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Wydawaæ by siê mog³o, ¿e podstawowym i nierodz¹cym wiêk-
szych problemów celem niniejszej ksi¹¿ki jest odpowied� na
pytanie: kim s¹ gdañszczanki i gdañszczanie w roku 2018?
Zanim jednak pojawi¹ siê próby odpowiedzi, warto zastano-
wiæ siê, czego w³a�ciwie dotyczy tak sformu³owane pytanie.
Mówi¹c inaczej, pytanie o to¿samo�æ, to pytanie o materiê
wyj¹tkowo zawi³¹. To¿samo�æ bowiemmo¿e zawieraæ w sobie
ró¿norodne tre�ci. Kiedy jednostka pyta o to, kim jest, zazwy-
czaj zamierza otrzymaæ pewien obraz swojej osoby, a tym sa-
mym okre�liæ swoj¹ to¿samo�æ. Na gruncie nauk spo³ecznych
to¿samo�æ jest jednym z pojêæ-totemów, które organizuj¹
wspó³czesn¹ debatê publiczn¹ i jednocze�nie s¹ bardzo czêsto
przywo³ywane i analizowane w ró¿nych kontekstach. Mo¿na
nawet powiedzieæ, ¿e od d³u¿szego czasu mamy do czynienia
ze swoistym�zwrotem to¿samo�ciowym�w naukach spo³ecz-
nych, polegaj¹cym na rosn¹cej koncentracji zainteresowania
badaczy kwestiami identyfikacji, poczucia odmienno�ci, gra-
nicmiêdzygrupowych oraz praktyk zwi¹zanych z kreowaniem,
budowaniem lub wzmacnianiem to¿samo�ci. Istotne jest przy
tym ³¹czenie w badaniach to¿samo�ciowych ró¿nych perspek-
tyw � indywidualnej i grupowej, mikro i makro, wspó³czesnej
z przesz³o�ci¹.
Przedstawiciele nauk spo³ecznych, tworz¹c koncepcjê to¿sa-

mo�ci, odnosili j¹ pierwotnie do jednostki.Wychodzili z za³o-
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¿enia, ¿e jej samo�wiadomo�æ jest odpowiedzialna za proces
kszta³towania siê osobowej autodefinicji.Problematyczne by³o
natomiast odnoszenie to¿samo�ci do bytów zbiorowych, które
�wiadomo�ci posiadaæ nie mog¹. Równa³oby siê to ze swoist¹
antropomorfizacj¹ zbiorowo�ci.Jednakwobliczu ró¿nicowania
siê spo³eczeñstw � zwiêkszonej mobilno�ci, demokratyzacji
¿ycia publicznego, tworzenia siê ruchów spo³ecznych,d¹¿enia
do autonomii narodowej i regionalnej oraz pojawienia siêwiêk-
szego wyboru identyfikacji spo³ecznych � nowych wymiarów
nabieraæ zaczê³y relacje spo³eczne,awkonsekwencji ewoluowa³a
autopercepcja jednostek. Innymi s³owy to, jak ludzie siebie
postrzegaj¹, odbywa siê w ró¿nych kontekstach, a byty zbio-
rowe, dostarczaj¹c jednostkompewnychwspólnych elementów
autopercepcji, s¹ jednymi z mo¿liwych obszarów budowania
to¿samo�ci.
Miasto mo¿e stanowiæ jak¹� czê�æ obrazu powstaj¹cego

wskutek autopercepcji jednostki.Mo¿e dok³adaæ siê do jej to¿-
samo�ci.Mo¿e daæ podstawy dla tworzenia siê jednego z rodza-
jów to¿samo�ci zbiorowej. Mo¿e wreszcie, ³¹cz¹c specyfikê
struktury spo³ecznej z fizyczn¹, samo staæ siê podmiotem,
któremu to¿samo�æ jest nadawana. Proces ten szczególnie
uwypukli³ siê wspó³cze�nie, gdy wzros³o znaczenie miast jako
bytów niezale¿nych, samoorganizuj¹cych siê, tworz¹cych
w³asn¹ sieæ powi¹zañ.Najwa¿niejsze z nich, takie jak np.Nowy
Jork, w sferze gospodarczej, politycznej i kulturalnej potrafi¹
funkcjonowaæ obok struktur pañstwa, a mieszkañcy uznaj¹cy
siê za nowojorczyków maj¹ poczucie niema³ej odrêbno�ci
wzglêdemmieszkañców innych amerykañskichmiast.Na swój
sposób w mniejszych o�rodkach te¿ widoczne s¹ tendencje
do upodmiotawiania w³asnych dzia³añ i podkre�lania ró¿nic.
W niemal ka¿dej dziedzinie mo¿liwa jest swoista rywalizacja.
Polskie miasta na krajowym podwórku bywaj¹ wzajemnie
porównywaneprzyk³adowopodwzglêdemdanychdotycz¹cych
liczby turystów, d³ugo�ci �cie¿ek rowerowych, najwy¿szej
frekwencji w wyborach, ale te¿ w mniej oczywistych �konku-
rencjach�, jak dekoracja ulic na �wiêta Bo¿ego Narodzenia.
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Podczas wyst¹pienia na V �wiatowym Zje�dzie Gdañszczan
Ewa Rewers porówna³a sytuacjê miast w stosunku do organi-
zmów pañstwowych z funkcjonowaniem klubów pi³karskich,
do których przywi¹zanie kibiców mo¿e byæ czasami wiêksze
ni¿ do reprezentacji danego kraju. Dodaæ nale¿y, ¿e stawki,
o które graj¹ kluby w rozgrywkach na szczeblu europejskim,
znacz¹ czasami wiêcej od tych, które s¹ w zasiêgu reprezenta-
cji narodowych.
Odpowied� zatemna pytanie,kim s¹ gdañszczanki i gdañsz-

czanie, nie ogranicza siê do prostego zebrania danych o pew-
nym zagregowanym zbiorze respondentów,ale jest prób¹ okre-
�lenia tego zbioru w kontek�cie miasta.Wynika to z za³o¿enia,
¿e istnieje wspólny mianownik w postaci miejsca zamieszka-
nia, który sprawia, ¿e ludzie czuj¹ siê do siebie podobni, z³¹-
czeni warto�ciami miasta, a równocze�nie wzglêdnie odrêbni
od mieszkañców innych o�rodków miejskich. Innymi s³owy,
pytaj¹cmieszkañcówGdañska o to,kim s¹, stawia siê zarazem
pytanie o to¿samo�æ ich jako miejskiej spo³eczno�ci, czy
w ogólniejszym wymiarze, o to¿samo�æ miasta.
To¿samo�æ miasta to okre�lenie, które w ostatnich latach

okaza³o siê byæ stosunkowo czêsto w ró¿nym charakterze u¿y-
wane: od refleksji naukowej, poprzez wypowiedzi artystyczne,
do jêzyka potocznego. Mo¿na stwierdziæ, ¿e zosta³o ono w³¹-
czone do repertuaru czysto stylistycznych ju¿ �rodkówwyrazu,
zawieraj¹cych skojarzenia z miastami odno�nie ich specyfiki,
charakteru i w³a�ciwo�ci. Chodzi o to, jak twierdzi Andrzej
Majer (2010), ¿e tego typu,obecne te¿ w nauce,próby oddawa-
nia natury i istotymiast s¹ rezultatem bezsilno�ci wobecmiej-
skiej ró¿norodno�ci i zmienno�ci.Maj¹c do czynienia ze �rodo-
wiskiem heterogenicznym i amorficznym, ³atwiej jest bowiem
odwo³ywaæ siê do uproszczeñ zdominowanych przez emocje,
stereotypy i mity. To¿samo�æ miasta pe³ni wiêc trochê rolê
okre�lenia-worka,w którympomie�ciæmo¿na ró¿norakie ele-
menty sk³adaj¹ce siê na obraz miasta. Problemem pozostaje
jednak fakt, ¿e nie sposób w odniesieniu do konkretnego mia-
sta ustaliæ jednorodnej i spójnej to¿samo�ci.Ka¿da taka próba
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jest obarczona ryzykiem fa³szowania obrazu miasta. St¹d byæ
mo¿e bardziej zasadne jest operowanie, choæby tylko w domy-
�le, liczb¹ mnog¹: miasto nie tyle ma to¿samo�æ, co to¿samo-
�ci. G³ówn¹ przes³ank¹ do tego ujêcia mo¿e byæ twierdzenie,
¿e samomiasto jest wewnêtrznie podzielone i nie tworzywspól-
noty w sensie spo³ecznym.Bywa te¿ silnie zró¿nicowane prze-
strzennie (Ja³owiecki 2018). Szczególnie w du¿ych miastach
mo¿e mieæ to wp³yw na rozpraszanie siê identyfikacji miesz-
kañców.Wielo�æ to¿samo�ci,mo¿na powiedzieæ, odzwierciedla
mnogo�æ cech i w³a�ciwo�ci wyró¿niaj¹cych miasto.

* * *

Ksi¹¿ka, któr¹ oddajemy w rêce Czytelników, jest efektem
badañ przeprowadzonych w 2018 roku w�ród mieszkañców
Gdañska. Przedstawione w publikacji dane i wnioski z analiz
empirycznych pochodz¹ z realizacji modu³u kwestionariuszo-
wego oraz indywidualnych wywiadów pog³êbionych.
Badanie ilo�ciowe zrealizowano na próbie kwotowo-losowej

1000 gdañszczan powy¿ej 15. roku ¿ycia z zastosowaniem tech-
niki PAPI (ang. Paper and Pencil Interview). Dobór próby ba-
dawczej odzwierciedla³ strukturê doros³ych mieszkañców
Gdañska (tj. od 15. roku ¿ycia wzwy¿) w oparciu o nastêpuj¹ce
zmienne spo³eczno-demograficzne: (a) p³eæ (2 warto�ci:
kobieta, mê¿czyzna), (b) wiek (3 warto�ci: 15-29 lat, 30-59 lat,
60 lat i wiêcej) i (c) wykszta³cenie (3 warto�ci: podstawowe
i zawodowe, �rednie,wy¿sze).Dodatkowo badanie zosta³o zre-
alizowane w oparciu o kryterium terytorialne, tj. podzia³ na
34 jednostki administracyjne miasta.W ka¿dej jednostce ad-
ministracyjnej (dla uproszczenia w narracji uto¿samiamy je
z dzielnicami miasta) zosta³a zrealizowana proporcjonalna
liczba ankiet odzwierciedlaj¹ca liczbêmieszkañców na danym
terytorium.
W ramach badañ ilo�ciowych zastosowano rozbudowany

kwestionariusz o wysokim stopniu standaryzacji. Narzêdzie
zawiera³o 40 pytañ i zosta³o skonstruowane w taki sposób,aby
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mo¿liwe by³o dokonywanie porównañ z trzema kategoriami
projektówbadawczych: (1) cyklicznymi badaniami gdañszczan
realizowanymi przez zespó³ Pracowni Realizacji Badañ Socjo-
logicznychUniwersytetuGdañskiego (tylkowobszarze po�wiê-
conym identyfikacjom badanych); (2) ogólnopolskimi, punk-
towymi badaniami zrealizowanymi na potrzeby projektu�Kul-
turalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinno�ci w kulturze
a stratyfikacja spo³eczna� (w obszarze po�wiêconym aktywno-
�ciomkulturowo-spo³ecznym) oraz (3) wybranymi ogólnopol-
skimi badaniami Centrum Badania Opinii Spo³ecznej (w ob-
szarze po�wiêconymprzedewszystkimwarto�ciom i normom).
Stosowne porównania i odwo³ania do powy¿szych badañ i pro-
jektów badawczych znajduj¹ siê w empirycznej czê�ci niniej-
szej publikacji.
Kwestionariusz zosta³ podzielony na 4 zasadnicze czê�ci od-

zwierciedlaj¹ce g³ówne obszary tematyczne badania.Wpierw-
szej, wstêpnej czê�ci respondent odpowiada³ na podstawowe
pytania pozwalaj¹ce ustaliæ, czy badany jest gdañszczaninem
�od urodzenia�, czy te¿ na pewnym etapie swojego ¿ycia przy-
by³ do miasta.W tym drugim przypadku prosili�my o szcze-
gó³ow¹ rekonstrukcjê procesumigracji (czas migracji, pocho-
dzenie geograficzne i spo³eczne, motywacje migracji). Druga
czê�æ kwestionariusza skupia³a siê na kwestiach identyfika-
cyjnych badanych. Pytali�my m.in. o poziom identyfikacji
z wybranymi kategoriami terytorialnymi, szczegó³owe afilia-
cje grupowe, a tak¿e o cechy stereotypowego gdañszczanina.
W czê�ci trzeciej przygl¹dali�my siê aktywno�ciom spo³eczno-
-kulturalnym gdañszczan. W ramach szeregu pytañ szczegó-
³owo rekonstruowali�my zwyczaje gdañszczan odnosz¹ce siê
do tych sfer aktywno�ci ze szczególnym naciskiem na te,które
�wiadcz¹ o sposobie/wzorze �u¿ytkowania� miasta przez ba-
danych. Czwarta czê�æ po�wiêcona by³a natomiast obszarowi
norm i warto�ci gdañszczan. Badani mieli za zadanie wskazaæ
istotne z ich perspektywywarto�ci w ¿yciu,a tak¿e odpowiedzieæ
na inne pytania oceniaj¹ce ich poziom zaufania spo³ecznego,
empatii czy dystansu spo³ecznego. Kwestionariusz koñczy³a
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rozbudowana czê�æ metryczkowa, która s³u¿y³a szczegó³owej
rekonstrukcji cech socjodemograficznych badanych, a przede
wszystkim pozycji spo³ecznej.
Badania jako�ciowe zosta³y zrealizowane w formie indywi-

dualnych wywiadów pog³êbionych na celowo-kwotowej próbie
30 osób.Mieszkañcy do badania wybierani byli z uwzglêdnie-
niem analogicznych kryteriów do tych zastosowanych w mo-
dule ilo�ciowym, czyli bior¹c pod uwagê p³eæ, wiek i poziom
wykszta³cenia, a tak¿e miejsce zamieszkania gdañszczan.
Zró¿nicowanie próby pozwoli³o na zapewnienie wysokiej
reprezentatywno�ci teoretycznej przeprowadzonej analizy.
Wykorzystany w badaniu scenariusz w pewnej mierze pokry-
wa³ siê tematycznie z kwestionariuszem ankiety. Zosta³ po-
dzielony na dwie czê�ci: dotycz¹ce perspektywy biograficznej
mieszkañców oraz ich punktu widzenia jako obserwatorów
¿yciawmie�cie. Pytali�my z jednej stronym.in.o to, jak gdañsz-
czanie spêdzaj¹ czas wolny, jakie miejsca s¹ dla nich wa¿ne
i jak wspominaj¹ Gdañsk z dawnych lat. Z drugiej za� strony
interesowa³o nas, jakie maj¹ skojarzenia z miastem, co stanowi
jego wyró¿nik, jakie znaczenie dla miejskich to¿samo�ci ma
historia i jak Gdañsk mo¿e wygl¹daæ w przysz³o�ci.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z o�miu rozdzia³ów.W pierwszym z nich

przedstawiamymeandry gdañskich to¿samo�ci,charakteryzu-
j¹c ich niejednoznaczno�ci i paradoksy,rekonstruuj¹c przy tym
historyczne �ród³a to¿samo�ci Gdañska. Ten rozdzia³ ma cha-
rakter szkicu o historii gdañskich toposów to¿samo�ciowych.
Nastêpnie piszemy o mitach, architekturze, wizerunku i lu-
dziach jako swoistych domenach, w których wyj¹tkowo silnie
przejawiaj¹ siê to¿samo�ciowe narracje.W kolejnym rozdziale
pokazujemy na przyk³adach, jak lokalna to¿samo�æ manifestu-
je siê w dzia³aniu. Charakteryzujemy aktorów tych¿e dzia³añ
i nowe projekty oraz zjawiska, które dynamizuj¹ dialogiczny
wymiar miejskich relacji. Pierwsza czê�æ ksi¹¿ki stanowi tym
samymkontekst dlaprezentacjiwynikówdanych empirycznych.
Otwieramy j¹,przybli¿aj¹c szczegó³ow¹ socjogenezêmieszkañ-
ców miasta i kre�l¹c autoportret gdañszczan. Przedstawiamy
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profile mieszkañców, których opis pozwala na udzielenie
odpowiedzi na pytanie o to, co gdañszczan ³¹czy, a co dzieli,
a tak¿e na wskazanie, jakie elementy spajaj¹miejsk¹ wspólnotê
i w jaki sposób przebiegaj¹ osie zró¿nicowañ. Czê�æ zasadni-
cza z wnioskami z badañ podzielona jest na trzy rozdzia³y.
Wpierwszej kolejno�ci piszemy omiastotwórczej funkcji iden-
tyfikacji, relacjonuj¹c m.in. kwestie zwi¹zku z miastem, po-
czucia dumy, ale te¿ zagadnieñ zwi¹zanych z mobilno�ci¹
czy percepcj¹ zmian w przestrzeni miejskiej. W nawi¹zaniu
do tych w¹tków prezentujemy dane, które pozwalaj¹ zrozu-
mieæ, jakimi normami i warto�ciami kieruj¹ siê gdañszczanie,
w tym jaki jest ich stosunek do postaw wspólnotowych.Relacjê
empiryczn¹wieñczy przedstawieniewniosków z analizy aktyw-
no�ci w czasie wolnym i strategii zaanga¿owania obywatelskie-
go mieszkañców.
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To¿samo�æ odzwierciedla, w mniejszym lub wiêkszym stop-
niu, refleksjê �wiatopogl¹dow¹ pewnego okresu (Bokszañski
2007). W naukach spo³ecznych zagadnienie to¿samo�ci poja-
wia siê na prze³omie XIX i XX wieku (Joas 2009), a korzeni
tematyki to¿samo�ciowej w socjologii mo¿emy upatrywaæ
w tradycji interakcjonistycznej. Znaczna czê�æ zainteresowañ
badawczych przedstawicieli tej szko³y, czyli przede wszystkim
Charlesa H.Cooley�a,George�a H.Meada, a nastêpnie Anselma
L. Straussa, skupia³a siê wokó³ zagadnieñ to¿samo�ci na po-
ziomie mikro (Piotrowski 1985; Strauss 2013), podkre�laj¹c,
¿e ja�ñ nie funkcjonuje w oderwaniu od otoczenia spo³ecznego
i budowana jest w sposób relacyjny,dynamiczny i kontekstowy.
Nieco pó�niej przejawy ludzkiej aktywno�ci zaczê³y byæ rozpa-
trywane jako rezultaty spo³ecznych definicji sytuacji i z³o¿o-
nej sieci wyborów aktorów spo³ecznych (Bokszañski 2007),
a to¿samo�æ sta³a siê jednym z g³ównych hase³ zwi¹zanych
z teoriami podmiotowo�ci oraz dzia³ania.
�Boom�to¿samo�ciowyw dyskursach naukowych odzwier-

ciedla zainteresowanie tematyk¹ samoidentyfikacji i koncepcji
�ja� we wspó³czesnych spo³eczeñstwach zachodnich. Kolejne
wydarzenia i procesy historyczne, takie jak: dwie wojny �wiato-
we, dekolonizacja, ruchy migracyjne, globalizacja, fale kulturo-
wych rewolucji, nacisk konsumpcjonizmu i inne powoduj¹,
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¿e pewno�æ poczucia bycia sob¹ (tak w wymiarze indywidual-
nym, jak i grupowym) staje siê dzi� ekskluzywnym przywile-
jem. Zmiany spo³eczne dotykaj¹ sieci relacji, które charakte-
ryzuje bardziej dynamika ni¿ statyka, a co za tym idzie, zna-
czenie �wiadomego aktora, który ma b¹d� mo¿e mieæ wp³yw
na scenariusze owych relacji.
Pytanie o to¿samo�æ odsy³a do relacji miêdzy podobieñ-

stwem a odrêbno�ci¹. W przypadku to¿samo�ci indywidual-
nej podkre�la siê wówczas opozycjê �ja-inny�, a w przypadku
to¿samo�ci zbiorowej � �my-oni� (Lewicka 2012).Oprócz tego
mo¿emy wyodrêbniæ tak¿e inne sposoby ujêcia to¿samo�ci:
to¿samo�æ jako stan lub jako proces, jako konsekwencja kon-
formizmu lub buntu, a tak¿e jako kategoria opisowa lub nor-
matywna. Sprawa komplikuje siê jeszcze bardziej, a mo¿e
uwypukla ró¿norodno�æ i z³o¿ono�æ pojêcia to¿samo�ci, gdy
we�miemy pod uwagê jego wymiar zbiorowy. Zakres pojêcia
to¿samo�ci zbiorowej (kolektywnej,spo³ecznej) jest silniewew-
nêtrznie zró¿nicowany, sama to¿samo�æ za� stanowi konsty-
tutywny element �wiadomo�ci kulturowej grupy (Bokszañski
2007). Jest rodzajem wyobra¿enia, metafory, spo³ecznej kon-
strukcji, stale budowanej i przekszta³canej przez dzia³aj¹ce
podmioty (Straub 2006).Ma to szczególne znaczenie, gdy mó-
wimy o to¿samo�ciach wspólnot terytorialnych, w tym spo-
³eczno�ci miejskich. Takie bowiem ujêcie pozwala nam na
uchwycenie dynamiki, procesu kszta³towania siê to¿samo�ci
lokalnej (miejskiej), a z drugiej strony na potraktowanie jej
jako swego rodzaju metafory, niekiedy przez uczestników
wspólnoty trudnej do wyra¿enia i jednoznacznego zdefinio-
wania, ale zarazem wa¿nej, bo pozwalaj¹cej na identyfikacjê
�my� jako grona osób po³¹czonych specyficznym rodzajem
u�wiadamianych wiêzi.
Przyk³adem takiego rodzaju to¿samo�ci jest to¿samo�æ

przestrzenna,która manifestuje siê w zale¿no�ci od kontekstu
na ró¿nych poziomach (od mikrospo³ecznego po globalny)
(zob. np. £ukowski 2002) i któr¹ mo¿na analizowaæ przez pry-
zmat postaw w stosunku do konkretnego miejsca. Postawy
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zawieraj¹ komponent poznawczy (to, jak postrzegana jest prze-
strzeñ i jak¹ma siê o niej wiedzê),emocjonalny (poczuciewiêzi
z przestrzeni¹ i uczucia, jakie wzbudza) oraz behawioralny
(predyspozycje do dzia³ania uwarunkowane przestrzeni¹)
(Smolarkiewicz 2010).Ten ostatni komponent jest szczególnie
istotny, bo akcentuje wagê praxis w procesach kszta³towania
to¿samo�ci spo³ecznych.
Dzi� to¿samo�æ sta³a siê raczej postulatem i celem ni¿ w³a-

