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Bezdomno�� dworcowa jako typ mieszkalnictwa nieformalnego. 

Próba analizy funkcjonalnej zamieszkania Dworca G�ównego  

w Szczecinie 

1. Mieszkalnictwo w uj�ciu socjologicznym 

Mieszkanie, obok miejsca pracy, jest sta�ym polem aktywno�ci cz�owieka, to w 

nim sp�dza on wi�kszo�� swojego �ycia i to ono stanowi dla niego punkt odniesienia 

w zmieniaj�cym si� �wiecie. By zacz�� rozwa�ania nad zagadnieniem mieszkalnictwa 

nieformalnego, nale�y zastanowi� si�, co oznacza �mieszka��? W potocznym 

rozumieniu z terminem tym ��czy si� szereg znacze� jak: �dom�, �budynek�, 

�schronienie� itp. W socjologii oraz psychologii �rodowiskowej pierwsze poj�cie 

�dom� zwyk�o si� rozpatrywa� na trzech p�aszczyznach
1
: jako idei � czyli 

abstrakcyjnego poczucia posiadania domu (ang. home), jako budynku � rozumianego 

jako fizycznie schronienie (ang. house), oraz jako czynno�� zamieszkiwania (ang. 

dwelling). Podobne podej�cie przyjmuje si� w polityce spo�ecznej, gdzie wyró�nia si�

trzy domeny konstruuj�ce �dom�: domen� fizyczn�, domen� spo�eczn� i domen�

prawn�2
. Proponuj� po��czy� oba te modele poj�ciowe i zastosowa� je do opisu 

zjawiska �mieszkania�. S�dz�, �e pozwoli to pozna� istot� tego zjawiska, co z kolei 

jest niezb�dne do prawid�owego zrozumienia jego nieformalnych przejawów.  

Dom rozumiany jako przestrze� fizyczna odnosi si� do dwóch kwestii: 

kulturowej i prawnej. Pierwsza dotyczy kultury mieszkaniowej danego spo�ecze�stwa, 

czyli ogólnie przyj�tych norm standardu mieszkania (np. jego formy, wielko�ci  

i wyposa�enia) oraz sposobu jego u�ytkowania. Druga okre�la, jak� przestrze� mo�na 

uzna� za mieszkaln� pod wzgl�dem formalnym oraz kto i na jakich warunkach ma 

prawo do jej zajmowania. Szerszym poj�ciem nieposiadaj�cym ogranicze� prze-

strzennych jest �mieszkanie� jako czynno��3
, a czasownik �mieszka�� w w�skim 

rozumieniu jest �równoznaczny z d�ugotrwa�ym przebywaniem�
4
, w odniesieniu za�

���������������������������������������� �������������������

1
 A. Ba�ka, Spo�eczna psychologia �rodowiskowa, Warszawa 2002, s. 246. 

2
 Takie podej�cie zastosowano w Europejskiej Typologii Bezdomno�ci i Wykluczenia Mieszkaniowego 

ETHOS [dokument elektroniczny], http://www.feantsa.org/files/freshstart/Toolkits/Ethos/Leaflet/PL.pdf [data 

dost�pu: 5.08.2011]. 
3
 J. Gory�ski, Mieszkanie wczoraj, dzi� i jutro, Warszawa 1973, s. 6. 

4
 Ibidem, s. 7. 
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do lokalu mieszkalnego oznacza �sum� czynno�ci, postaw, zachowa�, obyczajów  

i odczu� wyst�puj�cych w zwi�zku z posiadaniem i u�ytkowaniem mieszkania�
5
.  

W pierwszym znaczeniu �zamieszkiwanie� sprowadza si� po prostu do �zajmowania 

miejsca�, w drugim za� wi��e si� ze zjawiskiem �uw�aszczenia�
6
 obejmuj�cego 

�dzia�anie, rozwijanie i modyfikowanie miejsca poprzez zmian�, modyfikowanie  

i transformacj� elementów �wiata zewn�trznego oraz elementów zwi�zanych  

z osobowo�ci� jednostki�
7
. Dom jako idea odnosi si� z kolei do �identyfikacji 

jednostki z danym miejscem lub terytorium�
8
 i mo�e dotyczy� bezpo�rednio budynku 

(przestrzeni mieszkalnej) lub oznacza� na przyk�ad miejsce urodzenia.  

Ka�dy z trzech wy�ej opisanych wymiarów mieszkania sk�ada si� na jego 

spo�eczn� funkcjonalno��. Aleksander Wallis wyró�nia nast�puj�ce funkcje mieszka-

nia, s�u��ce zaspokajaniu spo�ecznych, kulturowych, biologicznych i psychicznych 

potrzeb:  

• funkcje biologiczne i psychiczne � mieszkanie jest to podstawowe miejsce 

schronienia zapewniaj�ce bezpiecze�stwo fizyczne i psychiczne; to tu realizowane s�

elementarne potrzeby fizjologiczne i inne codzienne czynno�ci, jest to tak�e miejsce 

przechowywania przedmiotów ku temu niezb�dnych;  

• funkcje kulturowe � jest to g�ówne miejsce interakcji wewn�trzrodzinnych 

� opieki i kontroli cz�onków oraz wychowania i socjalizacji dzieci; ponadto 

mieszkanie stanowi grunt do wyra�ania osobowo�ci oraz miejsce spotka� z osobami 

spoza rodziny; 

• funkcje ekonomiczne � mieszkanie mo�e stanowi� miejsce pracy zawodo-

wej lub innych czynno�ci amatorskich; jest to miejsce napraw i konserwacji sprz�tów  

i odzie�y; to tu gromadzi si� dobra materialne
9
. 

Podzia� ten jest czysto umowny, gdy� nierzadko wyst�puj� czynno�ci i praktyki 

spe�niaj�ce funkcje z dwóch zespo�ów
10

. Niemniej jednak uzasadnione jest przy-

puszczenie, �e wypaczenia w którym� z trzech wymiarów mieszkania oddzia�uj�

ujemnie na który� z trzech obszarów funkcjonalnych. I tak na przyk�ad niespe�nianie 

podstawowych warunków technicznych wp�ywa negatywnie na funkcje biologiczne  

i psychiczne, ograniczenia w �uw�aszczaniu� przestrzeni mieszkalnej odbijaj� si�

negatywnie na jego funkcjach kulturowych itp. Dysfunkcjonalno�� mo�e mie� inne 

���������������������������������������� �������������������

5
 Ibidem, s. 8. 

6
 P. Korosec-Serfaty, Experience and use of the dwelling [w:] I. Altman, C.M. Werner (red.), Home 

environments, New York 1985, s. 65�85 [za] Augustyn Ba�ka, op. cit., s. 248. 
7
 A. Ba�ka, op. cit., s. 248. 

8
 Ibidem. 

9
 A. Wallis, Miasto i przestrze�, Warszawa 1977, s. 10�11. 

10
 Ibidem, s. 11. 
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�ród o,!na!przyk ad!w!dezorganizacji!rodziny!lub!w!d ugotrwa ym!przebywaniu!poza!

domem! poszczególnych! jej! cz onków,! co! obecnie! ma! miejsce! w! przypadku! tak!

zwanych! �miejskich! sypialni�.! W! takim! wypadku! mamy! do! czynienia! z! przeno-

szeniem!funkcji!mieszkania!na! inne!przestrzenie!spo eczne,!co!szczególnie!widoczne!

jest! we! wspó czesnym! spo ecze�stwie
11

.! Pozwala! to! podejrzewa�,! �e! w! przypadku!

mieszkalnictwa!nieformalnego!zadzia a!podobny!mechanizm.!

