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BEZDOMNE KOBIETY W OPINII BEZDOMNYCH KOBIET
WSTÊP
Problematyka bezdomnoci jest podejmowana przez naukowców, a szczególnym zainteresowaniem ciesz¹ siê badania prowadzone wród mê¿czyzn przebywaj¹cych w schroniskach i noclegowniach, m.in. ze wzglêdu na ich liczebnoæ
i zwi¹zan¹ z tym ³atwiejsz¹ dostêpnoæ do respondentów. Wci¹¿ zbyt ma³o uwagi
powiêca siê bezdomnoci kobiet, która zdecydowanie ró¿ni siê od bezdomnoci
mê¿czyzn. Wspomniane ró¿nice dotycz¹ nie tylko liczebnoci, ale tak¿e uwarunkowañ, schematu popadania w bezdomnoæ, funkcjonowania w sytuacji bezdomnoci czy przezwyciê¿ania problemu.
Niniejszy artyku³ zosta³ napisany w oparciu o szersze, w³asne badania, które
zosta³y przeprowadzone w 2009 r. wród 52 bezdomnych kobiet na terenie województwa podkarpackiego. Badane osoby zosta³y dobrane pod wzglêdem
kryterium wieku, miejsca przebywania podczas prowadzenia badañ oraz okazjonalnego lub sta³ego pobytu w schronisku1. Zastosowano autobiograficzny wywiad narracyjny, bêd¹cy szczególn¹ form¹ wywiadu swobodnego lub pog³êbionego2. W tekcie podjêto próbê ukazania opinii bezdomnych kobiet na temat ich
samych. Zobrazowano dostrze¿one przez nie uwarunkowania bezdomnoci innych kobiet, jak równie¿ podjêto próbê nakrelenia dokonanej przez respondentki
charakterystyki.

1 Ze wzglêdu na zapewnienie pe³nej ochrony danych osobowych imiona badanych kobiet
zosta³y zmienione, a nazwy miejscowoci pominiêto.
2 Szerzej zob. B. Szluz, wiat spo³eczny bezdomnych kobiet, Wydawnictwo Bonus Liber, Warszawa 2010. Niektóre fragmenty wypowiedzi bezdomnych kobiet, zamieszczone w niniejszym artykule, zosta³y wykorzystane w przywo³anej publikacji.
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1. BEZDOMNOÆ KOBIET  ZARYS PROBLEMATYKI
Od momentu ujawnienia problemu bezdomnoci w Polsce, tzn. w ostatnim
dwudziestoleciu, zmieni³a siê struktura zbiorowoci bezdomnych. Pocz¹tkowo
byli to zazwyczaj samotni mê¿czyni, w kolejnych latach bezdomnymi stawa³y
siê kobiety, zarówno samotne, jak i z dzieæmi, rodziny, a nawet same dzieci3.
Wród bezdomnych zdecydowanie przewa¿aj¹ procentowo mê¿czyni nad kobietami. Poszczególni naukowcy podaj¹ zró¿nicowane dane, które mieszcz¹ siê
w nastêpuj¹cych przedzia³ach: mê¿czyni stanowi¹ wiêkszoæ, oko³o 6090%,
a kobiety oko³o 1040%4.
Bezdomnoæ powstaje na skutek kumulacji czynników, które j¹ wywo³uj¹.
Przyczyn tego problemu upatruje siê po stronie ró¿nych uwarunkowañ: politycznoekonomicznych, prawnych, strukturalnych czy spo³ecznych. Bierze siê pod
uwagê czynniki zewnêtrzne i niezale¿ne od osób, które staj¹ siê bezdomne. Wskazuje siê tak¿e te, na które osoby bezdomne maj¹ wp³yw. Trudno jest niekiedy
dokonaæ rozró¿nienia pomiêdzy przyczyn¹ a skutkiem bezdomnoci5.
3 Por. A. Przymeñski, Bezdomnoæ jako kwestia spo³eczna w Polsce wspó³czesnej, Wydawnictwo AE, Poznañ 2001, s. 7277; ten¿e, Bezdomnoæ dzieci w Polsce wspó³czesnej, w: Pokolenie
wygranych. Ci¹g dalszy badañ nad sytuacj¹ dzieci i m³odzie¿y w procesie transformacji, red. J. Sztumski, Wydawnictwo l¹sk, Katowice 2006, s. 2554.
4 Szacunkowe dane na ten temat podawali po 2000 r. m.in.: A. Przymeñski, Bezdomnoæ jako
kwestia spo³eczna w Polsce wspó³czesnej, dz. cyt., s. 80; E. Jagodziñska, O przyczynach bezdomnoci w Polsce  wybrane zagadnienia, <http://www.bratalbert.pl>, (data dostêpu: 24.09.2007); L. Stankiewicz, Zrozumieæ bezdomnoæ. Aspekty polityki spo³ecznej, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2002,
s. 39; J. Auleytner, Polityka spo³eczna, czyli ujarzmienie chaosu socjalnego, Wydawnictwo WSP
TWP, Warszawa 2002, s. 457; D.M. PiekutBrodzka, Bezdomnoæ, Wydawnictwo ChAT, Warszawa
2006, s. 170; M. Dêbski, Socjodemograficzny portret zbiorowoci ludzi bezdomnych województwa
pomorskiego  grudzieñ 2007 (Raport z badañ), Pomost  o bezdomnoci bez lêku. Pismo samopomocy, Gdañsk 2007, s. 25; ten¿e, Sytuacja bezdomnych kobiet w województwie pomorskim, Forum
 o bezdomnoci bez lêku 1(2008), s. 74, B. Szluz, wiat spo³eczny bezdomnych kobiet, dz. cyt.,
s. 9899. Zbli¿one dane przytacza w odniesieniu do Republiki Czeskiej J. Pavelková. Por. ta¿, Antropologickosociální studie problematiky bezdomovcù a ebrákù v Èeské Republice, Wydawnictwo
ECON publishing, s.r.o., Praha 2010, s. 138.