�ciwo�ci¹ wspó³czesnych spo³eczeñstw i jednostek, a proble-
my z to¿samo�ci¹ s¹ �problemami orientacji� (Straub 2006)
i poszukiwania umiejscowienia. Jest w tym ukryty pewien pa-
radoks, bowiem do�æ powszechne jest przecie¿ przekonanie,
¿e wspó³czesne spo³eczeñstwa s¹ zdeterytorializowane i funk-
cjonuj¹w�krótkimhoryzoncie czasowym�.Opisywanie wspó³-
czesnych procesów to¿samo�ciowych jako prób zakotwiczenia
podkre�la procesualny charakter to¿samo�ci, w którym staje
siê ona bardziej sytuacj¹ ni¿ trwa³ym stanem (Ardener 1992;
Jaw³owska 2001). Konstruowana ci¹gle od nowa poprzez na-
stêpuj¹ce po sobie epizody jest efektem równoleg³ego nawar-
stwiania i zacierania pewnych etapów ¿ycia (Bokszañski 2007).
To¿samo�æ pozostaje wspó³cze�nie jednym z kluczowych

czynników dziel¹cych spo³eczeñstwa i jednocze�nie je spaja-
j¹cych.To¿samo�æ mo¿e rodziæ trudno�ci w dialogu z innymi,
mo¿e powodowaæ umacnianie siê na swoich pozycjach,a z dru-
giej strony mo¿e przyci¹gaæ, otwieraæ na innych i pe³niæ rolê
wspólnego mianownika dla tych jednostek, które, choæ siê
ró¿ni¹, szukaj¹ tego, co podobne.W analogiczny sposóbmog¹
dzia³aæ to¿samo�ci miejskie. Mog¹ one byæ hermetyczne,
sprawiaj¹c, ¿e miasto jawi siê jakoma³o przyjazne dla nowych
choæby mieszkañców, ale te¿ mog¹ byæ bardziej inkluzywne,
a ci nowimieszkañcymog¹ poczuæ siê w³¹czani do spo³eczno-
�ci danego miasta. O tym, jak¹ postaæ przybiera miejska to¿-
samo�æ,decyduje kilka elementów.W�ród najwa¿niejszych s¹:
przestrzeñ,mieszkañcy i narracje dotycz¹cemiasta.Przestrzeñ
mo¿e byæ nasycona ró¿nymi tre�ciami symbolicznymi.W ró¿ny
sposób mo¿e te¿ byæ oswajana i waloryzowana. Mieszkañcy
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z kolei maj¹ swoje unikatowe i specyficzne cechy (demogra-
ficzne, kulturowe, ekonomiczne i nie tylko), a dla zbiorowej
to¿samo�ci kluczowe s¹ ich postawy,aktywno�æ i wyobra¿enia
oraz istniej¹ce miêdzy nimi wiêzi, relacje i sposoby komuni-
kacji. Istotne s¹ te¿ do�wiadczenia historyczne mieszkañców
i pamiêæ spo³eczna, dzi� w znacznym stopniu spluralizowana,
bêd¹ca rezerwuarem zasobów to¿samo�ciowych, ale te¿ �ró-
d³em to¿samo�ciowych sporów i konfliktów.Narracje dotycz¹ce
miasta podkre�laj¹ jego szczególne cechy i znaczenie � to, jak
�my� i �inni� opowiadamy miasto. W tworzeniu tej narracji
uczestnicz¹ literaci i filmowcy, publicy�ci i dziennikarze, blo-
gerzy i badacze, samorz¹dowcy i nauczyciele, mieszkañcy
i przybysze, ludzie ¿yj¹cy wspó³cze�nie i ci, po których pozo-
sta³y wspomnienia.Gdañsk wydaje siê byæ przyk³ademmiasta,
gdzie to¿samo�æ pe³na niejednoznaczno�ci i napiêæ nieraz
dawa³a o sobie znaæ.
Tak postrzegana i definiowana to¿samo�æ zawiera w sobie

ró¿norodne tre�ci � zale¿ne od lokalnych kontekstów,historii,
symboli i uk³adów spo³ecznych.U¿ywana jest równie¿ do ró¿-
nych celów i mo¿e pe³niæ sprzeczne funkcje spo³eczne. Najczê-
�ciej budowana jest te¿ wokó³ paradoksów i podlega negocja-
cjom. Nie oznacza to jednak, ¿e jest w pe³ni plastyczna i ¿e
daje siê j¹ �urabiaæ� na dowolne sposoby. Zawiera bowiem
w sobie elementy trwa³e, te z porz¹dku d³ugiego trwania,
w realiach miejskich zapisane najczê�ciej w uk³adach urbani-
stycznych,w pami¹tkach architektonicznych,czy te¿ w pamiêci
spo³ecznej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Równole-
gle to¿samo�æ mo¿e byæ opresyjna i ograniczaj¹ca, szczególnie
gdy w³adza b¹d� grupy dominuj¹ce narzucaj¹ w³asn¹ narracjê,
tworz¹c �kanoniczne� obrazy lub dyscyplinuj¹c przy pomocy
ró¿nych narzêdzi (ekonomicznych, ideologicznych czy eduka-
cyjnych) cz³onków wspólnoty, przyzwyczajaj¹c ich do akcepta-
cji dominuj¹cego obrazu. Paradoksalnie jednak im silniejsza
jest opresja i sk³onno�æ donarzucania okre�lonej formu³y ideo-
logicznej, tymbardziej to¿samo�æmo¿e okazaæ siê czynnikiem
emancypacyjnym i upodmiotawiaj¹cym.
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Wprawdzie to¿samo�æ okre�la, kim jeste�my, jednak zwy-
kle stawia wiêcej znaków zapytania ni¿ oferuje gotowych
odpowiedzi. Do tego ró¿nie prezentuje siê na odmiennych
skalach. Jest zawieszona miêdzy stabilno�ci¹ a p³ynno�ci¹,
otwarto�ci¹ a stopniem zamkniêcia,u¿yteczno�ci¹ a spo³eczn¹
dysfunkcjonalno�ci¹, jednorodno�ci¹ a polifoniczno�ci¹, apo-
logetyczn¹ pewno�ci¹ a krytyczn¹ refleksyjno�ci¹,perswazyjn¹
oczywisto�ci¹ a negocjowalnym zw¹tpieniem, czy wreszcie
po¿¹dan¹ i stabiln¹ spójno�ci¹ a nieprzewidywaln¹ i ryzy-
kown¹ zmienno�ci¹.

Gdañsk tworzy unikatow¹ i specyficzn¹ spo³eczno�æ.W narra-
cjach o Gdañsku mo¿emy wyró¿niæ szereg toposów, obrazów
czy metafor, które tworz¹ zasób to¿samo�ciowych opowie�ci,
budulec,z któregomieszkañcy (g³ównie elity i instytucje) czer-
pi¹, konstruuj¹c w³asn¹ samoidentyfikacjê (Bossak-Herbst
2009). Ze wzglêdu jednak na bardzo z³o¿on¹ historiê i procesy
spo³eczne, jakie zasz³y w mie�cie w XX wieku, w sposób nie-
uchronny pojawia siê tu wiele ambiwalencji i paradoksów,
które z jednej strony prowadz¹ do sporów owarto�ci, symbole
i pamiêæ, czy generalnie znaczenie lokalnych mitów, ale z dru-
giej strony niew¹tpliwie dynamizuj¹ miejski dyskurs to¿sa-
mo�ciowy.
Gdañsk jest k³êbowiskiemmitów.Nieraz by³y one te¿ przed-

miotem refleksji publicystycznej jak i naukowej.Historyk nie-
miecki Peter Oliver Loew (2006) uwa¿a, ¿e pocz¹wszy od po-
³owy XIX wieku, przesz³o�æ w Gdañsku s³u¿y³a bardzo czêsto
nadawaniu sensu tera�niejszo�ci. Szczególnie przez ca³y wiek
XX mia³a miejsce praca nad interpretacjami lokalnej historii
w kontek�cie historii narodowych i ponadnarodowych.W rezul-
tacie zrodzi³y siê mity o niemiecko�ci, polsko�ci i wielokultu-
rowo�ci Gdañska. Ale ¿ywe by³y te¿ pomniejsze, powstaj¹ce
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trochê na marginesie g³ównych narracji,mity, jak mit Gdañska
morskiego,podkre�laj¹cy zwi¹zki miasta z morzem,prê¿nego
gospodarczo i pe³ni¹cego funkcjê okna na �wiat dla Rzeczy-
pospolitej, co wi¹za³o siê z kolei z mitem miasta otwartego,
a w konsekwencji tolerancyjnego (tam¿e). Po II wojnie �wia-
towej historyzuj¹ca odbudowa przyczyni³a siê z kolei do pow-
stania mitu miasta niepowtarzalnego, równie¿ je�li chodzi
o architekturê, a wydarzenia grudnia �70 i strajki sierpniowe
w 1980 roku da³y pretekst do uznania Gdañska za miasto nie-
pokorne i buntownicze. Nad wszystkim natomiast górowa³o
przekonanie, ¿e tutaj dziej¹ siê rzeczy donios³e, którymi
kieruje nie do koñca okre�lona si³a sprawcza � genius loci,
jakiego nie ma ¿adne inne miasto.
Analizê historycznych �róde³ to¿samo�ci Gdañska mo¿na

przeprowadziæwoparciu o kilka kluczowych elementów.Pierw-
szym jest pytanie owiekmiasta.Obchody jubileuszu 1000-lecia
pierwszej wzmianki o mie�cie w 1997 roku oraz towarzysz¹ce
im liczne wydarzenia kulturalne, spo³eczne i polityczne upo-
wszechni³y przekonanie w�ród wspó³czesnych mieszkañców
miasta, ¿e ma ono niemal odwieczn¹ metrykê (Obracht-Pron-
dzyñski 2000).Ten fakt podkre�lano jednak ju¿ znacznie wcze-
�niej,w okresie PRL-u,gdy archeolodzy odkrywali dawne �lady
grodu s³owiañskiego,comia³owoczywisty sposób s³u¿yæ zwró-
ceniu uwagi na zwi¹zki Gdañska z pañstwem Piastów, a tym
samym prawo do niego Polski i Polaków. W tej opowie�ci
zaznaczano, ¿e ¿ywio³ niemiecki w mie�cie by³ czynnikiem
zewnêtrznym, pó�niejszym (wtórnym) i nielojalnym.
Jednocze�nie w�ród mieszkañców i badaczy utrzymuje siê

przekonanie, ¿e powojenny Gdañsk by³ miastem nowym,
a dok³adniej �miastem od nowa�, by u¿yæ tytu³u jednej z wa¿-
niejszych w ostatnich lat ksi¹¿ek o powojennym losie grodu
nad Mot³aw¹ (Perkowski 2013). Ta �nowo�æ� odnosi³a siê przy
tym zarówno do wymiaru materialnego, jak i spo³ecznego.
W tym drugim przypadku prze³om roku 1945 oznacza³ bodaj
najg³êbsz¹ zmianê w historycznych dziejach miasta.W wyniku
zmian politycznych, administracyjnych i ekonomicznych,
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bêd¹cych efektem rozstrzygniêæ militarnych i dyplomatycz-
nych, gwa³townej �wymianie� ulega³a spo³eczno�æ miejska.
Niemal jednocze�nie nastêpowa³o kilka procesów spo³ecznych:
(1) ucieczka,wypêdzenia i pó�niej wysiedlenia Niemców (oraz
ludno�ci za Niemców uznanej, co niekiedy bywa³o arbitralne
i wywo³ywa³o ogromne kontrowersje), (2) wywózki czê�ci lud-
no�ci �na Wschód�, sk¹d wielu nigdy nie wróci³o, (3) procesy
weryfikacji i rehabilitacji (Bykowska 2012),(4) osadnictwo (naj-
pierw spontaniczne osadnictwo przygraniczne z powiatów ka-
szubskich i kociewskich, nastêpnie z wszystkich stron dawnej
Rzeczypospolitej � dobrowolne i przymusowe) (Skargo 2002;
Bykowska 2017) czy (5) szaber (prywatny i instytucjonalny).
Analizuj¹c powojenn¹ sytuacjê spo³eczn¹, mo¿na odnie�æ

do Gdañska ocenê Marka Latoszka, który pisa³, ¿e po okresie
dynamicznych przekszta³ceñ ludno�ciowych uformowa³ siê tu
specyficzny konglomerat spo³eczny, sk³adaj¹cy siê z ró¿nych
grup,prezentuj¹cych odmienne typymentalne,to¿samo�ciowe,
odmienne postawy polityczne (w tym prezentuj¹ce skrajnie
ró¿ne postawywobec nowego porz¹dku ustrojowo-prawnego),
wreszcie grupy o zupe³nie odmiennych do�wiadczeniach hi-
storycznych. Badacz ten podkre�la³, ¿e �od 1947 roku do lat
1963�64 mo¿na mówiæ, ¿e w miejsce relacji miêdzy ludno�ci¹
polsk¹ a niemieck¹ dominuj¹c¹ sta³a siê inna relacja � a mia-
nowicie miêdzy ludno�ci¹ rodzim¹ a nap³ywow¹ z ró¿nych
regionów Polski. Zachodzi³a ona w dwóch p³aszczyznach:
instytucjonalnej � ról i pozycji spo³ecznych, oraz w p³aszczy�-
nie terytorialnej � miejsca pochodzenia i miejsca zamieszka-
nia. (�)Wwyniku spowodowania na niebywa³¹ skalê ró¿nego
rodzaju typów migracji: planowanych i ¿ywio³owych, wymu-
szonych i dobrowolnych, w celu zrealizowania akcji osiedleñ-
czej i zagospodarowania Pomorza Gdañskiego sprowokowana
wieloregionalno�æ stanowi³a za³o¿ony wstêp do stworzenia
jednolitego spo³eczeñstwa w ramach ³adumonocentrycznego,
rz¹dzonego zasad¹ ideologiczn¹� (Latoszek 1996: 184-188).
Nigdy jednak nie dosz³o do powstania takiegomonolitu i two-
rz¹ca siê niemal ca³kowicie od nowa spo³eczno�æ Gdañska (tak
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jak ca³ego Pomorza) zachowa³awiele elementów specyficznych.
Mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e powojenny eksperyment spo³eczny
trwa, bowiem pod wp³ywem procesów migracyjnych Gdañsk
w sensie spo³ecznym nieustannie �tworzy siê od nowa�.
Powojenna zmiana nie dotyczy³a jednak wy³¹cznie sfery

spo³ecznej. Równie istotne by³y skutki w wymiarze material-
nym,poniewa¿ w wyniku dzia³añ wojennych destrukcji uleg³a
infrastruktura miejska, szczególnie w �cis³ym centrum, naj-
bardziej nasyconym symbolicznie i najsilniej kojarz¹cym siê
z dawnym Gdañskiem. Wysi³ek odbudowy miasta z ruin po
II wojnie �wiatowej by³ wyj¹tkowy przynajmniej z dwóch
powodów.Po pierwsze, fizycznie zbli¿a³ nowychmieszkañców
do miasta � mogli oni poczuæ siê jego gospodarzami (Troja-
nowska 1997). Po drugie, dawa³ mo¿liwo�æ zapocz¹tkowania
psychicznej wiêzi z miastem, gdy¿ pozwala³ na odczucie ci¹-
g³o�ci z historycznym pierwowzorem.Odbudowa Gdañska od
samego pocz¹tku budzi³a jednak kontrowersje. S¹ one zreszt¹
¿ywe do dzi�, choæ dotycz¹ ju¿ przede wszystkim samej formy
odbudowy (Friedrich 2015).Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e jednym
z najsilniejszych miejskich toposów jest: 1000-letnie miasto,
które ma dopiero 70 lat, bo wtedy zosta³o odbudowane zarówno
materialnie, jak i spo³ecznie. Jednocze�nie nale¿y podkre�liæ,
¿e nie mo¿na patrzeæ na miasto jedynie przez pryzmat jego
�ródmie�cia, poniewa¿ Gdañsk tworz¹ z jednej strony wie-
kowe osady � Oliwa (Klemp 1987), ale te¿ inne dawne wsie
(np. Matarnia, Bysewo, Brêtowo, Osowa itd.) (Go³¹bek 2010),
a tak¿e dzielnice o wiele m³odsze,�kilkuletnie�, zlokalizowane
czêsto daleko od centralnych czê�ci miasta (Najmajer 1998;
Januszajtis 2011).
Uwzglêdniaj¹c wojenne i tu¿powojenne do�wiadczenia

gdañskie,mo¿na by z powodzeniem stwierdziæ, ¿e Gdañsk jest
miastem tragicznym.W jego historii znacz¹ce s¹ bowiem nie
tylko zniszczenia i brutalne �wymiany� ludno�ci w XX wieku.
Cofaj¹c siê do odleg³ych czasów,mo¿na natrafiæ na wiele przy-
k³adów niszczenia nadmot³awskiego grodu, przynosz¹cych
fatalne skutki spo³eczne.Mo¿na tuwymieniæm.in.rze� gdañsz-
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czan urz¹dzon¹ przez Krzy¿aków,wojny ze Szwecj¹ i Rosj¹ czy
oblê¿enie Gdañska przez wojska Napoleona.Wszystkie te wyda-
rzenia sprawia³y, ¿e miasto bywa³o okaleczone, ale prezento-
wa³o przy tym wolê trwania i odradzania siê. Jest to kolejny
bardzo silny element, opisuj¹cy i charakteryzuj¹cy Gdañsk,
przywo³ywany wtedy, gdy mieszkañcy chc¹ podkre�liæ specy-
fikê i unikalno�æ miasta.
To jednak do�wiadczenia XXwieku � symbolizowane data-

mi: 1919, 1939, 1945, 1970, 1980�81, 1989�90 � najmocniej od-
dzia³uj¹ na �wiadomo�æ historyczn¹ gdañszczan.W kontek�cie
g³êbokich zmian politycznych, ekonomicznych i spo³ecznych,
które naznaczy³y losy miasta, to¿samo�æ jego mieszkañców
sta³a siê mieszank¹ ci¹g³o�ci i zakorzenienia, a przy tym tak¿e
zerwania i mobilno�ci. Do�wiadczenia historyczne i ich skutki
powoduj¹, ¿e to¿samo�æ gdañszczan i Gdañska sk³ada siê
z identyfikacji odrzuconych, utraconych, odzyskiwanych,
(re)konstruowanych, wymy�lanych, �przerabianych�, �odpa-
miêtywanych�,kontynuowanych,przywo¿onych i�wnoszonych�.
Taka to¿samo�æ podatna jest na pêkniêcia, spory i walki. Jest
przy tym z jednej strony obszarem wolno�ci, z drugiej � in¿y-
nierii spo³ecznej, czyli narzucania narracji, dyscyplinowania
i �weryfikowania�, co jest dozwolone, a co nale¿y zapomnieæ
czy przemilczeæ.
Jednym z g³ównych obszarów debaty wokó³ gdañskich to¿-

samo�ci jest kwestia relacji polsko-niemieckich,czy wrêcz nie-
mieckiego charakteru miasta, a przez to te¿ ca³ej z³o¿ono�ci
zwi¹zków z Polsk¹ Gdañska.W odniesieniu do kwestii relacji
polsko-gdañskichmo¿na wyró¿niæ kilka charakterystycznych
elementów,pojawiaj¹cych siê w dawniejszych i wspó³czesnych
dyskursach to¿samo�ciowych (Pelczar 1947). Po pierwsze, do-
tyczy to przedstawiania Gdañska jako grodu piastowskiego,
który nale¿y do pañstwa polskiego. Wymownie przywo³a³ to
w jednym z przedwojennych reporta¿y W³adys³aw Pniewski
na ³amach�Wiadomo�ci Literackich�,pisz¹c, ¿e�Gdañsk pow-
sta³ na odwiecznie s³owiañskiej ziemi, wchodz¹cej od X w. na
równi z wielu innemi ziemiami lechickiemi w sk³ad wielkiego
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pañstwa Boles³awa Chrobrego� (1939). Do tych s³ów nawi¹zy-
wali zarówno polscy historycy przed- i powojenni, jak i publi-
cy�ci, literaci czy animatorzy kultury. Zw³aszcza po 1945 roku
by³ to element istotny z punktu widzenia procesów zakorze-
niania (Kilarski 1947). Po drugie,wa¿na w tym kontek�cie jest
figura Gdañska jako miasta odzyskanego, co sta³o siê jednym
z wa¿niejszych elementów ideowych buduj¹cych to¿samo�æ
jego mieszkañców oraz legitymizuj¹cych nowe w³adze po
zakoñczeniu II wojny �wiatowej. Po trzecie, ³¹czy siê z tym
podkre�lanie dawnych zwi¹zków Gdañska z Rzecz¹pospolit¹,
zaczynaj¹c od tego, ¿e miasto (podobnie jak ca³e Pomorze �
pó�niejsze Prusy Królewskie) dobrowolnie zjednoczy³o siê
z Rzecz¹pospolit¹ (1454). Okre�lano wiêc Gdañsk jako miasto
wierne, lecz przedewszystkimkorzystaj¹ce z ³¹czno�ci z Polsk¹
(zarabiaj¹ce na po�rednictwie w handlu). Z tego jednak wyni-
ka³y równie¿ oskar¿enia o pazerno�æ, samolubno�æ czy wrêcz
¿erowanie na Rzeczypospolitej i sk³onno�æ do wzniecania
konfliktów. By³ to wiêc obraz wysoce ambiwalentny � z jednej
bowiem strony wyszukiwano wszelkich �ladów polsko�ci
w dawnymGdañsku (choæby obecnychw przestrzenimiejskiej
herbów polskich), ale z drugiej pamiêtano o niechlubnej roli
mieszczañstwa, dbaj¹cego raczej o w³asny interes ni¿ o dobro
Rzeczypospolitej.W tym te¿ kontek�cie podkre�lano, ¿e kiedy
Gdañsk utraci³ zwi¹zki z Polsk¹ i w 1793 roku zosta³ w³¹czony
do Prus, wielu jego mieszkañców nie mog³o siê z tym pogo-
dziæ i porzuci³o gród nadMot³aw¹,aby nie staæ siê poddanymi
Prusaków (najczê�ciej przywo³uje siê jako przyk³ad rodzinê
Schopenhauerów). St¹d z niema³¹ doz¹ satysfakcji zaznacza-
no, ¿e gdañszczanie, choæ niemieckojêzyczni, z w³adzy króla
Prus d³ugo siê nie cieszyli,daj¹c raczej �wiadectwo sentymen-
tu za z³otym wiekiem Rzeczypospolitej.
Z up³ywem czasu gdañska spo³eczno�æ nacjonalizowa³a siê

