianiem si! pod wzgl!dem opisanych wy$ej cech w"a&ciwych dla 

klientów programów NM, o cz"onkach grup docelowych mo$na równie$ powiedzie*, $e 

maj# nieco ni$sze wykszta"cenie, a w&ród m!$czyzn rozk"ad wieku jest podobny do 

rozk"adu w grupach odniesienia, jednak w&ród kobiet w wi!kszym stopniu ni$ w grupie 

bezdomnych krócej, obecne s# kobiety starsze. Wiadomo tak$e, $e w grupach 

docelowych konflikt rodzinny by" nieco cz!&ciej deklarowany jako przyczyna bezdomno&ci 

(obok uzale$nienia), z kolei z"y stan zdrowia/niepe"nosprawno&* — rzadziej. 

 Przedstawiona próba wykorzystania danych zgromadzonych w Socjodemograficznym 

badaniu bezdomno"ci MRPiPS z 2013 roku do opisania zjawiska bezdomno&ci 

chronicznej ujawni"a wiele ogranicze) danych, co wynika z przyj!tej metodologii okre&lanej 

„liczeniem g"ów” w punkcie w czasie w predefiniowanych rodzajach miejsc; sposobu 

organizacji badania; kszta"tu zastosowanego kwestionariusza. Wp"yw tych ogranicze) 

zosta" omówiony w raporcie z badania50  wraz z rekomendacjami dla przysz"ych bada). 

Ograniczenia te ka$# traktowa* wyniki analizy jako przybli$ony opis zjawiska i wskazówk! 

dla dalszych bada). Nie jest to wyczerpuj#cy opis, jaki by"by niezb!dny dla zaplanowania 

skutecznej i skrojonej na miar! potrzeb interwencji w postaci programu krajowego 

rozwi#zuj#cego ukazany problem. 
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Marta Krysiak

Studentka kierunku Praca socjalna
Wydzia" Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet 'ódzki

!ódzka bezdomno$% w statystykach oraz projektach, akcjach 

i eksperymentach spo(ecznych

 Pod koniec 2015 roku ci!$kie s"owa pod adresem 'odzi pad"y z ust cz"owieka, 

któremu „nie chce si! z nami gada*” i który „co& wie o zabijaniu”. Bogus"aw Linda — bo    

o nim mowa — okre&li" 'ód( jako „miasto meneli”. Ci!$kie s"owa pad"y przy okazji 

rozmowy na temat zamkni!cia "ódzkiej wytwórni filmowej51.

Menel

 Kim w"a&ciwie jest menel? Wed"ug S"ownika J!zyka Polskiego „menel” oznacza 

„osob! z marginesu spo"ecznego budz#c# l!k lub odraz! swoim zachowaniem                   

i niechlujnym wygl#dem”52. „Menel” jest potocznym wyra$eniem, jak$e bliskim temu, co 

wi!kszo&* z nas uto$samia z bezdomnym i wyobra$a sobie s"ysz#c has"o „bezdomny”. 

„Menel” i „bezdomny” jest popychad"em, zb!dn# istot#, której najlepiej by nie by"o, 

poniewa$ roznosi tylko brzydki zapach, zarazki oraz obra$a nad wyraz wyczulone na 

walory estetyczne spo"ecze)stwo. Temat „meneli” i osób bezdomnych wydaje mi si! 

tematem tabu — ka$dy co&  wie, ka$dy co&  widzia", co& s"ysza", mia" do czynienia w 

mniejszym b#d( wi!kszym stopniu; panuje przekonanie, $e ludzie ci roznosz# „nie 

wiadomo co” oraz $e najprawdopodobniej dokonaj# $ywota pod przys"owiowym mostem, 

by* mo$e zamarzaj#c. Nawet w okresie XX-XXI wieku ludzie marginalizowani (jakimi bez 

w#tpienia s# bezdomni i „menele”), byli okre&lani niechcianymi i „lud(mi &mieciami”. 

Drugie z okre&le) wprowadzi" Zbigniew Bauman odno&nie do skrajnych przejawów 

marginalizacji. Temat jest bez w#tpienia niewygodny. Brak jest pomys"ów jak zaradzi*, jak 

pomóc, jak przywróci* do spo"ecze)stwa. Przecie$ nikogo do niczego nie mo$na zmusi*. 

Jednak by zacz#* przekonywa*, trzeba wcze&niej nawi#za* kontakt. Tego etapu nie ma. 
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52   Internetowy S'ownik J%zyka Polskiego, has'o: menel, http://sjp.pl/menel [dost%p: 7.07.2016].



Chyba $e bezdomny czy „menel” poprosi o drobne. Najprawdopodobniej i tak zostanie 

odrzucony albo odrzuci ofert! kupna po$ywienia. Czy nie jest to przykre?

Meritum — bezdomno$%

 Bezdomno&*. BEZ – DOM – NO,-. Stoi spo"ecze)stwu o&ci# w gardle. 

Definiowana jest na wiele sposobów, które jednak s# do siebie podobne. Wi!ksza cz!&*   

z nich skupia si! na nieposiadaniu miejsca schronienia, dachu nad g"ow#, domu czy 

mieszkania, które zapewnia"oby schronienie. Odno&nie do kwestii schronienia, brany jest 

pod uwag! fakt posiadania umowy najmu. Osoba, która go nie posiada, jest bezdomn#, 

poniewa$ mieszka na przyk"ad w schronisku. Inne definicje zaw!$one s# do w"asnej 

decyzji cz"owieka bezdomnego, który wybra" taki styl $ycia – tu"acza. 

 Wed"ug ustawy o pomocy spo"ecznej z 12 marca 2004 roku definicja osoby 

bezdomnej brzmi:
osoba niezamieszkuj)ca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw 
lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i  niezameldowana na pobyt sta'y, w rozumieniu 
przepisów o ewidencji ludno!ci, a tak&e osoba niezamieszkuj)ca w lokalu mieszkalnym              
i zameldowana na pobyt sta'y w lokalu, w którym nie ma mo&liwo!ci zamieszkania53.

 Po przeanalizowaniu literatury o tematyce bezdomno&ci dosz"am do wniosku,             

$e najcz!&ciej problem zaczyna si! od: utraty pracy (zarazem (ród"a dochodów), 

negatywnych relacji rodzinnych, przemocy, na"ogu, osamotnienia, uszczerbku na zdrowiu 

(np. prowadz#cym do kalectwa), problemów prawnych, powrotu do spo"ecze)stwa po 

opuszczeniu o&rodka penitencjarnego. 

 Ka$da z przyczyn znalezienia si! w tej podklasie, prowadz#ca do wykluczenia 

niesie za sob# ró$ne sposoby radzenia sobie w sytuacji bezdomno&ci.

Statystyki

 Uwa$am, $e samo podawanie faktów dotycz#cych danego tematu nie jest 

wystarczaj#ce, by go zrozumie*. W poznaniu problematyki bezdomno&ci bardzo pomocne 

s# dane statystyczne, które zaczerpn!"am z portalu informacyjnego G"ównego Urz!du 

Statystycznego oraz z artyku"u zamieszczonego na stronie internetowej Dziennika Gazety 

Prawnej (z 4 listopada 2015 roku). Dane te reprezentuj# rzeczywisto&*, tym samym 

ukazuj#c praktyczn# stron! cyfr i liczb.
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 W wyniku przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego, na rok 2011 

odnotowano ogóln# liczb! osób bezdomnych 25773, z czego a$ 77,2% stanowili 

m!$czy(ni. ,redni wiek osoby bezdomnej wynosi" 52,2 lata. Nieca"e 13% osób 

bezdomnych stanowili najm"odsi — do 30 roku $ycia. Z drugiej strony, najstarsi bezdomni 

uko)czyli 60. rok $ycia i stanowili 24,3%. Jako najcz!stsz# przyczyn! stania si! osob# 

bezdomn#, podawano „wyp!dzenie z domu przez wspó"lokatorów/rodzin!”.                      

Na t! przyczyn! bezdomno&ci wskazywa"o 19,3% osób bezdomnych pierwszej kategorii 

(osoby, które nie posiadaj# dachu nad g"ow#, a za pomieszczenia lub miejsca 

zamieszkania s"u$# obiekty sfery miejskiej). 

 Najwi!cej osób bezdomnych zamieszkuje województwo &l#skie (14,2%) oraz 

mazowieckie (13,2%), natomiast najmniej w województwach podlaskim (2,0%) i opolskim 

(2,4%)54.

 Niestety, od 2011 roku liczba osób bezdomnych wzros"a. Na pocz#tku 2015 roku 

by"o ich ju$ 36 tysi!cy. W&ród osób nieposiadaj#cych miejsca zamieszkania, 80% stanowili 

m!$czy(ni. 1900 bezdomnych stanowi# dzieci, co jest bardzo niepokoj#ce. Nieletni 

bezdomni zamieszkuj# schroniska, domy samotnych matek czy nawet domki lub altanki 

dzia"kowe. W samej Warszawie $yje ponad 2500 osób dotkni!tych problemem 

bezdomno&ci. Nieco mniej — 1400 znajduje si! w Bydgoszczy, a w Szczecinie prawie 

120055.

 Po dokonaniu oblicze) mo$na stwierdzi*, $e w okresie mi!dzy rokiem 2011 a 2015, 

ró$nica w ilo&ci osób bezdomnych ogólnie wynios"a ponad 10 tysi!cy. Jest to ogromna 

zmiana. 

 Dlaczego tak si! dzieje? Nasze polskie spo"ecze)stwo okre&lane jest mianem 

starzej#cego si!. Starzej# si! te$ sami bezdomni. Osoby, które osi#gn!"y wiek 

uniemo$liwiaj#cy im np. ze wzgl!dów zdrowotnych utrzymanie pracy, zostaj# zwolnione, 

na skutek czego nie maj# (ród"a dochodu. Najcz!stsz# przyczyn# — deklarowan#            

w badaniach nad bezdomnymi56  — stawania si! bezdomnym, by"o wyrzucenie z domu 

przez wspó"lokatorów lub rodzin!.
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54  Ludno"#. Stan i  struktura demograficzno-spo!eczna. Narodowy Spis Powszechny Ludno"ci i  Mieszka' 
2011, Warszawa: G'ówny Urz)d Statystyczny 2011, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_ludnosc_ 
stan_str_dem_spo_NSP2011.pdf [dost%p: 26.05.2016].
55  Janusz Kowalski, Przyby!o bezdomnych w Polsce. Tak&e w"ród dzieci, http://wiadomosci.dziennik.pl/
wydarzenia/artykuly/504711,przybywa-bezdomnych-w-polsce-wiecej-bezdomnych-dzieci.html [dost%p: 
27.05.2016].
56  Ludno"#. Stan i struktura demograficzno-spo!eczna..., dz. cyt., s. 131.



 Moim zdaniem dzisiejsze spo"ecze)stwo nie chce podejmowa* tematu starszych 

osób, ani zajmowania si! niedo"!$nymi bli(nimi. Taka postawa wymaga"aby wiele czasu, 

wysi"ku i pieni!dzy. Przykr# i do&* cz!st# praktyk# jest pozbywanie si! „problemu”.          

W Polsce wystarczy przez krótki okres nie uiszcza* op"at za mieszkanie, pr#d, gaz, wod! 

itp., by cz"owiek znalaz" si! w trudnej sytuacji. Okazuje si!, $e wcale nie jest trudno sta* 

si! bezdomnym. Od wieku zale$y te$ to, jak osoba przyjmuje swoj# sytuacj! oraz jakie s# 

jej strategie radzenia sobie. Siedemdziesi!ciolatek nie b!dzie próbowa" rozwi#za) takich 

samych jak np. nastolatek czy dwudziesto- lub trzydziestolatek, gdy$ seniorowi nie 

pozwala na to stan zdrowia, psychiki czy brak si"y do dzia"ania.

Zamieniaj&c s(owa w czyny

 Maj#c &wiadomo&* istnienia problemu oraz posiadaj#c nieco wiedzy na jego temat, 

mo$na próbowa* d#$y* do jego rozwi#zania. Same komentarze i docinki ze strony 

dziennikarzy, celebrytów czy innych obywateli niewiele zmieni#. Du$ym przedsi!wzi!ciem 

jest liczenie bezdomnych, które odbywa si! co dwa lata. Dane pozwalaj# zrozumie* skal! 

problemu oraz okre&li*, czy tendencja jest rosn#ca, czy malej#ca. Ostatnie liczenie 

bezdomnych mia"o miejsce w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 roku.

 Wed"ug informacji zamieszczonej w jednej z najstarszych polskich gazet i zarazem 

najwi!kszej w województwie "ódzkim — „Dzienniku 'ódzkim” — „W 'odzi jest 999 

bezdomnych. Na ulicy $yje 399 osób. Najstarszym bezdomnym jest m!$czyzna w wieku 

82 lat”57. Uwa$am, $e liczba 999 osób w stosunku do ogólnopolskiej liczby bezdomnych 

36 tysi!cy jest i tak du$a. Tym bardziej $e spis dotyczy osób rozpoznanych jako 

bezdomne, nie uwzgl!dnia jednak ludzi do&wiadczaj#cych bezdomno&ci ukrytej.

Akcje krajowe — przyk(ady z okresu 2002-2014 r.

 Zadziwiaj#ce jest to, $e tworzenie projektów wyra$aj#cych sprzeciw wobec 

wykluczenia, bezrobocia czy bezdomno&ci (która jest kumulacj# wszelkich sposobów 

wykluczenia), przynosi nik"e rezultaty. Jest to widoczne w przyro&cie liczby osób 

pozbawionych dachu nad g"ow#. Przyk"adowymi projektami s# te z lat 2002, 2013, 2015 

oraz dwa projekty wieloletnie: jeden trwaj#cy od roku 2005 do 2008, oraz drugi w latach 
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57 Agnieszka Jasi(ska, Akcja liczenia bezdomnych. Na ulicach &yje wi$cej bezdomnych ni& dwa lata temu, 
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3762415,akcja-liczenia-bezdomnych-na-ulicach-zyje-wiecej-
bezdomnych-niz-dwa-lata-temu,id,t.html [dost%p:14.07.2016].



2009-2014. Tytu"y tych przyk"adowo wybranych przeze mnie projektów to odpowiednio: 

projekt realizowany w Tczewie (woj. pomorskie) „D"ugofalowa strategia wychodzenia         

z bezdomno&ci oraz przeciwdzia"anie temu problemowi”, projekt pilota$owy realizowany 

przez O&rodek Pomocy Spo"ecznej i stowarzyszenie Barka na terenie gminy Strzelce 

Opolskie (woj. opolskie) „Razem przeciw wykluczeniu spo"ecznemu”, eksperyment filmowy 

„PROJEKT BEZDOMNY: Pierwsza Interaktywna Produkcja Filmowa W Polsce”, który 

powstawa" na terenie ca"ej Warszawy (woj. mazowieckie; pomys"odawc# i producentem  

by" Pawe" Aksamit — aktor, kaskader — z jego inicjatywy powsta" ten eksperyment). 

Polega" on na tym, $e Aksamit na okres czternastu dni, z w"asnej woli sta" si! osob# 

bezdomn#. Aktor przed kamer# $y" na ulicy, dzieli" si! swoimi przemy&leniami oraz 

poznawa" innych bezdomnych. Ten film dokumentalny móg" by* szans# na 

zrewolucjonizowanie &wiadomo&ci ca"ego spo"ecze)stwa na temat bezdomno&ci. 

Kolejny projekt to ogólnopolska akcja, któr# podsumowuje artyku": „Efekty liczenia 

bezdomnych: mapa bezdomno&ci i plany pomocy”. Ostatni przyk"ad — dwa projekty 

realizowane przez Towarzystwo Pomocy im. ,w. Brata Alberta: 1) „Wyprowadzi* na 

prost#” realizowany w  12 miejscowo&ciach (Bielicach, Bytomiu, Cz!stochowie, Gliwicach, 

Kielcach, 'odzi, Ostrowie Wielkopolskim, Rybniku, Sanoku, Sosnowcu, Wroc"awiu             

i Zabrzu); 2) projekt systemowy58  pt. „Tworzenie i rozwijanie standardów us"ug pomocy       

i integracji spo"ecznej”, w którym odpowiedzialnymi za realizacj! merytoryczn# by"y 

najwi!ksze polskie organizacje zajmuj#ce si! bezdomno&ci#: Pomorskie Forum na rzecz 

Wychodzenia z Bezdomno&ci, Towarzystwo Pomocy im. &w. Brata Alberta Zarz#d G"ówny, 

Sie* Barka, Stowarzyszenie MONAR, Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszenie 

„Otwarte Drzwi” z Warszawy59.

Projekty, akcje i eksperymenty "#czy cel nadrz!dny: pomoc osobom bezdomnym 

oraz zagro$onym bezdomno&ci#. Oto w jakiej formie ma przejawia* si! pomoc wynikaj#ca 

z projektów i innych akcji ukierunkowanych na problem bezdomno&ci: 1) wypracowanie 
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58  Projekt systemowy — zgodnie z definicj) na podstawie art. 28, pkt. 2. Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.      
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju — jest to projekt polegaj)cy na realizacji  zada( publicznych przez 
podmioty dzia'aj)ce na podstawie odr%bnych przepisów, w zakresie okre!lonym przepisami  prawa                 
i dokumentami strategiczno-programowymi przyj%tymi przez Rad% Ministrów.
59  „Tworzenie i rozwijanie standardów us'ug pomocy i  integracji  spo'ecznej” i „Wyprowadzi"  na prost)”,  
http://www.bratalbert.org/projekty.html [dost%p: 14.07.2016]; „D'ugofalowa strategia wychodzenia                   
z bezdomno!ci oraz przeciwdzia'anie temu problemowi”, http://tczew.naszemiasto.pl/archiwum/projekt-
przeciw-bezdomnosci,440662,art,t,id,tm.html [dost%p: 14.07.2016]; „Razem przeciw wykluczeniu 
spo'ecznemu”, http://www.nto.pl/wiadomosci/strzelce-opolskie/art/4575063,razem-przeciw-wykluczeniu-
spolecznemu-bezdomny-to-tez-czlowiek,id,t.html [dost%p: 14.07.2016]; „PROJEKT BEZDOMNY: Pierwsza 
Interaktywna Produkcja Filmowa W Polsce”, https://polakpotrafi.pl/projekt/projekt-bezdomny [dost%p:
14.07.2016]; „Efekty liczenia bezdomnych: mapa bezdomno!ci i plany pomocy”, http://wyborcza.pl/
1,91446,17296683,Efekty_liczenia_bezdomnych__mapa_bezdomnosci_i_plany.html?disableRedirects=true 
[dost%p: 14.07.2016].



modelu wychodzenia z bezdomno&ci i "agodzenia jej skutków, 2) wsparcie w procesie 

powrotu do rodziny, &rodowiska wraz z wychodzeniem z bezdomno&ci, 3) zapobieganie 

stawaniu si! osob# bezdomn# przez jednostki zagro$one bezdomno&ci#. Do innych form 

pomocy nale$y: aktywizacja zawodowa i spo"eczna oraz wprowadzanie zmian                  

w &wiadomo&ci spo"ecznej dotycz#cej zjawiska bezdomno&ci. Istotne jest tak$e 

zaprowadzanie zmian w polityce spo"ecznej w obszarze modeli bezdomno&ci, 

diagnozowania jej oraz standardów rozwi#zywania problemu. 

 Nag"a&nianie problemu wydaje si! jednak nie przynosi* po$#danych rezultatów,          

co mo$e prowadzi* do zw#tpienia w sens dzia"a). Brak efektów powinien jednak 

mobilizowa* osoby odpowiedzialne za stanowienie prawa w Polsce i autorów projektów 

wspieraj#cych wykluczonych ze spo"ecze)stwa do podejmowania wzmo$onej aktywno&ci.

!ód"

 Bez w#tpienia du$# rol! w pomocy niesionej osobom bezdomnych odgrywa 

Towarzystwo Pomocy im. &w. Brata Alberta Ko"o 'ódzkie, 'ódzkie Partnerstwo Pomocy     

w sytuacji Wykluczenia i Bezdomno&ci oraz Miejski O&rodek Pomocy Spo"ecznej (MOPS) 

w 'odzi. Ka$da z wy$ej wymienionych organizacji pojawia si! na pierwszej stronie 

wyszukiwarki Google po wpisaniu has"a „projekty dotycz#ce osób bezdomnych w 'odzi”. 

Na czym polega pomoc oferowana przez organizacje? 

 Na stronie Towarzystwa Pomocy im. &w. Brata Alberta znajduje si! zak"adka 

zatytu"owana „Jak pomóc”. Internauta znajdzie tam informacje odno&nie do kilku form 

pomocy: przekazanie 1% podatku, wp"acenia pieni!dzy na konto bankowe Towarzystwa, 

przekazanie zb!dnych artyku"ów AGD, mebli czy odzie$y, przekazanie przez firmy 

produktów, którym na przyk"ad ko)czy si! okres wa$no&ci lub kiedy firma nie mo$e ich 

sprzeda*. Ponadto cenn# pomoc# jest przekazanie materia"ów budowlanych lub funduszy, 

które b!d# wykorzystane podczas remontu mieszka) przeznaczonych dla osób 

wychodz#cych z bezdomno&ci60. 

 'ódzkie Partnerstwo Pomocy w Sytuacji Wykluczenia i Bezdomno&ci walczy                

ze stereotypem. Partnerstwo stara si! zmieni* wizerunek osób marginalizowanych, 

zw"aszcza bezdomnych, u&wiadamia, edukuje i pobudza empati! wobec potrzebuj#cych. 

Organizuje akcje pomocowe. Otwiera oczy spo"ecze)stwu61.
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60   https://sites.google.com/site/lodzbratalbert/home/jak-pomoc [dost%p: 14.07.2016].
61   http://lodzkiepartnerstwopomocy.blogspot.com/p/cele.html [dost%p: 14.07.2016].



 Do zada) Miejskiego O&rodka Pomocy Spo"ecznej nale$y m.in. wspieranie osób 

bezdomnych: 1) w 'odzi w okresie od 01 grudnia do 15 marca realizuje program                  

pn. „Autobus  dla bezdomnych i potrzebuj#cych”, który jest do dyspozycji osób 

bezdomnych, w miejscach gromadzenia si! ich, w godzinach 22:00-3:00. Osoby 

potrzebuj#ce pomocy mog# ogrza* si!, zje&* gor#cy posi"ek, otrzyma* leki i odzie$;         

2) przy al. Pi"sudskiego 119 dzia"a równie$ ,wietlica dla Osób Bezdomnych czynna            

w godzinach 8:00-16:00; 3) "ódzki MOPS realizuje tak$e projekt systemowy pn. „Nowy 

obraz pomocy spo"ecznej w 'odzi”. W ramach projektu streetworkerzy pracuj#cy              

w centrum miasta wspó"pracuj# ze s"u$bami porz#dkowymi, wspieraj# bezdomnych          

w drodze ku ich usamodzielnieniu i prowadz# grupy wsparcia62.

 Stereotypy trwaj# w ludzkich umys"ach od zarania dziejów i nie"atwo niestety jest je 

zmieni*. Osoby walcz#ce z nimi s# bohaterami, ale czy bohater ma niegasn#ce wiecznie 

moce? 

Podsumowanie

 „Nie od razu Kraków zbudowano”. Powiedzenie to znane od dziesi#tek lat znajduje 

swoje zastosowanie równie$, kiedy mowa o bezdomno&ci. Bezdomno&* jest sytuacj# 

z"o$on#, jej trajektoria mo$e trwa* nawet dwadzie&cia lat. Powrót do spo"ecze)stwa           

i samodzielno&ci nie jest "atwy i wbrew pozorom wymaga wiele wysi"ku i wsparcia.           

Nie wystarczy tylko cz"owieka wyk#pa*, ubra*, umie&ci* w wyposa$onym mieszkaniu oraz 

zaprowadzi* do nowego miejsca pracy. Przede wszystkim bezdomny musi sam tego 

chcie*. Musi si! prze"ama*. Musi zobaczy* sens w podj!ciu dzia"a). 

 Ernest Hemingway napisa": „Cz"owiek nie jest stworzony do kl!ski. Cz"owieka 

mo$na zniszczy*, ale nie pokona* (…)”63, „Cz"owiek nie jest samoistn# wysp# (…)”64,     

„Nie mo$na uciec od samego siebie, przenosz#c si! z miejsca na miejsce”65.
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62   http://www.mops.lodz.pl/index.php/pomoc-osobom-bezdomnym [dost%p: 14.07.2016].
63   Ernest Hemingway, Stary cz!owiek i morze, Warszawa: Pa(stwowy Instytut Wydawniczy 1987, s. 55.
64   Ernest Hemingway, Komu bije dzwon, Wroc'aw: Zak'ad Narodowy im. Ossoli(skich 1988, s. 2.
65   http://lubimyczytac.pl/szukaj/cytaty?phrase=NIEMO*NAUCIECODSAMEGOSIEBIEPRZENOSZ,CSI-Z
MIEJSCANAMIEJSCE&main_search=1&context=1 [dost%p: 14.07.2016].
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Anna Janiszewska i Rafa$ Rouba

Po drugiej stronie bezdomno!ci 

— refleksje z warsztatów ze studentami
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Zdj!cie autorstwa Kacpra, lat 12, powsta"o w ramach warsztatów fotograficznych 
prowadzonych przez Ew! %uber od 30 czerwca do 18 lipca 2015 roku. Warsztaty 
skierowane by"y do dzieci przebywaj#cych w Schronisku dla Kobiet i Dzieci Towarzystwa 
Pomocy im. &w. Brata Alberta w 'odzi. Warsztaty odby"y si! w ramach programu Animacji 
Spo"ecznej w projekcie pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów 
miejskich na wybranym obszarze w Mie&cie 'odzi”, realizowanego przez OPUS, CAL 
oraz Stowarzyszenie Spo"ecznie Zaanga$owani, wspó"finansowanego ze &rodków Unii 
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013.
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Po drugiej stronie bezdomno$ci 

— refleksje z warsztatów ze studentami

Wst*p

 Zjawisko bezdomno&ci niew#tpliwie zaliczy* nale$y do wa$niejszych kwestii 

spo"ecznych w naszym kraju, jakie ujawni"y si! i dotar"y do powszechnej &wiadomo&ci od 

momentu rozpocz!cia przemian transformacyjnych po 1989 roku. Bezdomno&* sytuuje si! 

w grupie problemów spo"ecznych, gdy$ dotyka ogó"u spo"ecze)stwa, zak"óca jego 

prawid"owe funkcjonowanie, nios#c ró$norodne zagro$enia egzystencjalne. Bezdomno&* 

w Polsce, jako negatywne zjawisko spo"eczne, narasta i zapewne b!dzie zatacza* coraz 

szersze kr!gi, dopóki polityka spo"eczna nie zacznie by* w"a&ciwie prowadzona przez 

pa)stwo66. 

 Poj!cie „bezdomno&*” mo$e by* definiowane w ró$ny sposób. Andrzej Przyme)ski 

okre&la bezdomno&*, jako sytuacj! osób, które w danym czasie nie posiadaj# i w"asnym 

staraniem nie mog# zapewni* sobie takiego schronienia, które mog"yby uwa$a* za swoje    

i które spe"nia"oby minimalne warunki pozwalaj#ce uzna* je za pomieszczenie 

mieszkalne67. Natomiast krótsz# definicj! podaje Micha" Porowski, wed"ug którego 

bezdomno&* jest to wzgl!dnie trwa"a sytuacja cz"owieka pozbawionego dachu nad g"ow# 

albo nieposiadaj#cego w"asnego mieszkania68. 

 Zgodnie z art. 6 pkt 8 Ustawy o pomocy spo"ecznej z dnia 12 marca 2004 roku          

— za osob! bezdomn# uwa$a si!: 
osob% niezamieszkuj)c) w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw 
lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i  niezameldowan) na pobyt sta'y, w rozumieniu 
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66  Leszek Stankiewicz, Zrozumie# bezdomno"#, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmi(sko-
Mazurskiego 2002, s. 16.
67  Andrzej Przyme(ski, Bezdomno"# polityczno-spo!eczna: definicja i formy zjawiska, w: „Polityka 
Spo'eczna” 1998, nr 4, s. 6.
68  Micha'  Porowski, Bezdomno"# — obraz zjawiska i  populacji  ludzi bezdomnych, w: Pedagogika spo!eczna: 
cz!owiek w zmieniaj%cym si$ "wiecie, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Warszawa: *ak 1995, s. 434.



przepisów o ewidencji ludno!ci, a tak&e osob% niezamieszkuj)c) w lokalu mieszkalnym              
i zameldowan) na pobyt sta'y w lokalu, w którym nie ma mo&liwo!ci zamieszkania69.

 W takim rozumieniu osoba, która mimo $e nie ma sta"ego miejsca zameldowania, 

jednak mieszka w lokalu mieszkalnym (np. wynajmuje mieszkanie) — nie jest osob# 

bezdomn#. Osob# bezdomn# jest natomiast osoba, która zamieszkuje placówk! 

noclegow# dla osób bezdomnych (schronisko, noclegowni! itp.), poniewa$ placówki te nie 

s# lokalami mieszkalnymi w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów                     

i mieszkaniowym zasobie gminy. Osob# bezdomn# jest tak$e osoba mieszkaj#ca poza 

placówkami noclegowymi dla osób bezdomnych, np. na klatce schodowej, na dworcu,     

na dzia"ce itp. (przy czym w obu ww. przypadkach spe"niony musi by* warunek, $e osoba 

nie ma mo$liwo&ci zapewni* sobie w"asnym staraniem zamieszkania w lokalu 

mieszkalnym).

 W literaturze socjologicznej wyró$nia si! bezdomno&* sensu stricto i bezdomno&* 

sensu largo. Bezdomno&* sensu stricto (nazywana równie$ rzeczywist# b#d( jawn#) 

oznacza brak w"asnego mieszkania i jednocze&nie jakiegokolwiek innego, mo$liwie 

sta"ego, cho*by zast!pczo traktowanego schronienia, przeznaczonego i przystosowanego 

do zamieszkania. Natomiast bezdomno&* sensu largo (nazywana równie$ utajon# lub 

spo"eczn#), opiera si! na ocenie posiadanego lokum jako niespe"niaj#cego kryteriów 

mieszkania ze wzgl!du na jaskrawe odst!pstwo od minimalnych standardów 

mieszkaniowych albo ze wzgl!du na kulturowo usprawiedliwione aspiracje70. 

 Bezdomno&* oznacza zatem zanegowanie jednego z podstawowych praw ludzkich, 

jakim jest prawo do posiadania trwa"ego i pewnego miejsca egzystencji. Pozbawienie 

domu jest bowiem pozbawieniem cz"owieka bezpiecze)stwa i mo$liwo&ci zaspokojenia 

niezb!dnych potrzeb, w tym potrzeby w"asnego rozwoju71. 

 Zjawisko bezdomno&ci mo$na zaliczy* do wa$nych kwestii spo"ecznych 

wspó"czesnej Polski równie$ dlatego, i$ jest to problem wieloaspektowy: nie tylko stricte 

spo"eczny, ale i polityczny, gospodarczy, psychologiczny oraz kulturowy. Osoby bezdomne 

cz!sto przebywaj# w miejscach przestrzeni publicznej i zwykle postrzegane s# jako 

jednostki mog#ce stanowi* zagro$enie dla porz#dku i bezpiecze)stwa innych obywateli. 

Poniewa$ bezdomni reprezentuj# swoim zachowaniem odmienne od reszty spo"ecze)stwa 
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69 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo'ecznej, Dz. U. z 2015 r. poz. 163 j.t., http://isap.sejm.gov.pl/
DetailsServlet?id=WDU20150000163 [dost%p: 16.05.2016].
70  Porowski, dz. cyt., s. 434.
71  Tadeusz Kami(ski, O spo!ecznej odpowiedzialno"ci za los bezdomnych, w: „Seminare. Poszukiwania 
naukowe” 2004, nr 20, s. 296.



wzorce, pozostaj# najcz!&ciej w konflikcie z normami powszechnie wyznawanymi                 

i praktykowanymi przez wi!kszo&*. To powoduje, $e bezdomno&* jest w pewnym stopniu 

obecna w $yciu codziennym pozosta"ej cz!&ci spo"ecze)stwa, której ten problem 

bezpo&redniu nie dotyczy72 . 

 Sposób postrzegania przez ogó" zjawiska bezdomno&ci, wp"ywa na formu"owanie 

opinii i s#dów o osobach bezdomnych, powodach tego zjawiska, jak równie$ mo$liwych 

rozwi#zaniach tego problemu. Mo$na w tym miejscu odnie&* si! do poj!cia spo"ecznej 

odpowiedzialno&ci, która jest raczej poj!ciem z j!zyka etyki i sprowadza si! w gruncie 

rzeczy do pytania o moralne zobowi#zanie spo"ecze)stwa (instytucji i pojedynczych 

obywateli) do podj!cia dzia"a) na rzecz rozwi#zania problemów ludzi bezdomnych.          

W pytaniu tym mie&ci si! element zastanowienia: jak pomaga* w sposób zarazem 

skuteczny i moralnie s"uszny, jak pomaga* odpowiedzialnie, przewiduj#c mo$liwe 

konsekwencje podejmowanych dzia"a). Wed"ug Tadeusza Kami)skiego odpowiedzialno&* 

za los ludzi bezdomnych zaczyna si! w momencie dostrze$enia i uznania bezdomno&ci 

jako realnego faktu73. Zauwa$enie osoby pozbawionej tego podstawowego dobra               

i warunku godziwej egzystencji, jakim jest dach nad g"ow#, pobudzi* powinno do refleksji, 

ale i do dzia"ania. U podstaw istnienia tej odpowiedzialno&ci, a co za tym idzie u (ród"a 

moralnej powinno&ci dzia"ania na rzecz bezdomnych, tkwi — jak si! wydaje                     

— przekonanie o niezbywalnej godno&ci cz"owieka. Spo"eczna odpowiedzialno&* powinna 

poci#ga* za sob# solidarno&* spo"eczn#, rozumian# jako odpowiedzialno&* za los 

drugiego cz"owieka. 