2. Mieszkalnictwo nieformalne 

We! wspó czesnym! spo ecze�stwie! mamy! do! czynienia! z! trzema! rodzajami!

mieszkalnictwa
12

:!

• formalnym! (formal housing),! rozwijaj�cym! si�! wed ug! obowi�zuj�cych!

regu !prawnych!i!b�d�cym!pod!kontrol�!i!regulacj�!pa�stwa,!

• nieformalnym! (informal housing),! rozwijanym! nielegalnie,! obejmuj�cym!

nieautoryzowane!osady!i!mieszkania,

• naturalnym! (organic housing),! rozwijaj�cym! si�! na! przestrzeni! lat! bez!

�adnych! kryteriów! formalnych! i! nieformalnych;! przyk adami! tego! typu! mieszkal-

nictwa!mog�! by�! stare!wsie! i!miasta!powsta e!przed!pojawieniem!si�!nowoczesnego!

prawa!budowlanego
13

.!

Najwi�kszy wp yw! na! kszta t! i! wizerunek! obszarów! mieszkalnych! ma! przede!

wszystkim!sektor!formalny,!czyli!w a�ciciel!gruntu!oraz!w adze!miejskie!wyposa�one!

w! plan! zagospodarowania! przestrzennego
14

.! Rozwój! mieszkalnictwa! nieformalnego!

jest! najcz��ciej! efektem! kryzysu! sektora! formalnego
15

! i! najbardziej! widoczny! jest!!

w!krajach!rozwijaj�cych!si�!lub!o!nieustabilizowanej!pozycji!spo eczno-gospodarczej.!

Mieszkalnictwo!naturalne!ma!zanikaj�cy!charakter,! jest!pozosta o�ci�!minionej!epoki!!

i!nie!b�dzie!tu!szerzej!omawiane.!!

���������������������������������������� �������������������

11
!Ibidem,!s.!31.!

12
!Por.!R.!Ahsan,!J.M.!Quamruzzaman,!Informal Housing and Approaches towards the Low-income 

Society in Developing Countries![dokument!elektroniczny],!

http://www.tasa.org.au/conferences/conferencepapers09/papers/Ahsan,%20Reazul.pdf,![data!dost�pu:!

16.07.2011].!
13

! A.! Sivam,! Housing supply in Delhi! [w:]! �Cities�! 2003/2,! s.! 135-141! [za]! R.! Ahsan,! J.M.!

Quamruzzaman,!op.!cit.,!s.!5.!
14

!Por.!M.!Pyrek,!Mieszkanie i jego przestrzenne przed�u�enie. Kszta�towanie �rodowiska mieszkalnego 

Wroc�awia na prze�omie XX i XXI wieku w ogl�dzie socjologia! [w:]! Przemiany miast polskich po 1989,! P.!

Kryczka,!J.!Bielecka-Prus!(red.),!Lublin!2010,!s.!151�152.!
15

! Por.! np.:! B.! Ja owiecki,! M.S.! Szczepa�ski,! Miasto i przestrze� w perspektywie socjologicznej,!

Warszawa!2009,!s.!381-382;!R.!Ahsan,!J.M.!Quamruzzaman,!op.!cit.,!s.!5.!
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Jak zauwa�a Maciej Kowalewski, w literaturze przedmiotu istniej� dwa g�ówne 

podej�cia do zagadnienia mieszkalnictwa nieformalnego
16

, w literaturze przedmiotu 

istniej� dwa g�ówne podej�cia do zagadnienia mieszkalnictwa nieformalnego. 

Pierwsze (dominuj�ce) skupia si� na mieszkalnictwie nieformalnym jako procesie 

produkcji, wymiany i konsumpcji
17

. Drugie skoncentrowane jest na fizycznym 

produkcie tego procesu, czyli mieszkaniach. W krajach u ustabilizowanej sytuacji 

spo�eczno-gospodarczej mieszkalnictwo nieformalne b�dzie przyjmowa�o cz�sto 

subtelniejsze formy i b�dzie oznacza� po prostu �tworzenie mieszka� poza regu�ami 

legalizacji i oficjaln� struktur� mieszkalnictwa�
18

. Zwa�ywszy na nieautoryzowany  

i spontaniczny charakter mieszkalnictwa nieformalnego, istniej� tendencje do 

definiowania go w kategoriach technicznych z wyliczaniem materia�ów, które 

wykorzystano lub pomini�to podczas budowy. Ograniczanie si� jedynie do kryteriów 

tego typu powoduje, �e w kr�g problemów mieszkalnictwa nieformalnego mo�e wej��

przejaw ka�dej samowoli budowlanej lub, co mniej oczywiste, pozosta�o�ci 

budownictwa naturalnego. Powoduje to, �e istota mieszkalnictwa nieformalnego staje 

si� niejasna. Podobnego zdania jest Deyan Sudjic, pisz�c: �by� mo�e prawd� jest, �e 

kwestie formalne maj� marginalne znaczenie. Biedni s� biedni, bo nie maj� pieni�dzy, 

nie dlatego, �e posiadaj� kiepskie warunki mieszkalne�
19

. Pod��aj�c tym tokiem 

my�lenia, mo�na przyj��, �e nie ka�dy przejaw samowoli budowlanej b�dzie 

przejawem mieszkalnictwa nieformalnego i odwrotnie. Wida� to przede wszystkim na 

przyk�adzie polskich wsi. Gospodarczy niedobór, który cechowa� wi�kszo�� pa�stw 

bloku wschodniego, wymusza� u�ywanie ró�norodnych, najcz��ciej przypadkowych 

materia�ów, co w po��czeniu z nieznajomo�ci� prawa oraz zasad sztuki budowlanej 

doprowadza�o do powstawania wielu cz�sto irracjonalnych konstrukcji
20

. Ten 

problem, chocia� w innej skali, dotyczy� równie� budownictwa wielkomiejskiego
21

, 

wi�c ograniczanie si� jedynie do kryterium technicznego powoduje, �e w przypadku 

Polski oraz innych krajów postkomunistycznych bardzo �atwo jest zaliczy� du�� cz���

budownictwa mieszkalnego do obszaru nieformalnego
22

. Oczywi�cie równie� dzi�

���������������������������������������� �������������������

16
 M. Kowalewski, Miejsce u�ytkowników i mieszka�ców ogródków dzia�kowych w grze o miasto [w:] 

Przemiany przestrzenne w du�ych miastach Polski i Europy �rodkowo-Wschodniej, M. Malikowski, S. Solecki 

(red.), Kraków 2007. s. 389. 
17

 R. Ramirez, J. Fiori, H. Harms, K. Mathey, The Commodification of Self-Help Housing and State 

Intervention [dokument elektroniczny], htpp://www.ucl.ac.uk/dpu/k_s/publications/working_papers/f-

j/WP26.pdf [data dost�pu: 10.07.2011], s. 10. 
18

 M. Kowalewski, Miejsce u�ytkowników..., op. cit., s. 389. 
19

 D. Sudjic, The 100 Mile City, London 1992 [za] A. Walker, op. cit., s. 3. 
20

 Por. A. Basista, Betonowe dziedzictwo: architektura w Polsce czasów komunizmu, Kraków 2001. 
21

 Por. Ibidem. 
22

 Nale�a�oby si� zastanowi�, czy nie odpowiedniejsze by�oby potraktowanie �dziedzictwa� komu-

nistycznego jako specyficznego przyk�adu mieszkalnictwa naturalnego. 
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zdarzaj� si� w Polsce przypadki spontanicznego budownictwa, które s� interpretowane 

jako odpowied� na kryzys mieszkaniowy. Cz�sto podaje si� tu jako przyk�ad 

samowol� budowlan� na wsi, gdzie nadal powstaj� domy z ma�ym udzia�em pracy 

fachowej
23

. Ponownie jednak nale�y si� zastanowi�, na ile jest to problem spo�eczny,  

a na ile prawny wynikaj�cy ze wzgl�dnie ni�szej kontroli urz�dniczej na tych terenach 

lub po prostu z niewiedzy. 

