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Przymorze, Zaspa i Żabianka jako nowe-stare dzielnice Gdańska są tematem drugiej 
edycji badań realizowanych przez studentki i studentów oraz absolwentki socjologii 
Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdań-
sku. Te znaczące pod wieloma względami, choć nieco zapomniane, także w ujęciu 
badawczym, miejsca na mapie Gdańska są wynikiem wielkiego powojennego przed-
sięwzięcia architektoniczno-urbanistycznego. Zarówno ich wielkość (terenu i budyn-
ków), jak i stale zwiększająca się liczba mieszkańców imponują. Jeśli dodać do tego 
położenie – w pobliżu atrakcyjnych terenów nadmorskich – dzielnice te stają się 
ciekawe i niepowtarzalne, które przez pół wieku istnienia nabrały charakterystycz-
nej atmosfery, czy wręcz ducha. Specyfika tych przestrzeni wywołuje różne, często 
sprzeczne skojarzenia i odczucia. Z jednej strony blokowiska, nie przez wszystkich 
doceniane, niczym niewyróżniające się sypialnie, jakich wiele w całej Polsce. Z dru-
giej – są to wciąż atrakcyjne miejsca do zamieszkania, powstają tu cieszące się dużą 
popularnością nowe osiedla, będące stale w budowie. Budynki osiedli są stosun-
kowo stare, ale nie na tyle, żeby je doceniać. Mają w sobie coś z – niekoniecznie 
podobającej się – nowości. Na pierwszy rzut oka takie same bądź podobne, według 
mieszkańców zaś – różnorodne. 

Kilkadziesiąt lat to dla młodych ludzi szmat czasu. Dla nich te osiedla były od 
zawsze. Seniorzy pamiętają pierwsze budowy i wspominają swoją młodość w tym, 
najczęściej, raju na ziemi. To stare dzielnice, o czym przypominają przestarzała in-
frastruktura i technologia budownictwa. Stare, bo z poprzedniej epoki – dla wielu są 
jej niechlubnym symbolem. Stare, ale jednak pod wieloma względami nowoczesne. 
Architektura modernistyczna jednakże ewidentnie przegrywa z architekturą history-
zującą w kwestii lokalnej pamięci i tożsamości. „Dlaczego więc architektura XX wieku 
nie zapisała się w świadomości mieszkańców Gdańska i Sopotu jako część lokalnej 
tradycji, dlaczego jej dokonania są kwestionowane, a jej zabytki niszczone?” – to py-
tanie, zadane przez autorów książki Niechciane dziedzictwo (Wołodźko 2006: 6), to-
warzyszyło nam od momentu dyskusji nad obszarem i tematem gdańskich badań 
tej edycji. Napięcie między tradycją a nowoczesnością, stałością a zmianą, nabiera 
szczególnego znaczenia w tym kontekście.

Jak się dzisiaj żyje na Przymorzu, Zaspie i Żabiance? Jak zmieniają się te dzielni-
ce? Jak idea powojennych modernistycznych przedsięwzięć urbanistycznych spraw-
dza się obecnie? Czy zaplecze infrastrukturalne, w postaci między innymi placów za-
baw, terenów zielonych, osiedlowych domów kultury, spełnia swoją funkcję, czy jest 
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doceniane przez mieszkańców? Jakie miejsca dla mieszkańców i osób związa-
nych z tymi dzielnicami są ważne i dlaczego? Jaki mają niewykorzystany potencjał, 
dlaczego są zapomniane? Czego brakuje do lepszego życia? Czy mieszkańcy zawiązu-
ją sąsiedzkie więzi? Czy dzielnice te są czymś więcej niż tylko sypialniami? Czy można 
wartościowo spędzić tam czas, nie wyjeżdżając „do Gdańska”?

Na te pytania próbowali odpowiedzieć młodzi badacze dzięki rozmowom z przed-
stawicielami wszystkich grup wiekowych mieszkańców. Spotykali i poznawali miesz-
kańców we względnie naturalnych dla nich sytuacjach, podczas badań korzystali  
z różnorodnych metod i technik badawczych bazujących na założeniach badań 
w działaniu (action research). Dzieci i młodzież poprosili o namalowanie lub sfoto-
grafowanie swojej dzielnicy. Z gimnazjalistami dyskutowali na temat ich najbliższego 
otoczenia i miejsc do poprawy. Z ich rodzicami i dziadkami rozmawiali podczas osie-
dlowych festynów i pikników. Na dłuższe spotkania umawiali się z lokalnymi liderami. 
Osoby starsze prosili o opowieści o życiu w tych dzielnicach kiedyś i obecnie i poka-
zanie starych zdjęć dzielnicy. 

Studencki projekt badawczy rządzi się swoimi prawami, uzgodnionymi w pierw-
szej edycji1. Przedsięwzięcia mają formułę otwartą, włączającą, w której zdobycie 
materiału badawczego nie jest nadrzędnym celem. Ważniejsze staje się spotka-
nie z drugim człowiekiem, tak w akademickiej zbiorowości, którą tworzymy, jak  
i, a może przede wszystkim – w terenie. Nasze przedsięwzięcie jest próbą promowa-
nia dobrowolności i oddolności działań, co przejawia się przede wszystkim w formule 
uzgadniania tematu badań, problemu, metod, a także systemu pracy w grupie. Inicja-
tywa, ale i odpowiedzialność leżą po stronie studentek i studentów, mających różne 
doświadczenia, umiejętności i wiedzę. Projekt badawczy pozwala także na przećwi-
czenie umiejętności praktycznych, a także ich wzbogacenie o nieklasyczne sposoby 
dotarcia i badania społeczności. Spotkanie z drugim człowiekiem wymaga szacunku, 
o czym staraliśmy się pamiętać podczas całego procesu badawczego. Dostając od 
ludzi tak wiele: czas, opinie, odczucia, często osobiste refleksje, staraliśmy się im dać, 
choć nienachalnie, coś od siebie. Dlatego też skupiliśmy się na działaniach z pograni-
cza badań i animacji. Efektem naszego przedsięwzięcia jest między innymi ten raport, 
który, mamy nadzieję, dotrze (zapewne w różnych formach) do naszych rozmówców, 
a także pozostałych mieszkańców i zainteresowanych. Ciąg dalszy nastąpi, choć w ja-
kiej formie – jeszcze nie wiadomo. Temat jest tak szeroki, że etap rozmowy z bada-
nymi i innymi osobami ciekawymi naszych ustaleń traktujemy jako kolejny głos na 
temat nowych-starych dzielnic, jako kolejną część procesu badawczego.

———————————————————————

1 Projekt badawczy „Kawiarnie z kulturą” był realizowany w latach 2015–2016. Efektem końcowym jest publikacja Klubo-

kawiarnie z kulturą. Przypadek Gdańska dostępna na stronie: http://repozytorium.ikm.gda.pl/items/show/114.
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1.
Dzielnice w pigułce

Przymorze, Zaspa i Żabianka to trzy ważne części Gdańska – sąsiadują ze sobą, leżą 
w pasie nadmorskim, charakteryzują się dużym zagęszczeniem oraz zabudową blo-
kową. Te trzy nazwy funkcjonują w języku potocznym jako określenia dzielnic miasta. 
Obecnie jednak formalnie wchodzą w skład kilku jednostek pomocniczych Gdańska. 

Przymorze Wielkie i Zaspa zajmują powierzchnię około 3 km², Przymorze Małe 
i Żabianka (Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia) zaś nieco ponad 2 km². 
Dzielnice te należą do obszarów o największej gęstości zaludnienia w mieście. Na 
ich terenie mieszka łącznie 20% mieszkańców całego Gdańska (rys. 1).

Początki Przymorza sięgają połowy XIII wieku, kiedy cystersi z Oliwy założyli wieś 
o nazwie Primore, która jednak szybko zanikła. Na terenie dzisiejszej dzielnicy w XVII 
wieku znajdowały się wrzosowiska oraz bór sosnowy, a także zniszczone w 1945 

rysunek 1. Mapa administracyjna miasta Gdańska z gęstością zaludnienia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Podział administracyjny Gdańska, http://bip.gdansk 

.pl/urzad-miejski/Podzial-admi-nistracyjny-Gdanska,a,647.
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roku kompleksy dworskie: Biały Dwór, Czerwony Dwór oraz Czarny Dwór. Cieka-
wostką jest, że dzisiejsza ulica Bolesława Krzywoustego powstała na miejscu wycin-
ki lasu dokonanej w XVIII wieku, mającej zapewnić widok na morze z Parku Oliw-
skiego. Dziś jest to niestety niemożliwe. Zabudowa zaczęła pojawiać się w okresie 
I i II Wolnego Miasta Gdańska: były to przede wszystkim domy mieszkalne, niewiel-
kie robotnicze osiedle, a także fabryka czekolady, wytwórnia farb, gazowania, placyk 
przy dworcu kolejowym. Pierwszym osiedlem wybudowanym po II wojnie świato-
wej były domki bliźniacze i jednorodzinne dla pracowników Polskich Linii Oceanicz-
nych. W 1959 roku została założona Spółdzielnia Mieszkaniowa Przymorze, która 
zajmuje obszar około 200 ha pomiędzy ul. Piastowską a Kołobrzeską. Spółdzielnia 
Przymorze w latach 1960–1981 zbudowała 15 252 mieszkania. W obecnym podziale 
administracyjnym Gdańska na Przymorze składają się dwie gęsto zaludnione dziel-
nice: Przymorze Małe (z niskimi i średnimi blokami oraz domami jednorodzinnymi) 
oraz Przymorze Wielkie (przede wszystkim z wysokimi blokami, w tym z długimi tzw.  
falowcami oraz dużym Parkiem im. Ronalda Reagana) (Przymorze 2012). 

Zaspa początkowo była osadą rybacką nad jeziorem Zaspa, nadaną opactwu 
oliwskiemu przez księcia Świętopełka. Wraz ze zmniejszaniem się jeziora przekształ-
ciła się w wieś. W XVI wieku została ona splądrowana przez gdańskich protestantów 
w odwecie za banicję nałożoną na Gdańsk przez króla polskiego Stefana Batore-
go. Tereny obecnej Zaspy w XVII wieku porastał sosnowy las. Obszar ten był wielo- 
krotnie wybierany na miejsce bitew i stacjonowania wojsk. Wieś rozwijała się na 
obrzeżach dzisiejszej Zaspy, w pobliżu dzielnicy Letnica. W 1913 roku część poligonu 
przeznaczono na lotnisko, które także w okresie powojennym (do lat sześćdziesią-
tych XX wieku) funkcjonowało jako lotnisko cywilne. O jego likwidacji na początku 
lat siedemdziesiątych XX wieku przesądził zbyt mały rozmiar, niezdolny do pomiesz-
czenia nowoczesnych i coraz potężniejszych samolotów. To właśnie wtedy władze 
podjęły decyzję o budowie w tym miejscu osiedla mieszkaniowego (Daniluk, Wasi-
lewski 2012: 62–64). Projekt pracowni gdańskiego Miastoprojektu, który zwyciężył 
w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Architektów Polskich, 
zakładał stworzenie osiedla na kształt plastra miodu. Zróżnicowane pod względem 
wysokości i długości bloki rozstawiono w dużych odstępach, dzięki czemu pomiędzy 
nimi powstały duże przestrzenie (Kościelak 2012: 1134–1135). Z biegiem czasu wy-
pełniły się pawilonami handlowymi, szkołami, przychodniami lekarskimi, szpitalami 
i terenami zielonymi. Zaspa słynie z ciągle powiększającej się kolekcji murali, zdobią-
cych wyższe ściany budynków. Obecnie dzielnica dzieli się na dwie gęsto zaludnione 
jednostki: Zaspa-Młyniec i Zaspa-Rozstaje. Rozbudowa Zaspy wciąż trwa. To jeden 
z najbardziej rozwijających się obszarów mieszkalnych Gdańska. 

Żabianka, północna dzielnica Gdańska, granicząca z Sopotem, do 1945 roku nazy-
wała się Poggenkrug, czyli Żabia Karczma. Była to niewielka osada powstała w XVIII 
wieku nad Żabim Stawem, należała również do niej gospoda. Wcześniej, od XII wieku 
do 1773 roku, obszar ten należał do opactwa cystersów w Oliwie. Żabianka została 
włączona do Gdańska w 1926 roku. Budowa bloków mieszkalnych na Żabiance roz-
poczęła się w latach sześćdziesiątych XX wieku, kiedy to Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Osiedle Młodych zaczęła stawiać osiedle im. J. Wejhera. W latach siedemdziesiątych 
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powstawały kolejne bloki mieszkalne z wielkiej płyty. Żabianka ze swoją nowoczesną 
architekturą z wielkiej płyty i nowatorskimi rozwiązaniami urbanistycznymi w plano-
waniu przestrzeni była przez władze PRL ukazywana jako osiedle nowej Polski. Wła-
dze były dumne z osiedla. Żabianka, tak jak pozostałe dzielnice, miała być samowy-
starczalna, wygodna do życia, przestronna, zapewniająca prywatność (duże odstępy 
między blokami), a także chronić przed zmiennością pogodową. Zadbano też o sieć 
dróg wewnętrznych, komunikację autobusową, tramwajową i kolejową, place zabaw 
i boiska, punkty handlowo-usługowe, ośrodki zdrowia, pasaż handlowy i placówki 
szkolne, przedszkola i tereny zielone. Bloki budowano także pod koniec XX wieku 
i na początku XXI (Kromer 2012: 1150–1151). W porównaniu z Zaspą i Przymorzem 
Żabianka zachowała jednak najbardziej tradycyjny układ urbanistyczny – skupiony 
wzdłuż osi, jaką stanowi szeroki deptak prowadzący do kolejki SKM, porządkujący 
całościowy układ przestrzenny (Wołodźko 2005: 56).
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2.
Studenci w blokowisku, czyli 
rzecz o badaniu w działaniu

Opis rzeczywistości gdańskich dzielnic: Przymorza, Zaspy i Żabianki oparliśmy na 
próbie zastosowania metod z zakresu badań w działaniu. Jest to specyficzne podej-
ście badawcze, zakładające aktywną i zaangażowaną rolę badacza oraz świadomy 
zamiar wpływu na przedmiot badania. Jednym z podstawowych klasycznych założeń 
prowadzenia badań naukowych jest zachowanie niezależności pomiędzy badaczem 
a przedmiotem badania (np. Nowak 2012). Zgodnie z nim wskazane jest niedopusz-
czenie do sytuacji, w której badacz swoim działaniem radykalnie zmieni badany 
obiekt, a tym samym zniekształci wyniki badania, oddalając się od rzetelnego po-
znania rzeczywistości.

To ogólne założenie metodologiczne zasadniczo można przeprowadzić w na-
ukach ścisłych, gdzie możliwe jest na przykład prowadzenie badania w warunkach 
laboratoryjnych. Natomiast w przestrzeni badań społecznych warunek ten jest bar-
dzo trudny do osiągnięcia. Jeżeli przedmiot badania należy do rzeczywistości spo-
łecznej, każde działanie badacza niesie potencjał jej zmiany. Każda interakcja mię-
dzy ludźmi wywołuje konkretne procesy, na przykład emocjonalne. Kontakt badacza 
z grupą wywołuje konkretne procesy społeczne, wpływa choćby na spójność między 
jej członkami. Innymi słowy, nikt, nawet socjolog, nie może stać się przezroczysty. 
Oczywiście nauki społeczne wypracowały spójny system metod i technik badaw-
czych, w których uwzględniony jest brak możliwości zachowania niezależności od 
badanych. Równie skutecznie wypracowano argumentację odpierającą zarzuty kie-
rowane wobec metodologii nauk społecznych w ogóle. Pomimo zalecenia zachowa-
nia dystansu badacza wiele metod w socjologii w swojej istocie opiera się na relacji 
między badaczem a badanym. W szczególności jakościowe metody badawcze często 
stwarzają możliwość swobodnej i relacyjnej refleksji analitycznej. Badania jakościo-
we nie są ograniczone chęcią sprowadzenia niepowtarzalności ludzkiej do kategorii 
mierzalnych. Są także dość elastyczne i podlegają przekształceniom wynikającym 
z relacji z badanymi oraz z badawczych odkryć w poprzednich etapach procesu 
badawczego. 

Założenia badań w działaniu z przewrotnością traktują klasyczne podejście me-
todologiczne. Polegają one na celowym działaniu badawczym mającym prowadzić 
do przekształcenia rzeczywistości. Kluczowa w takim podejściu jest zaangażowana 
postawa badającego, który, wykorzystując swoje umiejętności i społeczną wrażli-
wość, potrafi zainicjować i stymulować proces zmiany. Proces ten nie musi być ra-
dykalny. Zmianą może być na przykład większa liczba uczestników zajęć w klubie 
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osiedlowym lub zachęcenie grupy do nowych aktywności. Ważny staje się aspekt 
budowania relacji z badanymi. Warunkiem dla przyszłej zmiany i aktywizacji jest 
współpraca z badanymi, opierająca się na ich kapitale wiedzy i doświadczeń doty-
czącego badanej rzeczywistości (Dudkiewicz 2011: 5). 

Działania związane z naszym projektem badawczym rozpoczęliśmy wczesną wio-
sną 2016 roku. Wstępny proces przygotowawczy polegał na analizie danych zasta-
nych oraz pierwszych wyjściach w teren i obserwacjach. Ten etap w postępowaniu 
badawczym był dla nas istotny, ponieważ umożliwił wstępne rozpoznanie struktury 
społecznej badanych dzielnic oraz pracę koncepcyjną i strategię kolejnych kroków 
działania. Na tym etapie podzieliliśmy się także na grupy robocze mające pod opieką 
poszczególne dzielnice. Służyło to klarownej dystrybucji zadań na poziomie teryto-
rialnym, choć w późniejszych fazach badania następował też wtórny podział zwią-
zany z organizacją konkretnych wydarzeń. Analizę danych zastanych oparliśmy na 
kwerendzie bibliotecznej oraz danych dostępnych online. Pozwoliło to na zbudowa-
nie syntetycznego profilu historyczno-demograficznego każdej z dzielnic. 

Zasadniczy sens badań opiera się na swoistej sprzeczności pomiędzy społecz-
nymi a przestrzennymi atrybutami rzeczywistości dzielnic. Sprzeczność ta zawiera 
się w relacji między ich nowością a starością. Na płaszczyźnie architektoniczno-
-urbanistycznej można mówić o nowości zabudowań mieszkalnych w tych dzielni-
cach w odniesieniu do historii Gdańska. Modernistyczne idee przyświecające ówcze-
snym architektom były nowatorskie. Wizja i możliwość budowy autarkicznych osie-
dli w duchu Le Corbusiera2 rozpalała ich socjalistyczną wyobraźnię. Współcześnie 
jednak często zabudowa tych dzielnic postrzegana jest jako stara. Stara pod wzglę-
dem estetycznym i rozumiana jako relikt ponurego czasu komunizmu. W odbiorze 
estetycznym nie pomaga także chaos w dziedzinie rachitycznej zabudowy usługo-
wej czy wszędobylskich nośników reklamowych. Wydaje się, że nawet zapaleńcom 
i admiratorom architektury modernistycznej trudno dostrzec w budowlach Przymo-
rza, Zaspy i Żabianki atrakcyjne detale i struktury. W sferze społecznej tkanki tych 
dzielnic natomiast z jednej strony następuje proces starzenia się ich mieszkańców. 
Osoby zasiedlające nowe budynki w latach siedemdziesiątych dziś przeżywają jesień 
swojego życia. Z drugiej zaś osiedla te stały się atrakcyjne dla młodych, często efe-
merycznych mieszkańców, wynajmujących mieszkania na krótki czas. Na terenach 
tych dzielnic powstają także apartamentowce przyciągające nowych mieszkańców.

Aby poznać i zrozumieć relacje, wręcz napięcia, między nowością a starością, 
zdecydowaliśmy się skierować działania do osób należących do różnych grup wie-
kowych. Zaakcentowana została z jednej strony rola najstarszych mieszkańców 
dzielnic, których biografie są silnie związane z tymi miejscami i którzy często pamię-
tają moment ich powstawania. Z drugiej zaś skierowaliśmy uwagę na najmłodszych 
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2 Le Corbusier (1887–1965) – francuski architekt szwajcarskiego pochodzenia, urbanista, malarz i rzeźbiarz, czołowy przed-

stawiciel modernistycznego stylu międzynarodowego. Często nazywany papieżem modernizmu, wywarł duży wpływ na 

architekturę drugiej połowy XX wieku, według niego dom miał być „maszyną do mieszkania”, tak aby najlepiej spełniał 

swoją funkcję. Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier i https://www.westwing.pl/le-corbusier/ (dostęp: 12.01.2017).
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mieszkańców – dzieci i młodzież – mieszkających na tych terenach, szukając unika-
towej i pozbawionej stereotypów perspektywy.

Pierwsze prace terenowe rozpoczęły się w kwietniu 2016 roku i głównie polegały 
na prowadzeniu obserwacji. Obejmowały one wcześniej wytypowane miejsca, wokół 
których toczyło się życie osiedli. Dokonaliśmy wyboru konkretnych miejsc na etapie 
analizy danych zastanych, sporządzając przedmiotową bazę teleadresową. Były to 
przede wszystkim centra lokalnych wspólnot, takie jak biblioteki, domy czy osiedlo-
we kluby kultury. Współpraca z niektórymi z nich przyniosła efekty w późniejszych 
fazach badania. Prowadzący obserwację zwracali szczególną uwagę na takie ele-
menty, jak zachowanie spotkanych osób, stopień ich zaangażowania w prowadzoną 
aktywność, charakterystykę odwiedzanych miejsc pod względem architektonicznym 
i urbanistycznym czy nietypowe zdarzenia. Każda obserwacja została podsumowana 
w małym raporcie uzupełnionym fotograficzną dokumentacją przestrzeni oraz spo-
sobem informowania o ofercie kulturalnej. 

