
Kategoryzowanie,  
tworzenie domu  
oraz sprawczość 
poprzez brak działania 
w ośrodku pobytowym 
dla cudzoziemców

M a r t a  K l u s z c z y ń s k a Urodzona w 1990 roku, socjolożka i antropolożka. Prowadzi badania 
z pogranicza studiów nad migracjami i instytucjami, analizując normy 
i wartości związane z migracjami oraz działanie reżimów migracyjnych. 
Odpoczywa przekopując ogródek lub chodząc po górach.

Ośrodki pobytowe dla cudzoziemców – tak w ję-
zyku ustaw nazywa się miejsca przeznaczone 
dla osób oczekujących na status uchodźcy. Położo-
ne w lesie lub na obrzeżach miasta, miejsca segre-
gacji i odosobnienia zapewniające schronienie. Duża 
część badań dotyczących uchodźców, przynajmniej 
częściowo, opierała się na badaniach przeprowadzo-
nych w ośrodkach. W swojej analizie postanowiłam 
przenieść punkt ciężkości: z osób, które zamieszkują 
ośrodek, na ośrodek jako instytucję, działającą w ra-
mach rozbudowanej i silnie sformalizowanej sieci 
pola migracyjnego/uchodźczego, z pracownikami, 
pracownicami, mieszkańcami i mieszkankami oraz 
całą grupą osób i innych podmiotów, które spotka-
łam w terenie w czasie badań1.

Osoby oczekujące na status uchodźcy w Polsce 
mają możliwość zamieszkania w ośrodku pobyto-
wym, gdzie otrzymują (poza noclegiem) posiłki oraz 
drobne kieszonkowe. Początkowo, tuż  po  przy-
byciu na terytorium Polski, trafiają do  jednego 
z  ośrodków recepcyjnych – w Białej Podlaskiej 
lub podwarszawskim Dębaku. W określonych przez 
Ustawę przypadkach, zamykani są w ośrodkach de-
tencyjnych prowadzonych przez Straż Graniczną. 
Zarówno skala kontroli, sprawczości, jak i możli-

1 Jako bazowe dla badań nad instytucją ośrodka pobytowe-
go traktuję badania w ośrodku dla kobiet i dzieci, które 
przeprowadziłam w sierpniu 2015 roku w ramach przygo-
towywania pracy magisterskiej Ośrodek pobytowy dla cudzo-
ziemców jako element międzynarodowego reżimu uchodźczego, 
której promotorem jest prof. Jacek Schmidt (IEiAK UAM). 
W trakcie trzytygodniowych badań etnograficznych prze-
prowadzałam obserwacje uczestniczące, nieuczestniczą-
ce, wywiady jakościowe oraz shadowing. Wszystkie cytaty 
z  terenu pochodzą z wywiadów lub obserwacji (imiona 
pracowników zostały zmienione). Dodatkowo, pomoc-
ne dla prób zrozumienia i interpretacji tej instytucji były 
wyjazdy do  ośrodków (recepcyjnego oraz detencyjnego) 
w Białej Podlaskiej w ramach seminarium prowadzone-
go przez prof.  Jacka Schmidta i dr Agnieszkę Chwieduk 
(IEiAK UAM) oraz krótkie pobyty w ośrodkach i obozach 
dla uchodźców: w Harmanli (Bułgaria) w lutym 2014 roku 
wraz z Olgą Plesińską, w Šentilj k. Mariboru (Słowenia) 
w  listopadzie 2015 roku wraz z Aleksandrą Reczuch oraz 
w oddolnie zorganizowanym obozie w Pireusie (Grecja) 
w kwietniu 2016 roku, a także liczne dyskusje teoretyczne 
i terenowe z Aleksandrą Reczuch. 

wości osób w tych ośrodkach różnią się od  siebie 
w  diametralny sposób. Ośrodki detencyjne przy-
pominają więzienia, zarówno wyglądem, jak i ry-
gorem; w teorii ośrodki otwarte formalnie umoż-
liwiają swoim mieszkańcom „swobodne” życie, któ-
re w praktyce jest ograniczane w  różnym stopniu 
i w różnych sferach w zależności od umiejscowienia, 
zarządzających, pracowników, ale  i  samych miesz-
kańców ośrodka. Te zmienne stają się ważnymi de-
terminantami codzienności życia w ośrodku, które 
trwa od kilku dni (w niezwykle rzadkich przypad-
kach) do kilkunastu miesięcy, czasem kilku lat. 

Ośrodki są krytykowane za uprzedmiotawia-
nie „podopiecznych” i interpretowane w ramach 
teorii instytucji totalnej2 – to krytyczne spojrzenie 
na ośrodek dla cudzoziemców jest dla mnie ważnym 
punktem odniesienia. Zależało mi na zrozumieniu, 
co się dzieje na co dzień w ramach takiej instytucji: 
jak ją rozumieją i przeżywają pracownicy i pracow-
niczki? Czy możemy mówić o sprawczości mieszkań-
ców i mieszkanek? Jak się wyraża i czy jest znacząca 
dla nich samych? W terenie zaobserwowałam istnie-
nie kategorii stosowanej niekiedy podczas analizy 
takich miejsc jak  ośrodki i  obozy dla uchodźców, 
a której nie brałam pod uwagę jako istotnej przed 
rozpoczęciem badań: kategorię „domu”. Było to po-
jęcie używane zarówno przez personel, jak i miesz-
kańców, ale w różnych wymiarach i kontekstach. 

