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JAKO  RODOWISKA MIESZKALNEGO OSÓB  
STARSZYCH W L SKICH PRZEDWOJENNYCH  

ZESPO ACH MIESZKANIOWYCH 
 
Streszczenie. Artyku  ma na celu zwrócenie uwagi na trudn  sytuacj  yciow  osób starszych 

– mieszka ców przedwojennych l skich zespo ów zabudowy mieszkaniowej. Prezentuje obraz 

warunków ycia w rodowisku mieszkaniowym oraz stawia pytania o podstawowe mo liwo ci  

i metody ich poprawy. Struktura w asno ciowa tych zespo ów, niedoinwestowanie techniczne  

i infrastrukturalne, a tak e sytuacja spo eczno-ekonomiczna mieszka ców generuje ryzyko ich 

dalszej marginalizacji, szczególnie najstarszej grupy mieszka ców. Analiza zjawiska zosta a opar-

ta na badaniach prowadzonych w latach 2005–2007 w wybranych zespo ach przedwojennej zabu-

dowy mieszkaniowej. Przyj te kryteria oceny odwo uj  si  do bada  zdrowotnej jako ci rodowi-

ska mieszkaniowego prowadzonych w ramach programów badawczych wiatowej Organizacji 

Zdrowia.  

S owa kluczowe: rodowisko mieszkaniowe, osoby starsze, zdrowie, jako  ycia. 

 

 

1.Wprowadzenie 
 

Obszary l skich przedwojennych zespo ów mieszkaniowych s  rodowi-

skiem mieszkaniowym o szczególnych cechach. Z y stan techniczny budynków, 

wymagaj cych dzia a  modernizacyjnych oraz niedoinwestowanie najbli szego 

otoczenia budynków nadaje tym obszarom znamiona rozpadu porz dku spo ecz-

nego i przestrzeni niczyjej. Szczególnie naznaczona jest zabudowa patronacka 

(zak adowa) administrowana przez zak ady przemys owe lub przej ta przez lo-

kalne samorz dy. Traktowana jest ona jako zabudowa substandardowa, za-

mieszkiwana przez grupy spo eczne o s abej wydolno ci ekonomicznej, dotkni -

tej problemami bezrobocia lub upadku norm spo ecznych. Jednocze nie obszary 

te s  cz sto enklawami zamieszkiwanymi przez spore grupy osób starszych 

w wieku 50 lat i wi cej. Tendencja ta jest utrwalonym zjawiskiem, stwarzaj c 

zagro enie powstawania obszarów wykluczonych, a mieszka ców skazuj c na 

marginalizacj  [Fr ckiewicz 2003]. T em do wspomnianej tendencji s  prognozy 

demograficzne, wg których 28,3% ludno ci zamieszkuj cej w miastach woje-

wództwa l skiego w 2035 r. b dzie w wieku poprodukcyjnym [Waligórska i in.  
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2009]. Plasuje to województwo l skie w ród najstarszych demograficznie wo-

jewództw. W wietle powy szych faktów istotn  kwesti  jest diagnoza jako ci 

rodowiska mieszkaniowego w mikroskali, w obszarach, gdzie udzia  starszej 

ludno ci jest wysoki. Istotne jest zatem obj cie szczegó owymi badaniami 

przedwojennej zabudowy, co mo e wspomóc agodzenie skutków wielu napi  

wynikaj cych ze starzenia si  spo ecze stwa. Z bada  wynika bowiem, e starsi 

mieszka cy mimo pogarszaj cej si  samodzielno ci niech tnie opuszczaj  w a-

sne rodowisko mieszkaniowe [Fr ckiewicz 2003].  