Drugim istotnym aspektem uwzgl�dnianym w definicjach mieszkalnictwa 

nieformalnego jest trwa�e zamieszkiwanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych
24

. 

Opieraj�c si� na rozwa�aniach z pierwszej cz��ci niniejszego artyku�u, mo�na przyj��, 

�e przestrze� mieszkalna musi spe�ni� co najmniej trzy warunki: a) musz� istnie�

podstawy prawne do zajmowania i u�ytkowania danej przestrzeni, b) zajmowana 

przestrze� nie mo�e stanowi� zagro�enia dla �ycia i zdrowia mieszka�ców,  

c) zamieszkiwana przestrze� musi umo�liwia� prowadzenie gospodarstwa domowego. 

Jak wynika z powy�szych rozwa�a� i definicji, mieszkalnictwo nieformalne 

sprowadza si� przede wszystkim do samowoli budowlanej oraz zamieszkiwania miejsc 

do tego nieprzeznaczonych. S� to kryteria zbyt szerokie i � jak stara�em si� udowodni�

powy�ej � nie zawsze jasne. By� mo�e dlatego w literaturze rzadko spotyka si� próby 

klasyfikacji przejawów mieszkalnictwa nieformalnego. Jedn� z takich prób jest 

typologia zaproponowana przez Macieja Kowalewskiego w artykule Miejsce 

u�ytkowników i mieszka�ców ogródków dzia�kowych w grze o miasto, uwzgl�dniaj�ca 

specyfik� polskich procesów urbanizacyjnych
25

. Przyjmuj�c ów model za punkt 

wyj�cia oraz opieraj�c si� na literaturze z pogranicza socjologii i polityki spo�ecznej, 

proponuj� w�asn� typologi� mieszkalnictwa nieformalnego: 

1) Samowola budowlana � ze wzgl�du na to, �e �amanie lub omijanie kry-

teriów formalnych
26

 nie wyczerpuje istoty mieszkalnictwa nieformalnego, proponuj�

(opieraj�c si� na koncepcji Kowalewskiego) zaliczy� do mieszkalnictwa nieformal-

nego tylko poni�sze przypadki samowoli budowlanej:

a) Stawianie domów powy�ej 25 m
2
 na terenach dzia�kowych � wed�ug 

ustawy z 2005 roku na terenie dzia�ek rekreacyjnych w miastach nie wolno wznosi�

domków powy�ej 25 m
2 

(35 m
2
 poza miastem) i o wysoko�ci przekraczaj�cej 5 me-

trów
27

. W rzeczywisto�ci � o czym donosi na przyk�ad ostatni raport NIK
28

 � na 

���������������������������������������� �������������������

23
 Na przyk�ad B. Ja�owiecki, M.S. Szczepa�ski, op. cit., s. 382. 

24
 M. Kowalewski, Miejsce u�ytkowników..., op. cit., s. 389. 

25
 Zob. Ibidem. 

26
 W Polsce to, co uznaje si� za samowol� budowlan�, okre�la ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o Prawie 

Budowlanym, DzU. 1994 nr 89, poz. 414. 
27

 Regulamin Rodzinnego Ogrodu Dzia�kowego, Warszawa 2006. 
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terenie ogródków dzia�kowych notorycznie wznosi si� konstrukcje znacznie przekra-

czaj�ce obowi�zuj�ce normy prawne.

b) Wznoszenie nielegalnych osad i schronie� na terenach podmiejskich � 

problem ten dotyczy co najmniej dwóch zjawisk. Pierwsze to, pojawiaj�ce si� na 

pocz�tku lat dziewi��dziesi�tych, nielegalne osiedla mniejszo�ci romskiej budowane  

z prowizorycznych materia�ów w okolicach miast
29

. Drugim s� schronienia budowane 

przez osoby bezdomne. Konstrukcje te s� wznoszone z przypadkowych materia�ów  

i podobnie jak osiedla Romów wyst�puj� raczej na obrze�ach miast, gdzie kontrola 

nad zagospodarowaniem przestrzennym jest wzgl�dnie mniejsza. 

2) Zamieszkiwanie miejsc do tego nieprzeznaczonych � jak stara�em si�

wykaza�, mieszka� mo�na w zasadzie wsz�dzie, czy to w sposób prosty poprzez sta�e 

zajmowanie danej przestrzeni, czy te� w sposób z�o�ony, modyfikuj�c t� przestrze�

wedle w�asnych potrzeb i czyni�c j� cz��ci� w�asnej osobowo�ci. Poni�ej przedsta-

wiam g�ówne typy i rodzaje przestrzeni zamieszkiwanych nieformalnie, które 

wyró�ni�em na podstawie literatury przedmiotu.  

a) �Dzicy lokatorzy� � jest to �zjawisko samowolnego zasiedlania domów 

przeznaczonych do rozbiórki, wszelkiego rodzaju pustostanów i niepilnowanych 

pomieszcze��
30

. Proponuj� zastosowa� jako kryterium podzia�u tego zjawiska 

�zak�adany czas pobytu�, co pozwoli wyró�ni� dwa jego typy. A zatem �dzicy 

lokatorzy� mog� przebywa� w jakim� miejscu jedynie przez krótki czas � dotyczy to 

przede wszystkim zamieszkiwania przez osoby bezdomne takich miejsc jak sk�ady 

kolejowe, strychy, klatki i piwnice oraz sezonowo altany na terenach dzia�kowych.

D�ugotrwa�y czas pobytu dotyczy przede wszystkim zamieszkiwania pustostanów 

przez grupy bezdomnych, którzy czasowo czyni� z nich swoje terytorium
31

, oraz 

squattersów
32

.  

b) Bezdomno�� uliczna � dotyczy osób, które zmuszone s� do �ycia bezpo-

�rednio na ulicy. W literaturze zjawisko to nazywane jest równie� bezdomno�ci�  

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������

28
 Informacja o wynikach kontroli zapewnienia warunków dla prawid�owego funkcjonowania rodzin-

nych ogrodów dzia�kowych [dokument elektroniczny], http://www.nik.gov.pl/plik/id,2146,vp,2668.pdf [data 

dost�pu: 18.07.2011]. 
29

 M. Kowalewski, Miejsce u�ytkowników..., op. cit., s. 389. 
30

 T. Kami�ski, Wokó� poj�cia bezdomno�ci [w:] T. Kami�ski, W. "azewski, H. Skorowski (red.), 

Bezdomno��, Roczniki Naukowe Caritas, Warszawa 1997, s. 22. 
31

 M. Nó�ka, W�ócz�gostwo: zjawisko spo�eczne i interwencja socjalna, Kraków 2006, s. 124. 
32

 Wi�cej o ideologii squattersów zob. P. �uk, Spo�ecze�stwo w dzia�aniu. Anarchi�ci, feministki, 

squattersi, Warszawa 2001; A. Bia�a-Wal�ciuk, Squattersi � mieszka� bez haraczu [w:] Subkultury m�odzie�owe 

wczoraj i dzi�, M. Filipiak (red.), Tyczyn 2001. 
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w sensie �cis�ym. Analizuj�c literatur� z zakresu bezdomno�ci absolutnej, wyró�niam 

nast�puj�ce miejsca zamieszkania w ramach bezdomno�ci ulicznej:

• zamieszkiwanie budynków u�yteczno�ci publicznej (np. dworce kolejowe),

• zamieszkiwanie kana�ów i tuneli,

• nocleg �pod chmurk�� (tzn. bez wznoszenia tymczasowych schronie�

takich jak sza�asy czy namioty foliowe).

c) Zamieszkiwanie lokali o niskim standardzie � jest to zjawisko bezpo-

�rednio zwi�zane z tak zwan� �bezdomno�ci� ukryt�� i dotyczy to przypadku, gdy 

�warunki mieszkaniowe, w jakich �yj� konkretne osoby, odbiegaj� od przyj�tych  

i akceptowalnych w danym spo�ecze�stwie standardów�
33

. Oznacza to egzystowanie  

w lokalach przeludnionych, pozbawionych urz�dze� sanitarnych i bez dost�pu do 

podstawowych mediów
34

. B�dzie zatem dotyczy� to przede wszystkim: mieszka�

substandardowych, sta�ych mieszka�ców ogrodów dzia�kowych, sta�ych pensjonariu-

szy schronisk i noclegowni.

W swojej próbie typologii skupi�em si� przede wszystkim na legalno�ci 

zamieszkiwania oraz na tym, czy zamieszkiwana przestrze� spe�nia minimalne 

warunki mieszkalne czy to pod wzgl�dem prawnym, czy te� pod wzgl�dem ogólnie 

przyj�tych norm spo�ecznych. Warto tak�e zwróci� uwag�, �e w mojej typologii 

pomin��em przypadki tak zwanego �niezabezpieczonego mieszkania�, czyli sytuacji, 

gdy mieszka�cy s� zagro�eni przemoc� domow� lub wynajmuj� mieszkanie w sposób 

nielegalny. Pomijam tak�e przypadki bezdomno�ci pensjonariuszy instytucji 

penitencjarnych czy medycznych. Taka perspektywa jest przyjmowana na przyk�ad w 

Europejskiej Typologii Bezdomno�ci i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS
35

. 

Jednak zastosowanie jej w przypadku mieszkalnictwa nieformalnego nie wydaje si� do 

ko�ca uzasadnione. Przypadek przemocy domowej znacznie wykracza poza 

zagadnienie mieszkalnictwa, z kolei pensjonariusze wszelakich instytucji powinni 

przebywa� tam zgodnie z prawem i z okre�lonych pobudek. Przypadek nielegalnego 

wynajmowania mieszkania, podobnie jak niektóre przejawy samowoli budowlanej, 

wydaje si� stanowi� g�ównie problem prawny. Oczywi�cie jak w ka�dej typologii 

tak�e i w mojej wyró�nione typy nie s� roz��czne, oznacza to, �e konkretny przejaw 

mieszkalnictwa nieformalnego mo�e nosi� cechy wi�cej ni� jednego rodzaju. Na 

przyk�ad sta�e zamieszkiwanie ogródków dzia�kowych mo�e, obok niskiego standardu 

warunków mieszkaniowych, stanowi� równie� przypadek samowoli budowlanej. 

���������������������������������������� �������������������

33
 T. Kami�ski, op. cit., s. 25. 

34
 Ibidem, s. 26. 

35
 Europejska Typologia Bezdomno�ci i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS [dokument elektro-

niczny], http//www.feantsa.org/files/freshstart/Toolkits/Ethos/Leaflet/PL.pdf [data dost�pu: 1.08.2011]. 
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3. Analiza funkcjonalna mieszkalnictwa nieformalnego na przyk�adzie 

bezdomno�ci dworcowej 

3.1. Za�o�enia metodologiczne 

Podstawowym za�o�eniem mojej pracy badawczej by�o przekonanie, �e 

wyró�nione przez A. Wallisa spo�eczne funkcje mieszkania pe�ni� swoj� rol� tak�e  

w przypadku mieszkalnictwa nieformalnego. Komplementarno�� funkcjonalna w takim 

wypadku zale�na jest od typu zamieszkiwanej przestrzeni, która w ró�nym stopniu 

pozwala zaspokoi� poszczególne potrzeby mieszkaniowe. Podejrzewam, �e w przy-

padku, gdy przestrze� mieszkalna nie umo�liwia wype�nienia pewnych funkcji, 

przenoszone s� one na inne przestrzenie spo�eczne lub (w ekstremalnym wypadku) 

pozostaj� niezaspokojone. By to sprawdzi�, zdecydowa�em si� na badanie bezdomno�ci 

ulicznej, gdy� jest ona najbardziej jaskrawym przejawem mieszkalnictwa nieformal-

nego. W swojej pracy badawczej stara�em si� odpowiedzie� na pytanie, na spe�nienie 

jakich funkcji pozwala bezdomno�� dworcowa oraz czy funkcje niemo�liwe do reali-

zacji pe�nione s� w innych przestrzeniach spo�ecznych. Dane zdobyte w toku badania 

mog� pos�u�y� jako punkt wyj�cia do analizy innych po�rednich form mieszkalnictwa 

nieformalnego, staj�c si� �ród�em przysz�ych hipotez i problemów badawczych. 

Spo�ród wszystkich przejawów bezdomno�ci ulicznej postanowi�em skupi� si�

na przypadku bezdomno�ci dworcowej na Dworcu G�ównym w Szczecinie. Dobór ten 

by� celowy i podyktowany nast�puj�cymi powodami: 

• przypadek bezdomno�ci dworcowej, w przeciwie�stwie do innych odmian 

bezdomno�ci ulicznej, posiada jasne granice i zachodzi w konkretnej przestrzeni, co 

znacznie u�atwia odnalezienie respondentów, 

• przypadek ten wyst�puje w wi�kszo�ci miast Polski, co u�atwia uogólnienia 

oraz umo�liwia badania porównawcze,  

• zamieszkiwanie na dworcu jest jedn� z cz�stszych odmian bezdomno�ci 

ulicznej
36

, 

• zamieszkiwanie na dworcu jest istotnym i cz�sto poruszanym w mediach 

problemem spo�ecznym
37

, 

���������������������������������������� �������������������

36
 Por. np.: M. D�bski, P. Olech, Socjodemograficzny portret zbiorowo�ci ludzi bezdomnych 

województwa pomorskiego [dokument elektroniczny], http://www.isr.wsmip.uj.edu.pl/plan/RBIbezdomni.pdf 

[data dost�pu: 2.08.2011]. 
37

 Zob. R. Dom�a�, PKP � Dworzec. Przytulisko ludzi bezdomnych [dokument elektroniczny], 

http://media.wp.pl/kat,1022943,wid,12913994,wiadomosc.html?ticaid=1e427 [data dost�pu: 11.08.2011];  

S. Lipo�ski, Dworzec zamkni�ty, bezdomni si� wynie�li [dokument elektroniczny], 

http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36037,9466372,Dworzec_zamkniety__bezdomni_sie_wyniesli.html [data 

dost�pu: 11.08.2011]. 
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• Dworzec G�ówny w Szczecinie jest miejscem ogólnie dost�pnym, co 

znacznie u�atwia prowadzenie bada�. 

