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WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA GÓRNYM ŚLĄSKU

STRESZCZENIE

Współczesne miasta Górnego Śląska charakteryzuje obecność dwóch uspo-
łecznionych form przestrzeni o biegunowo odmiennej specyfice. Są to stare 
i nowe osiedla zamknięte. 

Pierwsze z nich to tradycyjne familoki oraz osiedla epoki industrialnej. Dru-
gie to zamknięte przestrzenie rodzącej się klasy średniej. Z jednej strony mamy 
zatem getta biedy, z drugiej getta bogactwa. 

Getta biedy powstały w wyniku zewnętrznej ekskluzji oraz auto-zamykanie 
się mieszkańców na szanse jakie oferuje świat zewnętrzny. Specyfiką górno-
śląskich gett biedy jest swoista wspólnota – wspólnota kryzysu. Łączy ona od-
rzuconych przez otaczającą ich rzeczywistość, która lepiej zaadoptowała się do 
nowych warunków. Getta biedy charakteryzuje homogenizacja społeczna, czyli 
wspólny scenariusz codzienności ich mieszkańców decydujący o jednolitości 
i spoistości grupy.

Getta biedy powstające w sąsiedztwie zamykanych hut i kopalń poddają się 
coraz wyraźniejszej destrukcji samych osiedli oraz pogłębiającej się marginali-
zacji zamkniętych w nich ludzi. 

Getta bogactwa (gated communites) trudno jest scharakteryzować ponieważ 
dopiero się tworzą ale już dziś stanowią ekskluzywne przestrzenie miejskie. O ich 
istocie stanowi przede wszystkim ekskluzja wewnętrzna czyli wycofywanie się 
ich mieszkańców z życia szerszej wspólnoty. Getta bogactwa odróżnia od gett 
biedy ich heterogeniczna natura, która wynika z faktu silnego wewnętrznego 
zróżnicowania rodzącej się w Polsce klasy średniej. Rytm życia tych ludzi, rozkład 
ich codziennych obowiązków czy formy spędzania czasu wolnego znamionują 
ich głębokie różnice.
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Zamykanie się w gettach bogactwa do przede wszystkim poszukiwanie bez-
pieczeństwa i spokoju, jak również namiastka wspólnotowego życia.

Dwie skrajnie odmienne przestrzenie miejskie będą nadal tworzyć ikonosferę 
śląskich miast. Intuicyjnie można wnioskować, że getta biedy będą przeobrażać 
się w siedlisko underclass a getta bogactwa uszczelniać swoją wyobcowaną 
wyniosłość.

Słowa kluczowe: miasto, przestrzeń, segregacja przestrzenna

1. KLASA ŚREDNIA I UNDERCLASS - PRELIMINARIA

Tekst, który przedstawiam, poświęcony jest dwojakiemu typowi gett spo-
łecznych i przestrzennych ulokowanych w tradycyjnym regionie przemysłowym, 
czyli na Górnym Śląsku. W postindustrialnym pejzażu górniczych miast swą 
obecność zaznaczają dwie formy uspołecznionej przestrzeni o zbliżonych cechach 
definicyjnych, lecz biegunowo odmiennej specyfice (nie tylko z powodu różnic 
statusu ekonomicznego mieszkańców) – stare i nowe osiedla zamknięte.

Pierwsze z nich, o historycznym charakterze, to getta ubóstwa, ukształto-
wane w wyniku degradacji kwartałów mieszkaniowych usytuowanych w cieniu 
zakładów przemysłowych, powstałych zarówno na przełomie XIX i XX stu-
lecia (osławione familoki i inne jednostki urbanistyczne należące do układów 
federacyjnych), jak i w okresie realnego socjalizmu (na przykład tyskie osiedla 
projektowane przez Kazimierza Wejcherta w latach 50. ubiegłego stulecia), czy 
też nowsze blokowiska z epoki sekretarza Grudnia. 

Drugi typ gett, słabo jeszcze obecnych w przestrzeni regionu, ma jednoznacz-
nie transformacyjny rodowód. I choć rzadko są to klasyczne gated communities, 
to z całą pewnością wyróżniają je: ulokowanie w dobrej ekologicznie przestrzeni 
(co w warunkach Śląska jest wartością trudną do przecenienia), ponadstandardowy 
status ekonomiczny ich mieszkańców, tworzących rodzącą się klasę średnią, oraz 
wyższy poziom ich wykształcenia i aspiracji. Ten rodzaj gett, co jest typowe dla 
społeczeństw Trzeciego Świata, sąsiaduje nierzadko z powszechnie obecnymi 
w regionie osiedlami substandardowymi, zajmowanymi przez klasę niższą, lub 
wręcz podręcznikową underclass. 

Choć dostęp do obu typów gett nie jest zazwyczaj limitowany, to przekra-
czanie ich granic przez osoby z zewnątrz wydaje się utrudnione z wielu powo-
dów, w tym również symbolicznych. Pojawienie się obcego w zdegradowanych 
osiedlach takich jak Bobrek, Wirek, Załęże czy Abisynia, związane jest często 
z zagrożeniem egzystencjalnym, a przynajmniej z lękiem o własne bezpieczeń-
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stwo. Z zupełnie innych przyczyn wizytanci wkraczają niepewnie w przestrzeń 
osiedli o ekskluzywnym charakterze, wzniesionych przez developperów i prze-
znaczonych dla klasy średniej. Zarówno w jednym, jak i w drugim typie gett 
w miejscu wysokiego muru, bramy czy budki ochroniarza wyrastają symboliczne 
bariery, które, choć niewidoczne, jednoznacznie jednak wyodrębniają zamkniętą 
przestrzeń z miejskiej mapy.

Rozpoczniemy od dokonania podstawowego dla przestrzeni śląskich osiedli 
zamkniętych podziału i wskazania zasadniczych różnic pomiędzy dwoma roz-
patrywanymi typami.

2. GETTA BIEDY – WSPÓLNOTA KRYZYSU W DRODZE  
NA ŚMIETNIK HISTORII?

Pierwszy rodzaj zamkniętych przestrzeni mieszkalnych, o jakich chcieliby-
śmy mówić, to getta biedy. Charakterystycznym dla ich genezy procesem jest 
ekskluzja zewnętrzna. Mieszkańcy niezamożnych przyzakładowych osiedli 
(zarówno XIX-wiecznych familoków, jak i współczesnych, pobudowanych 
w bliskim sąsiedztwie kopalni czy huty, blokowisk) są wykluczani z szerszej 
wspólnoty miejskiej przez pozostałych jej członków. Ma na to wpływ szereg 
czynników, jednak współcześnie, poza kwestią statusu ekonomicznego, znaczącą 
rolę odgrywa tu specyficzna kultura (należałoby może raczej rzec „subkultura”), 
której przejawy możemy obserwować u mieszkańców Bogucic, Załęża czy Abi-
synii. Społeczności tych osiedli stopniowo, lecz – jak się wydaje – nieuchronnie, 
zaczynają zasilać szeregi śląskiej underclass, dodając nowe specyficzne rysy do 
jej wizerunku.

Warto sięgnąć do genezy przyzakładowych osiedli, tych jakże specyficznych 
dla industrialnego krajobrazu Górnego Śląska skupisk ludności miejskiej. Prze-
ważnie powstawały one jako robotnicze, położone w sąsiedztwie kopalni lub 
huty, osiedla – często jako jednostka tzw. układu federacyjnego, w skład którego 
wchodził zakład pracy, budynki mieszkalne i podstawowe obiekty użyteczno-
ści publicznej. Genezę i funkcjonowanie jednej z takich „kolonii” familoków 
– społeczne relacje w ich obrębie i potransformacyjne zmiany opisuje Celestyna 
Chlubek-Adamczyk [2005: 197–198]:

Rybnicka Huta Silesia była, obok kopalni, jednym z większych zakładów 
przemysłowych działających na terenie miasta. (...) liczną grupę robotników 
z paruszowskiej huty stanowiła ludność, która przyjechała z odległych stron za 
pracą. Dla nich obok drewnianych baraków zaczęto budować domy mieszkalne. 
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Na przełomie XIX i XX wieku wybudowano pierwsze cztero- i sześciorodzinne 
budynki, w których mieszkanie składało się z kuchni oraz jednej lub dwóch izb. 
Powstały w ten sposób cztery „kolonie” – dwie w pobliżu huty i dwie w sąsied-
nich Piaskach. Każda z wspomnianych „kolonii” charakteryzowała się odrębną 
architekturą; wszystkie jednak były wyposażone w budynki gospodarcze. Tu kon-
centrowało się życie mieszkańców. W sumie do I wojny światowej wybudowano 
56 domów z 466 mieszkańcami. Do lat 50. XX w. familoki nie uległy większej 
przebudowie. Dopiero w 1956 r. rozpoczęto renowację i podnoszenie standardu 
familoków. Równocześnie, rozpoczęto budowę nowych domów przyzakładowych, 
głównie w dzielnicy Piaski. (...) Pięć zachowanych budynków poddawanych jest 
od kilu lat gruntownym remontom i renowacjom. Mieszkają tu przede wszystkim 
ludzie starsi. Obecnie nie buduje się przyzakładowych osiedli. (...) W familokach 
mieszkają nie tylko byli pracownicy huty, ale również osoby z przydziału. Przez 
minimalne podniesienie standardu mieszkań odeszło się całkowicie od podwór-
kowych „wychodków”, chlewiki, gdzie jeszcze niedawno hodowano drobny 
inwentarz, zmieniły swoje przeznaczenie: zostały wyburzone, przerobione na 
składziki, albo przebudowane na garaże. (...) Trzeba zauważyć, że wiele domów 
zamieszkałych przez bezrobotnych jest zdewastowanych. Dawne życie w kolonijnej 
społeczności, ze swoimi utartymi zasadami, tradycją, przyzwyczajeniami, uległo 
zachwianiu. Nie tylko dlatego, że brakło spoiwa, jakim była huta, ale również 
dlatego, że powstały różnice w poziomie życia społeczeństwa. Zatraca się jed-
norodny, pierwotny charakter osiedla przez wprowadzenie tu „obcych” – przede 
wszystkim ludzi z marginesu społecznego. Dawni mieszkańcy, ludzie już starsi, 
zawodowo związani z hutą, teraz są w mniejszości. Ich relacje z przybyszami są 
trudne. Powoli zatraca się życie towarzyskie osiedla. Miasta postindustrialne, 
a do takich należy Rybnik, obecnie zmieniają swój charakter. Dzielnice miast, 
w których niegdyś dominował dobrze prosperujący przemysł, dzisiaj ulegają 
przemianie i degradacji. 

Autorka podkreśla rolę „obcych”, ludzi z marginesu, którzy weszli w prze-
strzeń osiedla, infekując ją niejako „kryminalną substancją”. Zjawiska te nasiliły 
wrogość pomiędzy mieszkańcami getta a członkami społeczności otaczających 
osiedla nędzy.

Rzecz jasna, wskazanie jedynie na zewnętrzne odrzucenie byłoby poważnym 
uproszczeniem skomplikowanych procesów społecznych, jakie zachodzą w get-
tach biedy. Nie można nie wspomnieć o auto-zamykaniu, jakie ma tutaj miejsce 
– mieszkańcy najbiedniejszych gated communities nie są skłonni podnosić po-
ziomu swych aspiracji czy zawodowych kompetencji. Najczęściej zadowoleni są 
również ze swego miejsca zamieszkania (większość badanych lokatorów Abisynii 
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określiła swe mieszkania i ich otoczenie jako „ładne”, a nawet „piękne”). Nawet 
jeśli pragną jakiejkolwiek zmiany, to refleksje te pozostają w sferze życzenio-
wej – liczne badania wskazują, że zaledwie 10 do 15% członków underclass 
oczekuje rzeczywistej zmiany swojej sytuacji (liczy na przykład na znalezienie 
pracy i podejmuje w tym kierunku skuteczne działania, albo pragnie poprawić 
warunki mieszkaniowe swoje i najbliższych czy projektuje lepszą przyszłość dla 
swych dzieci). Znakomita większość dąży do utrzymania status quo i nie widzi 
żadnych perspektyw dla siebie ani dla swych dzieci, którym jako jedyne dziedzi-
ctwo i quasi-zawodową kompetencję przekazuje syndrom somalijski w procesie 
osiedlowej socjalizacji. 

Oczywiście, także getta biedy ulegają przeobrażeniom – społeczności te ge-
nerują na przykład takie nowe zawody, jak prawnik biedy – profesja, o której już 
niejednokrotnie pisał jeden z autorów tego tekstu (M.S.S.). Jej istotę stanowi takie 
opanowanie przepisów prawnych, które pozwala wyciągać pieniądze z opieki 
społecznej i jednocześnie czerpać korzyści z pośrednictwa w tym procederze. 

Sądzimy, że ten rodzaj wspólnoty, jaki ukształtowany został w gettach biedy 
na Górnym Śląsku, określić można mianem wspólnoty kryzysu – ludzi tych nie 
łączą zbieżne cele czy interesy, ani jednolita wizja przyszłości. Coraz częściej 
trudno również mówić (na skutek większej mobilności i przyrostu imigracji do 
najbiedniejszych osiedli) o wspólnocie wartości, przekonań czy postaw. Tym, co 
naprawdę spaja tę grupę, jest poczucie osamotnienia, skrzywdzenia i odrzuce-
nia przez otaczającą ich społeczność, która lepiej zaadaptowała się do nowych 
warunków. W naturalny sposób powoduje to niechęć wobec tych „za bramą”, 
a niekiedy prowadzi nawet do sąsiedzkich konfliktów. Przykładem może być 
protest mieszkańców jednego z tyskich osiedli (wpisujący się w falę negatywnych 
ruchów społecznych, określanych przez socjologów mianem LULU i NIMBY). 
Związany on był z powstającą naprzeciw ich okien inwestycją, która ostatecznie 
również swym oponentom przyniosła korzyści. Nie zmienia to faktu, że Piramida 
nad Jeziorem Paprocańskim – jako symbol zarówno nowego porządku społecz-
nego, jak i ekskluzywnego, zamkniętego świata – początkowo wzbudziła niechęć 
sfrustrowanych mieszkańców robotniczego osiedla.

Kolejna cecha, charakterystyczna dla najbiedniejszych gett Górnego Śląska, 
na którą warto wskazać, to – mimo wzmiankowanej już tendencji do zmiany tej 
sytuacji – ich duża homogenizacja społeczna. To właśnie ona odróżnia osiedla 
nędzy od gett bogactwa. Mieszkańcy najbiedniejszych śląskich gated communities 
przeważnie mają (bądź mieli do niedawna) wspólne źródło utrzymania – pobliską 
hutę czy kopalnię. Charakteryzuje ich zbliżony typ kwalifikacji zawodowych, 
wykształcenia, potrzeb i kompetencji kulturowych, podobny światopogląd, normy, 
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wartości i wzory zachowań. Wspólny scenariusz codzienności, przejawiający się 
w dobowym rytmie pracy, życiu rodzinnym oraz formach spędzania wolnego 
czasu, decyduje o jednolitości i spoistości tej grupy.

Zamknięcie życiodajnej gruby gwałtownie destruuje ten model, odbiera 
niezbędną społeczną ramę jednostkowym działaniom. Likwiduje też podstawo-
we źródło dochodu większości mieszkańców. Następuje stopniowa destrukcja 
osiedla i marginalizacja zamieszkujących je ludzi – nie ma po co wychodzić, 
bo nie ma d o k ą d  wychodzić. Następstwem zamknięcia huty czy kopalni 
jest też utrata kontroli społecznej w osiedlu – zburzony zostaje podstawowy ład 
życia, budowany w oparciu o specyficzny śląski etos pracy. Gruba stanowi tutaj 
centrum życia, organizując życie mieszkańców „kolonii”; likwidacja zakładu 
pracy oznacza coś znacznie więcej niż tylko bezrobocie – to początek anomii, 
prowadzącej do zniszczenia związków i relacji panujących w grupie, a w efekcie 
do jej całkowitej marginalizacji.