Właściwej części badawczej przyporządkowaliśmy odpowiednie metody i tech-
niki z uwzględnieniem aktywizującej funkcji badań w działaniu. Inspiracja dla pew-
nych działań często wynikała z obcowania z mieszkańcami osiedli oraz potencjału, 
jaki dawała między innymi współpraca z centrami lokalnych wspólnot. Można zatem 
powiedzieć, że spontaniczny charakter niektórych przedsięwzięć był dostosowywa-
niem i odpowiedzią badaczy na zastaną rzeczywistość. 

Wykorzystanymi technikami z repertuaru klasycznych metod socjologii jakościo-
wej były indywidualne wywiady pogłębione, zogniskowane wywiady grupowe oraz 
obserwacje. Na styku metod jakościowych i ilościowych znalazło się wykorzystanie 
map dzielnic, służące diagnozie postrzegania przestrzeni przez mieszkańców. Odpo-
wiedzi na pytania o konkretne miejsca, w zestawieniu z danymi demograficznymi, 
przyniosły wyniki o charakterze ilościowym. Na ich podstawie nieuprawnione wyda-
je się wnioskowanie o całej populacji, natomiast można je wykorzystać jako materiał 
do analizy percepcji przestrzeni miejskiej.

Uznaliśmy, że w roli technik badawczych, które poza celem poznawczym, osią-
gną także efekty aktywizujące, doskonale sprawdzą się takie zajęcia jak: konkurs 
plastyczny dla dzieci szkół podstawowych oraz fotograficzny dla młodzieży gimna-
zjalnej, animowanie zajęć z okazji Dnia Dziecka, spotkanie z młodzieżą gimnazjalną, 
sesja gier planszowych, przedstawienie grupy teatru improwizowanego skierowane 
do seniorów.

Intencją zastosowania wywiadów pogłębionych było dla nas przede wszystkim 
poznanie indywidualnego, często emocjonalnego obrazu badanych dzielnic. Roz-
mówcy zostali dobrani z predefiniowanej grupy lokalnych liderów. Interesujące wy-
dawało się nam rozpoznanie, w jakim stopniu są związani z miejscami, w których 
pracują na poziomie swoich biografii, oraz zaangażowania w życie lokalnej społecz-
ności. Liderzy, niejako eksperci lokalnych środowisk, dostarczyli nam wiele informa-
cji na temat badanych przez nas dzielnic i ich mieszkańców oraz podzielili się z nami 
wieloma cennymi refleksjami, które wykorzystaliśmy w pozostałych etapach ba-
dań. Główne tematy wywiadów dotyczyły między innymi instytucji, z którą badana 
osoba jest związana, wyczerpującego opisu odbiorców oferty i współpracowników, 
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aktywności podejmowanych przez mieszkańców, wielowymiarowej oceny dzielnicy 
i jej potencjałów. Zrealizowaliśmy sześć wywiadów z siedmioma osobami (w jednym 
z wywiadów uczestniczyły dwie osoby). Naszymi rozmówcami byli kierownicy osie-
dlowych domów kultury, bibliotek, radni dzielnicy i inni działacze związani przede 
wszystkim z aktywnością na polu kultury. 

Każdy wywiad kończyliśmy pytaniami dotyczącymi postrzegania przestrzeni. Roz-
mówca był proszony o wskazanie na mapie wybranej dzielnicy miejsc, które uważa 
za ważne, problematyczne, zapomniane, rozwijające się i mające potencjał, i wy-
jaśnienie swoich wyborów. Technikę z udziałem mapy stosowaliśmy również nie-
zależnie od wywiadów. Towarzyszyła ona wszystkim zorganizowanym działaniom 
badawczym, a także jako samodzielne narzędzie, wykorzystane podczas lokal-
nych wydarzeń, przede wszystkich festynów i spotkań (np. podczas pchlego targu 
w Gdańskim Archipelagu Kultury „Plama”). Wywiad wspomagany mapą był skiero-
wany do osób dorosłych. Łącznie zrealizowaliśmy 162 ankiety, które opracowaliśmy 
w postaci bazy danych zawierającej zbiorcze zestawienia statystyczne.

Kolejne przedsięwzięcie skierowaliśmy do lokalnych seniorów. Spotkanie z ich 
udziałem odbyło się 13 lipca 2016 roku w budynku Administracji Osiedla nr 4 na 
Przymorzu, nieopodal Klubu Osiedlowego Bolek i Lolek. Spotkanie zaplanowaliśmy 
jako zogniskowany wywiad grupowy. Doświadczenie i biografie starszych miesz-
kańców dawały potencjał wglądu w początki istnienia badanych dzielnic. Jedno-
cześnie osoby powyżej 65. roku życia stanowią istotną część mieszkańców w struk-
turze demograficznej tych osiedli. Dlatego podczas rozmowy prosiliśmy o opisanie 
doświadczeń i okoliczności związanych z przeprowadzką do nowego w tamtym 
czasie osiedla. Staraliśmy się poznać opinie dotyczące ogólnej jakości życia kie-
dyś i dziś oraz zmiany postrzegania przestrzeni z biegiem lat. Pomocny okazał 
się album fotograficzny przedstawiający powstawanie badanych przez nas osiedli. 
W związku ze stosunkowo szeroką ofertą kulturalno-edukacyjną skierowaną obec-
nie do seniorów sondowaliśmy również, w jakim stopniu sami zainteresowani są 
z niej zadowoleni. 

Uwzględniając aktywizujący zamysł badania, postanowiliśmy wyzwolić twórczy 
potencjał młodych mieszkańców Przymorza, Zaspy i Żabianki. Uczennicom i uczniom 
szkół podstawowych zaproponowaliśmy udział w konkursie plastycznym, w którym 
prosiliśmy o przedstawienie za pomocą dowolnej techniki dzielnicy swojego za-
mieszkania lub miejsca nauki. Młodzież gimnazjalna i licealna mogła uczestniczyć 
w konkursie fotograficznym zorganizowanym na Facebooku. Tematem wszystkich 
prac były ważne dla uczestników, konkretne miejsca na terenie gdańskich dzielnic: 
Przymorza, Zaspy, Żabianki. Autorów fotografii poprosiliśmy o osobisty komentarz, 
dlaczego wybrali właśnie to miejsce jako temat swojej pracy. W konkursie plastycz-
nym uczestniczyły dzieci z sześciu szkół podstawowych: Niepubliczna Szkoła Pod-
stawowa z Przedszkolem – Nasza Szkoła (Zaspa), Szkoła Podstawowa w Zespole 
Szkół Katolickich (Zaspa), Szkoła Podstawowa nr 76 (Przymorze), Szkoła Podstawo-
wa nr 60 (Przymorze), Szkoła Podstawowa nr 44 (Przymorze), Szkoła Podstawowa 
nr 77 (Żabianka). Formuła konkursu spotkała się dużym zainteresowaniem – zgło-
szono 163 prace. 
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Pewne problemy powstały podczas organizacji konkursu fotograficznego. Jego for-
muła była otwarta i celowo nie angażowaliśmy do współpracy konkretnych szkół. 
Rekrutację uczestników prowadziliśmy przez profil na Facebooku. Mimo licznych prób 
promocji tego przedsięwzięcia oraz rozmaitych modyfikacji strategii promocyjnych 
nie osiągnęliśmy satysfakcjonującego zainteresowania ze strony odbiorców. Jednakże 
uważamy próbę realizowania tej inicjatywy za bardzo cenną ze względu na naby-
te doświadczenie w prowadzeniu działań z wykorzystaniem mediów społecznościo-
wych. Ujawniło to trudności ze znalezieniem sposobów dotarcia do młodzieży. 

Cel obu konkursów był podobny – za wartościowe uznaliśmy zaangażowanie 
dzieci i młodzieży w twórcze działanie związane z przestrzenią ich codziennej aktyw-
ności. Artystyczna formuła konkursów pozwoliła uwrażliwić młodych na pozornie 
zwyczajne miejsca i sytuacje. Natomiast późniejsza socjologiczna interpretacja prac 
pomogła odkryć ich niezwyczajność i złożoność. Ponadto dzięki temu przedsięwzię-
ciu dzieci i młodzież miała okazję na nowo odkryć swoje najbliższe otoczenie i ak-
tywnie uczestniczyć w życiu lokalnej wspólnoty. Nam jako studentom i badaczom 
społecznym zależało również na odpowiedzi na pytanie, jak młodzi ludzie postrze-
gają bliską sobie przestrzeń i jak o niej myślą, a także w jaki sposób przedstawiają 
ważne dla siebie miejsca.

Jury złożone z przedstawicieli Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskie-
go oraz instytucji kultury oceniło prace pod względem zgodności z tematem, samo-
dzielności wykonania, oryginalności ujęcia tematu, spostrzegawczości i umiejętno-
ści obserwacji otoczenia oraz estetyki wykonania. Wyróżnionych zostało jedenaście 
prac, natomiast nagrodzonych pięć. Każdy z laureatów otrzymał imienny dyplom oraz 
nagrodę. Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na uroczystość podsumowania kon-
kursu, która odbyła się 16 czerwca 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwer-
sytetu Gdańskiego. Podczas uroczystości podsumowano konkursy, zaprezentowano 
i omówiono wyróżnione dzieła młodych twórców. Spotkanie miało charakter integra-
cyjny i wydawało się atrakcyjne dla młodych uczestników, którzy mogli poznać kam-
pus uniwersytecki i skorzystać z loterii fantowej. Była to również okazja do rozmów 
z opiekunami dzieci: rodzicami, dziadkami, nauczycielami na temat dzielnic, w tym 
przede wszystkim możliwości zorganizowania różnych aktywności dla mieszkańców.

Dodatkowymi działaniami dążącymi do pobudzenia lokalnej społeczności były 
sesja gier planszowych w Klubie Osiedlowym Bolek i Lolek na Przymorzu oraz ani-
mowanie zajęć na festynach z okazji Dnia Dziecka w Klubach Osiedlowych Piastuś, 
Bolek i Lolek oraz Feluka. Dla dzieci przygotowaliśmy różnorodne zabawy, głównie 
o tematyce związanej z dzielnicą. Dodatkowo pozwoliło to na przeprowadzenie wy-
wiadów z dorosłymi. 

Przedsięwzięciem na pograniczu badań społecznych i działań animacyjnych było 
wystąpienie grupy teatru improwizowanego, skierowane do seniorów z klubu senio-
ra Złota Jesień. Przedstawienie odbyło się 22 listopada 2016 roku w Domu Kultury 
Młyniec. Improwizacja sceniczna jest formą gry aktorskiej odbywającej się bez sce-
nariusza. Tematyka i forma odgrywanych scen mają spontaniczny charakter i po-
wstają głównie z inspiracji widowni. W tak skonstruowanej sytuacji społecznej od-
biorcy stają się twórcami przedstawienia. Interakcja z widownią pozwala aktorom 
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budować autorskie historie. Przebieg przedstawienia dla seniorów miał formę pięciu 
gier improwizacyjnych – krótkich intensywnych scen. Intencją badawczą tego działa-
nia była próba nawiązania twórczej relacji z seniorami, polegającej na zaangażowa-
niu ich w opowiedzenie o swoich dzielnicach za pośrednictwem odgrywanych przez 
aktorów scen. Taki rodzaj artystycznego oddziaływania był wstępem do swobodnych 
wywiadów, które przeprowadziliśmy po przedstawieniu. W wydarzeniu uczestniczy-
liśmy w roli obserwatorów. Była ona istotna, gdyż dopiero za pomocą interpretacji 
zachowań i reakcji publiczności możliwe jest poprawne wnioskowanie. 

Chronologicznie jako ostatnie w ramach właściwego procesu badania zrealizo-
waliśmy spotkania z uczniami gimnazjów. Do współpracy zaprosiliśmy trzy szkoły, 
po jednej z każdej badanej dzielnicy. Dysponowaliśmy pełną godziną lekcyjną do 
zrealizowania autorskiego scenariusza zajęć. Opierał się on na zastosowaniu róż-
nych technik badawczych. Zajęcia rozpoczynała krótka ankieta z otwartymi pytania-
mi dotyczącymi postrzegania miejsc w dzielnicy. Następnie uczniowie w podgrupach 
zostali poproszeni o skonstruowanie mapy myśli na podstawie swoich skojarzeń 
o konkretnej dzielnicy i jej przedstawienie. Finałową dyskusję o sytuacji i potrzebach 
dzielnic poprzedziliśmy krótkim wprowadzeniem o dostępnych inicjatywach kultu-
ralnych i obywatelskich w Gdańsku (tab. 1).
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tabela 1. Techniki badawcze wykorzystane podczas realizacji projektu 

Lp.
Technika badawcza / 

/ wydarzenie
Charakterystyka

Miejsce/
/dzielnica

Odbiorcy
Termin 

realizacji

1. Desk research Tworzenie profilu hi-
storycznego, społecz-
nego i demograficzne-
go dzielnic. Kwerenda 
biblioteczna, dane 
online

04.2016

2. Obserwacja 
uczestnicząca/
nieuczestnicząca

Prowadzona w trakcie 
wszystkich wydarzeń 
badania. Zawsze pod-
sumowana raportem

Przymorze/ 
/Zaspa/
/Żabianka

04–11.2016

3. IDI (wywiady 
pogłębione)

Rozmowy z lokalny-
mi – dzielnicowymi 
aktywistami. Diagno-
zowanie opinii o dziel-
nicach, ich problema-
tyczność i potencjały

Przymorze/ 
/Zaspa

Lokalni 
liderzy

04–11.2016

4. Focus (wywiady 
grupowe)

Rozmowa z seniora-
mi. Akcent położony 
na początek istnienia 
osiedli i porównanie 
kiedyś – dziś

Dom Kultury 
Młyniec na 
Zaspie

Seniorzy 07.2016
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5. Mapy miejsc (wy-
wiady kwestionariu-
szowe wspomagane 
mapą)

Diagnozowanie spo-
sobu postrzegania 
konkretnych miejsc 
w przestrzeni dzielnic

Przymorze/ 
/Zaspa/
/Żabianka

Dorośli 
mieszkańcy

04–11.2016

6. Pokaż mi swoją 
dzielnicę – konkurs 
plastyczny

Pobudzenie twórczej 
aktywności wśród naj-
młodszych – w poszu-
kiwaniu unikatowej 
perspektywy miejsc 
i przestrzeni

Uczniowie 
szkół pod-
stawowych

05.2016

7. Konkurs 
fotograficzny

Fotografie miały po-
służyć przestrzennej 
analizie wizualnej

Młodzież 
gimnazjal-
na i licealna

05.2016

Lp.
Technika badawcza / 

/ wydarzenie
Charakterystyka

Miejsce/
/dzielnica

Odbiorcy
Termin 

realizacji

IDI (individual in-depth interview) – indywidualne wywiady pogłębione 

Źródło: opracowanie własne.
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3.
Są tu miejsca…, czyli mapy 
dzielnic według dorosłych

Głównym źródłem wiedzy o postrzeganiu i waloryzowaniu omawianych dzielnic 
przez dorosłych są wypowiedzi z wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych 
mapą. Metodę tę zastosowaliśmy ze względu na standaryzację wyników i możli-
wość ich porównania. Istotne było również wykorzystanie komunikacji bezpośred-
niej między badaczem a respondentem w celu pogłębienia badanych kwestii. Skon-
struowana ankieta składała się z pięciu pytań zasadniczych (otwartych) i metryczki. 
W wypadku pytań podstawowych ankietowanych pytano o: miejsca ważne na tere-
nie danej dzielnicy, miejsca trudne (stanowiące problem, barierę), miejsca zapomnia-
ne (przez mieszkańców, samorząd), miejsca zmieniające się (rozwijające) i miejsca, 
które mają potencjał. Pytania metryczkowe dotyczyły płci, wieku i dzielnicy zamiesz-
kania ankietowanych. Sam kwestionariusz składał się z poglądowej mapy dzielnicy, 
na której terenie przeprowadzano badanie, oraz części przylegających terenów (z za-
znaczonymi ulicami i obiektami), a także pytań wraz z instrukcją (każdemu rodza-
jowi miejsca przypisane były znaki). Podczas przeprowadzania badania ankietowa-
nych proszono o zaznaczenie na mapie określonego rodzaju miejsc (np. za pomocą  
+ oznaczano miejsca ważne, a za pomocą // miejsca zapomniane). Część ankiet zo-
stała samodzielnie wypełniona przez respondentów, w większości wypadków jed-
nak to badacz przeprowadzał badanie. 

Początkowym założeniem było przeprowadzanie po 30 ankiet w każdej z dzielnic. 
Docelowo udało się przeprowadzić 27 ankiet na terenie Żabianki, 39 na terenie Za-
spy i 96 na terenie Przymorza. Dodatkowo pogłębione informacje na temat postrze-
gania miejsc uzyskaliśmy w indywidualnych i grupowych wywiadach jakościowych 
przeprowadzanych z lokalnymi liderami oraz z seniorami.

3.1. Zbiorcze wyniki badań

Ponad połowa ankiet (59,3%, 96 sztuk) została przeprowadzona na terenie Przymo-
rza. Niespełna 1/4 (24,1%, 39) wypełniono na Zaspie, 16,7% (27) zaś na terenie Ża-
bianki (wykres 1). Liczba wypełnień nie przekłada się jednak na liczbę przebadanych 
mieszkańców danej dzielnicy, były pytane bowiem także osoby zamieszkujące inne 
dzielnice Gdańska i okolic.
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W badaniu wzięły udział 162 osoby – 102 kobiety (62,9%) oraz 57 mężczyzn 
(34,0%). Natomiast 3,1% osób odmówiło odpowiedzi na pytanie (wykres 2).

Ponad 60,0% (64,2%, 104 osoby) stanowiły osoby w wieku 29–48 lat. Co dzie-
siąta osoba była emerytem (69 i więcej lat), niespełna 10,0% (9,3%, 15 osób) zaś to 
osoby młode: w wieku 19–28 lat. Wśród badanych 8,6% stanowiły osoby w prze-
dziale wiekowym 59–68 lat, 5,6% z nich zaś było o dekadę młodszych. W badaniu 
nie uczestniczyło żadne dziecko lub nastolatek, 1,9% osób odmówiło odpowiedzi na 
to pytanie (wykres 3).

3.
Są tu miejsca…, 

czyli mapy dzielnic 
według dorosłych

wykres 1. Miejsce przeprowadzania ankiet i liczba wypełnionych kwestionariuszy 

wykres 2. Zbiorowe zestawienie płci respondentów 

wykres 3. Wiek respondentów 

Źródło: opracowanie własne; n = 162.

Źródło: opracowanie własne; n = 162.

Źródło: opracowanie własne; n = 162.
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Ponad połowa ankietowanych to mieszkańcy Przymorza (51,2%, 83 osoby). Nie-
spełna 10,0% (9,3%, 15 osób) stanowiły osoby zamieszkujące Żabiankę, Osiedle Wej-
hera oraz Tysiąclecia. Pozostali badani pochodzili z różnych dzielnic Gdańska:
• Zaspa (4,9%),
• Ujeścisko-Łostowice (3,1%),
• Wrzeszcz (3,1%),
• Piecki-Migowo (2,5%),
• Suchanino (1,9%),
• Brzeźno (1,9%),
• Oliwa (1,2%),
• VII Dwór (1,2%),
• Siedlce (0,6%),
• Strzyża (0,6%),
• Chełm (0,6%),
• Jasień (0,6%),
• Kokoszki (0,6%),
• Nowy Port (0,6%),
• Osowa (0,6%).

Wśród badanych 3,1% (5 osób) mieszkało poza Gdańskiem (głównie Pruszcz Gdań-
ski i Kowale). Natomiast 8,0% osób odmówiło odpowiedzi na pytanie o miejsce za-
mieszkania (wykres 4).

Źródło: opracowanie własne; n = 162.

wykres 4. Miejsce zamieszkania respondentów 
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MIEJSCA WAŻNE

Badani zostali zapytani o miejsca ważne. Swoje odpowiedzi zaznaczali na zbiorczej 
mapie Zaspy, Przymorza i Żabianki. Warto zaznaczyć, że możliwe było wskazanie 
więcej niż jednego miejsca. Ogólna liczba odpowiedzi wyniosła 313, procent został 
wyliczony na podstawie liczby odpowiedzi dzielonej na liczbę respondentów, a nie 
ogół odpowiedzi. 

Ankietowani udzielali bardzo różnych odpowiedzi. Niespełna 30,0% (27,2%, 44 od-
powiedzi) dotyczyła parku Reagana znajdującego się na granicy dzielnic Przymorze, 
Brzeźno i Żabianka. Obiekt ten jest największym parkiem w Gdańsku, położony jest 
blisko plaży. Na terenie parku znajdują się dwa stawy wodne oraz tereny rekreacyj-
ne (nowoczesne ścieżki rowerowe i skatepark). Wśród odpowiedzi znalazły się także 
inne gdańskie parki: park Jana Pawła II (9,3% wskazań), park Jelitkowski (4,9%) oraz 
ogólnie pojęte tereny zieleni (5,6%).

Miejscami ważnymi są także galerie handlowe (13,6% odpowiedzi). Wśród nich 
najczęściej wymieniano: Alfę Centrum, Galerię Przymorze oraz ETC. Niewiele mniej 
wskazań (11,7%) miały punkty handlowo-usługowe. Galerie oraz punkty usługowe to nie 
tylko miejsca zakupów, ale także spędzania czasu wolnego – znajdują się wśród nich 
restauracje, kina czy siłownie. 

Istotne miejsce wśród odpowiedzi (12,3%) zajęły placówki edukacyjne. To miej-
sca odwiedzane codziennie, które mają wpływ na wychowanie dzieci badanych. Ze 
względu na posiadanie dzieci ankietowani wskazywali także place zabaw (9,9%). 
Wśród innych budynków użyteczności publicznej znalazły się: szpital (1,9%), Uniwer-
sytet Gdański (0,6%) wraz z Biblioteką UG (0,6%), Luxmed przy ul. Pomorskiej (0,6%) 
czy MOPR przy ul. Kołobrzeskiej (0,6%). 