 Spo"eczna odpowiedzialno&* by"a dla autorów tego opracowania powodem 

przeprowadzenia warsztatów na temat bezdomno&ci z udzia"em studentów74. W procesie 

dydaktycznym na uczelniach wy$szych, zgodnie z wymogami dotycz#cymi jako&ci 

kszta"cenia, realizowane s# tzw. efekty kszta"cenia w zakresie wiedzy, umiej!tno&ci            

i kompetencji spo"ecznych. W programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna 

Politechniki 'ódzkiej do kompetencji spo"ecznych zaliczono m.in.:
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72  Kami(ski, dz. cyt., s. 296.
73  Tam&e, s. 297.
74  By'o to 42 studentów I roku studiów in&ynierskich z kierunku gospodarka przestrzenna z Politechniki 
#ódzkiej. Warsztaty odby'y si% w ramach zaj%"  dydaktycznych z „Podstaw gospodarki przestrzennej”,           
w ramach której  realizowany jest temat spo'eczno-demograficznych uwarunkowa(  gospodarki  przestrzennej. 
Zaj%cia warsztatowe w roku akademickim 2015/2016 przeprowadzili pracownicy Miejskiego O!rodka 
Pomocy Spo'ecznej z #odzi — Pawe' Cio'kowski i Antoni Naglik.



— &wiadomo&* interdyscyplinarnego charakteru planowania przestrzennego i znaczenia 

problematyki pozatechnicznej, w tym zagadnie) kulturowych, przyrodniczych, 

ekonomicznych, spo"ecznych, prawnych, artystycznych itd.,

— &wiadomo&* mo$liwo&ci zaistnienia konfliktów przestrzennych (o ró$nym pod"o$u: 

ekonomicznym, spo"ecznym, technicznym itp.) i umiej!tno&* ich rozstrzygania w oparciu    

o przeprowadzone analizy,

— rozumienie potrzeby pracy w grupie, przyjmowanie w niej ró$nych ról wynikaj#cych      

ze specyfiki realizowanego opracowania75. 

 Celem tego opracowania jest prezentacja opinii studentów na temat zjawiska 

bezdomno&ci, które wyra$ali po warsztatach, wype"niaj#c formularz ankiety i udzielaj#c 

odpowiedzi na postawione w niej pytania76. W artykule przedstawiono tak$e wyniki 

grupowej pracy studentów po&wi!cone rozwi#zywaniu problemu bezdomno&ci, 

realizowane na zaj!ciach warsztatowych. 

1. Opinie studentów dotycz&ce bezdomno$ci

1.1. Studenci jako osoby bezdomne

 Na przeprowadzonych z pracownikami Miejskiego O&rodka Pomocy Spo"ecznej        

w 'odzi (MOPS) warsztatach, studenci poproszeni zostali m.in. o zaplanowanie swoich 

dzia"a) na wypadek znalezienia si! w sytuacji bezdomno&ci. Ich sposób rozwi#zania tego 

problemu by" ró$ny zarówno pod wzgl!dem graficznym, jak i organizacyjno-

merytorycznym (ryc. 1, 2, 3). Niektórzy z nich swój plan dzia"a) rozpisali w punktach (ryc. 

1), uwzgl!dniaj#c podj!cie ró$nych czynno&ci ze strony osób dotkni!tych bezdomno&ci# 

(np. zbieranie puszek, poszukiwanie pracy). Zdecydowanie jednak w&ród tych dzia"a) 

dominowa"y przedsi!wzi!cia niewymagaj#ce du$ej aktywno&ci (np. zg"oszenie si! do 

MOPS, proszenie o jedzenie). Studenci bior#cy udzia" w warsztatach podkre&lali 

mo$liwo&* skorzystania przez osoby bezdomne z pomocy instytucjonalnej (MOPS, 

sto"ówki, noclegownie, "a(nie), ale tak$e wykorzystanie innych dost!pnych miejsc 

(autobusy, dworce, pustostany). Podkre&lali tak$e fakt, $e bezdomno&* jest problemem nie 

tylko spo"ecznym, ale przede wszystkim ma wymiar indywidualny. Znalezienie si! w takiej 
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75  Program studiów Politechniki #ódzkiej, http://programy.p.lodz.pl/?l=pl&s=efekty-ksztalcenia-kompetencje-
spoleczne&pk=gospodarka%20przestrzenna&pkId=261 [dost%p: 15.05.2016].
76   Zebrany materia' z przeprowadzonych bada( nale&y potraktowa"  przede wszystkim jako jako!ciowy, a 
nie ilo!ciowy.



sytuacji $yciowej, wed"ug studentów stwarza zagro$enie dla tych osób i mo$e prowadzi* 

do uzale$nie)  (np. alkoholizmu). 

 Jednym z zada) postawionych przed studentami by"o wyra$enie opinii o zaj!ciach 

warsztatowych, w których uczestniczyli. Czytaj#c wypowiedzi studentów, mo$na mie* 

nadziej!, $e przeprowadzone warsztaty spe"ni"y oczekiwany efekt. Studenci pozytywnie 

ocenili zasadno&* uczestnictwa w zaj!ciach77.

Wypowied( nr 1:
Warsztaty wywar'y na mnie ogromne wra&enie. Poruszaj)c si% po ulicach #odzi, czy te& innego 
miasta, nigdy nie zastanawia'am si%, &e mog% spotyka"  ludzi bez domu, którzy musz) by" 
samowystarczalni, pomys'owi, odwa&ni.
Ciekawym zadaniem by'o zmierzenie si% z bezdomno!ci). Okre!lenie w jaki  sposób 
poradziliby!my sobie w takiej sytuacji by'o burz) mózgów ca'ej  grupy. My mieli!my siebie i wiele 
pomys'ów, natomiast oni s) bez domu i zdani tylko na siebie…
Takie warsztaty by'y bardzo potrzebne, aby u!wiadomi"  nam, &e s) powa&niejsze problemy, ni& 
brak nowego telefonu.

Wypowied( nr 2:
Bezdomni nie przybyli do nas z kosmosu, oni wywodz) si% z naszego s)siedztwa.
Cz%sto ludzie s)dz), &e bezdomni  s) niepotrzebni, brudni, niehigieniczni, niebezpieczni i nie 
pomagaj) im. Zbywamy bezdomnych nie patrz)c na ich odczucia. Ci  ludzie oprócz dachu nad 
g'ow)  s) te& samotni i potrzebuj) zwyk'ej rozmowy, zrozumienia, pomocy. To wa&ne, &eby 
ludzie sobie pomagali i  zamiast ignorowa"  bezdomnych to zwracali na nich uwag%, &eby gdy 
prosz) o z'otówk%, dali im nie my!l)c czy wydadz) j) na alkohol czy bu'ki.

Wypowied( nr 3:
Dla nas jest to sytuacja [bezdomno!"] nie do pomy!lenia. Ci%&ko jest nam postawi"  si% na ich 
miejscu i wyobrazi"  sobie chocia& dzie( takiego &ycia. Dlatego nie powinni!my by"  wrogo 
nastawieni do ludzi bezdomnych, których spotykamy na dworcach czy w tramwajach. Chocia&        
w niewielkim stopniu powinni!my stara"  si% im pomóc podarowuj)c im jedzenie, ubrania czy 
inne !rodki niezb%dne do &ycia.

Wypowied( nr 4:
Wiem, &e jest wiele osób, które naprawd% potrzebuj) i  chc)  tej pomocy, dlatego uwa&am, &e 
praca jak) wykonuj) Panowie [pracownicy MOPS, którzy prowadzili  warsztaty i  pracuj)cy jako 
streetworkerzy] jest bardzo potrzebna ale i  trudna. Panowie przyzwyczaili si% do zachowa(         
i zwyczajów ludzi bezdomnych i jak Pan Antek powiedzia': zawsze stanowczo odpowiada NIE 
na jakiekolwiek pro!by o pieni)dze i od razu oferuje pomoc niematerialn). Dlatego my!l%, &e 
w'a!nie tego nauczy'am si% — nie pieni)dze, ale wskazanie miejsc gdzie jest oferowana pomoc 
d'ugookresowa.
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77  Cytaty pochodz) z ankiety. Pisownia zgodna z orygina'em.



Ryc. 1. Plan dzia'a( &ycia na ulicy – grupa 1
+ród'o: fot. A. Janiszewska

Ryc. 2. Plan dzia'a( &ycia na ulicy – grupa 2
+ród'o: fot. A. Janiszewska
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Ryc. 3. Plan dzia'a( &ycia na ulicy – grupa 3
+ród'o: fot. A. Janiszewska

1.2. Bezdomno!% jako problem spo#eczny 

 Badania ankietowe przeprowadzone ze studentami mia"y na celu okre&li* ich 

percepcj! ludzi bezdomnych i postawy wobec bezdomno&ci. W pierwszej kolejno&ci 

dokonali oceny istotno&ci problemu bezdomno&ci na tle innych problemów spo"ecznych    

w Polsce (ryc. 4). Wed"ug studentów problem bezdomno&ci nale$y do jednego                      

z najwa$niejszych i wymagaj#cych szybkiego rozwi#zania. Ich zdaniem osoby bezdomne 

to grupa osób maj#ca najwi!ksze trudno&ci i ograniczenia w spo"ecze)stwie. Nieco ni$sz# 

liczb! wskaza) uzyska"y takie grupy jak: ludzie ubodzy, biedni, osoby niepe"nosprawne       

i osoby chore psychicznie. Natomiast najmniej wykluczane i marginalizowane                   

w spo"ecze)stwie wed"ug ankietowanych, by"y osoby niewierz#ce i niepraktykuj#ce, osoby 

mieszkaj#ce z dala od wielkich miast i osoby s"abo wykszta"cone. Struktura udzielonych 

odpowiedzi przez studentów nieco ró$ni si! od bada) CBOS78, w którym osoby bezdomne 

znalaz"y si! na trzecim miejscu (po osobach biednych i bezrobotnych) w „rankingu” grup 

osób stygmatyzowanych w spo"ecze)stwie. 
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78 Por. Komu w Polsce &yje si$ najtrudniej? BS/139/2013, Warszawa: CBOS 2013, www.cbos.pl/spiskom.pol/
2013/k_139_13.pdf [dost%p: 10.05.2016].



Ryc. 4. Grupy osób maj)ce najwi%ksze trudno!ci i ograniczenia w spo'ecze(stwie wed'ug studentów
+ród'o: oprac. w'asne na podstawie bada( ankietowych

 Studenci istot! i wag! problemu bezdomno&ci ujmowali w kilku wymiarach (ryc. 5). 

Zdecydowanie najcz!&ciej podkre&lali znaczenie indywidualne, jednostkowe, wyra$aj#c 

opini!, $e bezdomno&* to tragedia i cierpienie jednostki. Postrzegali tak$e bezdomno&*     

w wymiarze ogólnospo"ecznym, twierdz#c, $e bezdomni s# cz!&ci# spo"ecze)stwa, a ich 

problemy maj# wp"yw na spo"ecze)stwo (np. alkoholizm i inne patologie). Wreszcie 

bezdomno&* dla ankietowanych studentów ma wp"yw na otoczenie, na wygl#d miast, ich 

wizerunek, recepcj! miast, jest to problem wielkich aglomeracji. Podkre&lanie,                  

$e bezdomno&* jest problemem wielkich miast, jest zgodne z faktycznym stanem rzeczy, 

co potwierdzaj# „Ogólnopolskie badania liczby osób bezdomnych”. Wed"ug wyników spisu 

osób bez domu z 21 na 22 stycznia 2015 roku, tylko w stolicach województw okre&lono 

znaczny odsetek wszystkich osób bezdomnych z ca"ego województwa, np. w kujawsko-

pomorskim ponad 62%, w ma"opolskim blisko 55% i mazowieckim ponad 54% ogó"u 

bezdomnych79.

 Przyczyny bezdomno&ci, jak i samo zjawisko, nie s# jednoznaczne i uwarunkowane 

s# wieloczynnikowo. Najogólniej uj#* je mo$na w nast!puj#cych kategoriach: w"asny 

wybór cz"owieka, choroba psychiczna, alkoholizm lub za$ywanie innych u$ywek (w tym 
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79  Sprawozdanie z realizacji dzia!a' na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2014 oraz wyniki 
Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych (21/22 stycze'  2015), Warszawa: MRPiPS 2015,    
https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/materialy-informacyjne-na-temat-bezdomnosci/ 
[dost%p: 10.05.2016].



narkotyki), bezrobocie, brak &rodków finansowych, konflikty w rodzinie, niekorzystne 

warunki $ycia  w okresie dzieci)stwa80. Przyjmuje si!, $e bezdomno&* nast!puje w wyniku 

z"o$onych zdarze) w wymiarze indywidualnym i spo"ecznym. Nale$y tutaj zaznaczy*, $e te 

dwa podstawowe aspekty wyst!puj# z ró$nym nasileniem w wypadku danej jednostki. 

Krystyna Wierzbicka natomiast wskaza"a na istnienie pi!ciu czynników bezdomno&ci: 

osobowo&ciowych, &rodowiskowych, systemowych, zdrowotnych i przypadku losowego81. 

Wed"ug podzia"u Anny Duracz-Walczak, do najcz!&ciej wyst!puj#cych czynników, 

implikuj#cymi omawiane zjawisko zaliczy* mo$na:

— spo"eczne — nale$y do nich sytuacja spo"eczno-ekonomiczna, której efektem jest 

bezrobocie, brak miejsc w szpitalach i zak"adach opieku)czych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi niewymagaj#cych ci#g"ej hospitalizacji, brak miejsc dla rencistów, emerytów 

i starców w domach opieki spo"ecznej, brak troski o wychowanków opuszczaj#cych domy 

dziecka, brak &rodków i miejsc dla osób zara$onych wirusem HIV;

— zwi#zane z chorobami i patologi#, do których mo$na zaliczy* alkoholizm, 

przest!pczo&*, brak opieki ze strony najbli$szych, w wypadku kobiet — prostytucj! 

(chocia$ w ostatnim okresie m"odzi ch"opcy równie$ realizuj# ten proceder), zachowania 

psychopatyczne m!$czyzn w stosunku do kobiet (zn!canie si! nad rodzin#);

— natury psychologicznej (wyst!puj# znacznie rzadziej ni$ dwie poprzednie przyczyny), 

do których mo$emy zaliczy* przede wszystkim &wiadomy wybór innego sposobu $ycia, 

odmiennego systemu warto&ci – generuj# typ „wiecznego w!drowca i tu"acza”;

— natury prawnej, np. eksmitowanie z budynku mieszkalnego lokatora z powodu d"ugów     

i zaleg"o&ci w op"atach czynszu82.

 Studenci wyró$nili dwie grupy przyczyn bezdomno&ci: le$#ce po stronie 

bezdomnych i niezale$ne od nich. Do pierwszej zaliczyli: na"ogi, konflikty w rodzinie, 

przemoc, zad"u$enie, eksmisje, charakter i cechy indywidualne osób bezdomnych, 

lenistwo, niski poziom wykszta"cenia, brak ambicji. W&ród niezale$nych przyczyn od osób 

bezdomnych najcz!&ciej by"y wymieniane przez studentów: brak pracy, utrata (ród"a 

zarobkowania, inne przyczyny losowe (np. choroba), brak pomocy ze strony pa)stwa. 
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80  S'awomir Sidorowicz, Zaburzenia psychiczne u osób bezdomnych, Wroc'aw: Klinika Psychiatryczna 
Akademii Medycznej we Wroc'awiu 2000, s. 67.
81  Krystyna Wierzbicka, Problemy bezdomno"ci w Polsce, w: Strefy niedostatku i  n$dzy mieszkaniowej        
w Polsce, red. E. Kuminek, Warszawa: IGPiK 1990, s. 80.
82  Anna Duracz-Walczak, Bezdomni, Warszawa: Centrum Rozwoju S'u&b Spo'ecznych 1996, s. 9.



Ryc. 5. Postrzeganie przez studentów bezdomno!ci
+ród'o: oprac. w'asne na podstawie bada( ankietowych

1.3. Charakterystyka bezdomnych 

 Spo"eczne wyobra$enie „typowej” osoby bezdomnej zbadano proponuj#c 

ankietowanym 10 mo$liwych par okre&le) w formie kontinuów, jak np. czysty-brudny, 

kulturalny-wulgarny, pracowity-leniwy. Zastosowano wi!c dyferencja" semantyczny, 

sk"adaj#cy si! z szeregu przymiotników opozycyjnych, umieszczonych na dwubiegunowej 

skali, zbudowanej w taki sposób, aby powi#zane ze sob# stwierdzenia nie znajdowa"y si! 

na tej samej stronie skali (0-5 pkt, przy czym 0 pkt oznacza warto&ci negatywne, 5 pkt 

pozytywne). 

 Wed"ug studentów bezdomny najcz!&ciej jest nieinteligentny, brudny, leniwy              

i stroni#cy od ludzi. ,rednie warto&ci dla par tych antonimów, jakie przypisali studenci, 

wynosz# adekwatnie: 0,9; 1,24; 1,62; 1,69. Najlepiej byli oceniani bezdomni pod 

wzgl!dem ich zachowania, dla ankietowanych osób s#: spokojne (2,69), zaradne (2,52)     

i kulturalne (2,12). Jednak &rednie warto&ci dla tych par okre&le) nie uzyska"y zbyt du$ych 

warto&ci. 

 W j!zyku potocznym u$ywamy ró$nych s"ów na okre&lenie ludzi bezdomnych. 

Wi!kszo&* z podanych przez studentów s"ów ma zabarwienie ujemne, s# to takie 
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okre&lenia, jak (kolejno&* wed"ug liczby wskaza)): menel, $ul, kloszard, lump, pijak, 

brudas, paso$yt, n!dzarz, Rumun, Cygan, margines spo"eczny, ni$sza klasa, spod sklepu, 

biedak, $ebrak, przyb"!da, sierota. Tylko nieliczne okre&lenia wymieniane przez 

ankietowanych maj# barw! oboj!tn#, np. osoba, która nie posiada dachu nad g"ow#, 

zagubiony, samotny, potrzebuj#cy pomocy. 

Ryc. 6. Ocena ludzi bezdomnych przez studentów
+ród'o: oprac. w'asne na podstawie bada( ankietowych

1.4. Stosunek emocjonalny do osób bezdomnych 

 Reakcje afektywne przejawiane w stosunku do osób bezdomnych, mo$na 

uszeregowa* od deklaracji najcz!&ciej pojawiaj#cych si! do takich, które by"y wymieniane 

najrzadziej. Studenci najcz!&ciej deklarowali odczuwanie (ryc. 7): 

— ulgi, $e nie podzielaj# losu osób bezdomnych;

— braku zrozumienia, jak mo$na doprowadzi* si! do sytuacji bezdomno&ci;

— bezradno&ci, poniewa$ nie maj# wi!kszego wp"ywu na los osób bezdomnych; 

— z"o&ci, $e pa)stwo nie radzi sobie dostatecznie z rozwi#zaniem problemu bezdomno&ci; 

— $alu, $a"uj# bezdomnych, poniewa$ zmarnowali sobie $ycie i nisko upadli;

— lito&ci i wspó"czucia, czuj# w sercu lito&* i g"!bokie wspó"czucie;

— niesprawiedliwo&ci, $e jedni maj# bardzo du$o, a inni nie maj# gdzie mieszka*;
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— l!ku przed dziwnym niezrozumia"ym zachowaniem.

Najmniejsz# liczb! wskaza) uzyska"y:

— l!k przed napa&ci#, kradzie$# ze strony bezdomnych;

— oboj!tny stosunek do osób bezdomnych;

— l!k przed zaka$eniem. 

 Studenci zapytani wprost o swój stosunek do bezdomnych najcz!&ciej deklaruj#,        

$e jest on $yczliwy i wspó"czuj#cy. Pomimo tego w rozwi#zywaniu problemu bezdomno&ci 

najcz!&ciej wskazuj# rozwi#zania instytucjonalne, wskazuj#c w kolejno&ci MOPS, 

organizacje pozarz#dowe i Ko&ció" oraz inne podmioty jako instytucje, które powinny 

pomaga* osobom bezdomnym. Na samym ko)cu wymieniali mieszka)ców miasta, jako 

tych, do których mog# zwróci* si! o pomoc bezdomni.

Ryc. 7. Odczucia studentów wobec bezdomnych 
+ród'o: oprac. w'asne na podstawie bada( ankietowych

Podsumowanie 

 Przeprowadzone zaj!cia ze studentami wpisuj# si! w tematyk! podejmowania 

dzia"a) w ramach spo"ecznej odpowiedzialno&ci za los bezdomnych, której podstaw! 

stanowi uznanie osobowej godno&ci ka$dego cz"owieka, a wi!c i bezdomnego. Jego 

godno&* domaga si! afirmacji i ochrony, co prowadzi wprost do przyj!cia zasady 
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solidarno&ci z osobami bezdomnymi i w konsekwencji podj!cia dzia"a) na rzecz 

rozwi#zania problemu bezdomno&ci. 

Z przedstawionych powy$ej analiz wynika, $e bezdomno&* w opiniach studentów jest 

wa$nym problemem spo"ecznym. Studenci wykazuj# si! du$ym poziomem empatii           

w stosunku do ludzi bezdomnych. Upatruj# pomocy im jednak przede wszystkim                

w rozwi#zaniach instytucjonalnych, ale dostrzegaj# tak$e mo$liwo&ci pomocy 

pozainstytucjonalnej szczególnie w wymiarze emocjonalnym.

__________________________________________
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Jasmina Al-Douri

Bezdomno!". 

Wypowied) w formie plastycznej ekspresji 

m$odzie(y gimnazjalnej
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Praca plastyczna ucznia kl. II, wykonana podczas zaj!* plastycznych prowadzonych 
przez Jasmin! Al-Douri. Temat lekcji: Bezdomno#', osoba bezdomna — co znaczy, kim 
jest…? Forma plakat A4, technika pracy dowolna.



Jasmina Al-Douri

Katedra Socjologii Sztuki
Uniwersytet 'ódzki

Bezdomno$%.

Wypowied" w formie plastycznej ekspresji  m(odzie)y gimnazjalnej

 Bezdomno&* jest zjawiskiem spo"ecznym, z"o$onym, wielowymiarowym                    

i dynamicznym. Po transformacji ustrojowej w 1989 roku, zjawisko bezdomno&ci sta"o si! 

problemem spo"ecznym i jest przedmiotem aktywnej polityki spo"ecznej pa)stwa.

Uogólniaj#c, w uj!ciu socjologicznym bezdomno&* — problem spo"eczny, 

charakteryzuje si! brakiem miejsca zamieszkania (domu)83. Natomiast w podej&ciu 

psychologicznym jest to stan egzystencjalny osoby nieposiadaj#cej miejsca zamieszkania, 

pozbawionej &rodków do zaspokajania elementarnych potrzeb, wykorzenionej                 

ze &rodowiska w wyniku rozpadu wi!zi spo"ecznych i akceptuj#cej swoj# rol! spo"eczn#84. 

Dzi& bezdomnych mo$emy spotka* w ka$dym mie&cie, do niedawna zjawisko 

bezdomno&ci charakterystyczne by"o „jedynie dla du$ych aglomeracji”85. Poj!cie 

bezdomno&ci jest definiowane na wiele sposobów: odnosi si! do istoty bytu cz"owieka, 

jego ró$nych form istnienia – biologicznego, psychicznego i spo"ecznego86. Termin 

bezdomno&* „nastr!cza wiele problemów definicyjnych”87. Badacze podkre&laj#, $e 

bezdomno&* nie poddaje si! opisowi w kategoriach formalnych.

S"ownik J!zyka Polskiego PWN okre&la bezdomnego, jako cz"owieka niemaj#cego 

swego miejsca zamieszkania oraz cz"owieka, który opu&ci" w"asne mieszkanie lub jest 

wygna)cem88.

Inaczej okre&lany jest bezdomny na mocy Ustawy o pomocy spo"ecznej. Okre&la 

si!, $e jest to „osoba niezamieszkuj#ca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów     
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o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych i nigdzie niezameldowana na 

pobyt sta"y w rozumieniu przepisów o ewidencji ludno&ci i dowodach osobistych”89.

Definicja bezdomno&ci i osoby bezdomnej do tej pory nie zosta"a wypracowana 

jednoznacznie. S# to definicje ogólnikowe „niewyczerpuj#ce z"o$ono&ci zjawiska”90 i ró$ni#ce 

si! w nieznacznym stopniu pomi!dzy sob#.

Przyczyny bezdomno!ci

Jak wynika z definicji bezdomno&ci, jest to zjawisko wieloczynnikowe. Polega ono 

na zmniejszonej zdolno&ci radzenia sobie i samodzielnego $ycia. To niemoc, poddanie si! 

wymaganiom wspó"czesnego $ycia spo"ecznego, brak odporno&ci na trudne $yciowe 

sytuacje czy marginalizacja spo"eczna. Zjawisko bezdomno&ci wyró$nia si! na dwóch 

poziomach:

— makrostrukturalnym, do którego zalicza si!: ubóstwo, bezrobocie, z"a sytuacja 

mieszkaniowa, z"e ustawodawstwo, niewydolno&* systemu wsparcia;

— mikrostrukturalnym, do którego zaliczamy: przemoc w rodzinie, uzale$nienia, patologie 

$ycia rodzinnego91.

Przyczyny bezdomno&ci s# „utrudnione do zdiagnozowania z powodu cech 

osobowo&ciowych osoby bezdomnej”92, poniewa$ sposób postrzegania przyczyn swojej 

niekorzystnej sytuacji $yciowej zmienia si! — ewaluuje z up"ywem lat sp!dzonych            

w bezdomno&ci. Czasami problem stanowi fakt, $e ani bezdomny, ani badacz nie potrafi 

„wyczu* ró$nicy”93 mi!dzy skutkiem a przyczyn# bezdomno&ci.

Nie zawsze bezdomno&* jest rezultatem wyboru (zgodna z indywidualnymi 

preferencjami), zdarza si! „bezdomno&* z konieczno&ci i dotyka cz"owieka wbrew jego 

woli”94  i odczuwana jest jako stan frustruj#cy. Jest to dramatyczny problem cz"owieka, 

który jej do&wiadcza. Bezdomny jest charakteryzowany stereotypowo poprzez nast!puj#ce 

okre&lenia:
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— brud,

— bezrobocie,

— choroba,

— alkoholizm,

— przest!pczo&*,

— lenistwo95.

Nale$y zwróci* uwag! na ró$ne klasyfikacje przyczyn bezdomno&ci, jakie pojawiaj# 

si! w&ród badaczy. W 1995 roku Bogna Bartosz i Ewa B"a$ej dokona"y nast!puj#cej 

typologii przyczyn:

— spo"eczne — bezrobocie, likwidacja hoteli robotniczych, brak opieki nad wychowankami 

domów dziecka po uko)czeniu 18 roku $ycia, brak miejsc w domach pomocy spo"ecznej 

dla osób starszych; 

— patologie i choroby — alkoholizm, narkomania, prostytucja, przest!pczo&*, zn!canie 

si! nad rodzin#;

— uwarunkowania psychologiczne — wybór innego stylu $ycia; 

— regulacje prawne — mo$liwo&* eksmisji bez wskazania lokalu socjalnego96.

Danuta M. Piekut-Brodzka dokonuje klasyfikacji przyczyn bezdomno&ci wskazuj#c 

na: alkoholizm, narkomani!, HIV/AIDS, zaburzenia psychiczne i osobowo&ci, 

niepe"nosprawno&*, wolny „wybór”, przest!pczo&* i nieprawid"ow# resocjalizacj!, 

wydarzenia losowe, przebieg interakcji w zbiorowo&ciach spo"ecznych, polityka spo"eczno-

ekonomiczna (polityka mieszkaniowa, przepisy prawa, sytuacja na rynku pracy, 

zabezpieczenia spo"eczne, sposób funkcjonowania instytucji pomocowych)97.

Przyczyny bezdomno&ci s# okre&lane przez badaczy jako uwarunkowania 

strukturalne, spo"eczne, ekonomiczne i polityczne zwane „czynnikami zewn!trznymi”98. 

Ponad to badacze przedstawiaj# równie$ „uwarunkowania psychologiczne i osobowo&ciowe”99 

zale$ne od osób bezdomnych.
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Kategorie bezdomnych

W kwestii kategoryzacji bezdomnych, jak w przypadku definicji bezdomno&ci, nie 

ma jednomy&lno&ci w&ród badaczy100 . Sami bezdomni dokonuj# rozró$nienia na:

— bezdomnych schroniskowych — maj# lepsze warunki bytowania, ale s# ograniczeni 

regulaminem placówki, w której przebywaj#,

— bezdomnych poza schroniskowych — maj# gorsze warunki bytowania, ale ciesz# si! 

tzw. „wolno&ci#” we w"asnym mniemaniu101.

Istnieje w Polsce tzw. „bezdomno&* ukryta”102  dotycz#ca np. rozwiedzionych 

ma"$onków, którzy zamieszkuj# razem z braku mo$liwo&ci zmiany miejsca zamieszkania 

oraz doros"ego potomstwa, które zak"ada w"asn# rodzin! i pozostaje nadal w rodzinnym 

domu.

Bezdomny cz"owiek to osoba nieposiadaj#ca dóbr materialnych, $yj#ca z dnia          

na dzie), bez zachowania przezorno&ci i „dba"o&ci o przysz"o&* w"asn# i najbli$szych”103.

Z uwagi na powy$sze zosta"y wyodr!bnione cztery kategorie osób bezdomnych:

— osoby zdolne do samodzielno&ci $yciowej — bezdomni z przymusu,

— osoby niezdolne do samodzielno&ci $yciowej — bezdomni z przymusu,

— osoby zdolne do samodzielno&ci $yciowej — bezdomni z wyboru,

— osoby niezdolne do samodzielno&ci $yciowej — bezdomni z wyboru104.

Badania z 2001 roku opracowane przez Andrzeja Przyme)skiego podwa$aj# 

okre&lenie „bezdomnych z wyboru” jako osób, które s# dotkni!te tym stanem i chc#                 

z niego jak najszybciej si! wydosta*. Proponuje zastosowanie okre&lenia „bezdomni          

z w"asnej winy”105.

Z kolei Maciej D!bski wskazuje na ró$norodno&* i wieloaspektowo&* problematyki 

bezdomno&ci: „bezdomno&* jest równie dotkliwa dla wszystkich i jako taka, mo$e sta* si! 

udzia"em ka$dego z nas”106.
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100    Tam&e.
101   Barbara Moraczewska, dz. cyt., s. 115.
102   Tam&e, s. 116.
103   Tam&e, dz. cyt., s. 118.
104   Tam&e, dz. cyt., s. 116.
105   Andrzej Przyme(ski, Bezdomno"# jako kwestia spo!eczna w Polsce wspó!czesnej, Pozna(: Uniwersytet  
Ekonomiczny 2001, www.bratalbert.org/file [dost%p: 30.06.2016].
106   Problem bezdomno"ci w Polsce…, dz.cyt., s. 16.



 Zjawiska spo#eczne w edukacji artystycznej — plastycznej wspó#czesnej szko#y

Zmieniaj#cy si! &wiat stawia przed nauczycielem ogromne wyzwania, poniewa$ 

wa$nym problemem staje si! przygotowanie m"odych ludzi do $ycia we wspó"czesnym 

&wiecie. Konieczne jest przekszta"cenie tradycyjnego procesu dydaktycznego w proces 

aktywizuj#cy, z podej&ciem do samodzielnego twórczego i kreatywnego dzia"ania ucznia.

Bezdomno&* — „problem wspó"czesnego &wiata”107, jest jednym z tematów            

w materiale nauczania ogólnego „Wiedzy o spo"ecze)stwie” w klasach II-III w gimnazjum. 

Aby zwróci* uwag! na ten problem i aby sta" si! on zrozumia"y dla m"odych ludzi, nale$y 

wprowadza* te tre&ci przy pomocy ró$nych form pracy. Bardzo cz!sto stosowana jest wi!c 

korelacja przedmiotowa. Tematy dotycz#ce zagro$e) wspó"czesnego &wiata, bezpiecze)stwa 

cz"owieka czy profilaktyki, s# wprowadzane np. poprzez zaj!cia artystyczne — edukacj! 

plastyczn#.

,wiadoma rola nauczyciela zwi#zana jest z jego poziomem rozumienia &wiata         

i dziecka-ucznia oraz z jego aktywn# i twórcz# postaw#108. Efektywne metody edukacyjne 

zale$# wi!c od nauczyciela: jego cech osobowo&ci, przedsi!wzi!* i kompetencji oraz 

refleksji nad &wiatem, w szybkim reagowaniu na to, co nowe, post!powe i twórcze oraz, co 

przynosi korzy&ci i rozwój jednostce.

Nowoczesne nauczanie wymaga kompleksowego stosowania nie tylko tradycyjnych, 

lecz tak$e nowoczesnych &rodków dydaktycznych, które wywieraj# wp"yw na ca"y proces 

kszta"cenia. Nauczanie i uczenie przybiera charakter wielozmys"owy i wielostronnie 

aktywizuj#cy uczniów. M"ody cz"owiek potrafi przedstawi* swoje emocje poprzez 

wykorzystanie plastycznych &rodków wyrazu. Przekazanie danego tematu jest zadaniem 

do wykonania. Owo zadanie ma charakter twórczego dzia"ania. Konkretnie, jest to 

dzia"anie plastyczne, które wprowadza, otwiera i rozwija uczestnika owych dzia"a). Zaj!cia 

plastyczne daj# mo$liwo&* prezentacji indywidualnego postrzegania przez ucznia 

konkretnego zjawiska lub problemu spo"ecznego.

Wspó"czesna szko"a i obecny w niej system dydaktyczno-wychowawczy „zak"ada 

wszechstronny rozwój osobowo&ci”109 ucznia, co sprzyja rozwijaniu zdolno&ci poznawczych, 
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107  Teresa Kowalewska, Dzi" i jutro. Program nauczania ogólnego Wiedzy o Spo!ecze'stwie w  klasach I-III 
gimnazjum, Gda(sk: Nowa Era 2015, s. 8.
108  Szko!a XXI wieku — szko!% edukacji  estetycznej, projekt nadziei, red. M. Zalewska-Pawlak, A. Pika'a, 
#ód$: Wydawnictwo Uniwersytetu #ódzkiego 2011, s. 48.
109  Józef Pó'turzycki, Dydaktyka dla nauczycieli, P'ock: Wydawnictwo Naukowe Novum 2002, s. 172.



zdolno&ci do obserwacji i samodzielno&ci my&lenia. Istotne jest, aby nauczyciel realizowa" 

pewne zasady w procesie kszta"cenia, s# to m.in.:

— zrozumienie sensu i potrzeby zdobycia wiedzy,

— zrozumienia przez ucznia tego, co poznaje,

— u&wiadomienie uczniowi przydatno&ci przyswojonego materia"u110.