Sytuację mieszkańców śląskich gett biedy dobrze charakteryzują socjologo-
wie Kazimiera i Jacek Wódz [2005: 10-11], wskazując naturę, kierunek i skalę 
zachodzących tam procesów degradacji społecznej:

(...) największym problemem dotyczącym w różnym stopniu w zasadzie 
wszystkich miast aglomeracji było wytwarzanie się przestrzennych stref załama-
nia społecznego. Następowało to zwykle tam, gdzie wcześniej przestrzeń miasta 
przemysłowego wydzielała dość wyraźnie dzielnicę czy osadę przemysłową.(...) 
Przykładem może być po stronie śląskiej Ruda Śląska, a po stronie zagłębiowskiej 
Sosnowiec czy Dąbrowa Górnicza. Takie osiedla czy dzielnice robotnicze zwykle 
miały bardzo homogeniczny społecznie charakter, ich rytm życia codziennego, 
ich kultura, ich systemy socjalizacyjne były zawsze funkcjonalne w stosunku do 
zakładu pracy, który był miejscem pracy dla zdecydowanej większości ludności 
dorosłej i czynnej zawodowo. W tych właśnie przestrzeniach mieliśmy też do 
czynienia ze swoistymi subprzestrzeniami zdegradowanymi społecznie, gdzie od 
lat rozwijała się, najczęściej kontrolowana przez wewnątrzosiedlową kontrolę 
społeczną patologia życia codziennego.(...). Problem polega jednak na tym, że 
owa patologia życia codziennego funkcjonująca w pewnych ograniczonych obsza-
rach społecznie zdegradowanych była w pewnym sensie „rozeznana” społecznie, 
a kontrola społeczna w całym osiedlu robotniczym czy w dzielnicy robotniczej 
w zasadzie dobrze dawała sobie radę z tym zjawiskiem. Natomiast w momencie, 
gdy nastąpiło załamanie gospodarcze, to do tych dzielnic zaczęła zakradać się 
w znaczniejszej mierze zwykła bieda i okazało się, że wzory patologiczne nagle 
się zaczynają rozpowszechniać, a kontrola społeczna jest w stosunku do tych 
zjawisk zupełnie nieefektywna. I wtedy właśnie degradacja zaczęła dotyczyć 
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całej społecznej przestrzeni takiej dzielnicy. W oczywisty sposób problemem 
tych miast stało się bezrobocie. Sprawa ta ma charakter szczególnie poważny 
tam, gdzie panował tradycyjny model rodziny, gdzie kobiety zamężne zwykle 
nie pracowały, a mężczyzna utrzymywał całą rodzinę. W tej sytuacji oznaczało 
to obniżenie poziomu życia nie tylko rodziny, ale całej dzielnicy, bo większość 
mężczyzn zatrudniona w jednym i tym samym zakładzie na skutek jego likwidacji 
traciła pracę. W stosunkowo szybkim czasie zaczęły się tworzyć nowe, zupełnie 
wcześniej nieznane obyczaje codziennego życia bezrobotnych (...) zbliżone do 
modelu zachowań kiedyś widzianych tylko w owych subprzestrzeniach społecznie 
zdegradowanych. Takie zjawiska, jak zbieractwo złomu, makulatury itp., kiedyś 
kojarzone wyłącznie z grupami marginalnymi, stały się codziennością. 

3. GETTA BOGACTWA – SAMI SWOI CZY SAMI OBCY?

Znacznie trudniej opisać jest getta bogactwa i scharakteryzować specyficzne 
dla nich procesy społeczne, dlatego poświęcimy im relatywnie mniej miejsca. 
Podstawowa przeszkoda polega na tym, że osiedla te kształtują się dopiero na 
oczach badaczy. Z tego względu zaobserwowanie prawidłowości stoi pod znakiem 
zapytania i w zasadzie w odniesieniu do tych nie rozpoznanych jeszcze dobrze 
przestrzeni socjolog może jedynie oddać się swobodnej refleksji. Powinna ona 
zostać oparta o znajomość zachodnich wzorów i doświadczeń – gated commu-
nities. Przestrzegalibyśmy jednak przed zbyt pochopnym przeszczepianiem ich 
wizerunku na śląski grunt – zapewne jednym z podstawowych obszarów badania 
stanie się w najbliższej przyszłości lokalna differentia specifica tych ekskluzyw-
nych przestrzeni miejskich, jakie stanowią getta bogactwa w potransformacyjnej 
rzeczywistości przemysłowego regionu. Wiele z tego, co zostanie poniżej po-
wiedziane, pozostaje w sferze przypuszczeń (choćby właśnie z powodu braku 
odpowiednich badań i analiz) oraz socjologicznej predykcji.

Gdybyśmy mieli pokusić się o próbę zdefiniowania podstawowych cech 
getta bogactwa, na początek wyróżnilibyśmy odmienny od osiedli nędzy rodzaj 
wykluczenia społecznego, z jakim spotykamy się na tym obszarze. W przypadku 
zamożnych gated communities należy mówić o ekskluzji wewnętrznej. Dokonują 
jej sami mieszkańcy bogatych kwartałów; mamy tutaj do czynienia ze świadomym 
i intencjonalnym auto-odrzuceniem, wycofaniem się z życia szerszej wspólnoty 
miejskiej we własne (niekiedy dosłowne) mury.

Działania te są efektem zaspokajania zróżnicowanych potrzeb społecznych 
i psychicznych; sądzimy jednak, że można wskazać dwa zasadnicze rodzaje moty-
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wacji takiego postępowania. Pierwsza z nich ma znak pozytywny – zamykanie się 
służy tworzeniu hierarchii, określaniu swojej w niej pozycji, próbie odzwiercied-
lenia społecznego prestiżu w wyborze miejsca zamieszkania i w podejmowaniu 
decyzji o charakterze i kształcie własnej przestrzeni. W oczywisty sposób wiąże 
się to również z poszukiwaniem określonej grupy sąsiedzkiej złożonej z jedno-
stek, których obecność dodatkowo podkreśli społeczną autodefinicję mieszkańca 
gated community.

Drugą z przyczyn należy przypisać negatywnej waloryzacji otoczenia – w tym 
wypadku chodzi przede wszystkim o odgraniczenie się od tych, którzy pozostają 
za bramą, a zasadniczym motywem jest poszukiwanie bezpieczeństwa. Ta po-
trzeba charakterystyczna jest zwłaszcza dla ludzi zamożnych, którzy prócz obaw 
o własne życie czy zdrowie dodatkowo troszczą się o swój (często stosunkowo 
świeżej proweniencji) majątek. Następuje zatem ucieczka od miasta w pajęczy-
nę zakratowanych okien i osiedlowych alejek, do których dostępu broni budka 
wartownika.

Oczywiście, także w przypadku gett bogactwa warto zanotować dość licz-
ne przykłady zewnętrznego odrzucenia. Zwłaszcza, gdy nowe osiedle swym 
charakterem bardzo odstaje od terytorium, w które wkracza – zarówno stylem 
architektury, jak i strukturą społeczną oraz statusem socjoekonomicznym swych 
mieszkańców. Miejscowi dokonują wówczas oceny, którą określilibyśmy mia-
nem pomiaru obcości. Jeżeli nowi mieszkańcy nazbyt różnią się od standardu, 
do którego przywykli autochtoni, a jednocześnie stanowią wyraźną mniejszość, 
nie mogą liczyć na przychylne przyjęcie, a czasami narażeni są nawet na akty 
agresji i wandalizmu ze strony członków lokalnej społeczności.

Cechą, która odróżnia getta bogactwa od osiedli nędzy, jest z pewnością ich 
heterogeniczna natura. Na nowych osiedlach, w rodzaju katowickich Bażantów 
czy tyskiej Balbiny, mamy do czynienia z o wiele bardziej zróżnicowanymi zbio-
rowościami, niż mieszkańcy tradycyjnej jednostki sfederowanej. Klasa średnia 
w Polsce jest dość niejednolita i wciąż nie do końca wiadomo, kogo do niej za-
liczyć. Za zamkniętą bramą mogą mieszkać obok siebie: profesor uniwersytetu, 
szef gangu przemytniczego, prezes banku, prezenterka telewizyjna, zamożny 
sklepikarz, trenerka miejscowej drużyny koszykówki i artysta prowadzący tryb 
życia właściwy raczej bohemie niż middle class. Można założyć, że pewna pula 
zachowań pozostanie wspólna dla wszystkich członków gated community – za-
pewne nikt z nich nie zaprowadzi psa do piaskownicy, nie umyje samochodu 
na trawniku i nie będzie popijał wina w bramie. Jednak rytm życia tych ludzi, 
rozkład i przebieg codziennych zajęć, formy spędzania wolnego czasu i życie 
towarzysko-sąsiedzkie może znamionować daleko posunięte zróżnicowanie.
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4. WYMIARY MIEJSKIEJ KLAUSTROFOBII  
– PRZESTRZEŃ BADANIA

W polu zainteresowania badacza pozostają różne aspekty obrazu społeczności 
za bramą. Większość wymiarów, które chcielibyśmy wskazać jako centralne dla 
analizy zarówno tradycyjnych kwartałów ubóstwa jak i dla kształtujących się 
na Górnym Śląsku gated communities, pozostaje na razie w sferze nierozwiąza-
nych problemów badawczych. Dopiero wnikliwe przyjrzenie się rzeczywistości 
zamkniętych osiedli i analiza zgromadzonych danych pozwoli na próbę odpo-
wiedzi na postawione poniżej pytania. W kilku przypadkach można pokusić się 
o próbę refleksji, z zastrzeżeniem jednak, że ma ona charakter w dużej mierze 
intuicyjny.