i z niechêci¹ odbiera³a polsko�æ stale ¿yw¹ w mie�cie. Z tej
przyczyny umniejszano jej znaczenie,a niekiedywrêcz zaprze-
czano obecno�ci Polaków wGdañsku.Po polskiej stronie kon-
sekwentnie zwracano natomiast uwagê na wszelkie formy
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aktywno�ci polskiej, szczególnie w okresie miêdzywojennym,
w czasie Wolnego Miasta. Równocze�nie spora grupa aktyw-
nych wówczas dzia³aczy polonijnych ju¿ w Polsce Ludowej
do�wiadczy³a wielu trudnych i dramatycznych prze¿yæ, które
sprawi³y, ¿e znaczna czê�æ tej spo³eczno�ci wyjecha³a do Nie-
miec.Lustrzanymodbiciemdyskusji o polsko�ci Gdañska by³o
i pozostaje nadal pytanie o jego niemiecki charakter. Dla bar-
dzo wielu osób � nie tylko Niemców � jego niemiecko�æ nie
ulega w¹tpliwo�ci, bo przecie¿ mowa o Gdañsku krzy¿ackim
i hanzeatyckim, w którym mieszkañcy mówili po niemiecku,
my�leli po niemiecku, byli dumni z niemiecko�ci, a w okresie
miêdzywojennym usilnie ¿¹dali �powrotu do Rzeszy�.
Je�li przyjrzeæ siê wspó³czesnemu dyskursowi nad to¿sa-

mo�ci¹ Gdañska, dostrzec mo¿na wzrastaj¹ce zainteresowanie
XIX-wiecznym okresem w jego historii, zw³aszcza od momentu,
gdy zosta³ on stolic¹ prowincji Prusy Zachodnie, co zaowoco-
wa³o nowymi inwestycjami oraz znacz¹c¹ zmian¹ uk³adu prze-
strzennego ��wyj�ciem poza mury miasta�.Drugi okres, który
interesuje gdañszczan, to latamiêdzywojenne,czyli czasyWol-
negoMiasta Gdañska.Przejawem tego jest choæby zauwa¿enie
i docenienie pewnych postaci i zdarzeñ z tamtego okresu.
W efekcie, choæ nadal eksponuje siê polskie w¹tki i elementy
obecne w ¿yciu niemieckiego Gdañska (liczba publikacji
o Polonii gdañskiej stale ro�nie), to jednocze�nie niemiecka
historia miasta zaczyna byæ akceptowana i traktowana jako
czê�æ ca³o�ciowego dziedzictwa Gdañska.W jakiej�mierze jest
to nastêpstwo ogromnego sukcesu albumów z serii By³ sobie
Gdañsk, ale tak¿e wielu innych publikacji oraz dzia³añ kul-
turalnych, naukowych i edukacyjnych. Uznanie niemieckiej
przesz³o�ci miasta i jego kultury nie oznacza, ¿e unika siê
mówienia o trudnych, wrêcz dramatycznych wydarzeniach
i procesach, zwi¹zanych choæby z akceptacj¹ hitleryzmu i tra-
gedi¹, do jakiej to doprowadzi³o (Schenk 2014).
Mówi¹c o wspó³czesnym dyskursie to¿samo�ciowym

w Gdañsku, nie sposób pomin¹æ coraz silniej obecnego pod-
kre�lania jegowielokulturowo�ci.U³atwia to niew¹tpliwie fakt,
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¿e historycznie rzecz ujmuj¹c,Gdañsk by³ zró¿nicowany kultu-
rowo,religijnie i jêzykowo.Z drugiej jednak stronywizja Gdañ-
ska jakomiasta wielokulturowego bywamocno krytykowana,
przede wszystkim jako chêæ �zatarcia� historycznego faktu,
¿e by³ onmiastemniemieckim.Traktuje siê wiêc j¹ jako kolejny
mit, zbli¿ony zreszt¹ do bli�niaczego wyobra¿enia o Gdañsku
otwartym i tolerancyjnym (Korduba 2009).Obydwamity, zda-
niem ich krytyków,bywaj¹ nader u¿yteczne i s¹ instrumentali-
zowane w dyskursie publicznym,na co zwracaj¹ uwagê autorzy
tak polscy, jak i niemieccy.Podkre�laj¹ przy tym,¿e celem tego
zabiegu jest wspieranie ucieczki�przed narracj¹ o niemiecko-
�ci, jak i propagowan¹ szczególnie w okresie re¿imu komuni-
stycznego, narracj¹ o polsko�ci. D¹¿¹ one do stworzenia nowej
ci¹g³o�ci lokalnego bytu, co pasowa³oby do obrazu europej-
sko�ci � zgodnie z wymogami politycznej poprawno�ci, prag-
matyzmem chwili obecnej i potrzeb¹ stworzenia nowej lokal-
nej to¿samo�ci� (Loew 2006: 68-69).
Jednak paradoks polega na tym, ¿e otwarto�æ na wielokul-

turowo�æ w�ród gdañskich Niemców zdaje siê byæ niekiedy
wiêksza ni¿ w�ród Polaków, co sprawia, ¿e to Niemcy chêtniej
i uwa¿niej przygl¹daj¹ siê np.�ladom i przejawomkaszubskim
i ¿ydowskim wmie�cie ni¿ zajmuj¹cy siê przesz³o�ci¹ Gdañska
polscy badacze. Oczywi�cie w kontek�cie dyskusji o wielokul-
turowo�ci nale¿y podkre�laæ, ¿e o tym, czy dana spo³eczno�æ
ma/mia³a taki charakter,nie rozstrzyga statystyka. Istotna jest
kwestia postaw i relacji spo³ecznych, przy czym nie nale¿y ich
idealizowaæ i uznawaæ,¿e zawszemusz¹ onebyæbezkonfliktowe.
W Gdañsku w dawnych epokach nie brakowa³o konfliktów na
tle odmienno�ci, przede wszystkim religijnej.Wystarczy przy-
wo³aæ s³ynne tumulty z 1525 i 1526 roku, kiedy luterañskie
pospólstwo i plebs zbuntowa³y siê przeciwko burmistrzowi
Eberhardowi Ferberowi i obali³y starymagistrat.Spowodowa³o
to interwencjê króla Zygmunta I Starego, który wkroczy³ do
miasta ze swoim wojskiem, �ci¹³ buntowników i przywróci³
w³adzê burmistrza.Mo¿na tu równie¿ przypomnieæ wydarze-
nia z 1576 roku, kiedy wybuch³a wojna z królem Stefanem Ba-
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torym,któremuGdañsk odmówi³ z³o¿enia przysiêgi przed po-
twierdzeniem wszystkich wolno�ci i przywilejów miejskich.
Gdañszczanie napadli wówczas na �polskie�, czyli katolickie
klasztory brygidek, karmelitów, dominikanów i cystersów.
W tym przypadku spory religijne by³y �tylko� funkcj¹ zasad-
niczej sprzeczno�ci interesów króla i miasta. Ostatecznie jed-
nak dosz³o do ugody. Gdañszczanie z³o¿yli ho³d i zap³acili
królowi sute odszkodowanie. Przy czym jednocze�nie uzna³
on przywileje miasta, potwierdzi³ jego autonomiê oraz wol-
no�æ wyznania luteran.
W pó�niejszych wiekach nowo¿ytna wielokulturowo�æ zo-

sta³a zast¹piona presj¹ nacjonalistyczn¹, bêd¹c¹ efektem pro-
cesów modernizacji i wzmacniania pañstwa prusko-niemiec-
kiego. Nie oznacza³o to jednak, ¿e ca³a spo³eczno�æ ulega³a
kulturowemu ujednoliceniu. Utrzymywa³o siê choæby zró¿ni-
cowanie religijne, a w mie�cie stale mieszka³y grupy wywodz¹-
ce siê spoza niemieckiego etnosu, np. ¯ydzi czy Kaszubi oraz
polscy Pomorzanie z innych, pozakaszubskich czê�ci nadwi-
�lañskiego regionu. Z drugiej strony faktem jest, ¿e Gdañsk
stanowi³ �maszynê� asymilacyjn¹, co podkre�lano ju¿ w XIX
i na pocz¹tku XX wieku w polskiej prasie pomorskiej. Przyby-
cie do miasta i chêæ zyskania awansu spo³ecznego oznacza³a
konieczno�æ przyjêcia kultury niemieckiej (g³ówniewwarstwie
jêzykowej,ale nie tylko).Proces ten jednak nigdy nie jest jedno-
kierunkowy, st¹d przyk³adowow niemieckiej gwarze Gdañska
nie brakowa³o s³ów,nazw i zwrotów zaczerpniêtych z kaszubsz-
czyzny czy pomorskich dialektów polskich (ale te¿ np. z nider-
landzkiego).
Wspó³cze�nie w³a�nie dziêki �zwrotowi ku wielokulturo-

wo�ci� mo¿liwe jest ponowne odczytywanie i podkre�lanie
wGdañskuobecno�ci kaszubskiej (tak historycznej, jak iwspó³-
czesnej) (Borzyszkowska-Szewczyk i Obracht-Prondzyñski
2018) czy ¿ydowskiej (Meisler 2014).Powoduje to,¿epaleta to¿sa-
mo�ciowych opcji siê poszerza,co owocuje wieloma ciekawymi
inicjatywami,podkre�laj¹cymi obecno�æwGdañskumniejszo-
�ci narodowych i etnicznych,ró¿nychwspólnot wyznaniowych,
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spo³eczno�ci Kresowiaków czy coraz liczniejszych i bardziej
zró¿nicowanych grup migrantów (Jaworska i Alieva 2015).
Obok takich toposów, jak: miasto stare (1000-letnie) i �od

nowa�, miasto niemieckie, polskie i wielokulturowe mo¿na
przywo³aæ wiele innych.Najsilniejszym jest z pewno�ci¹ figura
miasta wolno�ci i solidarno�ci. Has³o: Gdañsk � miasto wol-
no�ci, zilustrowane gdañskim herbem wraz z podpisem Nec
temere nec timide (t³um.: �Bez zuchwa³o�ci, ale i bez lêku�)
stanowi wszak oficjalne�logo�miasta1.Wiele jest te¿ inicjatyw
nawi¹zuj¹cych w Gdañsku do idei wolno�ci (np. All About
Freedom Festival czy te¿Miêdzynarodowy Festiwal Literatury
Europejski Poeta Wolno�ci). Oczywiste wydaj¹ siê równie¿
odniesienia do idea³ów solidarno�ci � do tej spu�cizny nawi¹-
zuj¹ takie instytucje, jak Europejskie Centrum Solidarno�ci
oraz Fundacja Centrum Solidarno�ci (organizuje m.in. Olim-
piady Solidarno�ci). Od wielu lat Instytut Badañ nad Gospo-
dark¹ Rynkow¹ organizuje Kongres Obywatelski (ogólnopolski
wWarszawie i pomorski w Gdañsku) i wydaje seriê publikacji
pod zbiorczym tytu³em Wolno�æ i solidarno�æ (ponad 80 to-
mów). Realizowane s¹ równie¿ badania nad pamiêci¹ o �Soli-
darno�ci� oraz polskim Sierpniem �80 (Latoszek 2003; Krze-
miñski 2010; Krzemiñski 2013).
Odwo³uj¹c siê do tych do�wiadczeñ, mo¿na powiedzieæ,

¿e Gdañsk by³ miastem wolnym, a dzi� jest miastem wolno�ci,
co oznacza te¿, ¿e jest potencjalnie (bardziej ni¿ inne) nieza-
le¿ny, samoorganizuj¹cy siê, samorz¹dny i liberalny (skoro tu
w³a�nie powsta³o jedno zwa¿niejszych �rodowisk politycznych
do liberalizmu nawi¹zuj¹cych). Jednocze�nie Gdañsk by³ za-
wszemieszczañski i zarazemwstydz¹cy siê swojegomieszczañ-
skiego dziedzictwa, choæby z tytu³u �hitlerowskiej zdrady�,
kiedy to mieszczanie gdañscy zaprzeczyli swemu historycz-
nemu etosowi i �poszli na s³u¿bê totalitaryzmu�. By³ i jest
nadal Gdañsk morski (Litwin 1998) i kupiecki, robotniczy
i przedsiêbiorczy, z jednej strony buntowniczy i niepokorny,
z drugiej za� konformistyczny i oportunistyczny. Ten histo-
rycznie z³o¿ony �mikrokosmos� mo¿e byæ trudny do objêcia

1
https://www.gdansk.pl/
redakcja/herb-flaga-
i-logo-miasta,a,17103.
Dostêp: 04.09.2018.
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i zrozumienia tak¿e dla wspó³czesnych jego mieszkañców.
Byæ mo¿e zreszt¹ z racji tej z³o¿ono�ci widaæ pewien dystans
wzglêdemhistorii czy jej s³ab¹ znajomo�æ (Micha³owski i Zbie-
ranek 2012).
Gdañsk by³ otwarty na artystów i uczonych, przez wiele

wieków nie powsta³ tu jednak uniwersytet, a humanistyka nie
by³a w cenie (Borzyszkowski i Obracht-Prondzyñski 2008).By³
te¿miastemotwartym (namigrantów,przybyszów,�nasz³ich�),
ale innych czêsto tu nie lubiano czy nawet prze�ladowano.
Gdañsk by³ i jest metropolitalny, nadba³tycki i europejski, ale
cierpia³, a mo¿e i nadal cierpi na kompleks prowincjonalno�ci
(Sagan i Canowiecki 2011).

Kiedy przyjrzymy siê wspó³czesnym dyskursom o mie�cie
i jego to¿samo�ci (naukowym, publicystycznym czy politycz-
nym), to wydaje siê, ¿e kluczowe jest napiêcie miêdzy dwiema
regu³ami � w jednej podkre�la siê monolityczno�æ, jednorod-
no�æ i typowo�æ,wdrugiej natomiast akcentujewieloetniczno�æ,
polifoniczno�æ i multikulturowo�æ. To pierwsze podej�cie jest
charakterystyczne dla narracji nacjonalistycznej (zarówno
polskiej, jak i niemieckiej). Jej echa widaæ tak¿e we wszystkich
�ujednolicaj¹cych�g³osach,które jednocze�niemaj¹ sk³onno�æ
do wykluczania grup, osób, �rodowisk �marginalnych�, staty-
stycznie nieistotnych, niewielkich, peryferyjnych i zapomnia-
nych.W ten sposób przyk³adowo w dyskusji o gdañskiej to¿-
samo�ci przemilcza siê �dzielnice�, zw³aszcza te peryferyjne,
a o tym,�czym jest Gdañsk�przes¹dza spojrzenie z perspekty-
wy centrum.Monolityczna mo¿e te¿ byæ narracja o gdañskich
etnosach,i niemusi byæ tomotywowanenacjonalistycznie (�tak
po prostu jest�).Tak jak w odniesieniu do historii Gdañskmia³
byæ niemiecki, tak dzi� jest polski, a o odmienno�ciach mo¿na
niewspominaæ.Z perspektywy�ca³o�ciowej�/�wiêkszo�ciowej�
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stoi za tym pewna racja, ale z punktu widzenia�innych� jest to
krzywdz¹ce.Ró¿norodno�æ zawsze by³a bowiemwpisanaw losy
miasta i dzi� równie¿ mo¿emy j¹ opisywaæ, m.in. przez pry-
zmat biografii, pozycji spo³ecznej, presti¿u, ideologii, stopnia
uto¿samienia z miastem czy identyfikacji regionalnej.
St¹d nie tylko merytorycznie, ale te¿ etycznie w³a�ciwsze

jest odwo³ywanie siê do regu³y ró¿norodno�ci. Jest to zreszt¹
sytuacja typowa dla pogranicza, którym Gdañsk zawsze by³,
usytuowany miêdzy l¹dem i morzem, na styku ró¿nych krain
fizjograficznych,etnosów i religii,w³adz politycznych czy obie-
gów gospodarczych. Ta polifoniczna formu³a daje siê sprowa-
dziæ do regu³y: Gdañsk jest te¿ miastem� I w tym�jest te¿��
mog¹ siê�zmie�ciæ�dawne i wspó³czesne ró¿norodne opowie-
�ci, mity i narracje. Ujawnia siê w ten sposób bogactwo miej-
sca, które zawsze nios³o nowe wyzwania. Na nowo stwarzaj¹
siebie tak¿e gdañszczanie, rozpiêci miêdzy trudn¹, niejedno-
znaczn¹,niekiedy zapomnian¹,a niekiedy przypominan¹ prze-
sz³o�ci¹, tera�niejszo�ci¹ z jej wszystkimi napiêciami, a aspira-
cyjn¹ przysz³o�ci¹, z pytaniem o to, kim chcemy byæ: na Pomo-
rzu, w Polsce, w Europie, w globalnym wy�cigu o szczê�cie.
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Ogdañskiej to¿samo�ci sporo powiedziano i niema³o przepro-
wadzono analiz tego tematu (Adamowicz 2018; Bierwiaczonek
i inni 2017; Borzyszkowska-Szewczyk i Obracht-Prondzyñski
2018; Dymnicka i Opacki 2003; Kerski (red.) 2014; Loew 2006;
Mendel i Zbierzchowska (red.) 2010;Micha³owski (red.) 2011a).
Nie ulegaw¹tpliwo�ci,¿e procesmówienia o niej i jej konstruo-
wania nieustannie trwa.Szuka siê fundamentów tej¿e to¿samo-
�ci, odtwarza siê toposy zwi¹zane zmiastem,próbuje siê okre-
�liæ ramy czego�,co bywa nazywane�gdañsko�ci¹�,odbywa siê
praca nad pamiêci¹. Mo¿na by pokusiæ siê o stwierdzenie,
¿e ca³y ten intensywnywysi³ek okre�lonych �rodowisk jest efek-
tem trudnej materii, jak¹ stanowi to¿samo�æ Gdañska � wy-
j¹tkowo niejednorodna, pe³na paradoksów i sprzeczno�ci.
Warto spojrzeæ na ró¿norodne oblicza tej to¿samo�ci,przyjrzeæ
siê temu, jakimi �cie¿kami pod¹¿a i jakich obszarów dotyka.
Poni¿ej zarysowane zostan¹ cztery ró¿ne sposoby ujmowa-

nia to¿samo�ci miasta, choæ te¿ nierzadko � co trzeba wyra�nie
podkre�liæ � nachodz¹ce na siebie. Pierwszy nale¿y do twór-
ców kultury, kreuj¹cych w swych dzie³ach narracje, obrazy
i wyobra¿eniamiast,które z czasem upowszechniaj¹ siê i staj¹
czê�ci¹ wiedzy potocznej.Drugimówi o architekturze,czy sze-
rzej o materialnej stronie miasta, stanowi¹cej podstawê dla
jego to¿samo�ci. Trzeci jest rezultatem szeroko pojêtych dzia-
³añmarketingowych,maj¹cych na celu budowanie marki i wi-
zerunku miasta na globalnym rynku.Czwarty obszar ma nato-
miast charakter spo³eczny, a istota to¿samo�ci miasta jest tu
�ci�le powi¹zana z lud�mi, którzy je zamieszkuj¹.
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O to¿samo�ci Gdañska nie da siê mówiæ, nie nawi¹zuj¹c do
przypisanych temumiastumitów, tak jak nie da siê generalnie
tworzyæ to¿samo�ci bez odwo³ywania siê do mitycznych wyo-
bra¿eñ,nadaj¹cych ludzkiemu ¿yciu sens.Cz³owiekmabowiem
naturaln¹ tendencjê do wymy�lania historii, dziêki którym
mo¿e w³asne ¿ycie umieszczaæ w szerszym kontek�cie, odkry-
waæ jego g³êbsz¹ strukturê i mieæ poczucie, ¿e wbrewwszystkim
przeciwno�ciom losu posiada ono warto�æ (Armstrong 2005).
Istot¹ mitu jest zatem siêganie w przesz³o�æ i tam szukanie
odpowiedzi na pytania zadawane dzisiaj. Jest to, mówi¹c ina-
czej, ustalenie zwi¹zku miêdzy tym, co by³o kiedy�, a tym, co
jest teraz � zwi¹zku jednak,który zwykle przybiera formêdrogi
na skróty, gdy¿ opowie�ci o przesz³o�ci bywaj¹ uproszczone
i potrafi¹ ³atwo uwodziæ. Ostatecznie rzecz ujmuj¹c, w micie
nie chodzi o prawdê i rzetelne przedstawianie faktów, lecz
o jego skuteczno�æ oddzia³ywania na czasy i do�wiadczenia
bie¿¹ce (Micha³owski 2010).
Gdañskie mity rodzi³y siê w ró¿nym czasie i ró¿nych oko-

liczno�ciach, lecz bodaj¿e jednym zwiêkszych impulsówwp³y-
waj¹cych na ich wspó³czesne powstawanie by³a gdañska lite-
ratura lat 90. Ówczesna twórczo�æ Paw³a Huellego i Stefana
Chwina wpisywa³a siê w ogólnopolski nurt, który nazywano
proz¹ nostalgiczn¹, korzenn¹ albo mitograficzn¹. Takie ich
ksi¹¿ki, jakWeiser Dawidek czyHanemann krytyka uznawa³a
za najlepsze artystycznie realizacje, jakie powsta³y w ramach
nurtu (Czapliñski 1999). Mówi¹c w du¿ym skrócie, osadzone
w Gdañsku powie�ci te s¹ wyrazem têsknoty za utraconymi
czasami dzieciñstwa, które bohaterowie staraj¹ siê poddawaæ
rekonstrukcji, czego rezultatem jest wyidealizowana i uwznio-
�lona wizja przesz³o�ci. Dzie³a Huellego i Chwina s¹ zarazem
odkrywaniemnawarstwieñnarastaj¹cychprzez lata,a o których
wsposóbnaturalny zapominano,albo zosta³yone celowowokre-
sie Polski Ludowej �schowane� jako politycznie niewygodne.
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Pocz¹wszy od rodzinnych domów, po miasto, wszystko ma,
jak siê wydaje, postaæ palimpsestu.Odkrywanie za� przeradza
siê w nawi¹zywanie duchowej ³¹czno�ci z lud�mi wcze�niej
zamieszkuj¹cymi obecn¹ przestrzeñ ¿yciow¹ bohaterów.
Na tle ca³ego ogólnopolskiego nurtu gdañsk¹ prozê mito-