Jednostk� analizy by�y warunki i praktyki mieszkaniowe bezdomnych 

zamieszkuj�cych Dworzec G�ówny w Szczecinie. Obejmuje to zarówno fizyczne 

warunki bytowania na dworcu, jak te� konkretne czynno�ci zwi�zane z zamieszki-

waniem podejmowane przez bezdomnych. Interesowa�a mnie przede wszystkim 

funkcjonalno�� warunków i praktyk mieszkaniowych w zaspokajaniu spo�ecznych 

potrzeb mieszkaniowych, dlatego te� w pytaniach i hipotezach szczegó�owych 

koncentrowa�em si� na problemie funkcjonalno�ci bezdomno�ci dworcowej w tym 

kontek�cie. Jak ju� wspomnia�em, opieram si� na spo�ecznych funkcjach mieszkania 

wyszczególnionych przez A. Wallisa, trzeba jednak zaznaczy�, �e model ten uwzgl�dnia 

jedynie �normaln�� sytuacj� mieszkaniow�. W przypadku sytuacji �yciowej osób 

mieszkaj�cych na dworcu nie b�d� mo�liwe ani te� potrzebne wszystkie funkcje 

spo�eczne mieszkania wyró�nione przez Wallisa. Na przyk�ad takie funkcje biologiczne 

jak reprodukcja, która � chocia� mo�liwa � wydaje si� by� trudno osi�galna w warunkach 

bezdomno�ci dworcowej. Funkcje kulturowe jak socjalizacja i wychowanie potomstwa 

równie� nie maj� zastosowania. Dlatego te� ograniczam si� do podstawowych funkcji 

mo�liwych do realizacji w specyficznej sytuacji �yciowej, jak� jest bezdomno��

dworcowa. Poni�ej przedstawiam wachlarz funkcji, które pos�u�y�y jako �ród�o 

problemów szczegó�owych.  

• Funkcje biologiczne: 

� ochrona przed warunkami atmosferycznymi, 

� ochrona przed innymi osobami, 

� mo�liwo�� realizacji potrzeb fizjologicznych,  

� mo�liwo�� wykonywania codziennych czynno�ci. 

• Funkcje psychiczne: 

� poczucie bezpiecze�stwa, 

� pewno�� pobytu. 

• Funkcje kulturowe: 

� interakcje z innymi mieszka�cami,  

� przyswajanie przestrzeni. 

• Funkcje ekonomiczne: 

� mo�liwo�� wykonywania czynno�ci o charakterze ekonomicznym (np. �e-

branie lub zdobywanie po�ywienia i papierosów z okolicznych �mietników). 
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Obserwacja ukryta przeprowadzona by�a na terenie Dworca G�ównego  

w Szczecinie w dniach 25�30 sierpnia 2011 roku. Nale�y podkre�li�, �e okres letni jest 

czasem migracji pewnej cz��ci populacji bezdomnych
38

 np. w celu zatrudnienia si�

przy pracach sezonowych, co mog�o wp�yn�� na pomiar. Literatura przedmiotu 

sugeruje, �e osoby bezdomne zbieraj� si� na dworcach szczególnie noc�, dlatego te�

obserwacja obejmowa�a dwa pomiary nocne w godzinach od 23:00 do 1:30 oraz 

nast�puj�co bezpo�rednio po nich pomiary dzienne w godzinach od 13:00 do 14:30. 

Mia�o to na celu zaobserwowanie zachowa� osób bezdomnych ze wzgl�du na por�

dnia oraz pozwoli�o zidentyfikowa� osoby przebywaj�ce tam stale. Podczas 

obserwacji panowa�a dobra pogoda, co równie� mog�o wp�yn�� na liczb� bezdomnych 

na dworcu. Dla kontroli przeprowadzona zosta�a dodatkowa obserwacja przy 

deszczowej i zimnej pogodzie. By unikn�� zmiany zachowa� mieszka�ców dworca 

podczas pomiaru, nie rozmawiano z nimi, pierwsze wywiady zosta�y przeprowadzone 

po zako�czeniu obserwacji. W celu uzyskania szerszego spojrzenia oraz wiedzy 

eksperckiej zosta�y zrealizowane wywiady cz��ciowo ustrukturyzowane z pracowni-

kami stowarzyszenia �Feniks� zajmuj�cego si� osobami bezdomnymi w Szczecinie. 

Przeprowadzono dwa wywiady z wolontariuszami pracuj�cymi w schronisku dla 

bezdomnych b�d�cymi jednocze�nie jego mieszka�cami, którzy maj� za sob� epizod 

bezdomno�ci dworcowej, oraz z prezesem stowarzyszenia zajmuj�cym si� bezdo-

mnymi od 2002 roku. 

3.2. Mieszka�cy dworca i funkcja zamieszkiwanej przez nich przestrzeni 

Mieszka�cy dworca rekrutuj� si� g�ównie z osób, które z pewnych przyczyn nie 

chc� lub nie mog� przebywa� aktualnie w placówkach pomocy spo�ecznej. Jak 

podkre�laj� informatorzy, w�ród bezdomnych funkcjonuje negatywny stereotyp 

mieszkania w schronisku. Badanym wydaje si�, �e ogranicza to ich wolno�� i swobod�

�yciow�; oczywi�cie nie bez znaczenia jest zakaz spo�ywania alkoholu. Mieszka�cy 

dworca to osoby nieufne i zamkni�te w sobie, dlatego te� cz�sto odmawiaj� pomocy  

i trudno namówi� ich do wspó�pracy. Wreszcie zdarzaj� si� przypadki, �e rejonizacja 

nie pozwala im na uzyskanie pomocy spo�ecznej, b�d� nie ma aktualnie dla nich 

miejsca w placówkach tego typu.

���������������������������������������� �������������������

38
 Wi�cej o mechanizmach migracyjnych osób bezdomnych zob. A. Przyme�ski, Geografia i skala 

zjawiska bezdomno�ci w Polsce [w:] T. Kami�ski, W. "azewski, H. Skorowski (red.), Bezdomno��, Roczniki 

Naukowe Caritas, Warszawa 1997. 



Bezdomno�� dworcowa jako typ mieszkalnictwa nieformalnego. � 19

Obserwacja oraz przeprowadzone wywiady pozwoli�y wyró�ni� dwie kategorie 

osób zamieszkuj�cych Dworzec G�ówny w Szczecinie, które dla potrzeb badania 

nazwa�em �sta�ymi� oraz �tymczasowymi� mieszka�cami. Obie kategorie ró�ni� si�

znacznie pod wzgl�dem zachowania i praktyk mieszkaniowych, dlatego te� zostan�

omówione osobno.  

�Stali� mieszka�cy to osoby przebywaj�ce regularnie w okresie wiosenno- 

-letnim na terenie dworca oraz w jego najbli�szej okolicy. Jest to sta�a grupa, która po 

zamkni�ciu Pogotowia Zimowego (1.04.) opuszcza schronisko i wybiera �ycie na 

dworcu. Jak zauwa�a jeden z informatorów, tworz� oni pewn� subkultur� bezdomnych 

dworcowych. Aktualnie przebywaj� tam w sposób sta�y trzy kobiety mieszkaj�ce 

razem oraz dwóch m��czyzn mieszkaj�cych tam samotnie. S� to osoby bardzo dobrze 

znane zarówno pracownikom opieki spo�ecznej, jak i Stra�y Ochrony Kolei. 