Przyj te w przeprowadzonych w pracy doktorskiej badaniach [Szewczenko 

2007] kryteria oceny rodowiska mieszkaniowego odwo uj  si  do bada  ini-

cjowanych przez wiatow  Organizacj  Zdrowia [por. Review of evidence on 

housing and health, 2004]. Proponowane spojrzenie na jako  ycia osób star-

szych w starych dzielnicach mieszkaniowych pod k tem optymalnych warun-

ków zdrowotnych umo liwia holistyczne spojrzenie na jako  ycia. Zdrowie 

traktowane jest bowiem jako stan pe nego, fizycznego, psychicznego i spo ecz-

nego dobrego samopoczucia. Kryteria takiej oceny s u  zarówno wskazaniu 

zada  priorytetowych w zakresie fizycznych atrybutów rodowiska mieszkanio-

wego jak i zapewnienia potrzeb psychospo ecznych mieszka ców. Umo liwia to 

bowiem uwzgl dnienie oddzia ywania na mieszka ców: 

– czynników fizycznych kszta tuj cych mikro rodowisko pomieszcze  bu-

dynków,  

– czynników kulturowych i uwarunkowa  psychospo ecznych uwydatniaj -

cych si  w otoczeniu budynków i przestrzeniach wspólnych.  

Przeprowadzone badania by y metod  okre lenia najpilniejszych dzia a   

w zakresie modernizacji. Potwierdzi y, e wa n  grup  spo eczn  w ród miesz-

ka ców przedwojennej zabudowy s  osoby starsze.  

Wymieniane w literaturze czynniki rodowiskowe pog biaj ce uzale nienie 

funkcjonalne osób starszych to [Bartoszek 2011]: 

– nieodpowiednie warunki mieszkaniowe,  

– bariery urbanistyczno-architektoniczne, 

– brak odpowiedniego sprz tu rehabilitacyjnego, 

– brak dost pu do podstawowych urz dze  usprawniaj cych wykonywanie 

codziennych czynno ci.  

Przeprowadzone badania by y ród em informacji o fizycznych ramach eg-

zystencjalnych osób starszych [por. Zra ek 2003]: 

– w skali mieszkania: wielko  mieszka , po o enie na kondygnacji, stan 

techniczny mieszkania i budynku, podstawowe instalacje, 

– w skali otoczenia budynku: zagospodarowanie przestrzeni, tereny zieleni – 

mo liwo  terapii zaj ciowej.  
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2.Przyj ta metoda badawcza 
 

Do bada  wytypowano zespo y zabudowy pod k tem wykszta conych uk a-

dów przestrzennych zabudowy:  

– zabudowa kwarta owa (zwarta zabudowa kwarta ów ródmiejskich w Ka-

towicach, Bytomiu i Tarnowskich Górach – jako t o porównawcze procesów 

zachodz cych w zabudowie patronackiej), 

– zabudowa kwarta u otwartego (zabudowa w Katowicach Za u), 

– zabudowa w uk adzie pod u nym (zabudowa kolonii Agnieszki w Katowi-

cach oraz kolonii Borsig w Zabrzu Biskupicach). 

Przy podobie stwie cech technicznych zabudowy istotna sta a si  analiza 

otoczenia budynków i wykszta conych wn trz urbanistycznych b d cych jedno-

cze nie form  wn trz spo ecznych, sprzyjaj cych identyfikacji terytorialnej  

i spo ecznej.  

W badaniach wykorzystano nast puj ce metody gromadzenia danych: 

– badania kwestionariuszowe – wywiady zrealizowane z mieszka cami,  

– analizy uk adu przestrzennego i wielko ci mieszka  oraz przestrzeni 

wspólnych w budynku i jego otoczeniu, 

– dokumentacja fotograficzna (jako ciowe badanie spo ecznych form zago-

spodarowania otoczenia budynków). 

 

 
Tabela 1. Zestawienie podstawowych danych charakteryzuj cych wybrane do bada  obszary 

przedwojennej zabudowy mieszkaniowej l skich miast. Wg [Szewczenko 2007] 

Charakterystyka 

badanej zabudowy 

Po-

wierzchnia 

badanego 

obszaru, 

m2 

Liczba 

budynków / 

liczba 

mieszka  

rednia 

pow. 

mieszka

rednia 

liczba osób 

w miesz-

kaniu 

Charakter  

dzielnicy 

Wielko  

próby / 

liczba 

uzyska-

nych ankiet 
1 2 3 4 5 6 7 

kamienice mieszkalne 

Tarnowskie Góry 

Bytom 

Katowice 

kamienice miesz-

kalne, 3- i 4-

kondygnacyjne 

2700,0 

2750,0 

8100,0 

 

12 / - 

11 / - 

9 / 97 

 

 

74 m2 
 

3,19 

 

handlowo-

mieszkaniowa, 

towarzysz ce 

us ugi admini-

stracji, o wiaty, 

kultury 

 

40 / 36 

zabudowa patronacka 

Katowice D b, 

zespó  przy ul. 