5 Na temat przyczyn bezdomnoci kobiet po 2000 r. pisali m.in.: A. Bia³as, Empiryczna weryfikacja przyczyn bezdomnoci kobiet, <http://www.bratalbert.pl>, (data dostêpu: 16.07.2008);
H. Borcz, Praca socjalna z bezdomnymi matkami (na przyk³adzie Schroniska dla Matki i Dziecka
im. Teresy Strzembosz w Zielonej Górze), w: Pomoc spo³eczna. Praca socjalna. Teoria i praktyka,
t. 2, red. K. MarzecHolka, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2003, s. 43; M. Tyl, Dysfunkcjonalnoæ rodziny a bezdomnoæ, Praca Socjalna 1(2005),
s. 56; D.M. PiekutBrodzka, Bezdomnoæ, dz. cyt., s. 329; I. Grabarczyk, System wsparcia i pomocy
bezdomnym (na przyk³adzie dzia³alnoci Domu dla Odzyskanych dla ¯ycia  Markot w Marwa³dzie), Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2007, s. 150; A. Szajerska, Reintegracja spo³ecznozawodowa
bezdomnych kobiet na przyk³adzie mieszkanek schronisk w województwie kujawskopomorskim,
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Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e czas trwania kobiet w bezdomnoci
w kolejnych latach wyd³u¿a siê. Jednak¿e znacznie czêciej ni¿ mê¿czyni wracaj¹ one do poprzedniego miejsca zamieszkania po krótszym czasie pozostawania w bezdomnoci. Jednoczenie bezdomne kobiety s¹ najczêciej m³odsze ni¿
bezdomni mê¿czyni. Z roku na rok obserwuje siê nap³ywanie do schronisk stosunkowo m³odych kobiet, ale wci¹¿ istnieje odsetek osób, które w bezdomnoæ
wchodz¹ po 50 czy 60 roku ¿ycia. Dostrzegane jest zjawisko starzenia siê osób
bezdomnych, które jest odzwierciedleniem procesu starzenia siê spo³eczeñstwa6.
Bezdomnoæ kobiet zwi¹zana jest ze skomplikowan¹ sytuacj¹ rodzinn¹. Znajduj¹ siê one w stanie przejciowej lub trwa³ej separacji, a czêæ z nich jest samotna, tzn. nie zawar³a zwi¹zku ma³¿eñskiego b¹d rozwiod³a siê. Wiêkszoæ osób,
które przebywaj¹ w schroniskach, ma dzieci. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e istnienie
konfliktów w rodzinie prowadzi do odchodzenia od mê¿a lub partnera. Zdarzaj¹
siê powroty do domu, szczególnie matek z dzieæmi. Niekiedy koñcz¹ siê one po
pewnym czasie ponownym przybyciem do orodków, poniewa¿ sytuacje konfliktowe w rodzinie powtarzaj¹ siê7. Zdecydowana wiêkszoæ kobiet pochodzi z rodzin robotniczych. Osi¹gaj¹ niskie dochody, utrzymuj¹ siê z zasi³ków, rodków
otrzymywanych w placówkach, rzadziej z pracy zawodowej, a w przypadku starszych kobiet jest to emerytura lub renta. Najczêciej ukoñczy³y tylko szko³ê podstawow¹ lub zawodow¹, dlatego uzyskiwane przez nie dochody s¹ niskie. Ich
sytuacja rodzinna jest najczêciej prawnie nieuregulowana. Czêæ z nich wspólnie z dzieæmi bytuje w patologicznych rodowiskach. Wykazuj¹ one niski poziom
zaradnoci ¿yciowej, s¹ samotne i pozbawione pomocy rodziny. Nie s¹ odpowiednio przygotowane do pe³nienia roli ¿ony, matki czy pracownika. Nie potrafi¹
przyj¹æ odpowiedzialnoci za siebie, w konsekwencji uzale¿niaj¹ siê od innych
osób np. finansowo. Jakakolwiek próba niepodporz¹dkowania siê koñczy siê konfliktem, ucieczk¹, a w konsekwencji bezdomnoci¹.
Z kolei, jednostki przebywaj¹ce poza schroniskami to niemal wy³¹cznie osoby bezdzietne lub niemaj¹ce przy sobie dzieci. S¹ uzale¿nione od alkoholu b¹d
narkotyków i towarzysz¹ grupie mê¿czyzn (prostytuuj¹ siê, zauwa¿alna jest u nich
progresywna degradacja fizyczna i psychiczna). Specyficzn¹ kategori¹ osób samotnie wychowuj¹cych dzieci s¹ bezdomne matki. S¹ to najczêciej m³ode dziewczyny, wyrzucone z rodzinnego domu z powodu panieñskiej ci¹¿y, kobiety uciew latach 20042006, w: Oblicza bezdomnoci, red. M. Dêbski, S. Retowski, Wydawnictwo UG,
Gdañsk 2008, s. 245; M. Dêbski, Sytuacja bezdomnych kobiet w województwie pomorskim, dz. cyt.,
s. 5560; B. Szluz, wiat spo³eczny bezdomnych kobiet, dz. cyt., s. 5662.
6 Por. M. Dêbski, Socjodemograficzny portret zbiorowoci ludzi bezdomnych województwa
pomorskiego  grudzieñ 2007 (Raport z badañ), dz. cyt., s. 27, 3031; B. Szluz, wiat spo³eczny
bezdomnych kobiet, dz. cyt., s. 102103, 105.
7 Por. tam¿e, s. 108.
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kaj¹ce wraz z dzieæmi od mê¿ów lub konkubentów, podopieczne placówek opiekuñczowychowawczych czy osoby opuszczaj¹ce zak³ady karne. Wraz z kobietami wspó³uczestnikami jawi¹cych siê problemów s¹ dzieci, których proces socjalizacji mo¿e byæ zagro¿ony. Ubóstwo i brak sta³ego miejsca zamieszkania s¹ czynnikami powoduj¹cymi wycofywanie siê z ró¿nych dziedzin aktywnoci. Szansa
na wyjcie ze stanu bezdomnoci kobiet jest zró¿nicowana. Czêæ osób mo¿na
nazwaæ ofiarami kryzysów rodzinnych, które mog¹ byæ przejciowe, niektóre nie
dostrzegaj¹ mo¿liwoci zmiany ¿yciowej sytuacji, a potencjalne modyfikacje napawaj¹ je lêkiem8.