2 G. Firlit-Fesnak, Ł. Łotocki, Sytuacja cudzoziemców poszuku-
jących ochrony w Polsce - raport z zogniskowanych wywiadów 
grupowych z cudzoziemcami mieszkającymi w ośrodku uchodź-
ców w Czerwonym Borze, Instytut Polityki Społecznej, War-
szawa 2007; K. Gracz, Przymusowe migracje a perspektywy wie-
lokulturowości w Polsce, [w:] A. Gutkowska (red.), Uchodźcy 
w Polsce. Kulturowo-prawne bariery w procesie adaptacji, Sto-
warzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2007, s. 11-214;  
I. Main, Uchodźcy w nauce polskiej – stan badań i literatu-
ry, metodologia i etyka badań, [w:] I. Czerniejewska, I. Main 
(red.),  Uchodźcy: teoria i praktyka, Stowarzysznie „Jeden 
Świat”, Poznań 2008, s. 21-33, częściowo również w książce 
M. Ząbek, S. Łodziński, Uchodźcy w Polsce. Próba spojrzenia 
antropologicznego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.  War-
szawa 2008, a także poddane krytycznej analizie w arty-
kule M. Pawlaka, Asymetrie i klisze pojęciowe w analizach 
uchodźstwa w Polsce, „Studia Migracyjne – Przegląd Polo-
nijny” 2 (38) 2012, s. 163-185.
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W swoim artykule chciałabym zawrzeć te punk-
ty sporne – różne znaczenia nadawane pojęciu „dom” 
oraz omówić znaczące obszary, na jakie trafiłam 
w  terenie. Ośrodek, w którym prowadziłam bada-
nia jest wyjątkowy – przeznaczony tylko dla kobiet 
i dzieci3, na terenie dużego miasta, ze stosunkowo 
dobrym połączeniem komunikacyjnym. Odosobnio-
ny przez sąsiedztwo dużych zakładów pracy, jednak 
nadal blisko sklepów i osiedli. Jest instytucją wpi-
saną w sieć zależności organizacyjnych i prawnych, 
w  ogromnym stopniu wpływających na  jego funk-
cjonowanie, równocześnie będąc miejscem życia, 
nocowania i pracy osób współtworzących go. 

Ośrodek jako dom? 

Uchodźcy tak jak bezdomni oraz inne osoby 
znajdujące się poza miejscem (out-of-space) postrze-
gani są jako niepasujący, nieznajdujący się na swo-
im miejscu. Tim Cresswell wskazuje nawet, że my-
ślenie o przestrzeni w kategoriach miejsca (place) 
pociąga za sobą traktowanie uchodźców jako non
-place people i jest główną przyczyną postrzegania 
sytuacji uchodźców i uchodźczyń, ich bycia poza 
miejscem zamieszkania, w kategoriach problemu4. 
Jedna z najkrótszych, ale i najważniejszych defini-
cji miejsca (ang. place) mówi, że jest to „znacząca 
lokalizacja” (a meaningful location)5. Paradygmat 
konstruktywistyczny, zakładający równocześnie 
procesualny charakter zjawisk wskazuje, że miej-
sca powinny być badane równocześnie poprzez 
zwrócenie uwagi na instytucjonalność (dominu-

3 Dotychczasowe badania wskazują, że w obozach dla uchodź-
ców, poprzez wewnętrzne struktury władzy, odtwarza się 
i wzmacnia tendencje patriarchalne, włącznie z przemocą 
seksualną (zob.: W. Klaus (red.), Bezpieczny dom? Przemoc 
fizyczna i symboliczna wobec uchodźczyń i uchodźców, Stowa-
rzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2014; E. Fiddian
-Qasmiyeh, Gender and Forced Migration, [w:] E. Fiddian-Qa-
smiyeh, G. Loescher, K. Long, N. Sigona (red.), The Oxford 
Handbook of Refugee and Forced Migration Studies, Oxford 
University Press, Oxford 2014, s. 396-406).

4 T. Cresswell, op. cit., s. 117-122.

5 T. Cresswell, Place. A Short Introduction, Blackwell Publish-
ing, Coventry 2004, s. 7. Jeżeli nie podano inaczej, wszyst-
kie cytaty w tłumaczeniu autorki artykułu.

jący projekt), biografie osób związanych z tym 
miejscem oraz znaczenie, jakie jest mu nadawane 
„poprzez interakcję pomiędzy strukturą i spraw-
czością”6. Co ważne, miejsce rzadko ma znaczenie 
współdzielone w ten sam sposób przez całą spo-
łeczność (o ile w ogóle można mówić o społecz-
ności w danej lokalizacji)7. „Miejsce” jako katego-
ria analityczna ma dla mnie podwójne znaczenie. 
Przystępując do badań, interpretowałam ośrodek 
jako pewną instytucję, organizację. Jednak w te-
renie spotkałam specyficzną koncepcję miejsca 
–  dom. Geograf Yi-Fu Tuan zauważa, że: „uży-
tecznym punktem wyjścia dla rozumienia »domu« 
może być nie jego materialny przejaw lecz idea: 
dom jest jednostką przestrzeni zorganizowaną 
umysłowo i materialnie w celu zaspokojenia rze-
czywistych i postrzeganych jako podstawowe bio-
społeczne potrzeby ludzi oraz, ponadto, ich aspi-
racje estetyczno-polityczne”8. Tim Cresswell pisze: 
„dom jest wzorowym przykładem miejsca, wobec 
którego ludzie czują poczucie przywiązania i za-
korzenienia. Dom, bardziej niż jakiekolwiek inne 
miejsce, widziany jest jako centrum znaczeń oraz 
miejsce opieki”9. Jego idylliczną wizję jako miejsca 
bezpiecznego i dobrego powtarzają inni badacze. 

6 A. Pred, Place as Historically Contingent Process: Struc-
turation and the Time-Geography of Becoming Places, 1984 
za: T. Cresswell, op. cit., s. 37.

7 Na ten nieesencjalistyczny aspekt miejsca wskazała Do-
reen Massey w artykule Power geometry and a progressive 
sense of  place pisząc o miejscu, części Londynu, w której 
sama mieszka. Jej przemyślenia na temat heterogeniczno-
ści podmiotów używających i zamieszkujących przestrzeń 
można odnieść do wielu innych przestrzeni, gdyż rzadko 
zdarza się, by wszystkie osoby nadawały miejscu to samo 
znaczenie. Dobrym przykładem może być więzienie, które, 
upraszczając, dla jednych jest miejscem przymusowego od-
osobnienia i niechcianej izolacji od społeczeństwa, dla in-
nych czasem i przestrzenią spokoju od problemów życia co-
dziennego, dla jeszcze innych – przestrzenią tworzenia sieci 
społecznych i umiejętności używanych po wyjściu z niego. 
Zob. D. Massey, Power geometry and a progressive sense of place 
[w:] J. Bird i in. (red.),  Mapping the Futures: Local Cultures, 
Global Change, Routledge, London 1993, s. 60-70. 