Agnieszki 

zabudowa patro-

nacka  3-

kondygnacyjna 

 

8650,0 

 

6 / 70 

 

37,7 m2 
 

2,35 

mieszkaniowa, 

towarzysz ce 

us ugi handlu, 

kultury (s siedz-

two Wojewódz-

kiego Parku 

Kultury) 

 

20 / 20 
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Tabela 1 (cd.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Zabrze Biskupice, 

kolonia Borsig 

zabudowa patro-

nacka 3-

kondygnacyjna 

 

25050,0 

 

59 / 580 

 

62 m2 

 

3,33 

mieszkaniowa, 

lokalnie punkty 

handlowe, us ugi 

o wiaty, 

 

40 / 27 

Katowice Za e 

kwarta  zabudowy 

patronackiej 3-

kondygnacyjnej – 

tzw. familoki 

 

11970,0 

 

6 / 96 

 

42,5 m2 
 

 3,55 

mieszkaniowa, 

punkty handlo-

we, us ugi o wia-

ty, dzielnica od 

po udnia ograni-

czona terenami 

kolejowymi, 

s siaduj ce 

tereny przemy-

s owe 

 

40 / 31 

cznie liczba ankiet 114 

 

 

Badania wybranych zespo ów zabudowy przeprowadzono w nast puj cym 

zakresie:  

a) analiza stanu istniej cego dla wybranych lokalizacji w zakresie rodowi-

ska fizycznego – charakterystyka architektoniczna i urbanistyczna przeprowa-

dzona w skali mieszkania oraz budynku i jego najbli szego otoczenia. Na pod-

stawie dost pnych dokumentacji technicznych, danych zebranych podczas bada  

in situ i bada  kwestionariuszowych oraz na podstawie fotodokumentacji,  

b) analiza rodowiska spo ecznego – przeprowadzona na podstawie bada  

ankietowych.  

Przyj te kryteria oceny na podstawie bada  literaturowych oraz w analogii 

do metody badawczej zastosowanej w programie badawczym LARES [por. 

Review of evidence on housing and health, 2004] sta y si  miernikami poziomu 

zdrowia publicznego. Kryteria oceny obejmowa y nast puj ce zagadnienia: 

a) rodowisko fizyczne:  

– w skali mieszkania: cechy funkcjonalno-techniczne (m.in. dost pno  w a-

snego WC i azienki, standardy powierzchniowe mieszka ), wybrane wyznacz-

niki cech mikroklimatu pomieszcze  (m.in. ple nie i zawilgocenia, system 

grzewczy i wentylacyjny), 

– w skali budynku i jego otoczenia: uk ad przestrzenny budynku dla okre-

lenia komfortu zamieszkiwania w okre lonej wielko ci grupie s siedzkiej, za-

gospodarowanie otoczenia jako wyznacznika adu spo ecznego (m.in. elementy 

kontroli przestrzeni spo ecznych – dewastacje, przejawy troski, miejsca spotka  

grup s siedzkich), struktura u ytkowania przestrzeni,  
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b) uwarunkowania spo eczne: poczucie bezpiecze stwa, aktywno  na rzecz 

miejsca zamieszkania, ocena miejsca zamieszkania.  

Badania ankietowe mia y na celu okre lenie jako  warunków mieszkanio-

wych i standard mieszka  oraz stopie  zadowolenia mieszka ców z warunków 

mieszkaniowych i stosunek do miejsca zamieszkania. Podstawow  jednostk  

próby by o pojedyncze gospodarstwo domowe. Do bada  wytypowano miesz-

ka ców w wieku od 20 lat wzwy . Do opracowania wyników bada  wykorzy-

stano narz dzia statystyki opisowej, porz dkuj c uzyskane dane i przedstawiaj c 

je w postaci tabel surowych.  