Poprowadzenie przeze mnie zaj!* plastycznych, na lekcji, której temat dotyczy 

bezdomno&ci, sk"ada"o si! z okre&lonych metod nauczania. Zanim uczniowie zacz!li 

planowa*, jak wykona* swoje zadania, potrzebne by"o wprowadzenie teoretyczne 

dotycz#ce problemy spo"ecznego, jakim jest bezdomno&*.

W pierwszej cz!&ci lekcji stosowa"am metod! nauczania, gdzie (ród"em jest 

informacja, a form# przekaz informacji: pogadanka lub wyk"ad111. Kolejna cz!&* lekcji 

polega"a na indywidualnej pracy ucznia. W ten sposób ka$dy uczestnik zaj!* prezentowa" 

swój sposób postrzegania problemu czy zjawiska. Ostatni elementem lekcji stanowi"a 

moderowana przeze mnie „dyskusja w"a&ciwa”112.

Przeprowadzona lekcja by"a zespo"ow# technik# twórczego my&lenia113, poniewa$  

przekaza"am tylko cz!&* wiedzy dotycz#cej tematu i dzi!ki temu stworzy"am sytuacj! 

problemow#. Ka$dy ucze) mia" tak# sam# mo$liwo&* prezentacji tego samego zjawiska. 

W ko)cowej cz!&ci lekcji zaprezentowane zosta"y wypowiedzi uczniów oraz mia"a miejsce 

publiczna prezentacja niektórych, wybranych prac plastycznych uczniów. Bardzo wa$n# 

rzecz# w tym przypadku by"o dostosowanie pogadanki do wieku uczestników zaj!* oraz 

ich poziomu wiedzy na dany temat.

Zaj!cia artystyczne aktywizuj# m"odzie$ do wszelkich twórczych przedmiotowych 

dzia"a) oraz s# atrakcyjn# form# przekazania wiedzy wspó"czesnemu m"odemu 

cz"owiekowi. Nauczyciel, moim zdaniem, powinien stosowa* trzy zakresy przygotowania 

si! do lekcji, tj. merytoryczny, metodyczny i organizacyjny. Prowadz#c lekcje 

przedmiotowe, mo$na rozbudza* zainteresowania plastyczne, a tak$e sk"oni* do 

samodzielnego rozszerzania i pog"!biania interesuj#cych uczniów zagadnie).
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110   Tam&e, s. 162.
111   Tam&e, s. 169.
112   Tam&e, s. 170.
113   Tam&e, s. 175.



Bezdomno!% z perspektywy uczniów gimnazjum

Jak wcze&niej napisa"am, bezdomno&* jest cz!&ci# tematu „Problemy wspó"czesnego 

&wiata” w zakresie podstawy programowej „Wiedzy o spo"ecze)stwie” w klasie III szko"y 

gimnazjalnej. Zdarza si!, $e nauczyciel nie zawsze mo$e po&wi!ci* ca"# lekcj! na 

dok"adne omówienie tematu, ma to zwi#zek z okre&lon# liczb# godzin do realizacji w ci#gu 

ca"ego roku szkolnego zgodnie z podstaw# programow#.

W 2011 roku zosta"y przeprowadzone badania w&ród uczniów gimnazjum. Ich celem 

by"a ocena postaw m"odzie$y gimnazjalnej wobec bezdomno&ci. Pierwsze s"owa, które 

gimnazjali&ci kojarzyli z bezdomnymi, nale$a"y do dwóch kategorii znaczeniowych, by"y 

zwi#zane z pozytywnymi i negatywnymi okre&leniami:

— biedny (80%),

— nieszcz!&liwy (55,8%),

— samotny (38,3%),

— wymagaj#cy wsparcia, pomocy (30,0%),

— cz!&ciej wy&miewany (18,3%),

— brudny (27,5%),

— cuchn#cy (25,0%),

— niewykszta"cony (13,3%),

— leniwy (9,2%)114.

Co do charakterystyki osoby bezdomnej to wi!kszo&* gimnazjalistów uzna"a 

bezdomnych za:

— osob! starsz# (80,0%),

— m!$czyzn! (78,3%),

— z rodzin maj#cych tylko matk! lub ojca (53,3%),

— osob! stanu wolnego (50,0%),

— mieszka)ca wi!kszego miasta (49,2%),

— osob! bez dzieci (41,7%),

— z wykszta"ceniem zawodowym (39,2%)115.
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114  Agnieszka Kulak, Piotr Ku'ak, Bernadetta Blecharczyk, Aleksander Shipakau, Postawy uczniów 
gimnazjum wobec osób bezdomnych, w: „Piel%gniarstwo XXI wieku. Rocznik” 2011, t. 37, nr 4,  s. 13, tabela 2, 
http://www.piel21w.umlub.pl/vol/r2011/no37/a02/ [dost%p: 30.06.2016].
115    Tam&e, s. 13, tabela 1.



W opinii badanych gimnazjalistów, przyczyn# utrzymania si! bezdomno&ci by"o:

— brak miejsca pracy (46,7%),

— konflikty w rodzinie (38,3%),

— brak kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy (31,7%),

— bezdomno&* jest i b!dzie zawsze (30,0%),

— brak ch!ci do poszukiwania pracy (27,5%),

— op"aca si! korzysta* z zasi"ków opieki spo"ecznej (25%),

— brak zaradno&ci ludzi (23,3%)116.

Skutkami bezdomno&ci w opinii badanych uczniów by"o:

— utrata ch!ci do $ycia, z"y stan psychiczny (62,5%),

— wzrost przest!pczo&ci (54,2%),

— z"e traktowanie osób w pracy, godzenie si! na wyzysk w pracy (36,7%),

— ubo$enie osób bezrobotnych (30,0%),

— brak mo$liwo&ci rozpocz!cia samodzielnego doros"ego $ycia przez m"odych ludzi 

(30,0%),

— rozbicie rodzin osób bezrobotnych (19,2%),

— praca ludzi „na czarno”, bez uprawnie) socjalnych (16,7%)117.

Do grup problemów, które utrudnia"y wyj&cie z bezdomno&ci wg gimnazjalistów by"y:

— spo"eczne problemy, niewystarczaj#ce wykszta"cenie, brak umiej!tnych zachowa) 

spo"ecznych (50,0%),

— psychologiczne problemy, wyuczona bezradno&* (50,0%),

— prawne problemy, brak meldunku, zad"u$enie finansowe (33,3%),

— zaspokajanie tylko podstawowych potrzeb i poczucie winy za ca"# zaistnia"# sytuacj! 

(12,5%)118.

Z przeprowadzonych bada) wynika, $e wi!kszo&* respondentów nie mia"a 

kontaktów z bezdomnymi, a zdecydowana wi!kszo&* badanych nie chcia"aby pozna* 

bezdomnego, mie* go za s#siada czy s"u$y* mu swoj# pomoc#119.
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116   Tam&e, s. 14, tabela 3.
117   Tam&e, s. 14, tabela 4.
118   Tam&e, s. 14, tabela 5.
119   Tam&e,  s. 16.



Bezdomno!%, osoba bezdomna — wypowied& plastyczna uczniów gimnazjum 

Prezentowane w tym tek&cie prace plastyczne uczniów wykonane zosta"y na 

zaj!ciach artystycznych i plastycznych w publicznym gimnazjum120. Temat zaj!* by" 

zgodny z podstaw# programow# i z rocznym rozk"adem zaj!* artystycznych oraz zaj!* 

plastycznych w klasie II i  III. W zaj!ciach dotycz#cych zjawiska bezdomno&ci uczestniczyli 

uczniowie klas II i III publicznego gimnazjum.

Temat bezdomno&ci zosta" poruszony podczas prowadzonych przeze mnie zaj!* 

artystycznych w klasie II i ró$ni" si! od tego, co zosta"o zaproponowane w klasie III. W II 

klasie celem lekcji by"o dowiedzenie si!, czym dla uczniów jest zjawisko bezdomno&ci.    

W III klasie uczniowie byli ju$ zaznajomieni z tematem bezdomno&ci podczas  zaj!*           

z „Wiedzy o spo"ecze)stwie”. Celem tych lekcji by"o dowiedzenia si!, jakie s# wyobra$enia 

uczniów o bezdomno&ci oraz zapoznanie ich z przyczynami tego zjawiska. Podczas zaj!* 

artystycznych bardzo wa$na jest umiej!tno&* przedstawienia w formie plastycznej danego 

zjawiska. Uczniowie mieli wi!c mo$liwo&* zaprezentowania wyobra$enia bezdomno&ci     

w formie plakatu. W klasach II wprowadzi"am uczniów w temat bezdomno&ci — zjawiska 

spo"ecznego wspó"czesnego &wiata, stosuj#c mini wyk"ad, po to, by ka$dy ucze) móg" 

indywidualnie pracowa* nad swoj# prac#. W klasie III podczas zaj!* plastycznych na 

wst!pie tylko przypomnia"am uczniom o bezdomno&ci omówionej szerzej podczas zaj!* 

przedmiotowych z „Wiedzy o spo"ecze)stwie”. Gdy wszyscy uczniowie sko)czyli swoj# 

prac! plastyczn#, przedstawi"am je w taki sposób, by ich autorzy omówili prace przed 

pozosta"ymi osobami w klasie. W ten sposób rozpocz!"a si! dyskusja. Uczniowie 

przedstawiali, jakie s# wed"ug nich przyczyny bezdomno&ci oraz jak nale$y przeciwdzia"a* 

temu zjawisku. Moja rola ograniczy"a si! do krótkiego wprowadzenia po to, aby 

zainspirowa* uczniów i pobudzi* ich do kreatywnych dzia"a) plastycznych. Materia"y 

dydaktyczne u$yte podczas  zaj!* bazowa"y na: „S"owniku J!zyka Polskiego” online, bloku 

rysunkowym formatu A-4, kredkach kolorowych (zwyk"e i pastele olejne), o"ówkach, 

flamastrach i cienkopisach. Wi!kszo&* uczniów potrzebowa"a chwili na zastanowienie si! 

— momentu wyciszenia i koncentracji  — zanim przyst#pi"a do dzia"a) plastycznych. By"y 

równie$ osoby, które nie potrafi"y przedstawi* zjawiska bezdomno&ci w formie plastycznej 
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120   Badania przeprowadzone by'y przeze mnie wiosn) 2016 roku. Wzi%li  w nich udzia' uczniowie trzech klas 
II i trzech klas III, ')cznie 120 uczniów. Prezentowane prace stanowi) cz%!" wszystkich wykonanych 
indywidualnych prac  plastycznych uczniów. Temat lekcji:  Bezdomno"#, osoba bezdomna — co znaczy, kim 
jest…? Forma plakat A-4, technika pracy dowolna.



— rysunku. Uczniowie ci wykonali wi!c swoj# prac!, u$ywaj#c zamiast obrazów i symboli, 

wyrazów. Po burzliwej dyskusji, przedstawieniu i omówieniu wszystkich prac, by" czas na 

podsumowanie oraz pobudzenie empatii w&ród uczniów. Bardzo istotn# rol# nauczyciela 

jest równie$ wyciszenie emocji w&ród uczniów pod koniec lekcji, szczególnie po aktywnej 

dyskusji. Prowadz#c zaj!cia artystyczne czy zaj!cia plastyczne, nauczyciel zawsze 

uzyskuje odpowied(, nawet od najbardziej ma"omównego ucznia, co nie jest tak proste    

w przypadku uzyskania wypowiedzi werbalnej na forum klasy. Ka$dy z uczniów aktywnie    

i indywidualnie pracowa" podczas  zaj!* lekcyjnych. W klasach II nauczyciel mia" do 

dyspozycji dwie po"#czone godziny lekcyjne. W III klasie by"a to jedna godzina lekcyjna 

(poniewa$ uczniowie na wcze&niejszych zaj!ciach byli ju$ wprowadzeni w ten temat 

zgodnie z przedmiotowym rozk"adem materia"u w roku szkolnym). Podczas  zaj!* 

widzia"am ró$nego rodzaje emocje, jakie towarzyszy"y m"odzie$y, omawiaj#cej temat 

bezdomno&ci. Dyskusja w&ród uczniów by"a burzliwa, poniewa$ jeden z nich powiedzia" 

„bezdomny to menel”, na co drugi odpowiedzia": „g"upi jeste&, bezdomny to bezdomny, bez 

domu, a menel to lump pod sklepem”. Od s"owa do s"owa nast!powa"a ostra, nawet troch! 

agresywna wymiana opinii pomi!dzy dwoma uczniami, do której w"#czali si! powoli inni. 

Musia"am upomnie* uczniów na temat zachowania si!, wymiany pogl#dów i sprowadzi* 

dyskusj! na w"a&ciwe merytoryczne tory. Zaproponowa"am, aby ka$dy z uczniów 

przedstawi" plastycznie osob! bezdomnego, w taki sposób, w jaki uwa$a za w"a&ciwy 

wed"ug siebie. 

W innym przypadku ucze) opowiada" o osobie bezdomnej w kontek&cie cz"onka rodziny, 

który w bardzo krótkim czasie zosta" wyrzucony z domu. Opowiadaj#cym to m"odym 

cz"owiekiem targa"y skrajne emocje, wywo"ane przez pytanie: „czy tak mo$na, $e cz"owiek 

bliski wyrzuca drugiego z tego samego domu, tylko dlatego, $e tamta osoba nie ma do 

tego domu $adnego prawa”. Lekcja po&wi!cona tematyce bezdomno&ci w formie 

plastycznej by"a pe"na emocji wyra$anych przez m"odzie$, jak równie$ silnie odczuwanych 

przeze mnie.

Prace plastyczne uczniów tworz# trzy ró$ne kategorie: 1) charakteryzuj# osob! 

bezdomn#, 2) przedstawiaj# plastycznie definicj! bezdomno&ci oraz 3) wskazuj# 

przyczyny oraz zapobieganie bezdomno&ci. 
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Prezentacja pierwszej grupy prac plastycznych, charakteryzuj#cych osob! bezdomn#:

Rys. 1.1. Przedstawia osob% bezdomn). Ucze( uwa&a go za „menela”, poniewa& to osoba, która „mieszka 
k)tem u swojej mamy, nie ma swojego domu i nadu&ywa alkoholu, jest ci)gle pijana, ale 'adnie ubrana i 

czysta”. Praca charakteryzowa'a si% wysok) estetyk) i czysto!ci) wykonania zadania, wykonana podczas 
zaj%" artystycznych w kl. II

Rys.1.2. Metafora osoby bezdomnej, praca plastyczna ucznia kl. III
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 Rys.1.3. Osoba bezdomna przedstawiona plastycznie oraz okre!lona tekstem w j%zyku angielskim przez 
uczennic% kl. II: „Bezdomna — z nadziej) na lepsz) przysz'o!"”

Rys. 1.4. Charakterystyka osoby bezdomnej oraz warunków w jakich &yje. Wykona' ucze( kl. III
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Rys. 1.5. „Bezdomny to nie tylko cz'owiek, to równie& pies” — komentarz do rysunku jego autorki, uczennicy 
kl. II

Rys. 1.6. Bezdomny „to cz'owiek, który nie ma na chleb” — opis ucznia, autora pracy
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Rys.1.7. Bezdomny - praca wykonana przez jednego z uczniów kl. III

Rys. 1.8. „Bezdomno!" dotyka zwierz)t, bezdomny pies” — praca uczennicy kl. II
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Rys. 1. 9. Praca plastyczna ucznia kl. II. Opis plastyczny osoby bezdomnej i przyczyny stanu jego &ycia. 
Zaakcentowanie wyrazu  „dno” w s'owie „bezradno!"” przez podkre!lenie; pogrubione litery tworz)ce s'owo 

„bieda”
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 Druga grupa prac plastycznych przedstawia wyobra$enia uczniów dotycz#ce 

bezdomno&ci zjawiska spo"ecznego, które nie jest im obce. Ka$da praca wykonana 

indywidualnie przez ucznia podczas zaj!* lekcyjnych.

Rys.  2.1. Przedstawiona plastycznie definicja bezdomno!ci przez uczennic% kl. III
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Rys.2.2. W jaki sposób mo&na sta" si% bezdomnym, czyli praca pt. „Jak ustrzec si% bycia bezdomnym” 
— praca plastyczna wykonana przez ucznia kl. III

Rys. 2.3. Praca plastyczna wykonana przez uczennic% kl. III
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Rys. 2.4. Przedstawiona plastycznie bezdomno!" przez ucznia kl. II

Rys. 2.5. Praca plastyczna wykonana przez ucznia kl. II
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Rys. 2.6. Przedstawienie czym jest bezdomno!" oraz jak wygl)daj) wed'ug ucznia miejsca zamieszkania 
osób bezdomnych. Praca wykonana przez ucznia kl. II
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Przyczyny powstania bezdomno&ci oraz dzia"ania zapobiegawcze przedstawione    

w formie plastycznej, tworz# kolejn# trzeci# grup! prac wykonanych przez uczniów 

publicznego gimnazjum.

Rys. 3.1. „Przyczyny bezdomno!ci, które wydarzy'y si% w prawdziwym &yciu” — praca wykonana przez 
ucznia kl. II
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Rys. 3.2. Przyczyny „bycia wyizolowanym — outsiderem”, czyli przyczyny bycia bezdomnym; praca 
plastyczna ucznia kl. III

Rys. 3.3. „Na'ogi  przyczyn) powstania bezdomno!ci” — praca wykonana przez ucznia kl. II

                                                                                                                                       135

______________________________________________________________________________________
!ódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomno$ci — Bezdomno$% w !odzi



Rys. 3.4. Praca uczennicy kl. III jest plakatem, który ma wspiera" akcj% pomocy dla bezdomnych
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Rys. 3.5. Praca jest plakatem nawo'uj)cym do pomocy osobom bezdomnym. Wykonana przez uczennic% kl. III

Przedstawione powy$ej trzy grupy prac plastycznych dok"adnie okre&laj# definicj! 

oraz przyczyny powstania bezdomno&ci. Rezultaty tych lekcji i zarazem bada), pokrywaj# 

si! z cytowanymi wcze&niej badaniami przeprowadzonymi w&ród uczniów szkó" 

gimnazjalnych  2011 roku121. 

Bieda, na"ogi (nadu$ywanie alkoholu), brak &rodków do $ycia, samotno&*, choroba, 

depresja, to najcz!stsze przyczyny bezdomno&ci przedstawione w pracach plastycznych 

uczniów gimnazjum. 

To, co wynika z przeprowadzonych przeze mnie zaj!* i bada), pokazuje, $e 

wi!ksza cz!&* m"odzie$y nie zna wszystkich przyczyn powoduj#cych powstanie 

bezdomno&ci, ale jest nimi zainteresowana z powodu ch!ci osobistego unikni!cia tego 

zjawiska. Wi!kszo&* badanych gimnazjalistów zgadza si! &wiadczy* pomoc na rzecz 

bezdomnych (organizuj#c zbiórk! $ywno&ci czy odzie$y). W swoim $yciu spotykali osoby 

bezdomne, ale tylko jeden ucze) mia" bliski kontakt z bezdomnym (bezdomny w rodzinie).
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121   Agnieszka Ku'ak, Piotr Kulak, Bernadetta Blecharczyk, Aleksander Shpakau, dz. cyt.



Problemy i zjawiska &wiata wspó"czesnego powinny by* szerzej omawiane na 

zaj!ciach lekcyjnych, po to by m"odzie$ pozna"a fakty z tym zwi#zane i przesta"a my&le* 

stereotypowo. Nale$a"oby wprowadza* wiedz! w korelacjach przedmiotowych, co pozwoli 

ka$demu z uczniów na szybsze poznanie tematu oraz umo$liwi wyra$enia swojego zdania 

i opinii  na dany temat równie$ w formie plastycznej.
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Joanna Mietli%ska i Justyna Karkus

Wp$yw biedy i wykluczenia spo$ecznego 

na stan zdrowia mieszka%ców 

XVI-XIX-wiecznego Brze!cia Kujawskiego 

(woj. kujawsko-pomorskie).

 Badania z zakresu bioarcheologii  
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Cribra orbitalia, kobieta 35-55 lat
Fotografia z archiwum autorek



Joanna Mietli'ska

Katedra Antropologii Wydzia"u Biologii i Ochrony ,rodowiska
Uniwersytet 'ódzki

Justyna Karkus

Katedra Antropologii Wydzia"u Biologii i Ochrony ,rodowiska 
Uniwersytet 'ódzki

Wp(yw biedy i wykluczenia spo(ecznego

na stan zdrowia mieszka'ców XVI-XIX–wiecznego 

Brze$cia Kujawskiego (woj. kujawsko-pomorskie). 

Badania z zakresu bioarcheologii

  Bieda i wykluczenie spo"eczne to zjawiska obserwowane nie tylko wspó"cze&nie. 

Rozwarstwienie spo"eczno-ekonomiczne widoczne by"o ju$ w zamierzch"ych czasach       

w ka$dej niemal ludzkiej spo"eczno&ci. Skutkiem tych nierówno&ci by"y zró$nicowane 

warunki $ycia (w tym stopie) od$ywienia, obci#$enie prac# fizyczn#, dost!p do opieki 

medycznej), a co za tym idzie — równie$ ró$ny stan zdrowotny jednostek i ca"ych grup 

ludzi w dawnych populacjach. Badania bioarcheologiczne mog# zatem udzieli* 

odpowiedzi na pytanie o jako&* $ycia przedstawicieli najni$szych warstw spo"ecznych.

 Na przestrzeni wieków opieka nad potrzebuj#cymi przybiera"a zró$nicowan# 

posta*. Jej pocz#tków nale$y szuka* w dzia"alno&ci charytatywnej &redniowiecznych 

organizacji ko&cielnych. Instytucjami dobroczynnymi zajmuj#cymi si! osobami spo"ecznie 

wykluczonymi by"y wtedy szpitale. Nie by"y to jednak szpitale we wspó"czesnym tego 

s"owa znaczeniu. ,wiadcz# o tym s"owa wskazuj#ce na ich przeznaczenie: „Dla ziomków 

przychodnich ubogich i schorza"ych kaleków”122.

 Sama nazwa „szpital” pochodzi od "aci)skiego hospitalis i oznacza go&cinno&*123. 

Zak"ady te pe"ni"y wi!c raczej nie rol! lecznic, lecz przytu"ków dla ubogich, chorych, 

starców i — w znacznej mierze — bezdomnych. Opieka medyczna roztaczana nad 

rezydentami by"a jedynie jednym z elementów ogólnej troski o nich, a szpitale stawa"y si! 

miejscem do$ywotniego schronienia dla osób pozbawionych &rodków do $ycia. Dopiero 
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122  Zob. Stefan Kuli(ski, Monografia Brze"cia Kujawskiego, W'oc'awek: Drukarnia Diecezjalna we 
W'oc'awku 1935.
123   https://pl.glosbe.com/la/pl/hospitalis [dost%p: 28.07.2016].



pod koniec XVIII wieku, wraz z przej&ciem pod zarz#d pa)stwowy, charytatywny charakter 

szpitali-przytu"ków uleg" zmianie na wspó"cze&nie obowi#zuj#cy — wy"#cznie leczniczy124 .

 Jednym z pierwszych za"o$e) tego typu na terenie Polski by" szpital zbudowany 

przy ko&ciele pod wezwaniem &w. Ducha w Brze&ciu Kujawskim. Obiekt ten 

najprawdopodobniej wzniesiony zosta" w 1294 roku przez Jakuba z Gostynina za 

zezwoleniem W"adys"awa ksi!cia kujawskiego i sieradzkiego. Liczba rezydentów szpitala-

przytu"ku by"a zmienna — od kilku do ponad trzydziestu. Utrzymywali si! oni m.in.             

z ja"mu$ny zbieranej na terenie miasta, prowadzenia gospodarstwa oraz z dzier$awy dóbr 

i gruntów szpitalnych okolicznym mieszka)com125.

 Ko&ció" &w. Ducha otoczony by" cmentarzem, na którym chowano zmar"ych                 

z przytu"ku jeszcze w pierwszej po"owie XIX wieku. Ogó"em, podczas bada) 

wykopaliskowych prowadzonych w latach 1960-1977 przez Zak"ad Antropologii 

Uniwersytetu 'ódzkiego odkryto na tym stanowisku oko"o 400 pochówków, a tak$e kilka 

ossuariów powsta"ych najprawdopodobniej w wyniku likwidacji wcze&niejszych grobów 

podczas kilkusetletniego okresu u$ytkowania cmentarza. Szkielety ludzkie pochodz#ce      

z tego cmentarzyska stanowi# zatem (ród"o danych na temat stanu biologicznego 

najni$szej warstwy spo"ecznej tamtego okresu i jako takie poddane zosta"y badaniom 

antropologicznym. Szczególn# uwag! zwrócono na dwie zmienne: urazowo&* oraz tzw. 

szkieletowe wyznaczniki stresu, które cz!sto okre&la si! „miernikami zabiedzenia”. Analiza 

obu tych zjawisk mo$e dostarczy* wielu istotnych informacji na temat stanu zdrowia 

badanej grupy oraz sposobu traktowania jej cz"onków w porównaniu z przedstawicielami 

innych warstw ówczesnego spo"ecze)stwa.

Urazy

 Do uszkodzenia tkanek mi!kkich i ko&ci dochodzi* mo$e na wiele sposobów, 

zarówno na skutek przemocy mi!dzyosobniczej, nieszcz!&liwego wypadku, jak i czynno&ci 

zwi#zanych z codzienn# aktywno&ci# fizyczn#. Ich interpretacja pomaga zrozumie*, jak 

wygl#da"o $ycie codzienne naszych przodków, zarówno w wymiarze osobniczym, jak         

i populacyjnym. To z kolei pozwala wnioskowa* o ogólnym poziomie agresji, rodzaju 

wykonywanej pracy czy wreszcie poziomie opieki medycznej, co jest wa$nym elementem 
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124  Zob. Pawe'  Staniszewski, Szpitalnictwo ko"cielne w Archidiakonacie !$czyckim i !owickim do 1795 roku, 
Warszawa: DiG 2004.
125   Stefan Kuli(ski, dz. cyt., s. 45-46.



studium ka$dej populacji historycznej126. Poniewa$ pewne rodzaje urazów s# do&* 

charakterystyczne, mo$na wr!cz odtwarza* konkretne rodzaje aktywno&ci i dzia"a), na 

których skutek one powsta"y.

 Czym jednak jest uraz? Z j!zyka "aci)skiego trauma oznacza dzia"anie na organizm 

dowolnego czynnika (natury na przyk"ad mechanicznej, ale równie$ chemicznej czy 

elektrycznej), który skutkowa* b!dzie uszkodzeniem tkanek127. ,lady, które analizuje 

antropolog, s# wi!c obra$eniami, a nie urazami (terminu tego u$ywa si! jednak jako 

pewnego skrótu my&lowego). Naj"atwiej obserwowalnymi na materiale kostnym zmianami 

pourazowymi s# oczywi&cie ró$nego rodzaju z"amania, ale rejestruje si! równie$ 

skostnienia tkanek mi!kkich, które s# &ladami po zwichni!ciach i skr!ceniach.                  

W analizowanej populacji z Brze&cia Kujawskiego zaobserwowano szereg zmian, które 

omówione poni$ej, z pewno&ci# przybli$# styl $ycia jej cz"onków.

 Badany materia" stanowi"o 129 szkieletów ludzkich. Na pocz#tku przeprowadzono 

ogóln# analiz! antropologiczn#, która wykaza"a, $e badana populacja jest typowa pod 

wzgl!dem wieku i p"ci: proporcje kobiet i m!$czyzn s# do siebie zbli$one, a struktura 

wieku wykazuje cechy charakterystyczne dla omawianego okresu historycznego.             

W zwi#zku z tym otrzymane wyniki mo$na uzna* za reprezentatywne dla ogó"u populacji 

u$ytkuj#cej cmentarz.

 Analizy wszystkich zmian pourazowych i chorobowych dokonano makroskopowo. 

'#cznie a$ 21% cz"onków badanej populacji nosi"o &lady urazów. Nale$y podkre&li*, $e     

w ka$dej populacji jedynie niewielka cz!&* ogólnej liczby obra$e) obejmuje ko&ci,             

a wi!kszo&* dotyczy uszkodze) wy"#cznie tkanek mi!kkich. W zwi#zku z tym mo$na 

przypuszcza*, $e faktyczna liczba urazów by"a w badanej grupie jeszcze wi!ksza. 

Odsetek osobników, u których zarejestrowano zmiany pourazowe, by" ró$ny w zale$no&ci 

od p"ci i wynosi" 20,3% u kobiet i 28,6% u m!$czyzn. Przewaga p"ci m!skiej jest wyra(na   

i, jak wykaza"y dotychczasowe badania, zjawisko to ma charakter uniwersalny                 

— niezale$ny od epoki historycznej128.

 Podczas bada) szczególn# uwag! zwrócono na urazy szkieletu czaszkowego        

— jak wiadomo, agresja mi!dzyosobnicza skupia si! najcz!&ciej w"a&nie na tej cz!&ci 

cia"a. Do bada) zakwalifikowano 83 czaszki zachowane w stopniu umo$liwiaj#cym 
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126  Zob. Arthur C. Aufderheide, Conrado Rodríguez-Martín, The Cambridge Encyclopedia of Human 
Paleopathology, Cambridge: Cambridge University Press 1998.
127   Zofia Mazak-#ucyk, Wac'aw #ucyk, Pu!apki  terminologii  medycznej w obszarze wspólnym medycyny, 
prawa i techniki, w: „Archiwum medycyny s)dowej i kryminologii” 2005, t. 55, z. 1, s. 25-31.
128   Zob. Tomasz Koz'owski, Stan biologiczny i warunki &ycia ludno"ci in Culmine na Pomorzu Nadwi"la'skim 
(X-XIII wiek), Toru(: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Miko'aja Kopernika 2012.



dokonanie obserwacji. W tym przypadku przewaga p"ci m!skiej zaznacza si! jeszcze 

wyra(niej (26,7% wszystkich czaszek m!skich posiada"o minimum 1 obra$enie,                 

w przypadku kobiet by"o to tylko 17,4%). Interpretacja otrzymanych wyników mo$e by* 

taka, $e m!$czy(ni maj# wi!ksz# sk"onno&* do agresji, która (jak ju$ wspomniano) skupia 

si! przede wszystkim na okolicach g"owy. Tabela 1 przedstawia lokalizacj! 

poszczególnych obra$e) czaszki.

rodzaj urazurodzaj urazu
liczba urazów [n]liczba urazów [n]liczba urazów [n]

[%]rodzaj urazurodzaj urazu
P L po&rodkowo

[%]

twarzoczaszka
z"amane ko&ci nosowe 2 2 2 26.1

twarzoczaszka
utrata z!bów - - 2 8.7

mózgoczaszka
wgniecenia 3 4 3 43.5

mózgoczaszka z"amanie liniowe 2 2 - 17.4mózgoczaszka
trepanacja 1 - - 4.3

razemrazem 8 8 7 100.0

Tab. 1. Liczba i cz%sto!" poszczególnych rodzajów urazów czaszki

 Jak wida*, w obr!bie twarzoczaszki zarejestrowano dwa rodzaje urazów: z"amane 

ko&ci nosowe (ryc. 1) oraz utrat! z!bów. W obu przypadkach warto zwróci* uwag! na 

stron! cia"a, po której wyst!puje obra$enie. Uznane jest, $e urazy rejestrowane po stronie 

lewej by"y najpewniej zadane — w konfrontacji „twarz# w twarz” — przez osob! 

prawor!czn# i odwrotnie. W badanej populacji nie zaobserwowano jednak przewagi jednej 

ze stron, mimo oczywistej dominacji prawor!czno&ci w populacjach ludzkich. Brak takiej 

tendencji mo$e by* wynikiem zbyt ma"ej liczby przebadanych osobników, b#d( dowodem 

bardziej „chaotycznego”, tj. odbiegaj#cego od schematu konfrontacji „twarz# w twarz” 

przebiegu zdarze), których konsekwencj# s# badane urazy.
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Ryc. 1. Wygojone z'amanie obu ko!ci nosowych, kobieta 50-60 lat

 O ile z"amanie nosa jest do&* jednoznacznym dowodem agresji mi!dzyosobniczej,     

to znacznie trudniej jest interpretowa* przy$yciow# utrat! z!bów. W populacjach 

historycznych najcz!stsz# przyczyn# utraty trzonowców jest zaawansowana próchnica. 

Z!by sieczne, ze wzgl!du na swoj# budow! i po"o$enie (brak bruzd, mi!dzy które mo$e 

wej&* pokarm, mniejsza powierzchnia kontaktu z po$ywieniem) zdecydowanie rzadziej s# 

obj!te tym schorzeniem 129. Brak tych z!bów mo$na wi!c t"umaczy* dwojako: albo jako 

konsekwencj! wybicia (dotyczy to przede wszystkim górnych z!bów siecznych), albo jako 

skutek nieprawid"owego nagryzienia pokarmu. W badanym materiale zarejestrowano oba 

te przypadki.

 W obr!bie mózgoczaszki mo$na wyró$ni* dwa najcz!stsze rodzaje urazów, jakimi 

s# wgniecenia (ryc. 2) oraz z"amania liniowe (ryc. 3). Pierwsze powstaj# przede wszystkim     

w momencie uderzenia przedmiotem ob"ym, natomiast drugie s# konsekwencj# u$ycia 

ostrza.
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129  Wies'aw Lorkiewicz, Biologia wczesnorolniczych populacji  ludzkich grupy brzesko-kujawskiej kultury 
lendzielskiej (4600-4000 BC), #ód$: Wydawnictwo Uniwersytetu #ódzkiego 2012, s. 122.



Ryc. 2. Z'amanie z wgnieceniem zewn%trznej blaszki 'uski ko!ci czo'owej, kobieta 25-30 lat

Ryc. 3. Z'amanie z wgnieceniem 'uski ko!ci czo'owej, p'e" nieokre!lona 40-45 lat

 Kolejnym problemem interpretacyjnym jest stwierdzenie, czy dane obra$enie 

powsta"o na skutek agresji mi!dzyosobniczej, czy te$ by"o na przyk"ad konsekwencj# 
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nieszcz!&liwego wypadku. Tu z pomoc# przychodzi definicja tzw. linii kapeluszowej (ryc. 4). 