8 Y. Tuan, A View of Geography, „Geographical Review”  
1 1991, s. 102.

9 T. Cresswell, op. cit., s. 24.

Odmienną perspektywę wprowadza Gillian Rose, 
wychodząc z krytyki feministycznej nad „domem” 
i jego konceptualizacją w naukach społecznych:

Pomimo, iż wcześniej często zauważano, 
że dom niekoniecznie musi być domem 
rodzinnym, obrazy domostwa rodzinnego 
powracają w ich [wcześniejszych badaczy 
– M.K.] pracach jako uniwersalne, wręcz 
biologiczne, doświadczenia. Tuan stwier-
dził, że „ludzka identyfikacja z  rodzin-
nym, opiekuńczym miejscem ma podsta-
wę biologiczną”. Ten entuzjazm wobec 
domu i tego, co określa się jako domowe, 
w kontekście wymazywania kobiet z nauk 
humanistycznych, sugeruje mi, że geogra-
fowie społeczni posługują się maskulini-
stycznym pojęciem domu/miejsca10.

10 G. Rose, Feminism & Geography: The Limits of Geographical Knowl-
edge, University of Minnesota Press, Minneapolis 1993, s. 53. 

Wenona Giles, badaczka zajmująca się zagad-
nieniami płci kulturowej, migracji oraz wojen, ro-
zumie „dom” jako:

zbiór idei które mogą odnosić się do kra-
ju pochodzenia oraz związanej z tym 
tożsamości państwowej; mogą również 
dotyczyć specyficznego miejsca zamiesz-
kania, gospodarstwa domowego czy ro-
dziny. Idea domu jest fenomenem pełnym 
sprzeczności: może ograniczyć kobiety, 
ale także stanowić formę ucieczki i wolno-
ści. Dom jest upłciowionym fenomenem11.

Czy mieszkanki myślą o ośrodku w kategoriach 
„domu”? Z rozmów i wywiadów przeprowadzo-
nych w trakcie badań wynika, że o ośrodku jako 

11 W. Giles, Gendered Violance in War. Reflections on Transna-
tionalists and Comparative Frameworks in Militarized Conflict 
Zones, [w:] D. Indra (red.), Engendering Forced Migration. The-
ory and Practice, Berghahn Books, New York 1998, s. 85.
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całości instytucji: nie. Zauważone przeze mnie pro-
cesy zadomawiania przestrzeni dotyczą komnat, jak 
po rosyjsku nazywają pokoje zarówno mieszkan-
ki, jak i personel ośrodka – ich prywatnych prze-
strzeni, dzielonych z własnymi dziećmi i najbliż-
szą rodziną, które dekorują, urządzają, sprzątają, 
dzielą obowiązki pomiędzy mieszkańców pokoju. 
Z odmiennej perspektywy wychodzą pracownice 
ośrodka, starając się, w ramach swoiście rozumia-
nej gościnności, przekazać mieszkankom domowy 
charakter całego ośrodka: „To nie jest hotel, to jest 

dom” (2015/W2)12 – powiedziała mi osoba pracująca 
w ośrodku. Tę sprzeczność w nadawaniu znaczenia 
poszczególnym przestrzeniom instytucji symboli-
zować może codzienny problem dziecięcych butów 
rozrzuconych po korytarzu. Dla Havy i jej czwórki 
dzieci, korytarz jest już poza ich przestrzenią do-

12 Użyte w artykule cytaty z badań terenowych pochodzą 
z: ustrukturyzowanych wywiadów przeprowadzonych 
z  pracownicami ośrodka (W) oraz dziennika badań za-
wierającego notatki z obserwacji uczestniczących i nie-
uczestniczących (D). 

mową, więc jest to doskonałe miejsce na zostawie-
nie obuwia. Dla pani Basi sprzątającej korytarz jest 
to zachowanie niezrozumiałe, korytarz ma dla niej 
takie samo znaczenie jak pokój, w którym buty po-
winny się znaleźć, należąc do dzieci w nim mieszka-
jących (tak jak łazienka i kuchnia, mimo iż współ-
dzielone z kilkudziesięcioma osobami, są również 
należącą do nich przestrzenią). Buty stojące na pro-
gu są jednym z elementów codziennego konfliktu, 
którego innymi wymiarami są brud/czystość oraz 
kwestia wychowywania. 