Dla mieszkańców Gdańska ważnym miejscem są też oczywiście morze i plaża 
(10,5% wskazań) oraz pas nadmorski (4,3%), gdzie znajdują się deptak oraz ścieżka 
rowerowa, po której poruszają się także rolkarze. Wśród miejsc rekreacyjnych wymie-
niano także: deptak na Żabiance (4,9%), Ergo Arenę (3,1%), boiska sportowe (2,5%), 
ścieżki rowerowe (1,2%), kino (1,2%), molo (0,6%), ogródki jordanowskie (0,6%) oraz 
ogólnie ujęte stawy (0,6%). 

Wśród wskazywanych miejsc znalazły się też dzielnicowe domy kultury i kluby 
– najczęściej wskazywano kluby: Piastuś znajdujący się na Przymorzu (8,6%) oraz 
Plama na Zaspie (8,0%), a także Bolek i Lolek (6,8%) i Maciuś I (1,9%) na Przymorzu 
oraz Feluka (1,9%) na Żabiance. 

Miejscami ważnymi okazały się także miejsca i obiekty związane z przemieszcza-
niem się – przystanki komunikacyjne (4,3%), okolice ul. Hynka (2,5%, chodzi głów-
nie o okolice przystanku Szybkiej Kolei Miejskiej [SKM] na Zaspie), przystanki SKM 
(1,2%) oraz stacja Oliwa SKM (1,2%). 

Badani wymieniali też całe ulice, które są ważne z kilku powodów: respondenci 
mieszkają przy nich, spędzają tam czas wolny, pracują, uczą się lub codziennie po-
konują ją na swojej transie. Takimi ulicami są: Chłopska (1,9%), Obrońców Wybrzeża, 
Rzeczypospolitej, Pomorska, aleja Jana Pawła II oraz wiadukt łączący Zaspę i Wrzeszcz 
(każde po 0,6% wskazań). 
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Natomiast według 2,5% badanych na terenie omawianych dzielnic nie ma ważnych 
miejsc (wykres 5, rys. 2). 

wykres 5. Zbiorowe zestawienie miejsc ważnych

Źródło: opracowanie własne; n = 162.
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rysunek 2. Przestrzenne zestawienie miejsc ważnych

Źródło: opracowanie własne.
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MIEJSCA TRUDNE I WSKAZANE PROBLEMY 

Odpowiedzi respondentów dotyczące problemów w użytkowaniu przestrzeni wspól-
nej ponownie były podzielone. Największy odsetek osób (8%) stwierdził, że proble-
mem omawianych terenów jest brak infrastruktury lub jej niezadowalający stan 
(brak podjazdów dla wózków, ławek, śmietników itd.). Innym często poruszanym 
problemem był brak przestrzeni przyjaznej mieszkańcom między budynkami (3,7%). 
Często mieszkańcy mają do dyspozycji jedynie zaniedbany trawnik, starą piaskow-
nicę czy wybetonowany plac. Mieszkańcy woleliby, by powstało w takich przestrze-
niach miejsce spotkań czy rekreacji. Problemem Przymorza, Zaspy oraz Żabianki jest 
także duże natężenie ruchu samochodowego (2,5%), które powoduje hałas, zanie-
czyszczenie powietrza oraz może stwarzać niebezpieczeństwo dla mieszkańców. 
Mimo sporej liczby kursów komunikacji miejskiej 1,2% respondentów za problem 
uważało złe rozlokowanie przystanków lub niewielką liczbę połączeń z innymi czę-
ściami miasta. Za zjawiska negatywne 0,6% osób uznało: brak oświetlenia w par-
kach, zbyt duże zaludnienie, brak udogodnień dla niepełnosprawnych w przestrze-
niach publicznych, brak miejsc spotkań (kluby czy puby, w których można spędzić 
czas), brak infrastruktury w pasie nadmorskim (głównie infrastruktura sanitarna 
i gastronomiczna, niezbędna podczas dłuższych spacerów czy pobytów nad mo-
rzem), niebezpieczne ulice i stare bloki. 

Za miejsca najbardziej trudne, zaniedbane, w których mieszkańcy nie czują się 
bezpiecznie, swobodnie, które powodują różnorodne problemy, uznane zostały pas 
startowy na Zaspie (4,9% odpowiedzi) oraz parkingi w okolicy Ergo Areny znajdu-
jącej się na Żabiance (4,3%). Obecnie pas startowy to teren zaniedbany, planowa-
na jest jednak jego zabudowa (budynki mieszkalne wraz z usługami), natomiast 
parkingi są kwestią problematyczną szczególnie podczas imprez organizowanych 
w obiekcie – natężenie ruchu jest wówczas tak wielkie, że utrudnia ruch samocho-
dowy na całym osiedlu. Jako problematyczne 2,5% respondentów uznało przejścia 
podziemne (ciemne, zaniedbane i niebezpieczne), 1,9% odpowiedzi zaś wskazywało 
odpowiednio: wiadukt nad al. Jana Pawła II na Zaspie, okolice ul. Hynka za Zaspie, 
skrzyżowanie przy ul. Obrońców Wybrzeża na Przymorzu oraz wywołujące skrajne 
emocje falowce. Po dwa wskazania otrzymały: grodzone osiedla, znajdujący się na 
Przymorzu amfiteatr przy Klubie Osiedlowym Piastuś, ulica Czarny Dwór na Przymo-
rzu, przychodnia zdrowia przy ul. Jagiellońskiej, park Jana Pawła II (który został też 
uznany za miejsce ważne) oraz Zielony Rynek na Przymorzu, przystanki SKM oraz 
deptak na Żabiance. Pozostałe odpowiedzi znajdujące się na wykresie 6 otrzymały 
po jednej odpowiedzi.

Aż 16,7% badanych (27 osób) nie zauważyło na omawianym terenie miejsc trud-
nych, 1,9% nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie (rys. 3).
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wykres 6. Zbiorowe zestawienie miejsc trudnych i wskazanych problemów

Źródło: opracowanie własne; n = 162.
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rysunek 3. Przestrzenne zestawienie miejsc trudnych i wskazywanych problemów

Źródło: opracowanie własne.
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MIEJSCA ZAPOMNIANE 

Podobnie jak w wypadku miejsc trudnych, największy procent badanych osób stwier-
dził, że na terenie Przymorza, Zaspy i Żabianki brak miejsc zapomnianych, o które władze 
miasta, spółdzielni czy wspólnoty nie dbają (odpowiedziała tak aż 1/5 respondentów). 

Za miejsce zapomniane uznany został pas startowy na Zaspie (6,2%). Co może 
dziwić, jako miejsca zapomniane wskazywano głównie parki, które jednocześnie wy-
mieniano jako miejsca ważne – park Reagana (3,7%), park Tysiąclecia (3,1%), park 
Przymorze (2,5%) oraz park Jana Pawła II (1,2%). Innymi zaniedbanymi miejscami 
według badanych gdańszczan są: zaniedbana przestrzeń między blokami (3,7%), 
cmentarz na Zaspie (1,9%), ważne ze względu na dzieci place zabaw (1,9%), okolice 
ETC na Zaspie (1,9%; obecnie ETC po gruntownym remoncie stało się Galerią Zaspa). 
Po 1,2% respondentów wskazało na: wiadukt nad Jana Pawła II, placówki edukacyjne 
znajdujące się na terenie dzielnic, całe osiedle Tysiąclecia (należące do dzielnicy Ża-
bianka), plac obok kościoła znajdującego się na Przymorzu oraz fontannę. Zdecydo-
wanie najwięcej miejsc znalazło się w zestawieniu z jednym wskazaniem (0,6%). Są 
to: boiska przy szkołach oraz przy klubie Bolek i Lolek oraz przestrzenie między blo-
kami na Przymorzu, pętla tramwajowa znajdująca się na terenie Jelitkowa, restauracja 
Romantica, pas nadmorski, młyn przy ulicy Pomorskiej i Potoku Oliwskim na Żabian-
ce, plac za sklepem Decathlon, garaże przy przystanku SKM Zaspa, kościoły, okolice  
ul. Wejhera, stadion GOFK Żabianka, stawek oraz tereny między ul. Opolską a Śląską 
na Przymorzu. W zestawieniu znalazła się spora liczba całych ulic znajdujących się 
na Zaspie: Hynka, Startowa, Opolska, Burzyńskiego, parking przy ulicy Pilotów i Jana  
Pawła II oraz falowce (wykres 7, rys. 4).
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wykres 7. Zbiorowe zestawienie miejsc zapomnianych

Źródło: opracowanie własne; n = 162.
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3.
Są tu miejsca…, 

czyli mapy dzielnic 
według dorosłych

rysunek 4. Przestrzenne zestawienie miejsc zapomnianych

Źródło: opracowanie własne.
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MIEJSCA ZMIENIAJĄCE SIĘ 

Za miejsce, które przechodzi największą zmianę, uznany został Park im. Ronalda  
Reagana (13,0%). Co jakiś czas pojawiają się w nim między inymi nowe rzeźby pocho-
dzące z wystawy „Rozdroża Wolności”. Badani podkreślają także wielkie przeobraże-
nia, jakie zaszły na obszarze parku w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. W zestawie-
niu miejsc zmieniających się znalazł się też park Jana Pawła II (3,1%). Ponad 10% osób 
(11,7%) za miejsca zmieniające się uznała nowe budynki mieszkalne, nieco mniej 
(8,0%) zaś powstające i modernizowane place zabaw. Wśród badanych 7,4% zauwa-
żyło zmiany w galeriach handlowych (tu szczególnie zmieniła się Galeria Zaspa, daw-
ne ETC), a 4,9% mniejsze punkty handlowo-usługowe. Natomiast 6,8% osób rozsze-
rzyło kategorię miejsca zmieniające się na całe dzielnice. Po 4,9% wskazań otrzymały 
ulica Hynka przy SKM oraz placówki edukacyjne. Za miejsca zmieniające się uznano 
także osiedlowe kluby: Plama (4,3%), Piastuś (1,9%) oraz Bolek i Lolek (1,9%). 

Za miejsca podlegające przemianom 3,1% respondentów uznało ulice Chłopską 
i Obrońców Wybrzeża na Przymorzu, pas startowy na Zaspie oraz ogólnie ujętą infra-
strukturę techniczną i drogową. Po 4 odpowiedzi (2,5%) odnosiły się do Uniwersytetu 
Gdańskiego, pasa nadmorskiego oraz Zielonego rynku z Przymorza, Ergo Areny oraz 
szeroko pojętych terenów zielni i obiektów sportowych. Zespół pięciu nowoczesnych 
budynków Arkońska Business Park na Przymorzu, ścieżki rowerowe, deptak oraz 
otoczenie bloków wskazało 1,2% badanych. Pojedyncze osoby wymieniały: pawilony 
handlowe na Zaspie, zbiorniki wodne, falowce, placówki edukacyjne i ich otoczenie, 
kościoły, parkingi, okolice przystanków komunikacyjnych, dawne ogródki działkowe 
przy Czerwonym Dworze na Przymorzu oraz ulice: Rzeczypospolitej, Krzywoustego, 
Kołobrzeską i Plac Dwóch Miast.

Brak miejsc zmieniających się na badanym obszarze wskazało 3,1% osób, 1,2% 
nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie (wykres 8, rys. 5).

3.
Są tu miejsca…, 

czyli mapy dzielnic 
według dorosłych

Ja jeszcze tak obserwuję, wy na pewno nie pamiętacie, jak się wszystko u nas tak 
zmieniało. Całe okolice, to rosło… To jest nie do pomyślenia, że kiedyś w parku Re-
agana jeszcze 40 kilka lat temu […], jak tu zamieszkaliśmy, to w parku były takie 
stepowe trawy. Można było się napić, można było się pokaleczyć o kolorowe chwa-
sty, poopalać i nikt nie widział. Czajki sobie latały, cudowne […] dzisiaj mieszkając 
na takim osiedlu, jest to nie do pomyślenia. Później po tych czajkach były ogródki 
działkowe. Później zagospodarowywali, cudowne rzeczy się działy, na dziko. Więc 
miasto podjechało i zrobiło porządek, i zrobiło to tak z myślą o… rekreacji… w spo-
sób nowoczesny. Pojawiły się urządzenia do ćwiczeń. Można ćwiczyć, niezauwa-
żony, na wszystkich miniprzyrządach, które może i w siłowniach mają. I to, że się 
świat zmienia, to dobrze, bo to jest prawo życia. I to, że młodzi mają inny styl ży-
cia, to też jest ich, bo inaczej by świat nie poszedł do przodu, niestety. (S)
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wykres 8. Zbiorowe zestawienie miejsc zmieniających się

Źródło: opracowanie własne; n = 162.
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rysunek 5. Przestrzenne zestawienie miejsc zmieniających się

Źródło: opracowanie własne.

3.
Są tu miejsca…, 

czyli mapy dzielnic 
według dorosłych
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MIEJSCA Z POTENCJAŁEM 

Za miejsca z potencjałem badani uznali głównie tereny rekreacyjne, na których miesz-
kańcy mogą wypocząć i spędzić czas wolny, oraz kluby osiedlowe, w których zarówno 
dzieci, jak i dorośli mogą poznawać nowe rzeczy, spotykać się i rozwijać swoje pasje. 

Jako miejsce o największym potencjale wymieniano – wielokrotnie już wspomi-
nany – park Reagana (13,0%), którego rozległy i przyrodniczo bogaty teren niesie 
wiele możliwości. Innymi terenami rekreacyjnymi, które posiadają potencjał, są we-
dług respondentów: pas nadmorski (9,9%), park Jana Pawła II (4,9%), deptak na Ża-
biance (4,3%), ogólnie ujęte tereny zieleni (3,1%), okolice Potoku Oliwskiego (2,5%), 
park Tysiąclecia (1,9%), park Przymorze (1,2%), ogródki działkowe (1,2%) oraz lasek 
za ul. Piastowską przy parku Reagana (0,6%). 

Wśród osiedlowych klubów, które niosą za sobą potencjał kulturalny bądź oświa-
towy, znalazły się: Piastuś oraz amfiteatr (odpowiednio 7,4% i 0,6%), Plama (5,6%), 
Bolek i Lolek (3,1%) oraz plac przy klubie Feluka (1,2%).

Wśród respondentów 5,6% uznało, że potencjałem obdarzone są tereny wszyst-
kich trzech dzielnic, 3,7% wskazało infrastrukturę sportową, 2,5% zaś place zabaw, 
które mogłyby być rozwijane i lepiej służyć dzieciom. Wśród innych obiektów znala-
zły się: pas startowy (1,9%), Arkońska Business Park (1,9%), mała gastronomia, czyli 
restauracje, puby i budki z jedzeniem (1,9%), nowe budownictwo, czyli nowo budo-
wane bloki na terenie Zaspy i Przymorza (1,2%), Uniwersytet Gdański (1,2%), punk-
ty handlowo-usługowe oraz galerie handlowe, które coraz częściej oprócz sklepów 
oferują także inne usługi, między innymi pracownie artystyczne (1,2%), okolice przy-
stanków komunikacyjnych (1,2%), siłownie (1,2%) oraz: cmentarz na Zaspie, ogródki 
działkowe, Zielony rynek i teren wokół przychodni (każde po 0,6%). Zdaniem bada-
nych potencjał mają też całe ulice: Jana Pawła II (1,9%), Krzywoustego (0,6%) oraz 
Czarny Dwór (0,5%).

Aż 8,6% osób uznało, że na terenie Zaspy, Przymorza i Żabianki brak miejsc z po-
tencjałem, które mogłyby być chętnie odwiedzane, 4,3% zaś nie potrafiło odpowie-
dzieć na to pytanie (wykres 9, rys. 6).

3.
Są tu miejsca…, 

czyli mapy dzielnic 
według dorosłych
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wykres 9. Zbiorowe zestawienie miejsc z potencjałem.

Źródło: opracowanie własne; n = 162.
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rysunek 6. Przestrzenne zestawienie miejsc z potencjałem

Źródło: opracowanie własne.

3.
Są tu miejsca…, 

czyli mapy dzielnic 
według dorosłych
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3.2. Wyniki badań w podziale na dzielnice

z a s pa

Ponad połowa badanych (53,8%) z dzielnicy Zaspa to kobiety, 38,5% respondentów 
stanowili mężczyźni, pozostałe 7,7% osób zaś odmówiło odpowiedzi na to pytanie 
(wykres 10).

Wywiady na Zaspie prowadzone były głównie podczas pchlego targu z okazji 
Dnia Dziecka w oddziale Gdańskiego Archipelagu Kultury Plama. Dlatego zdecy-
dowanie największą grupę respondentów stanowiły osoby młode oraz w średnim 
wieku (w tym wypadku głównie osoby posiadające dzieci). Nieco ponad połowa 
ankietowanych (51,3%) na Zaspie to osoby w wieku 39–48 lat. Ponad 1/4 (25,6%) 
stanowiły osoby w wieku 29–38 lat. Osoby w przedziale wiekowym 49–58 lat re-
prezentowane były przez 5,1% badanych, osoby o dekadę starsze zaś przez 7,7%. 
Najmniejszy odsetek respondentów to grupy skrajne: po 2,6% stanowiły zarówno 
osoby w przedziale wiekowym 19–28 lat, jak i 69 lat i więcej. Co dwudziesty ankie-
towany (5,1%) odmówił odpowiedzi na to pytanie (wykres 11).

wykres 10. Płeć respondentów – Zaspa

wykres 11. Wiek respondentów – Zaspa

Źródło: opracowanie własne; n = 39.

Źródło: opracowanie własne; n = 39.
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Osoby ankietowane pochodziły z różnych dzielnic Gdańska. Choć wywiad prze-
prowadzany był na terenie Zaspy, największa grupa badanych (ponad 1/4, 25,6%) to 
mieszkańcy Suchanina, którzy przyjechali do klubu Plama. Co dziesiąty respondent 
(10,3%) zamieszkuje Przymorze, taki sam odsetek stanowili mieszkańcy Śródmieścia. 
Po 7,7% osób stanowili mieszkańcy Brzeźna oraz Piecek-Migowa, 5,1% zaś to osoby 
z VII Dworu i Żabianki (włączając osiedle Wejhera, Jelitkowo oraz osiedle Tysiąclecia). 
Każda z pozostałych dzielnic: Chełm, Jasień, Kokoszki, Nowy Port, Siedlce, Strzyża, 
Wrzeszcz oraz sama Zaspa, reprezentowana była przez 2,6% badanych. Natomiast 
7,7% osób odmówiło odpowiedzi na pytanie o miejsce zamieszkania (wykres 12). 

MIEJSCA WAŻNE

Zapewne ze względu na miejsce, w którym przeprowadzono większość ankiet, pod-
czas rozmowy o miejscu ważnym aż 1/3 badanych wskazywała prężnie działający 
i gromadzący mieszkańców całego Gdańska dom kultury GAK Plama (33,3%). Nie-
co mniejszy odsetek respondentów (28,2%) za miejsce ważne uznał park Jana Pawła 
II. Co piąty ankietowany (20,5%) włączyłby do miejsc ważnych placówki edukacyjne, 
które zajmują się kształceniem i wychowywaniem dzieci. 

Pozostałe odpowiedzi otrzymały znacznie mniejszą liczbę wskazań. Po 10,3% osób 
za miejsce ważne uznało okolice ul. Hynka, punkty handlowo-usługowe (które znaj-
dują się między innymi na tej ulicy) oraz szeroko ujęte tereny zieleni. Szpital na 
Zaspie, galerie handlowe, park Reagana oraz park Jelitkowski zdobyły po 7,7% wska-
zań. Z kolei 5,1% respondentów za miejsce ważne uznało przystanki SKM (na Za-
spie znajduje się on przy ul. Hynka), Galerię Zaspa (dawniej ETC, wielu mieszkańców 
wciąż używa tej nazwy), przestrzenie między blokami oraz plażę i morze. Najmniej-
szy odsetek badanych (2,6%) jako miejsce szczególne wskazał wiadukt łączący Zaspę 
i Wrzeszcz, aleję Jana Pawła II, molo w Brzeźnie, pas startowy na Zaspie, deptak oraz 

wykres 12. Miejsce zamieszkania respondentów – Zaspa

Źródło: opracowanie własne; n = 39.
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MIEJSCA TRUDNE I WSKAZANE PROBLEMY

Największy odsetek osób przebadanych na terenie Zaspy (17,9%) stwierdził, że na 
omawianym obszarze brak terenów trudnych, z którymi wiążą się rozmaite proble-
my (między innymi infrastrukturalne, jak niedostosowanie przestrzeni do potrzeb 
mieszkańców, czy społeczne, jak brak bezpieczeństwa). Natomiast 15,4% respon-
dentów za miejsce problematyczne uznało pas startowy na Zaspie (jak wspomniano 
wcześniej – istnieje już plan na jego zagospodarowanie) (wykres 14). 

Co dziesiąty badany (10,3%) za problem uznał brak infrastruktury technicznej lub 
jej niezadowalający poziom (głównie wymieniano stan chodników i parkingów). In-
nymi problemami dzielnic Przymorze, Zaspa oraz Żabianka są: brak przestrzeni przy-
jaznej mieszkańcom między blokami (głównie terenów zielonych oraz małej infra-
struktury – 7,7% wskazań), brak udogodnień dla niepełnosprawnych w przestrzeni 
miejskiej (2,6%) oraz nieodpowiednie rozlokowanie przystanków i mała liczba połą-
czeń transportu publicznego (2,6%). 