Przyjmuje si!, $e zmiany rejestrowane powy$ej tej linii nie s# (lub s# sporadycznie) 

konsekwencj# upadku, co jest zwi#zane z proporcjami i charakterystycznym u"o$eniem 

cia"a w momencie takiego zdarzenia130. Wszystkie &lady urazów rejestrowanych                

w badanej populacji zlokalizowane by"y powy$ej linii kapeluszowej, prawdopodobnie s# 

wi!c konsekwencj# agresji mi!dzyosobniczej. '#cznie urazy czaszki stanowi"y a$ 62,2% 

wszystkich zaobserwowanych zmian traumatycznych. Watro równie$ wspomnie*               

o pojedynczym otworze trepanacyjnym, który odkryto na jednej z m!skich czaszek, a który 

wed"ug definicji zawartej na pocz#tku artyku"u równie$ jest &ladem urazu, w tym wypadku 

celowego, najprawdopodobniej o charakterze leczniczym, co zapewne mo$na wi#za*        

z dzia"aj#cym na terenie Brze&cia szpitalem.

Ryc. 4. Linia kapeluszowa 
+ród'o: Raszeja S. et al. 1990

 W obr!bie szkieletu pozaczaszkowego rozpoznano mniej urazów — by"o ich 

"#cznie 14 u 12 osób (8 kobiet i 4 m!$czyzn). Mimo $e przewaga p"ci $e)skiej jest w tej 

grupie dok"adnie dwukrotna, nie mo$na stwierdzi*, $e jest to rzeczywista regu"a (wynik 

nieprzypadkowy), bowiem zbadana grupa jest aktualnie zbyt ma"a (by* mo$e zale$no&*    

t! potwierdz# przysz"e badania, przeprowadzone na wi!kszej liczbie osobników z tego 

cmentarza).
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130   Stefan Raszeja, Dzi" i  jutro tanatologii  s%dowo-lekarskiej, w: „Archiwum medycyny s)dowej  i 
kryminologii” 2007, t. 57, z. 4, s. 420-426.



 Najcz!&ciej notowano z"amania pojedyncze ko&ci d"ugich (stanowi"y one 64,3% 

wszystkich urazów w obr!bie szkieletu pozaczaszkowego). Nale$y zauwa$y*, $e istniej# 

pewne specyficzne rodzaje z"ama), które mog# dostarczy* interpretacji okoliczno&ci,        

w jakich dosz"o do uszkodzenia cia"a. Jednym z nich jest tzw. z"amanie parowane, które 

jest konsekwencj# przyj!cia na siebie si"y uderzenia w sytuacji ruchu obronnego (gdy 

przedrami! ochrania g"ow!). Dotyczy ono ko&ci "okciowej (we wspomnianym u"o$eniu to 

ona znajduje si! zewn!trznie w przedramieniu), przewa$nie lewej (gdy$ jako populacja 

jeste&my raczej prawor!czni: walczymy praw#, a ochraniamy si! lew# ko)czyn#).                

Do z"amania dochodzi w charakterystycznych punktach ko&ci — zwykle w po"owie lub 

dolnej 1/3 d"ugo&ci trzonu131. Przyk"ad takiego z"amania przedstawia rycina 5.

Ryc. 5. Wygojone z'amanie lewej ko!ci 'okciowej, m%&czyzna 50-55 lat

 Zarejestrowano równie$ 1 przypadek z"amania trzonu ko&ci udowej (ryc. 6). 

Poniewa$ jest to najmocniejsza i najmasywniejsza ko&* naszego organizmu, do jej 
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131  Zob. Robert Jurmain, Stories from the Skeleton. Behavioral Reconstruction in Human Osteology, 
Amsterdam: Gordon and Breach Publishers 1999.



z"amania dochodzi przy zadzia"aniu bardzo du$ej si"y. Z"amania takie wspó"cze&nie 

powstaj# najcz!&ciej podczas kolizji drogowych, a w dawnych czasach na przyk"ad            

w konsekwencji upadku z du$ych wysoko&ci (np. z dachu)132.

Ryc. 6. Z'amanie lewej ko!ci udowej z widoczn) deformacj) biegu trzonu i znacznym skróceniem ko!ci, ko!" 
zdrowa tego osobnika widoczna po stronie lewej, m%&czyzna powy&ej 60 lat

 Jak mo$na zauwa$y*, ko&* nie zros"a si! prawid"owo (prawdopodobnie nie zosta"a 

nastawiona), powoduj#c du$# deformacj! biegu trzonu oraz powstanie masywnych wyro&li 

kostnych, najpewniej znacznie utrudniaj#cych osobnikowi poruszanie si!. Z"amana ko&* 

jest te$ znacznie krótsza od zdrowej, co z pewno&ci# by"o powodem utykania chorego.
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132  Tomasz Koz'owski, dz. cyt., s. 155.



 Warto równie$ zwróci* uwag! na z"amania $eber. Mog# one by* konsekwencj# 

zarówno bójki, upadku, zgniecenia, jak i — w niektórych przypadkach — dzia"ania 

choroby. Dok"adna lokalizacja z"ama) pozwala na interpretacj! okoliczno&ci ich 

powstania133. Przyk"ad tego typu z"amania przedstawia ryc. 7.

Ryc. 7. Wygojone z'amanie &ebra z widoczn) zmian) biegu trzonu, kobieta 50-55 lat

 Skostnienia wi!zade" powstaj# zwykle jako skutek skr!cenia, czyli przekroczenia 

fizjologicznie mo$liwego zakresu ruchu w stawie. Przyk"adem jest ko&* promieniowa 

kobiety (ryc. 8), u której wyra(ne wyro&la kostne w obr!bie nasady dalszej tej ko&ci 

sugeruj# uraz w obr!bie nadgarstka.
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133  Nancy C. Lovell, Trauma Analysis in Paleopathology, w: „Yearbook of Physical  Anthropology” 1997, t. 40, 
s. 139-170.



Ryc. 8. Stan po prawdopodobnym urazie nadgarstka, dla porównania ko!" zdrowa tego osobnika po stronie 
prawej, kobieta 50-60 lat

 Ko&* promieniowa ulega jeszcze jednemu charakterystycznemu urazowi: 

nazywamy je z"amaniem Collesa. Jest to tak, jak z"amanie parowane, uraz 

charakterystyczny dla pewnego konkretnego u"o$enia przedramienia. Z"amanie jest 

zlokalizowane bezpo&rednio przy ko)cu dalszym ko&ci promieniowej i powstaje                

w momencie upadku na wyprostowan# ko)czyn! górn# (kiedy odruchowo próbujemy si! 

podeprze* na wyci#gni!tych przedramionach). Zrasta si! ono cz!sto z odgi!ciem ko)ca 

dalszego ko&ci w stron! grzbietow#, a wi!c z nieznaczn# deformacj# biegu trzonu. 

Z"amanie Collesa jest przedstawione na ryc. 9.
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Ryc. 9. Z'amanie Collesa, m%&czyzna 50-60 lat

 Urazy w obr!bie kr!gos"upa s# rzadziej wi#zane z agresj# mi!dzyosobnicz#, mog# 

jednak &wiadczy* o gorszej kondycji zdrowotnej danej osoby. W badanym materiale 

zanotowano trzy kompresyjne z"amania trzonów kr!gów (ryc. 10), które s# konsekwencj# 

zmniejszenia g!sto&ci ko&ci (np. na skutek osteoporozy) oraz jeden przypadek 

lewostronnej spondylolizy pi#tego kr!gu l!d(wiowego (ryc. 11). Schorzenie to polega na 

separacji "uku kr!gowego i trzonu kr!gu, a linia p!kni!cia przebiega mi!dzy wyrostkami 

stawowymi kr!gu (górnym i dolnym). Stan taki jest przewa$nie spowodowany 

nadmiernymi obci#$eniami, dzia"aj#cymi na kr!gos"up ustawiony w przepro&cie.               

W populacjach wspó"czesnych zmian! t# obserwuje si! szczególnie cz!sto u osób ci!$ko 

pracuj#cych fizycznie i sportowców134.

                                                                                                                                       154

______________________________________________________________________________________
!ódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomno$ci — Bezdomno$% w !odzi

134   Zob. Luigi Capasso, Kenneth K. R. Kennedy, Cynthia A. Wilczak, Atlas of Occupational Markers on 
Human Remains, Teramo: Edigrafital 1999.



Ryc. 10. Z'amanie kompresyjne trzonu kr%gu piersiowego, m%&czyzna powy&ej 55 lat

Ryc. 11. Spondyloliza pi)tego kr%gu l%d$wiowego, prawdopodobnie m%&czyzna 20-25 lat

 

 Jak mo$na zauwa$y*, zmiany urazowe wykryte w badanej populacji mia"y ró$noraki 

charakter. Mo$na je wi#za* zarówno z $yciem codziennym osób zamieszkuj#cych Brze&* 

(urazy w trakcie pracy, nieszcz!&liwe zdarzenia czy wypadki komunikacyjne), jak i z przemoc# 

mi!dzyludzk#, co obserwowane jest równie$ wspó"cze&nie.
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Mierniki zabiedzenia (biologiczne wyznaczniki stresu !rodowiskowego)

 Stres &rodowiskowy rozumiany jest jako reakcja organizmu na niekorzystne bod(ce 

pochodz#ce ze &rodowiska zewn!trznego. +ród"o tych bod(ców stanowi* mo$e aktywno&* 

innych organizmów (np. paso$ytów) lub zmiana fizycznych warunków &rodowiska, które 

przyjmowa* mog# posta* zarówno nadmiaru, jak i niedoboru czynników wp"ywaj#cych na 

wzrost i rozwój organizmu cz"owieka. Osobnicza wra$liwo&* na stres &rodowiskowy jest 

ró$na. Zale$y m.in. od wieku danej osoby, ale równie$ od rodzaju i nasilenia czynnika 

stresogennego czy czasu ekspozycji na jego dzia"anie.

 Niekorzystne czynniki zostawiaj# &lady w organizmie ludzkim, w tym równie$ na 

szkielecie. Mo$na zatem na podstawie morfologii ko&*ca wnioskowa* o warunkach $ycia    

i stanie zdrowia danego cz"owieka. Do g"ównych wyznaczników z"ych warunków bytowych 

zaliczane s#: linie Harrisa, porowato&* sklepienia oczodo"ów i hipoplazja szkliwa z!bów.

 Linie Harrisa (ryc. 12) s# poprzecznymi liniami sklerotycznymi wyst!puj#cymi           

w przynasadowych cz!&ciach ko&ci d"ugich. Powstaj# w przypadku wyst#pienia 

niekorzystnych warunków &rodowiska zewn!trznego, na które rozwijaj#cy si! organizm 

reaguje spowolnieniem wzrostu ko&*ca (maj# posta* zag!szczenia struktury ko&ci).

 Linie Harrisa formuj# si! g"ównie na skutek:

— niedoborów $ywieniowych — b#d( to z powodu ogólnie zbyt s"abego stopnia 

od$ywienia, b#d( zbyt ma"ej ilo&ci wybranych sk"adników pokarmowych (np. bia"ka, 

witamin). Najwi!cej zmian tego typu obserwowanych jest u osób, u których okresy 

niedo$ywienia przerywane by"y okresami dostatku pokarmu. U stale niedo$ywionych 

nast!puje bowiem adaptacja do niekorzystnych warunków,

— przebytych chorób o ostrym przebiegu (np. ospy, szkarlatyny, zapalenia p"uc),

— zatru*,

— urazów oko"oporodowych,

— spo$ywania alkoholu135.
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135  Oskar Nowak, Linie Harrisa jako miernik reakcji  morfologicznej na warunki  &ycia: interpretacje, 
kontrowersje, propozycje badawcze, w: „Przegl)d Antropologiczny” 1996, t. 59, s. 77-86.
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Ryc. 12. Linie Harrisa, p'e" nieokre!lona powy&ej 20 lat



 Zmiany utkania struktury kostnej obserwowane mog# by* wy"#cznie na 

rentgenogramach i w niniejszych badaniach nie podlega"y analizie.

 Przerost porowaty sklepienia oczodo"u (cribra orbitalia) (ryc. 13) jest najcz!&ciej 

spotykan# form# porotycznego przerostu ko&ci czaszki. Objawia si! rozrostem ko&ci 

g#bczastej w sklepieniu oczodo"ów, który rozwija si! z powodu zwi!kszonej ilo&ci szpiku 

kostnego produkuj#cego krwinki czerwone. Jest to wi!c odpowied( organizmu na niedobór 

$elaza. Jego przyczyn# mo$e by* zbyt ma"a ilo&* produktów spo$ywczych pochodzenia 

zwierz!cego, z"e wch"anianie $elaza w organizmie, znaczna utrata krwi zwi#zana              

z chorobami paso$ytniczymi, ale te$ genetycznie uwarunkowana anemia (anemia 

sierpowata, talasemia), stany zapalne ko&ci, czy niedobory pokarmowe zwi#zane               

z biegunk#. D"ugotrwale utrzymuj#cy si! niski poziom $elaza mo$e równie$ by* prób# 

zwalczenia przez organizm choroby zaka(nej i wskazuje na jej przewlek"y przebieg136.

Ryc. 13. Cribra orbitalia, kobieta 35-55 lat
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136   Por. Phillip L. Walker, Rhonda R. Bathurst, Rebecca Richman, Thor Gjerdrum, Valerie A. Andrushko, 
The Causes of Porotic Hyperostosis and Cribra Orbitalia: A Reappraisal of the Iron-Deficiency-Anemia 
Hypothesis, w: „American Journal of Physical Anthropology” 2009, t. 139, z. 2, s. 109-125; Patty Stuart-
Macadam, Porotic Hyperostosis: A New Perspective, w: „American Journal of Physical  Anthropology” 1992, 
t. 87, z. 1, s. 39-47.



 Hipoplazja szkliwa z!bów (ryc. 14) polega na jego niedorozwoju, co objawia si! 

wyst!powaniem ubytków w postaci do"ków lub rowków o ró$nej g"!boko&ci, rozleg"o&ci      

i liczebno&ci, a nawet ca"kowitym brakiem szkliwa na cz!&ci korony. Zaburzenie to 

kszta"tuje si! do oko"o 6 roku $ycia — momentu zako)czenia formowania si! koron 

z!bowych. Do g"ównych czynników warunkuj#cych chorob! zaliczane s# m.in.:

— wysoka gor#czka,

— choroby zaka(ne (np. ró$yczka, odra, ospa, b"onica),

— zaburzenia pracy tarczycy, przysadki, grasicy czy trzustki,

— dieta uboga w wap), magnez, fosfor, fluor, bia"ko oraz witaminy D, K i A,

— choroby przewodu pokarmowego powoduj#ce zmniejszone wch"anianie sk"adników 

od$ywczych,

— zaprzestanie naturalnego karmienia dziecka.

Ryc. 14. Hipoplazja szkliwa z%bów, p'e" nieokre!lona 6-13 lat
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 Hipoplazja sprzyja rozwojowi próchnicy z!bów, zwi!ksza te$ sk"onno&ci do 

wyst#pienia chorób przyz!bia. Cz!sto towarzysz# jej inne defekty aparatu $ucia — wady 

zgryzu czy z!by o nieprawid"owym kszta"cie137.

Podsumowanie

 Zmiany chorobowe (w&ród których najcz!&ciej stwierdzano nieswoiste infekcje) oraz 

wyznaczniki stresu (opisane wy$ej hipoplazja i cribra orbitalia) zaobserwowano u 46 

spo&ród 129 przebadanych osobników. W&ród nich 17 nosi"o &lady opisanych powy$ej 

urazów, natomiast spo&ród 83 osobników bez zmian chorobowych, obra$enia stwierdzono 

tylko u jedenastu. Wykazano wi!c istotny statystycznie (p = 0,0018) zwi#zek pomi!dzy 

wyst!powaniem &ladów urazów oraz chorób/wyznaczników stresu w badanej populacji. 

Mo$e to &wiadczy* o ogólnie gorszym traktowaniu osób chromych i z nisk# pozycj# 

spo"eczn#, z drugiej jednak strony, notowane obra$enia ka$dorazowo wykazywa"y cechy 

gojenia (i — poza jednym przypadkiem — brak deformacji), co wskazuje na otoczenie      

w przytu"ku elementarn# opiek# medyczn# osób tego potrzebuj#cych. Stwierdzenie to 

poparte jest faktem, $e jedynie w trzech przypadkach urazowi ko&ci towarzyszy"y 

komplikacje w postaci infekcji i stanu zapalnego.

 Jak populacja z Brze&cia Kujawskiego wypada na tle innych znanych nam grup 

historycznych? W tabeli 2 zebrano dane na temat cz!sto&ci wyst!powania &ladów urazów 

w wybranych populacjach z terenu Polski od neolitu do XIX wieku138.
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137  Zob. Tomasz Staniowski, Pawe' D)browski, Urszula Kaczmarek, Wiek biologiczny powstania 
hipoplastycznych defektów szkliwa w materia!ach szkieletowych, w: „Dental and Medical Problems” 2008, t. 
45, z. 4, s. 386-391; Simon Hillson, Dental Anthropology, Cambridge: Cambridge University Press 1996.
138   Por. Tomasz Koz'owski, Charakterystyka urazów uk!adu kostnego ludno"ci  pochowanej na cmentarzysku w 
Grucznie (XI-XIV w.), w: „Przegl)d Antropologiczny” 1993, t. 56, z. 1–2, s.177-189, Agnieszka Tomaszewska, 
Przypadki  zmian patologicznych w materiale szkieletowym z cmentarzyska przy ul. Wyszy'skiego we 
Wroc!awiu (XVI-XVIII w.), w: Biokulturowe uwarunkowania stanu zdrowia populacji ludzkich w okresie 
"redniowiecza, red. T. Koz'owski, A. Drozd, Wroc'aw: Wydawnictwo DN 2010, s. 73-79; Wies'aw Lorkiewicz, 
Skeletal trauma and violence among the early farmers of the North European Plain: evidence from Neolithic 
settlements of the Lengyel  Culture in Kuyavia, north-central Poland, w: Sticks, stones and broken bones: 
Neolithic violence in a European perspective, red. R. Schulting, L. Fibiger, Oxford: Oxford University Press 
2012, s. 51-76.
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[n]

autor opracowaniastanowisko
datowanie 

(wiek)
[n] [%]

liczba 
szkieletów 

przebadanych 
[n]

autor opracowania

Brześć Kujawski
środkowy 

neolit 18 16,5 109 Lorkiewicz 2012

Kałdus X-XIII 46 6,7 689 Kozłowski 2012
Gruczno XI-XIV 107 6,0 1786 Kozłowski 1993
Toruń; 

cmentarzysko przy 
pl. Teatralnym

średniowiecze - 8 -
Jakubowska, Kozłowski 

2011 (za: Kozłowski 
2012)

św. Duch XIV-XVIII 27 20,9 129 dane własne
Płonkowo XIV-XIX 26 17,0 153 Kozłowski 2012

Kamionki Duże XVI-XVIII 4 2,7 150 Kozłowski 2012
Wrocław; ul. 

Wyszyńskiego XVI-XVIII 10 10,2 98 Tomaszewska 2010

Tab. 2. Liczba i cz%sto!" szkieletów ze !ladami urazów wybranych populacji z terenu Polski

 Najni$sze cz!sto&ci szkieletów ze &ladami urazów reprezentuje populacja 

nowo$ytna z Kamionek Du$ych, Gruczna (bliskie sobie geograficznie tereny wiejskie) oraz 

niedalekiego Ka"dusa. Populacje miejskie (Toru), Wroc"aw) charakteryzuj# nieco wy$sze 

warto&ci cz!sto&ci urazów. Najwy$szy odsetek szkieletów z urazami zarejestrowano         

w populacji neolitycznej z terenu Brze&cia Kujawskiego oraz P"onkowa (te ostatnie nale$# 

do szlachty kujawskiej), jest on jednak nadal ni$szy ni$ w przypadku ludno&ci pochowanej 

na cmentarzu przy ko&ciele pw. &w. Ducha. Tak wysok# cz!sto&* urazów mo$na zapewne 

t"umaczy* szczególn# lokalizacj# cmentarza (przy szpitalu-przytu"ku), nie za& 

podwy$szonym poziomem agresji interpersonalnej ludno&ci z tych terenów.

 Populacja ludzi pochowanych na cmentarzu przy ko&ciele pod wezwaniem          

&w. Ducha w Brze&ciu Kujawskim charakteryzuje si! znacznym zabiedzeniem, o czym 

&wiadczy cz!ste wyst!powanie wska(ników stresu biologicznego. Wysoki stopie) korelacji 

mi!dzy wspó"wyst!powaniem urazów oraz oznak stresu na szkielecie i z!bach pozwala 

wnioskowa* o wyodr!bnieniu grupy osób o ni$szym od pozosta"ych statusie spo"ecznym. 

Wyniki przeprowadzonych bada) wskazuj# natomiast, $e cz"onkowie tej grupy cierpieli nie 

tylko z powodu schorze), ale równie$ byli obiektem przemocy interpersonalnej. Z drugiej 

jednak strony nale$y zauwa$y*, $e mimo niskiego statusu spo"eczno-ekonomicznego          

i cz!sto braku zdolno&ci do pracy (co potwierdzaj# s"owa: „W 1818 r. by"o w szpitalu;         
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3 baby i 3 dziadów, z których proboszcz do pos"ug ko&cielnych u$ywa 1 dziada i 1 bab!,    

a reszta biednych, jest niezdatna do pracy”139), ludzie ci nie byli pozostawieni w"asnemu 

losowi. Mieszka)cy przytu"ku mieli bowiem dost!p do opieki medycznej, co zwi!ksza"o 

szanse na wyleczenie posiadanych schorze), a co za tym idzie, równie$ poprawia"o 

komfort ich $ycia. Ju$ w czasach historycznych istnia"y bowiem instytucje, otaczaj#ce 

opiek# najbardziej tego potrzebuj#cych cz"onków spo"ecze)stwa, a szkielety ówczesnych 

ludzi stanowi# &wiadectwo jej jako&ci.
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Katarzyna Kikosicka i Ewa Klima

Bezdomni w &odzi

 — aspekt przestrzenny, czyli jakby geograficzny   
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Zdj!cie autorstwa Ani, lat 10, powsta"o w ramach warsztatów fotograficznych 
prowadzonych przez Ew! %uber od 30 czerwca do 18 lipca 2015 roku. Warsztaty 
skierowane by"y do dzieci przebywaj#cych w Schronisku dla Kobiet i Dzieci Towarzystwa 
Pomocy im. &w. Brata Alberta w 'odzi. Warsztaty odby"y si! w ramach programu Animacji 
Spo"ecznej w projekcie pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów 
miejskich na wybranym obszarze w Mie&cie 'odzi”, realizowanego przez OPUS, CAL 
oraz Stowarzyszenie Spo"ecznie Zaanga$owani, wspó"finansowanego ze &rodków Unii 
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013.



Katarzyna Kikosicka

Wydzia" Nauk Geograficznych
Uniwersytet 'ódzki

Ewa Klima

Wydzia" Budownictwa Architektury i In$ynierii ,rodowiska 
Politechnika 'ódzka

Bezdomni w !odzi 

— aspekt przestrzenny, czyli jakby geograficzny

Wst*p

 Pocz#tkowo ten tekst mia" by* jedynie przedstawieniem przestrzennego wymiaru 

bezdomno&ci w 'odzi. Nieoczekiwanie sta" si! dwucz!&ciowy. W cz!&ci pierwszej jej 

autorka pozwoli"a sobie na subiektywn# refleksj! na temat geografii spo"ecznej w Polsce, 

oczywi&cie powodem by"a bezdomno&*, jako przedmiot bada) naukowych. Cz!&* druga 

po&wi!cona jest „mapowaniu” "ódzkiej bezdomno&ci. Ma ona nie tylko walor poznawczy, 

je&li chodzi o samo zjawisko. Jej celem by"o tak$e pokazanie nowoczesnych narz!dzi 

analizy przestrzennej, jakimi dysponuj# geografowie.

 Artyku" ma dwie autorki. Katarzyna Kikosicka by"a odpowiedzialna za wszystko, co 

dotyczy"o map i pracy z geograficznymi systemami informacji. Za reszt! — form! i tre&*, 

odpowiedzialno&* ponosi Ewa Klima. Ma ona nadziej!, $e forma odebrana b!dzie jako 

naturalna konsekwencja tre&ci, a nie szczególna manifestacja pogl#dów. 

Bezdomno$% w geografii — geografia(e) bezdomno$ci 

 Zawsze, kiedy rozpoczynam wyk"ady z geografii dla studentów innych kierunków 

ni$ geograficzne140, mówi!, $e geografia rozpocz!"a si! wtedy, kiedy pierwszy cz"owiek 

powiedzia" „tam”, wskazuj#c jakie& miejsce w przestrzeni. Geografia jest bowiem               

o &wiecie, w którym $yje cz"owiek, ze szczególnym uwzgl!dnieniem przestrzennego 

wymiaru jego (cz"owieka) zachowa). Przestrze) nie jest wy"#cznie domen# geografów. 
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140  Geografia, podobnie jak inne kierunki, dozna'a w ostatniej dekadzie rozmno&enia specjalno!ci                  
i specjalizacji. Nale&) do nich np. urbanistyka, geomonitoring, gospodarka przestrzenna, geoinformacja, 
studia regionalne. Zabiegi te okaza'y si% tak skuteczne, &e w tej chwili praktycznie nie ma ch%tnych do 
studiowania geografii.



Jest przecie$ socjologia przestrzeni, s# przestrzenne aspekty antropologii, a tzw. Now# 

Geografi! Ekonomiczn# wymy&li" ekonomista141.

 Konsekwencji rozdrobnienia jest kilka. Po pierwsze, geografia ulega „rozmyciu” i nie 

jest ju$ rozpoznawalna jako silna i spójna dyscyplina. Po drugie, przedstawiciele 

wybranych nurtów zaczynaj# ci#$y* bardziej ku „dyscyplinom przymiotnikowym” — np. 

geografowie spo"eczni ku socjologii, geografowie kultury ku kulturoznawstwu. Grozi to 

„byciem znik#d” — ani z geografii, ani z socjologii. Po trzecie, prze"o$enie w#skich 

specjalizacji na kszta"cenie studentów grozi utrat# to$samo&ci geografii — nie b!dzie 

geografów rozumiej#cych „wszystko w przestrzeni”.

 Geografia (s"owo) pojawia si! równie$ w $yciu publicznym/medialnym. Po ka$dych 

wyborach s"ycha* np. o geografii wyborczej, a s# ni# zazwyczaj dwa lub trzy rysunki       

(bo nie mapy) prezentuj#ce rozk"ad g"osów wed"ug województw lub powiatów. Do geografii 

si!gaj# równie$ koledzy reprezentuj#cy inne dyscypliny naukowe. 'ódzcy socjolodzy 

zajmuj#cy si! bied# we wst!pie do jednej z ksi#$ek po&wi!conych enklawom biedy          

w 'odzi napisali, $e to, co robi# (produkt ich bada)) to geografia biedy. 

 Ko)cówka poprzedniego akapitu nastr!czy"a mi wiele trudno&ci. Zdanie                  

o socjologach mog"abym zamkn#* w nast!puj#cy sposób: (sic!), wykrzyknikiem, trzema 

kropkami. „Kropka” jest chyba najbardziej neutralna — nie myli* z nijaka. „Kropka” ma 

powiedzie*: „Jestem geografem i nie potrzebuj! udowadnia* tego komu& i sobie”. I to jest 

oczywi&cie sposób zamanifestowania mojej naukowej to$samo&ci. 

 Skoro i tak jest du$o o s"owach, pozwol! sobie na analiz! jeszcze jednego — to$samo&*. 

Zgadzam si! z pogl#dem, $e to wypadkowa relacji trzech podmiotów: ja (mnie), grupy, do 

której aspiruj! i reszty &wiata, z któr# si! nie uto$samiam. Moja to$samo&* zamyka si! w tym, 

co „geograficzne”. „Geograficzno&*”, podobnie jak „socjologiczno&*”, „antropologiczno&*” czy 

„in$yniersko&*142, jest czym&, co czuj! i co wiem, ale nie da si! tego do ko)ca zdefiniowa*.  

O tym, czy co&  jest geograficzne, decyduj# z jednej strony geografowie. Z drugiej strony, 

niejako przez zaprzeczenie, nie-geografowie. Jest w tym co&  atawistycznego — poczucie 

przynale$no&ci do stada, które uko)czy"o ten sam kierunek studiów. Mo$e to &mieszne, 

ale wszyscy na Wydziale Nauk Geograficznych wiedz#, kto robi" magisterium z innej 

dyscypliny. O osobach, które doktoryzowa"y si!, zrobi"y habilitacje i profesury z geografii, 

ale nie sko)czy"y studiów geograficznych, mówi si! krótko: „on/ona nie jest geografem”   

— i zamyka to dalsz# dyskusj!. Czy to wyj#tkowe nastawienie? Zdecydowanie nie. 
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141  Paul Krugman, w 2008 r. za t% teori% otrzyma' Nagrod% Nobla w dziedzinie ekonomii. 
142  Tu oczywi!cie upraszczam. Wielokrotnie widzia'am porozumiewawczy b'ysk w oczach kolegów z Politechniki 
mówi)cych np.: „On TE* jest po mechanicznym”.



 W gruncie rzeczy takie podej&cie odsy"a nas do tak zwanego „dorobku dyscypliny”    

i opinii innych geografów, gdy chcemy okre&li* pole naszych bada). W przypadku geografii 

istnieje jednak zdecydowana ró$nica mi!dzy tym, co robi si! w Polsce, a tym, co robi si! 

na &wiecie. Kilka lat temu bole&nie przekona"am si!, $e w naszym kraju nie mo$na 

zajmowa* si! geografi# domu. Lista zagadnie) jest jednak d"u$sza. Zdecydowanie nie 

poleca"abym próbowa* pisania doktoratu z geografii o: wykluczeniu, gender, seksualno&ci, 

biedzie, dzieciach i bezdomno&ci. Mówi! tu o Polsce. Nie twierdz!, $e w literaturze np. 

anglosaskiej, wymienione przeze mnie problemy stanowi# j#dro geografii. Ale s# w niej 

obecne od dziesi!cioleci, a artyku"y o tej tematyce ukazuj# si! w najbardziej 

renomowanych (patrz punktowanych) czasopismach. 

 Je$eli chodzi o bezdomno&*, wydaje mi si!, $e zagadnienie zosta"o omówione       

w polskiej literaturze geograficznej w trzech akapitach. Pozwol! sobie je przytoczy*:

Nowym zjawiskiem widocznym w przestrzeni miast Polski jest bezdomno!"  wywo'ana   
w znacznym stopniu narastaniem bezrobocia w miastach i na wsi, a nast%pnie spowodowana: 
likwidacj) hoteli  robotniczych, narastaniem narkomanii  i alkoholizmu, zmniejszeniem obawy 
przed represjami  administracyjno-kontrolnymi  w'adz oraz eksmisjami z zajmowanych mieszka(, 
zwi)zanymi zazwyczaj z wieloletnim zad'u&eniem.

Miasta stanowi)  obszar szczególnej koncentracji  bezdomnych przez stwarzanie 
wi%kszych szans prze&ycia i  znalezienia schronienia ni& obszary wiejskie. Bezdomni 
przyje&d&aj) g'ównie do Warszawy w nadziei  na uzyskanie szybszej pomocy, ale zjawisko to 
dotyczy w rzeczywisto!ci wszystkich wielkich miast. W wielkich miastach znajduj) si% przede 
wszystkim ró&nego rodzaju o!rodki pomocy: noclegownie, schroniska, mieszkania socjalne, 
darmowe sto'ówki.

Obszarami koncentracji przestrzennej bezdomnych, w zale&no!ci od pory roku, s) 
szczególnie obszary komunikacyjne miast: dworce, kana'y, mosty, oraz parki, obszary 
zdegradowanego mieszkalnictwa opuszczonego lub przeznaczonego do wyburzenia, piwnice, 
klatki schodowe wielorodzinnych bloków mieszkalnych. Instytucjonalnymi obszarami 
koncentracji przestrzennej bezdomnych s): schroniska, noclegownie, okresowo izby 
wytrze$wie(, szpitale, domy samotnych matek, jad'odajnie, punkty pomocy medycznej, domy 
dla ofiar przemocy, domy sta'ego pobytu dla dzieci  i m'odzie&y. W Warszawie np. jest 28 
ró&nych placówek dla bezdomnych143.

 Cytat pochodzi z podr!cznika Grzegorza W!c"awowicza Geografia spo!eczna miast 

wydanego w roku 2003. Dodam, $e jest to jedyny podr!cznik do geografii spo"ecznej 

wydany w j!zyku polskim po roku 2000. Naturalnie trzeba wzi#* poprawk! na fakt, $e to 

w"a&nie podr!cznik — porusza wiele zagadnie) i nie mog# by* one omówione 

szczegó"owo. Cz!&ciowo jednak obj!to&* informacji potwierdza moj# tez! o niepodejmowaniu 

„pewnych” zagadnie). W brytyjskim podr!czniku do geografii spo"ecznej, przeznaczonym 

dla studentów studiów licencjackich, znajdziemy na ten temat ca"y podrozdzia" w rozdziale, 

który po polsku by"by zatytu"owany Warunki mieszkaniowe144. Równie$ w chyba 
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143  Grzegorz W%c'awowicz, Geografia spo!eczna miast, Warszawa: PWN 2003, s. 106.
144  Pain Rachel, Barke Michael, Fuller Duncan, Gough Jamie, MacFarlene Robert, Mowl Graham, 
Introducing Social Geographies, London: Arnold 2001.



najpopularniejszej w anglosaskim &wiecie Urban Social Geographies Paul Knoxa i Steven 

Pincha (co najmniej sze&* wyda), pierwsze w 1982 roku), bezdomno&* jest wspominana. 

Autorzy mówi# o niej w rozdzia"ach: The cultures of cities [Kultury miast], Patterns of 

sociospatial differentiation [Wzory zró$nicowania przestrzennego], Spatial and institutional 

frameworks: citizens, the state and civil society [Ramy instytucjonalno-przestrzenne: 

obywatele, pa'stwo, spo!ecze'stwo obywatelskie], Urban change and conflict [Miejska 

zmiana i konflikt], Whither urban social geography? Recent developments [Dok#d zmierza 

geografia miast? Najnowsze osi#gni!cia]145. 