Brud i wychowanie do życia w czystości

Pan Kazimierz, pracownik techniczny od-
powiedzialny za remonty, pewnego wieczo-
ru wyznał mi niemalże szeptem „tak naprawdę 
to my nie mamy jakiejś wielkiej sympatii do nich” 
(2015/D), tłumacząc dalej, że gdy tylko wyremon-
tuje jakiś pokój i wprowadzi się nowa rodzina, 
w zasadzie od razu można by go znowu odnawiać. 
„Zwłaszcza jak są małe dzieci” (2015/D) dodał pan 
Andrzej, jeden z pracowników technicznych. 
Według słów Kasi, osoby bezpośrednio odpowie-
dzialnej za koszty utrzymania budynku, remonty 
wykonywane po wyprowadzce rodzin z pokojów 
stanowią dużą część kosztów. Dla pracowników 
i pracownic ośrodka codziennym przykładem bra-
ku poszanowania przestrzeni ośrodka jest przede 
wszystkim brud. Kwestie niszczenia przestrzeni, 
czystości i  brudu antagonizują personel wobec 
mieszkanek, mieszkanki wobec personelu oraz 
mieszkanki między sobą. Jeden z pracowników 
opowiadał mi  o  zdarzeniu, kiedy jedno z  dzie-
ci kucnęło na  środku podwórka, wypróżniło się 
i  uciekło. Pracownik ten  widząc scenę z daleka 
nie  był w stanie cofnąć czy zatrzymać dziecka, 
ani rozpoznać i przyporządkować do matki. Od-
powiedzialność za  sprzątnięcie odchodów spadła 
na niego, do czego z trudem mi się przyznał. Taki 
codzienny kontakt z nieczystościami zraża pra-
cowników i pracownice do mieszkanek i miesz-
kańców. Odchody i inne nieczystości fizjologiczne 
są klasycznym przykładem tego co łączone ze sferą 
intymności i klasyfikowane jako brudne. Specyfi-
ka zbiorowego obiektu zakwaterowania utrudnia 
utrzymanie „domowej” czystości: ponad osiem-
dziesiąt mieszkanek i mieszkańców (z czego dużą 
część stanowią dzieci), posiłki wydawane w stołów-
ce, po czym przenoszone do poszczególnych po-
koi, łazienki i kuchnie współdzielone przez około 
dwadzieścia osób. Kolejnym aspektem jest kwestia 
różnić kulturowych i, w wypadku niektórych osób, 
faktyczny brak umiejętności korzystania z toale-
ty z  sedesem czy braku kontroli nad dzieckiem. 
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Takie zachowania rzutują jednak na postrzeganie 
całej grupy, do której dana osoba przynależy i jest 
rozumiane w kategoriach „negatywnych” różnic 
kulturowych13. Mary Douglas w  klasycznej pracy 
na temat brudu i czystości oraz ich kulturowego 
konstruowania pisze:

brud zatem nie bywa nigdy unikalnym, 
wyizolowanym zjawiskiem. Tam gdzie 
jest brud, jest też system. Brud to pro-
dukt uboczny systematycznego porząd-
kowania i klasyfikacji rzeczy, o  tyle, 
o ile porządkowanie wymaga odrzucania 
nieprzystających elementów. Idea bru-
du przenosi nas wprost w sferę symboli 
i wskazuje na powiązania z systemami 
czystości, których symboliczny charakter 
jest bardziej oczywisty14.

Dla mieszkanki ośrodka buty w komnacie – jej 
prywatnym fragmencie ośrodka – były czymś za-
burzającym porządek. Dla sprzątaczki kilka par 
butów ustawionych przed każdym pokojem było 
oznaką braku szacunku do czystości korytarza – jej 
miejsca pracy. Są to dwie wizje absolutnie niemoż-
liwe do pogodzenia bez znajomości wzajemnych 
systemów klasyfikacji tego co czyste i tego, co jest 
zaburzeniem porządku.

13 Kwestią wykraczającą poza antropologiczny opis tere-
nu, jednak ważną w tym kontekście, jest psychologiczne 
zjawisko wynikające z posługiwania się uproszczonymi 
wzorcami myślowymi: dokonywanie uogólnień z próby 
na populację oraz oszczędności poznawcze - zwracania 
uwagi w większym stopniu na te zjawiska, które burzą 
zastany porządek, są niechciane. W terenie było ta zauwa-
żalne, gdy nikt z pracowników i pracowniczek nie wspo-
minał o sprzątających i piorących mieszkankach. Widok 
suszącego się prania – pomimo upału maksymalnie skra-
cającego czas suszenia - był widokiem stałym. Podobnie 
obraz mieszkanek szorującej na kolanach podłogę swo-
jego pokoju. Gdy spytałam o to jednego z ochroniarzy, 
odpowiedział: „no prać to one faktycznie piorą” (2015/D), 
co nie wpływało na negatywną opinię na temat utrzymy-
wania czystości przez osoby mieszkające w ośrodku.

14 M. Douglas, Czystość i zmaza, tłum. M. Bucholc, PIW, 
Warszawa 2007, s. 77.

Podczas swobodnych rozmów oraz wywiadów 
temat brudu w ośrodku pojawiał się często. Jedną 
z praktyk, która ma wpłynąć na rozwiązanie pro-
blemu jest zwoływanie cyklicznych (co 1,5-2  mie-
siące) zebrań, na których urzędniczki Urzędu 
do Spraw Cudzoziemców (UdSC) oraz administra-
cji zwracają uwagę na palące problemy15. W trakcie 
moich badań, takim palącym problemem była ster-
ta śmieci za ośrodkiem, najprawdopodobniej wy-
rzucana przez okna. Kilka godzin po spotkaniu, gdy 
upał zamienił się w znośne gorąco, kobiety i dzie-
ci ruszyły do sprzątania, a kolejne osoby co kilka 
minut podchodziły do pracowników technicznych 
pytając, czy nie znalazła się jakaś dodatkowa mio-
tła. Oprócz trawnika za budynkiem, posprzątano 
teren przed budynkiem i okolice placu zabaw. Pan 
Kazimierz skomentował zachowanie mieszkanek 
i mieszkańców ośrodka mówiąc, że „ktoś ich musiał 
ostro pogonić” (2015/D). Gdy kilka dni po spotkaniu 
zapytałam pracownice o wrażenia, zwróciły uwagę 
na tymczasowość skuteczności tego działania:

Monika: Pierwsze wrażenie bardzo do-
bre (...). Następnego dnia przyszłam 
do  ośrodka i rzeczywiście było czysto. 
Aż weszłam do toalety i się nie przestra-
szyłam. Nawet pachniało.

Kasia: Ale za dwa dni już pani przyleciała.

Monika: Nie, tego samego dnia, że dzie-
ci wyrzucają różne śmieci na teren przy 
budynku.

Kasia: Ale następnego dnia już toaleta 
cała była umazana kupą i nie było komu 
sprzątnąć tego.

Monika: A no właśnie.

Kasia: I pani przyszła ze skargą, że akurat 
ma swój, swój dyżur iii i co, i nie będzie 
tego sprzątać po kimś, nie.

Monika: No właśnie (2015/W2).