Za miejsca trudne uznano: wiadukt nad aleją Jana Pawła II (7,7% wskazań), okolice 
ul. Hynka (która została także wskazana jako miejsce ważne – 7,7%), przejścia pod-
ziemne (7,7%), grodzone osiedla (głównie z powodu alienacji i podziału mieszkańców 
– 5,1%), skrzyżowanie alei Jana Pawła II i Czarnego Dworu (2,6%), okolice Galerii Za-
spa (dawnego ETC – 2,6%) oraz park Jana Pawła II (2,6%).

wykres 13. Miejsca ważne – Zaspa

Źródło: opracowanie własne; n = 39.
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szeroko ujęte place zabaw, kościoły oraz boiska sportowe. Natomiast 5,1% respon-
dentów stwierdziło, że na terenie Zaspy, Przymorza i Żabianki brakuje miejsc waż-
nych, szczególnych (wykres 13).
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Problem ma pas startowy. Po pierwsze, że przez dwadzieścia parę lat nie był zagospo-

darowany, teraz ma być zagospodarowany i forma tego zagospodarowania budzi 

kontrowersje. Najbardziej problematyczne miejsce. Moja osobista obserwacja tutaj: 

ta część pomiędzy torami a ulicą Hynka całkowicie niezadbana, ponieważ jest prze-

znaczona na rezerwę pod Czerwoną Drogę, została sama sobie i jest problematyczna  

z punktu głównie estetycznego. (3)

wykres 14. Miejsca trudne i wskazane problemy – Zaspa

Źródło: opracowanie własne; n = 39.

MIEJSCA ZAPOMNIANE

Podobnie jak w wypadku miejsc trudnych, tak i tu największy odsetek badanych 
(23,1%) uznał, że na badanym terenie brak miejsc zapomnianych. Wśród responden-
tów 17,9% osób jako takie miejsce wymieniło pas startowy, co dziesiąty respondent 
(10,3%) zaś wskazał zaniedbaną przestrzeń między blokami. Cmentarz na Zaspie 
miał w tej kategorii 7,7% wskazań, po 5,1% zaś otrzymały: dawny rynek na Zaspie, 
okolice ETC (Galerii Zaspa) oraz wiadukt nad aleją Jana Pawła II. Najmniejszy od-
setek odpowiedzi stanowią: boiska przy szkołach, pętla tramwajowa, parking przy 
al. Jana Pawła II, park Tysiąclecia, place zabaw oraz ulica Burzyńskiego (wykres 15).
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wykres 15. Miejsca zapomniane na terenie Zaspy

Źródło: opracowanie własne; n = 39.

3.
Są tu miejsca…, 

czyli mapy dzielnic 
według dorosłych

MIEJSCA ZMIENIAJĄCE SIĘ

Za miejsce, które w ostatnim czasie zmieniło się najbardziej, uznana została od-
nowiona ulica Hynka, znajdująca się przy przystanku SKM (20,5% wskazań). Nie-
co mniejszy odsetek wskazań otrzymał GAK Plama (17,9%), a co dziesiąta osoba 
(10,3%) w odpowiedzi na miejsce zmieniające się wymieniała na park Jana Pawła II 
oraz pas startowy. Galerie handlowe oraz nowe budynki mieszkalne stanowiły 7,7% 
wszystkich odpowiedzi. Najbardziej rozproszone odpowiedzi wskazywały na: pawi-
lony handlowe na Zaspie, zbiorniki wodne, okolice ul. Rzeczypospolitej, park Reaga-
na, punkty handlowo-usługowe, place zabaw, obiekty sportowe i otoczenie bloków.

Trudność z odpowiedzią na to pytanie miało 5,1% osób, 2,6% badanych zaś stwierdzi-
ło, że na terenie Zaspy, Przymorza i Żabianki brak miejsc zmieniających się (wykres 16).
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wykres 16. Miejsca zmieniające się – Zaspa
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Źródło: opracowanie własne; n = 39.

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

2,6%

7,7%

10,3%

17,9%

2,6%

7,7%

10,3%

20,5%

5,1%



43

3.
Są tu miejsca…, 

czyli mapy dzielnic 
według dorosłych

MIEJSCA Z POTENCJAŁEM

Podobnie jak w pozostałych kategoriach, tak i w miejscach z potencjałem znalazł 
się pas startowy na Zaspie – otrzymał aż 23,1% wskazań. Wśród respondentów 
15,4% osób za miejsce z potencjałem uznało miejskie targowisko na Przymorzu, 
czyli Zielony rynek, nieco mniejszy odsetek (12,8%) zaś wskazał na infrastrukturę 
sportową. Po 7,7% wskazań otrzymały aleja Jana Pawła II oraz tereny zielone, po 
5% zaś ogólnie ujęte nowe budownictwo, Plama oraz okolice przystanków komu-
nikacyjnych. Najrzadziej padającymi odpowiedziami na pytanie o miejsce z poten-
cjałem były: cmentarz na Zaspie, ogródki działkowe, osiedle Krzywoustego, oko-
lice Potoku Oliwskiego, place zabaw oraz park nadmorski. Z kolei 7,7% badanych 
stwierdziło, że brakuje miejsc z potencjałem. Nieco mniejszy odsetek (2,6%) nie 
umiał odpowiedzieć na to pytanie (wykres 17).

wykres 17. Miejsca z potencjałem na terenie Zaspy

Źródło: opracowanie własne; n = 39.
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p R z YMO R z E

W dzielnicy Przymorze 67,7% badanych respondentów to kobiety. Odsetek mężczyzn 
biorących udział w badaniu był równy 31,3%. Natomiast 1% ankietowanych odmówi-
ło udzielenia odpowiedzi (wykres 18).
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3.
Są tu miejsca…, 

czyli mapy dzielnic 
według dorosłych

Największy odsetek badanych był w przedziale wiekowym 29–38 lat – 37,5%. Na-
stępnie najliczniejsze badane grupy wiekowe to osoby w wieku 39–48 (20,8%) oraz 
69 i więcej lat (14,6%). Nieco niższy odsetek stanowili respondenci w przedziale 
wiekowym 19–28 (12,5%), 59–68 (7,5%) i 49–58 (6,3%). Natomiast jeden badanych 
odmówił udzielenia odpowiedzi (wykres 19).

wykres 18. Płeć respondentów z którymi przeprowadzono ankiety na terenie Przymorza

Źródło: opracowanie własne; n = 96.

Kobiety

Mężczyźni

Brak danych
67,7%

31,3%

1,0%

wykres 19. Wiek respondentów, z którymi przeprowadzono ankiety na terenie Przymorza

Źródło: opracowanie własne; n = 96.
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Zdecydowanie najliczniejszą grupą ankietowanych byli mieszkańcy Przymorza. 
Stanowili oni ponad 80% wszystkich respondentów. Stosunkowo mniej osób to 
mieszkańcy dzielnic: Zaspa (7,3%), Wrzeszcz i Żabianka (3,1%). W badaniu udział 
wzięli również mieszkańcy Oliwy, Osowy, Piecki-Migowo i Śródmieścia (wykres 20). 
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%

wykres 20. Miejsce zamieszkania respondentów, z którymi przeprowadzono ankiety na te-

renie Przymorza

Źródło: opracowanie własne; n = 96.
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3.
Są tu miejsca…, 

czyli mapy dzielnic 
według dorosłych

MIEJSCA WAŻNE

Respondentów zapytano o miejsca ważne na Przymorzu. Blisko co czwarty ankie-
towany stwierdził, że jest to park Reagana. Do takich miejsc zaliczono również: ga-
lerie handlowe (19,8%) i punkty usługowo-handlowe (11,5%) oraz okoliczne kluby 
osiedlowe – Piastuś (14,6%) oraz Bolek i Lolek (11,5%). Dziesięciu badanych uznało, 
że takimi miejscami są place zabaw (10,4%), taka sama liczba respondentów wska-
zała plażę/morze (10,4%). Niższy odsetek wskazań dotyczył: placówek edukacyjnych 
(9,4%) i użyteczności publicznej (5,2%), pasu nadmorskiego (5,2%), Zielonego rynku 
czy okolic przystanków komunikacyjnych (4,2%). Inne wymieniane miejsca ważne 
dla mieszkańców Przymorza, które jednak nie znajdują się w obrębie dzielnicy, to 
park Jana Pawła II i park Jelitkowski (4,2%). Szczegółowe odpowiedzi przedstawiono 
na wykresie 21.

wykres 21. Miejsca ważne – Przymorze

Źródło: opracowanie własne; n = 96.
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MIEJSCA TRUDNE I WSKAZANE PROBLEMY

Uczestników badania poproszono o wskazanie miejsc problematycznych w dziel-
nicy. Najwięcej respondentów stwierdziło, że takie miejsca nie istnieją na Przymo-
rzu. Odsetek odpowiedzi wynosił 16,7%. Najwyższe noty, wskazujące na potrzebę 
zmian, dotyczyły braku infrastruktury technicznej lub niezadowalającego jej stanu. 
Następnie do miejsc stwarzających problemy zaliczono: duże natężenie ruchu samo-
chodowego (4,2%), skrzyżowanie przy ul. Obrońców Wybrzeża czy stan techniczny 
falowców (3,1%). Podobny odsetek odpowiedzi związany był z trudnością zidentyfi-
kowania takich miejsc (3,1%). Po dwóch badanych uznało, że Amfiteatr, ul. Czarny 
Dwór, przychodnia zdrowia przy ul. Jagiellońskiej czy Zielony rynek to również miej-
sca trudne. Pojedyncze odpowiedzi ankietowanych zaprezentowano na wykresie 22.

3.
Są tu miejsca…, 

czyli mapy dzielnic 
według dorosłych

wykres 22. Miejsca trudne i wskazane problemy – Przymorze

Źródło: opracowanie własne; n = 96.
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MIEJSCA ZAPOMNIANE

Ponad co piąty ankietowany stwierdził, że na Przymorzu nie istnieją miejsca, które 
można określić jako zapomniane – ich odsetek wyniósł 22,9%. Stosunkowo mniej 
wskazań uzyskiwały okoliczne parki miejskie: park Reagana (5,2%), park Tysiąclecia 
(4,2%) i park Przymorze (3,1%). Trzech respondentów nie potrafiło jednoznacznie od-
powiedzieć na to pytanie, zaznaczając wariant „trudno powiedzieć”. Pozostali ankie-
towani wskazywali na wiele innych miejsc, które w ich opinii zakwalifikować można 
jako zapomniane, takich jak: tereny placówek edukacyjnych, okolice klubów osiedlo-
wych, Falowce czy bunkry w parku Reagana (wykres 23). 

3.
Są tu miejsca…, 

czyli mapy dzielnic 
według dorosłych

wykres 23. Miejsca zapomniane – Przymorze

Źródło: opracowanie własne; n = 96.
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MIEJSCA ZMIENIAJĄCE SIĘ

Badanych poproszono o wskazanie miejsc, które ich zdaniem należy zaliczyć do zmie-
niających się. Również co piąty ankietowany uznał, że jest to park Reagana (20,8%). 
Następnie do tego typu miejsc zaliczono: nowe budynki mieszkalne (15,6%), galerie 
handlowe (9,4%), punkty handlowo-usługowe i obręb całej dzielnicy (7,3%). Nieco 
mniej wskazań uzyskiwały takie miejsca jak: placówki edukacyjne (6,3%), place zabaw 
(6,3%), okolice ulic Chłopskiej i Obrońców Wybrzeża czy Zielony rynek (4,2%). Czterech 
badanych uznało natomiast, że na Przymorzu nie ma zmieniających się miejsc. 

Inne udzielane przez badanych odpowiedzi dotyczyły: okolic klubów osiedlowych, 
pasa nadmorskiego, okolic centr biznesowych (Arkońska Business Park), ulic (Krzywo- 
ustego, Kołobrzeskiej) czy terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (wykres 24).

3.
Są tu miejsca…, 

czyli mapy dzielnic 
według dorosłych

wykres 24. Miejsca zmieniające się – Przymorze

Źródło: opracowanie własne; n = 96.
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MIEJSCA Z POTENCJAŁEM

Miejscem cechującym się potencjałem lokalnym na Przymorzu jest park Reagana. 
Na tę odpowiedź wskazało najwięcej ankietowanych (16,7%). Następnie do takich 
miejsc zaliczono: pas nadmorski (13,5%), klub Piastuś (12,5%), a także obszar całej 
dzielnicy (9,4%). Podobny odsetek respondentów był zdania, że tego rodzaju miejsca 
nie istnieją na Przymorzu (9,4%). Stosunkowo często wskazywano takie miejsca jak: 
Klub Bolek i Lolek (5,2%), okolice Potoku Oliwskiego czy obiekty infrastruktury spor-
towej (4,2%). Również nieliczni respondenci do miejsc z potencjałem zaliczyli między 
innymi Arkońska Business Park, Uniwersytet Gdański, park Tysiąclecia, park Przymo-
rze, galerie handlowe czy dobrą dostępność do punktów handlowo-usługowych czy 
małej gastronomii (wykres 25).

3.
Są tu miejsca…, 

czyli mapy dzielnic 
według dorosłych

W zasadzie kultura na Przymorzu jest najbardziej związana z klubami, bo jest wy-

łącznie w klubach, tu mamy cztery takie. Trzy kluby i dom kultury na Śląskiej… Tyl-

ko w tych klubach ci ludzie mogą przyjść i posłuchać muzyki, ta kultura tutaj jakby 

jest bardziej widoczna. Reszta Przymorza, no niestety… nie ma gdzie pójść, bo to 

jest taka sypialnia. To jest bardzo liczna dzielnica, dużo ma mieszkańców, nato-

miast nie ma tutaj… no, sal koncertowych. Jest troszkę kawiarni jakichś, ale to też 

wszystko jest takie nieciekawe, więc ludzie przede wszystkim patrzą, co jest w klu-

bach, jakie propozycje mają kluby, bo tylko tutaj mogą przyjść i cokolwiek robić. (1)

Ja mówię, że dzielnica potencjał ma, jak widzę na innych osiedlach, to oni nie mają 

nawet się gdzie spotkać, nie mają takiego ośrodka jak Maciuś czy Piastuś. […] Tu 

jest wszystko, jak mówię, bo czy na Stogach, czy VII Dwór – oni nie mają takich 

świetlic, klubów. Wiem, że wszyscy, co zarządzają tymi klubami, polegają na 1% 

ze spółdzielni mieszkaniowych, […] a to idzie z naszych czynszów, jakiś niewielki 

grosz na utrzymanie tych [ośrodków] kulturalno-oświatowych. (4a)
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3.
Są tu miejsca…, 

czyli mapy dzielnic 
według dorosłych

wykres 25. Miejsca z potencjałem – Przymorze

Źródło: opracowanie własne; n = 96.
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wykres 26. Płeć respondentów – Żabianka

Źródło: opracowanie własne; n = 27.

3.
Są tu miejsca…, 

czyli mapy dzielnic 
według dorosłych

W badaniu przeważały osoby w przedziale wiekowym 39–48 lat (44,4%). Na-
stępnie co piąty badany należał do grupy wiekowej 29–38 lat (22,2%). Stosunkowo 
wysoki odsetek respondentów to osoby w wieku 59–68 lat (14,8%), 19–28 lat oraz 
69 i więcej lat (7,4%). W badaniu najmniej uczestników było w wieku 49–58 lat 
(wykres 27).

Czterech na dziesięciu ankietowanych to mieszkańcy dzielnicy Żabianka – Wej-
hera – Jelitkowo – Tysiąclecia. Stosunkowo wysoki odsetek respondentów odmó-
wił udzielenia odpowiedzi (37,0%). Nieco ponad co dziesiąty badany mieszkał poza 
granicami Gdańska. Odpowiedzi tych respondentów były zaliczane do kategorii 
„inne”. Najmniej liczni uczestnicy badania pochodzili z Oliwy, Przymorza i Wrzeszcza  
(wykres 28).

wykres 27. Wiek respondentów – Żabianka

Źródło: opracowanie własne; n = 27.

Ż a b i a n k a

W większości w badaniu udział wzięły kobiety – ich odsetek wyniósł 59,3%. Nato-
miast mężczyźni byli blisko co czwartym ankietowanym (37,0)% (wykres 26).

Kobiety

Mężczyźni
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MIEJSCA WAŻNE

Najwięcej badanych uznało, że miejscem ważnym na dzielnicy jest deptak – ponad 
co piąte wskazanie dotyczyło tej odpowiedzi. Następnie respondenci wskazywali, że 
do takich miejsc należy zaliczyć place zabaw oraz plaże/morze (18,5%). Nieco mniej 
ankietowanych uznało, że są to punkty usługowo-handlowe (14,8%). Ta sama liczba 
odpowiedzi dotyczyła takich miejsc jak: park Reagana, przystanki komunikacyjne, 
klub Feluka, Ergo Arena i placówki edukacyjne. Wielu respondentów do miejsc waż-
nych zaliczyło całą dzielnicę, a także tereny zieleni czy pas nadmorski. Tego rodzaju 
odpowiedzi udzieliło po trzech respondentów. Najmniejsza liczba wskazań dotyczyła 
takich miejsc spotkań jak: Plac Dwóch Miast, boiska sportowe, kościoły czy skwery 
(wykres 29).

3.
Są tu miejsca…, 

czyli mapy dzielnic 
według dorosłych

wykres 29. Miejsca ważne – Żabianka

Źródło: opracowanie własne; n = 27.

wykres 28. Miejsca zamieszkania respondentów – Żabianka

Źródło: opracowanie własne; n = 27.
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wykres 30. Miejsca trudne, wskazane problemy – Żabianka

Źródło: opracowanie własne; n = 27.

3.
Są tu miejsca…, 

czyli mapy dzielnic 
według dorosłych

MIEJSCA ZAPOMNIANE 

Respondentów zapytano także o opinię dotyczącą miejsc zapomnianych. Najwięcej 
badanych stwierdziło, że takie miejsca nie występują w dzielnicy. Ich odsetek wy-
niósł 11,1%. Pozostali ankietowani za takie miejsca uznali place zabaw i fontanny 
(7,4%). Głównym powodem negatywnej oceny był zły stan techniczny wymienionych 
obiektów. Do miejsc zapomnianych badani zaliczyli również między innymi: park Re-
agana i Przymorze, zaniedbane przestrzenie między blokami czy okoliczne tereny 
zieleni. Szczegółowe odpowiedzi przedstawiono na na wykresie 31.

Dla mnie najbardziej zapomnianym miejscem, o które może się ktoś w końcu upo-

mni, to jest ta przestrzeń tutaj w okolicy stawku. Tutaj […] jest taki stary młyn, 

znaczy może nie młyn, to są takie zabudowania, powiedzmy, jak to kiedyś były 

po różnych młynach, po różnych takich, jeszcze przez zakon cystersów budowa-

nych miejscach. Bo nie wiem, czy panie wiecie, jak Potok Oliwski leci? To kiedyś 

przed wiekami to był bardzo, to był taki bardzo ważny ciąg, gdzie zakon cystersów, 

jak się sprowadził do Oliwy, pobudował mnóstwo na ówczesną skalę zakładów 

MIEJSCA TRUDNE I WSKAZANE PROBLEMY

Respondenci do miejsc trudnych na terenie dzielnicy zaliczyli okolice Ergo Areny 
(14,8%). Szczególnie brak miejsc postojowych dla samochodów jest problematycz-
ny zarówno dla mieszkańców, jak i osób odwiedzających dzielnicę. Ta sama liczba 
badanych osób stwierdziła, że nie ma miejsc trudnych. Stosunkowo niższy odse-
tek ankietowanych za źródło problemów występujących na terenie dzielnicy uzna-
ło kolejno: deptak (7,4%), stare bloki i skrzyżowanie przy ul. Pomorskiej (3,7%) 
(wykres 30).
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wykres 31. Miejsca zapomniane – Żabianka

Źródło: opracowanie własne; n = 27.

MIEJSCA ZMIENIAJĄCE SIĘ

Stosunkowo większa liczba respondentów, w porównaniu z zaprezentowanymi już 
pytaniami, wskazywała miejsca zmieniające się w dzielnicy. Najczęściej wskazywa-
ne były place zabaw (25,9%). Tego rodzaju odpowiedzi udzieliło siedmiu badanych. 
Następnie ankietowani wymieniali infrastrukturę techniczną lub drogową (14,8%) 
i całą dzielnicę (14,8%). Do miejsc zmieniających się po trzech respondentów za-
liczyło Ergo Arenę i tereny zieleni, a po dwóch – placówki edukacyjne i deptak. Po-
jedyncze odpowiedzi dotyczyły między innymi pasu nadmorskiego, infrastruktury 
przestrzenno-funkcjonalnej (obiekty sportowe, budynki mieszkalne) i technicznej 
(parkingi, ścieżki rowerowe) (wykres 32).

3.
Są tu miejsca…, 

czyli mapy dzielnic 
według dorosłych

przemysłowych. Tak, może to brzmi poważnie, ale to były młyny, to była, ciągle 

funkcjonująca, kuźnia wodna w Oliwie. A tutaj też było zabudowanie takiego jed-

nego z młynów, który kiedyś, nie tak dawno, ileś tam lat temu, odrestaurowane, 

w tej chwili budynek potężnie zniszczał, właściwie stoi otwarty. To jest dla mnie 

takie zapomniane miejsce. (6)
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MIEJSCA Z POTENCJAŁEM

Do najczęściej wskazywanych miejsc z potencjałem respondenci zaliczyli deptak 
(22,2%). Takiej odpowiedzi udzieliło sześciu badanych. Stosunkowo wysoki odsetek 
ankietowanych nie miał zdania w tej kwestii (14,8%). Po dwóch badanych wskazy-
wało na takie miejsca, jak okolice przystanków komunikacyjnych, tereny zieleni i pas 
nadmorski. Również ten sam odsetek ankietowanych był zdania o braku miejsc 
z potencjałem (7,4%). Pozostali respondenci uznali, że są to: ogródki działkowe, siło-
wnie, mała gastronomia, place zabaw czy okolice przy klubie Feluka (wykres 33).

wykres 32. Miejsca zmieniające się – Żabianka

Źródło: opracowanie własne; n = 27.