Informatorzy podkre�laj�, �e w�ród sta�ych mieszka�ców dworca dominuj� osoby 

nadu�ywaj�ce alkoholu, a przypadki sporadycznego picia lub abstynencji zdarzaj� si�

niezwykle rzadko. Potwierdzaj� to obserwacje � bezdomni cz�sto spo�ywali alkohol 

lub byli pod jego wp�ywem, a tryb �ycia odzwierciedla� ich wygl�d. S� to osoby 

zaniedbane i brudne, cz�sto nosz�ce �lady pobicia, przez co wyró�niaj� si� spo�ród 

osób odwiedzaj�cych dworzec. Odznaczaj� si� tak�e z powodu swojego zachowania � 

nierzadko �ebrz� i zaczepiaj� pasa�erów, grzebi� w pobliskich �mietnikach, na 

przyk�ad w poszukiwaniu papierosów. Wygl�d i zachowanie powoduj�, �e rzucaj� si�

w oczy, dlatego te� S�u�ba Ochrony Kolei szybko reaguje na ich obecno��. Jak 

zapewniaj� informatorzy, wszyscy stali mieszka�cy dworca na sezon zimowy 

przenosz� si� do schronisk. Jest to sytuacja wyj�tkowa w skali kraju, spowodowana 

niezwyk�� skuteczno�ci� lokalnych o�rodków pomocy spo�ecznej, a przede wszystkim 

Pogotowia Zimowego, którego wolontariusze rekrutuj� si� z bezdomnych aktualnie 

zamieszkuj�cych schronisko. S� to osoby, które nierzadko same mieszka�y na dworcu, 

dzi�ki czemu znacznie �atwiej sk�aniaj� innych bezdomnych do wspó�pracy. Nale�y tu 

doda�, �e niektórzy respondenci deklarowali ju� teraz ch�� zamieszkania w schro-

nisku, lecz przed rozpocz�ciem akcji Pogotowia Zimowego nie ma tam dla nich 

miejsc.  

�Tymczasowi� mieszka�cy to grupa, któr� tworz� � oprócz np. osób pijanych 

przypadkowo �pi�cych na dworcu � g�ównie bezdomni przejezdni, tak zwani 

�tury�ci�. Osoby te w sezonie letnim podró�uj� od dworca do dworca, nie sp�dzaj�c 

wi�cej ni� 3-4 dni w jednym miejscu, czasowo do��czaj�c do grona �sta�ych� 

mieszka�ców dworca. Osobom tym ze wzgl�du na organizacj� prawn� nie przys�uguje 

pomoc spo�eczna poza miejscem ich ostatniego zameldowania, dlatego te� po 

uzyskaniu dora�nej pomocy zmieniaj� miejsce bytowania. Informatorzy zwracaj�
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uwag�, �e osoby tego typu cz�sto �maskuj� si��, podszywaj�c si� pod zwyk�ych 

pasa�erów � s� czy�ci i schludni, maj� torby podró�ne, jak mówi jeden z respons-

dentów: �s� i tacy, którzy si� w miar� maskuj�, jak ma plecak czy torb�, to si� ju� tak 

nie rzuca w oczy jak z reklamówk�, brudny jeszcze do tego, nieogolony, brudne 

ciuchy, �mierdz�cy przy tym, to nie jest mile widziany nigdzie�. Taki wygl�d  

i zachowanie pozwala im unikn�� stygmatyzacji oraz represji ze strony pracowników 

SOK. Potwierdzaj� to obserwacje � pracownicy ochrony kolei reagowali wy��cznie  

w przypadku osób, które bezsprzecznie wygl�da�y na bezdomne, lub które by�y ju�

pracownikom znane. Osoby do�� schludne i czyste � cz�sto bez baga�u � nie mia�y 

problemu z przebywaniem czy spaniem na terenie dworca, mimo �e do najbli�szego 

poci�gu pozostawa�o jeszcze wiele godzin.

3.2.1.   Funkcje biologiczne 

Podstawow� funkcj� biologiczn� Dworca G�ównego w Szczecinie jest 

zapewnienie fizycznego schronienia osobom bezdomnym. Wida� to szczególnie  

w nocy i podczas z�ej pogody, kiedy to bezdomni ch�tniej i w wi�kszej liczbie zajmuj�

przestrzenie wewn�trz budynku. W dzie�, przy s�onecznej pogodzie, nie zaobserwo-

wa�em �adnej osoby jawnie bezdomnej przebywaj�cej wewn�trz. Mo�na by 

przypuszcza�, �e dworzec b�dzie te� miejscem noclegu wi�kszo�ci przebywaj�cych 

tam bezdomnych, lecz stali mieszka�cy z regu�y nie maj� szansy przespa� si�  

w poczekalni ca�ej nocy, mimo �e jest otwarta ca�� dob�. �Soki�ci�, którzy ich znaj�, 

wypraszaj� ich przy ka�dej okazji. Dlatego mo�na podejrzewa�, �e swobodny nocleg 

udaje si� jedynie osobom nieznanym pracownikom dworca. Nocleg w poczekalni, 

mimo �e po��dany, nie nale�y do wygodnych. "awki skonstruowane s� tak, �e nie 

sposób jest si� na nich po�o�y�, dlatego z regu�y bezdomni �pi� tam w pozycji 

siedz�cej lub cz��ciowo na ziemi. Brak drzwi powoduje, �e szczególnie przy z�ej 

pogodzie jest tam bardzo zimno. Te niedogodno�ci powoduj�, �e bezdomni nierzadko 

szukaj� sobie innych miejsc do spania w najbli�szej okolicy. Podczas obserwacji 

niektóre z osób stale zamieszkuj�cych dworzec nie podejmowa�o nawet próby 

nocowania w poczekalni, od razu znajduj�c sobie miejsce na schodach wej�ciowych 

lub na pobliskich przystankach komunikacji miejskiej. Z relacji ekspertów wynika, �e 

do popularnych miejsc nale�� równie� pobliskie pustostany, klatki schodowe, a niekie-

dy wagony kolejowe odstawione na bocznic�.  

Dworzec G�ówny jest za to przestrzeni� wykonywania przez jego mieszka�ców 

codziennych czynno�ci jak ogl�danie telewizji lub spo�ywanie alkoholu. Telewizja 

by�a ch�tnie ogl�dana w zasadzie przez wszystkie osoby przebywaj�ce noc�  
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w poczekalni, gdy� na zamontowanych tam ekranach nadawany jest ca�odobowy kana� 

informacyjny. Picie alkoholu to czynno��, na któr� nie mog� sobie pozwoli� osoby 

bezdomne podczas wizyty w placówkach pomocy spo�ecznej, na dworcu natomiast 

robi� to bez wi�kszych przeszkód. Alkohol pity jest z regu�y na przystanku 

tramwajowym naprzeciwko g�ównego wej�cia, nierzadko podczas obserwacji stali 

mieszka�cy swobodnie spo�ywali tam alkohol, po czym zasypiali pod wiat�.  

3.2.2.   Funkcje kulturowe 

Trudno mówi� o funkcjach kulturowych w przypadku tymczasowych mieszka�-

ców dworca, dlatego te� skupi� si� jedynie na osobach stale tam przebywaj�cych. 