Ludzie

Pierwszym zagadnieniem, które powinno znaleźć się w polu zainteresowania 
badacza miejskich gett, jest z pewnością kwestia integracji zamieszkujących te 
obszary grup społecznych. Czy zamknięte osiedle w ogóle generuje wspólnotę? 
Zwracamy uwagę na różnicę terminologiczną – z jakiegoś powodu socjologo-
wie miasta nie posługują się jednak określeniem gated s o c i e t i e s. W wy-
padku obu typów gett warto zaznaczyć widoczne na pierwszy rzut oka różnice 
w kształtowaniu się relacji pomiędzy ich mieszkańcami – od niemal pierwotnych 
grup socjalizacyjnych na osiedlach nędzy, po niejednolite i słabo zintegrowane 
zbiorowości nowych gated communities. Trzeba także podkreślić mniejszą przej-
rzystość struktury i hierarchii statusów w tych ostatnich, jak również o wiele 
słabszą komunikację w obrębie grupy.

Przestrzeń

Kolejnym interesującym problemem może być stosunek mieszkańców obu 
rodzajów zamkniętych osiedli do zajmowanego terytorium. Należy zastanowić się, 
jak wygląda w odniesieniu do każdej z tych grup kwestia poczucia „bycia u sie-
bie”, użytkowania wspólnej przestrzeni. Czy przeważa tendencja do traktowania 
jej jako własnej, dbania o otoczenie, jego funkcjonalność i estetykę? Czy też może 
powraca, znany z wielkopłytowych osiedli o ogromnych nie zagospodarowanych 
i „niczyich” obszarach, syndrom tragedii wspólnego pastwiska? Podwórka za 
bramą bardziej przypominają wypieszczony buduar czy niepościelone łóżko? 

Warto również przyjrzeć się elementom przestrzeni getta, ich układowi, 
hierarchii, klasycznym przestrzennym opozycjom (prawo-lewo, front-tył etc.). 
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Przykładowo, pionowa gradacja mieszkań na nowych osiedlach jest dość wyraź-
na i fakt ten znajduje swoje odzwierciedlenie w zróżnicowaniu cenowym lokali 
położonych na różnych kondygnacjach. Interesująca byłaby próba odszukania 
centrów na tych terytoriach – wokół czego toczy się osiedlowe życie: fontanna, 
piaskownica, kapliczka? Jaką rolę pełnią strefy liminalne – przede wszystkim 
definiujące tę przestrzeń bramy?

Czas

Podstawowa różnica pomiędzy gettami biedy i bogactwa dotyczy tego właś-
nie wymiaru. Pierwsze stanowią ukształtowane przez dziesięciolecia zjawisko 
i przeżytek minionej epoki, drugie dopiero rosną i zmieniają się na naszych oczach 
– wydają się śmiało wkraczać w przyszłość ponowoczesnego miasta.

Gdy mowa o kategorii czasu, na pewno godnym poruszenia tematem jest 
zagadnienie rites de passage, jakie stają się udziałem mieszkańców obu typów 
zamkniętych osiedli. Bowiem, mimo wszystko, jakaś inkluzja i tutaj istnieje. 
Podejrzewamy, że bardziej surowe i wyraziste rytuały inicjacyjne zaobserwować 
można w gettach biedy o ukształtowanej w oparciu o wieloletnią tradycję hierar-
chii społecznej i towarzyskiej. Getta bogactwa stanowią novum dla wszystkich, 
nie tworzą jeszcze zwartych społeczności; prawie każdy jest tam „inicjowany” 
w momencie wejścia (przeprowadzki), a nie poprzez urodzenie.

Warto również zastanowić się nad przyszłością generacyjną tych osiedli. Czy 
ten rodzaj zbiorowej klaustrofobii podlega społecznej reprodukcji? Co myślą 
„zamknięte” dzieci? Zinternalizowały model narzucony przez rodziców, czy 
może raczej kusi je rzeczywistość za bramą? Lokalny patriotyzm spotyka się 
u najmłodszego pokolenia mieszkańców gett ze wstydem i poczuciem wyobco-
wania, co szczególnie uwidacznia się w zetknięciu z rówieśnikami spoza osiedla 
(na przykład w szkole czy w parku). Pytanie, jakie będą przyszłe konsekwencje 
tych zderzeń z rzeczywistością – spotkania zaowocują definitywnym wycofaniem 
się do swoich klatek, czy reintegracją z pozostałymi mieszkańcami miasta?

Konfrontacja

Ważnym elementem analizy przestrzeni gett jest uważne przyjrzenie się 
„punktom styku” – takim, jak właśnie szkoła czy boisko. Znaczącą rolę odgrywają 
tutaj wszystkie miejsca, które wymuszają spotkania mieszkańców zamkniętych 
osiedli z „obcymi”, z rzeczywistością zewnętrzną – sklepy, kioski, apteki, punkty 
usługowe, kafejki. A może widoczna jest już tendencja, by wymienione miejsca 
również „zamknąć”, wprowadzić na teren osiedla? Wydaje się, że taka perspek-
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tywa mogłaby być szczególnie bliska, niektórym przynajmniej, mieszkańcom 
gett bogactwa – to dla nich przeważnie kontakt z autochtonami stanowi problem. 
Mieszkańcy biednych osiedli chętniej pozostają na swoim podwórku, ale nie 
odczuwają aż takiego lęku przed spotkaniem z „obcymi” poza jego terenem; 
być może dlatego, że są zasiedziałymi lokatorami i czują się pewniej nie tylko 
na swoich osiedlach, lecz także na ich pograniczach.

Lokalna specyfika

Wiele elementów składa się na odmienność osiedli „za bramą” na Górnym 
Śląsku. Na pewno wskazać trzeba na specyficzny śląski model rodziny, wzory 
życia sąsiedzkiej wspólnoty w federacyjnym układzie jednostek urbanistycznych, 
tradycyjny katolicyzm i rzecz jasna – industrialny pejzaż regionu, odmalowany 
w szarościach również w mentalności jego mieszkańców. Wydaje się jednak, 
że najistotniejszym elementem decydującym o charakterze górnośląskich gated 
communities jest geneza wielu górnośląskich miast, odbita dzisiaj w architekturze 
i strukturze społecznej zamkniętych osiedli. Kazimiera i Jacek Wódz [2005: 10] 
tak opisują procesy urbanizacyjne na Górnym Śląsku:

Wiele miast w konurbacji powstało w ten sposób, iż albo w sposób natural-
ny, poprzez poszerzanie się przestrzeni przemysłowej i przestrzeni zabudowy, 
albo w sposób administracyjny, poprzez przyłączanie do większych organizmów 
miejskich kolejnych pobliskich osad przemysłowych, tworzono obszary miejskie, 
w których owe osiedla robotnicze, osady przyfabryczne czy przykopalniane (vide 
– słynne w części śląskiej osiedla familoków) tworzyły społecznie i przestrzennie 
zamknięte obszary miejskie.

Stopień zamknięcia

Na koniec warto jeszcze podkreślić, że getta miejskie różnią się także pod 
względem swojej dosłownej i symbolicznej otwartości. Osiedla nędzy rzadko 
kiedy stanowią przestrzenie zamknięte w literalnym sensie tego słowa, natomiast 
metaforyczne granice i strefy wpływów wytyczone są tam bardzo wyraźnie. 
Z kolei nowoczesne gated communities, przeznaczone dla zamożniejszych obywa-
teli, nie zawsze ogrodzone są parkanem zwieńczonym pomieszczeniem ochrony, 
ale chronione są niejednokrotnie skomplikowanym systemem alarmów, a sama 
architektura osiedla często tworzy tu zamkniętą dla niewtajemniczonych enklawę. 
Warto zaznaczyć, że te symboliczne bariery w tradycyjnej śląskiej społeczności 
często stanowią silniejszy hamulec, niż ogrodzenie pod wysokim napięciem.
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5. PO CO ZAMYKAĆ? O ROZLICZNYCH POŻYTKACH  
PŁYNĄCYCH Z POSIADANIA KLATKI

Grodzenie ziemi to, zaraz po zapewnieniu sobie dachu nad głową, podsta-
wowy „kulturowy odruch” człowieka wobec naporu otaczającej go przestrzeni 
– być, aby mieć. To zarazem reakcja zapewniająca nam w terytorialnym bezmiarze 
ontologiczne bezpieczeństwo. Yi-Fu Tuan [1987] zauważa, że człowiek kształ-
tując swą przestrzeń dokonuje jej swoistej antropomorfizacji – poprzez nadanie 
własnych cech czyni ją znanym i przyjaznym miejscem. Mircea Eliade [1999] 
widzi ponadto w tym oswajaniu przestrzeni wyraz realizacji ludzkiej potrzeby 
metafizycznej obecności, epifanii, doświadczenia sacrum – uznanie jakiegoś 
terytorium za własne, naznaczenie go jako obszaru wspólnoty o określonym 
centrum i zasięgu uświęca przestrzeń, wyłania z chaosu jej fragment i nadaje 
mu wymiar transcendentny. 