graficzn¹ wyró¿nia bardzo silna ekspozycja miasta. Co nie
powinno dziwiæ, gdy¿ Huelle i Chwin mieli poprzednika �
Güntera Grassa, który w swoich powie�ciach w sposób wyj¹t-
kowy portretowa³ Gdañsk.Uczyni³ on zmiasta lat dziecinnych
niepowtarzaln¹ � z jednej strony dramatyczn¹, a z drugiej
groteskow¹ � przestrzeñ towarzysz¹c¹ m³odym bohaterom
wodkrywaniu zagadek doros³o�ci,historii czy erotyki.Gdy pod
koniec lat 70. ukaza³o siê w Polsce pierwsze � podziemne,
a potemoficjalne i ocenzurowane �wydanie Blaszanego bêben-
ka, z miejsca sta³o siê ono obowi¹zkow¹ lektur¹ w gdañskim
�rodowisku akademickim.Recepcja ksi¹¿ki, jak i jej ekraniza-
cji w re¿yserii Volkera Schlöndorffa, zatoczy³a jednak szersze
krêgi i wywo³a³a zmianê w my�leniu o Gdañsku. Zetkniêcie
z proz¹ Grassa potrz¹snê³o �wiadomo�ci¹ czê�ci gdañszczan
i da³o impuls do zmieniania oficjalnego paradygmatu�pamiê-
tania�o niemieckiej przesz³o�ci miasta.Mówi¹c krótko,ówcze-
sna lektura by³a równoznaczna z odkrywaniem historii Gdañ-
ska nieobecnej w podrêcznikach.St¹dmo¿namówiæ o wa¿nym
dla miasta etapie w prze³amywaniu obowi¹zuj¹cej w dyskur-
sie publicznym narracji (Bachórz,Micha³owski 2012).
PRL-owskawizja to¿samo�ciGdañska stopniowoprzestawa³a

byæ wiarygodna. Zaczê³o siê przepracowywanie pomijanych
przez w³adze lub najzwyczajniej niezauwa¿anych tematów
z przesz³o�ci miasta.W procesie poszukiwania nowej to¿samo-
�ci swój znacz¹cy udzia³ mia³a literatura. W obliczu czarno-
-bia³ych obrazów Gdañska, które tworzy³a przez lata propa-
ganda PRL-u, literatura proponowa³a bardziej z³o¿on¹ wizj¹
historii miasta, siêgaj¹c do tradycji europejskich i w¹tków nie-
mieckich (Krzemiñski 2003).W twórczo�ci Huellego czêstym
motywem s¹ postacie pe³ni¹ce rolê przewodników i �t³uma-
czymiasta�,którzy dziel¹ siê wspomnieniami i rzadk¹ wiedz¹,
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zwykle nabyt¹ jeszcze przed wojn¹. Ich opisy ukazuj¹ Gdañsk
nie tyle takim,jakimby³w rzeczywisto�ci, ile takim,jakimautor
na prze³omie lat 80. i 90.pragn¹³ go widzieæ, czyli miasto swoj¹
histori¹ �wiadcz¹ce o wolno�ci oraz godz¹ce w systemy totali-
tarne i idee nacjonalistyczne. Sam Huelle w jednym z wywia-
dów mówi³: �W czasach komunizmu tradycja Gdañska by³a
niezwykle atrakcyjna, przez swój republikanizm, ci¹g³e walki
i utarczki z w³adz¹ centraln¹, oraz niezwykle szerokie upraw-
nienia gospodarcze.To by³o po prostu absolutne zaprzeczenie
tego, co g³osili towarzysze: a wiêc centralizmu, kolektywizmu
i omnipotencji pañstwa� (1996). Istnia³o wiêc zapotrzebowanie
na mit Gdañska niezale¿nego z jednej strony, a z drugiej wielo-
kulturowego, co s³u¿y³o równie¿ w tamtym czasie jako prze-
ciwwaga dla PRL- owskiegomodelu homogenicznej Polski.Mit
wielokulturowo�cimia³ uderzaæ w lansowany przez propagan-
dê wzorzec �piastowski� � jednorodny etnicznie, jêzykowo
i wyznaniowo, oferuj¹c w zamian wizjê spo³eczeñstwa zró¿ni-
cowanego.
W Gdañsku Chwina kluczowe zdarzenia rozgrywaj¹ siê za-

raz po wojnie, gdy miasto jest zasiedlane przez Polaków i trwa
trudny proces oswajania nowej, poniemieckiej przestrzeni.
Dawni mieszkañcy w zdecydowanej wiêkszo�ci ju¿ wyjechali.
To,co pozostawili po sobie,nowi gospodarze albo niszcz¹,albo
skrzêtnie chowaj¹, albo jeszcze zmieniaj¹ tego symboliczne
znaczenie, aby unikn¹æ skojarzeñ z �niemiecko�ci¹�. Dzieciêcy
bohater � zarówno Krótkiej historii pewnego ¿artu, jak i Hane-
manna � nie rozumie do koñca sytuacji, ale wyczuwa, ¿e mia-
sto jest pe³ne sprzeczno�ci i niedomówieñ. Huelle i Chwin
w sposób literacki odkrywaj¹ inn¹ wersjê przesz³o�ci i buduj¹
na niej pamiêæ, tym samym daj¹c podwaliny pod, by siê tak
wyraziæ, mit za³o¿ycielski miasta, w którym odrzuca siê na-
cjonalistyczne interpretacje historii. Grass ukazywa³ koniec
pewnego �wiata w Gdañsku, za� Huelle i Chwin mówi¹ o no-
wym pocz¹tku miasta i jego nowej to¿samo�ci.
Spo³eczne znaczenie twórczo�ci Huellego i Chwina dla

mieszkañców Gdañska jest nie do przecenienia. Autorzy ci
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wytworzyli u swoich odbiorców co� w rodzaju wspólnoty ko-
munikatywnej, która niezale¿nie od pó�niejszych postaw pi-
sarzy trwa³a i trwa w fascynacji Gdañskiem i jego dzielnicami
(Bossak-Herbst 2009). Chodzi o to, ¿e tre�ci ich ksi¹¿ek, szcze-
gólnie te zwi¹zane dos³ownie z miastem, sta³y siê czê�ci¹ dys-
kursu publicznego, a wykreowana fikcja literacka w po³¹cze-
niu z do�wiadczeniami czytelników tworzy³a wa¿ny element
daj¹cy podstawy dla lokalnej to¿samo�ci. Przyk³adem tego
niech bêd¹ losy wiaduktu nad dawn¹ Kolej¹ Kaszubsk¹, która
by³a czynna w latach 1914-1945. Po wojnie kolej zlikwidowano,
ale wiadukt pozosta³. Popularno�æ w�ródmieszkañców zyska³
dziêki pojawieniu siê na ok³adce pierwszego wydaniaWeisera
Dawidka. Odt¹d nieoficjalnie zaczêto go nazywaæ Mostem
Weisera. Z powodu budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
w 2013 roku wiadukt zosta³ przeznaczony do rozbiórki.Wybu-
rzenie po³¹czone z inscenizacj¹ bitwy wojsk radzieckich i nie-
mieckich ogl¹da³o oko³o 3 tysiêcy osób.
Nie tylko s³owo mia³o udzia³ w tworzeniu nowej gdañskiej

mitologii. Byæ mo¿e jeszcze wiêksz¹ si³ê ra¿enia posiada³y ob-
razy, a dok³adniej zdjêcia zamieszczone w wydanym albumie
By³ sobie Gdañsk. Publikacja ta bowiem ukazywa³a miasto na
przedwojennych fotografiach. Nak³ad rozszed³ siê w b³yska-
wicznym tempie i nie skoñczy³o siê na dodrukach.Autorzy tego
przedsiêwziêcia � Donald Tusk,Wojciech Duda,Grzegorz For-
tuna i Konrad Nawrocki, ludzie zwi¹zani ze �rodowiskiem
gdañskich libera³ów � w obliczu popularno�ci wydawnictwa
i sporego, pozytywnego odzewu spo³ecznego postanowili dalej
odszukiwaæ stare fotografie i publikowaæ je w nastêpnych albu-
mach. Zamieszczane w nich przedwojenne fotografie ukaza³y
Gdañsk s³abo b¹d� w ogóle nieznany. U�wiadamia³y te¿, jak
miasto, które do koñca wojny zamieszkiwane by³o i kszta³to-
wane g³ównie przezNiemców,po roku 1945 uleg³o gigantycznej
przemianie.Przedsiêwziêcie,oprócz charakteru poznawczego,
stawia³o sobie za cel równie¿ emocjonalne przybli¿enie nie-
istniej¹cego dotychczas w �wiadomo�ci wspó³czesnychmiasta.
W przedmowie do drugiego albumu Donald Tusk napisa³:
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�Mo¿na siê by³o spodziewaæ, ¿e nieznane zdjêcia przedwojen-
nego Gdañska wzrusz¹ tych, którzy jego obraz zachowali we
w³asnej pamiêci. Im g³ównie dedykowali�my tê ksi¹¿kê. Ale
mocne wra¿enie wywar³a ona tak¿e na innych pokoleniach
gdañszczan.Tych,którzy przybyli tu budowaæmiasto na nowo
po roku �45 i tych, którzy ruiny znaj¹ tylko z ilustracji w pod-
rêcznikach historii. Widok m³odych ludzi spaceruj¹cych po
mie�cie z naszym albumem s³u¿¹cym za przewodnik da³ nam
chyba satysfakcjê najwiêksz¹, bo niespodziewan¹. Liczyli�my
po cichu,¿e stare zdjêcia pozwol¹ choæby wma³ej czê�ci zast¹-
piæ naturalne korzenie, daæ namiastkê ci¹g³o�ci, tak potrzeb-
nej w tymmiejscu �mamywra¿enie � nie przeliczyli�my siê�
Wobec �ladów przesz³o�ci miasta, jego mieszkañcy nie chc¹
i nie potrafi¹ byæ obojêtni� (1997: 5). Jednym z nastêpstw pu-
blikacji albumówby³a kontynuacja idei prezentowania starych
fotografii, czy szerzej, zajmowania siê dawnymGdañskiem,na
³amach nowopowsta³ego pisma �30 dni�. Dyskurs o mie�cie
wszed³ wówczas na wy¿szy poziom, gdy¿ g³os zaczêli zabieraæ
profesjonali�ci, ale te¿ otworzy³ siê na wszystkich, którzy
mogliby co� do niego wnie�æ, publikuj¹c przyk³adowo w³asne
wspomnienia.
Po latach zaczê³y pojawiaæ siê opinie,¿e ca³y boomna gdañ-

sko�æ to nic innego jak nowa postaæ mitologizacji przesz³o�ci
miasta, w której za nic ma siê historyczne fakty (Loew 2006).
Paradoksem by³o to, ¿e w�ród krytyków znale�li siê tacy, któ-
rzy sami po czê�ci przyk³adali rêkê do budowania nowych
mitów, jak np. Stefan Chwin (2014). Dowodzi³ on, ¿e przeobra-
¿enia w gdañskiej pamiêci po 1989 roku to rezultat proeuro-
pejskiej ideologizacji i nie maj¹ one wiele wspólnego z rzetel-
nym ustosunkowaniem siê do niemieckiej przesz³o�ci Gdañ-
ska. Faktycznie odbywa siê wysi³ek, aby przywracaæ pamiêæ
oNiemcach, lecz czêsto s¹ to dzia³ania pozorne i powierzchow-
ne,w istocie przybieraj¹ce formê drugiej degermanizacji. Je�li
pierwsza mia³a miejsce w Polsce Ludowej i by³a jawna, gdy¿
w³adza nie ukrywa³a niechêci do �ladów po Danzigu, to druga
jest bardziej maskowana i polega mniej wiêcej na tym, ¿e przy
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nawi¹zywaniu do przedwojennej i dziewiêtnastowiecznej prze-
sz³o�ci Gdañska skrzêtnie unika siê s³owa�niemiecki�oraz nie
wykazuje siê zainteresowania lud�mi, którzy wówczas miasto
tworzyli. Fascynacja przesz³o�ci¹ mia³a odhumanizowany,
bo pomijaj¹cy ludzkie losy charakter i skupia³a siê przede
wszystkim na kulturze materialnej.
Tê prawid³owo�æ widaæ w dyskursie powsta³ym wokó³

albumów fotograficznych przedstawiaj¹cych dawny Gdañsk.
Chwin pisa³, ¿e�albumy te nie s¹ odbierane przez czytelników
jako ksi¹¿ki o Gdañsku niemieckojêzycznym z wieku XIX
i pocz¹tkówwiekuXX,lecz jako ksi¹¿ki o Gdañsku »dawnym«.
S³owo »dawny« pozwala unikn¹æ s³owa »niemiecki«. (�)
Wszyscy mówi¹, ¿e interesuj¹ siê »Gdañskiem dawnym«. (�)
Wka¿dymrazie gdañszczanie zainteresowani przesz³o�ci¹mia-
sta chcieli mieæ w swojej pamiêci Gdañsk równocze�nie jako
miasto niemieckie i miasto nie-niemieckie. Pojêcie »Gdañsk
wielokulturowy«, które zrobi³o wówczas prawdziw¹ karierê,
pozwala³o osi¹gn¹æ ten cel� (tam¿e: 236). Trzeba przy tym
zaznaczyæ, ¿e mit wielokulturowo�ci by³ atrakcyjny nie tylko
z powodu swojej funkcji neutralizuj¹cej fakt, ¿e w Gdañsku
przez ostatnich kilka dominowa³ ¿ywio³ niemiecki. Siêgano
po niego tak¿e dlatego, ¿e dobrze wspó³brzmia³ z proeuropej-
skimi aspiracjamimiasta i pasowa³ dowizji Gdañska jakowa¿-
nego o�rodka post-nacjonalistycznej Europy.
W gdañskiej mitologii w ostatnich latach nast¹pi³y pewne

zmiany. Atrakcyjno�æ przesz³o�ci, która przyci¹ga³a uwagê
gdañszczan w latach 90., nieco straci³a na znaczeniu. To, co
wydawa³o siê w niej �wie¿e i magiczne, nie tyle zanik³o, co
uleg³o rozproszeniu, a przez to te¿ s³abiej wybrzmiewa w dys-
kursie publicznym.Wdalszym ci¹gu lokalne w³adze odwo³uj¹
siê do mitu wielokulturowo�ci i miasta otwartego, ale czyni¹
to, maj¹c przyk³adowo na celu budowê wizerunku miasta.
W tym sensie te¿modyfikacji uleg³ solidarno�ciowymit,prze-
kszta³caj¹c siê w wizerunek miasta wolno�ci. W kontek�cie
budowania gdañskich to¿samo�ci wiêksz¹ rolê zaczê³a odgry-
waæ aktywno�æ mieszkañców w dzielnicach, w organizacjach
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pozarz¹dowych czy w Internecie, gdzie powstaj¹ strony i blogi
o mie�cie i jego czê�ciach � w zdecydowanej wiêkszo�ci s¹ to
inicjatywy oddolne. Je�li niektórym z nich mo¿na by przypisaæ
dzia³alno�æ mitotwórcz¹, to zdecydowanie ma ona przyczyn-
karski charakter i jest dowodem na spluralizowanie i demo-
kratyzowanie siê pamiêci o mie�cie.
Przesz³o�æwdyskursie to¿samo�ciowymGdañska jestwdal-

szym ci¹gu wa¿na. Nast¹pi³o jednak przesuniêcie pewnych
akcentów i jej,by tak rzec,uniwersalizacja.Eksplorowanie nie-
mieckiej historii sprzed II wojny �wiatowej i opisywanie jej
�ladów jest w mniejszej lub wiêkszej skali tendencj¹ w³a�ciw¹
dla miast Ziem Zachodnich i Pó³nocnych. Szukanie w nich
w¹tków wielokulturowych te¿ nie jest wyj¹tkiem. Podobnie
rzecz siê ma z literatur¹ korzenn¹. W Gdañsku wszystkie te
zjawiskawyst¹pi³y jednak,mo¿na powiedzieæ,ze zdwojon¹ si³¹.
Przesuniêcie akcentów polega natomiast na tym, ¿e dzisiejszy
gdañski dyskurs to¿samo�ciowy oparty o przesz³o�æ siêga do
czasów bli¿szych, do czasów po II wojnie �wiatowej, niemal
bez ustosunkowywania siê do niemieckiego dziedzictwa.Z dru-
giej strony skala zmian, jaka dokona³a siê przez ostatnie trzy-
dzie�ci lat,sprawia,¿ewiele fragmentów tamtegomiasta z epoki
PRL-u albo wygl¹da nie do poznania, albo bezpowrotnie znik-
nê³a. Ponadto, co wa¿ne, gdañszczanie jego przesz³e obrazy
konfrontuj¹ ju¿ z w³asnymi do�wiadczeniami i obejmuj¹ in-
dywidualn¹ pamiêci¹. Gdañsk nie stanowi w tym przypadku
wyj¹tku, bowiem ten sentymentalny zwrot w przestrzeñ miej-
sk¹ okresu PRL-u spotykany jest powszechnie i w innych pol-
skich miastach.Wa¿n¹ rolê odgrywa tutaj równie¿ fotografia.
WGdañsku popularno�ci¹ od lat cieszy siê seria albumów Fot.
Kosycarz (pierwszy opublikowany w 2006 roku),które prezen-
tuj¹ zdjêcia dokumentuj¹ce g³ównie ¿ycie codzienne miasta
sprzed 1989 roku. Wydany w 2018 roku, jak na razie ostatni,
album dotyczy trzech po³udniowych dzielnic Gdañska � Oruni,
Che³mu, Siedlec � które w ostatnim czasie przesz³y chyba naj-
wiêksz¹ metamorfozê ze wszystkich innych dzielnic. Przez
wiêkszo�æ okresu PRL-u by³y to obszary peryferyjne, a dzi�
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zlokalizowane s¹ na nich nowe osiedlamieszkaniowe.Istotnym
zmianomuleg³a te¿ infrastruktura drogowa.Jak zwyklewprzy-
padku albumów Fot. Kosycarz gdañszczanie mog¹ porównaæ
skalê zmian w mie�cie, a mieszkañcy wychowani w tych dziel-
nicachmaj¹ szansê przypomnieæ sobie szko³y,do których cho-
dzili, znane im niegdy� z okolicy sklepy i lokale gastronomicz-
ne czy wydarzenia, w których byæ mo¿e uczestniczyli, a dzi�
rozpoznaj¹ na fotografiach swoich bliskich i s¹siadów.

Architekturê i uk³ady urbanistyczne nale¿y uznaæ za jedn¹
z form wizualizacji to¿samo�ci miasta. Chodzi o to, ¿e prze-
strzeñ miejska z jednej strony stanowi funkcjonalny kontekst
¿ycia mieszkañców, z drugiej jednak poszczególne jej elementy
to materia, w której odciskaj¹ siê warto�ci �wiadcz¹ce o ¿yj¹-
cych wmie�cie ludziach.Swoje �lady pozostawia w niej czasami
wielka historia, kiedy indziej lokalna pamiêæ. Przez ni¹ wyra-
¿one zostaj¹ polityczne i gospodarcze aspiracje rz¹dz¹cych,
albo pozytywne i negatywne emocje mieszkañców. Wreszcie
przestrzeñ miejska potrafi oddaæ model to¿samo�ci, który
determinuje dane miasto. Ta ostatnia kwestia wi¹¿e siê z ro-
dzajem zmian, jakie zachodziæ mog¹ w miastach. Zasadniczo
wyró¿niæ mo¿na dwa typy transformacji: radykaln¹, któr¹
w warstwie architektonicznej i urbanistycznej charakteryzuje
modyfikacja, oraz bardziej ewolucyjn¹, przybieraj¹c¹ formê
nawarstwiania siê elementów architektury (Rewers 2005).
Modyfikacja pojawia siê wówczas, gdy zmiany w tkance miasta
s¹ równoznaczne z niszczeniem starej zabudowy i zastêpowa-
niem jej nowymi budynkami,pod¹¿aj¹cymi za duchem czasu.
W idei nawarstwiania natomiast unika siê zrywania ci¹g³o�ci
przestrzennejmiasta � obok starych zabudowañ pojawiaj¹ siê,
pozostaj¹ce w dialogu z przesz³o�ci¹, nowe, a czêsto stosowa-
nymi zabiegami s¹ rekonstrukcje i rewitalizacje. Pierwszy typ
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transformacji obrazuje to, co siê sta³o w XIX-wiecznym Pary¿u
czy w Berlinie po II wojnie �wiatowej. Przypadkiem znamien-
nym dla nawarstwiania siê zabudowy jest Gdañsk.
Znaczenie warstwy architektonicznej i urbanistycznej dla

to¿samo�ci Gdañska uznaæ nale¿y za niezmiernie wa¿ne.Powo-
dów tego stanu rzeczy jest kilka. Po pierwsze, transformacja
przestrzeni o charakterze nawarstwiania pokazuje, jak istotn¹
rolêwkonstruowaniu to¿samo�ci odgrywa przesz³o�æ,a przede
wszystkim sposób ustosunkowania siê do niej obecnie.Po dru-
gie, specyficznym przyk³adem nawarstwiania siê i jednym
z fundamentalnych dla dzisiejszego kszta³tumiasta wydarzeñ,
ale te¿ czym� istotnym ze spo³ecznego punktu widzenia, by³a
odbudowa Gdañska ze zniszczeñ wojennych. Po trzecie, kwe-
stie architektury i urbanistyki stanowi¹ przedmiot wyj¹tkowo
¿ywych, publicznych debat. Patrz¹c za� szerzej,mo¿na powie-
dzieæ, ¿e ca³a kultura materialna Gdañska ma potencja³ wzbu-
dzania emocji, bêd¹c miêdzy innymi inspiracj¹ dla twórców
czy mi³o�ników historii. Po czwarte, pojawianie siê wspó³cze-
snej architektury, a w szczególno�ci wznoszenie w ostatnich
latach spektakularnych obiektów sportowych i instytucji kul-
tury, ukazuje aspiracje metropolitalne miasta.
To¿samo�æ przestrzenn¹ z³o¿on¹ z nawarstwieñ t³umaczy

metafora miasta-palimpsestu, która wykorzystywana jest
we wspó³czesnej humanistyce, traktuj¹cej architekturê i urba-
nistykê jako zapisywane po sobie i nak³adaj¹ce siê na siebie
teksty (Bag³ajewski 1999; Rybicka 2011).W mie�cie o tak nie-
jednoznacznej historii jak Gdañsk palimpsest to tre�ci, które
dla wspó³czesnych nie do koñca bywaj¹ znane. St¹d daj¹ca siê
zauwa¿yæ praca twórców kultury, ale i czê�ci zwyk³ych miesz-
kañców, aby tre�ci te odkryæ, na nowo odczytaæ i przyswoiæ.
Stosowanie metafory palimpsestu jest te¿ prób¹ oddania
zmienno�ci do�wiadczeñ ludzi,którzymiasto przez wieki two-
rzyli.W miejskiej architekturze istotne staj¹ siê nie tylko tra-
dycje i style poszczególnych epok, nie tylko jej pochodzenie
i �lady,które nosi (niemieckie,holenderskie,polskie,¿ydowskie
czy kaszubskie), ale te¿ piêtno wa¿nych dla miasta wydarzeñ.
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Nawarstwianie jest wiêc praktyk¹ budowania ci¹g³o�ci miasta
niezale¿nie od zawirowañ historii.Warto jednak zwróciæ przy
tymuwagê,¿e nawarstwianie jestmo¿liwe,lub przebiega ³atwiej
w mie�cie otwartym, w którym zapewnione s¹ wszelkiego
rodzaju przep³ywy. Historyczne plany Gdañska pokazywa³y
takie rozwi¹zania urbanistyczne. Pró¿no szukaæ by³o w nich
ulic koncentrycznie zmierzaj¹cychdo jednegopunktu �do cen-
trum. Zamiast tego miasto sk³ada³o siê z traktów komunika-
cyjnych biegn¹cych prostopadle w stronê rzeki, na której zlo-
kalizowano port. Mo¿na powiedzieæ, ¿e przestrzeñ Gdañska
okre�la³y ulice,zmierzaj¹ce od l¹du kumorzu,cowkonsekwen-
cji prowadzi³o do otwarcia przestrzennego i mentalnego mia-
sta na �wiat (Rewers 2005).Dzisiejsze G³ówneMiasto po wojnie
odbudowano z zachowaniem dawnej siatki ulic i choæ formy
kamienic lu�no nawi¹zywa³y do stanu sprzed lat, a Mot³awa
ju¿ nie pe³ni³a funkcji portu, przywracanie ¿ycia historycznej
czê�ci Gdañska wpisuje siê w proces nawarstwiania, czyli doda-
wania miastu w imiê ci¹g³o�ci kolejnych to¿samo�ci.
Pewnym paradoksem jest, ¿e w odbudowê Gdañska po