2. UWARUNKOWANIA BEZDOMNOCI KOBIET W ICH OPINII
Dokonuj¹c analizy wypowiedzi 52 bezdomnych kobiet, dostrze¿ono, ¿e pojedyncza przyczyna bezdomnoci innych kobiet by³a wskazywana przez nieliczne respondentki. Zdecydowanie czêciej wymieniane by³y dwa, trzy czynniki,
b¹d nawet jeszcze wiêksza ich liczba. Analizuj¹c uwarunkowania tego problemu spo³ecznego, trudno jest bowiem wyizolowaæ i wskazaæ jeden czynnik, najczêciej jest to sprzê¿enie kilku z nich. Referuj¹c przyczyny popadania kobiet
w bezdomnoæ, jako jedn¹ z g³ównych respondentki wskazywa³y ich uzale¿nienie od alkoholu (21 osób), tylko jedna z badanych wspomnia³a o uzale¿nieniu od
narkotyków.
Takie m³ode dziewczyny ( ) ju¿ le¿¹ i pij¹ i æpaj¹. (Nina, 52 lata, s. 59)
Mnie siê wydaje, to szczególnie alkohol. Tutaj ((w schronisku)) s¹ tylko trzy osoby, co nie s¹ ((uzale¿nione od alkoholu)). A reszta, to same alkoholiczki. To jest
przyczyna. No i mê¿owie ich powyrzucali z domu, zwykle przez picie. No i dzieci
siê wyzby³y, m³ode dziewczyny i dzieci s¹ w domu dziecka. Mo¿e i mê¿owie siê
przyczynili do tego. Nieraz mê¿owie wychowuj¹, a one s¹ tu. Mnie to zastanawia,
jak mo¿na nie zajmowaæ siê dzieæmi. Tak alkohol robi. (Stefania, 71 lat, s. 78)
Kolejnymi z wymienionych przyczyn s¹ konflikty w rodzinie (10 osób) i przemoc (4 osoby). Wród sprawców przemocy dowiadczanej przez bezdomne kobiety, respondentki wskazywa³y przede wszystkim mê¿a, który najczêciej nadu¿ywa³ alkoholu, i w³asne dzieci.
Kobiety maj¹ dzieci i mê¿ów, kobieta zostaje z mê¿em i nie znajdzie te¿ porozumienia z dzieæmi, w na³óg popada, za mieszkanie nie p³aci i staje siê bezdomna.
(Miros³awa, 48 lat, s. 7)
8

Por. tam¿e, s. 123126; B. Szluz, Homelessness of singlemother families, w: Psychologia
Cassoviensis 2008, red. L. Lova, B. Gajdoová, B. KováèováHolevová, Wydawnictwo UPJ,
Koice 2010, s. 176184.
9 Wszystkie numery stron, umieszczone przy poszczególnych fragmentach wypowiedzi badanych osób, odnosz¹ siê do wywiadów. Wywiady narracyjne nagrano na dyktafon, a nastêpnie ich
treæ zosta³a dok³adnie przepisana, dokonano zatem wiernej transkrypcji.
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Kobiety staj¹ siê bezdomne, bo siê boj¹ panów mê¿ów, ¿eby nie dostaæ jakiego
ciosa w nos jakim no¿em. (Natalia, 64 lata, s. 5)
Do uwarunkowañ bezdomnoci kobiet badane osoby zalicza³y równie¿ te,
które lokowa³y po stronie mê¿ów: alkoholizm (2 osoby), niewiernoæ (1 osoba).
( ) mo¿e alkoholizm mê¿a. Mo¿e picie. Mo¿e poniewierka te¿ by³a i mo¿e nie
mieli pomocy od rodzin i od znajomych, przyjació³ i mo¿e dlatego. (Gabriela,
41 lat, s. 1920)
Zdrada, alkoholizm, no bo m¹¿ pije, albo kobieta. Przemoc na pewno. No mo¿e
nawet na pocz¹tek przemoc. Eksmisje, niep³acenie za mieszkanie. (Bogna, 46 lat,
s. 11)
Z kolei po stronie kobiet dostrzega³y nastêpuj¹ce przyczyny: prostytuowanie
(4 osoby), bezradnoæ (3 osoby), konflikty z prawem i pobyt w zak³adzie karnym
(2 osoby), ci¹¿ê (1 osoba), wejcie w rodowisko o charakterze patologicznym
(1 osoba).
Mo¿e stosunki siê nie uk³adaj¹. M¹¿ niektóre bi³, ci¹gn¹³ za w³osy, poniewiera³.
Dom zostawi³y i przysz³y tutaj. Dok¹d mo¿na, przecie¿ m¹¿ mo¿e zabiæ. Niektóre
pij¹, to wszystko pijacka morda. To wszystko, to pi³o, le siê prowadzi³o, ch³opów mia³o pe³no. To z milicj¹ ma ci¹gle do czynienia. Us³ugi na rynku dla ch³opów robi¹, za to picie wódki. S¹ takie, które przebywa³y w wiêzieniu. Ta jedna,
taka bez zêbów, oczy ma takie czarne, to ona by³a w wiêzieniu, bo zabi³a cz³owieka. (Marta, 78 lat, s. 5)
S¹ takie, jedna przyjecha³a z zak³adu karnego. W ma³¿eñstwie siê nie u³o¿y³o,
alkohol, nie zgadzaj¹ siê, uciekaj¹ od mê¿a, wpad³a w z³e towarzystwo, szczególnie towarzystwo. (Dominika, 35 lat, s. 7)
No na przyk³ad id¹ z facetami do ³ó¿ka przed lubem ((zachodzi w ci¹¿ê)), potem
facet okazuje siê debilem, albo rodzice s¹ jacy tacy. (Kornelia, 18 lat, s. 5)
Respondentki podkrela³y, ¿e czêæ kobiet trafi³a do schroniska, poniewa¿
nie uzyska³a wsparcia ze strony rodziny czy znajomych (5 osób). Zaoferowana
pomoc mog³aby ich zdaniem zapobiec bezdomnoci niektórych osób.