 Dlaczego wi!c bezdomno&* i pozosta"e wymienione przeze mnie zjawiska nie s# 

podejmowane przez polskich geografów? Pomijaj#c narzucaj#cy si! argument, $e po 

prostu nie s# „geograficzne”, wskaza* mo$na na nast!puj#ce przyczyny:

1. skala — jest za ma"a — problem nie jest spo"ecznie istotny,

2. skala — jest za ma"a — przy mocnym ilo&ciowym nastawieniu prowadzenie 

bada) na ma"o licznych (nie dotyczy to wszystkich zagadnie)) grupach, wydaje si! nie 

tylko trudne, lecz wr!cz niemo$liwe,

3. skala — jest za ma"a — przestrzenie, o których mowa, s# za ma"e, by badali je 

geografowie — tak jak napisa"am, my raczej wygl#damy przez okno, a nie zagl#damy 

przez nie,

4. dziedzictwo przesz"o&ci — trudno si! pogodzi* z my&l#, $e w Polsce s# 

bezdomni, wykluczeni, biedni, mniejszo&ci seksualne etc.,

5. widzenie spo"ecznej roli nauki — co "#czy si! ze skal# oraz rozumieniem              

i zrozumieniem,

6. brak radykalizmu — w Polsce nie ma w"a&ciwie tzw. podej&cia radykalnego        

w geografii, jak na przyk"ad zachodni wyra(nie lewicowy nurt, który wyrós" ze sprzeciwu 

wobec wojny w Wietnamie, nie istnieje w naszym kraju. Zdaje si!, $e dotyczy to nie tylko 

geografii, ale $ycia akademickiego w ogóle,

7. brak narz!dzi metodologicznych — nie jeste&my przygotowani teoretycznie          

i warsztatowo, podj!cie takiej tematyki grozi"oby konieczno&ci# zapo$ycze) z innych nauk. 

 Ostatni punkt da si! rozwin#* w kierunku zewn!trznego aspektu to$samo&ci, czyli 

tego, jak nas widz# inni. Z $alem musz! powiedzie*, $e najcz!&ciej sprowadza si! to do 

stwierdzenia: „Jak to? Przecie$ tym zajmuje si!… (tu wstawi* dowoln# nazw!)”. Na nic 

przekonywanie, $e cho* przedmiot podobny, to podej&cie do niego ró$ne. Z bolesnych 

do&wiadcze) — start w konkursie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Jak         
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145    Knox Paul, Pinch Steven, Urban Social Geography, Pearson: Harlow 2010.



w ogóle mog"o mi przyj&* do g"owy, $e geograf mo$e rozwija* humanistyk!?! Geografia    

w Polsce tylko „mapuje”. „Mapujmy” zatem!

Mapowanie (ódzkiej bezdomno$ci 

 Jak ju$ wy$ej zaznaczono, jedno z podstawowych i wr!cz stereotypowo 

przypisanych geografii zada), to analiza przestrzennego zró$nicowania zjawisk — w tym 

przypadku spo"ecznych. Wspó"cze&nie analiza taka odbywa si! przy u$yciu programów 

komputerowych — GIS146. Daj# one mo$liwo&* nie tylko konstruowania map 

prezentuj#cych mniej lub bardziej z"o$one zjawiska, ale tak$e s# narz!dziami 

analitycznymi. Oczywi&cie nie ma mowy o zaprezentowaniu niczego, je&li wcze&niej nie 

zdefiniowano i zgromadzono danych przestrzennych. W przypadku bezdomno&ci w 'odzi 

wykorzystano dane wtórne, pierwotnie gromadzone przez ró$ne s"u$by: Stra$ Miejsk#      

w 'odzi, Policj! i pracowników socjalnych "ódzkiego Miejskiego O&rodka Pomocy 

Spo"ecznej (dalej MOPS). Baza zosta"a stworzona przez MOPS w 'odzi147. Informacje 

by"y zbierane podczas rutynowej pracy wymienionych s"u$b, a tak$e podczas akcji liczenia 

osób bezdomnych w 'odzi w latach 2013 i 2015148. Ró$norodno&* (róde" sprawia, $e nie 

s# one ca"kowicie porównywalne. Dotyczy to, niestety, tak$e informacji przestrzennych, 

czyli okre&lenia adresu lub miejsca, gdzie zastano osob! bezdomn#. Pewna cz!&* 

rekordów to tylko nazwy ulic i numery posesji, inna cz!&* — to informacje bardzo ogólne, 

np. „skwer przy Kili)skiego i Wigury”, w kolejnej cz!&ci danych znale(* mo$na precyzyjne 

okre&lenie lokalizacji — np. Bartoka 3, piwnica. Naturalnie, samo zjawisko bezdomno&ci 

jest trudne do precyzyjnego, ilo&ciowego opisania. Jego cechami s# m.in. „niewidzialno&*” 

i mobilno&*. 

  Dwie wymienione wy$ej cechy sprawiaj# równie$, $e mo$na jedynie szacowa* 

liczb! bezdomnych w danym miejscu/mie&cie. W przypadku 'odzi jest podobnie. Liczb! 
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146  Geographical  Information System (System Informacji Geograficznej), dzi%ki któremu gromadzi si%, 
przetwarza i graficznie prezentuje dane przestrzenne. Do budowy map wykorzystano oprogramowanie firmy 
ESRI (ArcGis).
147  W tym miejscu pragniemy serdecznie podzi%kowa" Pani  Dyrektor El&biecie Jaszczak i  Pani Kierownik 
Elizie Zió'kowskiej-Lewandowicz z Miejskiego O!rodka Pomocy Spo'ecznej w #odzi, za udost%pnienie 
danych.
148   Wszelkie dane przytoczone w dalszej cz%!ci artyku'u pochodz)  z bazy danych przygotowanej  przez 
MOPS, chyba &e zaznaczono inaczej.



bezdomnych w"adze miejskie szacuj#149  na ok. 1000 osób150. Uwzgl!dnieni s# tutaj 

„wszyscy” bezdomni: klienci schronisk, osoby zatrzymane i osadzone, pacjenci placówek 

ochrony zdrowia i osoby przebywaj#ce na ulicy. 

 W dniu spisu z 2013 roku liczb! bezdomnych ustalono na 1196 osób. Poza 

schroniskami przebywa"o wtedy 317 (27%) bezdomnych. Na podstawie przeprowadzonych 

ankiet stwierdzono, $e 70% stanowili m!$czy(ni, 28% nie uko)czy"o 41 roku $ycia. Ponad 

. zadeklarowa"a zbieranie surowców wtórnych i prace sezonowe, jako g"ówne (ród"o 

utrzymania, co dziesi#ty nie mia" $adnych dochodów151. 

 Wyniki spisu z 2015 roku pod wieloma wzgl!dami nie by"y znacz#co ró$ne. Liczb! 

bezdomnych okre&lono na 999 osób. Jak si! wydaje, spadku liczby nie nale$y upatrywa* 

w poprawie sytuacji gospodarczej, lecz raczej migracji bezdomnych wywo"anej np. 

rewitalizacj# 'odzi. Co do struktury wieku i p"ci, to pozostaje ona zasadniczo bez zmian    

— znaczna przewaga m!$czyzn i oko"o . osób w wieku do 41 roku $ycia. Warto 

podkre&li*, $e wi!kszo&* bezdomnych stanowi"y osoby z ostatnim zameldowaniem           

w 'odzi (75%), a ich okres  bezdomno&ci wynosi" najcz!&ciej od jednego do pi!ciu lat. Po 

raz pierwszy w spisie ujawniono dzieci: 50. W stosunku do 2013 roku bardzo wzros"a 

liczba osób niekorzystaj#cych ze zorganizowanych miejsc noclegowych — 40% 

bezdomnych mieszka"o na ulicy152.

 Liczba miejsc (odnotowanych przez s"u$by), w których przebywaj# bezdomni, nie 

pokrywa si! z liczb# samych bezdomnych. Wynika to przede wszystkim st#d, $e dane 

gromadzone s# przez ca"y rok, a osoby pozbawione w"asnego domu przemieszczaj# si!         

w obr!bie miasta i nie tylko. W 2013 roku zanotowano 520 adresów przebywania osób 

bezdomnych. W 2015 roku adresów by"o 355 (ryc. 1). Bezdomni przebywaj# g"ównie        

w centrum miasta, i szerzej, w granicach kolei obwodowej. W 2013 roku najcz!&ciej 

spotykani byli na ulicy Zgierskiej (15), Piotrkowskiej (11) Ko&ciuszki i Zachodniej (11). 

Liczne miejsca, w których przebywali bezdomni, zlokalizowane by"y w innych cz!&ciach 

miasta, np. ulice Traktorowa (5), Prz!dzalniana (7) i inne. W 2015 roku bezdomnych 
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149  Takie dane pojawiaj) si% w mediach np. „Tak sobie po"cieli!em, tak si$ wyspa!em”. Od lat &yj% bez dachu 
nad g!ow%, http://www.tvn24.pl/lodz,69/jak-zyja-bezdomni-w-lodzi,498685.html; Akcja liczenia bezdomnych. 
Na ulicach &yje wi$cej bezdomnych ni& dwa lata temu, „Dziennik #ódzki”, 24.02.2015, http://
www.dzienniklodzki.pl/artykul/3762415,akcja-liczenia-bezdomnych-na-ulicach-zyje-wiecej-bezdomnych-niz-
dwa-lata-temu,id,t.html [dost%p: 31.08.2016].
150   Osoby zaanga&owane w streetworking szacuj) t% liczb% nawet na1500 osób.
151  Jak walczy# z bezdomno"ci%, UM# 2013, http://uml.lodz.pl/miasto/aktualnosci/?news=22951 [dost%p: 
20.06.2016].
152 Podsumowanie akcji  liczenia osób bezdomnych, MOPS #ód$, http://www.mops.lodz.pl/index.php/akcja-
liczenia-ludzi-bezdomnych-podsumowanie [dost%p: 10.06.2016].



najcz!&ciej spotykano m.in. na ulicach: Piotrkowskiej (22), Kili)skiego (10), Zgierskiej (9), 

Strzelców Kaniowskich (6) i Wschodniej (7). 

 Jedna trzecia adresów z 2013 roku powtórzy"a si! w roku 2015 (ryc. 2). Te najbardziej 

„popularne” to ulice: Piotrkowska (9), Prz!dzalniana (5), Zak"adowa (4) i Kossaka (3). 

Ryc. 1. Miejsca (adresy) przebywania osób bezdomnych w roku 2013 i w roku 2015
+ród'o: oprac. w'asne na podstawie danych MOPS #ód$
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Ryc. 2. Powtarzaj)ce si% miejsca (adresy) przebywania osób bezdomnych, 
porównanie dla 2013 roku i 2015 roku

+ród'o: oprac. w'asne na podstawie danych MOPS #ód$

W znacz#cy sposób w okresie 2013–2015 zmieni"a si! liczba adresów w podziale 

na dzielnice. W 2013 roku najwi!cej ich odnotowano na Ba"utach i Górnej. W 2015 roku a$ 

jedna trzecia adresów pochodzi"a ze ,ródmie&cia. Na podstawie danych mo$na 

stwierdzi*, $e obszary, na których przebywaj# bezdomni, to tereny zabudowane (ryc. 3). 

Oczywi&cie pami!ta* nale$y, $e akcje spisywania bezdomnych odbywa"y si! w styczniu. 

Trudno wi!c spodziewa* si!, $e w tym okresie b!d# oni znajdowa* si! np. w parkach. 

Konsekwentnie, gdy przedstawi* adresy wed"ug typów zabudowy, okazuje si!, $e 

dominuje ta o charakterze &ródmiejskim (ryc. 4).
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a.

 
b. 

Ryc. 3. Rozmieszczenie adresów bezdomnych wed'ug form u&ytkowania terenu i dzielnic
 w roku 2013 (a) i w roku 2015 (b)

+ród'o: oprac. w'asne na podstawie danych MOPS #ód$
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Ryc. 4. Rozmieszczenie adresów bezdomnych wed'ug typów zabudowy, 2015

W obu latach (wsz!dzie poza ,ródmie&ciem) bezdomni byli najcz!&ciej spotykani 

na klatkach schodowych, w piwnicach i na strychach (ryc. 5). W ,ródmie&ciu miejscami 

tymi by"y pustostany. Bardzo du$y wzrost liczby adresów przy ulicach Piotrkowskiej            

i Kili)skiego, to z pewno&ci# wynik zwi!kszonej liczby „opró$nionych” w tych rejonach 

kamienic. Z drugiej strony, tak jak ju$ wy$ej zaznaczono, rozpocz!cie rewitalizacji i Program 

„Mia100 Kamienic” powoduj# przesuni!cia bezdomnych. Atrakcyjne dla nich obszary 

ulegaj# gentryfikacji.
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a.

b.

Ryc. 5. Szczegó'owe miejsca przebywania bezdomnych wg dzielnic w 2013 roku (a) i 2015 roku (b)
+ród'o: oprac. w'asne na podstawie danych MOPS #ód$

Bezdomni s# „niewidzialni”. Cz!&ciowo wynika to z faktu, $e mieszkaj#/przebywaj#    

w miejscach, do których przeci!tni mieszka)cy miast si! nie zapuszczaj#, a cz!&ciowo        

z faktu, $e unikaj# spotka) i sytuacji, w których mogliby by* zagro$eni. Niew#tpliwie osoby 

&pi#ce s# bezbronne. Wybór w"a&ciwego noclegu pozostaje zatem kluczowy. Zabrzmi to, 

jak slogan, ale bezdomni mieszkaj# w&ród nas. Jak wskazuj# dane, lokalizacje 

bezdomnych przypadaj# na miejsca o najwi!kszej g!sto&ci zaludnienia (ryc. 6). Jak ju$ 
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wcze&niej wskaza"y&my, na terenach tych dominuje zabudowa &ródmiejska, czyli przede 

wszystkim czynszowa. Warto jednak podkre&li*, $e bezdomni pojawiaj# si! równie$ na 

osiedlach blokowych. Tajemnica ich „niewidzialno&ci” tkwi, po pierwsze, w tym, $e znajduj# 

miejsca niewidoczne przez wizjery, po drugie — kryje si! w czasie: przychodz# bardzo 

pó(no i wychodz# bardzo wcze&nie z bloku. 

Ryc. 6. Adresy bezdomnych a g%sto!" zaludnienie, 2013 
+ród'o: oprac. w'asne na podstawie danych MOPS #ód$

Na zako'czenie (Ewa Klima)

Wyra(nie chc! podkre&li*, $e po pierwsze geografia nie ko)czy si! na 

„mapowaniu”, po drugie w „mapowaniu” nie ma nic z"ego, czyli mówi#c j!zykiem 

akademickim, ma ono niezaprzeczalne walory poznawcze i pozwala na analiz! i syntez! 

zjawisk przestrzennych. 

Teraz powinien nast#pi* pean na cze&* interdyscyplinarno&ci lub intersekcyjno&ci 

(to najnowsza gwiazda w&ród hase" „wytrychów” u$ywanych w nauce). Nie zrobi! tego.          

W zamian chc! przypomnie* inne s"owo, moim zdaniem „wytrych” do geografii                     

— holistycznie. I chc! to „holistycznie” rozumie*, jako „ca"o&ciowo” w &rodowisku 

geograficznym i „ca"o&ciowo” spo"ecznie — z rozumieniem i zrozumieniem. 
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Zdj!cie autorstwa Emilki, lat 7, powsta"o w ramach warsztatów fotograficznych 
prowadzonych przez Ew! %uber od 30 czerwca do 18 lipca 2015 roku. Warsztaty 
skierowane by"y do dzieci przebywaj#cych w Schronisku dla Kobiet i Dzieci Towarzystwa 
Pomocy im. &w. Brata Alberta w 'odzi. Warsztaty odby"y si! w ramach programu Animacji 
Spo"ecznej w projekcie pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów 
miejskich na wybranym obszarze w Mie&cie 'odzi”, realizowanego przez OPUS, CAL 
oraz Stowarzyszenie Spo"ecznie Zaanga$owani, wspó"finansowanego ze &rodków Unii 
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013.



Edyta Pietrzak

Katedra Teorii Polityki i My&li Politycznej
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w 'odzi

Kategoria bezdomno$ci w my$li spo(eczno-politycznej

 Kategoria bezdomno&ci rozpatrywana mo$e by* w sensie normatywnym, gdzie 

odwo"uje si! do pewnego idea"u zamieszkiwania czy „domno&ci” lub opisowym, 

wskazuj#cym na pewien typ zjawiska spo"ecznego. W sensie normatywnym zawiera si! 

ona w zakresie antropologii filozoficznej oraz politycznej. W sensie opisowym za& jest 

kategori# socjologiczn#, w której wyró$ni* mo$emy dwa podej&cia: pierwsze, 

koncentruj#ce si! na braku mieszkania lub schronienia jako elemencie konstytuuj#cym 

bezdomno&* i drugie, koncentruj#ce si! na sytuacji bezdomno&ci i psychicznych 

predyspozycjach dotkni!tych ni# osób. 

 W artykule odnosz! si! do bezdomno&ci jako kategorii filozoficznej z zakresu my&li 

spo"eczno-politycznej, a nie zjawiska spo"ecznego lub stanu psychicznego. Przedmiotem 

tej analizy b!d# wi!c koncepcje teoretyczne, które jednakowo$ nie s# oderwane od 

praktyki spo"ecze)stw zarówno historycznych, jak i wspó"czesnych.

 Struktura tej analizy zbudowana jest w oparciu o trzy inspiracje hermeneutyczne, 

wyznaczaj#ce jednocze&nie odr!bne do pewnego stopnia obszary pojmowania kategorii 

bezdomno&ci i zamieszkiwania w my&li spo"eczno-politycznej. Pierwsza z nich to inspiracja 

my&l# Arystotelesa, wyznaczaj#ca kategori! bezdomno&ci jako $ycie poza wspólnot# 

polityczn#; druga to inspiracja my&l# Hanny Arendt, wyznaczaj#ca kategori! bezdomno&ci 

jako do&wiadczenie uchod(stwa; trzecia, to inspiracja my&l# Martina Bubera i kategori# 

bezdomno&ci jako „bycia w &wiecie”.

Bezdomno!% jako 'ycie poza wspólnot( polityczn(

pa(stwo nale&y do tworów natury, (…) cz'owiek jest z natury stworzony do 
&ycia w pa(stwie, taki  za!, który z natury, a nie przez przypadek &yje poza 
pa(stwem, albo jest nadludzk) istot), albo n%dznikiem153.

 Arystoteles w Polityce bardzo wyra(nie okre&la przynale$no&* cz"owieka do 

pa)stwa jako wspólnoty. Pierwsz# tak# wspólnot# by"o greckie polis ustanowione             

                                                                                                                                       181

______________________________________________________________________________________
!ódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomno$ci — Bezdomno$% w !odzi

153  Arystoteles, Polityka, I 1, 9, 1253a, w: Filozofia staro&ytna Grecji i Rzymu, red. J. Legowicz, przek'.         
L. Joachimowicz, B. Kupis, Warszawa: PWN 1968, s. 232.



ze wzgl!du na dobro wspólne. By"a to wspólnota z"o$ona. W jej ramach istnia"y domostwa 

(oikos) maj#ce zaspokoi* codzienne potrzeby ludzi, zrzeszone w wy$sz# wspólnot! 

stowarzyszonych ze sob# gospodarstw, czyli w gmin!. Zwi#zek kilku gmin ostatecznie 

przeradza" si! w kompletn#, samowystarczaln# wspólnot!. Cz"owiek nieposiadaj#cy 

domu, nie móg" przynale$e* tak$e i do pa)stwa, a tym samym nie by" obywatelem.

 Wraz z rozwini!ciem si! polis, wspólnota elementarna osi#ga"a swój cel, a w my&l 

Arystotelesowskiej nauki, cel, który osi#gaj# rzeczy, kiedy s# w pe"ni rozwini!te, 

nazywamy ich natur#. Dlatego te$ pa)stwo nale$y do tworów natury, a cz"owiek z natury 

stworzony jest do $ycia w pa)stwie. Kto $yje poza pa)stwem — wspólnot#, jest wi!c albo 

zwierz!ciem, albo bogiem154. Doda* mogliby&my dzi&, $e mo$e by* tak$e bezdomnym, 

który $yje poza systemem.

 Wspólnota i przynale$no&* jest wi!zi# szczególn#. Gromadzimy si! i zawieramy 

umow! spo"eczn#, $eby zadba* o nasze potrzeby. Wspólnota polityczna zawi#zuje si!       

w imi! zaopatrzenia komunalnego, a owo zaopatrzenie — w imi! wspólnoty. Najpierw wi!c 

wspólnie ustalamy, jakie dobra s# potrzebne dla wspólnego $ycia, a nast!pnie wzajemnie 

je sobie zapewniamy. Przetrwanie wymaga wspólnego wysi"ku. Taka pierwotna wspólnota 

jest sfer# bezpiecze)stwa i dobrobytu155. Jej idea odwo"uje si!, po pierwsze, do koncepcji 

umowy spo"ecznej Thomasa Hobbesa156, któr#, by by"a wa$na, zawrze* musia" ka$dy       

z ka$dym, a po drugie — do koncepcji spo"ecze)stwa politycznego Johna Locke’a157, 

którego powstanie w oparciu o umow! spo"eczn# by"o kolejnym etapem rozwoju ludzko&ci, 

jak równie$ woli powszechnej zawieraj#cej uk"ad spo"eczny pozwalaj#cy odzyska* 

cz"owiekowi utracon# wolno&* opisanej przez Jeana Jacquesa Rousseau158. A zatem do 

wizji umowy spo"ecznej bazuj#cej na powszechnej woli i dobru wspólnym obywateli, 

b!d#cej przez wieki podstaw# organizacji spo"eczno-politycznych cywilizacji zachodniej.

 Bieda i bezdomno&* wykluczaj#ce ze wspólnoty towarzyszy"y cz"owiekowi od 

zarania dziejów. Wskazuj#c historyczne korzenie bezdomno&ci, nale$y zwróci* uwag! na 

tzw. „lu(nych ludzi”, czyli wagabundów i w"ócz!gów, wszystkich tych, którzy nie mie&cili si! 

w kategoriach spo"ecze)stwa stanowego epoki przednowo$ytnej i wczesnej nowo$ytno&ci159. 
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154   Eric Voegelin, Arystoteles, przek'. M. J. Czarnecki,  Warszawa: Teologia Polityczna 2011, s. 87-88.
155  Michael Walzer, Sfery sprawiedliwo"ci. Obrona pluralizmu i równo"ci, przek'. M. Szczubia'ka, Warszawa: 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2007, s. 107-109.
156   Zob. Thomas Hobbes, Lewiatan, przek'. C. Znamierowski, Warszawa: PWN 1954.
157   Zob. John Locke, Dwa traktaty o rz%dzie, przek'. Z. Rau, Warszawa: PWN 1992.
158   Zob. Jean-Jacques Rousseau, Umowa spo!eczna, przek'.  B. Baczko,  Warszawa: PWN 1966.
159  Inga B. Ku$ma, Domy bezdomnych. Badania sytuacji kryzysowych, #ód$: Wydawnictwo Uniwersytetu 
#ódzkiego 2015, s. 48.



Nale$eli do nich mi!dzy innymi pracownicy najemni i sezonowi, w!drowni rzemie&lnicy       

i handlarze, flisacy, arty&ci, znachorzy, zdemobilizowani $o"nierze, prostytutki, $ebracy, 

ch"opi uciekaj#cy przed wojskiem, szukaj#cy pracy w mie&cie, skrzywdzone dziewcz!ta, 

sk"óceni z rodzin#160. '#czy" ich fakt nieposiadania maj#tku oraz sta"ego miejsca 

zamieszkania a nierzadko tak$e nik"e wi!zi rodzinne161.

 W kulturze europejskiej pomoc biednym opiera"a si! na tradycji solidarno&ci 

wynikaj#cej z instytucji rodowo-plemiennych162. Dzia"alno&* na rzecz pozbawionych 

schronienia $ebraków i w"ócz!gów zwi#zana by"a tak$e z chrze&cija)stwem i kultur# 

dobroczynno&ci opartej na sformalizowanej pomocy. W wieku XV ubóstwo przesta"o by* 

ju$ postrzegane jako objaw &wi!to&ci, a nap"yw $ebraków do miast zacz#" by* traktowany 

jako zagro$enie dla porz#dku publicznego163. Dlatego powsta" szereg aktów prawnych          

i specjalnych statutów reguluj#cych sposoby post!powania z bezdomnymi164, zabraniaj#cych 

$ebractwa oraz nakazuj#cych magistratom liczenie ubogich165. Praktyka wykluczania 

bezdomnych towarzyszy"a rozwojowi europejskich organizacji spo"eczno-politycznych. Do 

dzi&  bezdomni wkraczaj# w przestrze) publiczn# na okre&lonych warunkach. 

Do&wiadczaj#c depersonalizacji, nierzadko si! z niej samoalienuj#, a tym samym 

wykluczaj# si! tak$e    ze wspólnoty politycznej. 

 Wspó"cze&nie Organizacja Narodów Zjednoczonych uznaje za bezdomn# osob! 

pozbawion# dachu nad g"ow#, „b#d( dysponuj#c# czym&, czego nie mo$na nazwa 

domem”166. Andrzej Przyme)ski definiuje bezdomno&* jako sytuacje osób lub rodzin, które 

w danym czasie nie maj# i w"asnym staraniem nie mog# zapewni* sobie schronienia, 

które mog"yby uzna* za swoje167. Jednak$e o bezdomno&ci mówi* mo$emy tak$e            

w sensie metaforycznym, niezwi#zanym z brakiem miejsca zamieszkania. Jest to 

spo"eczna bezdomno&* wobec relatywizmu norm i warto&ci, bez w"asnego miejsca            
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160  Specjaln) kategori) „lu$nych ludzi” byli w%drowni dziadowie, do których na S'owia(szczy$nie miano 
stosunek nabo&ny. W%drowali  od sanktuarium do sanktuarium i byli  traktowani jako po!rednicy mi%dzy 
Bogiem a lud$mi, kontaktuj)cy si% ze zmar'ymi i !mierci).
161   Inga B. Ku$ma, dz. cyt., s. 48.
162  Janusz Radwan-Prag'owski, Krzysztof Frysztacki, Spo!eczne dzieje pomocy cz!owiekowi: Od filantropii 
greckiej do pracy socjalnej, Warszawa: BPS Biblioteka Pracownika Socjalnego 1996, s. 216.
163   Adam Lech, *wiat spo!eczny bezdomnych i jego legitymacje, Katowice: „.l)sk” Wydawnictwo Naukowe 
2007, s. 45-49.
164  Jak np. Statut Wi"licki z 1347, czy Statut Jana Olbrachta z 1496 roku i kolejne z lat 1519, 1523, 1588       
i 1678.
165    Inga B. Ku$ma, dz. cyt. s. 49.
166    Adam Lech, dz. cyt., s. 33.
167  Andrzej Przyme(ski, Bezdomno"# jako kwestia spo!eczna w Polsce wspó!czesnej, Pozna(: Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2001, s. 29.



w &wiecie i korzeni, pozbawiona sensu i celu. Bezdomno&* mo$e odczuwa* zak"adnik 

niedemokratycznego systemu politycznego, jak i emigrant168.

Bezdomno!% jako do!wiadczenie uchod&stwa

B'ogos'awiony kto nie ma domu, bo widzi go wci)& w swoich snach169.

 Co znaczy „by* w domu?” — takim pytaniem Samantha Hill zaczyna esej o domu    

i bezdomno&ci w twórczo&ci Hannah Arendt170. Pytanie to sama Arendt zadaje sobie 

wielokrotnie. Po pierwsze, odnosi si! do &wiata rzeczy i domu wznoszonego przez 

cz"owieka, jego czysto u$ytecznej formie, pozwalaj#cej wie&* cz"owiekowi codzienne 

$ycie, budowa* co&  trwa"ego. W tym sensie dom jest elementem architektonicznym 

nadaj#cym kszta"t, ale i wyznaczaj#cym stabilno&* codziennego $ycia. Po drugie, dla 

Arendt dom to tak$e sfera $ycia prywatnego — oikos wyznaczana w opozycji do $ycia 

politycznego — polis. Dom to sfera intymna, w której znajduje si! miejsce dla uczu*, 

emocji, mi"o&ci i nami!tno&ci, a tym samym schronienie dla cz"owiecze)stwa171. Dom ma 

nie tylko materialny kontekst. Jest tak$e t!sknot# i w tym sensie wi#$e si!                          

z bezdomno&ci#, z uchod(stwem, którego Arendt zazna"a jako %ydówka, Europejka 

emigruj#ca do Ameryki, uciekaj#ca przed prze&ladowaniami nazistów. To trzecia ju$ 

ods"ona domu w my&li Arendt — pojawia si! cho*by w eseju My uchod(cy, który powsta"   

w 1943 roku na bazie osobistych do&wiadcze) filozofki zmuszonej do opuszczenia 

swojego kraj172. W tym sensie dom staje si! nie tyle miejscem, ile pewnego rodzaju 

stanem pozwalaj#cym na wgl#d w samego siebie, odwo"uj#cym si! do "aci)skiej kategorii 

habitusem, rdzeniem cz"owiecze)stwa wyra$aj#cym si! mi!dzy innymi w j!zyku. Dlatego 

te$ uchod(cy, pozbawieni mo$liwo&ci komunikowania si! w swoim w"asnym j!zyku, staj# 

si! podwójnie bezdomni. Zarówno w warstwie materialnej, jak i symbolicznej.

 Do kategorii bezdomno&ci warto odwo"a* si! tak$e w zwi#zku ze wzmo$onymi 

procesami migracyjnymi, których w ostatnich latach do&wiadcza Europa. Odwo"anie to 
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168  Danuta M, Piekut-Brodzka, O bezdomnych i  bezdomno"ci, Warszawa: Chrze!cija(ska Akademia 
Teologiczna 2000, s. 34-35.
169    Wohl  dem, der keine Heimat hat; er sieht sie noch im Traum. Blessed is he who has no home; he sees 
it still  in his dreams” — Hannah Arendt, Denktagebuch, za: Samantha Hill, Home, Homelessness and The 
Human Condition, http://www.hannaharendtcenter.org/?p=17148&utm_campaign=shareaholic&utm 
_medium=facebook&utm_source=socialnetwork [dost%p: 13.04.2015]. 
170    Tam&e.
171    Hannah Arendt, Kondycja ludzka, przek'. A. #agodzka, Warszawa: Aletheia 2000, s. 44-46.
172  Hannah Arendt, We refugees, http://www-leland.stanford.edu/dept/DLCL/files/pdf/hannah_arendt_ 
we_refugees.pdf [dost%p: 02.12.2014].



ods"ania cz!sto pomijany aspekt funkcjonowania uchod(ców niejako poza prawem. 

Bezdomno&* odwo"uje si! bardzo wyra(nie do kategorii praw cz"owieka i instytucji 

obywatelstwa. G"ównym aktem prawnych dotycz#cym udzielania schronienia uchod(com 

jest Konwencja dotycz#ca statusu uchod(ców z 1951 roku. W my&l konwencji uchod(c# 

jest cudzoziemiec, który w odró$nieniu od innych cudzoziemców, nie ma powi#za)             

z w"asnym krajem i jego w"adzami, co uniemo$liwia mu korzystanie z ochrony 

jakiegokolwiek pa)stwa. Poj!cie obywatelstwa obowi#zuje kraj do opieki nad swoim 

obywatelem. Gdy dana osoba opuszcza pa)stwo, którego jest obywatelem w zwi#zku       

z prze&ladowaniami, nie mo$e liczy* na opiek! tego kraju. Inne pa)stwa nie maj# jednak 

tak$e obowi#zku opieki nad nim173. Ochrona praw uchod(ców zorganizowana jest wi!c 

&ci&le w oparciu o poj!cie pa)stw narodowych. Ten, kto nie podlega ochronie pa)stwa 

jako wspólnoty, staje si! powoli arystotelesowskim zwierz!ciem, barbarzy)c#. 

 Mimo obowi#zywania szeregu regulacji174, kandydaci do osi#gni!cia statusu 

uchod(cy i azylanta maj# ograniczony dost!p do praw cywilnych i politycznych. Brak 

swobody poruszania si! poza zakresem przyznanym przez dane pa)stwo, ograniczone 

prawo do zatrudnienia, brak prawa do udzia"u w stowarzyszeniach o charakterze 

politycznym, brak praw politycznych, niemo$no&* zrzeszania si! w zwi#zkach 

zawodowych, brak prawa do emerytury, &wiadcze) dla bezrobotnych i ograniczone prawo 

do korzystania z opieki zdrowotnej i edukacji175. 

Bezdomno!% jako „bycie w !wiecie”

W dziejach ludzkiego ducha rozró&niam epoki  zadomowienia               
i bezdomno!ci. W jednych cz'owiek &yje w !wiecie jak w domu,           
w drugich &yje w !wiecie jak na otwartym polu nie maj)c niekiedy 
nawet czterech palików do rozbicia namiotu176.

Za pomoc# przytoczonej metafory Martin Buber wprowadza nas  w &wiat 

antropologii filozoficznej, której przedmiotem jest namys" cz"owieka nad samym sob#. 
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173  Aleksandra Hadzi(ska-Wyrobek, Uchod(cy — odpowiedzialno"# spo!eczno"ci mi$dzynarodowej za 
ochron$ uciekinierów, „Civitas Hominibus” 2009, nr 1, s. 66.
174  Powszechna Deklaracja Praw Cz'owieka (1948) respektuje prawo do swobodnego przekraczania granic    
i prawo do emigracji, ale ju& nie prawo do migracji (art. 13). Ponadto zgodnie z jej  zapisami, ka&dy cz'owiek 
ma tak&e prawo do posiadania obywatelstwa (art. 15) i nikomu nie wolno tego obywatelstwa samowolnie 
odebra", a tak&e odmówi"  prawa do jego zmiany (David Jacobson, Rights Across Borders: Immigration and 
the Cecline of Citizenshop, Baltimore: John Hopkins University Press 1997, s. 75).
175  Seyla Benhabib, Prawa innych. Przybysze, rezydenci  i obywatele, przek'. M. Filipczuk, Warszawa: 
Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2015, s. 168-171.
176   Martin Buber, Problem cz!owieka, przek'. J. Garewicz, Warszawa: PWN 1993, s. 11.



Rozwój my&li antropologicznej na przestrzeni dziejów pokazuje, zdaniem Bubera, pewne 

okresy samotno&ci cz"owieka w &wiecie, które nazywa on epokami bezdomno&ci. 

Charakteryzuj# si! one poczuciem niepewno&ci aksjologicznej i braku oparcia                   

w systemach filozoficznych czy religijnych. Wyzwania lub konsekwencje, jakie wówczas 

zsy"a ludziom historia, s# na tyle powa$ne, $e nierzadko za ich spraw# cz"owiek zmuszony 

jest dokona* redefinicji i rekonfiguracji aksjomatów i systemu warto&ci. 