II wojnie �wiatowej zaanga¿owani bylimieszkañcy,czyli w zde-
cydowanej wiêkszo�ci ludno�æ nap³ywowa, która wcze�niej
z miastem nie mia³a nic wspólnego. Kontrowersje przy tym
mo¿ewzbudzaæ fakt,¿e po czê�ci sta³o siê tak z pobudek propa-
gandowych, których celem by³o uczynienie miasta bli¿szego
nowym mieszkañcom, eksponuj¹c jego polskie w¹tki i zacie-
raj¹c �lady niemieckiej obecno�ci. Maj¹c jako alternatyw¹
dla odbudowy koncepcje zak³adaj¹ce wzniesienie miasta od
podstaw,w³adze pañstwowe ostatecznie wybra³y rozwi¹zanie,
które mia³o legitymizowaæ polsk¹ obecno�æ w powojennym
Gdañsku (Friedrich 2015).Mo¿na powiedzieæ, ¿e decyzje o od-
budowie i kszta³t tej¿e by³y form¹ adaptacji tradycji archi-
tektonicznej miasta do ówczesnych warunków i potrzeb,miej-
scami tak daleko posuniêtej, ¿e niemaj¹cej nic wspólnego
z pierwowzorem.Ciekawew tymkontek�cie jest wyznanie jed-
nej z najbardziej zas³u¿onych postaci dla odbudowy Gdañska,
artystki malarki dekoruj¹cej w latach 1953�1955 ulicê D³ug¹
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i D³ugi Targ, Józefy Wnukowej, która stwierdzi³a, ¿e przy pra-
cach nad dekoracjami�chodzi³o o stworzenie pozorów bogatej
warstwy kulturowej, która � choæ nigdy tak¹ nie by³a � mog³a
w Gdañsku byæ� (Friedrich 2007: 11). W rezultacie w dekora-
cjach dominuje efekt wrêcz ba�niowy, by nie powiedzieæ post-
modernistyczny, co sprawia wra¿enie, ¿e niektóre budynki
swoi�cie wyprzedzaj¹ swój czas. Mówi¹c krótko, powojenna
odbudowaG³ównegoMiastamo¿e byæ potraktowana jakoprzy-
k³adwspó³czesnych zjawisk,kiedy to tradycjê ubiera siêwnowe
szaty (Nieroba, Czerner i Szczepañski 2010). Tak czy inaczej,
odbudowa sta³a siê powodem do dumy gdañszczan i jednym
zwa¿niejszych elementów formowania ich lokalnej to¿samo�ci.
Mo¿na zak³adaæ, ¿e przy tak rozproszonych biografiach i pa-
miêciach, jakie wnie�li do Gdañska powojnie jego nowimiesz-
kañcy, gdy nie da³o siê w nim odtworzyæ warto�ci podtrzymu-
j¹cych stare to¿samo�ci,kulturamaterialnamiasta,w tym jego
architektura,okaza³a siê byæ bardzo wa¿n¹ po¿ywk¹ dla rodz¹-
cych siê gdañskich identyfikacji. Nic te¿ dziwnego, ¿e nieraz
o architekturê w Gdañsku toczy³y siê zagorza³e spory.
Ich tradycja siêga, jak siê wydaje, jeszcze drugiej po³owy

XIX wieku, gdy pruska administracja w celu poprawy warun-
ków komunikacyjnych dokonywa³a wyburzeñ w G³ównym
Mie�cie, dotycz¹cych przede wszystkim �redniowiecznej zabu-
dowyoraz przedpro¿y.NiemieccymieszkañcyGdañska,ceni¹cy
minion¹ wielko�æ miasta, podnosili g³osy protestu przeciw
bezwzglêdnemuobchodzeniu siê zdziedzictwemarchitektonicz-
nym.Przedpro¿y nie uda³o siê jednakuratowaæ.Wpó�niejszych
latach okresu miêdzywojennego, gdy w stosunku do architek-
turymiasta górêwziê³y tendencje zachowawcze,rozgorza³ spór
o to, czy historyczne obszary �ródmie�cia poddawaæ moder-
nizacji i jak dalecemo¿na siê wniej posun¹æ (Loew 2013).Nowa
sytuacja po II wojnie �wiatowej sprawi³a, ¿e polska w³adza,
przejmuj¹c obróconyw zgliszcza Gdañsk,musia³a stan¹æ przed
dylematem, czy odbudowywaæ stare, czy budowaæ od nowa?
Zwyciê¿y³a pierwsza opcja, a historyczna architektura, trakto-
wana z nabo¿no�ci¹,zaczê³awyznaczaæ kanony tego,jak nale¿y,
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przynajmniej w gdañskim �ródmie�ciu,budowaæ.W latach 90.
zami³owanie dohistorycznej architektury,od�wie¿one iwzmoc-
nione fascynacj¹wizerunkamiGdañska przedwojennego,spra-
wi³o, ¿e krytyce zaczê³o podlegaæ to, co wywo³a³o poniek¹d to
zami³owanie � powojenna odbudowa Gdañska. Pojawi³y siê
opinie,¿emaona charakter atrapy i sprawiawra¿enie dekoracji
teatralnych. A za fasadami kryje siê typowa mieszkaniówka
i ¿e generalnie ulicom G³ównego Miasta brak klimatu, który
odnale�æ mo¿na na przedwojennych fotografiach. Równolegle
z krytyk¹ sz³a aprobata dla niemieckiego dziedzictwa archi-
tektonicznego prze³omu XIX i XX wieku, które zachowa³o siê
w niezniszczonych przez wojnê fragmentach niektórych dziel-
nic, jakWrzeszcz czy Oliwa. Nobilitowana by³a te¿ architektu-
ra czê�ci budynków publicznych � pochodz¹cych z tamtego
okresu i wzniesionych miêdzy innymi w stylu wilhelmiñskim
�którawokresie odbudowyuznawana by³a za estetyczniema³o
warto�ciow¹ i obc¹ ideologicznie, bo kojarzon¹ z pañstwem
pruskim.Uznawano wrêcz, ¿e to przejaw�gdañsko�ci�w archi-
tekturze (Friedrich 1999). W rezultacie w Gdañsku star³y siê
�rodowiska opiniotwórcze, pocz¹wszy od architektów, przez
polityków, po dziennikarzy i literatów, którzy podzielili siê
na zwolenników nawi¹zywania przy nowych realizacjach do
architektury historycznej czy nawet jej na�ladownictwa oraz
tych,którzy najchêtniej ignorowaliby odniesienia doprzesz³ych
form i u¿ywali kontrastu, zestawiaj¹c nowe ze starym. Przed-
miotem debat sta³y siê zarówno obiekty realizowane, jak i pla-
nowane. Debatowano o dokoñczeniu odbudowy w granicach
G³ównegoMiasta,zagospodarowaniuTarguWêglowego,odtwo-
rzeniu hoteluDanzigerHoff czy estetyce City Forum.Niezmien-
nie sta³e miejsce w debatach mia³y tematy przysz³o�ci Wyspy
Spichrzów i terenów postoczniowych. Z czasem jednak, gdy
wGdañsku zaczêto zdecydowanie wiêcej budowaæ, spór wyga-
sa³, a w praktyce wiêcej do powiedzenia mia³y wytyczne kon-
serwatorskie.W rezultacie nowe realizacje od strony estetycz-
nej balansowa³y pomiêdzy tradycj¹ a nowoczesno�ci¹, przy
czym nieodmiennie na ich elewacjach pojawia³a siê ceg³a �
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podstawowy budulec/element tworz¹cy to¿samo�æ gdañskiej
architektury. Nie oznacza to, ¿e kontrowersje wokó³ nowych
budynków zanik³y.Wprost przeciwnie, zaczê³y wybuchaæ coraz
czê�ciej w zwi¹zku z realizacjami poza historycznym centrum.
Co wiêcej, nie by³y to ju¿ spory elit intelektualnych, ale spo-
³eczne akcje protestu. Z ró¿nym skutkiem sprzeciwiano siê
m.in. budowie wie¿owców Quattro Towers we Wrzeszczu czy
trzech trzydziestometrowych obiektów w Brze�nie.
Stosunek do architektury historycznej i konieczno�æ

uwzglêdniania jej kontekstu nie wydaje siê byæ ju¿ problemem,
który rozpala debatê publiczn¹. �ródmie�cie Gdañska wype³ni-
³o siê tyloma realizacjami, ¿e ewentualne mniejsze lub wiêksze
architektoniczne kontrowersje nie wzbudz¹ obecnie takiego
zainteresowania, jak to bywa³o wcze�niej. Wygl¹da na to, ¿e
wówczas dyskusja o architekturze w jakim� sensie zastêpowa³a
realn¹ architekturê. Dzi� wypowiadaj¹ siê aktywi�ci miejscy,
na internetowych stronach po�wiêconych miastu komentowane
s¹ poszczególne projekty. Pojawiaj¹ siê te¿ g³osy podnosz¹ce
argument sprzedania Gdañska deweloperom. Nawet jednak
powa¿ne kontrowersje zwi¹zane z kszta³tem kompleksu han-
dlowo-us³ugowego Forum Gdañsk przestaj¹ mieæ znacze-
nie, gdy¿ to miejsce wype³ni³o siê lud�mi i o¿ywi³o tê czê�æ
�ródmie�cia.
Nie zmienia to jednak faktu, ¿e architektura pozostaje dla

to¿samo�ci Gdañska istotna. Zmieni³ siê w pewnym sensie jej
profil i zadania. Nie da siê ukryæ, o czym �wiadcz¹, obok de-
klaracji padaj¹cych z ust w³odarzy miasta, inwestycje zrealizo-
wane w ostatnich latach, ¿e Gdañskmametropolitalne aspira-
cje. Prze³o¿y³o siê to miêdzy innymi na budowê spektakular-
nych obiektów dla instytucji kultury. Wszystko to dzieje siê
zgodnie z trendem, który wyznaczy³o Bilbao, a dok³adniej
z przekonaniem, ¿e w rozwoju miasta pomócmog¹ inwestycje
w infrastrukturê kulturaln¹. To one w³a�nie pod koniec XX
wieku zmieni³y oblicze hiszpañskiego miasta.Miêdzy innymi
dziêki wzniesionemu tamMuzeum Guggenheima � oryginalne-
mu budynkowi autorstwa Franka Gehry�ego, prezentuj¹cemu
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dzie³a sztuki wspó³czesnej � z prowincjonalnego, przemys³o-
wegomiasta Bilbao sta³o siê przyci¹gaj¹c¹ rzesze turystów sto-
lic¹ kultury.Efekt,jaki osi¹gniêtowKrajuBasków,sta³ siê szybko
punktemodniesienia dla innychw³adz komunalnych,chc¹cych
poprawiæ sytuacjê ekonomiczn¹ swoich miast. Trend ten nie
omin¹³ tak¿e Polski (Afeltowicz i inni 2018). U�wiadomiono
sobie, ¿e kultura � inwestowanie w instytucje,a przede wszyst-
kim rozbudowa infrastruktury, najlepiej w formie spektaku-
larnych realizacji architektonicznych � mo¿e przynosiæ te¿
wymierne korzy�ci ekonomiczne. Na fali tego przekonania
w Polsce zaczêto wznosiæ filharmonie,muzea, biblioteki, centra
kultury i teatry.Na inwestycje w kulturê opakowan¹ w spekta-
kularne budynki postawiono nie tylko w wiêkszych miastach,
jak: Szczecin, Bia³ystok czy Lublin. Swoj¹ �filharmoniê� ma
Wejherowo, a ¯ory � muzeum,w mniejszej skali przypomina-
j¹ce to w Bilbao.Przy ró¿nych celach tych instytucji i skutkach
ich funkcjonowania pojawia siê równie¿ skrajnie negatywne
postrzeganie ich jako ukrytych �pomników� wystawianych
sobie przez w³adze samorz¹dowe (tam¿e).
Niezale¿nie od stopnia kontrowersji, jakie budz¹ realizowa-

ne obiekty,widaæ,¿e poszczególne instytucje podlegaj¹ ró¿nym
formom instrumentalizacji, staj¹c siê ikonami s³u¿¹cymi do re-
alizacji celów wizerunkowo-promocyjnych miast.W Gdañsku
w ostatnich latach postawiono trzy spektakularne budowle:
Europejskie Centrum Solidarno�ci,Gdañski Teatr Szekspirow-
ski i Muzeum IIWojny �wiatowej.W pewnym sensie wszystkie
one sta³y siê nowymi architektonicznymi wizytówkami Gdañ-
ska i kontrapunktemdla dotychczasowych historycznych sym-
boli miasta. Unikaln¹ warto�æ ich architektury doceniano
w recenzjach i komentarzach pojawiaj¹cych siê nie tylkow pis-
mach bran¿owych. Wydaje siê, ¿e dziêki tym realizacjom
Gdañsk zaistnia³ namapie Polski jakomiejsce, gdzie zobaczyæ
mo¿na ciekaw¹ i nowoczesn¹ architekturê. Nie da siê jednak
ukryæ, ¿e realizacje te wywo³uj¹ ró¿ne kontrowersje. Szczegól-
nie Gdañski Teatr Szekspirowski wzbudzi³ mieszane uczucia.
Twierdzono, ¿e bry³a nie koresponduje z otoczeniem, a na
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elewacji pojawi³a siê wprawdzie ceg³a, ale jest to ceg³a antra-
cytowa o barwie czarnej, co sprawia, ¿e ca³o�æ robi wra¿enie
wielkiego grobowca. I z tego zapewne powodu,wed³ug portalu
Interestingengineering.com,teatr zyska³miano jednego z naj-
mroczniejszych budynków �wiata (Siegieñ 2018).
Nowa architektura k³adzie zatem, by tak rzec, kolejn¹ war-

stwê to¿samo�cimiasta, jednak to¿samo�æ ta do pewnego stop-
niu podlega procesomutowarowienia.Wprzypadku gdañskich
nowych instytucji kultury o ich funkcjonowaniu i ofercie de-
cyduje czêsto fakt, ¿e miasto, szczególnie w sezonie letnim,ma
charakter turystyczny. Jakkolwiek by zatem nie spogl¹daæ na
ich dzia³alno�æ, to w istotnym wymiarze bêd¹ one jawi³y siê
jako atrakcje turystyczne.Nie przez przypadek wiêc przedsta-
wiciele w³adz Gdañska w owych instytucjach widz¹ inwestycje,
które procentuj¹ nie tylko na polu kultury. Jednym z najwa¿-
niejszych uzasadnieñ dla ich realizacji by³ argument, ¿e mog¹
siê one staæ impulsem dla rozwoju turystyki (Bachórz i inni
2017).W istocie, w mie�cie notuje siê sta³y wzrost ruchu tury-
stycznego i w zwi¹zku z tym jako jedn¹ z przyczyn tej tenden-
cji wskazywane s¹ owe spektakularne budowle.Warto przy tym
jednak zaznaczyæ,¿e takie traktowanie instytucji kultury niesie
ze sob¹ ryzyko ignorowania potrzeb i interesówmieszkañców.

Jednym z kontekstów budowania to¿samo�ci miasta jest sfera
tre�ci i dzia³añ zwi¹zanych z ekonomi¹ symboliczn¹, czyli
szczególnympo³¹czeniempraktykmaterialnych i finansowych
z rozrywk¹, rekreacj¹, mediami czy sztuk¹ (Rewers 2012).
Odk¹d miasta przesta³y byæ o�rodkami tradycyjnej produkcji
przemys³owej nastawionej na wytwarzanie rzeczy/dóbr, a sta-
³y siê miejscami funkcjonowania nowego typu przemys³ów
kultury, g³ówne dochody generowaæ zaczê³y kreacje, innowa-
cje i transformacje sfery symbolicznej (Rewers 2014). Innymi
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s³owy, ekonomia miast w coraz wiêkszym stopniu staje siê za-
le¿na od ekonomii symbolicznej. G³ówn¹ d�wigni¹ rozwoju
zaczyna byæ kultura,miasto za� jest przedmiotem konsumpcji
us³ug (w tym: turystyki) i podlega tym samym rynkowemu
warto�ciowaniu. W szczególno�ci dotyczy to wymiaru wize-
runkowego, którego tre�ci maj¹ sprzyjaæ osi¹ganiu sukcesu
komercyjnego w konkurencji z innymi miastami.
W tym kontek�cie tak¿e to¿samo�æ miasta traktowana jest

jako element wizerunku oraz przedmiot strategii marketin-
gowych i promocyjnych. Przy u¿yciu miejskich to¿samo�ci
toczy siê walka o osi¹ganie odpowiedniej rozpoznawalno�ci
i zainteresowania ze strony inwestorów, turystów czy nowych
mieszkañców. Takie my�lenie wywodzi siê z koncepcji to¿sa-
mo�ci organizacji, która z jednej strony zak³ada konieczno�æ
rozpoznawania istniej¹cych zasobów (najlepiej unikatowych
w porównaniu z konkurencj¹), takich jak przyk³adowo dzie-
dzictwo kulturowe, po³o¿enie, warunki przyrodnicze, ale te¿
sytuacja rynkowa czy potencja³ intelektualny i kulturalny
(£uczak 2000),z drugiej � akcentuje znaczenie strategii kszta³-
towania organizacji w celu budowania spójnego wizerunku.
Proces ten opiera siê na umiejêtnym wizualnym prezentowa-
niu symboli miasta i ich sprawnym promowaniu, przy aktyw-
nym udziale nie tylko lokalnych w³adz, ale te¿ miejskich orga-
nizacji czy mieszkañców.
W przypadku Gdañska przez pierwsze kilkana�cie lat po

transformacji nie pojawi³a siê ¿adna firmowana przez w³adze
lokalne i oparta o miejsk¹ to¿samo�æ uporz¹dkowana wizja
miasta. Nie widaæ by³o zdecydowania, które z jego elementów
nale¿a³oby promowaæ.W tym kontek�cie do pewnego stopnia
za pora¿kêmo¿na uznaæ obchodymilenijne z 1997 roku,wokó³
których nie powsta³y skoordynowane dzia³ania wizerunkowe,
choæ debat i publikacji dotycz¹cych to¿samo�ci Gdañska nie
brakowa³o (Obracht-Prondzyñski 2000). Dopiero pó�niejsze
lata przynios³y znacz¹ce prace nad wizerunkiem miejskiej
marki. W procesie tym opierano siê na w¹tkach zwi¹zanych
z histori¹ miasta, m.in. powstaniu Solidarno�ci, obaleniu
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komunizmu, bezkrwawej rewolucji i walce o prawa cz³owieka.
Z drugiej strony wy³oni³ siê jeden wspólny mianownik tych
historycznych nawi¹zañ � has³o �wolno�æ� (£uczak 2000).
Pierwsz¹ konsekwentn¹ prób¹ zbudowania czytelnego wi-

zerunku Gdañskaw oparciu o to¿samo�æ by³a przeprowadzona
w 2005 roku, przy okazji obchodów 25. rocznicy Sierpnia �80,
kampania�Zaczê³o siê w Gdañsku��.Odwo³ano siê w niej do
symbolu kojarzonego z miastem � ruchu�Solidarno�æ�, który
zapocz¹tkowa³ rozpad systemu autorytarnegow komunistycz-
nych pañstwach Europy �rodkowej iWschodniej.Na plakatach
widnia³y wówczas przewracaj¹ce siê kostki domina z fotogra-
fiami g³ównych bohaterów,którzy przyczynili siê do przemian
w poszczególnych krajach. Na pierwszej kostce, wprawiaj¹cej
w ruch pozosta³e, ukazana by³a postaæ przywódcy�Solidarno-
�ci�, Lecha Wa³êsy. Jednak to nie historyczne odwo³ania sta³y
siê przewodnim motywem budowania wizerunku Gdañska,
a odrywaj¹ca siê od nich ogólna idea wolno�ci.
W przypadku pracy nad wizerunkiem Gdañska widaæ by³o

odchodzenie od to¿samo�ci zdominowanej przez w¹tki histo-
ryczne, tak intensywnie przez lata kojarzone z miastem, na
rzecz motywów uniwersalnych i silniej osadzonych we wspó³-
czesno�ci.Wprawdzie dwie nastêpne,oparte przede wszystkim
na krótkich filmach, kampanie z 2007 i 2008 roku posiadaj¹
wizualne odniesienia do przesz³o�cimiasta,eksponuj¹c choæby
zabytkow¹ architekturê, ale nawi¹zania te pe³ni¹ raczej funkcjê
t³a dla fabu³, tworz¹ pewien ogólny nastrój filmów.W pierwszej
kampanii zatytu³owanej �Gdañsk. Odwa¿ siê, zobacz sam�2

zachêca siê do odwiedzeniamiasta, czyni¹c to w sposób raczej
nietypowy.Nie uzasadnia siê tego poprzez wskazywanie atrak-
cji,natomiast sugeruje siê w konwencji filmu grozy,¿e wGdañ-
sku tkwi jaka� niedaj¹ca siê wyja�niæ moc,dziêki której dziej¹
siê rzeczy niemo¿liwe lub inaczej mówi¹c, wszystko staje siê
mo¿liwe, co wspó³gra ze sloganem u¿ywanym przez miasto
�Gdañsk. Morze mo¿liwo�ci�. Podobny przekaz zawiera krótki
film wizerunkowy z drugiej kampanii z 2008 roku �Gdañsk.
We make things happen�3. Film emitowany by³ przez kilka

2
https://www.youtube.com/
watch?v=MWpD_lhho8o.
Dostêp: 20.02.2019.