Moim zdaniem maj¹ trudn¹ sytuacjê rodzinn¹, materialn¹. No i nie radz¹ sobie same
w ¿yciu, nie maj¹ wsparcia drugich osób, nie maj¹ wsparcia rodziny. ¯eby kto
im pomóg³. Nie maj¹ osoby wspieraj¹cej, bo je¿eli by mia³y, to po prostu kto by
im pomóg³, czy by mia³y jak¹ rodzinê, czy matkê czy ojca, wziê³a by do siebie
i by jako pomog³a, a je¿eli nie maj¹, no to jest ju¿ ciê¿ko. (Wiktoria, 28 lat, s. 7)
Badane osoby wskazywa³y tak¿e na pojawianie siê bezdomnoci w ¿yciu
kobiet w podesz³ym wieku, które wymagaj¹ opieki ze strony innych osób (3 osoby). W sytuacji jej braku czêæ starszych kobiet, najczêciej chorych, popad³a
w bezdomnoæ.
Niektóre nie mog¹ byæ same, bo sobie nie radz¹. Zostawi³y rodzinie pole, inna
w dzier¿awê zostawi³a, a same s¹ tutaj ((w schronisku)). W polu ju¿ nie s¹ zdolne
robiæ. (Aleksandra, 71 lat, s. 7)
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Tylko jedna osoba powiedzia³a, ¿e przyczyn¹ mo¿e byæ m.in. choroba b¹d
wypadek losowy.
Wród przyczyn bezdomnoci dostrzegam: uzale¿nienia, konflikty w rodzinie,
rodzina nie chce mieæ z dan¹ osob¹ nic wspólnego, choroba, wypadki losowe.
(Milena, 32 lata, s. 6)
W wypowiedziach bezdomnych kobiet powtarza³y siê stwierdzenia, w których wskazywa³y one na w³asny wybór, którego dokonuj¹ jednostki (4 osoby).
Czasem z wyboru. Znam takich ludzi. Oni s¹ na dworcach. Ja tego zrozumieæ nie
mog³am. Jakbym mia³a wybieraæ, to bym na pewno nie chcia³a byæ w takim miejscu, tylko jak najbli¿ej mieæ rodzinê, w³asny dom. Znajdowaæ siê jak najdalej od
takich miejsc. Pozna³am takie osoby. Im jest tak dobrze. (Agnieszka, 22 lata, s. 6)
Ona mówi³a, ¿e woli tak ¿yæ. ¯e ona woli tak ¿yæ, ¿eby nie mieæ tego obowi¹zku, ¿eby nie martwiæ siê o nikogo. Taki w³asny wiadomy wybór. (Matylda, 24 lata, s. 9)
Respondentki czêæ winy za bezdomnoæ przypisywa³y samym kobietom
(4 osoby). Wymieniaj¹c czynniki warunkuj¹ce bezdomnoæ kobiet, lokowa³y winê
w³anie po ich stronie.
Niektóre kobiety staj¹ siê bezdomne ze swojej winy. (Michalina, 69 lat, s. 56)
Jedna z kobiet, które wysz³y z bezdomnoci, obarcza³a win¹ polski rz¹d.
Wi¹za³a j¹ z niew³aciwymi rozwi¹zaniami prawnymi w zakresie przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie. Dostrzega³a tak¿e problem braku reakcji na sytuacjê
przemocy ze strony s³u¿b spo³ecznych czy osób z najbli¿szego rodowiska. W jej
wypowiedzi pojawi³a siê równie¿ krytyka skierowana do policji, która  stosuj¹c
niew³aciwe werbalne komunikaty w czasie przeprowadzania interwencji  doprowadzi³a do kolejnego aktu przemocy ze strony mê¿a.
To jest wina te¿ polskiego rz¹du. Osoba pokrzywdzona powinna zostaæ. Ofiara
odchodzi, a sprawca zostaje. To nie jest nadal rozwi¹zane. Niekiedy jest tak, ¿e
nie zwraca siê uwagi w sytuacji przemocy. Do mnie przyjecha³ policjant, powiedzia³, ¿e przyszed³ do mnie na romans. Ja mia³am potem awanturê, on sprowokowa³ mê¿a do kolejnej awantury. To nieumiejêtnoæ ze strony policjantów. Ja nie
wiem, czy to by³ ¿art, czy chcia³ co sprawdziæ, nie wiem. Osoby bezdomne s¹
poszkodowane. Trac¹ dach nad g³ow¹. Trac¹ wszystko. (Tamara, 36 lat, s. 78)
Tylko jedna badana osoba do najwa¿niejszych czynników wywo³uj¹cych
bezdomnoæ zaliczy³a brak pracy i mieszkania.
To s¹ najwa¿niejsze powody, brak pracy i brak swojego mieszkania. (Sabina, 35 lat,
s. 67)
Piêæ osób uzna³o, ¿e przyczyn¹ bezdomnoci kobiet by³a eksmisja spowodowana niep³aceniem nale¿noci za czynsz, a dwie wskaza³y na trudn¹ sytuacjê
materialn¹ rodziny.
Eksmisja, bo to te¿ ró¿ne przyczyny s¹ eksmisyjne, bo kogo nie staæ na p³acenie
mieszkania. (Adrianna, 29 lat, s. 8)
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Najczêstsz¹ przyczyn¹ jest alkohol, to jest wiêkszoæ kobiet, wykorzystywanie
i oszukiwanie finansowe przez mê¿czyzn, gdzie kobieta popada w d³ugi, eksmisja. (Agata, 47 lat, s. 9)
Dokonuj¹c analizy wypowiedzi bezdomnych kobiet, mo¿na zauwa¿yæ szereg przyczyn, które warunkuj¹ pojawianie siê bezdomnoci. Czêæ respondentek
umiejscawia³a je po stronie samych kobiet, mówi¹c o ich winie, a nawet dokonanym wyborze. Mniej stwierdzeñ odnosi³o siê do uwarunkowañ niezale¿nych bezporednio od samych kobiet. W niektórych wypowiedziach respondentki ograniczy³y siê do wymieniania przyczyn, ale pojawia³y siê tak¿e nieliczne ich uzasadnienia, pewne nawi¹zania do w³asnej sytuacji.
