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2.  KOBIETY I M��CZY�NI O WARUNKACH �YCIA  

W BLOKACH 

2.1. Wst	p 

Od co najmniej kilkudziesi�ciu lat geografowie społeczni zajmuj� si�
zagadnieniami zwi�zanymi z płci� biologiczn� (sex) i płci� społeczn�
(gender). Nie s� zreszt� w tych zainteresowaniach odosobnieni. Socjolodzy, 

antropolodzy i psycholodzy maj� równie� w tym zakresie znacz�ce 

osi�gni�cia. Zazwyczaj to co dotyczy płci biologicznej definiowane jest 

operacyjnie jako dotycz�ce kobiet i m��czyzn, podczas gdy to co dotyczy 

płci społecznej jest kobiece i m�skie. Płe� biologiczn� okre�la zespół cech 

anatomicznych i fizjologicznych, wypływa wi�c z natury, anatomii, układu 

chromosomów, działania hormonów. Kulturowe znaczenie jakie przyjmuje 

ciało o okre�lonej płci biologicznej znamionuje płe� kulturow�. W naukach 

społecznych kulturowa płe� jest „czynnikiem” albo „wymiarem” bada�. 
Poj�cie to stosowane bywa równie� w odniesieniu do uciele�nionych osób 

jako „oznakowanie” biologicznej, j�zykowej i/lub kulturowej ró�nicy (Butler 

2008). Płe� społeczn� to co zostało wytworzone przez kultur�, bardziej ni�
do anatomii odnosi si� do relacji interpersonalnych i psychiki. 

Problematyka badawcza dotycz�ca ró�nic pomi�dzy płciami wzbudza 

du�e zainteresowanie zarówno w mediach, jak równie� w �rodowisku 

naukowym. Istotny wkład do tej dyskusji wniosły m.in. takie opracowania 

jak Płe� mózgu (Moir, Jessel 1993; polskie wydanie 2007) oraz Kobiety,
m��czy�ni i płe�. Debata w toku (Walsh 1997; polskie wydanie 2003). Jak 

pisze A. Titkow (2007) problem ró�nic mi�dzy płciami i ich badanie maj�
swój polityczny wymiar, intensywnie obecny w przyjmowanej dla tre�ci 

weryfikowanych hipotez metodologii i przedstawianej argumentacji. W tej 

dyskusji �cieraj� si� dwa stanowiska. Przedstawiciele jednego z nich s�
przeciwni zestawieniu ró�nic pomi�dzy płciami. Według drugiego podej�cia 

badanie ró�nic pomi�dzy kobietami i m��czyznami jest niezb�dnym 

elementem procesu prowadz�cego do zrozumienia relacji obu płci. 

Trudno jednak zaprzeczy�, �e zwi�zek mi�dzy płci� biologiczn� a spo-

łeczn� jest silny, a przynajmniej takie s� oczekiwania w społecze�stwie 
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polskim. Dlatego te� w artykule autorki odnosz� si� do płci biologicznej, 

traktuj�c j� jako zmienn� niezale�n�. 
Podstawowym celem opracowania jest wykazanie ró�nic w postrzeganiu 

przez obie płcie własnych warunków �ycia, w tym warunków mieszkanio-

wych. Badanie dotyczy bardzo specyficznej przestrzeni miejskiej jak� jest 

blokowisko. Przeprowadzono je z u�yciem ankiet, zebrano 1 032 kwestiona-

riuszy, które nast�pnie opracowano statystycznie. Zmienne zale�ne odnosiły 

si� m.in. do warunków mieszkaniowych zewn�trznych, wewn�trznych 

(mieszkanie) i ich oceny oraz relacji s�siedzkich. 

Badania odbyły si�1 wiosn� 2008 r. w siedmiu cz��ciach Łodzi stanowi�-
cych skupiska bloków mieszkalnych (rys. 1). Obszary te zostały wybrane na 

podstawie typologii zaproponowanej przez J. Dzieciuchowicza (2002). Były 

to „poza�ródmiejskie, powojenne wielorodzinne zespoły mieszkaniowe 

o do�� wysokim standardzie”. 