Mając na względzie te rozmaite socjologiczne, antropologiczne i geograficzne 
perspektywy, podejmujące próbę określenia naszych działań w przestrzeni i wobec 
niej, chcielibyśmy teraz przyjrzeć się bliżej funkcjom, jakie pełnią oba typy gated 
communities w poprzemysłowym pejzażu Górnego Śląska.

Podstawową rolą płotu, muru czy parkanu jest ukrywanie przed okiem 
wścibskiego przechodnia tego, co się za nim znajduje. Jednak powody tej ta-
jemniczości mieszkańców w przypadku każdego z dwóch typów gett są zgoła 
odmienne. Motywacją lokatorów osiedli nędzy jest przede wszystkim wstyd. 
Poczucie bycia innym, gorszym, świadomość nieprzystosowania do nowych 
warunków, niemożność dokonania transgresji powoduje frustrację, która może 
znaleźć ujście w agresji wobec otoczenia postrzeganego jako lepsze. Nie zmie-
nia to jednak faktu, że zauważone różnice skłaniają mieszkańców gett biedy 
do chowania się wewnątrz swych osiedli. Odstawanie od społecznej normy nie 
mobilizuje ich do podnoszenia poprzeczki; wolą równać w dół, pozostając we 
własnym gronie, gdzie ich odmienność nie rzuca się w oczy – tutaj wszyscy są 
„gorsi”, zatem tak samo dobrzy.

Mieszkańcy z bogatych kwartałów powodowani są zgoła innymi przesłankami 
– zamykają swoje osiedla ze strachu. W ich przypadku ukrywanie się spełnia rolę 
ochronną; nie dlatego jednak, że konstruują w ten sposób lepszy obraz samych 
siebie we własnych oczach. Stawiając mury i parkany, mieszkańcy gett boga-
ctwa osłaniają swe dobra przed zazdrosnym wzrokiem biedniejszych sąsiadów. 
Nietrudno jednak wyobrazić sobie, że ten rodzaj kryjówki może być przez auto-
chtonów postrzegany jako prowokacja i złośliwe epatowanie wyższym statusem 
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socjoekonomicznym. W ostatecznym rachunku rezultat zapobiegliwych działań 
może zatem okazać się zgoła odwrotny w stosunku do zamierzonego celu.

Z ukrywaniem wiąże się często zaspokojenie potrzeby odosobnienia, wyci-
szenia, spokoju. Z pewnością zamożne zamknięte osiedla mają spełniać między 
innymi taką funkcję – enklawy poza ruchem kołowym (z wyjątkiem użytkowania 
osiedlowych parkingów, coraz częściej jednak zastępowanych przez podziemne 
garaże), z dala od głośnych lokali, wielkopowierzchniowych sklepów czy punktów 
usługowych. Zarazem charakter nowych gated communities często nie sprzyja 
bliskim kontaktom międzyludzkim; sąsiedzi znają się jedynie z widzenia, a i to 
nie zawsze. W przypadku gett ubóstwa trudno mówić o wewnętrznej alienacji; 
odosobnienie wiąże się raczej z opozycją wobec tych, którzy pozostają za bramą. 
Nie jest ono jednak efektem świadomej decyzji, lecz skutkiem zewnętrznych, poza 
wolą jednostki zaistniałych okoliczności. Wydaje się, że rolą takiego wyłączenia 
określonej grupy może być konserwowanie postaw i jej wewnętrznej spójności. 
Mamy jednak wrażenie, że w przypadku osiedli takich jak Abisynia trudno mó-
wić o integracyjnej funkcji zamykania przestrzeni mieszkalnych – odosobnienie 
przybiera tutaj formę patologii społecznej.

Opozycyjnym motywem tworzenia zamkniętych osiedli (w tym momencie 
mamy na myśli głównie getta bogactwa) może być – paradoksalnie – tęsknota 
za zanikającą dzisiaj wspólnotowością. Naznaczenie określonego terytorium, 
poprzez jego ogrodzenie jako w s p ó l n e g o  właśnie, może służyć sztucznemu 
wykreowaniu mini-społeczności, własnej grupy. Co ciekawe, takie generowanie 
własnej przestrzeni ma też wymiar społeczny, znajdujący swe odzwierciedlenie 
w sztucznej rzeczywistości internetu – naszej „tożsamości cienia”. Kreowanie 
osiedlowej wspólnoty często ma korzenie wirtualne, realne miasteczko zaczyna 
się od „internetowej wioski” (spółdzielni) mieszkańców w sieci, która ma na 
przykład zgodnie występować wobec developpera.

Skoro dotykamy już tworzenia owego własnego miejsca, dodać trzeba, że 
kolejną ważną funkcją, jaką pełnią zamknięte osiedla, jest forma sakralizacji 
przestrzeni. Poza wyraźnie odczuwanym kryzysem wspólnoty współczesny czło-
wiek staje wobec zagrożenia wszechobecnym profanum. Eliadowski uświęcony 
obszar można tutaj powiązać dodatkowo z koncepcją miejsca antropologicznego 
Marca Augé [patrz: Nieszczerzewska 2004] – zatem przestrzeni przyjaznej czło-
wiekowi, takiej, na której kształt i znaczenia ma on wpływ, w której odciska swoje 
piętno, pozostawia ślad. Mamy jednak wrażenie, że próby takie w odniesieniu 
do gett bogactwa są chybione. Przestrzenie te poddają się co najwyżej proceso-
wi izosakralizacji, w znaczeniu takim, jakie nadają temu terminowi Abraham 
Moles i Elisabeth Rohmer [1972]. Piszą oni o takich sakrofanicznych strefach, 
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jak na przykład lotnisko – pozornie wszelkie założenia dotyczące sakralizacji 
przestrzeni pozostają tam spełnione i można nawet w starcie samolotu odnaleźć 
elementy rite de passage. A jednak uważny obserwator, zarówno w obszarze 
terminalu, jak i na terytorium gated community, nie dopatrzy się przejawów 
nadprzyrodzonego. Idąc za myślą Marca Augé trzeba zauważyć, że zamknięte 
osiedla, tak samo jak lotniska czy hipermarkety, zaczynają być właśnie owymi 
nie-miejscami, tranzytowymi przestrzeniami pozbawionymi cech właściwych 
terytoriom naznaczonym przez grupę społeczną.

Mamy tutaj do czynienia ze swoistym symbolicznym paradoksem. Miesz-
kańcy bogatych gett podejmują próbę stworzenia miejsca i przestrzeni wspólno-
towej, a zarazem przynależnej w jakiś sposób do sfery sacrum. W efekcie jednak 
powstaje izosakralny obszar zamieszkiwany przez zbiorowość nie powiązaną 
żadnymi znaczącymi relacjami. Kolejna strefa przejściowa – od innych, podob-
nych, różni ją jedynie dłuższy czas naszego pozostawania w jej granicach. Z kolei, 
w biednych gettach obserwujemy proces odwrotny; następuje tutaj desakralizacja 
i „od-miejscawianie” należącego niegdyś do rzeczywistej wspólnoty terytorium. 
Kiedy znika axis mundi organizująca życie tych osiedli (metaforyczne centrum, 
fizycznie ulokowane oczywiście poza terenem wspólnej przestrzeni mieszkalnej, 
jak na przykład kopalnia), tracą one swój społeczny sens i głęboko symboliczny 
wymiar.

Zamknięte osiedla realizują jeszcze jedną ważną potrzebę, charakterystyczną 
dla człowieka niezależnie od jego materialnego czy kulturowego statusu – po-
czucie własności. Rzecz jasna, posiadanie domu z ogródkiem w zamkniętym 
osiedlu zaspokaja ją w innym stopniu, niż użytkowanie wielorodzinnego trzepaka 
czy piaskownicy na podwórku w Bogucicach; niemniej jednak, w każdym z tych 
przypadków mieszkańcy mogą odnieść się do konstytutywnych dla zachodniej 
kultury kategorii prywatności i własności.