3. BEZDOMNE KOBIETY WOBEC SAMYCH SIEBIE
Badane osoby wielokrotnie w swoich wypowiedziach podkrela³y konfliktowoæ, k³ótliwoæ, a nawet agresywnoæ bezdomnych kobiet przebywaj¹cych
w schroniskach. Zró¿nicowane cechy spo³ecznodemograficzne i potrzeby bardzo czêsto staj¹ siê czynnikami wywo³uj¹cymi konflikty miêdzy podopiecznymi
placówek.
Tu w orodku siê wszystkie k³óc¹, kln¹ siê. Wszystkie do komunii w niedzielê
id¹. Dno kompletne. Tu jest prawie ca³a wiocha, takie prostactwo. S¹ ludzie ze
wsi, których kocham, ale tu jest samo barach³o, tylko ku i ku (Aleksandra,
71 lat, s. 7)
Bezdomne kobiety okrela³y inne bezdomne jako:, fajne, ciep³e, kochane, dobre, wyrozumia³e, serdeczne, weso³e, rzetelne, lojalne, normalne, a tak¿e jako: bezradne, zepsute, nielojalne, k³ótliwe, znerwicowane, konfliktowe, zgryliwe, upierdliwe, nie¿yczliwe, niedobre,
wredne, samolubne, leniwe, pijaczki, alkoholiczki, degeneratki,
margineski, osoby z rodzin patologicznych. Wród cech zosta³y zatem wymienione zarówno maj¹ce zabarwienie pozytywne, jak i cechy negatywne.
S¹ to osoby bezradne. Nie wiedz¹, co maj¹ ze sob¹ zrobiæ tylko najczêciej s¹
znerwicowane. (Wiktoria, 28 lat, s. 7)
Bezdomni to osoby bardzo ciep³e, wyrozumia³e, serdeczne, niektóre s¹ konfliktowe, to prawda (miech). (Karolina, 32 lata, s. 14)
S¹ takie ludzie, trudno powiedzieæ, pijaczki by³y. S¹ margineski takie, ró¿ne s¹
i kochane. (Zofia, 79 lat, s. 14)
Jedne s¹ k³ótliwe, jedne s¹ weso³e, jedne s¹ zgryliwe. No ró¿ne. Tak, jak ludzie
maj¹ charaktery, to takie s¹. Nie ró¿nimy siê niczym od ludzi, którzy maj¹ mieszkania. (Adrianna, 29 lat, s. 8)
Mi siê wydajê, ¿e s¹ dobre. Ci którzy nie pij¹ dobrzy. Ci którzy pij¹ to s¹ degeneraci, wie pani. Tak mi siê wydaje, przynajmniej moim zadaniem. Ci którzy pij¹
alkohol jest dla nich wszystkim tym. Tam s¹ ³awki za supermarketem w ( ),
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mówi¹ skwer, wie pani. I tam siedz¹ i pij¹ i pi¹ tam na tych ³awkach. (Nina,
52 lata, s. 6)
Du¿o z nich to s¹ z rodzin patologicznych. Ale ogólnie s¹ fajne. (Kornelia,
18 lat, s. 5)
Kobiety bezdomne s¹ samolubne, a i ja do nich zaliczona. Tak, aby ja, a nie bardzo by mnie interesowa³ m¹¿, czy dzieci. Wnuki malutkie, to tak, aby siê pobawiæ, jak lalk¹, ale na d³u¿ej nie. Na mnie mówili leniuch, bo ja le¿a³am ci¹gle na
sianie. (Natalia, 64 lata, s. 5)
Pomimo przebywania w jednym orodku, niekiedy d³ugotrwa³ego, bezdomne kobiety nie przejawia³y poczucia wspólnoty, nie mia³y do siebie zaufania10.
Przyk³adem mo¿e byæ fragment wypowiedzi jednej z nich:
Trzeba wiedzieæ, co siê z kim gada. Nie warto swoich problemów opowiadaæ.
Wolê to z sob¹ dusiæ. Jedna siê wymieje, inna powie, ¿e dobrze ci tak. Tutaj nie
ma z kim porozmawiaæ. Ciê¿ko. (Alberta, 72 lata, s. 6)
W wypowiedziach badanych jednostek pojawia³y siê stwierdzenia ukazuj¹ce
jawienie siê zwi¹zków z innymi bezdomnymi kobietami, jednak¿e wymienia³y
one nazwiska znanych im osób, które zapozna³y w placówce lub w miejscach
przebywania bezdomnych, np. na dworcach PKP czy PKS, w domach przeznaczonych do rozbiórki, na klatkach schodowych, w parkach.
Z dziewczynami te¿ jestem z¿yta. Dzwoniê do nich. Wczoraj dzwoni³am. Ze
wszystkimi. Wszystkie znam. Te co nowe przysz³y ((do schroniska)) to mo¿e nie.
( ) Na stacji te¿ by³a. Ró¿ê, spoko dziewczyna. Ma moje ciuchy. Kogo jeszcze
tam znam? Igê t¹, co ma teraz t¹ nogê. Starsza pani, ja do niej do szpitala chodzi³am ca³y czas. ( ) Tak¿e mile wspominam schronisko. (Bogna, 46 lat, s. 5)
Pojawi³y siê tak¿e opinie, w których respondentki odrzucone przez w³asn¹
rodzinê, postrzega³y bezdomne mieszkanki schroniska w³anie jako rodzinê.