3
https://www.youtube.com/
watch?v=sg666N9A9Xc.
Dostêp: 20.02.2019.
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tygodni na kanale CNN International.Dominuje w nim nastrój
poetycki zbudowany na zwi¹zku miasta z wod¹, a na koñcu
pojawia siê sugestia, ¿e Gdañsk jest miejscem,w którymmog¹
spe³niaæ siê marzenia.
W nastêpnych latach gdañskie kampanie wizerunkowe id¹

jeszcze dalej w korekcie to¿samo�ci miasta. Filmy, takie jak
�Gdañsk. Dotknij wolno�ci�4 czy �Gdañsk. Wyjd� poza ramy,
dotknij wolno�ci�5, pokazuj¹ miasto nowoczesne, dynamiczne,
nastawione na przysz³o�æ.W pierwszym przypadku w szybko
zmieniaj¹cych siê obrazach przedstawiony zostaje efekt dotyku
gdañskiej wolno�ci � miasto pe³ne dzia³añ i twórczej aktyw-
no�ci.Wymowa drugiego filmu,w którympojawiaj¹ siêmiesz-
kañcy podczas swoich zajêæ, jest podobna.Widz ma byæ prze-
konany, ¿e Gdañsk jest miejscem, które pobudza kreatywno�æ
i inspiruje do niebanalnych rozwi¹zañ. Obrazom towarzysz¹
wypowiadane spoza kadru s³owa:�Warto chcieæ niemo¿liwego,
warto wej�æ w now¹ rolê, zapomnieæ o ograniczeniach, porzuciæ
schematy�.W ten sposób idea wolno�ci odchodzi od swojego
politycznego �ród³a,awchodzi na pole aktywno�ci i twórczo�ci.
Nie przypadkiem do tytu³u Europejskiej Stolicy Kultury 2016
Gdañsk kandydowa³ pod has³em �Wolno�æ kultury, kultura
wolno�ci�.
Wolno�æ pojawia siê te¿ jako wa¿ny element ¿ycia codzien-

nego, które w Gdañsku mo¿e byæ radosne i pe³ne wigoru. Tak
przynajmniej prezentowane jest ono w spocie z 2016 roku zaty-
tu³owanym �Gdañsk wyzwala energiê�6. Uwagê zwraca zaak-
centowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych miasta.
Pojawia siê pla¿a,ale te¿ Park Reagana,Park Oliwski,nabrze¿a
Mot³awy czy lasy Sobieszewa. Wszystko w wiêkszo�ci filmo-
wane w ruchu, z lotu ptaka.Do tej, jak siê wydaje, od�wie¿onej
ikonosfery Gdañska do³¹czone zostaj¹ jeszcze obrazy zrewita-
lizowanego DolnegoMiasta i stadion w Letnicy.A wszystkie te
miejsca wype³niaj¹ pe³ni optymizmu i swobodym³odzi ludzie,
którzy uprawiaj¹ sport, bawi¹ siê i wypoczywaj¹. W filmie
z premedytacj¹ nie nawi¹zuje siê do znanych i powielanych
wcze�niej gdañskich widoków. Szeroko uchwycona panorama

4
https://www.youtube.com/
watch?v=S14dRliydFM.
Dostêp: 20.02.2019.

5
https://www.youtube.com/
watch?v=37shsGBmdJc.
Dostêp: 20.02.2019.

6
https://www.youtube.com/
watch?v=XVS3slCv4ss.
Dostêp: 20.02.2019.
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G³ównego Miasta jedynie krótko pojawia siê na pocz¹tku i na
koñcu filmu. Resztê wype³niaj¹ przestrzenie, które sprawiaj¹
wra¿enie bliskich mieszkañcom.
Ten zwrot ku ¿yciu codziennemu i atrakcyjno�cimiasta jako

miejsca zamieszkania jeszcze bardziej wyra�ny jest w kampanii
�Gdañsk. Tu siê ¿yje!�7 z 2017 roku, której tytu³ zosta³ wziêty
z wcze�niejszego o 10 lat spotu informuj¹cego o jako�ci ¿ycia
w mie�cie. I podobnie w tym przypadku chodzi o przekaz,
¿ewartowGdañskumieszkaæ.G³ówny filmkampanii jest histo-
ri¹ parym³odych ludzi,którzy zdecydowali siê swoj¹ przysz³o�æ
zwi¹zaæ z miastem. Ich wizyta w nim sprawia, ¿e odnajduj¹
wolno�æ i potrzebn¹ do ¿ycia przestrzeñ, a puent¹ s¹ s³owa
wypowiedziane przez kobietê: �Zostajemy�. Kampaniê dope³-
niaj¹ dwuminutowe filmy prezentuj¹ce sylwetki osób pocho-
dz¹cych z ró¿nych stron Polski i �wiata, które w rzeczywisto�ci
postanowi³y siê osiedliæ w Gdañsku. Przes³ania kampanii nie
da siê sprowadziæ do dzia³ania czysto wizerunkowego. Zawarte
w niej opisy, do�wiadczenia i impresje wydaj¹ siê mieæ na celu
odmalowanie pe³niejszego i bardziej wiarygodnego obrazu
Gdañska.Ponadto odnale�æ w niej mo¿na odwo³ania do to¿sa-
mo�ci Gdañska jako miasta otwartego, w du¿ym stopniu bu-
duj¹cego swój potencja³ na migrantach. Tutaj, podobnie jak
w przypadku idei wolno�ci, ca³a narracja o otwarto�ci nabiera
innego wymiaru: pierwotnie konstruowana w oparciu o libe-
ralne, gdañskie tradycje,wspó³cze�nie nabiera wymiaru prak-
tycznego, dotykaj¹cego problemu potrzeby nap³ywu do miasta
nowych mieszkañców.Nie dziwi wiêc, ¿e pod tym k¹tem profi-
lowane s¹ bie¿¹ce strategie marketingowe.Nawet gdy Gdañsk
jest promowany jako atrakcyjne miejsce na weekendowy po-
byt, w dalszym planie pojawiaj¹ siê sugestie, aby pobyt ten
zamieniæ w co� wiêcej.W spocie �Week Ends in Gdañsk�, któ-
ry prezentujewalory turystycznemiasta,padaj¹ s³owa:�Gdañsk
mo¿e byæ Twój, przez chwilê, albo na zawsze�8.
Z analizy prowadzonych w mie�cie kampanii marketin-

gowych wyra�nie wynika, ¿e wizerunek Gdañska ewoluuje.
Wcze�niej eksponowano przede wszystkim to¿samo�æ miasta

8
https://www.youtube.com/
watch?v=XOzvkQRj9DE.
Dostêp: 20.02.2019.

7
https://www.youtube.com/
watch?v=zAPadiJ41ys.
Dostêp: 20.02.2019.
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odnosz¹c¹ siê do historii. Przedstawiano go jako miejsce,
w którym dziej¹ siê rzeczy wa¿ne, czasami wrêcz donios³e,nie
tylko dla Polski, ale te¿ dla Europy i �wiata. Historia miasta
stanowi³a te¿ punktwyj�cia do skojarzeñ,na podstawie których
korygowano dotychczasow¹ to¿samo�æ na potrzeby nowego
wizerunku.Gdañsk mia³ przywodziæ na my�l miasto niezale¿ne,
odwa¿ne, niepokorne, sk³onne do prze³amywania panuj¹cego
porz¹dku.Skojarzenia z nonkonformizmemoraz uwzglêdnia-
nie bie¿¹cych potrzeb miasta prowadzi³y nastêpnie do ekspo-
nowania cech w wiêkszej mierze nastawionych na przysz³o�æ:
miasto id¹ce z duchem czasu, kreuj¹ce prze³om, otwarte na
�wiat i nowe idee. Ostatecznie Gdañsk, chc¹c pozyskiwaæ no-
wychmieszkañców,nie tylko turystów,postawi³ na wizerunek
miasta prorozwojowego i dynamicznego, które ukszta³towa³
duch wolno�ci.W tym sensie miasto wpisa³o siê w trend obec-
nych miejskich strategii marketingowych, których podstawo-
wym celem jest zachêcanie do relokacji (przede wszystkim
m³odej, korporacyjnej klasy �redniej).

To¿samo�æmiasta widzianamo¿e byæ przede wszystkim przez
pryzmat ludzi w nim mieszkaj¹cych. Bêdzie ona wówczas
rodzajemukontekstowionej przestrzennie to¿samo�ci spo³ecz-
nej lub,mówi¹c inaczej, to¿samo�ci¹ miejsca okre�lan¹ przez
to¿samo�æ mieszkañców. Chodzi o to, ¿e w ramach procesów
nadawaniamiejscu to¿samo�ci istotn¹ rolê odgrywaj¹ dwa jego
wymiary: synchroniczny, czyli formalne cechy i fizyczna jego
niepowtarzalno�æ, oraz diachroniczny, zwi¹zany z historyczno-
�ci¹ i odczuwaniem ci¹g³o�ci miejsca (Lewicka 2012). Z drugiej
strony, w my�leniu o mie�cie nacisk mo¿na po³o¿yæ na ele-
menty mniej statyczne, które dynamizuj¹ jego to¿samo�æ. S¹
nimi ludzie, którzy tworz¹ miasto, wzbogacaj¹c je o niejedno-
rodne historie i do�wiadczenia oraz dzia³aj¹c w jego granicach.
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Kontekst miasta mo¿e pozostawaæ w �cis³ej relacji z aktywno-
�ci¹ jednostki i wówczas to ona, wraz z wi¹¿¹cymi siê z ni¹
emocjami i postawami, decyduje o stosunku do miasta.
Wysuwaj¹c na pierwszy plan aktywno�ci mieszkañców,

warto dokonaæ prostego rozró¿nienia na dzia³ania zwi¹zane
z ¿yciem codziennym (maj¹ce przede wszystkim wymiar indy-
widualny,ale te¿ przek³adaj¹ce siê na korzy�ci publiczne) oraz
dzia³ania obywatelskie (ukierunkowane na problemy spo³ecz-
no�ci miejskiej). Pierwszy rodzaj aktywno�ci mo¿na wi¹zaæ
z szeroko rozumianym uczestnictwemw kulturze, które ujaw-
nia siê w przestrzeni miejskiej (Bachórz i inni 2014). Te same
zachowaniamieszkañcóww sposób zbli¿onymog¹ te¿ okre�laæ
inne pojêcia, jak miejska towarzysko�æ (Simmel 1975; Rewers
2018) czy trzeciemiejsca (Oldenburg 1999).WGdañskuwostat-
nich latachmo¿na zaobserwowaæ wzrost poziomu aktywno�ci
mieszkañców w sferze szeroko rozumianego uczestnictwa
w kulturze. Wi¹zaæ to nale¿y z jednej strony z procesem po-
szerzenia pola kultury (Czarnecki i inni 2012),co nale¿y uznaæ
przede wszystkim za konsekwencjê uelastycznienia funkcjo-
nowania instytucji kultury, z drugiej za� � z wiêksz¹ swobod¹
poruszania siê w obszarze kultury samych uczestników. Towa-
rzyszy tym zjawiskom pewna dwuwymiarowo�æ wpisuj¹ca siê
w jak¿e charakterystyczny dla Gdañska podzia³ miêdzy tra-
dycj¹ a nowoczesno�ci¹.Zachowania aktywnychmieszkañców
wpisaæmo¿na umownie w dwa bieguny: biegun konserwatyw-
ny, w którym stawiaj¹ oni na stabilne, bardziej zachowawcze
i przewidywalne sposoby uczestnictwa w kulturze, zamykaj¹ce
siê zwykle w budynkach sformalizowanych instytucji,oraz bie-
gun postêpowy, gdzie uczestników charakteryzuje bardziej
swobodne i nieszablonowe podej�cie do kulturalnej aktywno-
�ci, w tym wybór imprez i spotkañ na wolnym powietrzu oraz
akcentowania znaczenia relacji towarzyskich.
Źróde³ to¿samo�cimiasta,ujmowanej przez pryzmat postaw

obywatelskich mieszkañców, szukaæ nale¿y w rzymskim pojê-
ciu civitas, okre�laj¹cym spo³eczno�æ miejsk¹, która poprzez
wiê� duchow¹ i prawn¹ integruje siê wokó³ danego obszaru.
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Wspó³cze�nie echem sytuacjimieszkañcówmiast staro¿ytnych
jest koncepcja obywatelstwa miejskiego (Kowalewski 2016).
Wniej równie¿ wybrzmiewa rozwiniêta przez Davida Harveya
idea �prawa do miasta� Henri�ego Lefebvre�a (2012), w której
obok prawa dostêpu do zasobów miasta istotn¹ rolê odgrywa
prawo mieszkañców do wp³ywania na kszta³towanie siê ich
miejsca zamieszkiwania. Z tego powodu dla definicji obywatel-
stwamiejskiego wa¿ne staj¹ siê to¿samo�ci i praktyki lokalne.
Sens bycia mieszkañcem danego miasta polega wiêc nie tyle
na formalno-prawnej przynale¿no�ci do niego, co przynale¿-
no�ci do wspólnoty, w ramach której jednostka �wiadomie
uczestniczy w dzia³aniach maj¹cych na celu realizacjê praw
mieszkañców.
Rozwój idei obywatelstwa miejskiego w pewnym sensie

potwierdza, ¿e to w³a�nie miasto wyznacza horyzonty obywa-
telsko�ci. Obecnie, tak jak i kiedy�, obywateli miasta powinna
³¹czyæ wspólnota praw, to¿samo�ci i dzia³añ.Ten zwi¹zek wyni-
ka z faktu, ¿e miasto, z racji wielko�ci, strukturalnego charak-
teru czymo¿liwo�ci zarz¹dzania, staje siê naturalnym i podsta-
wowym miejscem obywatelskiego uczestnictwa. Innymi s³owy,
jest miejscem, gdzie skutecznie funkcjonuj¹ prawa obywatel-
skie � mog¹ byæ formu³owane, uprawomocniane i stosowane.
Korzystaj¹cy z praw obywatel miasta bêdzie anga¿owa³ siê
w lokalne wybory, przynale¿a³ do organizacji spo³ecznych,
decydowa³ w g³osowaniach o realizacjach projektóww ramach
bud¿etu obywatelskiego, ale te¿ podejmowa³ aktywne formy
protestu, sprzeciwiaj¹c siê decyzjom w³adz lokalnych i postu-
luj¹c w³asne rozwi¹zania � st¹d te¿ w niektórych miastach
wprowadzono partycypacyjne planowanie przestrzenne czy
pomagaj¹c¹ ujawniaæ opinie mieszkañców instytucjê panelu
obywatelskiego.
Praktyczna strona aktywno�ci spo³ecznej nak³ada siê czêsto

na ideacyjnywymiar postawmieszkañców.Mo¿na powiedzieæ,
¿e pozwala ona tworzyæ sytuacje przyczyniaj¹ce siê do budowa-
niawiêzimiêdzymieszkañcami, a tymsamymwzmacniaæ to¿sa-
mo�ciow¹ ramê spinaj¹c¹ spo³eczno�æ miejsk¹. Identyfikacja
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z miastem i dzia³anie na jego rzecz stanowi¹ fundament miej-
skiego obywatelstwa, które przemienia mieszkañca w obywa-
tela. Dziêki tej transformacji prostsze wydaje siê rozwi¹zanie
fundamentalnego dla ¿ycia w mie�cie konfliktu miêdzy ego-
izmem a altruizmem (Montgomery 2015). Chodzi o to, jak
pogodziæ w³asny interes z interesami innych u¿ytkowników
przestrzeni miejskiej, by w efekcie wszyscy byli szczê�liwi.
Odpowiedzialni za miasto obywatele, jak siê wydaje, s¹ w sta-
nie cel ten osi¹gaæ. �Miasto � jak pisze Charles Montgomery
(tam¿e: 65) � jest w koñcu naszym wspólnym przedsiêwziê-
ciem, (�) miejscem, w którym mo¿emy pracowaæ dla wspól-
nego dobra, tworz¹c razem co�, czego po prostu nie jeste�my
w stanie zbudowaæ w pojedynkê�.
Je�li za pewn¹ miarê aktywno�ci spo³ecznej uznaæ liczbê

zarejestrowanych organizacji pozarz¹dowych, to w Gdañsku
w po³owie lat 90. sektor ten liczy³ oko³o tysi¹c podmiotów
(Za³êcki 2018),za� po dwudziestu latach liczba tawzros³amniej
wiêcej o piêæset9. Maj¹c na uwadze regionalne zró¿nicowanie
sektora pozarz¹dowego, dane te nie wyró¿niaj¹ Gdañska jako
miasta,w którym odnotowana zostaje istotna dynamika wzro-
stu liczby podmiotów z trzeciego sektora10. Pod wzglêdem ilo-
�ciowym nie mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e Gdañsk przechodzi
szczególne o¿ywienie w sferze dzia³añ spo³ecznych.Inaczej jest
jednak, gdy przenalizuje siê zakres celów i obszarów aktywno-
�ci lokalnych organizacji.W pocz¹tkach transformacji rozwój
sektora pozarz¹dowego to¿samy by³ z przejmowaniemod pañ-
stwa i samorz¹dów sfery us³ug socjalnych. Nie pojawia³y siê
oddolne, obywatelskie inicjatywy, których dzia³ania wpisywa-
³yby siê w realizacjê postulatów mieszkañców zwi¹zanych
z�prawemdomiasta�.Dopiero pó�niej zaczynaj¹ dzia³aæ, tak¿e
w Gdañsku, niesformalizowane z pocz¹tku grupy, powstaj¹ce
przy okazji jednorazowych akcji protestu (Grabkowska i Ma-
kowska 2011),które stopniowo instytucjonalizowa³y swoje dzia-
³ania � grupy przekszta³ca³y siê w fundacje i stowarzyszenia,
nierzadko ³¹cz¹c si³y i kooperuj¹c na ró¿nych polach.Przyk³a-
dem takiej wspó³pracy mo¿e byæ powo³anie w 2008 roku sieci

9
Wspó³praca Miasta
Gdañska z organizacjami
pozarz¹dowymi w roku 2017,
https://www.gdansk.pl/
download/2018-06/109608.pdf.
Dostêp: 20.02.2019.