Rys. 1. Badane obszary 

	ródło: oprac. własne 

���������������������������������������� ��������������
1
 Ankiety zostały przeprowadzone przez studentów pierwszego roku geografii 

(kierunek ogólny i nauczycielski) w ramach kursu „Geografia społeczna”, rok 

akademicki 2007/2008. 
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2.2. Struktura społeczno
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Kobiety i m��czy�ni o warunkach �ycia w blokach

.2. Struktura społeczno-demograficzna respondentów 

W badaniach dotycz�cych warunków �ycia na łódzkich osiedlach wzi

032 osoby, przewag� liczebn� miały kobiety – 577 do 452 (3 osoby 

�rednia wieku dla ogółu respondentów wyniosła 43,9 l

Statystycznie starsze były kobiety – 45 lat (m��czy�ni byli o 2,5 roku młod

truktura wieku i płci była podstaw� opracowania próby kwotowej. Jest 

ona do struktury i wieku mieszka�ców Łodzi (rys. 2). 

Rys. 2. Struktura wieku i płci respondentów 

	ródło: oprac. własne 

ród respondentów dominowały kobiety zam��ne (52,3%) i m��
onaci (55,3%). Nale�y zwróci� uwag�, �e panie cz��ciej były wdowami 
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ciej ni� kobiety (13%), wskazali wykształcenie zasadnicze 
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Tabela 1 

Struktura wykształcenia respondentów [%] 

Wykształcenie Kobiety M��czy�ni 

Bez wykształcenia/niepełne podstawowe     0,5     1,3 

Podstawowe     8,3     6,2 

Zasadnicze zawodowe   13,0   17,0 

�rednie   41,9   36,7 

Policealne     7,8     6,2 

Wy�sze zawodowe   10,3   18,8 

Wy�sze magisterskie   18,1   13,7 

Ogółem 100,0 100,0 

	ródło: oprac. własne. 

Cz��ciej m��czy�ni (64,8%) ni� kobiety (51,8%) utrzymuj� si� z zarobko-

wych �ródeł utrzymania (praca najemna, na rachunek własny, pracodawca), 

natomiast du�a cz��� kobiet (47,5%) posiada niezarobkowe �ródła utrzyma-

nia lub pozostaje na utrzymaniu innych. Respondenci swoj� sytuacj�
materialn� oceniaj� głównie jako �redni� lub dobr�. Lepiej wypowiadaj� si�
o niej m��czy�ni, 48,3% okre�liło j� jako dobr� lub bardzo dobr� (41,9% 

kobiet). Panie (49,6%) cz��ciej od m��czyzn (44,9%) oceniało j� jako 

�redni�. 
Ankietowani s� mieszka�cami bloków, dla 13,9% jest to ci�gle to samo 

miejsce zamieszkania, natomiast 42% respondentów pod aktualny adres 

przeprowadziła si� z innego bloku. Pewna grupa zamieszkiwała wcze�niej 

w kamienicy (27,7%) lub w domu jednorodzinnym/segmencie (16,1%). 

W zdecydowanej wi�kszo�ci (65,6%) respondenci do 14 roku �ycia mieszka-

li w Łodzi, 13,1% przybyło z okolic miasta (do 20 km), a 19,2% z dalszych 

stron. W tych przypadkach ró�nice mi�dzy miejscem zamieszkania kobiet 

i m��czyzn niewiele si� ró�ni� 2−4%. 

2.3. Warunki mieszkaniowe w blokach w opinii kobiet i m	�czyzn 

Osiedla blokowe czyli potocznie blokowiska s� interesuj�cym obiektem 

bada� nie tylko dla geografów. Opinie dotycz�ce bloków, ich architektury, 

funkcjonalno�ci, wpływu na człowieka według architektów i urbanistów s�
w wi�kszo�ci negatywne (Wejchert 1993; Borowik 2003). Zwracaj� oni 

uwag� na charakter osiedli blokowych pozbawionych osobowo�ci, monoton-

nych, prostackich w formie. W ich ocenie blokowiska niszcz� poczucie 

estetyki, wra�liwo�� i przyczyniaj� si� do rozpadu wi�zi społecznych. Tak 
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jednoznacznie negatywne opinie o blokach i osiedlach blokowych były 

jednym z powodów podj�cia bada� nad wybranymi aspektami warunków 

�ycia w blokowiskach. 