15 Do tematów poruszanych podczas tych spotkań należą 
przede wszystkim konflikty wewnątrzgrupowe.

Dyżury dla mieszkanek poza praktycznym wy-
miarem – zwiększaniem poziomu czystości ośrod-
ka, mają również pełnić funkcję wychowawczą: 
„wniosek jest taki, że jeżeli pani z Czeczenii będzie 
sprzątała toaletę, to druga pani z Czeczenii będzie 
to  szanowała” (2015/W2). Nauka utrzymania po-
rządku poprzez sprzątanie jest jednym z elementów 
wychowania mającego miejsce w ośrodku. Łazien-
ki, kuchnie oraz korytarz na pierwszym piętrze 
to  miejsca, za  których sprzątanie, rotacyjnie, od-
powiadają kobiety z poszczególnych pokoi. Dyżury 
mają sprawiać, by kobiety poczuły się jak w domu, 
co wskazuje na wspominany przez Giles upłciowio-
ny charakter tej instytucji, w której kobiety mają 
odpowiadać za utrzymywanie porządku16. Dodatko-
wo, dyżury mają wydźwięk wychowawczy. Zdaniem 
Kasi, jednej z pracownic administracji, mają skło-
nić mieszkanki „żeby bardziej szanowały to co jest 
posprzątane” (2015/W2). Jedna ze sprzątaczek opo-
wiadała mi o tym zwracając uwagę na chęć sprzą-
tania wyrażoną przez mieszkanki (2015/D). Równo-
cześnie, podczas rozmowy na inny temat, zwracała 
uwagę, że jej koleżanka po fachu – Grażyna, zajmu-
jąca się pierwszym piętrem, nie sprząta wystarcza-
jąco dobrze (2015/D). Kasia, odpowiadająca za ad-
ministrację budynku na moje pytanie o przyczynę 
pojawienia się dyżurów mieszkanek odpowiedziała: 
„pani która sprząta pierwsze piętro dogadała się 
z uchodźczyniami, że po prostu one dostają środ-
ki czystości, dostają mopy, wiaderka, szmaty, tego 
typu rzeczy, i po prostu robią to częściej. Pani po-
kojowa robi to raz dziennie, a one w miarę swoich 
możliwości, każdy pokój innego dnia” (2015/W2). 
Same mieszkanki z  mniejszym lub większym en-
tuzjazmem podchodzą do kwestii dyżurów, nie za-
wsze zgadzając się na sprzątanie czyjegoś bałaganu, 
na co zwracały uwagę w rozmowach ze mną. Choć 

16 Podobnego mechanizmu narzucania części prac repro-
dukcyjnych (innych niż samodzielne przygotowywa-
nie posiłków) nie zauważyłam w żadnym z pozostałych 
ośrodków, w których przebywali również mężczyźni. 
Porównanie sytuacji kobiet i relacji pomiędzy mieszkan-
kami a instytucją w ośrodkach gdzie kobiety są jedynymi 
dorosłymi mieszkańcami oraz w ośrodkach koedukacyj-
nych wymaga jednak dalszych badań. 

dyżury miały za zadanie zwiększyć ich poczucie za-
domowienia w ośrodku, odczuwają to raczej jako 
narzucony obowiązek, wykorzystywanie, odbiera-
nie sprawczości (nad własnymi działaniami) a nie jej 
nadawanie (sprawczości nad działaniem ośrodka).

Jedną z podkreślanych możliwych funkcji ośrod-
ków pobytowych dla cudzoziemców jest preintegra-
cja17. Jednak w codziennej praktyce zauważyć można 
raczej wychowywanie do właściwych, zdaniem pra-
cowników i pracownic, zachowań, aniżeli systemo-
wą i zaplanowaną preintegrację. Takie wychowy-
wanie i nauczanie ma w sobie pewne jej znamiona, 
na  przykład poprzez pomoc w wypełnianiu obo-
wiązków czy unikanie przez personel ośrodka wy-
pełniania druków i podań za cudzoziemki. Kwestia-
mi wykraczającymi poza formalnie rozumianą inte-
grację jest jednak wychowanie do życia w czystości 
i opiekowania się dziećmi. Poza dyżurami, większość 
praktyk wychowawczych dotyczy bowiem właśnie 
dzieci i ich wychowywania. Wśród osób pracujących 
w ośrodku powszechna jest wiedza o innym modelu 
wychowawczym w kulturze Czeczenii:

Monika: My jesteśmy inaczej przyzwy-
czajeni do wychowywania dzieci niż pa-
nie właśnie z Kaukazu.

Kasia: Bo tam ulica chowa dzieci.

Monika: Bo tam ulica chowa dzieci, tam 
podwórko chowa dzieci. (...)

Kasia: Nie ma go pół dnia to nie ma, wró-
ci wieczorem.

Monika: Tak, beztrosko to traktują. Zje, na-
karmi, i dziecko się samo będzie zabawiać.

Kasia: A my widzimy dziecko za bramą 
i  mamy zawał. Że niby coś się stanie. 
(2015/W2)

17 A. Chrzanowska, Tożsamość kulturowa uchodźców czeczeń-
skich [w:] A. Gutkowska (red.), Uchodźcy w Polsce. Kultu-
rowo-prawne bariery w procesie adaptacji, Stowarzyszenie 
Interwencji Prawnej, Warszawa 2007, s. 239.

...

1 (23) 2018barbarzynca barbarzynca1 (23) 2018

5554 Kategoryzowanie,  tworzenie domu  oraz sprawczośćMarta Kluszczyńska 



Wiedza nie przekłada się jednak na zrozumienie 
i akceptację, a raczej na esencjalizujące odczytanie 
zachowań matek i dzieci. Krytyka modelu wychowa-
nia jest powszechna – pejoratywne określenie „pusz-
czanie samopas” (2015/D), generalizacje „nic nie pil-
nują” (2015/D), „matki nie wychowują, tylko leżą 
z tym telefonem a dzieci same biegają” (2015/D), 
„wszystkiego trzeba nauczyć te  dzieci, bo  matki 
nic nie uczą” (2015/D), „ostatnio taki młody wszedł 
na sam czubek drzewa, ze 4-5 lat miał, to ja się ba-
łem że spadnie a matka stała obok i tylko mówiła 
patrzaj” (2015/D). Inność modelu wychowania jest 
wykorzystywana jako wytłumaczenie problemów 
wychowawczych oraz zachowań nieakceptowanych 
i niechcianych: śmiecenia, hałasowania na terenie 
budynku, nieumiejętności korzystania z zabawek 
czy materiałów szkolnych oraz braku nawyków ta-
kich jak: jedzenie przy stole czy wyrzucanie śmie-
ci do kosza. Upominanie i wychowywanie, uczenie 
porządku i czystości, włączanie do życia w polskich 
realiach kulturowych, tak jak je rozumie dana oso-
ba – można uznać te praktyki za formę potocznej 
preintegracji, często wynikającej z dobrej woli pra-
cowników i pracowniczek. Te zachowania są jednak 
równocześnie przykładem nadinstytucjonalizacji18. 