Ostatnia wreszcie funkcja zamkniętych osiedli, o której chcielibyśmy wspo-
mnieć, również powiązana z poprzednimi, to zapewnienie poczucia bezpieczeń-
stwa. I tu znów – w zupełnie innym wymiarze jest ona realizowana w każdym 
z dwóch typów gett. Mieszkańcy najuboższych osiedli czują się bezpiecznie, 
ponieważ przebywają wśród swoich, podobnych sobie ludzi, pomiędzy którymi 
zazwyczaj panuje doskonała komunikacja. Natomiast dla lokatorów nowoczes-
nych gated communities gwarancją spokoju ducha i głębokiego nieprzerwanego 
snu jest świadomość, że „obcy” pozostali za bramą.

Do tej pory mowa była o podstawowych funkcjach społecznych, jakie 
w miejskiej przestrzeni pełnić mają zamknięte osiedla. Na koniec tej części 



 BRAMY RAJU I MIEJSCA PRZEKLĘTE? SOCJOLOG MIASTA... 191

tekstu parę słów o podstawowej różnicy, związanej z zadaniami, jakie realizują 
oba typy gett.

Odwrotnie niż miało to miejsce, gdy omawialiśmy pokrótce strukturę spo-
łeczną biednych i zamożnych gated communities, getta biedy nie mają homoge-
nicznego charakteru w odniesieniu do pełnionych przez nie funkcji. W zasadzie 
są one przestrzeniami wielozadaniowymi (także dlatego, że wielu mieszkańców 
nie opuszcza ich terytorium przez całą dobę) – to tutaj jest „kawiarnia” (podwórko 
jako miejsce towarzyskich zgromadzeń przy piwie czy kawie), suszarnia (bielizna 
rozwieszona na wspólnych sznurach), przedszkole i żłobek (piaskownica, placyk 
zabaw), wakacje, rozrywka i sport (boisko).

Na tym tle getta bogactwa rysują się jako monofunkcyjne przestrzenie 
– sypialnie i „odpoczywalnie” (także od ludzi). Nie sposób zaobserwować tutaj 
wielowymiarowe życie podwórkowe. Co najwyżej znaleźć można piaskownicę; 
bardziej jednak idzie o to, by dziecko nie bawiło się z tymi „zza bramy”, niż by 
zakolegowało się z latoroślami sąsiada. Zatem nad pozytywną motywacją pro-
społeczną przeważa egoistyczny odruch samowystarczalności.

6. PORZĄDEK ZA BRAMĄ – UŁADZONA PRZESTRZEŃ GETTA

Tę partię analizy traktować można jako rodzaj aneksu do wcześniejszych roz-
ważań natury ogólnej. Przedstawiamy poniżej próbę przymierzenia klasycznych 
kategorii, jakimi operuje socjolog miasta, do rzeczywistości zamkniętych osiedli 
na Górnym Śląsku. Posłużymy się tu wypracowanym przez jednego z autorów 
(M.S.S.) wspólnie z Bohdanem Jałowieckim narzędziem, opartym na koncepcji 
zakładającej istnienie ładów przestrzennych w obszarze miejskim – określonych 
porządków konstruujących w różnych wymiarach jego elementy oraz zachodzące 
między nimi współzależności.

Globalna ocena zajmowanego miejsca, związanej z nim pozycji ekologicznej 
oraz najbliższej przestrzeni, wynika z analitycznych waloryzacji pewnych ładów 
określających kształt mieszkania (domu), osiedla, dzielnicy czy strefy miejskiej. 
Wydaje się, iż mieszkańcy miasta, oceniając dwie kluczowe dla nich przestrzenie: 
osiedla i mieszkania (domu), koncentrują się na pięciu podstawowych formach 
ładu:

Ład urbanistyczno-architektoniczny; jest on związany z kompozycyjną 
zwartością osiedla, bloku urbanistycznego, kwartału czy zespołu, jego czytel-
nością i logiką, ulokowaniem domów, ich kształtem i wielkością, usytuowaniem 
terenów zielonych, sklepów, punktów usługowych, obiektów małej architektury, 
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przebiegiem dróg i ścieżek. Ład ten – w odniesieniu do miasta i osiedla – wyrażać 
można przy pomocy następujących par opozycji:

– zwarte (miasto, osiedle) – rozproszone (miasto, osiedle)
Można zauważyć, że bogate getta z założenia zajmują zwartą powierzchnię 

– inwestorom chodzi o oszczędność terenu, który trzeba będzie wykupić bądź 
wydzierżawić, a następnie ogrodzić. Jednak w wypadku szczególnie ekskluzyw-
nych osiedli często przestaje być to priorytetem. Ubogie osiedla mają urozmaiconą 
zabudowę – jednostki należące do federacyjnego układu urbanistycznego, jak 
na przykład Nikiszowiec, stanowią zwarte obiekty, podobnie jak socrealistyczne 
tyskie osiedla A czy B; natomiast nowsze blokowiska z lat siedemdziesiątych zo-
stały beztrosko rozrzucone na ogromnym terytorium, a pomiędzy poszczególnymi 
fragmentami zabudowy powstały swoiste miejskie „kanały przewietrzania”.

– uporządkowane (miasto, osiedle) – chaotyczne (miasto, osiedle)
Uporządkowanie zamożnych gated communities wynika z faktu, że zostały 

zaprojektowane jako całość; w przeciwieństwie do starszych osiedli nie „dzieją 
się w czasie”. Jednak estetyka tego nuworyszowskiego porządku, a także do-
pasowanie nowych kwartałów do tradycyjnych dzielnic, budzić może często 
uzasadnione zastrzeżenia.

– czytelne (miasto, osiedle) – nieczytelne (miasto, osiedle)
Zabudowa gett bogactwa wydaje się zazwyczaj dobrze komunikować swoje 

funkcje. Jednak pewna część kodu kulturowego, wpisanego w te osiedla jest czy-
telna wyłącznie dla jego mieszkańców o wyższych kompetencjach cywilizacyj-
nych niż te, które charakteryzują przeciętnego lokatora przemysłowego regionu. 
Getta ubóstwa prowadzą utartymi szlakami swych mieszkańców, natomiast ich 
symboliczna struktura może być całkowicie ukryta przed okiem zewnętrznego 
obserwatora. 

– kameralne (miasto, osiedle) – przytłaczające (miasto, osiedle)
Kameralność stanowi istotę gated communities; nawet jeśli zajmują one 

większą powierzchnię, projektanci dbają zazwyczaj o zaciszny charakter ich 
wewnętrznych przestrzeni i nie przytłaczający człowieka format budynków. 
„Kolonie” familoków również wydają się kameralne, głównie ze względu na 
więzi łączące grupę zasiedziałych autochtonów; natomiast nowe osiedla bloków 
są tego waloru całkowicie pozbawione.

– niska zabudowa (miasta, osiedla) – wysoka zabudowa (miasta, osiedla)
Nowe osiedla trzymają standard 4-5 pięter (piąte piętro jest graniczne z racji 

kosztu budowy i amortyzacji windy); coraz częściej powstają też niskie jedno-
rodzinne domy, najwyżej dwukondygnacyjne. W odniesieniu do biednych gett 
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można również mówić o raczej przeciętnej miejskiej zabudowie, wyjątek stano-
wią jedynie osiedla z lat 60. i 70., na których spotkać można „drapacze chmur” 
sięgające kilkunastu pięter.

– nasycenie małą architekturą (miasta, osiedla) – nienasycenie małą archi-nasycenie małą architekturą (miasta, osiedla) – nienasycenie małą archi-
tekturą (miasta, osiedla)

Niejednokrotnie trudno oprzeć się wrażeniu, że projektanci nowych osiedli 
niezbyt dbają o ten ich element. Jednak w niektórych pojawia się ciekawy mebel 
miejski – ławki, latarnie czy kosze na śmieci dostosowane do architektury całości. 
W starszych osiedlach ten rodzaj nasycenia w przestrzeni może wynikać z tego, 
co wnoszą w nią   z czasem mieszkańcy. W gettach biedy są to raczej elementy 
o charakterze religijnym (Madonny, krzyże) albo utylitarnym (trzepaki, piaskow-
nice), które jednak pełnią także funkcję społeczną, towarzyską.