Mam kole¿anki niektóre starsze, to mo¿na powiedzieæ, ¿e mam tu ((w schronisku)) rodzinê. Tu znalaz³am rodzinê. (Laura, 31 lat, s. 7)
Bezdomne kobiety podkrela³y rodz¹ce siê niejednokrotnie uczucie zazdroci wobec osób, które wysz³y z bezdomnoci. Dostrzega³y jednoczenie poniesione przez innych bezdomnych niepowodzenia, doznane pora¿ki. Wi¹za³y je m.in.
z problemem uzale¿nieñ, niechêci¹ do podejmowania i wykonywania pracy, nieop³acaniem nale¿noci za czynsz. Przyk³adem mo¿e byæ krytyczna wypowied
kobiety, która by³a w trakcie wychodzenia z bezdomnoci:

10 A. Lech wysun¹³ zbie¿ny wniosek z badañ przeprowadzonych wród 14 bezdomnych mê¿czyzn w schronisku na terenie województwa l¹skiego. Zauwa¿y³, ¿e bezdomni mê¿czyni nie czuj¹ siê ze sob¹ zwi¹zani, nie maj¹ poczucia wspólnoty, nie s¹ zintegrowani, zachowuj¹ dystans wobec siebie, s¹ nieufni. Por. ten¿e, wiat spo³eczny bezdomnych i jego legitymizacje, Wydawnictwo
l¹sk, Katowice 2007, s. 304.
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Teraz pan prezes ((Towarzystwa Pomocy im. w. Brata Alberta)) potrafi mnie
stawiaæ za wzór, bo da³am radê, bo wysz³am. ( ) Prezes obiecywa³ mi mieszkanie, ale dosta³ kto inny i zrobi³ melinê. Inny cz³owiek dosta³ te¿, ale tam powsta³a
kolejna melina. Kolejny dosta³ mieszkanie, zabrali mu. Z nim by³a jedna kobieta
bezdomna, pije ca³y czas. Ona ju¿ nie wstawa³a z tego picia, ju¿ robi³a pod siebie.
Ja tak nisko nie by³am, ale ona ze schroniska wychodzi³a. Jej mieszkanie w koñcu
zabrali i siedzi na sajgonie ((w bloku socjalnym)). Teraz jeden dosta³, ale on jest
chory. ( ) Ile ja ³ez w schronisku wyla³am. Inna kobieta ponastawia³a innych
przeciwko mnie. Ja ¿yjê, a ona nigdy nie dojdzie do tego. Ja mam mê¿a, który jest
moj¹ podpor¹. Wziêlimy jedn¹ kole¿ankê, te¿ bezdomn¹, na wypoczynek. Ju¿
by³a zazdroæ. Inni pili, a ja nie. (Barbara, 53 lata, s. 1416)
Wyra¿aj¹c takie opinie, kobiety zwraca³y uwagê z jednej strony na pora¿kê
innych osób, z drugiej podkrela³y w³asny sukces zwi¹zany z wyjciem z bezdomnoci. Z kolei, w sytuacji pozostawania w bezdomnoci wskazywanie na niepowodzenia innych mo¿e byæ zwi¹zane ze zmniejszaniem rozdwiêku miêdzy
w³asnymi niepowodzeniami a sukcesem innych osób. Ich osi¹gniêcia s¹ pomniejszane przez wymiewanie, albo wyra¿ana jest opinia o nietrwa³oci ich dokonañ.
A. Lech stwierdzi³, ¿e sukces w wychodzeniu z bezdomnoci podwa¿a usprawiedliwianie w³asnych niepowodzeñ, b¹d bezczynnoci. Wi¹¿e siê to z uporczywym twierdzeniem, i¿ czynniki zewnêtrzne uniemo¿liwiaj¹ zmianê w³asnej
sytuacji przez osobê bezdomn¹, m.in. brak szans na mieszkanie, pracê, sp³atê
zad³u¿enia11.
Przejawy zawici pojawia³y siê tak¿e w przypadku odwiedzin cz³onka rodziny, poniewa¿ zdarzaj¹ siê one rzadko, a przewa¿aj¹ca czêæ bezdomnych kobiet
nie jest przez nikogo w schronisku odwiedzana.
Te baby sklinaj¹. S¹ niedobre, wredne. ( ) One mi dokuczaj¹. Mo¿e s¹ zazdrosne, ¿e on ((siostrzeniec)) do mnie przychodzi. Patrz¹ na niego, jak on idzie. ( )
Jakby mog³y, to by pani¹ w ³y¿ce wody utopi³y. (Marta, 71 lat, s. 56)
Dokonuj¹c charakterystyki bezdomnych kobiet przebywaj¹cych w schronisku, a jeszcze czêciej tych, które pozostawa³y poza placówk¹, respondentki wielokrotnie podkrela³y problem ich uzale¿nienia od alkoholu.
Ja je wczeniej zna³am z miasta, bo one te¿ pi³y alkohol. Ja z nimi nie pi³am, ale
spotyka³am je ko³o super samu, albo w parku je spotyka³am. (Laura, 31 lat, s. 5)
Niedawno spotka³am dziewczynê z domu dziecka, ( ) wziêli jej dziecko, widujê
j¹ na stacji. Ona pije alkohol. Siedz¹ ((na dworcu)), pij¹, bejzuj¹ ((zajmuj¹ siê
¿ebraniem)). Ja te¿ taka by³am. Je¿eli kto to prze¿y³, to zauwa¿y, która ma³olata
siê w³óczy po stacji. (Brygida, 28 lat, s. 89)

11

Por. tam¿e, s. 305.
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Charakteryzuj¹c bezdomne kobiety, badane osoby podkrela³y, i¿ pomimo 
niekiedy kilkakrotnie podejmowanego podczas pobytu w schronisku leczenia uzale¿nienia  powraca³y one do na³ogu. Opuszcza³y orodek w ciep³ych porach roku
i wraca³y w chwili obni¿ania siê temperatury. Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z bezdomnymi kobietami i pracownikami wspomnianych orodków
mo¿na zauwa¿yæ, ¿e kobiety przychodzi³y do placówek brudne, zawszone, os³abione, a tak¿e chore (nale¿¹ do grupy podwy¿szonego ryzyka zaka¿enia niektórymi chorobami).
S¹ ze stacji, z dworca, po alkoholu. Na zimê przychodz¹, na wiosnê odchodz¹.