 

 

3. Mieszka cy – charakterystyka spo eczno-demograficzna  
          badanych zespo ów mieszkaniowych  

 

Charakterystyka struktury wiekowej mieszka ców zabudowy patronackiej 

wskazuje, e licznie reprezentowan  grup  byli mieszka cy w wieku 40–59 lat 

oraz w wieku 60 i wi cej lat. Wyra nie starzej c  si  spo eczno ci  byli miesz-

ka cy kolonii Agnieszki – zabudowy o najgorszym standardzie i o najgorszej 

lokalizacji wzgl dem infrastruktury miejskiej. Najwi ksz  heterogeniczno ci  

cechowa a si  struktura wieku w kwarta ach ródmiejskich (liczniejszy udzia  

osób m odszych, rodzin z dzie mi – tabela 2).  

 

 
Tabela 2. Struktura wieku mieszka ców w badanych zespo ach przedwojennej zabudowy  

mieszkaniowej l skich miast. Wg bada  w asnych [Szewczenko 2007] 

Procent mieszka ców badanych mieszka  w poszczególnych 

grupach wiekowych [%] Lokalizacja 

0–19 lat 20–39 lat 40–59 lat 60 i wi cej lat 

Kamienice miejskie 19  39 23  19 

Katowice, kolonia 

Agnieszki 
15 21 51 13 

Zabrze, kolonia Borsig 30 22 32 16 

Katowice Za e 33 24 30 13 

 

 

Wszystkie badane zespo y zabudowy patronackiej to obszary koncentracji 

osób o podobnym poziomie wykszta cenia, g ównie podstawowym lub zawodo-

wym (tabela 3). Najcz ciej by y to osoby zamieszkuj ce w danej lokalizacji 20 

i wi cej lat, cz sto jako byli pracownicy zak adu przemys owego. Charaktery-

styka grup mieszka ców zabudowy patronackiej pod k tem wielko ci gospo-

darstw domowych w wskazuje, e przewa aj  tu osoby samotne w starszym 

wieku lub starsze nierozwojowe ma e stwa (55% w kolonii Agnieszki, oraz 
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57% w kwartale w Katowicach Za u). Wysoko  dochodów przeznaczona na 

koszty mieszkania nie przekracza po owy w 69% wszystkich badanych gospo-

darstw. W ród gospodarstw prowadzonych przez osoby powy ej 60 roku ycia 

wskazanie to dotyczy 66,2%.  
 

 

Tabela 3. Struktura wykszta cenia ankietowanych mieszka ców wybranych przedwojennych 

zespo ów zabudowy mieszkaniowej l skich miast. Wg bada  w asnych [Szewczenko 2007] 

Procent respondentów w poszczególnych lokalizacjach [%] 

Poziom wykszta cenia 
podstawowe

zasadnicze 

zawodowe 

rednie 

zawodowe 

rednie ogólno-

kszta c ce 
wy sze 

Kamienice miejskie 13,5 18,9 21,6 10,8 35,2 

Katowice, kolonia 

Agnieszki 
15 30 50 5 – 

Zabrze, kolonia Borsig 22,2 22,2 18,6 14,8 22,2 

Katowice Za e 32,2 32,2 22,6 3,2 9,8 

 

 

4. Ocena warunków mieszkaniowych i opinie mieszka ców 
 

rodowisko fizyczne w skali mieszka  przeanalizowane zosta o pod k tem 

uk adu funkcjonalnego i elementów wyposa enia oraz wybranych wyznaczni-

ków cech mikroklimatu pomieszcze . Badania wybranych zespo ów zabudowy 

wykaza y, e ich niedoinwestowanie osi ga obecnie poziom, w którym potrzeby 

si gaj  kwestii podstawowych jak zapewnienie niezale nych WC i azienek, 

brak prawid owej wentylacji czy wykorzystywanie przestarza ych systemów 

grzewczych (piece w glowe w pomieszczeniach).  

Respondenci wskazali na nast puj ce braki i potrzeby w obr bie mieszka : 

a) niski standard i niedostateczne wyposa enie budynków w infrastruktur : 

 66% mieszka  ogrzewanych kaflowymi piecami w glowymi,  

 36,5% mieszka  bez centralnej ciep ej wody, 

 27,8% mieszka  pozbawiona w asnej azienki i WC,  

 niewielkie powierzchnie mieszka  w przypadku zabudowy patronackiej –  

rednio 40 – 50 m
2
 przy typowym dla tej zabudowy uk adzie pomieszcze : 

wej cie od kuchni po czonej w uk adzie amfiladowym z dwoma pokojami (rys. 