Jedną z funkcji ośrodka jest opieka nad oso-
bami będącymi w procedurze uchodźczej. Opieka 
może być jednak rozumiana na wiele sposobów, 
a  w instytucjach władających mechanizmami ty-
powymi dla instytucji totalnej może przybierać 
postać nadinstytucjonalizacji. Przykładem może 
być opiniowanie możliwości wyjścia mieszkanki 
z rodziną na prywatę19:

18 O podobnym zjawisku pisali Maciej Ząbek i Sławomir Ło-
dziński interpretując je jako paternalistyczne stosunki pomię-
dzy pensjonariuszami a personelem wynikające z ograniczeń 
regulaminowych, na przykład zakazu picia alkoholu czy, naj-
częściej krytykowana przez uchodźców, konieczność powrotu 
do ośrodka przed godziną 23:00, zob. M. Ząbek, S. Łodziński, 
Uchodźcy w Polsce. Próba spojrzenia antropologicznego, Oficyna 
Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa: 2008, s. 229-231.

19 Prywata, czyli świadczenia pozaośrodkowe, to forma za-
kwaterowania rodzin poza ośrodkiem, najczęściej w wynaj-
mowanych przez osoby/rodziny mieszkaniach i  pokojach. 
Wsparcie finansowe udzielane przez Urząd do Spraw Cu-

Monika: Na przykład pani chce wyjść 
na świadczenia poza ośrodkiem ale ma 
problem na przykład z dziećmi, jakoś 
nie  za  dobrze, przynajmniej w  moim 
odczuciu i w odczuciu innych

Kasia: Tak, boimy się, że sobie nie po-
radzi z tymi dziećmi.

Monika: Boję się, że tak, że sobie nie 
poradzi, a to jest taki kaprys, bo ktoś 
tam inny wyszedł poza ośrodek.

Kasia: Albo nie wiadomo ile się nabio-
rę tam pieniędzy, a później te dzieci 
będą głodne (…) Tu zawsze ktoś spoj-
rzy, teren ogrodzony (2015/W2).

Do procedur umożliwiających nadinstytucjo-
nalizację należą surowe regulaminy i wprowadzone 
w nich obostrzenia (dotyczące życia codziennego, 
przyjmowania gości, swobody poruszania się i po-
siadanych dóbr). W badanym przez mnie ośrodku 
powszechne były raczej miękkie, nieregulaminowe 
formy, jak wspomniane wychowywanie. W litera-
turze zwraca się jednak uwagę, że sama instytucja 
ośrodka (tak otwartego, jak i zamkniętego) jest 
z natury swojej narzucaniem nadinstytucjonalnej 
formy, odbierającej sprawczość nad codziennym 
życiem dorosłym osobom. 

Sprawczość w zderzeniu z generalizacją

Jeff Malpas, australijski filozof, analizując wza-
jemny wpływ przestrzeni na podmiotowość, wska-
zywał na „miejscowy” determinizm podmiotowo-
ści. Jego zdaniem to miejsce, jako istniejące przed 
partykularną osobą z tego miejsca korzystającą, 
ma  wpływ na to, jak podmiotowość danej osoby 
jest tworzona. Jego zdaniem istnieje silny związek 
pomiędzy miejscem a podmiotowością: to  w  ra-
mach i  w odniesieniu do miejsca podmiotowość 

dzoziemców zależy od ilości osób w danej rodzinie i waha 
się od 750 zł miesięcznie dla jednej osoby do 1500 zł dla czte-
roosobowej rodziny (dane na rok 2016). 

jest ustalana, „struktura podmiotowości nadawana 
jest w i poprzez strukturę miejsca”20. I o ile stanowi-
sko Malpasa, że miejsce jest prymarne wobec two-
rzenia się podmiotowości człowieka (najpierw jest 
miejsce, poszczególne osoby są wobec niego wtór-
ne), wydaje się być częściowo użyteczne do  ana-
lizy miejsc takich jak ośrodki dla cudzoziemców 
(zwłaszcza w kontekście dyskusji nad totalnością 
tych instytucji), przyjmuję, że podmiotowość czło-
wieka (oraz powiązaną z nią sprawczość) tworzona 
jest i odgrywana przez całą trajektorię życia. Sam 
pobyt w ośrodku jest więc elementem tworzenia 
tej podmiotowości – upłciowiona kategoria domu 
narzucana mieszkankom i  mieszkańcom ośrodka 
dla cudzoziemców wpisuje się w ramy odbierania 
pewnej politycznej sprawczości – dom, w ramach 
dychotomicznego podziału na prywatne/publicz-
ne przez personel wpisywany jest w sferę pry-
watną, również rodzinną, a zarządzanie nim oraz 
faktyczna decyzyjność, tak w  wypadku ośrodka 
w którym prowadziłam badania, jak i w obozach 
dla uchodźców na terenie Globalnego Południa, 
często oddana jest w ręce zwierzchników, działa-
czy, polityków i urzędników – często mężczyzn, 
najczęściej z zewnątrz21.