3.
Są tu miejsca…, 

czyli mapy dzielnic 
według dorosłych

wykres 33. Miejsca z potencjałem – Żabianka

Źródło: opracowanie własne; n = 27.
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MIEJSCA W DZIELNICACH – WNIOSKI I SPOSTRZEŻENIA

Zaspa

Największa liczba wskazań w przypadku miejsc ważnych na terenie Zaspy dotyczyła 
instytucji kultury – GAK Plama. Należy jednak pamiętać, że badanie było przeprowa-
dzane głównie podczas jednego z wydarzeń organizowanych przez ten klub, co może 
mieć wpływ na rozkład odpowiedzi. Z kolei Plama jest jedną z najbardziej rozpo-
znawalnych instytucji kultury nie tylko na Zaspie, ale również na terenie Gdańska 
(przede wszystkim dzięki organizacji takiego wydarzenia jak Międzynarodowy Fe-
stiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych Feta), dlatego też dzielnica może być z nią 
mocno utożsamiana i kojarzona. Dużą liczbą wskazań w przypadku miejsc ważnych 
charakteryzuje się także park Jana Pawła II. Należy zaznaczyć, że jest to jeden z dwóch 
parków na terenie Zaspy, jednak park Millenium Gdańska nie został wskazany przez 
żadnego z respondentów. Położenie parku Jana Pawła II przy dwóch głównych uli-
cach (alei Jana Pawła II i alei Rzeczypospolitej) może tłumaczyć jego popularność. 
Teren ten jest również dla wielu przechodniów ciągiem komunikacyjnym między od-
dalonymi częściami dzielnicy i jednym z niewielu obiektów rekreacyjnych na tym 
terenie. 

W wypadku miejsc trudnych wysoki odsetek badanych uznał, że takie nie wystę-
pują. Drugą najczęściej wskazywaną odpowiedzią był budzący wciąż wiele kontro-
wersji dawny pas startowy. Niezagospodarowana działka przy al. Jana Pawła II, obec-
nie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, równie często była przez badanych 
wskazywana w innych kategoriach: miejsc zapomnianych, ale także zmieniających 
się i z potencjałem. Wskazuje to na oczekiwania zarówno mieszkańców, jak i użyt-
kowników wobec tej przestrzeni. Należy jednocześnie zwrócić uwagę na to, że opinie 
dotyczące planów zagospodarowania terenu są podzielone (Budnik 2016), a miesz-
kańcy mają obawy co do przyszłego funkcjonowania dzielnicy po ich zrealizowaniu. 
Obecnie na niezagospodarowanej działce planuje się budowę budynków mieszkal-
nych (o wysokości 55 metrów i niższej zabudowy 15-metrowej) oraz lokali handlo-
wo-usługowych. W wypadku miejsc trudnych na terenie dzielnicy ankietowani 

3.
Są tu miejsca…, 

czyli mapy dzielnic 
według dorosłychPamiętacie, w latach osiemdziesiątych zakładano park na Zaspie. Sadzono wysokie 

drzewa i to był sukces, że posadzono wysokie drzewa. Było to opiewane w litera-

turze inżynieryjnej i ogrodniczej, i wszelakiej, że to się nam udało, na tych piaskach 

posadzić ogromne drzewa, które się przyjęły i był park. (s) 

Murale pozwalają na budowanie tożsamości, patriotyzmu lokalnego. Myślę, że to 

największy wkład, bo takie słowa jak blokowisko, bloki z wielkiej płyty, wielka pły-

ta.… Wprowadzenie sztuki w tę przestrzeń pozwala przyswoić i mniej to przeszka-

dza w tym, że ludzie mieszkają w bloku z wielkiej płyty, że przestaje to być najistot-

niejsze. (3) 
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często wskazywali również brak infrastruktury technicznej w postaci chodników 
i parkingów lub ich niewystarczający poziom. 

Zbliżone odpowiedzi pojawiły się przy wskazaniach dotyczących miejsc zapo-
mnianych. Najwyższy odsetek badanych uznał, że na terenie Zaspy tego typu miejsc 
nie ma. Drugim pod względem popularności wskazaniem był pas startowy, co po-
twierdza postrzeganie tej przestrzeni jako problematycznej i wymagającej interwen-
cji. Za miejsce, które na terenie dzielnicy w ostatnim czasie zmieniło się najbardziej, 
badani uznali natomiast okolice ulicy Hynka, w pobliżu przystanku SKM Zaspa. Nie-
dawno odnowiona i zagospodarowana przestrzeń (m.in. na lokale handlowo-usłu-
gowe) poprawiła wizerunek Zaspy oraz dostępność mieszkańców do usług. Wyso-
ki odsetek wskazań przypadł również na klub Plama, co może być jednoznaczne 
z poszerzaniem oferty przez instytucję i oferowaniem przedsięwzięć w przestrzeni 
miejskiej. 

Ostatnią analizowaną kategorią były miejsca z potencjałem. W tym kontekście 
najwyższy odsetek wskazań dotyczył pasu startowego, co wskazuje, że użytkownicy 
przestrzeni wiążą z nim duże nadzieje.

prZymorZe

Zdecydowanie najczęściej wskazywanym miejscem na Przymorzu jest park Reaga-
na. Jest to największy park w mieście. Jego niekwestionowaną zaletą jest położenie 
– nad morzem (od plaży oddzielają go jedynie pas wydm oraz droga rowerowa), na 
obszarze trzech dzielnic: Przymorza, Brzeźna oraz Żabianki. W wywiadach pojawia 
się on przede wszystkim jako miejsce ważne – to teren, gdzie mieszkańcy wypro-
wadzają swoje psy (od niedawna są tam zbudowane specjalne wybiegi dla psów), 
uprawiają sporty (zarówno indywidualne: bieganie czy jazda na rowerze, jak i or-
ganizowane są zajęcia grupowe), chodzą na place zabaw z dziećmi, spacerują lub 
podziwiają wystawy – w parku znajduje się stała wystawa Wielcy Gdańszczanie oraz 
wybrane prace z Festiwalu Form Przestrzennych „Rozdroża Wolności”. 

Miejscami ważnymi, w których mieszkańcy spędzają dużo czasu, gdzie nie tyl-
ko załatwiają codzienne sprawy, takie jak zakupy, ale także spędzają czas wolny 
czy – coraz częściej – dbają o formę na siłowni, są także galerie handlowe i punkty 
handlowo-usługowe, głównie znajdujące się na Przymorzu: Alfa Centrum czy Galeria 

3.
Są tu miejsca…, 

czyli mapy dzielnic 
według dorosłych

Na pewno rada [dzielnicy – przyp. KCK] musi podkreślać swoje atuty, czyli wła-

śnie bliskość zieleni, duży obszar właśnie tej zieleni, że to jednak jest taki symbol 

czy najbardziej znany punkt naszej dzielnicy. Tak jak […] w niektórych dzielnicach 

jest, nie wiem, pachołek albo jakiś inny zabytek, albo jakieś inne miejsce, to jed-

nak u nas w naszej dzielnicy na pewno park Reagana jest takim symbolem, który 

powinniśmy wykorzystywać w promocji, podkreślając jego walory zarówno wypo-

czynkowe, rekreacyjne, […] edukacyjne również, bo tam występują jakieś rzadkie 

gatunki roślinności. (5) 
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Przymorze. Dość często wymieniano także lokalne kluby osiedlowe – Piastuś oraz 
Bolek i Lolek. Na wskazywanie tych miejsc z pewnością wpłynęło także to, że to wła-
śnie tam przeprowadzane były ankiety – podczas organizowanych wydarzeń w klu-
bach zgromadziły osoby związane z tymi miejscami. 

Dość znaczny odsetek badanych stwierdził, że na terenie Przymorza nie wystę-
pują miejsca trudne. O ile jednak mieszkańcy nie potrafili wymienić konkretnych 
miejsc, o tyle potrafili wskazać problematyczne aspekty zamieszkiwania dzielnicy 
– głównie nieustanny hałas związany z ruchem samochodowym oraz ogólnie ujęty 
niezadowalający stan infrastruktury technicznej, czyli wiążący się z wiekiem osiedla 
stan dróg i chodników czy stan elewacji budynków mieszkalnych (ankietowani wy-
mieniali głównie falowce). 

Respondentom bardzo trudno było wskazać na miejsca zapomniane. Zdecydowa-
nie niewielki odsetek wskazał na dzielnicowe parki (park Reagana, park Przymorze 
oraz park Tysiąclecia), pozostałe odpowiedzi zaś otrzymały zbyt małą liczbę wska-
zań, by uznać je za znaczące. 

Podobnie jak w wypadku miejsc ważnych, za miejsce zmieniające się uznany zo-
stał park Reagana, który w ostatnich latach faktycznie się rozwija, zwiększa się tak-
że jego powierzchnia. Miejscami zmieniającymi się są również, zdaniem badanych, 
powstające osiedla – obok kilkudziesięcioletnich falowców stawiane są nowe bloki, 
w tym także apartamentowce, które odmieniają wizerunek blokowisk. 

Jako miejsce z potencjałem ponownie wskazano park Reagana oraz okoliczny pas 
nadmorski – mieszkańcy zdają sobie sprawę, że naturalny urok tych miejsc sprawia, 
że cały czas oferują one możliwość rozwoju. Na ich potencjał wpływa również to, że 
są to miejsca odwiedzane nie tylko przez mieszkańców, ale także rzesze turystów, 
dzięki czemu cieszą się większym zainteresowaniem władz miasta. Za miejsca z po-
tencjałem uznane zostały także osiedlowe kluby, których oferta kulturalna cały czas 
się rozwija i przyciąga nowych odbiorców nie tylko mieszkańców dzielnicy, ale osoby 
z obszaru całego miasta. Dodatkowo część badanych podkreśla, że są to miejsca 
potrzebne mieszkańcom, a ich liczba, wielkość i możliwości mimo że w porównaniu 
z innymi dzielnicami miasta robią pozytywne wrażenie, to nie docierają do wszyst-
kich mieszkańców Przymorza. 

Żabianka
Dla osób, z którymi badanie przeprowadzono na terenie Żabianki, miejsca ważne wią-
żą się z infrastrukturą przestrzenną. Deptak, który miał największą liczbę wskazań, 
stanowi istotny element rozróżniający Żabiankę na tle innych dzielnic Gdańska. Po-
nadto kojarzony jest z miejscem spotkań mieszkańców i stanowi łącznik pomiędzy 
skrzyżowaniem ulic Pomorskiej z Chłopską a przystankiem SKM Gdańsk Żabianka-
AWFiS. Zaznaczyć należy, że w okolicy deptaku obserwuje się także największe natę-
żenie ruchu pieszego – stanowi on połączenie komunikacyjne pomiędzy SKM (często 
używaną przez mieszkańców Żabianki, przede wszystkim tych mieszkających w za-
chodniej jej części), a pozostałą częścią dzielnicy. Za miejsca trudne ankietowani uznali  
okolicę Ergo Areny. Niedostateczna liczba miejsc parkingowych, najczęściej w trak-
cie wydarzeń rekreacyjno-sportowych odbywających się na terenie tego obiektu, to 
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główny powód niezadowolenia wśród badanych. Osoby przyjezdne często pozosta-
wiają samochody na parkingach w osiedlowych uliczkach, przez co mieszkańcy mają 
do nich ograniczony dostęp. W przypadku organizowania dużych wydarzeń auta czę-
sto pozostawiane są również na chodnikach czy trawnikach, co ogranicza ruch pie-
szy. Za miejsca zapomniane badani uznali obiekty związane ze spędzaniem czasu 
wolnego, czyli place zabaw, okolice fontanny i parku Reagana. Świadczy to o przesta-
rzałej i niedostosowanej do potrzeb infrastrukturze w tym zakresie.

Warto zwrócić uwagę, że ankietowani oceniali miejsca zmieniające się pod ką-
tem rozwoju infrastrukturalnego obiektów. Najczęściej wskazywane były place za-
baw, infrastruktura techniczna i drogowa. Dużą liczbę wskazań uzyskała również 
odpowiedź „cała dzielnica”. Oznacza to, że zmiany zaobserwowane wśród respon-
dentów dotyczą przestrzeni publicznej i dostępne są wszystkim jej użytkownikom.

Aby podsumować analizy wszystkich dzielnic, przedstawiono wykresy prezentu-
jące liczbę wskazań z poszczególnych pytań w stosunku do liczby respondentów 
(pokazuje to, w których pytaniach respondenci udzielali nawet po kilka odpowiedzi, 
a przy których mieli problem ze wskazaniem nawet jednego). Suma wskazań została 
policzona bez odpowiedzi „brak”, „nie ma takich miejsc” i „trudno powiedzieć” (wy-
kresy 34–36).

W sensie zagospodarowania tej przestrzeni wewnętrznej na tyle, na ile im fun-

dusze pozwalają, to to się dzieje. Oczywiście mają w tym udział też szkoły, bo na 

przykład powstał ten kompleks sportowy. Szkoła to wykorzystała i bardzo fajnie 

tam przestrzeń wokół szkoły zagospodarowała z przeznaczeniem dla mieszkań-

ców. Podobnie jest tutaj z tymi przestrzeniami wokół tych dwóch szkół, to ważne, 

bo to buduje wizerunek osiedla. Wiadomo, jest, wygląda to fajnie, ładnie i miesz-

kańcy mogą korzystać. Są modernizowane i tworzone nowe place zabaw. […] Są 

bezpieczniejsze, prawda? Są ładne, estetyczne, w miarę bezpieczne. […] Są tworzo-

ne też takie siłownie na wolnym powietrzu, prawda? Czyli to w tym sensie osie-

dle dba o mieszkańców. Tu na przykład był taki czas, kiedy między tymi blokami, 

które u stoją, między tymi „szafami”, rzeczywiście te przestrzenie zostały bardzo 

ładnie odnowione i bardzo ładnie zagospodarowane, z takimi niewielkimi placami 

zabaw, z taką przestrzenią tam do gry w piłkę, grę w kosza. Są ławeczki, powięk-

szone parkingi […] no i jest deptak. Dużo zieleni, stawy. W moim poczuciu, jako 

też mieszkańca tej dzielnicy, te spółdzielnie dbają o to, żeby to wyglądało w miarę 

ładnie. (6) 



wykres 36. Ogólny odbiór dzielnicy – na podstawie zestawienia liczby wskazywanych miejsc 

– Żabianka

Źródło: opracowanie własne; n = 27.

wykres 35. Ogólny odbiór dzielnicy – na podstawie zestawienia liczby wskazywanych miejsc 

– Przymorze

Źródło: opracowanie własne; n = 39.
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wykres 34. Ogólny odbiór dzielnicy – na podstawie zestawienia liczby wskazywanych miejsc 

– Zaspa

Źródło: opracowanie własne; n = 39.
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4. 
Pokaż mi swoją dzielnicę, czyli 
miejsca oczami młodych 

4.1. Dzielnice oczami dzieci 

Prace plastyczne wykonane przez dzieci ze szkół podstawowych z badanego obszaru 
okazały się cennym źródłem wiedzy na temat postrzegania przez nich swojego oto-
czenia. Podstawowym materiałem były prace wykonane na zorganizowany przez nas 
konkurs „Pokaż mi swoją dzielnicę”. Dodatkowo obrazki wykonane przez uczestni-
ków lokalnych wydarzeń, w których braliśmy udział, pozwoliły na rozmowę z małymi 
autorami. W większości prac krótko opisali oni, co się na nich znajduje. Poddaliśmy 
analizie 163 prace plastyczne, wykonane różnorodnymi technikami.

Uzyskaliśmy 85 prac ilustrujących miejsca na Przymorzu. Głównym reprezentan-
tem dzielnicy są falowce, przedstawione na rysunkach 25 razy. Falowce najczęściej 
były przedstawione jako wielkie, wypełniające całą przestrzeń kompozycji budyn-
ki, które dominują nad resztą przestrzeni. Na pracach przedstawiających Przymorze 
często pojawiała się symbolika morska: plaża, morze, statki, rzadziej sieci, ryby, ko-
twice. Ludzie dość rzadko byli przedstawiani na obrazkach. Najczęściej były to dzieci 
z dorosłymi, na spacerach lub w czasie zabawy na powietrzu. Na jedenastu pracach 
z 85 pojawiło się 28 osób, co stanowi niecałe 13%. Dzieci często uwidaczniały na ry-
sunkach place zabaw – głównie w parkach (w tym często były przedstawiane w po-
dobny sposób do tych w parku Reagana) i między blokami. Aktywność fizyczna po-
jawia się w różnie wyglądających oraz trudnych do identyfikacji miejscach: boiskach 
czy terenach zieleni. Osiedlowe kluby pojawiły się tylko w pracach z Przymorza – 
jedynie czterokrotnie. Tak samo często pojawił się komisariat policji, będący dość 
charakterystycznym punktem na jednym z głównych skrzyżowań dzielnicy. Szkoła 
(możliwa do zidentyfikowania) pojawiła się sześć razy, wśród tych prac trzy rysunki 
przedstawiały także boisko szkolne. Na rysunkach pojawiały się również sklepy, naj-
częściej jako element krajobrazu, obok bloków, terenów zieleni i ulic. Zawsze były 
przedstawiane z zewnątrz, podobnie jak inne budowle. Kilkakrotnie, w wypadku 
większych sklepów – głównie galerii handlowych i supermarketów, były one punk-
tem centralnym obrazka. 

Z Zaspy uzyskaliśmy łącznie 59 prac, z których większość przedstawia budyn-
ki (zapewne domy autorów) oraz najbliższe otoczenie. Na rysunkach pojawiły się 
dwa falowce (występujące w granicach administracyjnych Przymorza Wielkiego). 
Parki, działki i podwórka przeplatają się z budynkami, chodnikami, ulicami i szkoła-
mi. Elementy życia religijnego, w tym przede wszystkim kościoły, krzyże, znicze czy 
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pomniki, dzieci przedstawiły przede wszystkim w pracach obrazujących Zaspę. Na 
kilku obrazkach znajdują się także szpital i flaga Polski. Tęcza nad sieciowym skle-
pem spożywczym oraz inne żywe, wyraziste elementy, takie jak bogata kolorystyka, 
uśmiechnięci ludzie, mogą sugerować, podobnie jak w wypadku Przymorza, że zaku-
py są wiązane ze spędzaniem czasu wolnego, sferą gier i zabaw.

Z Żabianki uzyskaliśmy najmniejszą liczbę prac: 19. Przeważają w nich domy, 
głównie duże bloki oraz place zabaw. Pojawia się dość dużo zieleni (w tym kilkakrot-
nie są przedstawiane także stawy, fontanna i pagórki) otaczającej bloki, widnieją 
również boiska, siłownie na świeżym powietrzu. Często występuje wyeksponowana 
Ergo Arena. Na kilku pracach widać deptak. Autorzy zamieścili w swych pracach tak-
że sklepy i restauracje. Nie ma plaży, morza ani innych elementów morskich. 

Prace ze wszystkich dzielnic łączą wspólne elementy – przede wszystkim place 
zabaw, duże budynki, tereny zieleni (ale zazwyczaj przedstawiane jako tło), markety, 
szkoły i jezdnie. Dzieci rysują swoje miejsce zamieszkania i otoczenie w kolorowych 
barwach, w których ludzie są uśmiechnięci, a bloki raczej upiększają niż szpecą kra-
jobraz. Przestrzeń, jej zagospodarowanie i estetyka odgrywają jedną z najważniej-
szych ról w ocenie dzielnicy przez dzieci. Szukają one kolorów, radości, spontanicz-
ności i ruchu.
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4.2. Młodzież o swoich dzielnicach 

Wywiady grupowe przeprowadzone według autorskiego programu w trzech szko-
łach gimnazjalnych pozwoliły na poznanie opinii i odczuć młodych ludzi dotyczących 
ich otoczenia oraz potrzeb związanych z najbliższą, pozadomową przestrzenią. Spo-
tkanie dało także możliwość dyskusji nie tylko w małych grupach, ale także w więk-
szym, klasowym gronie, co w kilku wypadkach stało się źródłem wiedzy o ważnych 
tematach i problemach dla młodych ludzi. 

Pierwsze spotkanie odbyło się w gimnazjum na Zaspie. Podczas wywiadu grupo-
wego obecny był nauczyciel, a w samym badaniu brało udział 16 uczniów. Większość 
grupy pochodziła z Zaspy, choć pojawiły się osoby z Przymorza, Wrzeszcza, a nawet 
z Ujeściska. Uczniów podzieliliśmy na trzy grupy. W pierwszej części założonego pla-
nu uczniowie samodzielnie notowali swoje odczucia i potrzeby związane z dzielnicą, 
o których potem dyskutowali w grupie. W pierwszym zagadnieniu, które brzmiało: 
„Na Zaspie brakuje mi...”, pojawiło się najwięcej odpowiedzi dotyczących miejsc róż-
nego rodzaju rekreacji, czyli miejsc, gdzie można się spotkać ze znajomymi, aqua- 
parku czy boiska. Padły także, choć incydentalnie, odpowiedzi niezwiązane bezpo-
średnio z młodzieżą: żłobki, przedszkola, dzieci. W kategorii „Moje ulubione miejsce 
na Zaspie” najczęściej pojawiały się: szkoła, parki, boiska, a także pizzerie i różne re-
stauracje. Miejsca nielubiane to przede wszystkim brudne trawniki, stare i zniszczo-
ne boiska oraz lokalny pub. Druga część badania polegała na przedstawieniu przez 
grupy przedyskutowanej mapy myśli na temat dzielnicy oraz na wspólnej rozmowie 
na jej temat. Część młodzieży przyznała, że na Zaspie jest wielu (a dla niektórych 
nawet zbyt wielu (!)) starszych ludzi oraz cudzoziemców. Brak poczucia bezpieczeń-
stwa na Zaspie jest spowodowany, według młodych, dużą liczbą nieoświetlonych 
ulic oraz dużą liczbą cudzoziemców mieszkających lub przebywających na Zaspie. 