Na kształtowanie wyobra�e� i oceny przestrzeni, jak wskazuj� badania 

przedstawicieli ró�nych dyscyplin naukowych, wpływaj� wła�ciwo�ci 

przestrzeni, kontekst kulturowo-przestrzenny oraz druga grupa czynników 

zwana najcz��ciej czynnikami indywidualnymi (endogennymi). Docieraj�ce 

do człowieka informacje o obiektywnie istniej�cym �rodowisku, przechodz�
przez rodzaj filtrów jakimi s� receptory percepcyjne oraz jego cechy 

indywidualno-osobowo�ciowe. Wiek, płe�, wykształcenie, zawód, miejsce 

zamieszkania i wynikaj�ce z nich emocje, styl �ycia, system warto�ci, 

wra�liwo��, a tak�e potrzeby zwi�zane z przestrzeni� powoduj�, i� ka�dy 

mo�e mie� inne wyobra�enie o tym samym �rodowisku. 

W analizie warunków �ycia, w tym głównie warunków mieszkaniowych 

na łódzkich blokowiskach uwzgl�dniono płe� biologiczn� jako zmienn�
wpływaj�c� na ich ocen�. Dokonano próby wykazania ró�nic w postrzeganiu 

przez kobiety i m��czyzn elementów identyfikuj�cych te warunki. 

Na jako�� warunków mieszkaniowych oddziałuj� zarówno ich uwarunko-

wania zewn�trzne (przestrze� na zewn�trz mieszkania), jak i wewn�trzne 

(samo mieszkanie). W�ród elementów zewn�trznej przestrzeni mieszkanio-

wej wyró�niono dost�pno�� komunikacyjn� ró�nych placówek usługowych, 

obecno�� terenów zieleni i rekreacji, poziom bezpiecze�stwa i blisko��
zamieszkania rodziców/znajomych. Mieszka�cy blokowisk najwy�ej oceniali 

w swojej zewn�trznej przestrzeni dost�pno�� ko�cioła/innych miejsc kultu 

religijnego, dost�pno�� placówek handlowych i dost�pno�� komunikacyjn�, 
a �rednie oceny przypisane przez respondentów były adekwatne: powy�ej 

4,2, 4,1, 4,02 (rys. 3). Najni�sze oceny dotyczyły poziomu bezpiecze�stwa 

i blisko�ci zamieszkania rodziców/znajomych (�rednie oceny odpowiednio 

powy�ej 3,1 i 3,0). Oceny aktualnego miejsca zamieszkania w niewielkim 

stopniu s� zró�nicowane w zale�no�ci od płci, zaobserwowano jedynie 

ró�nice w postrzeganiu takich elementach jak obecno�� terenów zieleni 

i rekreacji (ró�nica w �redniej ocenie 0,22), dost�pno�� placówek o�wiato-

wych i słu�by zdrowia (ró�nice po 0,12). W przypadku obecno�ci terenów 

zieleni i rekreacji wy�sze oceny zostały przypisane przez m��czyzn, 

pozostałe dwa elementy były wy�ej ocenione przez kobiety. 

Mieszka�cy łódzkich bloków nisko oceniali poziom bezpiecze�stwa 

swojej zewn�trznej przestrzeni mieszkaniowej (niezale�nie od płci). 

Interesuj�ce z punktu badawczego było okre�lenie jakie jest ich poczucie 

bezpiecze�stwa w bardziej sprecyzowanym najbli�szym s�siedztwie (takim 

jak korytarz, klatka schodowa, piwnica itd.), a tak�e swoim mieszkaniu. 

���������������������������������������� ��������������
2
 Zaproponowano skal� od 0 do 5 pkt, gdzie 0 pkt ocena bardzo niska, 5 pkt 

ocena bardzo wysoka. 
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Rys. 3. Ocena zewn�trznych warunków mieszkaniowych na łódzkich blokowiskach 

	ródło: oprac. własne 

Respondenci najbezpieczniej czuj� si� we własnym mieszkaniu – co 

potwierdzaj� wysokie oceny przypisanych warto�ci takiego poczucia (�rednia 

4,45 dla kobiet i 4,56 dla m��czyzn). Bezpiecznymi miejscami s� według 

mieszka�ców bloków tak�e korytarz, klatka schodowa, pobliski plac zabaw 

oraz teren przed klatk� (rys. 4). Najni�szy poziom bezpiecze�stwa był 

przypisany takim miejscom jak piwnica i strych. 