Pracownicy i pracownice w czasie badań co ja-
kiś czas podsuwały mi opinię na temat mieszkanek 
i mieszkańców, którą interpretować można raczej 
w kategoriach stereotypu czy narodowościowej gene-
ralizacji. Douglas, pisząc o tworzeniu instytucji, zwra-
cała uwagę na pewien proces ważny dla zrozumienia 
stereotypów podzielanych przez kadrę ośrodka: 

Instytucje systematycznie sterują pamię-
cią jednostek i kanalizują nasze spostrze-
żenia, nadając im formę kompatybilną 
z  relacjami, które same sankcjonują. 
Stabilizują procesy, które są zasadniczo 

20 J. Malpas, Place and Experience. A Philosophical Topography, 
Cambridge Univeristy Press, Cambridge 1999, s. 35.

21 W. Giles, op. cit., s. 90-91. Zob. również B. E. Harell-Bond, 
Imposing Aid: Emergency Assistance to Refugees, Oxford  
University Press, Toronto 1986. 

dynamiczne, ukrywają swój wpływ i pod-
sycają nasze emocje do standardowego 
poziomu w  standardowych kwestiach. 
Dodajmy jeszcze, że przyznają sobie sa-
mym słuszność i wspierają się nawzajem 
na każdym poziomie naszego systemu in-
formacyjnego22.

Takimi usankcjonowanym spostrzeżeniem był 
obraz „tradycyjnie ubranej Czeczenki” – z jednej 
strony jest to obraz do pewnego stopnia pożądany 
i utrzymywany23, z drugiej – element orientalizują-
cy odnoszący się do dużej części mieszkanek.

Spór o brud związany jest ze stereotypem Cze-
czenki jako niedbającej o czystość. Dla Basi – jednej 
ze sprzątaczek, brud jest najbardziej uciążliwym 
elementem pracy: „oni są brudasy” (2015/D), „oni nie 
szanują” (2015/D) – przekonywała mnie od pierw-
szego dnia. W rozmowach z pracownicami pojawiał 
się również powszechny stereotyp roszczeniowego 
uchodźcy oraz wspomniane wcześniej słabe umiejęt-
ności wychowawcze wśród Czeczenek (2015/D). Ko-
lejnym stereotypem jest Czeczenka – młoda żona. 
I o ile większość kobiet mieszkających w ośrodku 
faktycznie wyszła młodo za mąż, o tyle w ośrodku 
staje się egzotyzującym schematem interpretacyj-
nym wielu zachowań. Gdy Czeczenka „wystroi się 
na miasto”, można wśród ochroniarzy usłyszeć, że 
„idzie się wyszaleć, bo nie mogła za młodu” (2015/D). 
Jeżeli aktywnie bawi się z dziećmi, na przykład gra 
z nimi w piłkę – „nie miały dzieciństwa, bo szybko 
wyszły za mąż, to teraz korzystają” (2015/D). Dodat-
kowo, zachowania kobiet często interpretowane 
są jako wynik braku mężczyzn. „Gdyby byli męż-
czyźni, byłoby spokojniej” (2015/D) – powiedział 
mi Wojtek, ochroniarz, mając na myśli zarówno za-

22 M. Douglas, Jak myślą instytucje, tłum. O. Siara, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 106.

23 Gdy do ośrodka przyszła paczka ubrań dla uchodźczyń 
Basia kazała mi przejrzeć ciuchy i, mimo moich zapew-
nień, że niczego nie potrzebuję, a ubrania powinny prze-
glądać najpierw mieszkanki, kazała mi wziąć dwie bluz-
ki, których „one i tak nie założą, bo za dużo odsłaniają, 
a co się ma zmarnować” (2015/D).

...

1 (23) 2018barbarzynca barbarzynca1 (23) 2018

5756 Kategoryzowanie,  tworzenie domu  oraz sprawczośćMarta Kluszczyńska 



chowanie kobiet, jak i dzieci. Kilka godzin później 
pani Basia stwierdziła przy sprzątaniu: „by trzymali 
kobiety krótko, bo one są tylko od rodzenia dzieci 
i gotowania, tak już u nich jest w kulturze” (2015/D). 
Wśród części pracowników stereotypy sięgały dużo 
dalej niż brama ośrodka –  zwracali moją uwagę 
na powszechny w ich mniemaniu problem uchodź-
ców-przemytników (przemycających ludzi i narko-
tyki), co potwierdzać miało fakt, że osoby pocho-
dzące z Czeczenii są brudne, nieumyte – jak zauwa-
żył pan Jan, jeden z ochroniarzy.

Z biegiem godzin spędzonych w ośrodku mia-
łam coraz większe poczucie istnienia pewnego ro-
dzaju dysonansu poznawczego wśród pracowników 
oraz pracowniczek w odniesieniu do mieszkanek 
i dzieci. Z jednej strony wiele cech jest ocenianych 
bardzo negatywnie: postawa kobiet – częste siedze-
nie z „telefonem” w pokoju, pozorne nicnierobie-
nie, stagnacja. Równocześnie co chwilę widzi się 
sytuacje i zachowania przeczące esencjalizującym 
określeniom wspomnianym wcześniej: kobiety 
obserwujące dzieci przez cały dzień, piorące i roz-
wieszające sterty ubrań, szorujące podłogę klęcząc 
na  kolanach... Z czasem zrozumiałam funkcjono-
wanie dwóch diametralnie różniących się od siebie 
typów idealnych: dobrej i złej uchodźczyni.

Dobra uchodźczyni dba o dzieci i gotuje im obiad, 
jej dzieci dobrze uczą się w szkole, ma czystą kom-
natę, zachowuje się „tak jak przystało na Czeczen-
kę”24. Jej wiara nie jest specjalnie fundamentalistycz-
na ani zauważalna, jeżeli nosi zakrycie głowy, to jest 
to tylko chusta służąca ozdobie, do  tego wykazuje 
szacunek do osób starszych, skromność.

Zła uchodźczyni to postać – zbiór negatywnych 
stereotypów. Trzyma jedzenie w pokoju i nie dba 
o porządek, jej dzieci biegają same po podwórku, 

24 Wyobrażanie na temat tego, jaka powinna być tradycyjna 
przedstawicielka narodu na uchodźstwie zauważyła też Na-
talia Bloch badając pokolenie Tybetańczyków urodzonych 
na terenie Indii, zob. N. Bloch, Urodzeni uchodźcy. Tożsamość 
pokolenia młodych Tybetańczyków w Indiach, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław  2011, s. 444. 

w zasadzie nie widać, żeby się nimi zajmowała. 
W dzień wypłaty idzie na duże zakupy, a czas wol-
ny spędza rozmawiając przez telefon.