1 i 2); brak przedpokoju.  

b) z e warunki higrotermiczne: 

 w 47,8% mieszka  brak wentylacji grawitacyjnej, 

 41% mieszka  z efektem niedogrzania spowodowanym niewydolno ci  

ogrzewania i niskimi parametrami termoizolacyjnymi cian, 

 33% mieszka  z zawilgoceniami i ple niami. 
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Kategorie najcz ciej wymienianych wad:  

 zimne (16,5% ankietowanych),  

 zawilgocone (14,8% ankietowanych). 

W grupie osób powy ej 60 roku ycia wyra nie cz stsze s  odpowiedzi, e 

ich mieszkanie nie posiada istotnych wad, jak równie , e przyzwyczajenie jest 

najistotniejszym motywem dalszego zamieszkiwania w dotychczasowym miej-

scu. W ocenie warunków mieszkaniowych pod k tem mikroklimatu mieszka  

respondenci wskazywali g ównie na nieszczelno  okien (45,2%), brak izolacji 

cian zewn trznych (40%) oraz na wysokie koszty ogrzewania (29,6%). Przyto-

czy  tu nale y fakt, i  66% badanych mieszka  wyposa onych jest w piece w -

glowe (kaflowe), co ogranicza mo liwo  p ynnej regulacji wydajno ci ogrze-

wania oraz powoduje uci liwo  w obs udze w przypadku osób starszych. Wa-

d  mieszka  jest tak e brak odpowiedniej wentylacji. Ponadto brak kana ów 

wentylacyjnych, pokojowe piece w glowe a tak e powstaj cy na skutek zawil-

goce  i ple ni bioaerozol pogarsza znacz co mikroklimat mieszka .  

 

 

a)  

 

b) 

WC powierzchnia 
57 m

2
 

 
Rys. 1. a) Rzut powtarzalnej kondygnacji budynku mieszkalnego w kolonii Borsig,  

Zabrze Biskupice (rok powstania 1868-1878 r.), b) rzut przyk adowego mieszkania z wydzielon  

przez mieszka ców azienk . Wg bada  w asnych [Szewczenko 2007] 
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Zgromadzone dane dowodz  niedoinwestowania badanych zasobów miesz-

kaniowych. Natomiast warto zwróci  uwag  na opinie najstarszych mieszka -

ców o w asnych mieszkaniach: czyteln  regu  by a wysoka ocena warunków 

mieszkaniowych ankietowanych w tej w a nie grupie wiekowej. By a to jedno-

cze nie grupa osób zamieszkuj cych w wi kszo ci przez czas d u szy ni  20 lat. 

Tak wysoka ocena wskazuje nie tylko na czynnik przyzwyczajenia, który od-

grywa  istotn  rol  w akceptacji warunków mieszkaniowych. Drugim istotnym 

pod o em akceptacji warunków mieszkaniowych by a z pewno ci  wiadomo  

braku mo liwo ci (tak e warunków materialnych) do zmiany miejsca zamiesz-

kania.  

 

a)

 

WCWC

10 m 0

 

 

  

 

 

 

 

 

  

b) 

 

 

 

 

 
Rys.2. a) Rzut powtarzalnej kondygnacji budynku mieszkalnego w kolonii Agnieszki,  

Katowice D b (rok powstania 1910 r.) b) rzut typowego dwupokojowego mieszkania w kolonii  

z WC wspólnym dla dwóch mieszka  dost pnym na pó pi trze.  

Wg bada  w asnych [Szewczenko 2007] 

 

 

 
WC WC 

4 m

powierzchnia 

38 m
2
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W ogólnej ocenie stanu mieszka  19,1% badanych nie wskaza a adnych 

wad. Tego typu wskaza  najwi cej by o w grupie osób w wieku 60 lat i wi cej 

(Rys. 3). W ogólnej ocenie warunków mieszkaniowych najwy ej uplasowa a si  

zabrza ska kolonia Borsig.  