Podobnie jak w ocenie bezpiecze�stwa zewn�trznej przestrzeni mieszka-

niowej bli�ej nieokre�lonej tak i w przypadku konkretnych miejsc w bloku 

i jego s�siedztwie ni�sze oceny były wystawiane przez kobiety. Ró�nice 

pomi�dzy kobietami i m��czyznami najwyra�niej uwidoczniły si� przy 

ocenie takich miejsc jak: piwnica (0,69), strych (0,64), teren przed klatk�
(0,62) i parking (0,40). Najmniejsze dysproporcje w ocenie wyst�piły dla 

mieszkania (0,12) i korytarza (0,18). 

Zale�no�ci pomi�dzy ocen� poziomu bezpiecze�stwa a płci� responden-

tów zostały okre�lone przy pomocy współczynnika Czuprowa Txy. Warto�ci, 

które przyj�ł ten miernik s� niskie i wyniosły od 0,07 (swoje mieszkanie) do 

0,17 (piwnica) i 0,19 (strych) (rys. 5). Jednak�e ró�nice pomi�dzy warto�cia-

mi Txy wskazuj� na zró�nicowanie wpływu płci na odczucie poziomu 

bezpiecze�stwa w wybranych miejscach bloku. Jest on bardziej widoczny 

w przypadku oceny poziomu bezpiecze�stwa w piwnicy i na strychu ni� dla 

innych miejsc w najbli�szym s�siedztwie mieszkania. 
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Rys. 4. Poczucie bezpiecze�stwa w swoim mieszkaniu i jego najbli�szym otoczeniu 

	ródło: oprac. własne 

Rys. 5. Współczynnik Czuprowa Txy pomi�dzy ocen� poziomu bezpiecze�stwa 

a płci� respondentów 

	ródło: oprac. własne 

Miejsca w najbli�szym s�siedztwie mieszkania odznaczaj� si� tak�e 

według respondentów ró�nym stopniem przynale�no�ci, które traktowano 

jako „nasze” lub „niczyje”. Jako najbardziej „nasze” wskazywano na kory-

tarz przed swoimi drzwiami (95,2% kobiet i 93,9% m��czyzn). Bardziej 
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„nasza” ni� „niczyja” była te� klatka schodowa, piwnica i winda. Najbardziej 

„niczyj” był parking przed blokiem (43,2% kobiet i 41% m��czyzn) oraz plac 

zabaw i teren przed klatk�. Analiza wypowiedzi respondentów wykazała, �e 

ró�nice pomi�dzy subpopulacj� kobiet i m��czyzn w postrzeganiu tego co 

„nasze” i „niczyje” s� niewielkie. Najwyra�niej ró�nice te wida� w przypa-

dku strychu, który jako „nasz” został uznany przez ponad 70% kobiet i tylko 

niespełna 63% m��czyzn. Jak mo�na przypuszcza� to kobiety cz��ciej 

odwiedzaj� to miejsce, podobnie jak plac zabaw, który jest „nasz” dla 63,5% 

kobiet i 58,9% m��czyzn. Natomiast dla m��czyzn bardziej ni� dla kobiet s�
„nasze” parking i teren przed klatk�. 

Warunki mieszkaniowe przebadanych respondentów �yj�cych na łódzkich 

blokowiskach były tak�e okre�lane przez jako�� ich wewn�trznej przestrzeni 

mieszkaniowej, czyli samo mieszkanie. Zarówno kobiety, jak i m��czy�ni 

bardzo wysoko oceniaj� swoje warunki mieszkaniowe. Z udzielonych odpo-

wiedzi wynika, �e bardzo dobrze i dobrze ocenia je blisko 72% kobiet i nieco 

powy�ej 72% m��czyzn (rys. 6). Tylko dla 1,4% kobiet i 1,7% m��czyzn s�
one złe lub bardzo złe. W ocenie warunków mieszkaniowych nie odnoto-

wano wpływu płci, współczynnik Czuprowa Txy jest bardzo niski i wynosi 

0,05. 