Kolejne spotkanie zorganizowano na Żabiance. Klasa liczyła 21 osób, z czego 
15 uczniów mieszkało na Żabiance. Mała wiedza na temat możliwości aktywności 
w swoim otoczeniu lokalnym była argumentowana przez uczniów przede wszystkim 
brakiem czasu, wieloma obowiązkami szkolnymi, ewentualnie związanymi z zaję-
ciami pozalekcyjnymi (dotyczącymi bezpośrednio obowiązków szkolnych, jak i roz-
wijaniu pasji). Uczniom brakuje na Żabiance przede wszystkim sklepów i restaura-
cji. Młodzież szczególną uwagę zwróciła na sklepy całodobowe, a także na centra 
handlowe i kawiarnie, w których jesienią i zimą mogliby spotkać się na kawie czy 
herbacie. Uczniowie wskazali na różne ulubione miejsca w dzielnicy: bilard, kebab, 
lasek przed kościołem i stare boisko. Miejscem nielubianym okazała się prawie jed-
nogłośnie szkoła, do której uczęszcza młodzież. Szkoła bowiem zabiera młodzieży 
czas, tak podczas lekcji, jak i ze względu na obowiązki z nią związane. 

Ostatnie spotkanie z uczniami szkół gimnazjalnych odbyło się na Przymorzu. Kla-
sa liczyła 22 osoby. Na Przymorzu, jak twierdzili badani, żyje się dobrze. Większość 
uczniów odpowiedziała, że nie brakuje im w dzielnicy niczego. Kilka osób wymieni-
ło miejsca i atrakcje, które mogłyby się znaleźć w ich otoczeniu, przede wszystkim 
były to: aquapark, boisko i kawiarnia. Ulubionymi miejscami okazały się plaża, park 
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Reagana, sklepy oraz kluby osiedlowe. Jedna z uczennic opowiedziała o klubie osie-
dlowym Piastuś, do którego została zapisana przez rodziców na dodatkowe zajęcia 
z języka angielskiego. Atmosfera w klubie była na tyle przyjazna, że zaczęła chodzić 
tam po lekcjach, żeby spędzić czas z koleżankami z podwórka. Większość uczniów 
nie potrafiła wskazać miejsc, których nie darzyłaby sympatią. Pojawiły się pojedyn-
cze głosy: szkoła, zaniedbane miejsca (bez szczególnego wskazania, jakie to miej-
sca) oraz Galeria Przymorze. 

Spotkania prowadzone w trzech różnych szkołach gimnazjalnych dały nam obraz 
aktywności oraz stopnia zainteresowania możliwościami spędzania czasu w ramach 
swojej dzielnicy. Większość młodzieży deklaruje, że nie angażuje się w sprawy doty-
czące ich przestrzeni. Zaangażowanie w aktywność lokalną oraz wiedza i zaintereso-
wanie tematem były najbardziej widoczne wśród młodzieży na Przymorzu. Zapewne 
jest to związane z edukacją obywatelską prowadzoną w szkole, między innymi na 
temat dzielnicy. Uczniowie z Przymorza byli w pełni świadomi, w odróżnieniu od klas 
w innych badanych szkołach, czym jest i jak działa rada dzielnicy. 

W każdej klasie znaleźli się uczniowie, którzy emocjonalnie odnosili się do swojej 
dzielnicy. Wiele poruszonych spraw wywoływało żywe dyskusje wśród uczestników. 
Młodzież w większości wypadków wydawała się zainteresowana badaniem. Można 
było zaobserwować, że zależy im na tym, by przekazać nam jak najwięcej informacji. 
W żadnej klasie nie było ucznia, który nie wypowiedziałby się chociaż raz na zada-
wane przez nas pytania bądź zasugerowany temat rozmowy. Rozmowy o budżecie 
obywatelskim i radach dzielnicy spotkały się z zainteresowaniem młodzieży – dla 
uczniów ważne było to, że mogą mieć wpływ na to, co może powstać lub zdarzyć się 
w ich otoczeniu. 

Zapytani o przyczyny trudności w dotarciu do młodzieży, na przykład w tym pro-
jekcie, uczniowie podkreślali albo brak czasu na zainteresowanie się sprawami poza- 
szkolnymi, albo brak wiedzy o próbach dotarcia do nich i ciekawych inicjatywach, 
w których mogliby brać udział. Podaliśmy przykład konkursu Fotolokacje, który ogło-
szony na Facebooku oraz wzbogacony o ulotki i plakaty, nie spotkał się z aktyw-
nym zainteresowaniem młodzieży (otrzymaliśmy jedynie dwa zdjęcia: oba dotyczyły 
miejsca ważnego dla młodych mieszkańców – stadionu gdańskiej AWFiS). Według 
uczniów z Przymorza informacje udostępniane na portalach społecznościowych to 
niezbyt efektywny sposób kontaktu z nimi. Przyznali, że nie śledzą wydarzeń zwią-
zanych z inicjatywami kulturalnymi, z wyjątkiem wydarzeń muzycznych (przede 
wszystkim koncertów).

4.
Pokaż mi 

swoją dzielnicę, 
czyli miejsca 

oczami młodych 
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5.
Raj na ziemi? Modernistyczna 
utopia w działaniu

5.1. Jest tu wszystko czy nie ma nic? Mieszkańcy  
o samowystarczalności dzielnic

Mieszkańcy Przymorza, Zaspy i Żabianki, opisując te dzielnice, podkreślają samowy-
starczalność poszczególnych osiedli, będącą ich charakterystyczną cechą. Zazwyczaj 
sama idea małych miast w mieście jest oceniana pozytywnie. Różnią się jednak de-
finicje samowystarczalności w kontekście lokalnym oraz oceny stanu faktycznego, 
realizacji modernistycznej utopii. 

Jako główny atut wszystkich omawianych dzielnic badani wymieniają ich bogatą 
i rozwiniętą infrastrukturę. Zestawiają ją ze stanem innych dzielnic, także tych naj-
nowszych. Przykładem są wypowiedzi liderów z Przymorza, podkreślające możliwo-
ści odpowiadania na różnorodne, ważne potrzeby mieszkańców w ich najbliższym 
otoczeniu.

To generalnie trzeba oddać tym, którzy projektowali te osiedla, że oni zaplanowali samo-

wystarczalne osiedle, same falowce miały być samowystarczalnymi budynkami. Ludzie 

mieli nie wychodzić, oni mieli mieć wszystko? Nie poszło to jednak do końca, ale sama 

infrastruktura, to tu jest generalnie wszystko. […] Są przedszkola, są żłobki, są kluby osie-

dlowe, są szkoły, są przychodnie zdrowia, baseny, szkoły angielskiego. Tego na nowych 

osiedlach nie ma, tam trzeba dziesięć kilometrów dalej jechać, a tutaj są takie mini- 

miasta, wszystkie te cztery administracje to jakby cztery dzielnice, bo każda ma wszyst-

ko. […] Uważam, że jest to najlepsza dzielnica, dużo zieleni i morze, sklepy, kościoły i przy-

chodnie. […] Dzielnica bardzo atrakcyjna, bardzo… więc ktoś, kto już pomieszkał za ob-

wodnicą (śmiech), to już teraz kupuje mieszkanie w mieście. (4)

Główne, zaspokajane w obrębie dzielnic potrzeby, które są podkreślane przez 
mieszkańców, są związane z podstawowymi potrzebami bytowymi, zdrowiem, edu-
kacją, opieką (głównie przedszkolną), a także ze sferą religijną (przede wszystkim ko-
ścioły rzymskokatolickie) oraz z ogólnie ujętym czasem wolnym i rekreacją. Według 
mieszkańców jest to idealne miejsce dla rodzin z dziećmi.

Tyle terenów zielonych, placów zabaw, szkół, przedszkoli, wszystkiego. Tu się od początku 

o wszystkim myślało, jeśli chodzi o rodzinę. (2) 



68

Układ przestrzenny i wielość terenów zieleni sprzyjają aktywności mieszkańców, 
co rozumiane jest głównie w kontekście spędzania czasu na świeżym powietrzu.

To osiedle zostało zaprojektowane w ten sposób, że postawiono wielkie bloki, które po-

zwoliły stłoczyć dużo ludzi na małej przestrzeni, co pozwoliło na odzyskanie przestrzeni. 

Ta przestrzeń pomiędzy blokami jest przekazana do rekreacji. Faktycznie, że tak działa. 

W tych przestrzeniach, sześciokątach, na których jest zbudowana Zaspa, mamy korty, 

boiska, trawniki, alejki i widać, że na całej Zaspie jest wykorzystywana, jeśli jest piękna 

pogoda, to widać, że ludzie spędzają tam wolny czas z dziećmi, sami uprawiają sporty, 

biegają, jeżdżą na rowerach, spacerują, cokolwiek, ale jest specyficzne, że można spę-

dzać wolny czas [...], nie ruszając się z osiedla. (3)

O wszystkich dzielnicach bardzo pozytywnie wypowiadają się seniorzy zamiesz-
kujący te tereny. Podkreślają, że są to miejsca atrakcyjne praktycznie dla wszystkich 
grup wiekowych. Seniorzy nierzadko przypominają, że w czasie powstawania dziel-
nic dla wielu młodych ludzi przeprowadzka do nowych osiedli była awansem spo-
łecznym i spełnieniem ważnych życiowych potrzeb, a nawet marzeń. W ich odczuciu 
dzielnica zmienia się, ale głównie na lepsze. Najczęściej podkreślane są, szczególnie 
na Zaspie, tereny zielone, niespotykane w innych częściach miasta, zazwyczaj bar-
dzo zadbane. Wielkie drzewa przypominają o wieku dzielnicy.

To było coś cudownego posiadać własny kąt. Potem znaleźć pracę, tym ludziom potem 

nie było nic więcej potrzeba. Poza spełnieniem kilku pierwiastków. Teraz tych pierwiast-

ków przybywa, bo do tych mieszkań doszła zieleń między blokami. Akurat w tych trzech 

osiedlach fantastyczna jeszcze. Bo na przykład budowane Kowale mają jedno drzewko 

na czterdzieści domów. Tak naprawdę trzeba się cieszyć, że ta zieleń jest, ale jeszcze jej 

nikt nie wyciął. (S)

To właśnie seniorzy najczęściej widzą w tych dzielnicach nie tylko samowystar-
czalne miejsca, ale też porównują je z innymi dzielnicami, nie tylko peryferyjnymi, ale 
i centralnymi. Zaspa, Przymorze i Żabianka mogą pod wieloma względami konkuro-
wać między innymi ze Śródmieściem. Dzielnice te, w przeciwieństwie do większości 
innych w Gdańsku, są dobrze skomunikowane, jest spokojnie, bezpiecznie, znajduje 
się tam dużo zieleni, a także obiektów i instytucji ważnych dla mieszkańców.

Tak naprawdę to się zrobiło centrum Gdańska. Tam jest centrum Gdańska, które mamy 

historycznie. A tutaj są ci ludzie, którzy po wojnie przyszli. Dostali swój raj, założyli ro-

dziny, mają piękne parki, park Reagana i zieleń pomiędzy blokami. Mają świetny handel. 

Wszystkie te duże sklepy. Gdzie jest tak dobrze jak tu? Nigdzie nie jest. (S)

Atuty wszystkich trzech dzielnic – czyli przede wszystkim dogodne położenie 
i skomunikowanie, bliskość wartościowych pod wieloma względami miejsc, a tak-
że dużo zieleni i rozwinięta infrastruktura – są podkreślane przez wielu dorosłych 
mieszkańców. 
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Myślę, że niewiele dzielnic ma takie atuty jak Przymorze, bo są bliskość do parku Reaga-

na, morze, tramwaje, autobusy, pociągi – wszystko, co jest w zasięgu ręki. Mieszka się 

tutaj dosyć dobrze. Moim zdaniem poszczególne osiedla są zadbane, bo rzeczywiście 

jeszcze dba się i o budynki, i o ulice, i o zieleń. Jestem bardzo zauroczona Przymorzem, 

muszę Pani powiedzieć (śmiech). (1) 

Samowystarczalność związana z możliwością zaspokajania różnorodnych po-
trzeb mieszkańców w dzielnicy czy na osiedlu realizowana jest za sprawą dogodnego 
i przyjaznego ludziom układu przestrzennego. Zagęszczenie w blokach rekompensują 
duże niezabudowane oraz atrakcyjne przestrzenie wokół nich. Badani w dużej mierze 
doceniają strukturę dzielnicy, którą uważają za wartą ochrony. Mieszkańcy z trzech 
omawianych dzielnic kontrastują stare blokowiska z nowymi, w których najczęściej 
ludzie sobie zaglądają w okna, a żeby pójść na spacer, trzeba wyjechać nierzadko 
poza osiedle. Mieszkańcy pod tym względem często niechętni są zmianom i sprzeci-
wiają się nowym inwestycjom. Argumentem przeciw rozwojowi dzielnic w tej sferze 
jest ingerencja w układ przestrzenny osiedli i, co z tym związane, przede wszystkim 
zwiększeniem zagęszczenia ludności.

Ale my jesteśmy najbardziej zaludnioną dzielnicą w całym Trójmieście. I są na to bada-

nia. Młyniec jest najbardziej zaludnioną dzielnicą w Trójmieście na metr kwadratowy. 

Więc zaludniać jeszcze bardziej wieżowcami i wmawiać nam, bo miasto stara nam się 

wmówić: „że wy jeszcze na tym skorzystacie, bo będziecie mieli nowych mieszkańców”. 

Ale my ich już nie chcemy. Mamy tyle mieszkańców, najwięcej z całego Trójmiasta. Więc 

weźcie tam, gdzie jest ich mało. (2) 

Nowe bloki oznaczają często mniej przestrzeni i więcej użytkowników atrakcyjnej 
infrastruktury. Ten argument jest bardzo często podnoszony w kontekście planów 
zabudowy blokami mieszkalnymi pasa startowego na Zaspie. Temat jest silnie obec-
ny w lokalnych mediach. 

Przecież na naszym osiedlu jest mnóstwo zieleni, budynki zakomponowane są w ukła-

dzie plastra miodu, nikt nie zagląda sobie w okna. To, co zostało zaprojektowane, niszczy 

strukturę naszej dzielnicy. (Budnik 2016)

Mogą się burzyć, ale to i tak nic nie da. Nie mają na to wpływu, i tak postawią wielkie 

blokowiska. […] Czy są przywiązani? Nie. Pusty pas startowy. Ale liczyli na coś, że tu 

będzie coś dla mieszkańców. A nie, postawią same wieżowce. Wieżowiec na wieżowcu, 

które po pierwsze przysłonią bloki dookoła, po drugie utrudnią wyjazdy i życie wszystkim 

dookoła. Po trzecie, ci ludzie będą mieli powiedzmy parkingi podziemne, a ze swoimi 

psami będą wychodzili gdzie – na wszystkie tereny zielone dookoła. (2) 

Głosom o konieczności ochrony układu przestrzennego i o niepowiększaniu liczby 
mieszkańców towarzyszą przeciwstawne opinie związane z potrzebą rozwoju dziel-
nic, przejawiającą się w nowych inwestycjach. Po pierwsze zwiększa to atrakcyjność 
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danych terenów, a tym samym pozwala utrzymać albo nawet zwiększyć ceny nie-
ruchomości. Po drugie, co widoczne jest w wielu opisach omawianych dzielnic, ich 
specyfiki oraz historii, przestrzenie te kojarzone są ze zmianą, rozwojem, tworze-
nia w szybkim tempie małych miast na pustym polu. Widoczne jest to szczegól-
nie w wypowiedziach osób starszych, które zazwyczaj pozytywnie wypowiadają się 
na temat nowych inwestycji, ale ujmowanych ogólnie, w kontekście całych dzielnic, 
a nie przestrzeni pod ich oknami. 

W wypowiedziach pojawiają się głosy krytyczne w stosunku do rzeczywistości 
dzielnic pod kątem stanu infrastruktury. Badani przyznają najczęściej, że zarządcy 
dbają o obiekty i ich otoczenie, jednak zarówno ich stan techniczny, starość, wynika-
jąca przede wszystkim z jakości technologii i materiałów, z których zostały wybudo-
wane, dają wiele do życzenia. Niektórzy mieszkańcy, szczególnie w średnim wieku, 
podkreślają, że termin ważności wielu bloków już minął. Wielkie niszczejące bloko-
wiska już za kilka lat będą tym samym dużym problem zarówno technicznym, jak 
i społecznym. 

Badani wskazują także na niedociągnięcia infrastrukturalne, które można by 
względnie bezproblemowo naprawić, na przykład dziury w chodnikach i na ulicach, 
brak dostatecznej liczby koszy na śmieci. Uwagi mieszkańców w średnim wieku 
i młodzieży wskazują na problem nieprzystosowania otoczenia do nowych stylów 
życia, w tym spędzania czasu wolnego oraz potrzeb z tym związanych. 

Być może na przykład koszy na śmieci mogłoby być więcej albo pojemników, takich 

miejsc, gdzie ludzie mogliby wyciągać pojemniki na psie odchody, nie wiem, gdzieś mo-

głoby być więcej ścieżek […] w naszej dzielnicy na pewno rowerowych, bo są tylko wzdłuż 

ulicy Chłopskiej i kilku innych ciągach, ale wydaje mi się, że ciągle jest za mało tych 

ścieżek. (5) 

Nowe style życia, a co za tym idzie – zmieniające się potrzeby współczesnych 
użytkowników tych przestrzeni, kierują nas w stronę pytania o ideę samowystar-
czalności danych dzielnic czy osiedli i jej znaczenie. Eksperci przyznają, że jednym 
z podstawowych problemów osiedli z wielkiej płyty jest ich monofunkcjonalność 
(wyłącznie sypialniany charakter) oraz odseparowanie od innych części miasta (Fe-
liński 2007). Według większości badanych z Przymorza, Zaspy i Żabianki ani jeden, 
ani drugi problem nie dotyczą omawianych dzielnic, przede wszystkim dzięki do-
brej komunikacji z innymi częściami miasta, a nawet Trójmiasta. Istotne są w tym 
kontekście także atuty dzielnic, czyli przede wszystkim bliskość atrakcyjnych miejsc 
(zwłaszcza plaży, parku Reagana), wielość terenów zieleni, a także punktów z róż-
nych względów ważnych, które są lub mogłyby stać się symbolem dzielnicy (przede 
wszystkim murale na blokach na Zaspie, a także, co jednak bardziej dyskusyjne, fa-
lowce na Przymorzu).

Do pewnego stopnia jednak te dzielnice są tak postrzegane, bo w opinii wielu 
mieszkańców, z którymi rozmawialiśmy, badane dzielnice są głównie sypialniami. 
Elementy będące atutami dla wielu zamieszkujących Przymorze, Zaspę czy Żabian-
kę, dla innych są niezauważane bądź traktowane jako niegodne dowartościowania 
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i uwagi, bądź niewystarczające w stosunku do minusów dzielnic. Argumenty prze-
ciw osiedlom z wielkiej płyty skupiają się wokół kwestii estetycznych, użytkowych, 
a także jakości życia, związanych z obecnymi standardami i aspiracjami ludzi mło-
dych i w średnim wieku. Ani bloki, tym bardziej te sprzed transformacji ustrojowej, 
ani też ich otoczenie i możliwości spędzania czasu wolnego zazwyczaj nie spełnia-
ją oczekiwań młodych ludzi. Z jednej strony mowa tu o miejscach spotkań, przede 
wszystkim kawiarniach, klubokawiarniach, restauracjach, pubach, których w oma-
wianych miejscach, według badanych, brakuje lub zazwyczaj nie spełniają one ich 
oczekiwań (nie konkurują z tymi w innych, centralnych częściach Gdańska). Z drugiej 
zaś badani mówią o ofercie kulturalnej. Podkreślają tradycyjne rozumienie uczest-
nictwa w kulturze, związanej z klasycznymi instytucjami kulturalnymi, teatrem, fil-
harmonią i operą. Przykładowo Anna Jędrzejewska, założycielka Partnerstwa Przy-
morze, opisując zalety i braki dzielnicy, mówi tak: 

Przymorze ma dobrą infrastrukturę. Od wielu lat mamy to, co wiele innych dzielnic Gdań-

ska musi sobie wywalczyć: dobrą komunikację, place zabaw, ławki. Ale jest coś, czego 

brakuje tej części Gdańska: chciałabym pójść na sztukę teatralną, ale niekoniecznie do 

Gdańska Głównego. Chciałabym znaleźć się na koncercie, ale nie jechać na niego gdzieś 

strasznie daleko. […] Chcę walczyć ze stereotypem, że Przymorze jest tylko noclegownią, 

że jest to dzielnica starych ludzi. (Sitek Wróblewska 2013)

Wypowiedź liderki z Przymorza ukazuje aspiracje i potrzeby przynajmniej czę-
ści mieszkańców tej, jak i pozostałych omawianych w tym raporcie dzielnic. Liderzy 
wskazują jednak na wiele działań zauważanych od kilku czy nawet kilkunastu lat, 
które mają za zadanie zaktywizować kulturalnie dzielnice przez poszerzanie, wzbo-
gacanie czy odświeżanie oferty. Wydaje się, że najlepiej oceniana pod tym wzglę-
dem jest Zaspa. Jeden z liderów z tej dzielnicy stwierdza: 

Zaspa jest takim typowym, taką utopią modernistyczną, czyli jednostka, która jest 

samowystarczalna i jednocześnie miała dostarczyć usługi dla sąsiednich dzielnic. Była 

budowana od 1974 i jest to sypialna głównie, są tutaj usługi handlowe. […] dwadzie-

ścia tysięcy mieszkańców tu mieszka i jednak jak na typową sypialnię ma bogatą ofertę  

kulturową. (3) 

Podobną opinię ma Szymon Wróblewski, szef klubu GAK Plama z Zaspy, który 
stawia sobie za zadanie dotarcie do większej liczby mieszkańców, szczególnie tych 
mieszkających najbliżej. Jak mówi, podoba mu się, „jak ludzie otwierają okna i słu-
chają koncertu, jak z kocem i kawą wychodzą na wieczorny film pod chmurką” (Sta-
fiej 2012). Zaznacza ponadto, że ma wrażenie, że „Zaspa staje się powoli kulturalnie 
kompletna” (ibidem). Jedne pomysły pociągają za sobą kolejne i stąd wrażenie, że 
wiele może się udać również dzięki przyjaznej atmosferze w relacjach z lokalnymi 
partnerami, takimi jak władze Spółdzielni Mieszkaniowej Młyniec (ibidem).
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5.2. Domy kultury – (nie)wykorzystany potencjał?