Liczna grupa osób w najstarszych grupach wiekowych zamieszkiwa a bada-

ne zespo y od urodzenia. Zaobserwowano jednocze nie zwi zek mi dzy d ugo ci  

okresu zamieszkiwania a ocen  miejsca zamieszkania. Jest to zwi zane z przyzwy-

czajeniem do warunków yciowych i wrastaniem cech otoczenia na trwa e  

w obraz miejsca zamieszkania. W ród zasadniczych motywów decyduj cych  

o wyborze miejsca zamieszkania najcz ciej wskazywano na: 

–przyzwyczajenie (57,4%), 

– brak warunków (tak e materialnych) do zmiany miejsca zamieszkania 

(31,3%), 

– zamieszkiwanie od pokole  (27,8%).  

 

 

3,72

3,08
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3,9
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Rys. 3. Ogólna ocena warunków mieszkaniowych dokonana przez mieszka ców w badanych 

lokalizacjach wzgl dem poszczególnych grup wiekowych ankietowanych; przyj ta skala ocen:  

1 – z e warunki mieszkaniowe, 5 – bardzo dobre warunki mieszkaniowe.  

Wg [Szewczenko 2007] 

 

 

W badaniach skoncentrowano si  tak e na jako ci wspólnego u ytkowania 

otoczenia budynków jako mierniku funkcjonowania s siedzkich wspólnot. Oto-

czenie budynków w przypadku zabudowy patronackiej nosi najcz ciej wiele 

znamion braku adu spo ecznego, braku obejmowania w posiadanie przyleg ego 

terenu. Dewastacje, graffiti i inne akty wandalizmu towarzysz  nie tylko niekon-

trolowanym przestrzeniom, ale tak e g ównym wej ciom do budynków. Uk ad 

zabudowy stwarza warunki do wykszta cenia przestrzeni pó prywatnych s u -

cych mieszka com, jednak brak jest czytelnych granic, brak mechanizmów które 
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wspomog y by obj cie terenu przyleg ego w posiadanie przez mieszka ców. 

Nak ada si  na to tak e utrwalony od lat mechanizm przerzucania odpowiedzial-

no ci na administracj  budynków.  

 

 

  
 

Il. 1. Akty wandalizmu i dewastacji w najbli szym otoczeniu budynków, kwarta  zabudowy patro-

nackiej w Katowicach Za u (fot. A. Szewczenko) 

 

 

Z punktu widzenia osób starszych istotnymi kwestiami okre laj cymi jako  

najbli szego otoczenia budynku s :  

– estetyka otoczenia, elementy zieleni postrzegane z okien mieszka ,  

– mo liwo  odpoczynku na wie ym powietrzu w bezpo rednim otoczeniu 

budynku z szans  uczestniczenia (aktywnego lub biernego) w yciu spo eczno ci 

s siedzkiej, 

– mo liwo  terapii zaj ciowej: piel gnacja zieleni, drobne prace porz dkowe, 

– poczucie bezpiecze stwa.  

Ogó em 49,6% respondentów wskaza a na wspó odpowiedzialno  miesz-

ka ców za stan wspólnych przestrzeni. Najni szy poziom troski o wspólne prze-

strzenie zaobserwowano w kolonii Agnieszki. By o to najbardziej zdewastowane 

otoczenie (nawet w obr bie placów zabaw) – zarówno pod k tem aktywnych 

postaw jak i wskazaniu na wspó odpowiedzialno . Jednocze nie by a to grupa 

mieszka ców, która w najmniejszym stopniu deklarowa a brak jakichkolwiek 

miejsc spotka  s siedzkich – nie odczuwaj c ich potrzeby. Najbardziej aktywn  

grup  byli mieszka cy kolonii Borsig, gdzie struktura spo eczna nie podlega a 
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od lat wi kszym zmianom, a lokalne tradycje s  ywe. Mimo niedoinwestowa-

nia w kolonii czytelne s  przejawy zaw aszczania otoczenia budynków w postaci 

przydomowych ogródków, proste formy kompozycji ro linnych, aweczki przed 

wej ciem do budynków. Zaobserwowano tak e fakt u ytkowania wspólnych 

przestrzeni przez grupy s siedzkie w obszarach wej  do budynku, na chodni-

kach (il. 2). Grupa 77% w ród badanych w kolonii Borsig wskaza a, e miesz-

ka cy s  wspó odpowiedzialni za stan otoczenia budynków. Mieszka cy w wie-

ku 60 lat i wi cej wykazywali tutaj aktywno  w zakresie prac porz dkowych w 

budynku i jego otoczeniu, urz dzenia placu zabaw oraz zwracali uwag  innym 

na nienormatywne zachowania.  