W�ród sta�ych mieszka�ców szczególnie zintegrowan� grup� tworzy�y trzy starsze 

kobiety w wieku od 45 do 60 lat, wynika to z relacji pracowników pomocy spo�ecznej 

oraz z bezpo�redniej obserwacji. Kobiety podczas pomiaru przebywa�y w zasadzie 

ca�y czas razem, przypadki oddalenia si� której� z nich by�y odnotowywane przez 

kole�anki poprzez wzajemne �wygl�danie� i kontrol�. Gdy która� z kobiet spa�a, 

pozosta�e zostawa�y bezpo�rednio przy niej lub w najbli�szym otoczeniu. Kobiety 

wci�� rozmawia�y ze sob� oraz towarzyszy�y sobie w codziennych czynno�ciach, jak 

zbieranie niedopa�ków. Co interesuj�ce, dworzec w wypadku tej grupy nie by� 

miejscem jedynie wzajemnych interakcji, zdarza�y si� równie� przypadki, gdy do 

kobiet przychodzi�y osoby nieprzebywaj�ce aktualnie na dworcu. Byli to schludni i 

czysto ubrani m��czy�ni, którzy przynosili w�asny alkohol i papierosy i cz�stowali 

nimi kobiety. Wszyscy udawali si� pod wiat� tramwajow�, gdzie bez przeszkód pili, 

ha�asowali i obejmowali si� co jaki� czas. Pozwala to stwierdzi�, �e bezdomno��

dworcowa pozwala na realizacj� pewnych kulturowych potrzeb istotnych z punktu 

widzenia badanej populacji. Nie jest to jednak regu�� � samotny m��czyzna stara� si�

ogranicza� stosunki z reszt� mieszka�ców: �Wie pan, jak pijani, to ró�nie to bywa, 

trzeba uwa�a�. Nie zaczepia�, najlepiej to tylko taka komitywa �cze��" cze��"� i to 

wszystko�, prawdopodobnie z troski o w�asne bezpiecze�stwo.  

Oczywi�cie w przypadku zamieszkiwania takiej przestrzeni spo�ecznej jak 

miejski Dworzec G�ówny nie mo�e by� mowy o jej �uw�aszczeniu�, bezdomni mog�

jedynie czasowo zaj��, a co za tym idzie przyswoi� dan� przestrze�. Do miejsc 

najch�tniej zajmowanych przez bezdomnych podczas obserwacji nale�a�y schody przy 

drugim wej�ciu na teren dworca, gdzie pasa�erów by�o znacznie mniej i gdzie mogli 

bez przeszkód przebywa�. Drugim miejscem by� pobliski przystanek tramwajowy, 

gdzie pod wiat� bezdomni zachowywali si� swobodnie i bez skr�powania spali lub 

oddawali si� codziennym czynno�ciom. 
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3.2.3.  Funkcje ekonomiczne 

Jak ju� wspomnia�em, bezdomni podejmuj� szereg aktywno�ci, które z punktu 

widzenia ich sytuacji �yciowej maj� szczególne znaczenie ekonomiczne, mimo �e nie 

s� prac� w sensie bezwzgl�dnym. Nie inaczej jest w przypadku bezdomno�ci 

dworcowej. Podstawow� form� aktywno�ci mieszka�ców dworca jest tak zwane 

�w�dkowanie�, czyli �ebranie. Strategie s� ró�ne, niektórzy po prostu chodz� od 

pasa�era do pasa�era i prosz� o pieni�dze na jedzenie lub bezpo�rednio na alkohol. 

Popularne s� okoliczne bary i restauracje, gdzie klienci spo�ywaj�cy jedzenie  

w ogródkach daj� pieni�dze bezdomnym, by szybciej si� ich pozby�. Jedna 

respondentka przyzna�a, �e najch�tniej prosi o pieni�dze taksówkarzy, którzy zawsze 

dadz� jej z�otówk� lub dwie. Istniej� te� bardziej wyrafinowane formy pozyskiwania 

pieni�dzy: �ci, jak mówi�, co bardziej cwa�si, ogoleni, �adnie ubrani, no to tam dych�

ma, powiedzmy, i tam sobie podchodzi, �e potrzebuje, mówi: �mam 10 z� i potrzebuj�

na bilet, bo kosztuje tyle i tyle�, ludzie, którzy my�l�, no to id� i kupuj� ten bilet, nie 

daj� mu tej dychy, s� przy tym, ale ten bilet mo�na zwróci�, to nie jest �aden 

problem�. Jak podkre�laj� informatorzy, zebrane fundusze przeznacza si� przewa�nie 

na alkohol, gdy� sta�ym mieszka�com dworca zdiagnozowanym przez opiek�

spo�eczn� przys�uguje przynajmniej jeden posi�ek dziennie, wydawany w okolicznych 

placówkach (informatorzy podawali tu najcz��ciej znajduj�ce si� niedaleko dworca 

schronisko prowadzone przez Siostry Misjonarki Mi�o�ci Matki Teresy z Kalkuty).

�W�dkowanie� na dworcu jest równie� popularne w�ród osób niemieszkaj�cych tam 

na sta�e: �ona by�a tu, u nas mieszka�a i sobie je�dzi�a na dworzec i potrafi�a do stu 

z�oty zarobi� dziennie. Tak �e oni sobie radz� tam�. Zdarzaj� si� równie� przypadki, 

gdy osoby posiadaj�ce mieszkanie podszywaj� si� pod bezdomnych, by wy�udzi�

pieni�dze od pasa�erów. Inn� wa�n� funkcj� ekonomiczn� jest mo�liwo��

przeszukiwania okolicznych �mietników, gdzie bezdomni znajduj� niedopa�ki i resztki 

restauracyjne. Niejednokrotnie mo�na by�o zaobserwowa� takie praktyki podczas 

obserwacji.  

3.2.4.   Bezpiecze�stwo mieszka�ców 

Teren dworca jest przestrzeni� publiczn� cz�sto odwiedzan� zarówno przez 

pasa�erów, jak i przez policj� oraz S�u�b� Ochrony Kolei; obiekt jest równie�

monitorowany, pozwala to mieszka�com na poczucie pewnego bezpiecze�stwa. 

Respondenci nie skar�yli si� na nieprzyjemno�ci czy napa�ci ze strony obcych 

odwiedzaj�cych Dworzec G�ówny. Oczywi�cie, jak podkre�lali eksperci, zdarza�y si�

w przesz�o�ci pobicia, kradzie�e, a nawet morderstwa, ale obecnie nie jest to na 
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porz�dku dziennym. Najcz��ciej ataki agresji ze strony pasa�erów spowodowane s�

przez alkohol lub nachalno�� samych bezdomnych, lecz obecni mieszka�cy nie 

wskazywali tego jako bezpo�rednie zagro�enie. Wydaje si�, �e najwi�kszym 

zagro�eniem dla bezdomnych s� oni sami, poniewa� nierzadko b�d�c pod wp�ywem 

alkoholu dopuszczaj� si� wzajemnych aktów przemocy. Tak relacjonuje to jeden  

z ekspertów: �bo oni niby tworz� spo�eczno�� tak� trzymaj�c� si� kupy, tak�

subkultur� bezdomnych na tym dworcu, ale naprawd� ten alkohol potrafi ich tam 

podzieli�, �e jest to taka do�� fa�szywa i bardzo krucha przyja�� w tym momencie. 

Razem si� wspieraj� i razem si� bij� o �yk wódki niestety. Tak wi�c oni z drugiej 

strony s� w sta�ym zagro�eniu i nie patrz�, czy kobieta czy m��czyzna, kiedy bij� si�

naprawd� o �yka wódki�. Istotnie, wi�kszo�� sta�ych mieszka�ców nosi�a �lady cz�sto 

brutalnych walk � podbite oczy, opuchni�te twarze, krew z uszu, strupy na nogach itp. 

Potwierdzaj� to równie� s�owa samych mieszka�ców, jeden z nich jako jedyne �ród�o 

zagro�enia wskaza� przechodz�cego obok pijanego wspó�mieszka�ca.  

Bezpiecze�stwo to tak�e pewno�� pobytu, która w przypadku sta�ych 

mieszka�ców wydaje si� nie do uzyskania. Nigdy nie mog� by� pewni, czy uda si�

przespa� ca�� noc w danym miejscu, gdy� potencjalnie z ka�dego kto� mo�e ich 

wygoni�. 