Te modele poznawcze wpływały na ocenę po-
szczególnych osób nieco w oderwaniu od ich fak-
tycznych zachowań, a ocena łączyła się z różnego 

rodzaju drobnymi gratyfikacjami (lub ich brakiem): 
możliwością wyboru smaku jogurtu, dodatkowym 
ogórkiem, nieformalnymi ułatwieniami czy możli-
wością dłuższej rozmowy z pracownicami (na przy-
kład podczas palenia papierosów). Te dwa modele 
istniały niewypowiedziane w deklaracjach pracow-
ników i pozwalały pracować w  ośrodku bez zabu-

rzeń poznawczych. Dotyczyły przede wszystkim 
Czeczenek i ich dzieci, mimo iż w praktyce najczę-
ściej narzekano na dziecko Ukrainki. Co ciekawe, 
nie usłyszałam żadnej opinii na temat osób pocho-
dzących z Ukrainy – były wyłączone z oceny, a gene-
ralizacje na ich temat pojawiały się tylko na zasadzie 
kontrastu wobec negatywnych cech Czeczenek. 
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Pomimo tych stereotypów i generalizacji miałam 
wrażenie zachowania podmiotowości i indywidual-
ności mieszkanek i mieszkańców. Podczas wywiadu 
poruszyłam tę kwestię z Kasią i Moniką – pracowni-
cami biura UdSC i administracji, które zgodziły się 
ze mną, zwłaszcza porównując działanie ośrodka do 
innych (przede wszystkim Dębaka), gdzie najbar-
dziej zauważyły uprzedmiotowienie mieszkańców 
i mieszkanek. Zdaniem moich rozmówczyń, udało 
się zachować bardziej personalne podejście i relacje 
dzięki stosunkowo małej ilości osób mieszkających, 
cechom charakteru osób pracujących (otwartości, 
serdeczności) oraz architekturze budynku i usytu-
owaniu biur – brakowi separacji przestrzennej osób 
mieszkających i osób pracujących.

Zakończenie

Yi-Fu Tuan napisał: „nazywanie jest władzą 
–  twórczą mocą powoływania czegoś do życia, 
czynienia niewidzialnego widzialnym, nadawania 
rzeczom specyficznego charakteru”25. Nazywając 
ośrodek domem, personel próbuje nadać mu pew-
ne (upłciowione) znaczenie, udomowić przestrzeń, 
która dla jej mieszkanek i mieszkańców domem 

25 Y. Tuan, Language and the Making of Place: A Narrative-De-
scriptive Approach, „Annals of the Association of American 
Geographers” 4 1991, s. 688.

nie jest (jedynie bywa, czasem, w bardzo party-
kularnych kontekstach i w wybranych elemen-
tach przestrzeni). Dyżury, mające po pierwsze 
wychowywać, a po drugie ułatwić zadomowienie 
się w przestrzeni ośrodka, były jednak odrzucane 
przez część mieszkanek. Takie negowanie obo-
wiązków istniejących w ramach instytucji odczyty-
wane jest przez personel w ramach narodowościo-
wo rozumianych kategorii „czystej Ukrainki” bądź 
„brudnej Czeczenki”. Metafizyka sedentaryzmu26, 
tak w myśleniu potocznym jak w ramach refleksji 
naukowej, wzmacnia takie kategoryzacje.  „Naro-
dowy porządek rzeczy”27 wpisuje je w bezpiecz-
ne, znane ramy, niemalże legitymizując istnienie 
oddzielnych przestrzeni dla osób o innej narodo-
wości, tak oddzielonych od „Polek”, „Polaków”, 
jak i od innych narodowości w ramach instytucji. 
Zadbane, pierwsze piętro mają zajmować czyste 
Ukrainki, a niechlujny parter brudne Czeczenki, 
mimo iż w rzeczywistości reprezentantki obu grup 
mieszkają na obu, podobnie brudnych-czystych 
piętrach. Alternatywną interpretacją odrzucenia 
dyżurów może być ta zwracająca uwagę na spraw-
czość, jaka ma wtedy miejsce – działanie, poprzez 
odmowę narzuconego działania. 

26 L. Malkki, National Geographic: The Rooting of Peoples and the 
Territorialization of National Identity among Scholars and Re-
fugees, „Cultural Anthropology” 1 (7) 1992, s. 24-44. 

27 Ibid.

Categorization, creation of home and agency through rejection to act  
in the Residence Centre for Foreigners

The article analyses the residence centre for foreigners, the place of waiting for the decision regarding 
asylum status, paying attention to how is the institution interpreted by different actors. For the staff 
of the centre, it is a home for the people who live in. For the residents (women and their children) the home 
can be, at the most, a room in which they reside. The imposing of the notion of home, over-institutiona-
lization and attempts of pre-integration, which exists also as a kind of help and support for inhabitants, 
above all, consist in disciplining to cleanliness and upbringing (for both women and their children). 

The author allocates the centre in the way as it is understood by the people who act in it, in the theoreti-
cal framework of the discussion on the concept of home (from the theory of Yi-Fu Tuan, through Gillian 
Rose’s and Wenona Ride’s conceptualization), emphasizing the gender role visible in semi-forced, semi
-voluntary duties in cleaning. This perspective indicates a key feature of agency for the people who live 
in the centre by the refusal of forced action. Act of refusal of the imposed domestic atmosphere by some 
of the residents, along with the dirt, which, as Mary Douglas said, is culturally constructed “by product 
of a systematic ordering and classification of matter”, are the basis of arising and persistence of national 
stereotypes: dirty Chechen Women, clean Ukrainian women. 

Keywords: 
home, residence centre for foreigners, categorization, agency, essentialization, dirt, institution
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