 

 

 

 
 

Il. 2. Kolonia Borsig, Zabrze Biskupice – obraz przestrzeni przydomowych  

(fot. A. Szewczenko) 
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Jednocze nie grupa najstarszych mieszka ców w kolonii Borsig wysoko 

oceni a poziom bezpiecze stwa w kolonii – ok. 78% mieszka ców wskaza o, e 

czuj  si  raczej bezpiecznie w miejscu zamieszkania. Tylko 25% respondentów 

w wieku 60 lat i wi cej wyra nie wskaza o na incydenty chuliga skie lub inne 

wybryki w kolonii.  

Skutki wandalizmu jako bezpo redniego przejawu utraty kontroli nad oto-

czeniem obserwuje 43,5% wszystkich respondentów – najliczniej w Katowicach 

Za u, gdzie mia a miejsce du a migracja spo eczna – zasiedlanie mieszka  

komunalnych przez osoby z marginesu spo ecznego. Równocze nie w ocenie 

poczucia bezpiecze stwa wi kszo  ankietowanych mieszka ców nie wskazuje 

w najbli szym otoczeniu róde  poczucia zagro enia – ogó em 70% responden-

tów w wieku 60 lat i wi cej udzieli o takiej odpowiedzi.  

Mimo niedoinwestowania, i niskiego standardu budynków i otoczenia grupy 

starszych mieszka ców dokonuj  w wi kszo ci wyboru dalszego zamieszkiwa-

nia w dotychczasowym miejscu. rednia ocena miejsca zamieszkania dokonana 

przez osoby starsze wynosi 4,1 (w skali od 1 do 5 punktów). Cz ciowo wynika 

to ze wiadomo ci braku wyboru lub mo liwo ci zmiany warunków yciowych. 

Oczekiwania wobec miejsca zamieszkania uwarunkowane s  czynnikami kultu-

rowymi, wynikaj cymi z okre lonego statusu spo eczno-ekonomicznego.  

 

 

5. Podsumowanie 
 

Przyj cie aspektu zdrowotnego w zakresie zdrowia fizycznego i psychospo ecz-

nego jako podstawowego kryterium oceny jako ci rodowiska mieszkaniowego 

stwarza szans  na mo liwie pe ny obraz potrzeb i niezb dnych dzia a  napraw-

czych. W kontek cie obserwowanych tendencji przestrzenno-demograficznych (za-

siedlanie starych zasobów mieszkaniowych) podj cie bada  w skali mikro ro-

dowiska mieszkalnego osób starszych umo liwia wskazanie kierunków dzia a  

modernizacyjnych zgodnych z koncepcj  jak najd u szego utrzymania osób 

starszych w miejscu zamieszkania.  

Cho  dostosowanie si  starszych mieszka ców do niedostatków i manka-

mentów starego budownictwa jest znaczne, mo na to jednak interpretowa  jako 

przejaw bezradno ci wobec warunków yciowych. Nie nale y lekcewa y  ich 

potrzeb w zakresie rodowiska fizycznego. Potrzeby te dotycz  kwestii podsta-

wowych jak np. z ego stanu techniczny, braku odpowiedniej infrastruktury 

(wspó czesnych systemów grzewczych, braku ciep ej wody u ytkowej, braku 

niezale nej azienki i WC). Problemy stwarza tak e efekt niedogrzania pomiesz-

cze , cz sto na skutek niskich warto ci termoizolacyjnych przegród, a tak e 
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asymetrii rozk adu temperatur w zwi zku z wykorzystywaniem pieców kaflo-

wych w pomieszczeniach. Priorytety w dzia aniach modernizacyjnych to popra-

wa stanu technicznego i doposa enie mieszka  wraz z dba o ci  o ich prawid o-

w  wentylacj  w celu uzyskania dobrej jako ci mikroklimatu pomieszcze .  