Wydaje się, że jedną z głównych odpowiedzi na potrzeby artykułowane przez część 
mieszkańców, które dopełniałyby jakość życia w omawianych dzielnicach i samowy-
starczalność tych miejsc, są, mogłyby lub powinny być lokalne domy kultury. Mamy 
tu na myśli przede wszystkim liczne, szczególnie na Przymorzu, spółdzielcze domy 
kultury i kluby osiedlowe, a także inne podmioty o podobnym charakterze, między 
innnymi filie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (których działalność wy-
kracza poza działalność stricte biblioteczną) oraz klub Plama, będący filią Gdańskie-
go Archipelagu Kultury. 

Ich działalność w społecznościach lokalnych jest szeroka, a rola, jaką odgrywa, 
zasadnicza. Z jednej strony prowadzą one zazwyczaj klasyczną działalność związa-
ną z tematycznymi sekcjami i cyklicznym uczestnictwie w tych grupach. Skupione 
są przede wszystkim na edukacji artystycznej, a także na zajęciach pozaszkolnych, 
głównie językowych, oraz aktywności fizycznej. Z drugiej zaś podmioty tego typu or-
ganizują zazwyczaj przedsięwzięcia o charakterze otwartym, na przykład wieczorki 
poetyckie, koncerty, spotkania i dyskusje itp. Co ważne, włączają w inicjatywy lokal-
nych artystów i liderów. Głównymi odbiorcami, a czasem również współtwórcami 
oferty lokalnych domów kultury są z jednej strony seniorzy (skupieni w klubach se-
niora lub po prostu aktywnie uczestniczący w regularnych lub odświętnych spotka-
niach), z drugiej zaś dzieci. Swoje miejsce często znajdują też osoby niepełnospraw-
ne, biorące udział przede wszystkim w regularnych warsztatach terapii zajęciowej. 

Domy kultury w większości, przynajmniej postulatywnie lub w części, spełniają 
różnorodne funkcje: edukacji kulturowej, w tym edukacji artystycznej, a także wspól-
notowej i integracyjnej oraz pomocowej. Ta ostatnia, podkreślana przez liderów, jest 
odpowiedzią na duże potrzeby omawianych społeczności i wynikające z nich problemy 
społeczne: przede wszystkim starzenie się dzielnicy, samotność mieszkańców, niedo-
statki bytowe i opiekuńcze (te ostatnie zarówno wobec osób starszych, jak i dzieci). 

Ważną, a wydaje się, że rzadko zauważaną i docenianą rolą osiedlowych domów 
kultury jest lub mogłoby być wzmacnianie tożsamości lokalnych oraz lokalnej pa-
mięci społecznej.

No na pewno jest jakimś tam elementem tej dzielnicy, no bo klub Piastuś jest niewiele 

krócej niż PSM Przymorze, niż dzielnica Przymorze, tak? Jest na pewno jakimś elementem 

i na pewno związki mieszkańców z klubem są spore, bo tutaj swoje dzieci przyprowa-

dzali, potem ich dzieci przyprowadzały tu swoje dzieci, więc to wszystko tak razem jak-

by cementuje tego typu związki. Zresztą, jak zaczęłam zamieszczać na Facebooku stare 

zdjęcia z początków klubu, to wpisy są… no urocze. Widać, że ludzie bardzo się identyfi-

kują z tym klubem: „Ojej, nasz Piastuś, ojej, a ten basen, a ten amfiteatr, a tutaj rura…” 

– są bardzo emocjonalnie związani. Także prawdopodobnie znaczenie dla tej dzielnicy 

w jakimś tam ułamku ma [Klub Piastuś – przyp. red.] siłą rzeczy. Skoro przychodzą ludzie, 

skoro ludzie z sentymentem podchodzą do klubu, no to jest nierozerwalnym elementem 

moim zdaniem. (1) 
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Potrzeby, zarówno zauważane przez osoby prowadzące opisywane placówki, 
jak i przez mieszkańców, są bardzo duże. Możliwości lokalowe i finansowe, przede 
wszystkim według zarządzających domami kultury, nie pozwalają na wzbogacanie 
oferty kulturalnej. Rozwój jednak zazwyczaj jest rozumiany głównie jako zwiększenie 
liczby zajęć i sekcji oraz intensyfikacja innych działań podobnych pod względem for-
my oraz treści do już istniejących. Według liderów i odbiorców różnorodność oferty 
jest duża, a prowadzący robią wszystko, na miarę możliwości organizacyjnych i finan- 
sowych, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców. 

Oczekiwania są coraz większe, ludzie są świadomi. I bardzo dobrze, i niech będą świa-

domi. A my staramy się wychodzić naprzeciw. Nie wszystko się da zrealizować. Czasami 

nawet lokalowe możliwości są za małe. Ale jeżeli jest taka możliwość, próbujemy wyjść 

naprzeciw. Kombinujemy jak koń pod górę, żeby tylko mieszkańcy byli zadowoleni. No bo 

po to jest to miejsce, żeby ludzie mogli przyjść. Widzi Pan, co się tu dzieje. Miszmasz od 
samego rana. (2) 

Pojawiają się jednak głosy, że domy kultury mają niewykorzystany potencjał 
i mogłyby robić więcej, szczególnie jeśli chodzi o godziny otwarcia oraz intensyfika-
cję oferty. 

Nam już lokal nie pozwala, my pękamy w szwach. Naprawdę i choć byśmy chcieli, to 

udajemy, że nie widzimy nowej inicjatywy, bo po prostu nie mamy możliwości loka-
lowych. Musielibyśmy postawić drugą liczbę takich sal, które pracowałyby od ósmej do 

dwudziestej drugiej, łącznie z sobotą i niedzielą, bo tak długo pracujemy. Więc nie ma 

takiej możliwości. Wakacje są okresem, kiedy pracujemy do dwudziestej i wszystkie 

sale pracują i codziennie coś jest. Więc my choć bardzo byśmy chcieli, lokalowe wa-

runki nam na to nie pozwalają, żeby się rozwijać, ale myślę, że sąsiadujące wokół nas 
domy kultury mają dużo do, że tak powiem, zrobienia w tym kierunku. (2)

Domy kultury nie są zauważane jednak przez wielu mieszkańców. Nieuczestni-
czący albo uważają te miejsca za mało ciekawe lub w ogólne nieatrakcyjne i zazwy-
czaj nie wiedzą, jaką proponują ofertę, albo jest im ona znana, ale z różnych wzglę-
dów ją krytykują. Pojawiają się głosy, zazwyczaj wśród młodzieży i ludzi w wieku 
średnim, że propozycje klubów są nieinteresujące, okrojone lub kierowane do nie-
wielu grup wiekowych i zainteresowań. Według wielu, szczególnie seniorów, oferta 
jest atrakcyjna, ale niestety komercyjna. 

To jest ponad wyobraźnię. Wszędzie jest komercyjnie. Wszędzie wszystkie kursy, zajęcia 

malarskie, fotograficzne, gdzie by nie spojrzeć, gdziekolwiek w jakim klubie, to są płatne. 

A my z naszego czynszu płacimy i na to. Więc coś tu jest nie tak, w naszym odczuciu, 

prawda. I coś się nam tu nie podoba. (S)
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5.3. Miejsce to ludzie, czyli o mieszkańcach dzielnic 

Mieszkańcy Przymorza, Zaspy i Żabianki tworzą zróżnicowane społeczeństwo. Wyni-
ka to przede wszystkim z polityki zasiedlania w przeszłości nowych osiedli przez ludzi 
z różnym wykształceniem i pochodzeniem. To zróżnicowanie, tak rzadko widoczne 
szczególnie w nowych częściach miasta, wydaje się, że dla wielu mieszkańców, szcze-
gólnie pamiętających powstawanie tych dzielnic, odbierane jest pozytywnie, jako 
ważna cecha tych przestrzeni. Niektórzy z nostalgią opowiadają o przeszłości i współ-
życiu obok siebie ludzi z różnych warstw społecznych. Zróżnicowanie, choć mniej wi-
doczne współcześnie, jest dla wielu ważnym kontrargumentem w stosunku do opinii 
o problemach społecznych blokowisk wynikających ze struktury społecznej. Co wię-
cej, część badanych uważa, że większość osiedli na omawianych dzielnicach uniknęło 
problemów typowych dla blokowisk właśnie dzięki zróżnicowaniu społecznemu. 

Wykształcenie bardzo różne, bo i… myślę, że niejednokrotnie jest to nawet zasadnicze, 

bo niektóre osoby bez, tak? Mówię tutaj szczególnie o starszych osobach, że sporo jest 

ludzi prostych – życzliwych, sympatycznych, ale takich bez wykształcenia. Są również 

oczywiście i ludzie wykształceni – architekci tu przychodzą przecież i filozofów mamy, 

i polonistów, i nauczycieli, artystów. Grupy są strasznie podzielone. Są i artyści, i ludzie 

wykształceni, są i profesorowie, ale są też ludzie bardzo prości. Przymorze zostało wybu-

dowane dlatego, że mieszkania były potrzebne, w związku z tym ludzie, którzy kiedyś tu 

zamieszkali, do dzisiaj mieszkają. (1) 

* * *

To jednak w momencie, kiedy Żabianka powstawała, to jednak była dzielnica przezna-

czona dla osób w dużej mierze o takim statusie robotniczym, prawda? Troszeczkę może 

było inaczej na początku, kiedy powstawały bloki na Wejhera, bo ta spółdzielnia Osiedla 

Młodych, pierwsza spółdzielnia założona w Gdańsku, to skupiała na pewno wielu stu-

dentów, bo do nich się mogło zapisywać, no, z racji nazwy – osoby młode. Więc siłą rze-

czy tu mieszkało wielu, wielu lekarzy, adwokatów, inżynierów. No, ale oni w większości 

po prostu się z tej dzielnicy wyprowadzili. Zostały gdzieś tam jakieś niedobitki. Stąd, no, 

tu jest takie, takie średniactwo powiedzmy. (6) 

Zwiększa się odsetek starszych ludzi w trzech badanych dzielnicach. Badani, 
w tym szczególnie lokalni liderzy, podkreślają, że procesy starzenia się społeczeń-
stwa stwarzają nowe wyzwania i problemy społeczne z tym związane, z którymi 
trzeba się zmierzyć. 

Przymorze stało się w pewnym momencie dzielnicą ludzi starych. Jest ich tutaj rzeczywi-

ście większość, bo Polska stała się krajem ludzi starych. Tutaj Przymorze, jak powstawało 

przed wielu, wielu laty, to przychodzili młodzi ludzie, którzy do dzisiaj tutaj mieszkają. 

To są oczywiście ludzie mający po 70, 80 lat. Niezamożni, bo generalnie rzecz biorąc, 
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są to osoby niezamożne, które nie mogą sobie pozwolić na kupienie biletu do Teatru 

Muzycznego na przykład czy do Filharmonii – są to drogie bilety i ich emerytura niestety 

tutaj nie wystarcza. Ludzie, którzy pewnie jeszcze częściej by wychodzili – jest część ludzi, 

która się wstydzi wyjść do innych, tak? „A nie pójdę, bo nikt mnie tam osobiście nie za-

praszał, to mnie nie chcą” – na tej zasadzie, to takie jakieś naleciałości dziwne. Jest dużo 

ludzi, którzy korzystają z pomocy społecznej, stąd też nasze paczki. Dużo osób korzy-

sta z pomocy MOPR-u. Jest też tutaj dużo osób bezdomnych, których widać na ulicach, 

a którzy nie chcą pomocy, bo i tacy też są. Jest spora grupa ludzi zupełnie samotnych, 

szczególnie osób starszych i te osoby też są tutaj rzeczywiście mocno widoczne… no i nie-

zamożne, więc też korzystają z wszelkich pomocy. Ale też młodzi mieszkają, którzy już 

tacy niezamożni nie są, ponieważ są w średniej krajowej. Widać to po dzieciach, które 

chodzą na wszelkie zajęcia. (1) 

Inną cechą społeczności trzech omawianych dzielnic, wymienianą przez liderów, 
jest zróżnicowane zainteresowanie sprawami lokalnymi. Według części działaczy 
w większości brak grup zaniedbanych przez lokalne organizacje i instytucje skiero-
wane do mieszkańców. Ludzie według nich są zazwyczaj po prostu niedoinformo-
wani. Najczęściej sami nie wykazują chęci lub potrzeby, by zdobyć wiedzę o moż-
liwościach aktywności lokalnej. Aktywni mieszkańcy w większości jednak bardziej 
konsumują niż wychodzą z oddolną inicjatywą. Jest to dość uniwersalne zjawisko, 
ale nasilone w wypadku seniorów, którzy „żyją jeszcze w poprzedniej epoce, chcą 
dostawać i tylko narzekają”. 

Inicjatorów, aktywistów i działaczy społecznych proponujących pewne działania 
czy rozwiązania związane z lokalnym życiem jest według badanych niewielu. Znaj-
dują oni swoje miejsce zazwyczaj w radach dzielnicy. Większość mieszańców akty-
wizuje się w formie protestów. 

Jak chodzi o osiedle, to pewnie. Wystarczy zobaczyć, jak teraz walczą z zabudową pasa 

startowego. Mieszkańcy, jak im się coś źle dzieje, to oni wychodzą. A jak jest dobrze, 

to nie. (2) 

Wielu mieszkańców nie włącza się w różne działania i inicjatywy lokalne, co wy-
nika przede wszystkim z ich nieufności w stosunku do podmiotów lokalnych i ich 
roli. Wydaje się, że najbardziej oswojoną instytucją są spółdzielnie, z którymi for-
my kontaktu oraz aktywności były wypracowywane przez lata. Rady dzielnicy na-
tomiast, jako stosunkowo nowe podmioty, są przykładem na nieufność ze strony 
mieszkańców („po co nam jakaś rada, jak mamy spółdzielnię”). 

Spółdzielnie i podziały przestrzenne w ich obrębie według wielu mieszkańców 
z upływem lat stały się faktycznymi podziałami w obrębie dzielnic. Odrębne ob-
szary wyodrębniły się według kryterium miejsca opłacania czynszu. Podziały i gra-
nice nazwane przez badanych dotyczą także własności gruntów (miejskie, spół-
dzielni, wspólnoty mieszkaniowej), a także komórki administracyjnej i efektów jej 
działań, widocznych w przestrzeni. Przykładem niech będzie wypowiedź działacza 
z Przymorza: 
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Myślę, że tamte rejony, bo tak tu jeszcze między Kołobrzeską i Rzeczypospolitą, te rejony, 

gorzej tam jest z utrzymaniem tego. Tamta administracja nie wiem, jakoś inwestycyjnie… 

[…] Nie, że niewydolna, może bardziej, tyle że mało kasy, żeby jeszcze zagospodarować 

teren. […] Bo to też jest inna specyfika, to obszar mieszany, gdzie tam wspólnoty miesz-

kaniowe jakoś tak pokręcone. (4) 

Badani wskazywali także na liczne podziały niewidoczne na mapie, wynikające 
przede wszystkim z polityki zasiedlania nowych osiedli w przeszłości i ich struktury 
społecznej. Przykładem jest podział na Żabiankę i Wejhera:  

Generalnie, generalnie tak chyba jeszcze w mentalności mieszkańców to troszkę funkcjo-

nuje, z tym że tę wyższość w moim poczuciu bardziej ukazuje ta Żabianka tutaj, tak? Ona 

uważa Wejhera za coś gorszego. W tej chwili już takie rzeczy się nie dzieją, ale kiedyś to 

było. Takie bitwy między dzieciakami, ale to są raczej tam gdzieś lata siedemdziesiąte, 

osiemdziesiąte. Zawsze jakiś „żabiankowicz”, młody człowiek, który nieopatrznie zaplą-

tał się na Wejhera, no mógł dostać „wciry”, jak nie miał kumpli z Wejhera. (6) 

Kolejnym znaczącym podziałem, biegnącym wewnątrz lub w poprzek dzielnic, 
jest rozróżnienie na osiedla czy bloki stare (PRL-owskie) i nowe, czyli wybudowane 
kilka, kilkanaście lat temu. Wydaje się jednak, że ze względu na młodość tych zróż-
nicowań i granic nie zawsze są one przez mieszkańców nazwane i zakorzenione. 
Pewne jest jednak, że miejsca stare i nowe zazwyczaj tworzą odrębne, rzadko, przy-
najmniej w praktykach społecznych, stykające się ze sobą światy.

5.4. Życie w blokowisku – między integracją  
a dezintegracją

Jak żyje się w blokach z wielkiej płyty? Czy tak duża liczba sąsiadów sprawia, że nie 
czujemy się samotni, czy wręcz odwrotnie – że izolujemy się od otoczenia społeczne-
go? Najbardziej dobitnym przykładem, który sprawia, że pytania te nabierają szcze-
gólnego znaczenia, są długie, dziesięciopiętrowe bloki, zwane falowcami. Układ 
i bryła falowców przypominają falę (co nabiera znaczenia w kontekście usytuowania 
gdańskich falowców), a wejścia do mieszkań mieszczą się na galeriach. 

Pisarz Stefan Chwin tak mówi o falowcach: „Urodziłem się i mieszkałem w Oliwie 
przy ulicy Poznańskiej, w niedużym poniemieckim domu, zbudowanym dla robotni-
ków stoczni Schichaua, jakieś 500 kroków od miejsca, gdzie dziś stoi to monstrum. 
Byłem świadkiem, jak wyłaniało się z gruntu na terenach dawnego lotniska Luft-
waffe. To było silne doświadczenie. Zburzenie jakiegoś podstawowego ładu. W miej-
scu, gdzie stanął falowiec, wcześniej widziałem piękne, puste pola, cienką linię lasu 
i morze. Gdy był już skończony, wyglądał jak betonowy plaster miodu, przekładaniec 
napchany ludzką masą. To był obraz fascynujący i niepokojący” (Olejarczyk 2015).
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Falowce, morska fala – jedni nazywają je mrówkowcem, małą wioską, a niektó-
rzy nawet małą ojczyzną. Przed laty miejsce fascynacji, marzenie, eksperyment spo-
łeczny. A dzisiaj? Gdańskie falowce są studencką sypialnią, nieudolnym projektem 
architektonicznym, symbolem PRL-u, wspomnieniem dzieciństwa i młodości, zabyt-
kiem, miejscem historii, a także domem dla około 12 tysięcy ludzi. 

W Gdańsku jest osiem falowców, z czego siedem znajduje się na Przymorzu, a jeden  

w Nowym Porcie. Jeden z przymorskich, najdłuższy w Polsce, liczy dokładnie 860 me-

trów. Wzdłuż jego długości są aż 3 przystanki autobusowe. Ten wielki blok jest domem 

dla 5990 ludzi i znajduje się w nim 1789 mieszkań. Uderzające jest to, że wystarczyłyby 

trzy takie bloki, aby pomieścić prawie wszystkich mieszkańców Hrubieszowa, Obornik 

niedaleko Poznania lub Złotowa koło Piły.

W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku nastąpił gwałtowny rozwój przemysłu 
w Gdańsku, rosło zapotrzebowanie na robotników, wykwalifikowaną kadrę. Priory-
tetem okazała się budowa wielu mieszkań w jak najefektywniejszy sposób. Na Przy-
morzu Małym w 1959 roku położono kamień węgielny pod budynek mieszkalny na 16 
mieszkań przy ulicy Śląskiej. Budowę zakończono już po roku (Karwaś, Kiwnik 2013). 
W latach 1963–1968 powstało kolejne 28 budynków – 25 pięciopiętrowych i 3 falow-
ce. Przymorze Wielkie swój charakter uzyskało przede wszystkim dzięki falowcom. 
Dla wielu mieszkańców dzielnicy, a także Gdańska i okolic falowiec jest symbolem 
Przymorza, „Przymorze jest synonimem falowca” (4). 

Jak jest dziś? Jedni mieszkańcy narzekają, inni chwalą. Podstawowe wady, jakie 
wymieniają badani, to: architektoniczne – cienkie ściany, powstające echo, mały me-
traż, problem z utrzymaniem ciepła i wodą, oblodzone galerie zimą; problemy z hi-
gieną – mrówki, karaluchy, insekty, smród, problemy z wentylacją i dostawami wody, 
zapychanie się zsypu (obecnie zsypy zostały zamknięte); społeczne – anonimowość 
mieszkańców, brak komunikacji, a co za tym idzie – zrozumienia; estetyczne – przy-
gnębiający wygląd. 

Badani podkreślają dwa przeciwstawne zjawiska zauważane w blokach z wielkiej 
płyty, szczególnie widoczne w falowcach. Z jednej strony mieszkańcy tych budynków 
od lat pielęgnują więzi sąsiedzkie o charakterze wspólnotowym. Z drugiej zaś częsta 
zmiana lokatorów sprzyja anonimowości. 