 Koncepcja Bubera nie jest nowa, wszak$e ju$ Blaise Pascal pisa" w My"lach, $e 

„cz"owiek nie wie, jakie miejsce ma zaj#*: jest widocznie zb"#kany i str#cony ze swego 

prawdziwego miejsca, bez mo$no&ci odszukania go. Szuka go wsz!dzie z niepokojem        

i bez skutku, w nieprzeniknionych mrokach”177. To dojmuj#ce poczucie osamotnienia 

porówna* mo$na do symbolicznej bezdomno&ci. Porównanie to zawiera w sobie pewien 

obszar do interpretacji. 

 O symbolicznej bezdomno&ci w sensie niezadomowienia w &wiecie pisze te$           

w Byciu i czasie Martin Heidegger178. Poczucie to oznacza niezrozumia"o&* znajomego na 

co dzie) &wiata. Odkrycie, $e &wiat, który by" dot#d naszym domem, wcale ju$ nim nie 

jest. Heideger, podobnie jak Arendt, tylko innymi s"owami, mówi, $e j!zyk jest domem 

bycia. Oznacza to, $e dom powinien by* my&lany w terminach bycia, a nie bycie               

w terminach domu179.

 Bezdomno&*, która dotyka cz"owieka, to bezdomno&* samego bycia. W sensie 

filozoficznym „kryzys  zamieszkiwania” opowiada o my&lowym oddaleniu ludzi. Domem, 

którego nam brakuje, jest dom bycia, a domem, którego potrzebujemy, jest dom stworzony 

z pe"nego namys"u j!zyka poetyckiego, w którym mo$emy rozwa$a* istot! zamieszkiwania 

i prawdziwej ojczyzny, jak pisze John Caputo180.

 Heideggerowskie zamieszkanie odsy"a do kategorii takich jak swojsko&*, blisko&*, 

intymno&*, bezpiecze)stwo181. Mówienie o domostwie nie jest przeniesieniem obrazu 

domu na bycie. To raczej dzi!ki istocie bycia jeste&my w stanie my&le*, czym jest dom i co 

znaczy mieszka*182. Zamieszkiwanie oznacza zatem relacj! my&low#, któr# prze"o$y* 
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177    Blaise Pascal, My"li, 427, https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pascal-mysli.html [dost%p: 12.05.2013].
178    Martin Heidegger, Bycie i czas, przek'. B. Baran, Warszawa: PWN 2004, s. 241.
179  Zuzanna Dziuban, Obco"#, bezdomno"#, utrata: wymiary atopii wspó!czesnego do"wiadczenia 
kulturowego, Pozna(: Wydawnictwo Naukowe Wydzia'u Nauk Spo'ecznych Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza 2009, s 112.
180   John Caputo, Demythologizing Heidegger, Bloomington Indianapolis: Indiana University Press 1993,     
s. 137.
181   Zuzanna Dziuban, dz. cyt., s. 124.
182   Martin Heidegger, List o humanizmie, w: tego&, Znaki, drogi, przek'. S. Blandzi, Warszawa: Spacja 1999, 
s. 121.



mo$na na terminy oswojonych sensów. Jest definiowane w kategoriach rozumienia. Istot# 

zamieszkiwania jest wi!c bycie zadowolonym, doprowadzonym do stanu spokoju183. 

Heideggorowski mit zadomowienia i t!sknota za domem, autentycznym i prawdziwym 

zamieszkiwaniem, &wiadczy tak$e o nieobecno&ci tego, do czego filozof pragnie wraca*. 

 Jednak$e kategoria domu i zamieszkiwania przyjmowana przez Haideggera 

prze$ywa semantyczny kryzys, którego objawem jest dyskusja rozpocz!ta przez Theodora 

Adorna i Waltera Benjamina, dotycz#ca problematyczno&ci tej kategorii i negowanie 

mo$liwo&ci zamieszkiwania w &wiecie po Auschwitz184 . Benjamin w tek&cie Powrót 

Flâneura pisze: „w sygnaturze prze"omu epok zawiera si! bowiem i to, $e wybi"a godzina 

zamieszkiwania w dawnym sensie, kiedy na pierwszym miejscu by"o poczucie 

bezpiecze)stwa”185. Przekonanie takie, z jednej strony odwo"uje si! zatem do 

Heideggerowskiego odzyskania utraconego domu, lecz staje si! utopi#, która zamiast 

pomaga* odnajdowa* do&wiadczenie zadomowienia w kulturze, ucieka przed 

pojawiaj#cymi si! problemami. Z drugiej strony, domaga si! odrzucenia tej problematycznej 

kategorii i odwo"uje si! raczej do kryzysu zamieszkiwania186.

 Podobnie Jean-Francois  Lyotard w tek&cie Domus and the Magalopolis187 

przeciwstawia domus (postrzegany jako miejsce zadomowienia, cho* nie pozbawione 

mrocznych sekretów i oparte na przemocy188 ), hybris — megalopolis (przestrze) wolno&ci 

zamieszkiwanej przez wspó"czesnego cz"owieka). O ile domus wpisuje si! w retoryk! 

Heideggerowsk# i kategorie naturalno&ci, wspólnoty, powtarzalno&ci czy zakorzenienia 

pozwalaj#cych budowa* habitus, o tyle megalopolis wymyka si! zakorzenieniu                   

i odpowiada raczej retoryce Benjamina i kryzysowi zamieszkiwania, $yciu w wielkim 

mie&cie, gdzie za wolno&* p"aci si! brakiem poczucia bezpiecze)stwa. Brak w tym 

stabilizacji i blisko&ci, pozwalaj#cych wytworzy* poczucie zadomowienia w konkretnej 

przestrzeni kulturowej. Dla filozofa domus jest kategori# do pomy&lenia, cho*by w postaci 

marzenia, o którym nawet mo$emy wiedzie*, $e si! nie spe"ni, „pozostaje jako 

niemo$liwo&*”. Tymczasem megalopolis nigdy domem si! nie stanie. Utrata domus 
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183   Zuzanna Dziuban, dz. cyt., s. 124.
184   Tam&e s. 126.
185  Walter Benjamin, Powrót Flâneura. O „Spacerach po Berlinie” Franza Hessela, przek'. K. Kopacki,   
„Literatura na !wiecie” 2001, nr 8-9, s. 237.
186   Zuzanna Dziuban, dz. cyt., s. 127.
187  Jean-Francois Lyotard, Domus and the Magalopolis, w: tego&, The Inhuman. Reflections on Time, 
Oxford-Cambridge: Polity Press 1991, s. 197.
188   O czym pisze tak&e dok'adnie Hannah Arend w Kondycji ludzkiej.



oznacza wi!c dla Lyotarda utrat! mo$liwo&ci zamieszkiwania. A zatem nieobecno&* domu 

zostaje niejako wpisana w  kondycj! wspó"czesnego cz"owieka189.

 Dla Ulricha Becka ta symboliczna bezdomno&* przybiera form! „&wiatowego 

spo"ecze)stwa ryzyka”190 wi#$#cego si! z ludzkimi dzia"aniami i decyzjami oraz ich negatywnymi 

konsekwencjami, które od lat siedemdziesi#tych XX wieku przewy$szaj# liczb! 

konsekwencji pozytywnych. Jest to równocze&nie kryzys nauk spo"ecznych i teorii 

politycznych traktuj#cych nowoczesne spo"ecze)stwo jako kapitalistyczne i racjonalistyczne. 

J!zyk ryzyka jest zara(liwy i zmienia kszta"t nierówno&ci spo"ecznych, gdy$ o ile bieda jest 

hierarchiczna, o tyle ryzyko demokratyczne. Wynikaj#cy z niego wstrz#s ogarnia wszystkie 

obszary $ycia spo"ecznego, prawnego, ekonomicznego. Niebezpiecze)stwa nie s# ju$ 

wewn!trzn# spraw# poszczególnych pa)stw. Wszyscy stali&my si! cz"onkami „&wiatowej 

wspólnoty niebezpiecze)stw”191, a wi!c i symbolicznej wspólnoty bezdomno&ci.

 W podobnych s"owach wspó"czesn# rzeczywisto&* opisuje Anthony Giddens. 

Wed"ug niego dla $ycia spo"ecznego wspólna jest „niepewno&* wytworzona”. I cho* $ycie 

zawsze by"o ryzykowne, to ryzyko wytworzone jest efektem ingerencji cz"owieka w warunki 

$ycia spo"ecznego i przyrod!192. 

***

 Mo$emy &mia"o postawi* tez!, $e wkroczyli&my w epok! Buberowskiej 

bezdomno&ci. Jej egzemplifikacj# s# wszechogarniaj#ce kryzysy, z którymi przysz"o si! 

ostatnio mierzy* nie tylko filozofom i teoretykom, ale i tak zwanym „zwyk"ym ludziom”.      

To nie tylko kryzys finansowy, ale przede wszystkim kryzys demokracji czy kryzys  nauk 

spo"ecznych. Jeszcze do niedawna, w my&l o&wieceniowych norm, to nauki spo"eczne, jak 

cho*by ekonomia, mia"y dostarcza* sposobów radzenia sobie z problemami, tymczasem 

dzi& tak$e one sta"y si! bezradne wobec problemów wspó"czesno&ci. 

 Kategorie bezdomno&ci jako: $ycie poza wspólnot# polityczn#, do&wiadczenie 

uchod(stwa oraz „bycia w &wiecie”, wyodr!bnione zosta"y dla potrzeb tej analizy.              
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189   Zuzanna Dziuban, dz. cyt., s. 128.
190   Urlich Beck, Spo!ecze'stwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesno"ci, przek'. B. Baran, Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe Scholar 2002, s. 348-349.
191   Tam&e.
192   Anthony Giddens, Poza lewic%  i  prawic%. Przysz!o"# polityki  radykalnej, przek'. J. Serwa(ski, Pozna(: 
Wydawnictwo Zysk i S-ka 2001, s. 111-113. Ryzyko napotykamy teraz g'ównie w czterech wielkich 
kontekstach. Pierwszy z nich dotyczy wp'ywu nowoczesnego rozwoju spo'ecznego na ekosystemy, drugi 
wi)&e si%  z ubóstwem, trzeci — z wszechobecno!ci) broni  masowego ra&enia i zbiorow) przemoc),            
a czwarty — z t'umieniem praw demokratycznych i uniemo&liwianiem rozwoju potencja'u ludzkiego.



Z pewno&ci# nie wyczerpuj# potencja"u badawczego kryj#cego si! w zaprezentowanym 

temacie oraz nie zawieraj# w sobie wszelkich mo$liwych jego ods"on, jak na przyk"ad 

relacji bezdomno&ci z nomadyzmem czy to w postaci ludów w!druj#cych, dla których 

domem by" ca"y &wiat, czy równie$ jego wspó"czesnych wielokulturowych odmian, 

opisanych mi!dzy innymi przez Rosi Braidotti193. Omówione wy$ej kategorie stanowi# 

jednak wprowadzenie do szerokiego zagadnienia jakim jest bezdomno&* oraz mog# by* 

podstaw# do poczynienia kolejnych kroków badawczych z zakresu hermeneutyki 

bezdomno&ci.
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193  Migrant ma ustalone przeznaczenie i w%druje z jednego miejsca w drugie z jakiego! wyra$nego powodu. 
Bycie migrantem zwi)zane jest tak&e ze struktur) klasow). Najcz%!ciej  znajduje si% on w ma'o korzystnym 
po'o&eniu ekonomicznym. Banicja wi)&e si% raczej z powodami politycznymi. Nomada natomiast jest 
rodzajem jednostki bezklasowej  i  poza klasyfikacjami. Dlatego Rosi  Braidotti nie ')czy go z wyobra&eniem 
bezdomnego lub uzale&nionego od ci)g'ych podró&y, a raczej z podmiotem, który zrzek' si% idei 
ukszta'towania w zamian za pragnienie to&samo!ci, zbudowanej ze stanów przej!ciowych i przesuni%".          
I cho"  wyobra&enie nomadyzmu zaczerpni%te jest z do!wiadczenia ludów dos'ownie nomadycznych, to 
odnosi si% tak&e do krytycznej !wiadomo!ci, która sprzeciwia si%  zamkni%ciu w spo'ecznie zakodowanych 
sposobach my!lenia i zachowania. Zob. Rosi Braidotti, Podmioty nomadyczne. Uciele"nienie i  ró&nica 
seksualna w feminizmie wspó!czesnym, przek'. A. Derra, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i  Profesjonalne 2009.
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Zdj!cie autorstwa Patryka, lat 11, powsta"o w ramach warsztatów fotograficznych 
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skierowane by"y do dzieci przebywaj#cych w Schronisku dla Kobiet i Dzieci Towarzystwa 
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Sylwana Borszy'ska

Marta Sikorska-Kowalska

Katedra Historii Polski XIX wieku 
Uniwersytet 'ódzki

 Oblicza bezdomno$ci w wielkim mie$cie 

prze(omu XIX i XX wieku na przyk(adzie !odzi

 Bezdomno&* jest zjawiskiem miejskim. W miastach wielkich, przemys"owych, 

gwa"townie rozwijaj#cych si!, by"a w wieku XIX zjawiskiem powszechnym. Termin 

bezdomno&* pojawi" si! w 1615 roku w angielskim t"umaczeniu Odysei Homera i zacz#" 

by* u$ywany w USA w wieku XIX, gdzie stosowano go zamiennie z terminami „tramp”         

i „hobo”, którymi okre&lano sezonowych, migruj#cych robotników194. 

 W literaturze przedmiotu odnajdujemy liczne definicje bezdomno&ci oraz jej 

typologie. Bezdomno&* pojmowana jako stan „bez domu”, zjawisko spo"eczne, sytuacja 

ekonomiczna, sytuacja $yciowa jednostki, jak równie$ stan psychiczny (brak poczucia 

bezpiecze)stwa, zerwane wi!zi spo"eczne). Bezdomno&* to równie$ patologia spo"eczna. 

Kazimierz Frieske okre&la bezdomno&* jako „brak umiej!tno&ci spo"ecznych pozwalaj#cych 

na funkcjonowanie w strukturach zorganizowanego spo"ecze)stwa, niedostatek 

przezorno&ci czy treningu umo$liwiaj#cego sprostanie odpowiedzialno&ci za w"asne 

decyzje”195. W szerszym uj!ciu, do grupy bezdomnych zaliczone zosta"y równie$ osoby, 

które $yj# w trudnych warunkach mieszkaniowych, np. slumsach, kwaterach zast!pczych, 

mieszkaniach socjalnych, piwnicach, u cz"onków rodziny. Jest to tzw. bezdomno&* 

utajona. Osoby takie mog# w ka$dej chwili zasili* szeregi bezdomnych, znale(* si! na 

ulicy196 . Powy$sze definicje zastosowa* mo$emy do zjawisk wyst!puj#cych w wieku XIX. 

Historykowi najtrudniej prowadzi* jest badania w odniesieniu do stanów psychicznych 

jednostki.

 Stereotyp bezdomnego, to przede wszystkim obraz cz"owieka wyizolowanego ze 

spo"ecze)stwa, bezradnego, niepotrafi#cego wydoby* si! z trudnych warunków 

$yciowych. Bezdomny to cz"owiek bez &rodków do $ycia, bezrobotny, bez wi!zi z rodzin#, 
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194  Joanna Bielecka-Prus, Pawe' Rydzewski, Renata Maciejewska, Spo!eczne i  instytucjonalne aspekty 
bezdomno"ci na Lubelszczy(nie, Lublin: Wydawnictwo WSPA 2011, s. 11-12.
195  Kazimierz Frieske, Modele zbiorowych stosunków pracy a zdolno"# gospodarki  do tworzenia miejsc 
pracy, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 2001, s. 9-10.
196  Andrzej Przyme(ski, Bezdomno"# jako kwestia spo!eczna w Polsce wspó!czesnej, Pozna(: Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej 2001, s. 18.



maj#cy negatywne relacje z innymi lud(mi, cz!sto charakteryzuj#cy si! zaburzeniami 

emocjonalnymi, nisk# samoocen#, brakiem zaufania do siebie.

 Wspó"czesne badania nad bezdomno&ci# wskazuj#, $e nie jest ona wy"#cznie 

problemem, ale kwesti# spo"eczn# narastaj#c# po roku 1989. Jej rozwi#zanie wymaga 

obecnie realizowania programów w ramach polityki spo"ecznej197. W wieku XIX rozmiary 

bezdomno&ci sytuowa"y j# równie$ w kategorii wielkich kwestii spo"ecznych. Sytuacja 

polityczna ziem polskich powodowa"a brak zainteresowania rozwi#zywaniem tego 

zagadnienia przez instytucje pa)stwowe, które zast!powa"y lokalnie dzia"aj#ce instytucje 

filantropijne, organizowane przez miejscowych bogaczy i spo"eczników.

 XIX-wieczny stereotyp bezdomno&ci zbli$ony by" do wspó"czesnego. Typowymi 

zjawiskami dla bezdomno&ci by"y: ubóstwo, brak pracy, alkoholizm, wykluczenie 

spo"eczne, $ebractwo, bardzo cz!sto równie$ wej&cie w uliczny &wiat drobnej 

przest!pczo&ci.

 Pierwsze przytu"ki dla osób bez dachu nad g"ow# zacz!"y powstawa* w VIII wieku 

w Mediolanie. W wieku XV pojawi"y si! na terenie Polski, organizowane i prowadzone 

przez Ko&ció". Na pocz#tku wieku XIX, w 1815 roku, Warszawskie Towarzystwo 

Dobroczynno&ci zorganizowa"o Dom Schronienia dla Starców i Kalek. Przytu"ki dla 

starców i kalek w Warszawie organizowa"y gminy ewangelicka i $ydowska, rol! przytu"ków 

spe"nia"y Zak"ady pod wezwaniem &w. Ducha i Naj&wi!tszej Marii Panny, które pierwotnie  

by"y szpitalami198. Na terenie Galicji sie* przytu"ków dla bezdomnych powsta"a z inicjatywy 

Adama Chmielowskiego (Brata Alberta $yj#cego w latach 1845-1916). Od 1921 roku 

opieka spo"eczna sta"a si! obowi#zkiem pa)stwa.

 Badania nad bezdomno&ci# w wieku XIX prowadzi* mo$emy w oparciu                   

o doniesienia prasowe oraz dane pochodz#ce z instytucji filantropijnych. Prasa pisa"a       

o dramatycznym losie ludzi bezdomnych i ubogich. W statystykach instytucji filantropijnych 

odnajdujemy dane mówi#ce o skali pomocy udzielanej bezdomnym.

 W 'odzi — mie&cie, które w drugiej po"owie wieku XIX prze$ywa"o gwa"towny 

rozwój ekonomiczny i demograficzny, instytucje dobroczynne znaczn# cz!&* swojej 

aktywno&ci skierowa"y na pomoc bezdomnym. Z pomocy tej korzystali najubo$si 

mieszka)cy miasta wszystkich wyzna) i narodowo&ci. W 1886 roku powsta"o 'ódzkie 

Chrze&cija)skie Towarzystwo Dobroczynno&ci ('ChTD). Pierwsz# instytucj# powo"an# do 

$ycia przez 'ChTD by" Przytu"ek dla Starców i Kalek. Pocz#tkowo mie&ci" si! przy           
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197   Joanna Bielecka-Prus, Pawe' Rydzewski, Renata Maciejewska, dz. cyt., s. 23-24.
198  El&bieta Mazur, Dobroczynno"# w Warszawie XIX wieku, Warszawa: Instytut Archeologii  i  Etnologii PAN 
1999, s. 56-59.



ul. Cegielnianej 44 (Jaracza), a nast!pnie zosta" przeniesiony w roku 1897 do specjalnie 

wybudowanego domu przy ul. Dzielnej 52 (Narutowicza). Fakt, $e przytu"ek sta" si! 

pierwsz# wa$n# inicjatyw# 'ChTD, wskazuje na powag! problemu bezdomno&ci w 'odzi. 

Bezdomno&ci starców i kalek przybiera"a wyj#tkowo skrajn# posta*, bowiem byli to ludzie 

starzy, chorzy, ubodzy bez mieszkania i &rodków do $ycia, najcz!&ciej zajmuj#cy si! 

$ebractwem. Ludzie pozbawieni opieki najbli$szych199. Ju$ w pierwszej po"owie wieku XIX 

w sprawozdaniu Rady G"ównej Opieku)czej z 1833 roku tak charakteryzowano sytuacj! 

starców i kalek, którzy zmuszeni zostali do skorzystania z opieki publicznej: „starcy, 

przeszed"szy nieszcz!sne $ycia koleje, a maj#c sko"atane d"ugiemi laty zdrowie, 

przywiedzeni do n!dzy, znajduj# wszelkie starania, obok wygód dla ich stanu potrzebnych, 

p!dz#c spokojnie dni swoje ostatnie, szukaj#c pociechy w religii i przysz"o&ci”200.

 7 lipca 1898 roku 'ChTD otworzy"o w 'odzi kolejn# placówk! dla bezdomnych. 

Przytu"ek Noclegowy figuruje w (ród"ach równie$ pod nazw# Dom Noclegowy albo 

Przytu"ek Noclegowy i Sal Zarobnych. By" to dom opieki, noclegownia dla najbiedniejszych 

obywateli miasta, którzy zepchni!ci zostali na margines spo"eczny. N!dzarze, $ebracy, 

w"ócz!dzy, kloszardzi znale(li pomoc w przytu"ku przy ul. Konstantynowskiej. By"a to 

grupa, która wymaga"a szczególnej opieki w okresie zimowym i grupa, która szczególnie 

niech!tnie wspierana by"a przez filantropi!201. Zapobieganie bezdomno&ci wspiera* mia" 

równie$ Komitet Przeciw$ebraczy, powo"any przez 'ChTD w 1905 roku. Celem 

dzia"alno&ci Komitetu by"o udzielanie zapomóg finansowych i dostarczanie $ywno&ci dla 

starców, którzy najcz!&ciej $ebrali na ulicach miasta202.

 Problem XIX-wiecznej bezdomno&ci w wielkim, przemys"owym mie&cie, charakteryzowa"y 

liczne problemy spo"eczne. Rozmiary bezdomno&ci powi!ksza"y si! zawsze z wybuchem 

kolejnego kryzysu w przemy&le, co powodowa"o brak &rodków do $ycia. Robotnicy w 'odzi 

nie posiadali mieszka) na w"asno&*. W pozornie najlepszej sytuacji znajdowali si! 

robotnicy na sta"e zwi#zani z fabryk# i zamieszkuj#cy w domach familijnych Scheiblera, 

Pozna)skiego czy Kunitzera. Lokale, które zamieszkiwali, by"y w"asno&ci# fabrykantów      

i dawa"y dach nad g"ow# wielu robotnikom. Nie by"y one bowiem zamieszkiwane przez 

pojedyncze rodziny, a najcz!&ciej stanowi"y baz! noclegow# dla robotników pracuj#cych 

na dwie lub trzy zmiany. Przypomina"y one tanie noclegownie, w których równie$ spano   
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199  Joanna Sosnowska, Dzia!alno"# socjalna i  opieku'czo-wychowawcza )ódzkiego Chrze"cija'skiego 
Towarzystwa Dobroczynno"ci (1885-1940), #ód$: Wydawnictwo Uniwersytetu #ódzkiego 2011, s. 93-96.
200   Za:  El&bieta Mazur, dz. cyt., s. 58.
201  Joanna Sosnowska, dz. cyt., s. 121.
202  Tam&e, s. 144-145.



w systemie zmianowym. Lokatorzy tych mieszka), których liczba przekracza"a nieraz 

dwudziestu, byli w czasach kryzysu potencjalnymi kandydatami na bezdomnych.

 Bezdomno&* w wieku XIX bada* nale$y z uwzgl!dnieniem p"ci oraz wieku osób 

bezdomnych. W okresie tym ludzie bezdomni to przede wszystkim starcy bez &rodków do 

$ycia i mo$liwo&ci podj!cia pracy, w grupie tej przewa$a"y kobiety. Drug# najliczniejsz# 

grup! stanowi"y m"ode kobiety, które po przybyciu do miasta nie potrafi"y znale(* pracy ani 

dachu nad g"ow#.

 Bezdomno&* kobiet charakteryzuje dodatkowo prostytucja oraz przest!pczo&* 

zwi#zana z kobieco&ci#: „fabrykowanie anio"ków”, handel $ywym towarem. Dane 

statystyczne pochodz#ce z instytucji dobroczynnych wskazuj#, $e kobiety cz!&ciej ulega"y 

bezdomno&ci. W 1886 roku do zorganizowanego przez 'ChTD przytu"ku, przyj!to           

54 osoby: 39 kobiet i 15 m!$czyzn. Badaczka problemu Joanna Sosnowska wyra(nie 

podkre&la w swojej pracy po&wi!conej 'ChTD, $e „na przestrzeni dziesi!ciolecia 

(1886-1896) wyra(nie wi!cej odnotowano kobiet obu wyzna)” (ewangelickiego                   

i katolickiego)203.

 Z problemem bezdomno&ci kobiet doros"ych wi#za" si! równie$ problem 

bezdomno&ci dzieci, które by"y porzucane przez rodziców, a najcz!&ciej przez samotne 

matki. Tradycyjn# form! opieki fundowa"y dzieciom ochronki dla dziewcz#t oraz przytu"ki 

noclegowe. Udziela"y one pomocy dora(nej albo te$ zapewnia"y do$ywotnie schronienie. 

W ramach dzia"aj#cych w miastach Królestwa Polskiego towarzystw dobroczynno&ci, 

organizowane by"y ochronki dla osieroconych dziewcz#t i letni wypoczynek dla dziewcz#t 

z ubogich rodzin. Powstaj#ce w miastach stowarzyszenia dobroczynno&ci chrze&cija)skie  

i $ydowskie, zajmowa"y si! organizowaniem ochronek dla dziewcz#t odpowiedniej 

konfesji. Ochronki dla dzieci i sierot mia"y przewa$nie charakter ogólny, ale powstawa"y 

tak$e wyspecjalizowane instytucje dla dziewcz#t. Za przyk"ad pos"u$y* mo$e dzia"aj#ca od 

1885 roku w 'odzi ochronka dla osieroconych dziewcz#t wyznania moj$eszowego, która 

od 1901 roku otrzyma"a now# nazw! „Ochrona dla Dziewcz#t Wyznania Moj$eszowego  

m. 'odzi im. Jakuba i Anny ma"$onków Hertz”204. Nie znamy losów m"odzie$y wkraczaj#cej 

w doros"e $ycie po opuszczeniu ochrony czy przytu"ku. Wspó"czesne losy wychowanków 

takich placówek pokazuj#, $e ich uczestnictwo w $yciu rodzinnym i spo"ecznym jest 

znacznie utrudnione. Nie radz# sobie z obowi#zkami dnia codziennego, maj# trudno&ci     
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203  Joanna Sosnowska, dz. cyt., s. 95; „Goniec #ódzki” 1905, nr 10, s. 3: Przytu'ek dla starców i  kalek — 
stan na 1.01.1905 r.: 5 m%&czyzn prawos'awnych, 64 katolików, 90 katoliczek, 43 ewangelików i  64 kobiety 
wyznania ewangelickiego.
204   Marta Sikorska-Kowalska, Wizerunek kobiety !ódzkiej prze!omu XIX i XX wieku, #ód$: Wydawnictwo 
Ibidem 2001, s. 129-130.



w znalezieniu pracy. Zasilaj# szeregi bezdomnych, zajmuj# si! prostytucj#, schodz# na 

drog! przest!pczo&ci. 

 Jedn# z grup zagro$onych bezdomno&ci# by"y nauczycielki. Wskazuje to po raz 

kolejny na problem feminizacji bezdomno&ci. Specyfika zawodu powodowa"a, $e 

nauczycielki by"y niejako z definicji osobami samotnymi. Fakt za"o$enia rodziny, ci#$a        

i urodzenie dzieci, eliminowa"y kobiety z zawodu. Mimo to, w drugiej po"owie wieku XIX 

zawód zosta" opanowany przez kobiety. Niskie zarobki (np. praca sta$ystek bez 

wynagrodzenia albo z pensj# 120 rubli rocznie), rozleg"e obowi#zki zawodowe              

(np. ca"odobowa opieka nad uczennicami na pensjach), powodowa"y feminizacj! zawodu 

nauczycielskiego. Brak rodziny, w"asnego mieszkania, opieki socjalnej i emerytury po 

zako)czeniu pracy zawodowej powodowa", $e stare nauczycielki trafia"y na margines bez 

&rodków do $ycia. Ratunkiem mia"y sta* si! adresowane do nich przytu"ki. W 1911 roku 

podj!to w 'odzi nieudan# prób! zbudowania takiego schroniska. Instytucja znalaz"a si! 

pod auspicjami 'ChTD, ale inicjatywa wysz"a od jednej z "ódzkich nauczycielek Lidii 

Berlachówny. By"a ona w"a&cicielk# czteroklasowej szko"y $e)skiej i powo"anie instytucji 

nios#cej pomoc emerytowanym nauczycielkom mia"o upami!tni* 40 rocznic! istnienia 

szko"y. Schronisko dla Nauczycielek w omawianym okresie nie mia"o swojej siedziby ani 

statutu, udziela"o jedynie okoliczno&ciowych zapomóg osobom najbardziej potrzebuj#cym205. 

Inicjatywa Berlachówny wzorowana by"a na warszawskim Schronieniu dla Nauczycielek, 

które powsta"o w 1880 roku z inicjatywy Agnieszki Helwich. Placówka ta zosta"a wsparta  

w Warszawie przez Tekl! Rapack# i Emili! Blochow#. W 'odzi nie znalaz"a ona szerszego 

poparcia. Pomys" zak"adania schronisk dla nauczycielek wspiera" feministyczny „,wit”,     

w którym w 1884 roku pisano, $e przeznaczeniem schronienia by"o „dawa* przytu"ek 

nauczycielkom starym i niezdolnym ju$ do pracy, a nadto s"u$y* za dom zajezdny dla 

nauczycielek, które utraci"y jedno miejsce i dla wyszukania innego przybywaj# do 

Warszawy”206.

 Z problemem bezdomno&ci boryka"y si! cz!sto kobiety przybywaj#ce w poszukiwaniu 

pracy do wielkiego miasta. Brak pracy i dachu nad g"ow# oraz opieki bliskich nara$a" je na 

liczne niebezpiecze)stwa. Ju$ na dworcu, pozbawione schronienia kobiety, stawa"y si! 

"upem handlarzy $ywym towarem. Problem ten wi#$e si! &ci&le z bezdomno&ci# kobiet. 

Organizacjami maj#cymi na celu zapobieganie i ograniczanie tego procederu by"y 

Towarzystwa Ochrony Kobiet (TOK). Dzia"aj#ce w ramach odpowiedniej konfesji, jak 
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wi!kszo&* organizacji filantropijnych tamtego okresu, projektowa"y w swych statutach 

dzia"ania wielop"aszczyznowe. Pomoc polega"a na wydobyciu z opresji, zapewnieniu 

schronienia, ale równie$ obejmowa"a dzia"ania s"u$#ce powrotowi kobiety do normalnego 

$ycia rodzinnego i spo"ecznego. W ramach Towarzystw Ochrony Kobiet prowadzono akcje 

prewencyjne, których celem by"o zapobieganie handlowi $ywym towarem oraz 

przestrzeganie przed wst#pieniem na drog! prostytucji.

Do typowych akcji Towarzystwa Ochrony Kobiet nale$a"a tzw. misja kolejowa, której 

celem by"o niesienie pomocy dziewcz!tom, przybywaj#cym do miasta ju$ w momencie, 

kiedy stawia"y pierwsze kroki na peronie dworca. Mia"o to je uchroni* przed nieuczciwymi 

po&rednikami, którzy wykorzystywali zagubienie i brak pewno&ci m"odych kobiet 

przybywaj#cych z prowincji do wielkiego miasta. One to bowiem bardzo cz!sto stawa"y si! 

ofiarami handlu $ywym towarem. Bardzo cz!sto nie zdo"a"y znale(* miejsca zamieszkania, 

trafia"y od razu do zagranicznych domów publicznych, przede wszystkim do Ameryki 

Po"udniowej. Stawa"y si! bezdomne, dzieli"y los wygna)ców i niewolników.

W ramach dzia"a) prewencyjnych tworzone by"y przez TOK schroniska dla robotnic. 

W 1913 roku z inicjatywy 'ódzkiego Chrze&cija)skiego TOK powo"ano do $ycia internat  

— przytu"ek dla kobiet samotnych, nieposiadaj#cych rodziny, pod nazw# „Ognisko 

rodzinne”, pocz#tkowo przeznaczono na ten cel kwot! tysi#ca rubli. Plany te uda"o si! 

zrealizowa* w do&* szybkim czasie, bowiem ju$ w 1913 roku dzia"a"o schronisko, które 

mog"o zapewni* opiek! czternastu dziewcz!tom miesi!cznie. Inicjatywa by"a skierowana 

przede wszystkim do m"odych robotnic, a schronisko oprócz noclegu i wy$ywienia, mia"o 

równie$ prowadzi* dzia"alno&* o&wiatow#, planowano utworzenie czytelni z dost!pem do 

ksi#$ek i czasopism207.

Z utworzeniem „Ogniska rodzinnego” wi#zano du$e plany, za"o$yciele liczyli na to, 

$e uda si! im przyci#gn#* robotnice. Inicjatywa mia"a na celu otoczenie m"odych 

dziewcz#t pracuj#cych w fabrykach opiek#, zapewnienie im dachu nad g"ow#, ale tak$e 

pokazanie modelu $ycia opartego na chrze&cija)skich zasadach moralnych. Wielkie by"o 

rozczarowanie organizatorów przedsi!wzi!cia, kiedy okaza"o si!, $e nie wzbudzi"o ono    

w 'odzi wi!kszego zainteresowania. „Ognisko rodzinne” nie cieszy"o si! uznaniem, 

bowiem robotnice wola"y mieszka* w gorszych warunkach, wybiera"y swobod!, ni$ opiek! 

i schronienie, jakie mog"y otrzyma* w „Ognisku”208.

W ramach dzia"alno&ci TOK prowadzono równie$ biura po&rednictwa pracy oraz 
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hoteliki udzielaj#ce noclegów za niewielk# op"at#. By"y to formy ciesz#ce si! 

zainteresowaniem kobiet przybywaj#cych do miasta.

M"ode s"u$#ce, robotnice, nauczycielki bez sta"ej pracy i sta"ego miejsca 

zamieszkania, nara$one by"y na ataki ze strony sutenerów i rozmaitych nieuczciwych 

po&redników. Nawet biura po&rednictwa pracy, sta* si! mog"y miejscem str!czycielstwa. 