4.     Zako�czenie 

Jak wynika z powy�szej analizy, przestrze� dworcowa nie umo�liwia realizacji 

wszystkich funkcji mieszkaniowych. Powoduje to, �e mieszka�cy zmuszeni s� do 

przenoszenia tych funkcji na inne przestrzenie spo�eczne i tak te� w rzeczywisto�ci si�

dzieje. Dworzec zapewnia pewne podstawowe schronienie przed warunkami 

atmosferycznymi, lecz rzadko w sposób pe�ny i wystarczaj�cy. Dlatego te� bezdomni 

decyduj� si� na nocleg w innych pobliskich miejscach jak pustostany czy przystanki 

tramwajowe, gdzie mog� do�� spokojnie przetrwa� noc. W sprawach wy�ywienia  

i higieny osobistej mieszka�cy dworca udaj� si� do pobliskiego punktu pomocy 

spo�ecznej prowadzonego przez siostry zakonne. Bez zb�dnych formalno�ci mo�na 

uzyska� tam ciep�y posi�ek, a raz w tygodniu wzi�� k�piel. Bezdomni dostaj� tam 

bielizn�, past� i szczoteczk� do z�bów oraz inne artyku�y pierwszej potrzeby. Jedynym 

warunkiem uzyskania pomocy jest trze�wo�� i modlitwa, co nie wszystkim 

bezdomnym odpowiada, lecz i tak, jak relacjonuj� informatorzy, przychodzi tam 

nawet do 200 osób dziennie. Takich punktów w Szczecinie jest wi�cej i wszyscy 

przepytani mieszka�cy podkre�lali, �e korzystaj� z pomocy tego typu. Wizyta w takich 
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miejscach s�u�y równie� celom towarzyskim, jeden z respondentów � nieufny wobec 

wspó�mieszka�ców � stwierdzi�, �e to w�a�nie tam ma znajomych. Innymi miejscami 

umo�liwiaj�cymi zdobycie po�ywienia w mie�cie s� �mietniki przy sieciach 

restauracji typu McDonald�s lub KFC oraz zaplecza sklepów spo�ywczych: �tam s� te 

�mietniki poodgradzane, ale tam nawet je wystawiaj�, �eby ludzie sobie brali zwroty 

pieczywa, no i tam jako� sobie daj� rad��. Pozwala to stwierdzi�, �e bezdomni 

mieszka�cy dworca dysponuj� szeregiem przestrzeni spo�ecznych, gdzie usi�uj�

zaspokoi� podstawowe potrzeby mieszkaniowe niemo�liwe do realizacji w ich 

dotychczasowym miejscu pobytu.  

Podsumowuj�c, bezdomno�� dworcowa nie jest najpopularniejsz� odmian�

bezdomno�ci ulicznej w Szczecinie, co trzeba uzna� za pewien ewenement i wzi�� to 

pod uwag� przy próbie uogólnienia wniosków p�yn�cych z badania. W�ród populacji 

mieszka�ców Dworca G�ównego w Szczecinie mo�na wyró�ni� dwie kategorie osób 

bezdomnych. Pierwsz� s� stali mieszka�cy dworca, którzy przebywaj� tam przewa�nie 

w sezonie wiosenno-letnim. Drug� kategori� stanowi� osoby bezdomne stale 

podró�uj�ce po kraju i nieprzebywaj�ce na dworcu wi�cej ni� par� dni. Dane zebrane 

w badaniu pozwalaj� stwierdzi�, �e przestrze� dworca oferuje ró�ny stopie�

funkcjonalno�ci dla ka�dej z wyró�nionych kategorii mieszka�ców. Dla bezdomnych 

przejezdnych dworzec jest miejscem �atwego noclegu, a w perspektywie mo�e 

stanowi� �ród�o po�ywienia i pieni�dzy na dalsz� podró�. Mo�na podejrzewa�, �e w 

przypadku tej kategorii osób przenoszenie funkcji jest utrudnione lub te� niemo�liwe, 

gdy� znajduj� si� w miejscu nie do ko�ca sobie znanym (pomijam tu przypadki 

wielokrotnego odwiedzania danego miasta, które mog� mie� miejsce w wieloletniej 

karierze �turysty�). Dlatego te� realizacja funkcji mo�e ogranicza� si� jedynie do 

przestrzeni dworca, która u swych podstaw jest jednakowa w ca�ym kraju, lub do 

o�rodków pomocy spo�ecznej, które dzia�aj� na podobnych zasadach. Trzeba jednak 

pami�ta�, �e rejonizacja pomocy tego typu utrudnia swobodne z niej korzystanie 

osobom stale podró�uj�cym.  

Sytuacja �sta�ych� mieszka�ców jest bardziej skomplikowana, gdy� z racji 

jawno�ci ich sytuacji �yciowej maj� ograniczone mo�liwo�ci dzia�ania w obr�bie 

zamieszkiwanej przestrzeni. S� to osoby znane na dworcu, wyró�niaj�ce si�

zachowaniem i wygl�dem, przez co usuwa si� je z przestrzeni u�ytkowej dworca, gdy�

w jawny sposób �ami� spo�ecznie przyj�te sposoby jej u�ytkowania. Powoduje to, �e  

i tak w�ski ju� wachlarz funkcji mieszkaniowych mo�liwych do realizacji jeszcze si�

zaw��a, co prawdopodobnie motywuje bezdomnych do przenoszenia najwa�niejszych 

funkcji na inne przestrzenie spo�eczne. Sprawy higieny osobistej i spo�ywania 

gor�cych posi�ków za�atwiane s� w placówkach pomocy spo�ecznej. W przypadku 
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trudno�ci z przebywaniem na dworcu bezdomni przenosz� si� w inne miejsca w jego 

pobli�u (przystanki tramwajowe, pustostany, wagony kolejowe). Tak�e spotkania 

towarzyskie, którym cz�sto towarzyszy spo�ywanie alkoholu, nie mog� by�

organizowane bezpo�rednio na terenie dworca. Bezdomno�� dworcowa jawi si� w tym 

wypadku jako wysoce niefunkcjonalna i wymagaj�ca sta�ego posi�kowania si�

alternatywnymi przestrzeniami spo�ecznymi. Dowodem na to mog� by� deklaracje 

niektórych mieszka�ców, którzy ju� wykazywali ch�� zamieszkania w schronisku. 

Zasadnicz� kwesti� przywi�zuj�c� bezdomnych do dworca jest jego funkcjonalno��

ekonomiczna, co podkre�laj� zgodnie wszyscy eksperci: �tylko i wy��cznie w�dkowa-

nie ich tam trzyma przy �yciu, przede wszystkim�. Pozyskiwanie pieni�dzy, czyli tak 

zwane �w�dkowanie�, wydaje si� by� kluczow� funkcj� dworca, poniewa� umo�liwia 

mieszka�com kontynuowanie ich dotychczasowego trybu �ycia; niestety cz�sto ��czy 

si� ze sta�ym spo�ywaniem alkoholu. Oczywi�cie zebrane dane nie pozwalaj�

wykluczy� tak�e innych pobudek. �ycie osoby bezdomnej, mimo �e rz�dzi si�

podobnymi potrzebami, ró�ni si� jednak od �ycia przeci�tnej osoby i mo�e cechowa�

si� prawami umykaj�cymi krótkotrwa�ej obserwacji. Na pewno problem wymaga 

pog��bionych i systematycznych bada� nad praktykami mieszkaniowymi osób 

pozbawionych mieszka� absolutnie. Nale�y równie� pami�ta�, �e osoby �yj�ce na 

dworcu stanowi� niewielki procent osób bezdomnych w Polsce i nie mo�na 

uto�samia� ich wygl�du i zachowania z ca�� populacj�, co niestety cz�sto si� czyni. 
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