10
Kondycja sektora organizacji
pozarz¹dowych w Polsce
2015. Raport z badañ,
https://www.nck.pl/upload/
attachments/318004/
Raport_Klon_Kondycja_
2015.pdf.
Dostêp: 20.02.2019.
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�Partnerstwo dla Wrzeszcza�, obejmuj¹cej mieszcz¹ce siê
w dzielnicy organizacje i szko³y oraz dzia³aj¹cych w niej spo-
³eczników. Utworzeniu szerszej platformy dla dzia³añ lokal-
nych umo¿liwi³o uruchomienie licznych inicjatyw, pocz¹wszy
od spotkañmieszkañców,prelekcji i warsztatów,przez festyny
i happeningi, a skoñczywszy na publikacjach ksi¹¿kowych
i uruchomieniu dzielnicowego portalu. Starano siê przy okazji
zintegrowaæ lokaln¹ spo³eczno�æ, wypracowaæ pomys³y na
kszta³towanie dzielnicy i wej�æ w dialog z w³adzami miejskimi.
Podobne procesy obserwowane by³y te¿ w innych czê�ciach
Gdañska,a równolegle,w odpowiedzi na upolitycznienie struk-
tur samorz¹dowych oraz arbitralno�æ niektórychdecyzji w³adz,
swoj¹ aktywno�æ wzmog³y ruchy miejskie.
Wa¿nym momentem w ewoluowaniu aktywno�ci spo³ecz-

nychmieszkañców Gdañska by³o powo³anie namocy uchwa³y
Rady Miasta jednostek pomocniczych w postaci rad dzielnic
i osiedli.W 2011 roku odby³y siê wybory do 28 rad w 34 dziel-
nicach, co jest liczb¹ niema³¹, zwa¿ywszy na fakt, ¿e wcze�niej
funkcjonowa³o ich jedynie 15. Rady uda³o siê te¿ po raz pier-
wszy zarejestrowaæ w najwiêkszych dzielnicach Gdañska
(Micha³owski 2012a).Wybrano do nich g³ównie spo³eczników,
którzy mieli ju¿ za sob¹ do�wiadczenia dzia³ania w ró¿nych
organizacjach i stowarzyszeniach, a obecno�æ w radach trakto-
wali jako kolejn¹, ale bardziej skuteczn¹ formê obywatelskiego
zaanga¿owania. Kandydaci startowali do wyborów zazwyczaj
bez szyldów partyjnych, akcentuj¹c niezale¿no�æ. Do rad wy-
branominimalnie wiêcej kobiet ni¿mê¿czyzn i przede wszyst-
kim osoby po 40. roku ¿ycia (Micha³owski 2012b).W nastêp-
nych latach odbywa³y siê kolejne wybory, w rezultacie czego
organy przedstawicielskie w postaci rad zosta³y utworzone
w pozosta³ych dzielnicach Gdañska.
Obok rad równolegle zaczê³y siê pojawiaæ inne instytucje

maj¹ce zwi¹zek z aktywno�ci¹ spo³eczn¹ gdañszczan.W mie-
�cie regularnie odbywaj¹ siê g³osowania na projekty w ramach
bud¿etu obywatelskiego. Powo³ano tak¿e kilka paneli obywa-
telskich � oba te narzêdzia stanowi¹ instrument wcielania



6 6

w ¿ycie zasad demokracji deliberatywnej i sta³y siê wa¿nymi
mechanizmami podejmowania decyzji w mie�cie, wi¹¿¹cymi
dla lokalnychw³adz (Adamowicz 2018).Pojawienie siê nowych
instytucji i zró¿nicowanie aktywno�ci spo³ecznych w niewiel-
kim jednak stopniuwp³ynê³onao¿ywienieuczestnictwaw¿yciu
obywatelskim ogó³u mieszkañców Gdañska. Nie da siê ukryæ,
¿e aktywno�ci sta³y siê bardziej widoczne, a dostêp do nich
wrêcz powszechny, lecz anga¿uj¹ one, jak siê wydaje, ograni-
czon¹ grupê osób.Obraz umiarkowanego spo³ecznego zaanga-
¿owania mieszkañców Gdañska potwierdzaj¹ zarówno analizy,
z których wnioski przedstawione s¹ w tej ksi¹¿ce, jak i wnioski
z innych badañ (Za³êcki 2018).
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Spojrzenie na to¿samo�æ w ujêciu dzia³aniowym wi¹¿e siê
zarówno z g³êbokimi przemianami to¿samo�ciowymi, jak
i ze sposobami ich ujmowania i interpretowania (a tym sa-
mymw du¿ej mierze tak¿e ich kszta³towania).W takiej formie
spojrzenia na procesy to¿samo�ciowe na pierwszy plan wysu-
waj¹ siê takie cechy, jak: podmiotowo�æ, sprawczo�æ, dialogicz-
no�æ i performatywno�æ. Jak zauwa¿a Ewa Partyga, ponowo-
czesne problemy z to¿samo�ci¹ s¹ w g³ównejmierze problema-
mi z okre�leniem i zdefiniowaniem podmiotu oraz podmioto-
wo�ci.Podmiot jest pojêciem�nieredukowalniewieloznacznym
i ambiwalentnym�,a wspólnymmianownikiem sposobów roz-
wi¹zania problemów ze zrozumieniem istoty podmiotu mia-
³aby byæ relacyjno�æ.Podmiot jestwiêc�systememrelacji,siatk¹
napiêæ� i tym samym objawia siê jako zdecentrowany, co na-
sila w nim my�lenie o to¿samo�ci jako o zadaniu, projekcie
czy pu³apce (Partyga 2008).
To¿samo�æ w ujêciu performatywnymnale¿y rozumieæ sze-

roko, stawiaj¹c w centrum dzia³anie i zak³adaj¹c, ¿e kultura,
a tym samym i to¿samo�æ, jest wytwarzana nie tylko za spraw¹
praktyk jêzykowych. Traktujemy jednak jêzyk tak¿e jako
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praktykê spo³eczn¹ i formê dzia³ania (zob. np. Skórzyñska
2014). To za³o¿enie ³¹czy siê z tzw. zwrotem performatywnym
w naukach humanistycznych, traktuj¹cym dzia³anie jako
g³ównyprzedmiot badañ imetodê badawcz¹ (Domañska 2007).
Charakterystyczne dla postmodernizmu: tekst, jêzyk i dyskurs
zaczynaj¹ ustêpowaæ próbom �doganiania �wiata� i jego pro-
blemów w³a�nie poprzez zwrócenie ku podmiotowi tworz¹-
cemu poprzez dzia³anie, co�przywraca mumoc i wyprowadza
z postmodernistycznych mielizn� (tam¿e: 19). Relacja to¿sa-
mo�æ-dzia³anie na pierwszy plan wysuwa sprawczo�æ i pod-
miotowo�æ, co wi¹¿e siê z istot¹ studiów performatywnych,
które w du¿ym skrócie ³¹cz¹ kategorie dzia³ania i sprawczo�ci
(Skórzyñska 2014).Performatyka za�, jako dyscyplina zapo¿y-
czaj¹cawielem.in.z socjologii,antropologii spo³ecznej czy tea-
trologii, zak³ada, ¿e ludzkie aktywno�ci traktowane s¹ jako
formy spo³ecznej ekspresji, wokó³ których dokonuj¹ siê akty
uspo³ecznienia i procesy nadawania znaczeñ (Alexander 2010).
My�l¹c o to¿samo�ciwujêciu performatywnym,wartowska-

zaæ na rolê i znaczenie, jakie przypisuj¹ badacze i teoretycy
wspó³czesnej kulturze.Przyk³adowowetnografii performatyw-
nej kultura nie jest z góry zdefiniowanym pojemnikiem z zaso-
bami, raczej siê staje,�wydarza� i powstaje na nowo (Rakowski
2013). Dzia³ania, aktywno�ci i praktyki podkre�laj¹ce proce-
sualno�æ rzeczywisto�ci, a tak¿e podmiotowo�æ i sprawczo�æ
cz³owieka,kieruj¹ uwagê analityczn¹ na znaczenie do�wiadcze-
nia, w tym pozamentalne sposoby percepcji kultury: ich wy-
miar fizyczny,behawioralny i zmys³owy (Bukraba-Rylska 2017),
a tak¿e kontekstualno�æ, sytuacyjno�æ,czasowo�æ i zmienno�æ
(Partyga 2008).
Jak w kontek�cie �zwrotu dzia³aniowego�wygl¹daj¹ relacje

to¿samo�ci i dzia³ania? Ujmuj¹c to nieco inaczej, jak projekty
to¿samo�ciowe realizowane s¹ w dzia³aniu? Dzia³ania i ich
efekty nie tylko odzwierciedlaj¹ to¿samo�æ, ale i j¹ buduj¹,
przekszta³caj¹ i wzmacniaj¹.To¿samo�æ za�ma znacz¹cywp³yw
na kszta³t i tre�æ ludzkich aktywno�ci.Wydaje siê, ¿e w³a�nie
takie ujêcie, bior¹ce pod uwagê znaczenie do�wiadczaj¹cego
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i dzia³aj¹cego podmiotu, mo¿e byæ dobrym sposobem na po-
³¹czenie w spo³ecznym ogl¹dzie dzia³ania z dyskursywno�ci¹.
Zarówno przecie¿ dzia³ania wywo³uj¹ dyskusje, jak i dyskusje
wywo³uj¹ okre�lone aktywno�ci. Relacje to¿samo�ci i aktyw-
no�ci nie s¹ jednak jednorodne, proste i mechaniczne. S¹ uwi-
k³ane w ró¿nego rodzaju inne zwi¹zki, zapo¿yczenia i wp³ywy,
dotycz¹ce ci¹g³ego tworzenia, kszta³towania i przekszta³cania
to¿samo�ci z ró¿norodnych �cegie³ek�, w których pojawiaj¹
siê m.in. odniesienia do przestrzeni i zbiorowo�ci ludzkich
w ró¿nych skalach. Jest tam te¿ bezsprzeczniemiejsce na iden-
tyfikacje miejskie.

Zdaj¹c sobie sprawê ze z³o¿ono�ci i nieuchwytno�ci zbioru
aktywno�ci bêd¹cych przejawem realizacji projektów to¿sa-
mo�ciowych,zarówno jednostkowych, jak i zbiorowych,nacisk
w tej analizie po³o¿ony jest g³ównie na dzia³ania wpisuj¹ce siê
w aktywno�ci o szeroko rozumianym charakterze animacyj-
nym. Procesy to¿samo�ciowe w du¿ej mierze s¹ inicjowane,
podtrzymywane, kszta³towane czy przekszta³cane przez ani-
macjê spo³eczno-kulturow¹. Tego typu aktywno�ci maj¹ na
celu pewn¹ kreacjê, a tak¿e zmianê � jednostkow¹ i spo³eczn¹
(Ciechorska-Kulesza 2017; Rogoziñska 2009). Niemniej same
w sobie s¹ wa¿nym zjawiskiem spo³ecznym,w którym odgry-
wana, a tak¿e wytwarzana jest rzeczywisto�æ spo³eczna.Dzia³a-
nia o charakterze animacyjnym s¹�g³osem�pewnych kategorii
i grup spo³ecznych, ujawniaj¹cym nastroje spo³eczne, wyra-
¿aj¹cym emocje, nadzieje, têsknoty, potrzeby czy aspiracje.
Ukazuj¹ tak¿e stosunek spo³eczny poszczególnych grup czy
�rodowisk do przestrzeni i czasu, w tym do miejsca i pamiêci
(zob. np. Czy¿ewski 2009).
Po³¹czenie to¿samo�ci ze szczególnym rodzajem dzia³ania,

jakim jest animacja, mo¿e uwra¿liwiæ na nierozpoznane
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dot¹d obszary.Mo¿na,a nawet warto analizowaæ dzia³ania ani-
macyjne i dyskursy wokó³ nich, a tak¿e, stosuj¹c przyk³adowo
metody etnograficzne,przesuwaæ siê w stronê badañw dzia³a-
niu.Wielo�æ sposobów ogl¹du zjawisk animacyjnych oraz cha-
rakter tego typu aktywno�ci,mo¿e przybli¿yæ nas do ujrzenia
i zrozumieniama³o rozpoznanych czy nawet nierozpoznanych
dzia³añ, wspó³kszta³tuj¹cych to¿samo�æ indywidualn¹ i spo-
³eczn¹. Mo¿e to dotyczyæ animacji �niewidocznej�, nienag³o-
�nionej. Co wiêcej, mo¿emy dojrzeæ �bia³e plamy�, czyli czego
lub kogo w animacji nie ma.
W ujêciu dzia³aniowym, gdy pytamy o gdañsk¹ to¿samo�æ,

pytamy o to, jak to¿samo�æ�dzia³a� i jak�pracuje�, a tak¿e kto,
jak i jak¹ to¿samo�æ �robi�. Warto w tym miejscu zauwa¿yæ,
¿e codzienna �praca to¿samo�ciowa� nie jest w pe³ni ureflek-
syjniona.Nie zastanawiamy siê zazwyczaj na co dzieñ nad tym,
¿e dzia³ania wokó³ to¿samo�ci s¹ inicjowane i trwaj¹ nieustan-
nie.Warto wiêc przyjrzeæ siê,kim s¹ g³ówni aktorzy zaanga¿o-
wani w procesy tworzenia, przekszta³cania czy wzmacniania
to¿samo�ci spo³ecznych oraz co ich charakteryzuje. Podmioty
te maj¹ ró¿ne przekonania, wizje i warto�ci. Preferuj¹ ró¿ne
�pola semantyczne� � odwo³uj¹ siê do ró¿norodnych postaci,
wydarzeñ iwarto�ci.Prowadzi to donieuchronnychnapiêæ oraz
do ci¹g³ychmodyfikacji i przekszta³ceñ tre�ci to¿samo�ci.Ten
proces zachodzi te¿ na szerok¹ skalê w Gdañsku.
Opisuj¹c gdañskie to¿samo�ci w dzia³aniu, warto na wstê-

pie wskazaæ, kto zajmuje siê �prac¹ to¿samo�ciow¹� oraz kto
za kszta³towanie i wzmacnianie to¿samo�ci gdañskich i to¿sa-
mo�ci Gdañska odpowiada. Mo¿na przywo³aæ tutaj klasyczne
zró¿nicowanie instytucji, które kojarz¹ nam siê z tworzeniem
i/lub realizowaniem polityki to¿samo�ciowej. S¹ to przede
wszystkim podmioty dzia³aj¹ce w sferze szeroko rozumianej
kultury, organizacje trzeciego sektora, podmioty edukacyjne,
�rodowiska naukowe oraz �wiat mediów.
Kwestie to¿samo�ciowe, w bardziej lub mniej bezpo�redni

sposób, s¹ przedmiotem aktywno�ci instytucji kultury.Analizu-
j¹c tego typu podmioty,warto pamiêtaæ o szerokimwachlarzu
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zró¿nicowañ ich celów, rodzajów aktywno�ci oraz odbiorców.
Instytucje kultury to i domy oraz centra kultury (ró¿nie nazy-
wane i dzia³aj¹ce na ró¿n¹ skalê), i muzea, i biblioteki, i teatry,
i galerie sztuki. Lista ta nie jest zamkniêta, bo trudno o stwo-
rzenie sztywnych kategorii aktualnie dzia³aj¹cych�miejsc kul-
tury�, szczególnie w kontek�cie wykonywania przez nie pracy
to¿samo�ciowej. Typologizacja instytucji kultury, nie tylko
gdañskich,wspó³cze�nie staje siê te¿ coraz bardziej problema-
tyczna (Czarnecki i inni 2012). Wynika to przede wszystkim
z przemian odbiorcy (uczestnika kultury) oraz zmian w sposo-
bie postrzegania i definiowania kultury,wobec czego podmioty
organizuj¹ce dzia³alno�æ kulturaln¹ coraz czê�ciej przybieraj¹
zró¿nicowane strategie adaptacyjne (Bachórz i inni 2014).
Innym typem podmiotów, które warto wyodrêbniæ w prze-

gl¹dzie instytucji zajmuj¹cych siê kwestiami to¿samo�ciowy-
mi, s¹ organizacje pozarz¹dowe. Gdañskie �rodowisko poza-
rz¹dowe cechuje bardzo du¿e zró¿nicowanie i wi¹¿e siê z in-
nymi typami podmiotów dzia³aj¹cych w obszarze to¿samo�ci.
Organizacje trzeciego sektora budowane i rozwijane s¹ wokó³
ró¿norodnych �rodowisk i instytucji, zwi¹zanych m.in. z kul-
tur¹,edukacj¹, sportem,ale tak¿e Ko�cio³em,�wiatemmediów
i nauki.Znacz¹cym zjawiskiem w obrêbie �rodowiska pozarz¹-
dowego jest system wsparcia i promocji wolontariatu, w któ-
rym k³adzie siê du¿y nacisk na wspó³pracê z gdañskimi insty-
tucjami i organizacjami, a tak¿e szko³ami i sektorem prywat-
nym. Dodatkowo wzmacniana jest �gdañsko�æ� �rodowiska
wolontariatu, co manifestowane jest np. podczas Miêdzynaro-
dowego Dnia Wolontariatu (w tym Parady Gdañskich Wolon-
tariuszy)11, czy dzia³ania w przestrzeni publicznej (np.poprzez
wspólne tworzenie muralu dotycz¹cego gdañskiego wolonta-
riatu na terenach postoczniowych). Opisuj¹c rolê to¿samo-
�ciow¹ podmiotów z trzeciego sektora, warto podkre�liæ rolê
doradczo-eksperck¹ niektórych z nich.Przyk³adem jest Insty-
tut Metropolitarny, organizacja typu think tank, której misj¹
jest przede wszystkim profesjonalne doradztwo w celu spraw-
nej realizacji zadañ publicznych12.

11
https://www.gdansk.pl/
wydarzenia/gdanski-ty-
dzien-wolontariatu-2018,
w,23518. Dostêp: 5.02.2019.

12
https://www.im.edu.pl.
Dostêp: 15.02.2019.
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�rodowiska zwi¹zane z edukacj¹,choæwporównaniu z pod-
miotami kultury i organizacjami pozarz¹dowymi wydaj¹ siê
bardziej zajête wype³nianiem statutowych obowi¹zków zwi¹-
zanych przede wszystkim z realizacj¹ programów nauczania,
s¹ bezsprzecznie znacz¹cymi czê�ciami dzielnic,osiedli, �rodo-
wisk lokalnych, a przede wszystkim �wiata dzieci i m³odzie¿y
oraz ich rodziców. My�l¹c o podmiotach edukacyjnych, bie-
rzemy pod uwagê nie tylko szko³y, ale i podmioty dokszta³ca-
j¹ce nauczycieli oraz rozwijaj¹ce pozalekcyjne talenty i pasje
uczniów.Du¿a czê�æ aktywno�ci skupiona jest wokó³ miejsca:
czê�ci miasta, dzielnicy czy osiedla. Co wa¿ne, wiedza, jak¹
mog¹ przekazaæ instytucje edukacyjne, wychodzi poza w¹ski
kanonhistoryczny i geograficzny.Jest wniej przyk³adowomiej-
sce na odkrywanie tzw.ma³ej historii, choæby w formie szkol-
nych konkursów dotycz¹cych nierzadko zapomnianych prze-
strzeni i bohaterów miasta13, a tak¿e na popularne przedsiê-
wziêcia polegaj¹ce na zbieraniu przez dzieci i m³odzie¿ histo-
rii rodziny i osób z lokalnego otoczenia.W dzia³alno�ci pod-
miotów edukacyjnych jest tak¿emiejsce na refleksjê z zakresu
problemów spo³ecznych, aktywno�ci obywatelskiej, architek-
tury czy sztuki, które poruszane s¹ coraz czê�ciej poza murami
szko³y, w do�wiadczeniu i dzia³aniu. Przyk³adami niestandar-
dowej edukacyjnej pracy to¿samo�ciowej s¹ dzia³ania zwi¹zane
z problemami i wyzwaniami Gdañska, takimi jak np. migra-
cja, bieda czy wykluczenie spo³eczne. Przyk³adem jest projekt
�Bardzo wspólny �wiat�, zrealizowany w ramach programu
�Sieæ kultury.Edukacja kulturowawwojewództwie pomorskim�
w Dolnym Wrzeszczu14. Uczniowie pracuj¹ metod¹ dramy,
a teatr staje siê sposobem nie tylko na edukacjê, ale i na sie-
ciowanie oraz animacjê �rodowiska lokalnego.
Kwestie to¿samo�ciowe s¹ podnoszone tak¿e w �rodowisku

naukowym � na uczelniach, ale te¿ w organizacjach i �rodowi-
skach innego typu (np.dzia³ach naukowych instytucji kultury).
Ludzie nauki s¹ aktywni w mediach oraz w samorz¹dzie jako
eksperci i komentatorzy. Potencja³ badaczy-akademików wy-
korzystuje siê, wydaj¹c napisane przez nich ksi¹¿ki i artyku³y

13
Np. coroczny miêdzyszkolny
konkurs (w formie plasty-
cznej, literackiej i history-
cznej) na temat ¿ycia
i dzia³alno�ci Lecha
B¹dkowskiego:
http://www.sp85.edu.pl/
index.php?option=com_
content&view=article&id
=1151:konkurs-www-lech-
badkowski&catid=9&Ite-
mid=114. Dostêp: 25.01.2019.

14
http://sieckultury.pl/2018/
05/bardzo-wspolny-swiat/.
Dostêp: 06.02.2019.
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oraz zapraszaj¹c do dyskusji na tematy wa¿ne dla Gdañska
i jego to¿samo�ci. Dzia³ania zwi¹zane z kszta³towaniem
i wzmacnianiem gdañskich to¿samo�ci skupione s¹ nie tylko
na badaniu oraz popularyzowaniu sfer zwi¹zanych z miastem
i jego mieszkañcami, ale tak¿e na poszerzaniu wiedzy na
temat Gdañska. Przyk³adem s¹ studia podyplomowe Gedani-
styka prowadzone przez Uniwersytet Gdañski, a upowszech-
niane i promowane przez w³adze miasta i �rodowisko poza-
rz¹dowe, m.in. poprzez stypendia naukowe dla �najbardziej
zaanga¿owanychwdbanie o dziedzictwo oraz to¿samo�æGdañ-
ska�15. Dzia³ania skupionena to¿samo�cimiasta anga¿uj¹ tak¿e
�rodowiska badaczy i naukowców do wspó³pracy z animato-
rami czy artystami. Ciekawym przyk³adem takiej kooperacji
jest naukowo-artystyczny projekt badawczy pn.�Wspólny po-
kój�.Podkre�la onwizerunek (czy te¿ raczej postulat wizerun-
ku) Gdañska jako miasta otwartego na ka¿dego przybysza
(Mendel i Theiss 2016).
Praca to¿samo�ciowa odbywa siê równie¿ w mediach. To

rozproszone i trudno uchwytne jako ca³o�æ �rodowisko sk³ada
siê nie tylko z kilkunastu tytu³ów stricte dziennikarskich, ale
i z dzia³alno�ci nieprofesjonalnych dziennikarzy, aktywistów
miejskich i pasjonatów historii oraz miasta w ogóle. �wiat tak
szeroko rozumianych mediów to tak¿e dzia³alno�æ publicy-
styczna,wydawnictwa ksi¹¿kowe autorstwa lubwspó³autorstwa
lokalnych dziennikarzy oraz na ró¿ne inne sposoby przepro-
wadzana debata to¿samo�ciowa w i o mie�cie. Przyk³adem
wychodzenia przedstawicielimediów poza sztywne ramy dzia-
³alno�ci dziennikarskiej i inicjowania dzia³añ wokó³ nowych
lokalnych zjawisk jest cykl wywiadów Doroty Kara�, których
zwieñczeniem jest ksi¹¿ka pt. Szafa, czajnik, obwodnica. Roz-
mowy z obcokrajowcami (2013). Innym przyk³adem, nawi¹-
zuj¹cymdo specyfiki Gdañska podwzglêdempo³o¿enia i uwa-
runkowañ geograficznych, a co za tym idzie, znaczeñ kulturo-
wych, jakie siê temu nadaje, jest projekt i portal �Nowe idzie
od morza�, opisuj¹cy i promuj¹cy gdañsk¹ i pomorsk¹ sztukê
wspó³czesn¹16.

15
https://fundacjagdan-
ska.pl/gedanistyka-z-
propozycja-stypendium-
po-raz-drugi/.
Dostêp: 06.02.2019.

16
http://noweidzieod-
morza.com.
Dostêp: 15.02.2019.
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Oprócz wymienionych podmiotów i �rodowisk aktywnych
na polu to¿samo�ciowym nale¿y tak¿e podkre�liæ rolê samo-
rz¹du,który czynnie zabiera g³os,a tak¿e inicjuje debaty i dzia-
³ania zwi¹zane z gdañskimi identyfikacjami, np. odbywaj¹ce
siê co cztery lata Zjazdy Gdañszczan,z licznymi wydarzeniami
towarzysz¹cymi,na ró¿norodne sposoby podnosz¹cymi spra-
wê gdañskich to¿samo�ci17. Samorz¹d jest tak¿e, w mniejszy
lub wiêkszy sposób, powi¹zany z innymi typami podmiotów
zajmuj¹cymi siê prac¹ to¿samo�ciow¹. Warto tu wspomnieæ
owielu radach doradczych i opiniodawczych skupiaj¹cych eks-
pertów i dzia³aczy z ró¿nych �rodowisk,a tak¿e o programach,
które maj¹ systemowo wprowadzaæ zmiany i rozwi¹zania
nawi¹zuj¹ce do kwestii gdañskiej to¿samo�ci, np. wdra¿any
obecnie Gdañski Program Edukacji Kulturowej18. 18

https://www.gdansk.pl/
urzad-miejski/wez-udzial-
w-warsztatach-gdanskie-
go-programu-edukacji-
kulturowej,a,132575.
Dostêp: 15.02.2019.