Ład funkcjonalny; wiąże się z kolei z walorami użytkowymi mieszkania 
i osiedla, z nasyceniem w punkty usługowe, sklepy, kluby, kawiarnie, ośrodki 
zdrowia, żłobki, przedszkola, place zabaw dla dzieci, szkoły. Z kolei ten typ ładu 
wyrażać można przy pomocy następujących par opozycji:

– nasycenie infrastrukturą społeczną (miasta, osiedla) – nienasycenie infra-nasycenie infrastrukturą społeczną (miasta, osiedla) – nienasycenie infra-
strukturą (miasta, osiedla)

Podejrzewamy, że istnieje tendencja, by nowe gated communities wypełniać 
własną infrastrukturą; odpowiada to potrzebie „domykania” osiedla, uczynienia 
go jednostką maksymalnie autonomiczną w przestrzeni miejskiej. Natomiast 
trudno mówić o takiej infrastrukturze w Bogucicach czy Abisynii – tutaj rolę 
osiedlowej kawiarni pełni melina.

– dobre funkcjonowanie infrastruktury (miasta, osiedla) – złe funkcjonowanie 
infrastruktury (miasta, osiedla)

Zależy to zapewne od dwóch podstawowych czynników: czasu (im dłużej 
funkcjonuje gated community, tym lepiej dopasowują się jego poszczególne 
elementy) oraz standardu. W gettach biedy jedyną sprawnie funkcjonującą „in-
frastrukturą” jest instytucja  sąsiedzkiej samopomocy.

– dobra obsługa (miasta, osiedla) – zła obsługa (miasta, osiedla) 
W odniesieniu do zamożnych osiedli jest to najczęściej funkcją ich eksklu-

zywnego statusu. W gettach nędzy obsługa osiedla, z wyjątkiem śmieciarzy 
i „złotych rączek” praktycznie nie funkcjonuje. Można natomiast na pograniczu 
getta ubóstwa spotkać odradzającą się instytucję „zakupów na zeszyt”.

Ład estetyczny; inaczej mówiąc uroda miejsca i przestrzeni, miasta, jego 
dzielnic pojedynczych zespołów zależy od szaty informacyjnej (szyldy, neony, 
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reklamy), czystości i schludności, barwności, symboliki ułatwiającej orientację 
i sprawne poruszanie. Ład ten opisywać można przy pomocy następujących par 
opozycji:

– ładne (miasto, osiedle) – brzydkie (miasto, osiedle)
Ta kwestia zależy w dużym stopniu od projektu i od jego realizacji; za 

estetyczny kształt gated communities ponoszą wspólną odpowiedzialność autor 
i użytkownik. Biedne, zdewastowane często kwartały przyzakładowych „kolonii” 
w ramach standardowych kryteriów uchodzą na ogół za „gorsze” estetycznie 
miejsca; jednak niektóre partie tradycyjnej górniczej osady, jaką jest na przykład 
Nikiszowiec,  wydają się stylistycznie o wiele bardziej atrakcyjne niż przestrzenie 
kiczowatych często gett dla bogaczy. 

– czyste (miasto, osiedle) – brudne (miasto, osiedle) 
Zależy to przede wszystkim od społecznego składu mieszkańców i ich poczu-

cia związku ze swoim terytorium; w zamkniętym osiedlu śmiecą tylko swoi. Z tej 
perspektywy korzystniej wypadają getta bogactwa ze swą aseptyczną estetyką.

– radosne (miasto, osiedle) – posępne (miasto, osiedle) 
Gated communities robią raczej wrażenie sennych, sielankowych przystanków 

w rozpędzonej miejskiej rzeczywistości, niż radosnych, gwarnych, tętniących 
życiem centrów społecznych. Osiedla nędzy, których bramy wypełniają czter-
dziestoletni emeryci bez perspektyw, popijający wino „z gwinta” mogą wprawić 
w przygnębienie przybysza z nowego optymistycznego świata.

– kolorowe (miasto, osiedle) – szare (miasto, osiedle)
Istotny jest tutaj projekt samego osiedla, ale także dostosowanie palety do tła. 

Nieumiejętność umieszczenia nowego zespołu w kontekście może prowadzić do 
ostrych kontrastów, także kolorystycznych. Zasadniczo nowe zamknięte osiedla są 
barwniejsze od tradycyjnych gett biedy, gdzie obecność koloru bywa przeważnie 
efektem rozwieszenia prania na buro-ceglanym podwórku.

– stylowe (miasto, osiedle) – bez stylu (miasto, osiedle)
Styl nowych osiedli jest zazwyczaj rozpoznawalny, niejednokrotnie jednak 

ich architektura graniczy z kiczem i zwyczajnym bezguściem. Również standardy 
dotyczące zastosowanych materiałów pozostawiają niekiedy wiele do życzenia. 
Można też spotkać wysmakowane projekty, dobrze wpisujące się w otaczający 
gated communities poprzemysłowy pejzaż. Osiedla w rodzaju Nikiszowca czy 
Bogucic również są stylowe na swój grungowo-industrialny sposób; jest to jednak 
poetyka rodem ze Steinbeckowskiej Tortilla Flat. 
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– bogata szata informacyjna (miasta, osiedla) – uboga szata informacyjna 
(miasta, osiedla)

Dbałość o to można zaobserwować na nowych, zamożnych osiedlach, bę-
dących terenem funkcjonowania wykreowanej wspólnoty. W stosunkowo lepiej 
skomunikowanych gettach ubóstwa zdecydowany prym wiedzie informacja 
ustna. Zdarza się, że brak tu nawet tabliczek z nazwami ulic; miejscowi i tak 
wiedzą, gdzie kto mieszka, listonosz zna wszystkich, a obcymi nikt sobie głowy 
nie zawraca.

Ład psychospołeczny; oparty jest na sieci stosunków społecznych i wyraża 
się najpełniej w więziach sąsiedzkich lub ich braku, we wzajemnym do siebie 
nastawieniu ze strony znanych, najbliższych i dalszych sąsiadów, w poziomie 
zażyłości i identyfikacji z miejscem i przestrzenią osiedla czy zespołu mieszka-
niowego, w ocenie stanu bezpieczeństwa w zajmowanym osiedlu, zespole   czy 
kwartale. Ład ten ujmować można przy pomocy następujących par opozycji:

– poczucie bycia u siebie (w mieście, w osiedlu) – poczucie zagubienia 
i obcości (w mieście, w osiedlu)

Poczucie bycia u siebie powinno być silne w przestrzeni gated communities 
– temu między innymi służy ich zamykanie. Można jednak równie dobrze za-
łożyć, że grodzą się ludzie, którzy mają związany z tym jakiś głęboki kompleks 
(skoro nie potrafią poczuć się dobrze bez parkanu). Z kolei w przyzakładowych 
„koloniach” tego rodzaju samoświadomość może być bardzo mocna – tutaj wy-
raźne jest poczucie bycia w czymś więcej niż tylko we własnym osiedlu – idzie 
o przebywanie we własnym mikrokosmosie.

– dobre stosunki sąsiedzkie (w mieście, w osiedlu) – złe stosunki sąsiedzkie 
lub ich brak (w mieście, w osiedlu)

Teoretycznie w obrębie kreowanych na wspólnoty sąsiedzkie gated com-
munities stosunki te powinny być dobre. Niejednokrotnie jednak bywają żadne, 
ponieważ decyzję o auto-wykluczeniu podejmują autystyczne społecznie jed-
nostki – równie dobrze mieszkańcy takiego osiedla mogą wzajemne kontakty 
ograniczyć do niezbędnego minimum. Sądzimy, że paradoksalnie ten właśnie 
element faworyzuje getta biedy – tutaj ludzie się znają, kontaktują, tworzą realną 
wspólnotę (od wszechobecnej plotki, po przysłowiowe pożyczenie szklanki cukru 
i przypilnowanie dzieci). Getta biedy pozostają bliżej klasycznej Gemeinschaft, 
zaś getta bogactwa – Gesselschaft z jej wyspecjalizowanymi rolami (jest tu pan 
od zieleni – ogrodnik i pan od porządku – ochroniarz czy sprzątacz).
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– dobra dzielnica (w mieście, w osiedlu) – zła dzielnica (w mieście, w osiedlu), 
bezpieczna dzielnica (w mieście, w osiedlu) – niebezpieczna dzielnica (w mieście, 
w osiedlu) 

Tereny, na których buduje się gated communities, ulokowane są zazwyczaj 
w lepszych dzielnicach, choć zdarzają się wyjątki. W tym drugim przypadku 
zamknięte osiedle ma być „zaczynem” pozytywnie waloryzowanej przestrzeni, 
ma naznaczyć dzielnicę jako dobrą, nadać jej wartość dodatnią – pełni zatem 
funkcję nobilitującą. W odniesieniu do gett ubóstwa mówić można o ambiwalen-
tnej ocenie – w odczuciu mieszkańców ich osiedle jest oczywiście dobre, piękne 
i bezpieczne, bo własne; dla sąsiadów często stanowi utrapienie i uchodzi za 
gniazdo przestępczości, patologii społecznych oraz substandardowych zachowań, 
właściwych underclass.