A tak, to po dworcach, gdzie po tych melinach chodz¹. Id¹ na taki blok ((socjalny)), sajgon, jak siê tylko ciep³o zrobi³o, to du¿o pañ posz³o st¹d. Przychodz¹, jak
mrozy i zimno. Tu ((w schronisku)) s¹ zameldowane na tymczasowo, a tam tak
siedz¹. Przychodz¹ zawszone, brudne, wycieñczone. Siedz¹ po tych melinach. Ja
siê nie mogê napatrzeæ na to, tak se zrobiæ z ¿yciem. Tam pij¹, urzêduj¹ z ch³opami. Id¹ w tango. By³a jeszcze taka jedna, co nad rzek¹ mieszka³a w namiocie. Ona
palce ma odmro¿one. ( ) Przychodz¹ na zimê i na wiosnê odchodz¹. (Alberta,
72 lata, s. 6)
W wypowiedziach respondentek pojawia³y siê opinie, wed³ug których czêæ
bezdomnych kobiet nie przejawia³a chêci do podejmowania i wykonywania pracy. Podopieczne przebywaj¹ce w schroniskach s¹ zobowi¹zane do wykonywania
przydzielonych im czynnoci, które obejmuj¹ m.in. sprz¹tanie pomieszczeñ w budynku, pielêgnowanie wskazanych przez pracowników upraw w ogrodzie, pomoc w kuchni. Niektóre z nich przejawiaj¹ aktywnoæ w wykonywaniu tych zadañ, ale czêæ unika podejmowania jakichkolwiek dzia³añ, co niekiedy rodzi sytuacje konfliktowe, a nawet prowadzi do opuszczenia placówki przez kobiety.
Niektóre s¹ rzetelne, a niektóre s¹ zepsute, nielojalne, patrz¹ wykorzystaæ drugiego. Nie staraj¹ siê, ¿eby to wyrównaæ. Uchylaj¹ siê od pracy. Zwykle na weekendy chc¹ siê wyrwaæ st¹d ((ze schroniska)). Chc¹ wyjechaæ, nie raz i po tygodniu
wracaj¹. Nie staraj¹ siê, ¿eby co pomóc. Jest pracy na tej dzia³ce, no i w budynku, ¿eby czystoæ utrzymaæ. Jest kilka takich lojalnych, chc¹ pracowaæ. Inne ¿eby
siê tylko wyrwaæ st¹d, wypiæ, rozweseliæ, spotkaæ siê. Mimo, ¿e siê lecz¹. Potem
maj¹ pretensje, ¿e s¹ kontrolowane na alkomacie. (Stefania, 71 lat, s. 8)
Nie raz milicja przywozi tutaj. Jedn¹ tak¹ przywieli, która spa³a w parku. Zrobi³a
namiot z koców w parku. Ch³opaki do niej m³ode przychodzi³y. Ona mia³a 1200 z³
renty, du¿o renty. Tu by³a, a jak dosta³a rentê, to kupi³a dziewczynom cukierki,
czekolad. Ona rzuca³a tymi pieniêdzmi. Tak ze trzy razy odchodzi³a i wraca³a. Jak
by³o co do roboty w ogródku, to ona siê wypisa³a, bo robiæ nie chcia³a. (Michalina, 69 lat, s. 56)
Bezdomne kobiety, które przebywa³y poza schroniskiem, np. na dworcu, podkrela³y, ¿e ród³em rodków materialnych czy finansowych jest ¿ebranie i kradzie¿e. Zosta³y one zatem okrelone jako osoby wy³udzaj¹ce pieni¹dze i okrada-
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j¹ce innych ludzi. Przechodnie daj¹ im kanapki, zapiekanki, bu³ki b¹d pieni¹dze,
które s¹ przeznaczane m.in. na zakup alkoholu, papierosów, niekiedy narkotyków
lub lekarstw np. psychotropowych, przeciwbólowych.
Bejzuj¹ ((zajmuj¹ siê ¿ebraniem)). Prosz¹. Niektórzy mówi¹, ¿e na chleb daj¹.
Daj¹, mówi¹: masz, bo powiedzia³e szczerze. To jest takie proszenie. Bejza. (Bogna, 46 lat, s. 4)
Widzia³am na stacji, jak kradn¹ ch³opaków. Tak dziewczyny o tam z frajerem
kradn¹. (Bogna, 46 lat, s. 4)
Wród przyczyn opuszczania schroniska przez bezdomne kobiety, respondentki wymieni³y wspomnian¹ niechêæ do pracy, a tak¿e nieprzestrzeganie obowi¹zuj¹cego w nim regulaminu, m.in. zakazu spo¿ywania alkoholu, zakazu kontaktowania siê z mê¿czyznami, zakazu stosowania przemocy.
Musi byæ dyscyplina ((w schronisku)), bo by by³o okropnie. No i ¿e nie wolno
tutaj sprowadzaæ amantów, bo jak by jeszcze wolno by³o, to te¿ by by³a tragedia.
Tu nie raz amanci przychodz¹, ale opiekunki przestrzegaj¹, ¿eby nie by³o zbli¿eñ.
(Stefania, 71 lat, s. 8)
Kobiety dostrzega³y tak¿e brak nawyków oraz wiedzy i umiejêtnoci dotycz¹cych dbania o higienê w³asnego cia³a.
Niektóre, ani siê nie myj¹. Jak mia³am myd³o, to da³am. Na papierosy maj¹, a na
myd³o nie. Niektóre nie umiej¹ siê umyæ. Nie wszystkie siê myj¹, a przecie¿ to
mierdzi. Mo¿e w domu tak by³y przyzwyczajone i nie dba³y. (Marta, 71 lat, s. 56)
Kobieta, która wysz³a z bezdomnoci, wyrazi³a opiniê, w której dokona³a podzia³u bezdomnych na dwie kategorie, tzn. tych, którzy uwiadamiaj¹ sobie przyczyny utraty w³asnego domu i tych, którzy s¹ uzale¿nieni i traktuj¹ schronisko
jako swoist¹ przechowalniê, nie podejmuj¹c dzia³añ na rzecz przezwyciê¿enia
problemu. Jej zdaniem wzbudzenie motywacji, a tak¿e w³aciwe korzystanie z oferowanych dzia³añ pomocowych stwarza szansê na wyjcie z bezdomnoci.
S¹ osoby ((bezdomne)), które zdaj¹ sobie sprawê, ¿e przez w³asne zachowanie
straci³y dom, ¿yj¹ z t¹ wiadomoci¹. S¹ te¿ osoby, uzale¿nione, z nimi jest ró¿nie. Mylê, ¿e jak cz³owiek sobie uwiadomi swoje b³êdy, to jest szansa wyjcia
nawet z najgorszej sytuacji, ja sama jestem tego zdania o sobie. Trzeba te¿ chcieæ.