Kobiety             M��czy�ni 

Rys. 6. Ocena warunków mieszkaniowych 

	ródło: oprac. własne 

Do oceny własnego mieszkania przez ankietowanych wykorzystano tak�e 

dyferencjał semantyczny, tworz�c antonimiczne pary okre�le�. Poniewa�
mieszka�cy łódzkich bloków dobrze i bardzo dobrze oceniaj� swoje 

mieszkanie to „wystawione” oceny opisuj�ce ich lokum s� tak�e wysokie 

(rys. 7). Szczególnie dotyczy to takich cech jak zadbane-niezadbane, lubiane-

nielubiane, przytulne-nieprzytulne oraz daj�ce poczucie bezpiecze�stwa-nie 

daj�ce poczucia bezpiecze�stwa. �rednie oceny dla wymienionych 

charakterystyk wynosz� zarówno dla kobiet i m��czyzn powy�ej 4 (kobiety 
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wystawiaj� nieznacznie wy�sze oceny), poni�ej tej warto�ci uplasowały si�
takie cechy jak ciche-gło�ne oraz przestronne-ciasne. Nie odnotowano 

wi�kszych ró�nic w ocenie kobiet i m��czyzn własnego mieszkania 

uwzgl�dniaj�c ww. cechy, wynosz� one od 0,01 do 0,18. Wynika z tego, �e 

płe� nie determinuje postrzegania własnego mieszkania pod k�tem cech je 

opisuj�cych. 

Rys. 7. Ocena własnego mieszkania. 

Wykorzystano dyferencjał semantyczny tworz�c antonimiczne pary okre�le�. 
Warto�ci podane na wykresie oznaczaj� �redni� arytmetyczn� uzyskan� na podstawie 

skali od 0 do 5, gdzie 0 przyporz�dkowano okre�leniu negatywnemu 

	ródło: oprac. własne 

O jako�ci �ycia w blokach �wiadcz� równie� relacje mieszka�ców z ich 

s�siadami. S�siadem według respondentów jest osoba mieszkaj�ca w tej 

samej klatce (57,4 kobiet, 57,6 m��czyzn), na tym samym pi�trze (48,4% 

kobiet i 45,4% m��czyzn), rzadziej w tym samym bloku (35,4% kobiet i 38% 

m��czyzn). Na relacje s�siedzkie, ich jako�� niew�tpliwie oddziałuje zaanga-

�owanie mieszka�ców w działalno�� wspólnoty „blokowej”. Przejawia� si�
ono mo�e m.in. uczestnictwem w ró�nego rodzaju wspólnych działaniach lub 

zachowaniach na rzecz s�siadów. Przeprowadzone badania wykazały niski 

poziom takich działa� i zachowa�. O ile utrzymywanie niezobowi�zuj�cych 

kontaktów jest powszechne – zawsze lub cz�sto pozdrawiano s�siadów 

(91,7% kobiety, 93,3% m��czy�ni), to wi�ksze zaanga�owanie w relacje 

s�siedzkie jest ju� sporadyczne (tab. 2). Ankietowani nigdy lub rzadko brali 

udział we wspólnych inicjatywach s�siedzkich, �wiadczyli posługi na rzecz 

s�siadów lub te� rezygnowali z czego� ze wzgl�du na nich. Takie zachowania 

s� charakterystyczne zarówno w przypadku kobiet jak i m��czyzn. 

2 2,5 3 3,5 4 4,5

ładne-brzydkie

przestronne-ciasne

przytulne-nieprzytulne

ciche-gło�ne

zadbane-niezadbane

lubiane-nielubiane

daj�ce poczucie bezpiecze�stwa-nie 

daj�ce poczucia bezpiecze�stwa

M��czyzna

Kobieta

�rednia ocena
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Tabela 2 

Udział w �yciu s�siedzkim respondentów (w odsetkach) 

Zawsze Cz�sto Rzadko Nigdy 
Trudno 

powiedzie�

K M K M K M K M K M 

Wymienia Pan/Pani 

pozdrowienia 

z s�siadami 67,4 63,9 24,3 29,4   6,9   5,5   0,3   0,7 1,0 0,4 

Brał/a Pan/Pani udział 
we wspólnych inicjaty-

wach w s�siedztwie (np. 