– spokojna dzielnica (w mieście, w osiedlu) – hałaśliwa dzielnica (w mieście, 
w osiedlu) 

Zamożne gated communities są raczej spokojne, a gwarancją tego stanu 
jest często obecność ochroniarza. W odniesieniu do gett biedy pojęcie spokoju 
pozostaje kwestią definicji – zależy od tego, czy przyjmiemy np. bicie żony raz 
w tygodniu za normę, a dwa razy dziennie już za przejaw zachowania o charak-
terze dewiacyjnym. 

Ład ekologiczny; odnosi się do wartości środowiska naturalnego osiedla 
zespołu, kwartału czy bloku urbanistycznego, a jego rola w ogólnej ocenie 
przestrzeni miasta – ze względu na spektakularne konsekwencje degradacji 
środowiska na Górnym Śląsku – szybko rośnie. Za najpoważniejsze problemy 
miast górnośląskich uznaje się zatem zanieczyszczenie środowiska naturalnego 
oraz powiązany z nim stan zdrowotny mieszkańców. I wreszcie ten rodzaj ładu 
daje się wyrażać przy pomocy następujących par opozycji:

– zdrowe otoczenie (miasta, osiedla, domu i mieszkania) – niezdrowe oto-zdrowe otoczenie (miasta, osiedla, domu i mieszkania) – niezdrowe oto-
czenie (miasta, osiedla, domu i mieszkania)

W nowych bogatych osiedlach inwestorzy dbają, by środowisko było zdrowe; 
to często walor podnoszący cenę i tak drogiego mieszkania za bramą – nie do 
przecenienia szczególnie w zdegradowanej ekologicznie przestrzeni Górnego 
Śląska. Terytoria przyzakładowych „kolonii” plasują się tutaj szczególnie nisko 
– to zanieczyszczone, zniszczone kwartały, pozbawione filtrów i ekranów.

– nasłonecznione (miasto, osiedle, dom i mieszkanie) – zaciemnione (miasto, 
osiedle, dom i mieszkanie) 

Większość nowych projektów uwzględnia tego rodzaju walory; w rzeczywi-
stości zależy to jednak często od urbanistycznego kontekstu.
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– zielone otoczenie (miasta, osiedla, domu i mieszkania) – kamienna pustynia 
(w mieście, osiedlu) 

Tereny należące do zamkniętych zamożnych wspólnot charakteryzuje zazwy-
czaj dbałość o zieleń. To jednak często rachityczna roślinność, „wybudowana” 
wraz z osiedlem zgodnie z regułą, że najpierw trzeba zrównać plac, a potem się 
sadzi – drzewa, domy i ludzi. W biednych „koloniach” zależy to od usytuowania 
obiektów mieszkalnych – wybetonowane podwórka nie sprzyjają rozwojowi 
ogródków, ale kwartały położone na obrzeżach miast często otoczone są wia-
nuszkiem mini-działek.

– bezwietrzne (miasto, osiedle) – wietrzne (miasto, osiedle)
Nowe, niewielkie zamknięte osiedla wolne są raczej od przeciągów. W star-

szych gettach sytuacja przedstawia się rozmaicie – ponurych blokowisk na po-
łudniu Tychów na pewno nie można określić mianem bezwietrznych.

– wolne od hałasu (miasto, osiedle, dom i mieszkanie) – zanieczyszczone 
hałasem (miasto, osiedle, dom i mieszkanie)

W obrębie gated communities hałasy sąsiedzkie ukrócane są przez wspólnotę 
– tutaj łatwiej to zrobić niż w otwartej przestrzeni. Mieszkańcy gett biedy przy-
wykli do raczej głośnego życia na podwórkach, a nawet występów górniczych 
orkiestr dętych. 

– oddalone od uciążliwych zakładów pracy (miasto, osiedle, dom i mieszka-oddalone od uciążliwych zakładów pracy (miasto, osiedle, dom i mieszka-
nie) – ulokowane w pobliżu uciążliwych zakładów pracy (miasto, osiedle, dom 
i mieszkanie)

Priorytetem developperów jest maksymalne oddalenie nowo powstających 
osiedli od hut i kopalni; na Górnym Śląsku jednak nie zawsze łatwo zrealizować 
takie założenie. W gettach biedy jednostki należące do federacyjnego układu 
z definicji znajdują się w pobliżu zakładu pracy; natomiast nowsze osiedla, jak 
na przykład tyskie blokowiska pełniące rolę sypialni, zostały wybudowane poza 
deglomerowanym obszarem GOP-u.

7. PROGNOZA DLA MNIEJSZEGO NIEBA –  
PRZYSZŁOŚĆ ŚLĄSKICH OSIEDLI ZA BRAMĄ

W zakończeniu tej niepełnej analizy pozwolimy sobie na spekulację doty-
czącą przyszłości górnośląskich „osiedli za bramą”. Getta biedy będą w naszym 
przekonaniu marginalizować się i zamykać. A jednocześnie – zatracać spoistość 
i homogeniczny charakter – zarówno ze względu na utratę dawnych symbolicz-
nych centrów (likwidacja pobliskiego zakładu pracy), jak i nieunikniony napływ 
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„obcych” do tego obszaru. To, co pozostanie wspólne, to owa wzmiankowana 
już wspólnota kryzysu, Prawdopodobnie, przy braku oferty pracy i wskutek 
nieobecności wewnątrz grupy bodźców do zmiany, w krótkim czasie dawne 
„kolonie” przeobrażą się w siedliska underclass. Natomiast getta bogactwa w tak 
społecznie (abstrahując od zniszczeń ekologicznych) degradowanej przestrzeni 
będą się „domykać”, „uszczelniać” swoją wyobcowaną wyniosłość. Przewidu-
jemy tendencję do wciągania w głąb osiedla infrastruktury „punktów styku”, 
przynajmniej tej podstawowej, jak też tworzenie odrębnych szkół dla dzieci ich 
mieszkańców. Mamy nadzieję, że takiemu rozwojowi wypadków zapobiec mogą 
inicjatywy władz miast i lokalnych samorządów, zachęcające mieszkańców tych 
zamkniętych osiedli do integrowania się z resztą społeczności miejskiej.
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GATES OF HAVEN AND DAMNED PLACES.  
TWO TYPES OF GHETTOS IN UPPER SILESIA

Summary

The presence of two various socialized forms of space characterizes contemporary cities in 
Upper Silesia. These are old and new closed housing estates.

The old ones are commonly known as “familok” and industrial housing estates. The new ones 
are closed areas of rising Polish middle class. Thus, on the one hand we have ghettos of poverty, 
on the other - ghettos of wealth.
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Ghettos of poverty resulted both from the outside exclusion and closing of the residents 
themselves to the possibilities which the outside world offers. The characteristic feature of ghet-
tos of poverty in Upper Silesia is a specific community – community of crisis. This community 
connects people who have been rejected by the surrounding reality which has better adapted to 
new conditions.

Ghettos of poverty are characterized by social homogenization that is a common script of the 
resident’s everyday reality which decides about the group’s uniformity and cohesion.

Ghettos of poverty, established in close vicinity of steelworks and coal-mines which are being 
currently closed down, are subject to destruction of housing estates and deepened marginalization 
of its residents.

It is difficult to characterize the ghettos of wealth (gated communities) because they are cur-
rently being established, these are already exclusive city areas nowadays. Their specific feature is 
an internal exclusion, that is withdrawing of their residents from the life of a community.

Ghettos of wealth differ from ghettos of poverty in their heterogeneous nature which
results from a strong internal diversity of a rising Polish middle class. The lifestyle of these 

residents, everyday responsibilities and ways of spending free time emphasize the difference.
Closing in the ghettos of wealth means , first of all, looking for safety and peace as well as 

a substitute of community life. 
These two extremely different kinds of city space are still going to create a specific picture of 

Silesian cities. We can say that ghettos of poverty are going to transform themselves into an area 
for underclass and ghettos of wealth are going to tighten their isolation from the rest of the city.

Keywords: City, Gated Community, Spatial Segregation