Poprawa jako ci otoczenia budynków zwi zana jest z potrzeb  uzyskania a-

du spo ecznego oraz z jako ci  wi zi spo ecznych. Dotykamy tu bowiem psy-

chospo ecznego wymiaru zdrowia – potrzeby funkcjonowania jednostki w struk-

turze spo ecznej. W ród najistotniejszych zada  zwi zanych z popraw  otocze-

nia budynków i dzia a  s u cych poprawie bezpiecze stwa jest stworzenie s -

siedzkiego charakteru przestrzeni wspólnie u ytkowanych. Aspekt kulturowy 

decyduje o tym, e punkty w z owe przestrzeni spo ecznej koncentruj  si  

g ównie wokó  wej  do budynków. Obecnie maj  one charakter spontanicznie 

odnajdywanych miejsc spotka , nie posiadaj  wyodr bnionych granic, nie s  te  

kontrolowane. Korzystnym rozwi zaniem mo e by  kszta towanie przestrzeni 

spo ecznej w oparciu o form  wn trza urbanistycznego – wykorzystuj cego 

uk ad zabudowy oraz skal  zabudowy. Istniej ce struktury zabudowy pozwalaj  

na utrzymanie niewielkich (ok. 12–30 rodzin) grup spo ecznych, co wspomaga 

wzmacnianie wi zi s siedzkich i tym samym pomoc i wra liwo  spo eczn . 

Pozwala to tak e na przypisanie podwórza okre lonej i stosunkowo niewielkiej 

grupie s siedzkiej, mo e tak e u atwi  proces integracji grupy s siedzkiej z ci-

le wyodr bnion  przestrzeni . Wprowadzony program powinien odpowiada  

potrzebom grup s siedzkich – np. miejsca odpoczynku dla osób starszych, wraz 

z niewielkimi nieprzestawnymi stolikami, animuj ce kontakty s siedzkie czy 

place zabaw dla dzieci.  

Odr bnym problemem pogarszaj cym komfort zamieszkiwania s  akty 

wandalizmu i dewastacji lub inne naruszenia porz dku publicznego. Nie wp y-

waj  one znacz co na ocen  bezpiecze stwa, niemniej brak reakcji na te incy-

denty stygmatyzuje obszary przedwojennej zabudowy. Powoduje to minimaliza-

cj  oczekiwa  wobec warunków egzystencji, co mo e skutkowa  poczuciem 

bezradno ci i zwi ksza  nara enie na zachowania przest pcze i wandalizm, mo-

e sta  si  przyczynkiem do wykluczenia spo ecznego starszych mieszka ców.  

Przeprowadzone badania dowiod y du ego przywi zania do miejsca za-

mieszkania w ród starszych mieszka ców, st d dzia ania na rzecz poprawy ja-

ko ci rodowiska mieszkaniowego powinny zapobiega  marginalizacji miesz-

ka ców i wykluczeniu przestrzennemu. Starsze pokolenie jest bowiem warto ci  

tych zespo ów i jednym z g ównych adresatów dzia a  rewitalizacyjnych.  
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NVIRONMENTAL QUALITY OF RESIDENTIAL ELDERLY IN L SKICH  
PERWAR PERFORMERS RESIDENTIAL 

 
Abstract 

 
The purpose of this article is to focus attention on difficult life situation of the elderly – in-

habitants in pre-war housing settlements. The author presents the diagnosis of living conditions of 

the elderly in housing environment and, moreover, raises the question of elementary possibilities 

of improvement methods. There is a heavyweight risk of marginalization the elderly inhabitants 

generated by the proprietary structure of this housing estates, no maintenance and lack of invest-

ments, and, moreover, because of the socio-economic situation of the inhabitants. The analysis of 

these situation was based on researches in 2005–2007 in selected pre-war housing estates. The 

chosen criteria were based on the other criteria used for research studies of health quality of hous-

ing environment, conducted by World Health Organization.  

Key words: housing environment, the elderly, health, life quality 

 