Brak pracy, godnego miejsca zamieszkania, powodowa"y, $e kobiety schodzi"y na drog! 

prostytucji. Domy publiczne stanowi"y tymczasowy dom, schronienie. Je&li dzia"a"y 

legalnie, by"y miejscem w miar! stabilnej egzystencji, która ko)czy"a si! wraz                     

z opuszczeniem domu przez prostytutk!. Na marginesie doda* nale$y, $e sytuacja 

nauczycielek zatrudnionych na pensjach $e)skich by"a podobna — szko"a dawa"a dach 

nad g"ow# do momentu zatrudnienia.

Prostytucja by"a drog# do bezdomno&ci i cz!sto skrajnej n!dzy. Najbardziej 

nara$one by"y kobiety niewykszta"cone, samotne, m"ode, marz#ce o lepszym $yciu czy 

"atwiejszym sposobie zarabiania pieni!dzy ni$ praca w fabryce, ale tak$e i te, które zosta"y 

zgwa"cone lub wyrzucone z posady oraz te, które migrowa"y do miast z okolicznych wsi. 

Przyczyny prostytuowania si! kobiet mo$na podzieli* na: spo"eczne, do których zalicza si! 

wychowywanie w rodzinie patologicznej (dysfunkcyjnej) np. alkoholowej, niepe"nej, brak 

opieki (wsparcia) ze strony rodziny, braki w wykszta"ceniu, dzia"alno&* str!czycieli 

i handlarzy $ywym towarem; ekonomiczne, czyli ubóstwo, brak &rodków do $ycia, niskie 

zarobki zmuszaj#ce kobiety do zarabiania cia"em, wykorzystywanie z"ej sytuacji finansowej 

pracownic przez ich pracodawców — molestowanie seksualne w pracy; i inne, tzn. 

rozwi#z"o&* seksualna (m!$czyzn, kobiet), uwiedzenie i gwa"t209. Problem prostytucji 

dotyczy" doros"ych kobiet, ale tak$e i nieletnich. 

Prostytutki w wi!kszo&ci nie posiada"y $adnego wykszta"cenia. Wed"ug bada) 

Jolanty Sikorskiej-Kuleszy w Królestwie Polskim, a$ 1608 prostytutek to analfabetki, 

zaledwie 201 mia"o do czynienia z edukacj#210. Brak wykszta"cenia i podstawowych 

umiej!tno&ci — takich jak czytanie i pisanie — przyczynia"y si! do tego, $e opisywane 

kobiety nie mog"y znale(* pracy. Peregrynuj#c ze wsi do miast w poszukiwaniu lepszego 
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Marsza'ek 2001, s. 346; Tej&e, Z!o tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku, Warszawa: 
MADA 2004, s. 282.



bytu i w nadziei na zarobienie wi!kszej ilo&ci pieni!dzy, stawa"y si! potencjalnymi ofiarami 

handlarzy $ywym towarem i str!czycieli211. Najcz!&ciej udawa"o si! „z"owi*” w dobrze 

zorganizowan# „sie*” takie dziewczyny, które nie mia"y $adnych krewnych w miejscu, do 

którego przybywa"y212 . Zagubione i cz!sto bardzo naiwne, nieznaj#ce realiów $ycia, "atwo 

dawa"y si! skusi* obietnicom du$ego zarobku czy te$ propozycom matrymonialnym 213. Nie 

wszystkie kobiety przyje$d$aj#ce za prac# ze wsi do wi!kszych miast, od razu zostawa"y 

prostytutkami. Wed"ug bada) naukowych dotyczy"o to jedynie . przyby"ych214. Wiele 

spo&ród tych kobiet, którym uda"o si! znale(* jak#& prac!, szybko j# traci"o, chorowa"o lub 

te$ wpad"o w tzw. z"e towarzystwo. Prostytucja by"a natomiast ostatnim etapem ich 

upadku. W wi!kszo&ci przypadków nadzieja na zarobienie du$ej ilo&ci pieni!dzy i powrót 

na wie& do rodziny, szybko okazywa"a si! p"onna.

Kobiety pracuj#ce nara$one by"y na zaczepki oraz bardzo cz!sto — molestowanie 

seksualne przez pracodawców215. W szczególnie trudnej sytuacji znajdowa"y si! kobiety 

podejmuj#ce zawód s"u$#cej, który w oczach ówczesnego spo"ecze)stwa nie cieszy" si! 

uznaniem216. Osoby, które go wykonywa"y, uwa$ano za zdemoralizowane. Cz!sto jeden 

krok dzieli" s"u$#c# od bycia zepchni!t# na margines spo"ecze)stwa. Wed"ug bada) 

Sikorskiej-Kuleszy, 1071 prostytutek z ogólnej liczby 2018 w 1889 roku wywodzi"o si! z 

by"ych s"u$#cych217. Traktowano je jako naznaczone pi!tnem prostytucji, szczególnie 

podejrzane, poza robotnicami i szwaczkami, o niemoralne prowadzenie si!. Niejako 

potwierdzeniem tych s#dów by" fakt, $e to w"a&nie one rodzi"y najwi!cej nie&lubnych 

dzieci, dla przyk"adu — w 1906 roku w 'odzi, na 144 rodz#ce, 87 to s"u$#ce218. Ma"o kto 
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211   Jolanta Sikorska-Kulesza, dz. cyt., s. 284.
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Iwona Zaj)c, Problem prostytucji  na ziemiach polskich w "wietle prasy lekarskiej z lat 1890-1914, 
w: Oczekiwania kobiet i  wobec kobiet. Stereotypy i  wzorce kobieco"ci  w kulturze europejskiej i ameryka'skiej, 
red. B. P'onka-Syroka, J. Radziszewska, A. Szlagowska, Warszawa: DiG 2007, s. 48.
214   Jolanta Sikorska-Kulesza, dz. cyt., s. 289.
215   Marta Sikorska-Kowalska, Emancypacja spo!eczna i  zawodowa robotnic !ódzkich prze!omu XIX i XX w., 
w: Studia z historii spo!eczno-gospodarczej XIX i  XX wieku, t. I, red. W. Pu!, #ód$: Wydawnictwo 
Uniwersytetu #ódzkiego 2003, s. 103-105.
216  Monika Piotrowska-Marchewa, „Trzech masz wrogów, którzy czyhaj% na zabicie twej duszy...”. Zagro&enie 
moralne w uj$ciu polskich poradników i  prasy dla s!u&by domowej na prze!omie XIX i XX wieku, w: Kobieta 
i rewolucja obyczajowa. Spo!eczno-kulturowe aspekty seksualno"ci. Wiek XIX i XX, t. IX, red. A. *arnowska, 
A. Szwarc, Warszawa: DiG 2006, s. 247-263.
217   Jolanta Sikorska-Kulesza, dz. cyt., s. 289.
218  Marta Sikorska-Kowalska, W „nowoczesnej niewoli”. S!u&ba domowa na prze!omie XIX i  XX wieku, 
w: Studia z historii  spo!eczno-gospodarczej XIX i XX wieku, t. II, red. W. Pu!, #ód$: Wydawnictwo 
Uniwersytetu #ódzkiego 2004, s. 30-31.



chcia" zatrudnia* s"u$#ce w ci#$y lub z ma"ymi dzie*mi, cz!sto takie kobiety zasila"y 

szeregi prostytutek i bezdomnych w mie&cie. 

Warunki $ycia w lupanarach pozostawia"y wiele do $yczenia, wy"#czywszy 

luksusowe domy publiczne. Sprz!ty, które si! w nich znajdowa"y, nale$a"y do sutenerów, 

prostytutki nie mia"y nic w"asnego poza bielizn#. Taka sytuacja mog"a prowadzi* do 

poczucia bezdomno&ci, braku przynale$no&ci. Nie mo$na tak$e zapomina* o tym,             

i$ wi!kszo&* prostytutek nie utrzymywa"a si! d"ugo w zawodzie, bowiem im by"y starsze, 

traci"y resztki urody, cz!&ciej chorowa"y, tym mniej klientów chcia"o korzysta* z ich us"ug. 

Problem bezdomno&ci dotyka" wi!c nie tylko najstarsze kobiety, które ko)czy"y swoj# 

karier! w tym zawodzie, ale tak$e i te m"odsze, $yj#cego w ci#g"ej niepewno&ci jutra, 

niemaj#ce domu rodzinnego, do którego mog"yby wróci*. Z prostytucj# zwi#zana te$ by"a 

kwestia alkoholizmu, gdy$ zawód ten sprzyja" uzale$nieniom. 

Wszystkie powy$sze problemy (napi!tnowanie spo"eczne, alkoholizm, brak 

wykszta"cenia i znalezienia innego zaj!cia, brak opieki i bliskich osób, system 

reglamentacji) zamyka"y prostytutk! w zamkni!tym kr!gu, z którego ma"o która potrafi"a 

si! wydosta*. Nale$y zauwa$y*, i$ bardzo trudno by"o prostytutkom si! przebran$owi*        

i wróci* do innego $ycia, na co wp"ywa" ca"y system reglamentacji — nadzoru policyjnego, 

odbierania paszportów prostytutkom, trudno&ci czynionych przez kobiety nadzoruj#ce 

domy publiczne swoim podw"adnym. W ostateczno&ci, po sko)czeniu z takim sposobem 

zarobkowania, wi!kszo&* kobiet nie mia"a mo$liwo&ci znalezienia innego sposobu na 

zdobycie &rodków do $ycia, trafia"a wi!c do przytu"ków, pozostawa"a bezdomna219. Bieda 

mia"a niema"e znaczenie, poniewa$ trzyma"a w potrzasku i nie pozwala"a na 

podejmowanie $adnych inicjatyw, poza zachowaniami przest!pczymi i w"a&nie nierz#dem. 

Rozwini!ta problematyka prostytucji kobiet prze"omu XIX i XX wieku ukazuje grup!, 

której najtrudniej by"o wydoby* si! z marginesu $ycia. Prostytucja by"a drog# do 

bezdomno&ci i cz!sto ca"kowitego upadku. Brak spo"ecznego szacunku i zrozumienia 

wobec prostytutek, $ebraków, ludzi wchodz#cych w konflikt z prawem, prowadzi" do 

marginalizacji tych jednostek. Pomoc ludziom zepchni!tym na margines uzale$niona by"a 

od dobroczynno&ci bogatszej cz!&ci spo"eczno&ci miasta. Przytu"ki, domy schronienia        

i noclegownie w $aden sposób nie by"y w stanie rozwi#za* problemu bezpotomno&ci ludzi 

ubogich i kalekich, cz!sto dotkni!tych alkoholizmem i chorobami psychicznymi.

W równie z"ej sytuacji znajdowa"y si! sieroty i dzieci z rodzin ubogich, nauczycielki, 

ale tak$e robotnicy trac#cy prac!. W wieku XIX bezdomnym sta* si! móg" w"a&ciciel, 
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którego fabryka zbankrutowa"a. XIX-wieczny bezdomny by" cz"owiekiem pozbawionym 

szans na powrót do spo"ecze)stwa, skazanym na dora(n# pomoc filantropijn#. Obraz 

$ebraków umieraj#cych na ulicach miasta wpisuje si! w histori! XIX-wiecznej 'odzi.

________________________________________
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Wydawnictwo Uniwersytetu 'ódzkiego 2004.

Sikorska-Kulesza, Jolanta, Miasto — przestrze" niebezpieczna dla kobiet (prostytucja w 
Królestwie Polskim w drugiej po%owie XIX w.), w: XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich. 
Wroc%aw 15-18 wrze#nia 1999 roku: Pami$tniki, t. 3, cz. 4, red. K. Ruchniewicz, J. Tyszkiewicz, W. 
Wrzesi)ski, Toru): Wydawnictwo Adam Marsza"ek 2001.

Sikorska-Kulesza, Jolanta, Z%o tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku, 
Warszawa: MADA 2004.

Sosnowska, Joanna, Dzia%alno#' socjalna i opieku"czo-wychowawcza )ódzkiego Chrze#cija"skiego 
Towarzystwa Dobroczynno#ci (1885-1940), 'ód(: Wydawnictwo Uniwersytetu 'ódzkiego 2011.

Zaj#c, Iwona, Problem prostytucji na ziemiach polskich w #wietle prasy lekarskiej z lat 1890-1914, 
w: Oczekiwania kobiet i wobec kobiet. Stereotypy i wzorce kobieco#ci w kulturze europejskiej          
i ameryka"skiej, red. B. P"onka-Syroka, J. Radziszewska, A. Szlagowska, Warszawa: DiG 2007.
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&ucja Lange

„Cmentarz dla bezdomnych”

 — przypadek $ódzki
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Fotografia z archiwum autorki



!ucja Lange

Katedra Socjologii Kultury, Instytut Socjologii
Uniwersytet 'ódzki

 „Cmentarz dla bezdomnych” — przypadek (ódzki

 Podczas wydarze) towarzysz#cych konferencji „Bezdomno&* w 'odzi” i wpisanych    

w jej program merytoryczny prezentowali&my obraz Zespo"u Filmowego Przy Schronisku 

&w. Brata Alberta we Wroc"awiu — Cinema Albert Production, pt. Mój Manhatan. Film 

powsta" na podstawie opowiadania Stefana Laurenta zatytu"owanego U Brata Alberta i jest 

zapisem $ycia m!$czyzn do&wiadczaj#cych bezdomno&ci zim# w wielkim mie&cie          

(we Wroc"awiu). W przedostatniej scenie filmu jeden z bohaterów dociera, wiedziony 

impulsem chwili, na cmentarz, gdzie pochowani s# — jak sam to okre&la — tacy sami, jak 

on. Scena ta ma nast!puj#cy przebieg:

M%&czyzna chwiejnym krokiem zbli&a si% do miejsca, gdzie szeleszcz) nieuprz)tni%te li!cie,      
z których wystaj) pokrzywione, drewniane krzy&e z tabliczkami. 
— Po jakiego kurwa chakra ja tu lez%?! 
Kieruje si% do krzy&y bli&ej betonowego a&urowego muru. 
— Hm… Sam jeden w miejsce wykl%te przez ludzi. Eh, tu jaki! oberwany. Zaro!ni%te to 
wszystko. Heh, ale ci% kurwa wyg'o.  
Przystaje przy jednym z drewnianych krzy&y z bia') tabliczk): !.p. N.N., m%&czyzna ! 
27.08.1997. Spoczywaj w Pokoju. 
— Tyle lat tu le&ysz. Nawet chyba kurwa, nic  po sobie nie zostawi'e!. Hyh. Chla'e! pewnie…     
I ja te& chlej%. Hyh. — Ko'ysz)c si% nad mogi'), dotyka delikatnie krzy&a. — Ciekawe, co po 
sobie zostawi'e!? Heh. — Kr%ci g'ow). — Stoisz tak przegi%ty i stoisz. — [Pauza.] — Nawet ci% 
pies z kulaw)  nog)  tu nie odwiedzi. Chyba by'e! sam. — [Pauza.] — Ta… Dykta. Wódka. 
Lenistwo. Niech%"  do pracy. Pewnie &on% bi'e!. Na dziwki 'azi'e!. Towarzystwo... szemrane. 
Takie zreszt), jak i moje. Niczym si% obaj nie ró&nimy od siebie. — [Pauza.] — Tylko widzisz, 
kurwa, palancie, ty ju& szansy &adnej nie masz. Siedzisz tam — wskazuje na ziemi%, chwiej)c 
si% i dotyka ponownie krzy&a — dwa metry pod ziemi) — zdejmuje r%k% z krzy&a — mo&e         
z robakami gadasz… A ja jeszcze jak)! szans% mam.  
Chwieje si%, macha r%k), opiera si% ponownie o krzy&, jakby chcia' go przytuli". 
— Czy musz% chla"? Nic nie robi"? W !mietnikach i pod kub'ami  siedzie"? Czeka"  a& mi co! 
dadz)? To mo&na samemu… zapracowa". By'e! chyba taki sam, jak i  ja. Wiarygodno!" 
straci'e!. 
Wyrzuca papierosa trzymanego do tej pory w prawej d'oni i wk'ada r%ce do kieszeni. 
— Wszystko w dupie mia'e!, nie? — [Pauza.] — Jak spad'e! na dno… tego — z naciskiem      
— szamba &yciowego ju& ci  si%, kurwa, odbi" nie chcia'o, nie? Wyobra&a'e! sobie, &e — kr%ci 
przecz)co g'ow) — tak by" musi. — [Pauza.] — Zapomnij. Tak nie musi by" 220. 

 Ten trzy i pó" minutowy monolog jest bardzo poruszaj#cy. Z jednej strony, jest to 

przemowa wyg"aszana niejako do siebie samego, rodzaj mowy pogrzebowej nad w"asnym 

$yciem. Z drugiej, pojawia si! pewien rodzaj czu"o&ci, wyra$anej poprzez dotyk, g"askanie 

drewnianego, skrzywionego krzy$a na grobie obcego m!$czyzny, z którym mówca 
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220  Zespó' Filmowy Przy Schronisku !w. Brata Alberta we Wroc'awiu — Cinema Albert Production, Fundacja 
Polskie Gniazdo, Mój Manhatan stycze(-pa$dziernik 2010, min. 40:40-44:12, w: YouTube, https://
www.youtube.com/watch?v=HBmfIkdDUz0 [dost%p: 31.07.2016].

https://www.youtube.com/watch?v=HBmfIkdDUz0
https://www.youtube.com/watch?v=HBmfIkdDUz0


najwyra(niej uto$samia si!. Krzy$ zostaje spersonifikowany — jest milcz#cym drugim 

bohaterem przytoczonej przeze mnie sceny. Czarnobia"a sceneria filmu i charakter 

samego miejsca — jakby ukrytego przed &wiatem i lud(mi, nie tyle wykl!tego czy 

zapomnianego, ale zupe"nie niewidzialnego — wp"ywaj# na nastrój widza. Jest to jednak 

mój indywidualny odbiór i wiem, $e naznaczony jest w"a&nie niewiedz# czy te$ metaforami, 

które kieruj# moim my&leniem221. Zaciekawiona tematem postawi"am sobie za cel 

znalezienie miejsca pochówku osób bezdomnych w 'odzi. Zastanawia"am si!, czy jest to 

jedno miejsce? Czy jest ono ukryte i równie zapomniane, jak to z filmu? Jaki jest jego 

charakter? Gdzie szuka* informacji na ten temat? 

  Staraj#c si! odpowiedzie* na te pytania, zaspokoi* swoj# ciekawo&*, a tak$e 

zachowa* obraz miejsca, które zamierza"am znale(*, przyj!"am perspektyw! 

autoetnograficzn#. Uzna"am, $e skoro ta konkretna scena Mojego Manhatanu mia"a na 

mnie tak intensywny wp"yw i sk"oni"a mnie do rozmy&la) o "ódzkich nekropoliach               

w kontek&cie bezdomno&ci, powinnam zwróci* si! ku swoim emocjom i spróbowa* 

pod#$a* tropem nauki postrzeganej na sposób „romantyczny”222. Marcin Kafar uwa$a, $e 

nauka romantyczna jest po prostu nauk# zhumanizowan#, natomiast „autoetnografie 

posi"kuj# si! niesta"o&ci#, karmi# si!, by u$y* poetyckiej frazy, bardziej lub mniej trwa"ym 

niepokojem naszych dusz”223. Mój niepokój i tanatologiczne zainteresowania (wynikaj#ce 

tak$e z bada), które aktualnie prowadz!), przyczyni"y si! do powstania tego artyku"u.  

 Kiedy rozmy&la"am o pochówkach osób bez domu, przypomnia"am sobie teksty 

publikowane w mediach internetowych na temat „"ódzkiego cmentarza dla bezdomnych”, 

jak nazywali to miejsce dziennikarze. Dyskurs medialny sta" si! pierwszym etapem moich 

poszukiwa). 5 listopada 2012 roku portal „Nasze Miasto 'ód(” oraz strona „Dziennika 

'ódzkiego” opublikowa"y zdj!cia i teksty dotycz#ce rzeczonego miejsca pochówku osób 

bezdomnych. Z pierwszego materia"u mo$na dowiedzie* si!, $e „cmentarz dla 

bezdomnych to 2.300 kwater. Wszystkie groby wygl#daj# niemal identycznie: to trawiaste 

miejsce, z drewnianymi krzy$ami i tabliczkami. Na niektórych s# nazwiska, na innych 
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221   Zob. George Lakoff, Metafory w naszym &yciu, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 2010, s. 25. 
222  Odnosz% si% w tym miejscu do przytoczonej przez Marcina Kafara idei „nauki romantycznej”, któr) 
Aleksander Romanowicz #uria zdefiniowa'  jako potrzeb% przedstawiania do!wiadczenia, której celem jest 
ocalenie i zachowanie rzeczywisto!ci w jej jak najbardziej &ywej  wersji. Por. Marcin Kafar, Wokó!  humanizacji 
nauki  — znaki, tropy, konteksty, w: „Przegl)d Socjologii  Jako!ciowej” 2014, t. 10, nr 3, s. 17, http://
www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume27/PSJ_10_3.pdf [dost%p: 20.09.2016].
223   Tam&e, s. 27.



napis  »NN« lub »Szcz#tki Ludzkie«”224. Jednocze&nie pojawia si! informacja, $e chowane 

s# tu „osoby, które nie maj# bliskich, prawa do zasi"ku pogrzebowego albo nie uda"o si! 

ich zidentyfikowa*. 39 osób to bezdomni”225. W szerszym materiale przygotowanym dla 

„Dziennika 'ódzkiego” autorka przytacza zapewnienie kierownika cmentarza, Lecha 

Sitkowskiego, $e w przypadku nieodnalezienia rodziny zmar"ego o grób dbaj# pracownicy 

cmentarza, a przed dniem Wszystkich ,wi!tych koszona jest trawa, zbierane s# stare 

znicze i kwiaty oraz naprawiane krzy$e226. Natomiast ówczesny prezes "ódzkiego Ko"a 

Towarzystwa Pomocy im. &w. Brata Alberta, Pawe" Pawlak, wyjawi", $e co roku chowane 

s# dwie, trzy osoby227 . Ta informacja potwierdzi"a moje przeczucie, $e dosz"o do nadu$ycia 

— nie ma czego& takiego, jak „cmentarz dla bezdomnych”.  

 Rok pó(niej (2013) te same dwa portale oraz strona „Expressu Ilustrowanego” 

powróci"y do tematu, nadal korzystaj#c z chwytliwej nazwy dla cmentarza na Zarzewie. 

Ponownie poruszona zosta"a sprawa klientów Miejskiego O&rodka Pomocy Spo"ecznej      

w 'odzi (MOPS), którzy s# chowani na koszt miasta: „Na zlecenie 'odzi bezdomnych od 

sze&ciu lat chowa firma H. Skrzydlewska. Groby s# ziemne, z betonow# obmurówk#            

i drewnianymi krzy$ami”228  — konkluduje Matylda Witkowska. W poszerzonej wersji 

materia"u dla „Dziennika 'ódzkiego” autorka dodaje wypowied( Witolda Skrzydlewskiego 

— „sami naprawiamy krzy$e, a przed &wi!tami zapalamy znicze. Nie chcemy, by to 

miejsce by"o zaniedbane”229. Dziennikarze zgodni s# w opinii o cmentarzu — poniewa$ na 

pochówki najbiedniejszych "odzian nie ma du$ych &rodków (ponad 3.000 z" za osob!, co 

uleg"o w ostatnich latach zmianie, ale nie przekracza 4.000 z"), miejsce to wygl#da 

zupe"nie inaczej ni$ pozosta"e cmentarze. Zamiast murowanych pomników na grobach 

ro&nie trawa. Tam, gdzie grobem zaopiekowa"a si! rodzina, sadzone s# kwiaty, czasami 

pojawia si! namiastka pomnika lub solidniejszy krzy$ z tabliczk#, albo obmurówka. 

Utrzymany zostaje jednak charakter tego miejsca. Brak tu przepychu i charakterystycznego 

dla cmentarzy nadmiaru form. Tu wszystko jest podobne, chocia$ pojawiaj# si! elementy 
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224   Matylda Witkowska, Cmentarz dla bezdomnych — jedno z najsmutniejszych miejsc w )odzi, w:  „Nasze 
Miasto #ód$” 2012.11.05, http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/cmentarz-dla-bezdomnych-jedno-z-
najsmutniejszych-miejsc-w,1600987,art,t,id,tm.html [dost%p: 31.07.2016].
225    Tam&e.
226   Tej&e, )ód( ma cmentarz dla bezdomnych, w: „Dziennik #ódzki” 2012.11.05, http://www.dzienniklodzki.pl/
artykul/691709,lodz-ma-cmentarz-dla-bezdomnych-zdjecia,id,t.html [dost%p: 31.07.2016].
227    Tam&e.
228   Tej&e, Cmentarz dla bezdomnych w )odzi, w: „Nasze Miasto #ód$” 2013.10.31, http://lodz.naszemiasto.pl/
artykul/cmentarz-dla-bezdomnych-w-lodzi,2051982,art,t,id,tm.html [dost%p: 31.07.2016].
229   Tej&e, Bezdomni z )odzi chowani  s% na cmentarzu na Zarzewie, w: „Dziennik #ódzki” 2013.10.31, http://
www.dzienniklodzki.pl/artykul/1031419,bezdomni-z-lodzi-chowani-sa-na-cmentarzu-na-zarzewie,id,t.html 
[dost%p: 31.07.2016].

http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/cmentarz-dla-bezdomnych-jedno-z-najsmutniejszych-miejsc-w,1600987,art,t,id,tm.html
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/cmentarz-dla-bezdomnych-jedno-z-najsmutniejszych-miejsc-w,1600987,art,t,id,tm.html
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/691709,lodz-ma-cmentarz-dla-bezdomnych-zdjecia,id,t.html
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/691709,lodz-ma-cmentarz-dla-bezdomnych-zdjecia,id,t.html
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/cmentarz-dla-bezdomnych-w-lodzi,2051982,art,t,id,tm.html
http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/cmentarz-dla-bezdomnych-w-lodzi,2051982,art,t,id,tm.html


zindywidualizowane — jak np. ró$a)ce, szarfy, napisy wyryte na drewnianych krzy$ach 

przez odwiedzaj#cych, &wi!te obrazki i medaliony. 

 Anna Wyderka na portalu „RMF24” nakre&li"a poetycki pejza$ cmentarza: „Cisza. 

Tylko delikatny szum drzew szeleszcz#cych ostatnimi li&*mi. Na z"otej &cianie niewielkiego 

lasu co& na kszta"t "#ki, polany. Na tej "#ce z trawy — dzi&  estetycznie przyci!tej                

— wyrastaj# tylko krzy$e”230. Ponownie jest mowa o opuszczonym i ca"kowicie 

zapomnianym miejscu, „gdzie stoj# samotne krzy$e z surowego drewna z przymocowanymi 

do nich papierowymi tabliczkami. To miejsce wiecznego spoczynku bezdomnych, 

bezimiennych i coraz cz!&ciej bezrobotnych, którzy zostali pochowani na koszt opieki 

spo"ecznej”231. Autorka porusza jednak jeszcze jeden wa$ny wymiar — kontrast, jaki 

wyst!puje na cmentarzu Wszystkich ,wi!tych przy ul. Zak"adowej, nie jest to bowiem 

miejsce, gdzie chowani s# jedynie ludzie biedni. Ich miejsce spoczynku zajmuje oko"o / 

powierzchni tego cmentarza. Reszta, oddzielona alejk# od kwater dla biednych, to 

„normalny” cmentarz, z typowymi pomnikami, przy których mo$na spotka* odwiedzaj#cych 

k"ad#cych &wie$e kwiaty i pal#cych znicze, myj#cych groby, zamy&lonych. Mam wra$enie, 

$e to dwa ró$ne &wiaty. Zdaniem Lidii Urba)czyk:

Ludzie cierpi) na syndrom konsumpcyjny, który wi)&e si% z gromadzeniem, trawieniem dóbr 
oraz z intensyfikacj) przyjemnych dozna(, ale tak&e z przesad), rozrzutno!ci)                            
i marnotrawstwem. […] Konsument pragnie nie tylko nabywa", ale chce te& zapisa"  si%             
w pami%ci, a raczej zaistnie", osi)gn)" s'aw%232.

 W"a&nie ten aspekt stanowi o ró$nicy pomi!dzy cz!&ciami cmentarza — zwyczajn#, 

charakteryzuj#c# si! przesytem form i wzorów — oraz t# pochopnie nazywan# przez 

dziennikarzy „cmentarzem dla bezdomnych”, formalnie ujednolicon# i w miar! spójn#. 

 W roku 2014 ponownie pojawi"y si! materia"y o tym samym wyd(wi!ku. Tytu"y 

znowu odnosi"y si! do osób bezdomnych, mimo i$ na cmentarzu chowani s# m.in. 

podopieczni MOPS czy osoby samotne, o czym dziennikarze sami pisz#. W tym samym 

czasie „'ódzkie Wiadomo&ci Dnia” wyemitowa"y materia" Anny 'ukasik o osobach 

bezdomnych     i cmentarzu, na którym by"y one chowane przed rokiem 2005 (reporta$ ten 

zosta" wyró$niony w konkursie "ódzkiego oddzia"u Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 

w roku 2015). M!$czy(ni wyst!puj#cy w reporta$u mówi# o miejscu pochówku swoich 

kolegów, bezdomnych m!$czyzn, i t"umacz#, dlaczego przychodz# na ich groby:
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230   Anna Wyderka, Nawet po "mierci  nie jeste"my równi…, w: RMF24 2013.11.01, http://www.rmf24.pl/fakty/
polska/news-nawet-po-smierci-nie-jestesmy-rowni,nId,1051808 [dost%p: 31.07.2016].
231    Tam&e.
232  Lidia Urba(czyk, Odpad produkcji. *mier# w kulturze wspó!czesnej (rekonesans), s. 76, https://
www.depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/4731/Urba%C5%84czyk_Odpad_produkcji_%C5%BCycia.pdf 
[dost%p: 31.07.2016].

http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-nawet-po-smierci-nie-jestesmy-rowni,nId,1051808
http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-nawet-po-smierci-nie-jestesmy-rowni,nId,1051808


[A] Mieszkamy w schronisku z ró&nych powodów &yciowych. Przychodzimy tutaj, kiedy zbli&a 
si% .wi%to Zmar'ych. Po prostu staramy si%  zapali" t) !wieczk%, bo wiem, &e tym ludziom si%  to 
nale&y, niezale&nie od tego, jak &yli i kim byli.
[B] Jak my nie przyjdziemy na ten cmentarz, to nikt nie przyjdzie do naszych kolegów. […] Nikt 
nie b%dzie pami%ta' o nich. Chocia& ta !wieczka pami%ci. 
[A] Nie jest to zbyt wiele, ale zawsze jest oznak) tego, &e kto! o nich pami%ta. Je&eli istnieje ta 
druga strona, to oni widz). Nie chodzi  o to, &e jeste!my tutaj  po to, &eby w jaki! sposób 
dowarto!ciowa"  si%, ale prawd% powiedziawszy, co! w cz'owieku tam zawsze drgnie. Drgnie na 
plus. Cz'owiek si% czuje mo&e o to jedno deko lepszy. W tej sytuacji, w której  jeste!my, !mier" 
ma zupe'nie inny wymiar. To nie jest !mier"  kogo! z rodziny. Niektórych z tych ludzi  znali!my 
dwa, trzy dni, a jednak ta wi%$ zaistnia'a. Wi%kszo!" z tych ludzi znali!my. To nie byli wcale $li 
ludzie. Po prostu akurat znale$li  si% w nieodpowiednim czasie w nieodpowiednim miejscu. Sta'o 
si% to, co si% sta'o. Mo&e przegapili w swoim &yciu, swoich pi%"  minut? A mo&e $le je 
wykorzystali? Ich po prostu przeros'o to, co ich spotka'o. Niektórym wysiada psychika. 
Niektórym wysiada zdrowie. A niektórzy si% po prostu poddaj). Nie walcz). Ogarnia ich 
marazm, stagnacja. Ostatnie pogrzeby odby'y si% tu oko'o dziesi%ciu lat temu. Od tego czasu 
chyba nikt nie by' tutaj. Nie ma !ladów. Wszystko zaro!ni%te. Drzewo zmursza'e. Te groby nie 
powinny wygl)da" tak, jak wygl)daj). Nie powinny by"  w takim stanie. Ja nie twierdz%, &e 
powinny mie"  jakie! wspania'e pomniki  marmurowe, ale powinny mie" chocia& kszta't grobu,     
a nie tylko zarysy.
[B] Nawet kopczyków ju& nie ma.
[A] Zosta'y rozmyte… przez czas i  pogod%. Te osoby, które tutaj  le&), to naprawd% nie mia'y 
nikogo. Nie mia'y nikogo, dlatego w'a!nie tutaj le&). Bo osoby, które mia'y jakie! tam jeszcze 
szcz)tki rodziny, to one na pewno le&) na innych cmentarzach, ich groby wygl)daj) zupe'nie 
inaczej. Nie tak jak to.
[B] Rodziny najcz%!ciej nie pami%taj) albo nie chc) pami%ta" o takich ludziach. 
[A] Jeste!my traktowani jako czarne owce. Persona non grata. Osoby niepotrzebne. 
[B] Bezdomno!"  to jest olbrzymia samotno!"  przede wszystkim. Jak za &ycia jest cz'owiek 
samotny, tak po !mierci jest samotny. Nie ma nikogo. 
[A] Samotno!" w!ród ludzi. I to bardzo wielu ludzi, którzy s) tacy sami samotni, jak i my. #)czy 
nam tylko tyle, &e przebywamy razem i  mamy takie same problemy. Prze&ywamy to na ró&ne 
sposoby. Jedni si% zamykaj) w sobie. Inni histeryzuj). Jeszcze inni maj) to gdzie!. Tu zupe'nie 
jest tak samo, jak na schronisku, le&) te& ko'o siebie, tylko tutaj  w trumnach, a tam w 'ó&kach. 
Ale jest totalna analogia. Idealnie to pasuje. Zarówno do &ycia, jak i do !mierci. Nam te& jest      
w tym momencie l&ej. 
[B] Wiemy, &e my te& b%dziemy mieli na!ladowców, je!li  sami  pomrzemy. Oby!my mieli  takich 
na!ladowców, którzy przyjd) i na takich grobach zapal) !wieczk%. Schronisko dla bezdomnych 
— tam przebywamy i tam &yjemy, na razie. A pó$niej b%dziemy tutaj. Do')czymy do kolegów. 
[A] To jest w'a!nie najbardziej  smutny cmentarz w #odzi. Jest tu najwi%cej takich zaniedbanych 
grobów. Dlatego, &e tu le&ymy w'a!nie my233. 