sadzenie drzew, budowa 
parkingu itd.)   2,8   2,7   8,3 10,2 26,9 23,4 58,0 59,0 4,0 4,7 

�wiadczył/a Pan/Pani 

posługi na rzecz s�sia-
dów (np. zrobienie 

zakupów, inna pomoc)    4,9   5,5 24,3 20,2 44,4 42,6 23,4 28,4 3,1 3,3 

Musiał/a Pan/Pani 
zrezygnowa� z czego� ze 

wzgl�du na s�siadów   0,7   0,7   4,9   5,3 25,3 24,2 60,9 61,2 8,2 8,6 

Sp�dzał/a Pan/Pani czas 

wolny z s�siadami   1,6   2,2 24,1 24,1 42,1 39,8 28,9 31,2 3,3 2,7 

Brał/a Pan/Pani udział 

w s�siedzkich imprezach 

okoliczno�ciowych (np. 
imieninach, �lubach itd.)   2,4   4,0 16,8 22,0 40,3 30,6 38,0 41,5 2,4 2,0 

	ródło: oprac. własne. 

2.4. Podsumowanie 

Celem opracowania było okre�lenie w jaki sposób mieszka�cy łódzkich 

blokowisk oceniaj� swoje warunki mieszkaniowe. Analizie poddano zarówno 

zewn�trzn�, jak i wewn�trzn� przestrze� mieszkaniow�. W analizie podj�to 

prób� wykazania wpływu płci na ocen� warunków mieszkaniowych respon-

dentów. 

Postrzeganie zewn�trznej przestrzeni mieszkaniowej i jej oceny s� w nie-

wielkim stopniu zró�nicowane w zale�no�ci od płci, zaobserwowano jedynie 

ró�nice w przypadku takich elementach jak: obecno�� terenów zieleni 

i rekreacji, dost�pno�� placówek o�wiatowych i słu�by zdrowia. Ankietowani 

wysoko oceniali wi�kszo�� elementów dotycz�cych tej przestrzeni, najni�sze 

oceny dotyczyły m.in. poziomu bezpiecze�stwa. 

Jak wykazały badania, poczucie bezpiecze�stwa respondentów w najbli�-
szym s�siedztwie mieszkania jest zró�nicowane. Mieszka�cy bloków czuj�
si� bezpiecznie w swoim mieszkaniu, na korytarzu, klatce schodowej, 

pobliskim placu zabaw oraz terenie przed klatk�. Wykazano niewielk� zale�-
no�� pomi�dzy płci� respondentów a ich poczuciem bezpiecze�stwa w wy-

branych miejscach bloku. Jeszcze mniejszy jest wpływ płci na ocen�
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warunków mieszkaniowych. Dla respondentów ich mieszkania s� zadbane, 

lubiane, przytulne i daj�ce poczucie bezpiecze�stwa zarówno w ocenie 

kobiet, jak i m��czyzn. Odnotowano tak�e brak wpływu płci na relacje 

s�siedzkie i ich jako��. 
Przeprowadzone badania ankietowe z mieszka�cami łódzkich osiedli 

blokowych okre�liły bardzo niewielki wpływ płci biologicznej na opini�
respondentów dotycz�c� ich warunków mieszkaniowych. Wykazano, �e nie 

jest to cecha determinuj�ca ich ocen�. 
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ABSTRACT 

WOMEN AND MEN ON LIFE QUALITY IN BLOCK HOUSING 

The aim of the paper was to assess how citizens of Łód� tower block housing 

estates evaluate their living conditions. The inner as well as outer housing space were 

analysed. Gender was treated as the main determining factor. 

It occurred that femininity or masculinity affected opinions in the very limited 

range. However one can point several elements which were perceived differently by 

men and women i.e. accessibility of recreation and leisure areas, accessibility of 

educational and health institutions. Respondents, regardless to their sex, evaluated 

their living space relatively high. The worse notes were given to “security”. The 

sense of security declared by respondents differed when considered their 

neighbourhood. The blocks dwellers felt most safe in their flats, less on the corridors 

in front of their doors and in front of their blocks but the least in places such as attics 

or cellars. It was no significant correlation between sense of security and gender 

although one can say that men were more “brave”. 

In conclusion it has to be stated once again that gender and sex were not key 

determiners in evaluation of respondents’ living space and conditions. 