Generalnie ci ludzie, ci starzy mieszkańcy się znali, teraz, jak już część poumierała, więk-

szość mieszkań jest wynajmowanych, no, teraz to się nie komunikują. Jest tak, że sąsiad 

sąsiada już nie rozpozna, no tak naprawdę sąsiad sąsiada może zatłuc. […] Ale ci starsi 

mieszkańcy znają się, naprawdę się znają. (4) 

Według badanych fizyczna bliskość wielu ludzi wzmaga także w mieszkańcach 
chęć do prywatności, do schowania się, a także do przyjęcia taktownej, asertywnej 
czy zdystansowanej postawy w stosunku do sąsiadów, szczególnie w wypadku za-
uważanych problemów. A tych na blokowiskach według mieszkańców jest niemało. 
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Dużo jest takich osób, właściwie małżeństw, że przez lata pracował tylko pan, jest na 

przykład pani, osoba, która jest zależna od tego faceta, ale tu są też problemy do psy-

chologa. Bywa, że ci panowie się napiją, tak dlatego nic tym paniom się nie chce z tym 

zrobić, bo nie są samodzielne, i to niestety będzie musiało taką śmiercią naturalną wy-

mrzeć, bo tych ludzi nie da rady wyciągnąć z tego, to jest taki schemat społeczny: [...] 

panowie na emeryturze piją, a panie nie chcą nic z tym zrobić i nie ma siły, chociażby nie 

wiadomo, co zrobił, nie ma siły, choćby człowiek stanął na głowie, żeby to przewalczyć, 

niestety. (4) 

O problemach społecznych wynikających z dużego zagęszczenia ludności i niefor-
tunnego układu przestrzennego wewnątrz bloków, które utrudniają, czy wręcz unie-
możliwiają tworzenie wspólnot sąsiedzkich, mówi badana z Żabianki: 

Te bloki są, to są takie molochy, gdzie na jednym piętrze jest dwanaście mieszkań. Lu-

dzie się niekoniecznie między sobą znają, mówimy o tych dużych „szafach”, szczególnie 

tych czterech, co tutaj stoją. Tak? Więc tu jedna klatka, to jest właściwie odpowiednik 

niektórych bloków, które są tutaj na Żabiance, mimo że są wysokie. Tutaj jedna klatka, 

to jest ponad sto mieszkań. W tej części jedna klatka, nawet wysokiego budynku, to jest 

trzydzieści parę mieszkań, więc to jest takie porównanie. No trudno, żeby się nie działy 

takie rzeczy, no jakieś tam wandalizmy czy różne rzeczy. (6)

Wokół falowców krąży wiele miejskich legend i anegdot. Związane są one w du-
żej mierze z niepewnością i brakiem poczucia bezpieczeństwa. Jedna z nich dotyczy 
wizji walącego się budynku – fali tsunami. Według mieszkańców niektórzy wierzyli, 
że blok został wybudowany tylko na 25 lat. Chciano wylewać beton pod ziemię, aby 
wzmocnić jego konstrukcję. Inna mówi o miażdżących ludzi windach, zaklinowanych 
między piętrami. Jeszcze inna o zemście – czyli pladze mrówek i karaluchów. Bada-
ni opowiadają też o azbeście, który przyczynił się do zachorowań, a nawet śmier-
ci mieszkańców. Jednak najczęściej słyszana opowieść dotyka ważnego problemu 
społecznego występującego w falowcach. Badani częściowo łączą, choć nie zawsze 
bezpośrednio, samobójstwa z układem przestrzennym falowców. Dodatkowo przy-
wołują historie dotyczące niewyjaśnionego natężenia tych dramatycznych aktów 
w jednym miejscu. 

No, chorych, zdarza się wiele osób chorych psychicznie, bo te falowce mają to do siebie, 

że wzmagają choroby psychiczne, zaburzenia natury psychicznej, no, jak to ugryźć, jak to 

nazwać, no, dużo tego jest. […] no, zdarzają się przypadki, że na przykład rok temu pan 

wyskoczył z okna. […] No, żartuje się, że to są boksy dla konia […] tak, boksy dla konia, 

samobójstwa to jest odmienny temat, to jest klatka samobójców 8c, 8a. (4)

Pomimo wad i problemów, także bardzo trudnych i dramatycznych, wielu miesz-
kańców dostrzega plusy i uroki życia w falowcach. Osoby starsze wracają wspomnie-
niami do placu budowy, hałasu i zgiełku, związanym z atmosferą rozwoju, tworzenia, 
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nadziei, a także radości. Poczucie szczęścia towarzyszyło im przede wszystkim 
w osobistych przeżyciach związanych z rozpoczęciem nowego życia w nowym miesz-
kaniu. Badani często podkreślają, że mimo małych powierzchni mieszkań więzy ro-
dzinne, a także sąsiedzkie były silniejsze i trwalsze niż obecnie (nie tylko w blokach 
z wielkiej płyty). 

Ale ile wychowało się tych wielodzietnych w tych siedemnastkach. Co tam po 4–5 osób 

potrafiło mieszkać na kilkunastu metrach i potrafili się wychować, i wyszli na ludzi, i nie 

jest to patologia, bo tu też są naprawdę normalni ludzie. (4)

Plusem życia w falowcach, a także w innych blokach z wielkiej płyty są między in-
nymi piękne widoki, szczególnie na najwyższych piętrach, które rekompensują nie-
dostatki mieszkaniowe. Dodatkowo badani podkreślają atuty dzielnicy, w tym jej 
samowystarczalność, tereny zielone, a także dobre skomunikowanie z resztą miasta. 
Pojawiają się, choć sporadycznie, głosy o ciekawym doświadczeniu, czy wręcz przy-
godzie, jaką jest mieszkanie w falowcu – choć nie na całe życie, ale przez kilka lat, 
na przykład podczas studiów. Dla tych kategorii wiekowych anonimowość bywa nie 
wadą, ale właśnie zaletą życia w blokach z wielkiej płyty. 

Problem dezintegracji mieszkańców dla wielu badanych wiąże się bardziej z prze-
mianami kulturowymi i społecznymi niż ze specyfiką osiedli z wielkiej płyty. O no-
wych czasach związanych ze zmianą mentalności, szczególnie pod kątem kontaktów 
międzyludzkich, mówi jedna z seniorek, która – podobnie jak wielu mieszkańców – 
podkreśla i docenia długie trwanie sąsiedzkich wspólnot. 

Wszyscy byli w jednym duchu, wszyscy jakoś tak się integrowali. Teraz, jak było takie 

spotkanie przy Rzeczypospolitej, takie integracyjne. I z kocykami, i koszykami przyszli 

młodzi. Tacy młodzi jak wy, z dziećmi, ale to było takie… Na siłę było. Bo nie było tam tej 

integracji. […] Każdy się skupiał na sobie, choć były różne akcje typu zamki dla dzieci, jak 

sobie wyobrażasz przyszłość czy coś. […] Ale obserwuję też w klatkach schodowych, tak 

jak my czterdzieści lat już jesteśmy, albo czterdzieści kilka na klatce. Kiedyś było łatwiej 

pogadać, pójść gdzieś, coś. Teraz nie, każdy sobie. Może dlatego, że jest niebezpiecznie. 

Ci, którzy się znają, to do dzisiaj się znają i dzień dobry, i wszystko ładnie. Natomiast jest 

duża liczba osób trzeciego pokolenia. Na przykład w mojej klatce ludzie z reguły obcy, 

młodzi. Przychodzą, mając swój styl życia i bycia, a biorę robię remont. (S)
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Badani z chęcią wskazują na miejsca ważne na terenie dzielnic. Istotne dla doro-
słych są przestrzenie otwarte, w tym głównie parki, i podmioty związane z handlami 
i usługami oraz edukacją (często bez wskazania dokładnie konkretnego podmiotu). 
Rzadziej wymieniane są konkretne miejsca. Często pojawiającą się kategorią w tym 
wypadku są kluby osiedlowe i domy kultury. Badani podkreślają znaczenie dostępu 
do usług i handlu, rekreacji, a także kultury. 

Mieszkańcy najczęściej twierdzą, że na terenie dzielnic nie ma miejsc „trudnych”. 
Często zwracają uwagę nie na konkretne miejsce, lecz problematyczne aspekty, 
związane głównie ze stanem technicznym infrastruktury (chodniki, drogi, parkingi, 
przejścia dla pieszych, wiadukty) czy sferą komunikacji (utrudnienia w komunika-
cji miejskiej, poruszaniu się po dzielnicy). W wypadku wskazywania miejsc proble-
matycznych odpowiedzi częściej są konkretne, na przykład konkretne skrzyżowanie 
ulic. Badani skarżą się także na miejsca niezagospodarowane, między innymi pas 
startowy na Zaspie czy przestrzenie między blokami. 

Miejsca zapomniane są rzadko wskazywane przez mieszkańców. Konkretne miej-
sca tego typu to głównie tereny rekreacji (park Reagana, park Tysiąclecia, park Przy-
morze) i zaniedbana przestrzeń między blokami. Do miejsc zmieniających się należy 
przede wszystkim park Reagana (który również wskazuje się jako miejsce zapomnia-
ne). Badani zauważają poprawę w tym miejscu, podkreślają jednak konieczność dal-
szych czy idących w innym kierunku zmian, w tym dotyczących zaniedbanych części 
parku. Podobnym przykładem miejsc zapomnianych, a zarazem zmieniających się 
są, według mieszkańców, galeria handlowa na Zaspie oraz okolice ulicy Hynka. Na-
leży się zastanowić, czy jest tak dlatego, że zdaniem badanych zmiana ta jest niewy-
starczająca, czy może kierują się oni pewnymi utartymi schematami, które przestały 
być aktualne? Badani w kategorii miejsc zmieniających się wymieniali ogólnie na 
przykład nowe budynki mieszkalne, place zabaw, galerie handlowe i całe dzielnice. 
Miejsca zmieniające się według wielu badanych są wszędzie. 

Miejsca z potencjałem to przede wszystkim miejsca rekreacji i wypoczynku (głów-
nie tereny zielone) oraz instytucje kultury, rozumiane najczęściej jako przestrzeń 
edukacji i rozrywki, głównie dla dzieci. Te rodzaje miejsc są w opinii mieszkańców 
istotne dla rozwoju dzielnicy. Pokazują także oczekiwania i potrzeby dorosłych. 

W świadomości mieszkańców funkcjonuje kilka miejsc szczególnych, które przy-
chodzą im do głowy niezależnie od rodzaju miejsca (ważnego, trudnego czy z po-
tencjałem). Każda z dzielnic ma takie swoje miejsce – na Przymorzu jest to przede 
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wszystkim park Reagana, na Zaspie pas startowy, na Żabiance zaś deptak. Można 
się zastanowić, czy są to pewne wizytówki dzielnicy, wyrażenie ich tożsamości? 

W percepcji najmłodszych badanych najczęściej pojawiającymi się elementami 
wspólnymi dla wszystkich dzielnic są duże budynki, dominujące nad otoczeniem, 
tereny rekreacyjne (place zabaw, parki, zieleń i boiska), usługi – sklepy, szkoły oraz 
drogi. Dominują jasne i kolorowe barwy. Ludzie są raczej uśmiechnięci, przedstawia-
ni w trakcie odpoczynku i rekreacji. Mimo wielu podobieństw każda dzielnica przed-
stawiona przez dzieci ma również elementy, które wydają się charakterystyczne tyl-
ko dla niej. Symbolem Przymorza dla sporej części najmłodszych respondentów są 
falowce i bliskość morza. To, co wyróżnia Przymorze, to również częstsza obecność 
na rysunkach rekreacji w parkach. Na Zaspie elementem, który się wyróżnia, jest 
obecność symboli religijnych i państwowych (kościół, krzyż, pomnik, flaga). Z ko-
lei na Żabiance pojawiały się charakterystyczne elementy okolicy, takie jak deptak 
czy hala widowiskowa. Niewiele natomiast można zauważyć elementów związanych 
z innymi sposobami spędzania czasu – jedynie na kilku pracach z Przymorza widnie-
ją instytucje kultury (głównie kluby osiedlowe). 

Młodzież gimnazjalna zapytana o to, czego brakuje im w dzielnicach, wskazuje 
przede wszystkim miejsca, w których mogłaby się spotykać. Szczególnie jest to przez 
nich odczuwane w okresie jesienno-zimowym, kiedy przebywanie na zewnątrz jest 
ograniczone z powodu warunków pogodowych. Młodzi mieszkańcy podają przykła-
dy miejsc, gdzie można łączyć aktywność fizyczną i spotkania ze znajomymi, gdzie 
można posiedzieć i spędzić wspólnie czas. Wśród wyobrażeń o tym, czym takie miej-
sca mogłyby być, oprócz boisk, wymieniane są głównie przestrzenie komercyjne: 
aquaparki, centra handlowe, sklepy całodobowe, kawiarnie, restauracje itd. Widać 
z pewnością dużą potrzebę tworzenia oferty dla młodzieży, która byłaby w stanie 
zagospodarować im czas w alternatywny sposób. 

Idea samowystarczalności osiedli znajduje współcześnie potwierdzenie w narra-
cji mieszkańców. Uznają ją generalnie za znaczący atut i zaletę dzielnic. Przejawem 
tej niezależności jest przede wszystkim rozbudowana infrastruktura odpowiadają-
ca potrzebom w sferze handlowej, usługowej, komunikacyjnej, rekreacyjnej, a także 
edukacyjnej i zdrowotnej. Jednocześnie istotna jest lokalizacja badanych dzielnic na 
obszarach niejako centralnych w układzie głównych arterii komunikacyjnych aglo-
meracji trójmiejskiej. Nie mniej ważne są także walory przyrodniczo-rekreacyjne. Te 
aspekty istotnie różnicują Przymorze, Zaspę i Żabiankę na tle podobnych polskich 
blokowisk powstałych w tym samym okresie, często na oddalonych od centrum 
terenach. 

Pomimo wskazywanych elementów przyczyniających się do postrzegania bada-
nych dzielnic jako atrakcyjnych pojawiają się opinie krytyczne. Najczęściej to wyma-
gania młodej klasy aspirującej nie przystają do rozwiązań oferowanych w różnych 
sferach funkcjonowania na osiedlach. Rozwiązania te nie wpisują się w oczekiwa-
nia młodych na poziomie estetycznym i funkcjonalnym oraz, ogólnie rzecz ujmując, 
w styl życia, który wyznają lub do którego aspirują. Innymi słowy, w praktyce mło-
dym mieszkańcom przestaje wystarczać sama możliwość napicia się kawy nieopodal 
domu, lecz zależy im również na stylu i sposobie, w jakim się to odbywa.
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Osobną kwestią jest postrzeganie przez mieszkańców nowo powstających osie-
dli. Z jednej strony wzbudzają one poczucie rozwoju i zadowolenia z inwestycji. 
Z drugiej zaś ich pojawienie odbierane jest jako naruszenie dotychczasowego – do-
cenianego i stabilnego układu przestrzennego. Negatywnych konsekwencji upatruje 
się także w związanym z inwestycjami zwiększaniu gęstości zaludnienia.

Lokalne domy kultury znajdujące się w badanych dzielnicach są ośrodkami odpo-
wiadającymi za kulturalną sferę działań skierowanych do mieszkańców. Pełnią kul-
turalną funkcję w szerokim znaczeniu prowadzonych aktywności oraz uczestniczą 
zarazem we wspólnotowej, integracyjnej, pomocowej działalności. Najliczniej w or-
ganizowanych tam zajęciach uczestniczą seniorzy i dzieci. Dostępne środki wyko-
rzystywane są do tworzenia profilowanych ofert i zaangażowania grup wiekowych, 
do których są skierowane. Badani widzą w osiedlowych klubach potencjał, a także 
podkreślają ich rolę w lokalnym życiu społecznym i rozwoju dzielnicy. Rzadko jednak 
je konkretyzują oraz wychodzą w swoich opisach i postulatach poza dotychczasowe, 
„tradycyjne” ramy działania tych podmiotów. 

Interesujące pod względem postrzegania przestrzeni są wątki poruszane przez 
badanych dotyczące dzielnicowych granic. Mieszkańcy rzadko odnoszą się w swojej 
narracji do aktualnych podziałów administracyjnych. Stosują natomiast kategorię 
przynależności konkretnych miejsc czy terenów do określonej spółdzielni lub wspól-
noty mieszkaniowej z uwzględnieniem zasięgu ich administracyjnego oddziaływa-
nia. Inne linie nieformalnego podziału odnoszą się do często stereotypowych kate-
gorii postrzegania mieszkańców konkretnych osiedli. 

Badani zauważają i potrafią nazwać atuty swoich dzielnic, szczególnie w kon-
tekście innych miejsc, w tym osiedli, także nowo powstających. Te ostatnio często 
oferują komfortowe warunki mieszkań, ale nie odpowiadają dostatecznie na pozo-
stałe potrzeby mieszkańców. Badani mówią przede wszystkim o aspekcie praktycz-
nym tego problemu, czyli dostępie do instytucji, handlu i usług oraz terenów rekre-
acyjnych w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, a także dobrym skomunikowaniu 
z resztą miasta. Wydaje się, że atuty te mogłyby być jeszcze bardziej eksponowane, 
a także poszerzane o ich społeczne funkcje. Wsparciem dla idei wspólnotowości na 
poziomie sąsiedzkim i lokalnym mogą, a nawet powinny być lokalne podmioty, które 
tak mocno wpisane są w krajobraz omawianych dzielnic, a także które mają wiel-
ki, często niedostatecznie wykorzystany potencjał. Wzmacnianie „lokalności”, który 
podkreślają liderzy, jest pozytywnie odbierane w starych-nowych dzielnicach. Bo-
gata, szczególnie pod względem społecznym, edukacyjnym, kulturalnym infrastruk-
tura, a także jej zróżnicowanie sprzyjają lokalnym sieciom i angażowaniu coraz to 
nowych podmiotów. 

Procesy reurbanizacji, konieczne według ekspertów w celu rewitalizacji bloko-
wisk, powinny być częścią polityki sektora publicznego, przejawiającą się w inwesty-
cjach państwowych i komunalnych, ale także w aktywizacji społeczności lokalnych 
(Feliński 2007). Oprócz obiektów handlowych niezbędne są miejsca odpowiadające 
na potrzeby społeczne i kulturalne, a także je kształtujące. W omawianych dzielni-
cach bezsprzecznie „kultura się dzieje”. Korzystają z niej nie tylko mieszkańcy oma-
wianych dzielnic. Jednak w opinii wielu z nich, także tych młodych, kultura nie jest 
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obecna: albo jest jej za mało, albo jest „nieatrakcyjna”. Tu nieoceniona jest rola do-
mów/klubów kultury i innych lokalnych podmiotów, które mają możliwość bliskiego 
wspólnego bycia z mieszkańcami. W celu efektywniejszego dotarcia do mieszkań-
ców, ich aktywizacji do współtworzenia lokalnej rzeczywistości warto tworzyć realne 
partnerstwa. Takie inicjatywy w dużej mierze już są podejmowane, ale badania po-
kazują, że można by postarać się o więcej takich działań, że potrzeby są duże. Przy-
kładem niech będzie trudność, choć niespecyficzna dla danego obszaru, w dotarciu 
do młodzieży. Rola szkoły w tej kwestii, jak i we wspieraniu społeczności lokalnych, 
jest ogromna. Wielki potencjał, także w sieciowaniu lokalnych podmiotów i grup, 
widoczny jest w radach dzielnicy. 

Aktywizacji mieszkańców sprzyjają bezsprzecznie działania dowartościowujące 
miejsce zamieszkania. Omawiane dzielnice, wydaje się, są na etapie poszukiwania 
i kreowania „ducha miejsca”. Symbol dzielnicy pojawia się w kontekście budowania 
jej wizerunku, a także kształtowania tożsamości miejsca. Realną szansę na stanie się 
symbolem miejsca, zarówno na zewnątrz dzielnicy, jak i w świadomości mieszkań-
ców, są murale na Zaspie. Inne potencjalne, zauważane przez mieszkańców miejsca, 
które mają szansę współtworzyć pozytywny i twórczy klimat, a tym samym wzmac-
niać sublokalną tożsamość, muszą stworzyć lub na nowo odkryć mieszkańcy. Wielka 
rola w tym „najbliższych” mieszkańców, liderów (także nieformalnych), wspieranych 
przez przemyślaną miejską politykę lokalnych władz. 

Rozwojowi dzielnic bezsprzecznie może sprzyjać ich starość, rozumiana w kon-
tekście budowania pamięci społecznej na podstawie więzi sąsiedzkich i działań lo-
kalnych, których świadkami byli lokalni seniorzy, a także między innymi dzielnicowe 
domy kultury. Starość wiąże się także z „osadzeniem”, „zakorzenieniem” ważnych 
elementów w przestrzeni, które z powodzeniem mogą budować specyfikę miejsca. 
Nowość dzielnic to przede wszystkim ich rozwój, który również wpisany jest w pa-
mięć miejsca. Powojenne wzrastanie dzielnic, związane z radością i nadzieją ich no-
wych mieszkańców, może wspierać atmosferę budowania, niekoniecznie nowych 
bloków, ale przyjaznej i twórczej, a także różnorodnej przestrzeni społecznej.
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OPISY SKRóTóW PRZY CYTATACH

Liderzy (numer wywiadu, płeć, główna dzielnica działania; główna sfera działania):
1. kobieta, Przymorze, kultura 
2. kobieta, Zaspa, seniorzy 
3. mężczyzna, Zaspa, kultura
4. a – kobieta, Przymorze, aktywność obywatelska; 
 b – mężczyzna, Przymorze, aktywność obywatelska 
5. mężczyzna, Przymorze, aktywność obywatelska 
6. kobieta, Żabianka, kultura 
S wypowiedzi seniorek podczas wywiadów grupowych (na Przymorzu, Zaspie  

i Żabiance) 