 W kolejnych latach temat pochówków osób bezdomnych przycich" w mediach.       

W roku 2015 w internecie pojawi" si! jedynie tekst zwi#zany z interwencj# dziennikarsk#,   

o któr# poprosili $a"obnicy przybyli na pogrzeb m!$czyzny chowanego przez MOPS. 

Kwestia dotyczy"a &mieci, które znajdowa"y si! w ziemi — kabli, gruzu, strz!pów tkanin                     

i pot"uczonego szk"a234. Tymczasem na cmentarzu przy ul. Zak"adowej pojawi"y si! kolejne 

groby z oznaczeniem „N.N.”. Mówienie jednak o „cmentarzu dla bezdomnych” to 

nadu$ycie, o czym ju$ wspomina"am. W 'odzi nie ma jednego cmentarza, na którym 

dokonywano by pochówków ludzi ze &rodków gminnych. Osoby z oznaczeniem „N.N.” 
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233   Anna #ukasik, Najsmutniejszy cmentarz w  )odzi, „#ódzkie Wiadomo!ci Dnia”, TVP #ód$, w: YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=M_pA0FLLW4g [dost%p: 31.07.2016].
234   Matylda Witkowska, Zmarli podopieczni MOPS nie spoczywaj% ju& na "mieciach. Na grobach zrobiono 
porz%dek, w: „Dziennik #ódzki” 2015.05.27, http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3877195,zmarli-podopieczni-
mops-nie-spoczywaja-juz-w-smieciach-na-grobach-zrobiono-porzadek,id,t.html [dost%p: 31.07.2016].

http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3877195,zmarli-podopieczni-mops-nie-spoczywaja-juz-w-smieciach-na-grobach-zrobiono-porzadek,id,t.html
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3877195,zmarli-podopieczni-mops-nie-spoczywaja-juz-w-smieciach-na-grobach-zrobiono-porzadek,id,t.html


chowane by"y na ró$nych cmentarzach, zanim kontrakt na pochówki podopiecznych 

Miejskiego O&rodka Pomocy Spo"ecznej trafi" do firmy Skrzydlewskich. Potwierdzaj# to 

tak$e pracownicy zak"adów pogrzebowych, których pyta"am o to, gdzie chowani s# zmarli 

bez domu. Dziennikarze gotowi do przejaskrawiania faktów — cmentarzem dla 

bezdomnych nazywaj# nekropoli! na 2.300 miejsc, z których 39 zaj!tych jest przez osoby 

bezdomne (co stanowi 1,7%) — dotykaj# tematu raz w roku, nic wi!c dziwnego, $e robi# 

to w sposób „poruszaj#cy”. Jedynie artyku" Anny Wyderki w pe"ni oddaje charakter tego 

miejsca i rozszerza kontekst tego rodzaju wykluczenia, nawet po &mierci, jednak i on nie 

jest pozbawiony ubarwie) (na cmentarzu, w $adnej jego cz!&ci, nie ma papierowych 

tabliczek z personaliami zmar"ych). 

 Jak prezentuje si! to miejsce w rzeczywisto&ci? Uderzaj#cy jest kontrast pomi!dzy 

polank# drewnianych krzy$y w równych rz!dach a chaotyczn# zabudow# najró$niejszych 

w formach i kolorach nagrobków po drugiej stronie &cie$ki, która oddziela te dwa „porz#dki 

estetyczne”. W zale$no&ci od pory roku miejsce to jest bardziej „z"owieszcze” lub 

melancholijne. Wiosn# i latem zieleni si! trawa, z której wyrastaj# równe rz!dy 

drewnianych krzy$y. Pojawiaj# si! kwiaty — posadzone, jak i te, które same si! rozsia"y. 

Latem trawy s# przycinane, wi!c nie ma dmuchawców. Jesieni# kolorystyka zdecydowanie 

brunatnieje. Pojawiaj# si! pojedyncze znicze, których &wiat"a s# wreszcie bardziej 

dostrzegalne. Zim# ka$dy grób wygl#da tak samo, cz!sto nawet tabliczki s# zasypane, 

wi!c wszyscy staj# si! tak samo anonimowi. Nie wiem, czy ktokolwiek wówczas  tu 

zagl#da i wydeptuje w &niegu &cie$ki. Ci, wydawa* by si! mog"o, zepchni!ci na boczn# 

cz!&* cmentarza zmarli, zostali uporz#dkowani, zestetyzowani. Nadano miejscu ich 

spoczynku form!, której nawet pstrokate, sztuczne kwiaty nie s# w stanie zachwia*. 

Równie$ pojedyncze wy"amanie si! poza t! norm! nie burzy "adu. Cmentarz jest zadbany, 

pouk"adany, zaplanowany przestrzennie, nie przypomina miejsca z filmu Mój Manhatan. 

Trudno te$ odró$ni* groby osób bezdomnych, od grobów innych zmar"ych. Wszyscy w tej 

cz!&ci cmentarza maj# równe szanse — zarówno na zapomnienie, jak i na pami!*.

 Zarówno w literaturze dotycz#cej estetyki polskich cmentarzy, jak i w wielu tekstach 

prasowych235, poruszany jest w#tek wszechobecnego tam kiczu i tandety: 

W krajobrazie cmentarzy, szczególnie tych pozbawionych obecno!ci wa&nych historycznie 
pomników po!wi%conych spo'ecznie uznanym jednostkom czy bohaterom zbiorowym, lub te& 
dzie' kwitn)cej  w przesz'o!ci sztuki sepulkralnej, dominuje estetyka odpowiadaj)ca standardom 
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235   Warto zwróci"  uwag% na teksty Magdaleny .rody lub Liliany Sonik, które na 'amach prasy codziennej  
krytykowa'y estetyk% polskich cmentarzy. Zob. Liliana Sonik, Nasze cmentarze "wiadcz%  o nas, „Dziennik 
Polski” 18.10.2010, www.boguslawsonik.pl/system/files/858/original/1287398250.pdf [dost%p: 31.07.2016] 
oraz Magdalena .roda, Funeralna tandeta, „Gazeta Wyborcza” 26.10.2011, http://wyborcza.pl/
1,76842,10535791,Funeralna_tandeta.html [dost%p: 31.07.2016].  

http://www.boguslawsonik.pl/system/files/858/original/1287398250.pdf
http://www.boguslawsonik.pl/system/files/858/original/1287398250.pdf
http://wyborcza.pl/1,76842,10535791,Funeralna_tandeta.html
http://wyborcza.pl/1,76842,10535791,Funeralna_tandeta.html


kultury popularnej. Du&y udzia' w tej estetyce ma kicz, warto!ciuj)co postrzegany jako dowód 
niskiego („barbarzy(skiego”) gustu236. 

 Z pewno&ci# tak mog! okre&li* cz!&* „normaln#” cmentarza pod wezwaniem 

Wszystkich ,wi!tych. Ta przeznaczona dla najubo$szych "odzian ma charakter o wiele 

mniej dra$ni#cy wizualnie. Nast!puje odwrócenie porz#dków. Wyst!puj# tu typowe 

elementy charakteryzuj#ce sztuk! sepulkraln#. Konwencjonalne podej&cie, uproszczenia   

i schematy nie doprowadzaj# do przesycenia. Nawet pojedyncze detale w formie 

gipsowych anio"ków, ró$a)ców zawieszanych na krzy$ach, szarf czy sztucznych kwiatów, 

nie wp"ywaj# negatywnie na odbiór tej przestrzeni. Jednorodno&* form i ich 

uporz#dkowanie nadaj# temu miejscu charakter i pewnego rodzaju poetycko&*, która 

inspiruje — je&li nie do zamieszczania poruszaj#cych nag"ówków w prasie, to do tworzenia 

melancholijnych opisów, które wywo"uj# emocje u czytelników. 

 Pisz#c o metaforach, które kierowa"y moim wyobra$eniem o „cmentarzu dla 

bezdomnych”, mia"am na my&li obraz miejsca odosobnionego, ukrytego, niewidocznego 

dla niewtajemniczonych. Troch! takiego jak to z filmu wroc"awskich twórców. Oczekiwa"am 

kulturowo spójnej z t# wizj# przestrzeni — wyrzucenia poza nawias osób, które nie mog# 

liczy* na uznanie, bo s# „niepo$#danymi” lub „niegodnymi” zmar"ymi237. S"awomir Sikora, 

badaj#c przestrze) cmentarn#, zwraca uwag! na warto&ciowanie miejsc (nat!$enie 

sacrum i trwa"o&*, pami!*). Bli$ej centrum cmentarza, cz!sto w pobli$u &wi#tyni, chowani 

s# najbardziej zas"u$eni dla ko&cio"a, spo"eczno&ci. Im dalej, tym bardziej odrzucony jest 

zmar"y: „Dominuje tu motyw zatarcia w pami!ci, zas"oni!cia, usuni!cia z pola widzenia”238. 

Ze zjawiskiem ca"kowicie odmiennym mamy do czynienia na cmentarzu Wszystkich 

,wi!tych. O ile na cmentarzach, gdzie wcze&niej chowano klientów MOPS, dochodzi do 

„usuwania z pola widzenia”239, które wynika z braku zainteresowania w"adz cmentarnych 

grobami najubo$szych "odzianek i "odzian, to na Zak"adowej nawet najstarsze mogi"y maj# 

czytelne tabliczki, a zarz#dcy nekropolii informuj#, $e je$eli którykolwiek z krzy$y wymaga 

naprawy, robi# to we w"asnym zakresie. Jednak$e to, o czym pisze Sikora — czyli 

trwa"o&* grobu rozumiana jako pami!* o zmar"ym — rz#dzi „normaln#” cz!&ci# cmentarza. 

Autor przytacza nast!puj#ce fragmenty wypowiedzi ze swoich bada):
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236    Anna Królikowska, Estetyka wspó!czesnych cmentarzy, w: „Opuscula Sociologica” 2012, nr 1, s. 70.
237   Rozró&nienia takiego dokona'a Urszula Lehr, uznaj)c, &e „niepo&)dani” to ci, którzy „zak'ócali  harmoni% 
&ycia ze wzgl%du na niedope'nienie stosownych obrz%dów”, natomiast „niegodni” nawet do takich obrz%dów 
nie byli dopuszczani. Por. Urszula Lehr, Niekochani zmarli, w: „Etnografia Polska” 2006, t. L, z. 1-2, s. 248.
238   S'awomir Sikora, Cmentarz. Antropologia pami$ci, w: „Polska Sztuka Ludowa — Konteksty” 1986, t. 40,   
z. 1-2, s. 61.
239   Tam&e.



Trwa'o!"  grobu jest zatem pochodn) trwa'o!ci  oznaczenia […]. Do tradycyjnych sposobów 
oznaczania grobu nale&a'o stawianie krzy&a. 
[…] Obecnie stawia si% najcz%!ciej grobowce i  pomniki z lastryko. Mówi si%, &e to 
„paradniej” (9), &e ludzie maj)  „forsy do cholery” (14), &e „'atwiej  utrzyma"  porz)dek” (18),         
w ko(cu, &e takie s) gusta. Jednak najcz%!ciej wypowiedzi podkre!laj) d'ugotrwa'o!" 
oznaczenia: „Jak b%dzie mia'  krzy&, on si% z'amie i nikt nie poprawi, to zaraz si% sko(czy,          
a pomnik, to ju& na wieki, nikt nie ruszy” (14). Tylko sporadycznie s'yszy si% zdania typu: 
„Powinna by" mogi'a, to skromniej, cz'owiek jest parnym prochem, po co mie"  ten kamie(” (15)
240.  

 Magdalena Gajewska powo"uje si! na okre&lenie u$yte przez Jeana-Didiera 

Urbaina, który w nagrobku widzi „protez! pami!ci” — celem jej jest przed"u$enie ludzkiego 

istnienia241. Nie powinny wi!c dziwi* pstrokate formy grobów, którymi $ywi staraj# si! 

uczci* swoich bliskich i pokaza* ich status w miejscu rz#dz#cym si! nowymi zwyczajami. 

Kicz, zdaniem Andrzeja Banacha, przeciwstawia si! prostocie — „znieczula nasz# 

&wiadomo&* i koi ból242”, jest wi!c odpowiednim sposobem na utrwalanie pami!ci             

o najbli$szych. Problemem jest tak$e intuicyjny i otwarty charakter definicji kiczu, z czego 

wynika trudno&* z zapanowaniem nad konsumpcyjn# mod# zalewaj#c# cmentarze.  

 Poszukuj#c uzasadnienia dla wygl#du intryguj#cego mnie miejsca, zastanawia"am 

si!, czy istniej# przepisy, które okre&laj#, jak powinny wygl#da* cmentarze. W Ustawie      

o cmentarzach i chowaniu zmar"ych nie sformu"owano wymaga) wzgl!dem wygl#du 

cmentarza i grobów. W artykule 10 ust. 3 zosta"o zapisane, $e 

zw'oki niepochowane przez podmioty, o których mowa w ust. 1, albo nieprzekazane publicznej 
uczelni medycznej, albo publicznej uczelni prowadz)cej  dzia'alno!"  dydaktyczn)  i  badawcz)    
w dziedzinie nauk medycznych s)  chowane przez gmin% w'a!ciw) ze wzgl%du na miejsce 
zgonu, a w przypadku osób pozbawionych wolno!ci  zmar'ych w zak'adach karnych lub 
aresztach !ledczych – przez dany zak'ad karny lub areszt !ledczy, z wyj)tkiem zw'ok osób, 
które uwolni'y si% z zak'adu karnego lub aresztu !ledczego, oraz osób, które przebywa'y poza 
terenem zak'adu karnego lub aresztu !ledczego, w szczególno!ci  w trakcie korzystania             
z zezwolenia na czasowe opuszczenie tego zak'adu lub aresztu bez dozoru lub asysty 
funkcjonariusza S'u&by Wi%ziennej243. 

  Artyku" 12 tej samej ustawy informuje o tym, w jaki sposób nale$y zw"oki pochowa*   

— „przez z"o$enie w grobach ziemnych, w grobach murowanych lub katakumbach             

i zatopienie w morzu. Szcz#tki pochodz#ce ze spopielenia zw"ok mog# by* 

przechowywane tak$e w kolumbariach”244. W ust!pie trzecim artyku"u dwunastego 

zaznacza si!, $e wspomniane groby i kolumbaria maj# prawo istnienia tylko na 
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240  W cytowanym tek!cie pojawiaj) si% cyfry w nawiasach, które s) oznaczeniami poszczególnych 
wywiadów/rozmówców. Zob. Tam&e, s. 64.
241   Magdalena Gajewska, Semantyka i estetyka Pola Pami$ci, w: „Estetyka i Krytyka” 2012, nr 25, s. 47.  
242   Andrzej Banach, O kiczu, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1968, s. 170. 
243  Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar'ych, Dz. U. 2015, poz. 2126, 2281 i 
Dz. U. 2016 poz. 749, s. 5-6, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19590110062 [dost%p: 
31.07.2016].
244   Tam&e, s. 9.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19590110062
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19590110062


cmentarzach245. Kolejne zalecenia ministrów zdrowia tak$e pomija"y aspekt estetyczny. 

Ustawodawca wyznaczy" wi!c, kto jest odpowiedzialny za pochówek, jak mo$na zmar"ego 

pochowa* i gdzie, z zachowaniem jakich zasad bezpiecze)stwa, ale nie okre&li" w $aden 

sposób aspektu estetycznego. 

 Dopiero w lokalnych regulaminach poszczególnych cmentarzy znalaz"am pewne 

informacje, chocia$ niezbyt precyzyjne. I tak Regulamin cmentarzy Archidiecezji )ódzkiej 

zawiera informacj!, $e: 

wszystkie groby musz)  by"  oznaczone tabliczk)  nekrologow) z podaniem imienia, nazwiska      
i daty zgonu zmar'ego. […] Groby nale&y utrzymywa"  w nale&ytym porz)dku. Ich oznakowanie 
powinno by"  wykonane w sposób trwa'y, czytelny i w miejscu widocznym. […] Stawianie 
nagrobków lub ogrodze( powinno by" uzgadniane z kierownictwem cmentarza i podlega 
op'acie246. 

 Jednocze&nie zabronione jest: 

dekorowanie grobów darnin). Stawiania 'awek i utwardzania przej!". Przebywania na terenie 
cmentarza w stanie nietrze$wym lub budz)cym zgorszenie oraz po godzinach zamkni%cia. 
Palenia tytoniu na cmentarzu. Wprowadzania zwierz)t na teren cmentarza. Sadzenia lub 
wycinania drzew, przemieszczania mogi' i nagrobków lub ogrodze(  bez uzgodnienia                  
z kierownictwem cmentarza. Wjazdu na cmentarz wszelkimi pojazdami bez zgody kancelarii 
cmentarza. Wywo&enia i  przywo&enia na cmentarz nagrobków poza godzinami urz%dowania 
kancelarii247.

 Na stronie Archidiecezji 'ódzkiej natrafi"am tak$e na informacj! pochodz#c#                

z orzecznictwa s#dowego, która brzmi nast!puj#co: „wzgl#d na jako&* grobu (ziemny czy 

murowany) jest oboj!tny, bo kult pami!ci osoby zmar"ej nie polega na wybudowaniu 

dro$szego grobowca czy nagrobka”248. Wyrok ten uwzgl!dnia zmian! kulturow# i fakt, $e 

ju$ od dawna na miejskich cmentarzach nie ma podzia"u przestrzennego (charakterystycznego 

dla cmentarzy opisywanych w starszej literaturze etnograficznej), a staraniem instytucji 

zarz#dzaj#cych nekropoliami powinno by* wp"ywanie na $a"obników, by ci, zamiast 

kierowa* si! kategoriami ekonomicznymi, pozostawali pow&ci#gliwi w swoich potrzebach 

upami!tniania zmar"ych. Wygl#d polskich cmentarzy dowodzi jednak, $e nikt nie panuje 

nad ich estetyk# — poza takimi miejscami, jak to przy ulicy Zak"adowej, gdzie wzgl!dy 

ekonomiczne podyktowa"y wygl#d wydzielonej, ale i (co wa$ne) widocznej cz!&ci 

cmentarza. Jej widoczno&* sprawia, $e nie mo$e to by* miejsce zupe"nie zapomniane        

i tym samym zaniedbane. To natomiast wp"ywa na ogólny odbiór „cmentarza dla 
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245   Tam&e, s. 10.
246  Regulamin cmentarzy Archidiecezji #ódzkiej, w: Archidiecezja #ódzka, http://archidiecezja.lodz.pl/new/?
ref=3&item=7 [dost%p: 31.07.2016].
247   Tam&e.
248   Niepublikowany wyrok S)du Najwy&szego z 7.03.1974 r., ICR 54/74, cyt. za: tam&e.

http://archidiecezja.lodz.pl/new/?ref=3&item=7
http://archidiecezja.lodz.pl/new/?ref=3&item=7


bezdomnych”, jako przestrzeni uporz#dkowanej, prostej, prawdziwej, a wi!c i bliskiej 

pi!kna.   

 Cmentarz przy ul. Zak"adowej (a tak$e ka$da inna "ódzka nekropolia, gdzie 

chowano wcze&niej osoby ze &rodków gminnych) jest i b!dzie przepe"niony kontrastami. 

Mog! zastanawia* si! nad tym, w jaki sposób nale$y uwra$liwia* spo"ecze)stwo na 

obecno&* mi!dzy nami osób wykluczonych, czy inicjowa* akcje odwiedzania cmentarzy    

z m"odzie$#, przekazuj#c potrzeb! kultu pami!ci tak$e po osobach, których personaliów 

nie ustalono, po ubogich i samotnych mieszka)cach miasta? By* mo$e zaowocuje to 

projektem podobnym do warszawskiej akcji „Nie&miertelników dla bezdomnych”, której da" 

pocz#tek kapucyn br. Piotr Wardawy. Artur Stelmasiak w artykule o projekcie 

nie&miertelników, stwierdza, $e „wyprodukowanie jednego nie&miertelnika kosztuje tylko   

15 z". Ka$dy mo$e wi!c zafundowa* to$samo&* jednego z bezdomnych”249. 

 Nadu$ycie, którego dopu&ci"y si! "ódzkie dziennikarki, u$ywaj#c sformu"owania 

„cmentarz dla bezdomnych”, u"atwi"o mi odnalezienie tego wyj#tkowego miejsca. Jest to 

mo$e skuteczny sposób na zwrócenie uwagi — na problemy spo"eczne miasta, na "atwo&* 

zapominania o zmar"ych i zmarginalizowanych $ywych oraz brak refleksji dotycz#cej 

skutecznej pomocy najbardziej potrzebuj#cym mieszka)com 'odzi. Droga, któr# 

przeby"am od filmowej wersji cmentarza, która mnie poruszy"a, do prawdziwego miejsca 

pochówku "ódzkich bezdomnych, przekona"a mnie, $e nie by"a to podró$ bezcelowa — wiem 

równie$, $e b!d! tu wraca"a.  
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249  Chodzi tutaj o akcj%, której celem by'o rozdawanie „nie!miertelników” z imieniem i  nazwiskiem osoby w 
kryzysie bezdomno!ci. W przypadku !mierci takiej osoby bezdomnej nie jest ona chowana jako „N.N.” przez 
miasto, ale przez Fundacj% Kapucy(sk), pod swoim imieniem i nazwiskiem. Por. Artur Stelmasiak, 
Bezimienne mogi!y, w: „Niedziela” 2012.10.29, http://www.niedziela.pl/artykul/99719/nd/Bezimienne-mogily 
[dost%p: 31.07.2016].

http://www.niedziela.pl/artykul/99719/nd/Bezimienne-mogily
http://www.niedziela.pl/artykul/99719/nd/Bezimienne-mogily


ZA'0CZNIK: CMENTARZ POD WEZWANIEM WSZYSTKICH ,WI1TYCH
 (1 maja 2016) — zdj!cia w"asne
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Jasmina Al-Douri, doktorantka w Katedrze Socjologii Sztuki Uniwersytetu 'ódzkiego, 

absolwentka Katedry Edukacji Artystycznej oraz Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej 

Wydzia"u Nauk o Wychowaniu U'. Pedagog oraz nauczyciel edukacji artystycznej               

w publicznych placówkach o&wiatowych. Pracuje jako realizator i szkoleniowiec projektów 

edukacyjnych i artystycznych. Przeprowadza"a warsztaty w&ród uczniów szkó" 

podstawowych i gimnazjum oraz szkolenia dla rad pedagogicznych. Bardzo dobrze zna 

&rodowisko nauczycieli oraz uczniów na czterech poziomach kszta"cenia ustawicznego. Jest 

nauczycielem edukacji artystycznej w publicznym gimnazjum oraz zaj!* plastycznych          

w szkole podstawowej i warsztatowych dla najm"odszych. Aktywnie dzia"a w grupach 

zamkni!tych nauczycieli w nowoczesnych mediach.

Sylwana Borszy'ska, magister historii, absolwentka Uniwersytetu 'ódzkiego, doktorantka 

w Katedrze Historii Polski XIX w. Zainteresowania badawcze: historia kobiet, historia 

prostytucji, samotno&* w historii. Autorka artyku"ów naukowych, m.in.: Niebezpiecze'stwa 

czyhaj%ce na kobiety w wielkoprzemys!owej )odzi w "wietle prasy codziennej z lat 

1905-1907 (2014); Przest$pczo"# kobiet w )odzi w czasie rewolucji 1905-1907 w "wietle 

prasy. Zarys Problemu (2014).

Anna Janiszewska, dr hab., pracuje jako adiunkt w Katedrze Geografii Regionalnej                 

i Spo"ecznej Uniwersytetu 'ódzkiego. Jest autork# (b#d( wspó"autork#) blisko 50 publikacji 

naukowych, w tym czterech ksi#$ek. Jej zainteresowania badawcze koncentruj# si! wokó" 

zagadnie): geografii ludno&ci, geografii spo"ecznej, gospodarki przestrzennej, geografii 

regionalnej, geografii us"ug. Wspó"praca A. Janiszewskiej z samorz#dem terytorialnym 

zaowocowa"a opracowaniem (we wspó"autorstwie) czterech prognoz oddzia"ywania na 

&rodowisko planowanych inwestycji w województwie mazowieckim i "ódzkim. Stopie) doktora 

habilitowanego w zakresie geografii uzyska"a na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu 

'ódzkiego na podstawie rozprawy Zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce          

— uj$cie geograficzne (2015).

Justyna Karkus, doktorantka w Katedrze Antropologii Wydzia"u Biologii i Ochrony 

,rodowiska Uniwersytetu 'ódzkiego. Zainteresowania naukowe rozwija na polu antropologii 

biologicznej i  mikroewolucji gatunku ludzkiego.
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Katarzyna Kikosicka, absolwentka Uniwersytetu 'ódzkiego ze stopniem magistra ze 

specjalno&ci gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne. Prac! dyplomow# pt. 

Rozwój spo!eczno-ekonomiczny i zagospodarowanie przestrzenne gminy D%browice (2012) 

napisa"a pod kierunkiem dr hab. Jerzego Z. Dzieciuchowicza, profesora U'. Jest s"uchaczk# 

studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Geograficznych U'. Jej g"ówne obszary zainteresowa) 

naukowych to polityka przestrzenna i planowanie przestrzenne na szczeblu lokalnym, rozwój 

lokalny, geografia spo"eczna oraz dojazdy do pracy.

Ewa Klima, absolwentka geografii i socjologii, dr hab., prof. Politechniki 'ódzkiej. Od 20 lat 

pracuje jako geograf. Prowadzi zaj!cia na Wydziale Budownictwa Architektury i In$ynierii 

,rodowiska na Politechnice 'ódzkiej, uczy o znaczeniu aspektów spo"ecznych gospodarki 

przestrzennej. Naukowo pasjonuje si! geografi# polityczn#, czynnie uprawia geografi! 

spo"eczn#.

Marta Krysiak, studiuje na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu 'ódzkiego 

na kierunku praca socjalna. Po uko)czeniu studiów chcia"aby pracowa* jako pracownik 

socjalny.

Inga Ku"ma, dr hab., zwi#zana z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu 

'ódzkiego. Uprawia antropologi! zaanga$owan# i interwencyjn# typu Action Research         

i Participatory Action Research oraz herstory. Wspó"tworzy "ódzkie Interdyscyplinarne 

Seminarium Gender, jest zwi#zana z Kolektywem Kobiety znad 'ódki od 'ódzkiego Szlaku 

Kobiet, dzia"a w 'ódzkim Partnerstwie Pomocy w Sytuacji Wykluczenia i Bezdomno&ci. 

Autorka: Domy bezdomnych. Badania sytuacji kryzysowych (2015), Wspó!czesna religijno"# 

kobiet. Antropologia do"wiadczenia (2008), wspó"redaktorka z Iz# Desperak prac 

zbiorowych publikowanych w serii Wydawnictwa U' „Oblicza Feminizmu”, redaktorka 

Tematów trudnych. Sytuacji badawczych (2013).
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!ucja Lange, teatrolo$ka (2004) i etnolo$ka (2015), doktorantka w Katedrze Socjologii 

Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu 'ódzkiego. Aktywistka i edytorka (Mega*Zine 

Lost&Found). Dzia"a na rzecz zwierz#t (akcja spo"eczna „Mój Kot Ma Dom”) i ludzi ('ódzkie 

Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomno&ci). Swoj# uwag! badawcz# 

kieruje ku zagadnieniom $a"oby i do&wiadczenia &mierci. [www.langel.pl].  

Marek Marusik, uko)czy" studia magisterskie w Wydziale Stosunków Mi!dzynarodowych  

i Politologicznych Uniwersytetu 'ódzkiego na specjalno&ci bezpiecze)stwo strategiczne. 

W "ódzkiej Stra$y Miejskiej zatrudniony od 2007 roku, od wrze&nia 2010 do czerwca 2016 

roku na stanowisku Naczelnika Oddzia"u Dzielnicowego 'ód(-Ba"uty.

Joanna Mietli'ska, doktorantka w Katedrze Antropologii Wydzia"u Biologii i Ochrony 

,rodowiska Uniwersytetu 'ódzkiego. Jej zainteresowania naukowe to biologia ludzkich 

populacji pradziejowych i historycznych, paleopatologia.

Joanna Paliwoda, anga$uje si! w dzia"ania wspieraj#ce cudzoziemców w trakcie procedury 

oraz obj!tych ochron# w Polsce od czasu otwarcia o&rodka dla cudzoziemców w Grotnikach 

k. 'odzi. Wspó"pracuje z wieloma organizacjami pozarz#dowymi pracuj#cymi w obszarze 

polityki integracyjnej (m.in. z Fundacj# Rozwoju Demokracji Lokalnej, Polskim Forum 

Migracyjnym, Fundacj# Inna Przestrze), Instytutem Spraw Publicznych). Uczestniczy w pracach 

Krajowej Platformy na rzecz Integracji. Jest redaktorem naczelnym "ódzkiej ods"ony 

platformy internetowej adresowanej do cudzoziemców: www.lodz.info-migrator.pl oraz 

eksperckiej platformy www.ekspert.info-migrator.pl. Oprócz bezpo&redniego wsparcia 

cudzoziemców interesuje si! zagadnieniami lokalnej polityki integracyjnej oraz dzia"aniami 

samorz#dów skierowanymi do cudzoziemców.
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Edyta Pietrzak, dr hab. w dziedzinie nauk spo"ecznych w dyscyplinie nauk o polityce, 

antropolo$ka i politolo$ka, zwi#zana z Akademi# Humanistyczno-Ekonomiczn# w 'odzi 

(Katedra Teorii Polityki i My&li Politycznej), redaktorka rocznika „Civitas Hominibus”, 

ekspertka i koordynatorka spo"ecznych projektów Unii Europejskiej. Zajmuje si! teoriami 

polityki globalnej i spo"ecze)stwa obywatelskiego oraz peryferiami i marginaliami sfery 

publicznej. Autorka wielu publikacji, m.in.: Ku globalnemu spo!ecze'stwu obywatelskiemu. 

Transgresje idei (2014).

Rafa( Rouba, dr, pracownik Instytutu Turystyki i Rozwoju Gospodarczego Uniwersytetu 

'ódzkiego na kierunku Turystyka i Rekreacja. Prowadzi" liczne sesje szkoleniowe z zakresu 

turystyki i hotelarstwa adresowane do Polaków, Mo"dawian, Cypryjczyków, Bia"orusinów. 

Oprócz wyk"adów prowadzonych na U' wyk"ada" równie$ na kursach organizowanych przez 

ONZ w ramach programu United Nations Development Program, pracowa" jako ekspert       

w programie Turystyka Wspólna Sprawa. Bra" udzia" w uk"adaniu programu pierwszych       

w kraju studiów na kierunku turystyka biznesowa oraz stworzy" autorski program certyfikacji 

obiektów SPA w Polsce. Jest autorem i recenzentem zada) z zakresu turystyki i hotelarstwa 

na egzaminach zawodowych, jak równie$ jest i by" organizatorem oraz egzaminatorem 

szkole) pilotów wycieczek z ramienia Urz!du Marsza"kowskiego Województwa 'ódzkiego. 

Autor Monografii (Hotelarstwo w zabytkowych rezydencjach jako czynnik modyfikuj%cy 

otoczenie, 2010) oraz licznych artyku"ów w czasopismach krajowych i zagranicznych, 

wspó"autor innych publikacji (m.in.: Tourism and the Transformation of Large Cities Post-

Communist Countries of Central and Eastern Europe z Waldemarem Cudnym i Tomaszem 

Michalskim, 2012).

 

Marta Sikorska-Kowalska, dr hab. prof. Uniwersytetu 'ódzkiego, pracuje w Katedrze 

Historii Polski XIX w. Zainteresowania badawcze: historia kobiet, historia polskiego 

socjalizmu, historia 'odzi. Autorka artyku"ów, monografii i wydawnictw (ród"owych, 

opublikowa"a m.in.: Zygmunt Heryng (1854-1931). Biografia lewicowego intelektualisty 

(2011), „Wolno"#, czy zbrodnia?” Rewolucja 1905-1907 roku na !amach gazety 

„Rozwój” (2012); „Czego chce wspó!czesna kobieta?” Problematyka kobieca na !amach 

polskiej prasy w )odzi prze!omu XIX i XX wieku (2013).
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Julia Wygna'ska, badaczka bezdomno&ci zwi#zana w latach 2014-2016 z Fundacj# Ius 

Medicinae, w której zrealizowa"a projekt „Najpierw mieszkanie — rzecznictwo oparte na 

dowodach”. Wspó"pracowa"a z wieloma polskimi organizacjami pozarz#dowymi 

udzielaj#cymi wsparcia z tytu"u bezdomno&ci, m.in. D.O.M. Fundacja Dzie"o Odbudowy 

Mi"o&ci, Kamilia)ska Misja Pomocy Spo"ecznej oraz z organizacjami zagranicznymi, jak np. 

European Observatory on Homelessness, European Federation of National Organizations 

Working with the Homeless FEANTS, Institute of Global Homelessness. Cz"onkini Zespo"u 

Ekspertów ds. Przeciwdzia"ania Bezdomno&ci Rzecznika Praw Obywatelskich. Jako 

badaczka i rzeczniczka jest oddana idei polityki opartej na wiedzy i rzecznictwa opartego na 

dowodach. Autorka i redaktorka wielu bada) i publikacji o bezdomno&ci w Polsce, m.in.:  

Tworzenie krajowej strategii wobec bezdomno"ci w Polsce: osi%gni$cia i wyzwania (2010); 

Mazowieccy interesariusze bezdomno"ci (2012).
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Książka „Bezdomność w Łodzi” jest w przeważającej mierze efektem konferencji pod tym 
samym tytułem, która odbyła się w tymże mieście w lutym 2016 roku. Składają się na nią teksty 
prezentowane podczas konferencji oraz kilka innych. Dobrze się stało, że książka nie odcina 
się od tego spotkania, jak to nieraz bywa z „tomami pokonferencyjnymi”. Owszem, w różnoraki 
sposób do niej nawiązuje. We wstępie jest zamieszczony program konferencji, są też zdjęcia z 
obrad. W ten sposób redaktorkom publikacji udało się zachować coś z dialogu, który się toczył 
przecież tamtej zimy na Uniwersytecie Łódzkim. […] Przedstawiony materiał […] o 
bezdomności w Łodzi jest bardzo wartościowy.

— z recenzji dr hab. Grzegorza Pełczyńskiego, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego 