Jak siê schronisko traktuje jako przechowalniê, to znaczy, ¿e przez zimê siê tam
przechowa, a potem pójdzie piæ alkohol, to jest bez sensu. S¹ pewne sposoby
pomocy tym osobom, mieszkania dostaj¹, to od tych osób zale¿y. Niekiedy rodzina mo¿e pozytywnie zobaczyæ te osoby, to mog¹ i do rodziny wróciæ. (Milena,
32 lata, s. 6)
Czêæ bezdomnych kobiet kieruje szereg roszczeñ do instytucji pomocowych,
zdarza siê jednoczenie, ¿e otrzymywana pomoc jest lekcewa¿ona. Jawi siê tutaj
zale¿noæ od pomocy spo³ecznej, jak równie¿ przejaw oszukiwania s³u¿b spo³ecznych, które udzielaj¹ wsparcia, czy wy³udzania pewnych wiadczeñ.
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Znam jedn¹ kobietê, która korzysta z Caritasu, ( ) wynajmuje mieszkanie i jest
kobiet¹ pracuj¹c¹, ale niby twierdzi, ¿e nie mo¿e podj¹æ pracy, bo jest bezdomna,
bo nie jest zameldowana i nie mo¿e podj¹æ pracy i te¿ dorywczo u kogo sprz¹ta.
Mo¿e ona nie wpad³a w taki nawyk ¿eby co tego, m¹¿ jej troszeczkê lubi popijaæ
( ). Nie p³ac¹ czynszu. Marnuj¹ mieszkanie. (Sabina, 35 lat, s. 7)
WNIOSKI
Badane kobiety wskazywa³y uwarunkowania i podejmowa³y niekiedy próby
wyjaniania zaistnienia w ¿yciu innych kobiet sytuacji bezdomnoci. W kilku
przypadkach dostrze¿ono trudnoci zwi¹zane z wyodrêbnieniem przyczyn. Czêæ
respondentek poprzestawa³a na przedstawieniu tylko jednego czynnika (dominuj¹ca przyczyna bezdomnoci), pomijaj¹c inne, czêciej jednak podawa³y ich kilka. Maj¹c na uwadze szerszy kontekst przeprowadzonych badañ, dostrze¿ono, i¿
wskazuj¹c owe czynniki, kobiety koncentrowa³y siê niejednokrotnie na tych, które warunkowa³y tak¿e ich w³asn¹ sytuacjê. W przypadku niektórych badanych
kobiet zauwa¿ono, ¿e stawia³y wyran¹ granicê pomiêdzy przyczynami ich problemu, a tymi które wywo³uj¹ bezdomnoæ innych kobiet. Wskazuj¹c powody
popadania w bezdomnoæ wymienia³y zarówno uwarunkowania strukturalne, jak
i jednostkowe.
Dokonuj¹c charakterystyki bezdomnych kobiet, respondentki ukaza³y szereg
cech maj¹cych konotacjê pozytywn¹, ale tak¿e wiele tych o zabarwieniu pejoratywnym. Bezdomne kobiety nie przejawia³y poczucia wspólnoty, nie mia³y do
siebie zaufania, pomimo niekiedy d³ugotrwa³ego przebywania w jednym schronisku. Podczas przeprowadzonych badañ dostrze¿ono, i¿ w placówkach wystêpuj¹
antagonizmy pomiêdzy podopiecznymi. Czêæ badanych wymienia³a nazwiska
konkretnych osób, które pozna³a w placówce lub w innych miejscach przebywania bezdomnych, a niektóre odrzucone przez w³asn¹ rodzinê postrzega³y bezdomne
mieszkanki schroniska w³anie jako rodzinê (niejednokrotnie ich w³asne dzieci
przebywa³y w placówkach opiekuñczowychowawczych).
Zwraca³y uwagê na: rodz¹ce siê czêsto uczucie zazdroci wobec osób, które
wysz³y z bezdomnoci oraz poniesione przez innych bezdomnych niepowodzenia
i doznane pora¿ki. Podkrela³y problem uzale¿nienia bezdomnych kobiet od alkoholu, a w przypadku czêci kobiet  brak chêci do podejmowania i wykonywania pracy. Jednostki przebywaj¹ce poza schroniskiem by³y postrzegane m.in. jako
osoby wy³udzaj¹ce pieni¹dze i okradaj¹ce innych ludzi, b¹d prostytuuj¹ce siê.
Opuszczanie schroniska przez bezdomne kobiety wi¹za³y ze wspomnian¹
niechêci¹ do pracy, a tak¿e nieprzestrzeganiem obowi¹zuj¹cego w nim regulaminu. Podkrela³y tak¿e brak nawyków, wiedzy i umiejêtnoci dotycz¹cych dbania
o higienê w³asnego cia³a.
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W narracji jednej osoby pojawi³ siê wyrany podzia³ bezdomnych na dwie
kategorie. Wy³oni³a tych, którzy maj¹ wiadomoæ przyczyn w³asnej bezdomnoci oraz tych, którzy s¹ uzale¿nieni i traktuj¹ schronisko jako przechowalniê,
nie przejawiaj¹c motywacji do zmiany swojej sytuacji (tzw. uschroniskowienie).
Zarówno nadmierna roszczeniowoæ, lekcewa¿enie otrzymywanej pomocy, jak
równie¿ przejawy wy³udzania wiadczeñ, by³y zauwa¿ane przez niektóre badane
kobiety w odniesieniu do bezdomnych kobiet.
HOMELESS WOMEN IN THE OPINION OF HOMELESS WOMEN
Summary
This article was written based on a larger, their own studies that were conducted in 2009
among the 52 homeless women in podkarpackie voivodship. People were matched in terms of age,
place of residence during the research and occasional or permanent residence in the hostel. Using
autobiographical narrative interview, which is a particular form of free or deep interview. The text
attempts to show the opinion of homeless women on their own. It shows the reasons for homelessness women in their opinions and their own characteristics.
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