17
https://www.gdansk.pl/
wiadomosci/50-dni-do-v-
swiatowego-zjazdu-
gdanszczan,a,114524.
Dostêp: 15.02.2019.

Krótka charakterystyka poszczególnych rodzajów podmiotów
zwi¹zanych z animowaniem dzia³añ dotykaj¹cych gdañskich
to¿samo�ci stanowi punkt wyj�cia do przyjrzenia siê przemia-
nom spo³eczno-kulturowym w tej sferze. Transformacje te do-
tycz¹ podmiotów i instytucji, a tak¿e szerzej � nowych zjawisk,
sytuacji i aktywno�ci, które odzwierciedlaj¹ zró¿nicowane
postawy i identyfikacje dotycz¹ce Gdañska.
Coraz wiêcej podmiotów budowanych i prowadzonych

jest na zasadzie partnerstw, a ich umocowanie organizacyjne,
prawne, finansowe, a tak¿e dotycz¹ce zakresu i specyfiki dzia-
³ania, jest z³o¿one.Nale¿¹ do nich g³ównie du¿e instytucje,któ-
rych wielko�æ idzie w parze z bogat¹, zró¿nicowan¹ i, odnosi
siê wra¿enie, stale poszerzan¹ ofert¹. Przyk³adem jest Euro-
pejskie Centrum Solidarno�ci czyMuzeumGdañska.Co warte
podkre�lenia, Muzeum Gdañska wcze�niej nosi³o nazwê Mu-
zeum Historii Miasta Gdañska. Zmiana stanowi dobry przy-
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k³ad odzwierciedlaj¹cy transformacjê my�lenia zarówno
o misji i celach instytucji kultury, jak równie¿ roli i zakresie
pamiêci spo³ecznej.Obie wymienione instytucje maj¹ szeroki
profil dzia³alno�ci, wychodz¹cy poza w¹sko rozumian¹ histo-
riê. Analizuj¹c ich ofertê, odnosi siê wra¿enie, ¿e chc¹ wpisy-
waæ siê we wspó³czesno�æ i zwi¹zanie z ni¹ problemy oraz
wyzwania. Tym samym historia nie jest oderwana od tera�-
niejszo�ci, ale ma byæ przyczynkiem do poruszania aktual-
nych wyzwañ. Dzieje siê tak w du¿ej mierze poprzez aktywne
formy jej poznawania, ale te¿ animowanie czy aktywizowanie
spo³eczno�ci.
Istotne znaczeniema równie¿ aktywno�æ grup zadaniowych,

które powstaj¹ w ramach szerokich partnerstw, sieci, progra-
mów,a tak¿emniej formalnych idei i inicjatyw.Tworz¹ je przed-
stawiciele ró¿norodnych podmiotów i �rodowisk,których sku-
pia pewien problem czy obszar ¿ycia spo³ecznego. Interdyscy-
plinarne podej�cie do danego zagadnienia ³¹czy siê z postula-
tami dialogiczno�ci i otwarcia na inne grupy, reprezentuj¹ce
byæ mo¿e odmienne opinie, cele, interesy i warto�ci. Przyk³a-
dami próby dzia³añ w ramach sieci wokó³ wa¿nych wyzwañ
wmie�cie s¹: Zespó³ ds.Modelu na rzecz Równego Traktowania
czy Zespó³ ds. Integracji Imigrantów.Aktywne s¹ tak¿e grupy
skupionewokó³ szerszych sieci czy programów,wychodz¹cych
poza aktywno�ci w Gdañsku i dla Gdañska. Mimo ¿e ³¹czy je
d¹¿enie do standaryzacji i wypracowania rozwi¹zañ systemo-
wych (czêsto ponadlokalnych), cechuje je tak¿e pewna specy-
fika lokalna. Przyk³adem jest wspomniany ju¿ projekt pomor-
skiej edukacji kulturowej �Sieæ kultury�, prowadzony przez
Instytut Kultury Miejskiej w ramach ogólnopolskiego progra-
mu Bardzo M³oda Kultura19.
Wa¿nymi i stosunkowo nowymi typami instytucji s¹ domy

i kluby s¹siedzkie.W za³o¿eniumiejsca temaj¹ pe³niæ rolê�cen-
trów lokalnych tworzonych przez lokaln¹ spo³eczno�æ w celu
d³ugofalowego wzmacniania jej aktywno�ci i to¿samo�ci�20.
Ich liczba w Gdañsku z roku na rok siê zwiêksza. Co wa¿ne,
inicjatywa ich za³o¿enia i prowadzenia wychodzi od liderów

19
http://sieckultury.pl.
Dostêp: 15.02.2019.

20
https://www.gdansk.pl/
urzad-miejski/wydzial-
rozwoju-spolecznego/
kluby-i-domy-sasiedz-
kie,a,2785. Dostêp:
06.02.2019.
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lokalnych, grup czy organizacji pozarz¹dowych, zazwyczaj
zapraszaj¹cych inne podmioty czy �rodowiska do wspó³pracy
(czêsto z pomoc¹ rad dzielnic). Oprócz formalnie dzia³aj¹-
cych domów s¹siedzkich funkcjonuj¹ tak¿e podmioty, które
przynajmniej po czê�ci pe³ni¹ rolê centrów lokalnych. S¹ to
miêdzy innymi spó³dzielcze domy kultury, których szczegól-
nie znacz¹ce zagêszczenie i funkcjonowanie mo¿na zauwa-
¿yæ w dzielnicach rozwiniêtych pod wzglêdem mieszkanio-
wym i infrastrukturalnym w latach 60. i 70., czyli g³ównie
na Przymorzu, Zaspie i ¯abiance (Ciechorska-Kulesza i inni
2017).
Domy i kluby s¹siedzkie oraz podmioty dzia³aj¹ce na podob-

nych zasadach i w podobnym celu dotykaj¹ wa¿nego zjawiska,
jakim jest znacz¹cy zwrot mieszkañców, ale i dzia³añ z zakresu
kultury i animacji,w stronê lokalno�ci, a nawet sublokalno�ci.
To¿samo�æ Gdañska tym samym jest manifestowana i wzmac-
niana poprzez odkrywanie i podkre�lanie charakteru dzielnic,
które �coraz odwa¿niej i skuteczniej manifestuj¹ swoj¹ to¿sa-
mo�æ i odrêbno�æ� (Bierwiaczonek i inni 2017: 166). Zjawisko
to jest w pewnejmierze zwi¹zane ze specyfik¹ Gdañska,przede
wszystkim z przestrzennymi uwarunkowaniami aktywno�ci
mieszkañców w mie�cie. Badania nad uczestnictwem w kultu-
rze w Gdañsku pokaza³y, ¿e dzielnice zlokalizowane poza cen-
trummiasta charakteryzuj¹ siê s³abo�ci¹ oferty instytucjonal-
nej, a czê�æ z nich okre�la siê nawet mianem �kulturalnych
pustyñ�, co sk³ania mieszkañców tych terenów albo do pog³ê-
bienia prywatyzacji uczestnictwa w kulturze, albo korzystania
z mo¿liwo�ci, jakie oferuj¹ inne o�rodki (Bachórz i inni 2014).
Nale¿y jednakpamiêtaæ,¿e tak¿e te peryferyjnie po³o¿one�kul-
turalne pustynie� wype³nione s¹ nierozpoznanymi i nieoczy-
wistymi formami aktywno�ci o lokalnej specyfice (Rancew-
-Sikora,Micha³owski i Dowgia³³o 2016).
Lokalno�æ staje siê tak¿e coraz czê�ciej punktem wyj�cia

do powstawania i funkcjonowania podmiotów maj¹cych cha-
rakter tzw.trzecichmiejsc,czyli punktówwprzestrzeni publicz-
nejmaj¹cych dawaæ odpoczynek zarówno odpracy, jak i domo-
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wej rutyny (Oldenburg 1999), oferuj¹cych swojsko�æ i kame-
raln¹ atmosferê. Przyk³adami takich przestrzeni w Gdañsku
s¹: Gdañskie Centrum Handlowe Manhattan, w którym funk-
cjonuj¹ amatorskie grupy artystyczne oraz ciesz¹ca siê du¿ym
powodzeniem mediateka (Bachórz i inni 2014), a tak¿e wiele
miejscmaj¹cych cechy klubokawiarni,najczê�ciej po³o¿onych
w centrum Gdañska, które po czê�ci pe³ni¹ funkcje centrów
lokalnych czy lokalnych instytucji kultury (Ciechorska-Kulesza
i inni 2015).
Skupienie aktywno�ci wokó³ lokalno�ci coraz czê�ciej ³¹czy

w sobie potrzeby wspólnotowo�ci i sprawczo�ci, dodatkowo
w oparciu o specyfikê miejsca (jej historii, ludzi, uwarunkowañ
fizycznych i materialnych). Przyk³adem takiego trendu mo¿e
byæ Kawiarnia Ku�nia w Oruni � podmiot prowadzony na za-
sadzie przedsiêbiorstwa spo³ecznego przez Gdañsk¹ Fundacjê
Innowacji Spo³ecznych21.Obok prób zachowania i upowszech-
niania specyfiki miejsca (w tym zabytkowej budowli, w której
znajduje siê kawiarnia), realizowane s¹ tutaj dzia³ania o cha-
rakterze animacyjnym i artystycznym. Innym przyk³adem
mo¿e byæ Cafe Oficyna, czyli �kawiarnia spo³ecznie odpowie-
dzialna�, wspieraj¹ca m³odych twórców gdañskich22.
Analizuj¹c specyfikê podmiotów zajmuj¹cych siê prac¹ to¿-

samo�ciow¹ i kszta³tuj¹cych gdañskie identyfikacje, dostrzega
siê problematyczno�æ prób typologii czy inwentaryzacji tego
typu instytucji czy organizacji.Wynika to z podkre�lanego ju¿
w tym tek�cie faktu przenikania siê form i tre�ci ich dzia³al-
no�ci oraz z³o¿ono�ci przyjêtych rozwi¹zañ organizacyjnych
i formalnych.Punktemwyj�cia wielu dzia³añ to¿samo�ciowych
s¹ nie tyle same organizacje, co raczej miejsca, wokó³ których
zbiera siê zbiorowo�æ, chc¹c dzia³aæ na rzecz danej przestrzeni.
Przyk³ademsytuacji wspólnotowych opartychnamiejscumog¹
byæ Gdañskie Dni S¹siadów � cykliczne wydarzenie podkre-
�laj¹ce wagê gdañskiej kultury s¹siedzkiej, polegaj¹ce na orga-
nizowaniu spotkañ dla mieszkañców w najbli¿szej okolicy23.
To¿samo�ciowy charaktermaj¹ równie¿ spacery po dzielnicach
miasta.Wprzypadku tego typuwêdrówek,po czêsto zapomnia-

21
http://gfis.pl/nasze-marki/
kawiarnia-kuznia-2/.
Dostêp: 15.02.2019.

23
http://dnisasiadow.pl.
Dostêp: 15.02.2019.

22
https://fundacjagdan-
ska.pl/kawiarnia-ze-
spolecznym-zacieciem/.
Dostêp: 06.02.2019.
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nych i na nowo odkrywanych zakamarkach Gdañska,dochodzi
do ¿ywych interakcji z przewodnikiem, a uczestnicy mocno
siê anga¿uj¹,nierzadko spontanicznie wspó³tworz¹c tego typu
wydarzenia.To¿samo�æ lokalna kszta³tuje siêwoparciu owspól-
ne budowanie wiêzi z miejscem oraz lokaln¹ pamiêæ spo³eczn¹
(Bachórz i inni 2014).
Uczestnictwo w inicjatywach skupionych na wzmacnianiu

i kszta³towaniu to¿samo�ci coraz czê�ciej charakteryzuje nie
tylko aktywno�æ odbiorców, którzy nierzadko wchodz¹ w rolê
wspó³twórców,ale te¿wielozmys³owo�æ tego typudo�wiadczeñ.
Oprócz wêdrówek po dzielnicachmiasta,widoczne jest to tak¿e
w zmieniaj¹cych siê sposobach edukacji, w których stawia siê
nacisk na poznanie przez do�wiadczenie. Przyk³adowo, pro-
gramAkademii Gdañskich Lwi¹tek,zainicjowany i prowadzony
przez FundacjêWspólnotaGdañska,oprócz anga¿owania dzieci
z najm³odszych klas szkó³ podstawowychdoodwiedzaniamiej-
skich instytucji kultury, zachêca m.in. do wymy�lania piose-
nek o Gdañsku oraz wspólnego ich �piewania24. Przyk³adem
pobudzania nieoczywistych zmys³ów w poznawaniu przestrzeni
s¹ dzia³ania Stowarzyszenia Sztuka Ciê Szuka, które realizuje
animacyjno-artystyczne projekty d�wiêkowedlamieszkañców,
m.in. naWyspie Sobieszewskiej25. Do uczenia siê partycypacji
poprzez dzia³anie zachêcaj¹ liderzy z domu s¹siedzkiego Go�-
cinna Przystañ w Oruni. Jednym z wielu takich przyk³adów s¹
dzia³ania rewitalizacji oruñskich podwórek, polegaj¹ce nie
tylko na grupowym projektowaniu miejsc wokó³ budynków,
ale tak¿e wykonywaniu wspólnej pracy fizycznej26.
�Wkroczenie� to¿samo�ci do sektora kultury sta³o siê za-

uwa¿alne w czasie starañ Gdañska o tytu³ Europejskiej Stolicy
Kultury 2016.W procesie przygotowawczym nasili³a siê debata
na temat roli kultury w mie�cie i regionie, sposobów zarz¹-
dzania ni¹, wizerunku miasta na zewn¹trz, a tak¿e szerzej,
skomplikowanych procesów to¿samo�ciowych zwi¹zanych
ze specyfik¹ miejsca i jego historii. Mia³o to tak¿e odzwier-
ciedlenie w dzia³aniach, które kontynuowane s¹, oczywi�cie
z modyfikacjami, do dzi� w Instytucie Kultury Miejskiej

24
https://www.agl.org.pl/.
Dostêp: 06.02.2019.

26
https://www.youtube.com/
watch?v=bna2Hkhd41I.
Dostêp: 06.02.2019.

25
https://uchowwodzie.
wordpress.com.
Dostêp: 15.02.2019.
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w Gdañsku. S¹ to przede wszystkim: Festiwal Malarstwa Mo-
numentalnego Monumental Art na Zaspie, Festiwal Narracje,
nagroda literacka i festiwal Europejski Poeta Wolno�ci, Aka-
demia Active Citizens oraz projekt Lokalni Przewodnicy
i Przewodniczki. Jak podkre�la zespó³ Instytutu Kultury Miej-
skiej, interesuje ich �kultura otwarta, zwi¹zana z Gdañskiem
i jego dzielnicami, dostêpna dla mieszkañców i wspó³tworzona
razem z nimi�27.
Warto podkre�liæ, ¿e tak¿e instytucje i podmioty z wielo-

letnim sta¿em na ró¿ne sposoby poruszaj¹ w swojej dzia³al-
no�ci problematykê to¿samo�ci.CentrumSztukiWspó³czesnej
�£a�nia�, dzia³aj¹ce przede wszystkim na Dolnym Mie�cie
i w Nowym Porcie od lat �wychodzi� z inicjatywami artystycz-
nymi w przestrzeñ publiczn¹, zwracaj¹c uwagê na spo³eczne
znaczenie sztuki, tak¿e w kszta³towaniu miejskiej to¿samo�ci.
Gdañski Archipelag Kultury zaczyna natomiast otwieraæ siê na
mieszkañców i ich potrzeby poprzez dzia³ania konsultacyjne28,
a tak¿e poszukiwanie lokalnych liderów i podkre�lanie specy-
fiki oraz potencja³u otoczenia, w którym dzia³aj¹. Nadba³tyc-
kie Centrum Kultury, u¿ywaj¹c ró¿nych form (od dzia³alno�ci
wystawienniczej, poprzez festiwalow¹, warsztatow¹, eduka-
cyjn¹, a¿ po badawcz¹ i wydawnicz¹), podkre�la kulturowe
zwi¹zki Gdañska z krajami nadba³tyckimi oraz �opowiada�
o mie�cie w kontek�cie Pomorza29.Wspomniane ju¿ Europej-
skie Centrum Solidarno�ci pracuje z i nad to¿samo�ci¹ nie
tylko poprzez dzia³alno�æ muzealnicz¹, ale tak¿e przez cykle
dzia³añ i programów podkre�laj¹cych znaczenie kszta³towa-
nia to¿samo�ci zbiorowych poprzez aktywizacjê obywatelsk¹
i integracjê spo³eczn¹. Przyk³adami mog¹ byæ skierowana do
obcokrajowców inicjatywa pn. �Cze�æ! | Program dla nowych
mieszkañców imieszkanek�czy program�Solidarno�æ codzien-
nie�, wzmacniaj¹cy i wspieraj¹cy lokalne gdañskie inicjatywy
i ich animatorów30. Z³o¿ony i wielop³aszczyznowy projekt to¿-
samo�ciowy realizuje tak¿e Fundacja Gdañska31. Organizacja
buduje swoje dzia³ania na czterech priorytetach: gdañsko�ci,
morskim Gdañsku, efektywnym Gdañsku i przyjaznej prze-

27
http://ikm.gda.pl/idea/.
Dostêp: 05.02.2019.

28
https://www.gdansk.pl/
wiadomosci/innowacyj-
ne-zmiany-w-gdanskich-
domach-kultury,a,129206.
Dostêp: 15.02.2019.

30
http://www.ecs.gda.pl/
codziennie.Dostêp:
05.02.2019.

31
https://fundacjagdan-
ska.pl/o-nas/. Dostêp:
15.02.2019.

29
http://www.nck.org.pl/pl.
Dostêp: 15.02.2019.



8 2

strzeni. W swojej dzia³alno�ci ³¹czy edukacjê (np. wspieraj¹c
gedanopediê, czyli internetow¹ wersjê Encyklopedii Gdañska,
czy organizuj¹c olimpiadê wiedzy o Gdañsku) z dziedzictwem
i to¿samo�ci¹ (m.in.poprzez realizacjê sta³ej iluminacji jedne-
go z d�wigów w celu zachowania krajobrazu stoczniowego
miasta czy przywrócenie kamiennego �serca miasta�, wyzna-
czaj¹cego symboliczny �rodek Gdañska).
Tym, co ³¹czy wiêkszo�æ projektów to¿samo�ciowych,

kszta³towanych, wzmacnianych i realizowanych przez aktyw-
ne w tej sferze podmioty, jest zainteresowanie i nawi¹zywanie
do przesz³o�ci. To w³a�nie poprzez przesz³o�æ, a raczej pamiêæ
o niej, liderzy,aktywi�ci i animatorzy oraz ich inicjatywy kreuj¹
wyobra¿enia miasta, a tak¿e mieszkañców, wyja�niaj¹ zjawi-
ska, zdarzenia i dzia³ania. Nie zawsze oczywi�cie owe �prze-
sz³o�ciowe� nawi¹zania s¹ bezpo�rednie. Niemniej to w³a�nie
pamiêæ spo³eczna kr¹¿y wokó³ wyj¹tkowo�ci miasta. Co cie-
kawe, coraz czê�ciej historia staje siê synonimem to¿samo�ci,
co widaæ przede wszystkim w komunikatach dotycz¹cych wy-
darzeñ o charakterze historycznym. Silnie obecne w dzia-
³aniach to¿samo�ciowych jest nawi¹zanie do tzw. wielkiej hi-
storii (zob. np. Szacka 2006), z odniesieniami do poziomu
ponadlokalnego, narodowego, czy nawet ponadnarodowego,
co mo¿e dzia³aæ nobilituj¹co i eksponuje �wietno�æ miasta.
W nieco mniejszym stopniu podkre�la siê historiê zró¿nico-
wañ przedwojennych i powojennych gdañszczan. Nie znaczy
to jednak, ¿e kwestia ta jest mniej znacz¹ca i nie wspó³tworzy
gdañskich projektów to¿samo�ciowych.Miêdzy innymi w od-
niesieniu do przerwania ci¹g³o�ci historycznej i kulturowej
po II wojnie �wiatowej oraz tworzenia miasta na nowo budo-
wana by³a np. narracja Gdañska jako kandydata do Europej-
skiej Stolicy Kultury 2016 (Ciechorska-Kulesza 2017). Procesy
animacyjne nie s¹ w tym przypadku odkrywaniem przesz³o-
�ci, ale raczej sk³adaniem z cz¹stek pamiêci spo³ecznej wci¹¿
nowych ca³o�ci. Widoczna jest w nich dialogiczno�æ, a tak¿e
performatywno�æ projektów to¿samo�ciowych. Przyk³adami
mog¹ byæ dzia³ania oparte na teatrze performatywnym, przy-
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32
Np. http://mojaorunia.pl/
index.php?option=
com_orunia&task=
artykul&id=3839.
Dostêp: 06.02.2019.

pominaj¹cym historie lokalne i sublokalne zwi¹zane z powo-
jennymi do�wiadczeniamimieszkañców (�wi¹der-Puchowska
2017) czy zbieranie i publikacja ich wspomnieñ32.
W ujêciu budowania�nowego�Gdañska po 1945 roku prze-

sz³o�æ koresponduje silnie nie tylko z tera�niejszo�ci¹, ale te¿
z przysz³o�ci¹. Eksponowany motyw odbudowy, tworzenia od
podstaw miasta sugeruje przyzwolenie mentalne na rozwój,
kreatywno�æ i ¿ywotno�æ,które s¹ zwi¹zane z�m³odo�ci¹�tych
miast (Ciechorska-Kulesza 2017). �M³odo�æ� Gdañska odnosi
siê tak¿e do �m³odo�ci� spo³eczeñstwa, w którym brak trady-
cyjnych podzia³ów i ogólnie ni¿szy stopieñ przywi¹zania do
tradycji w porównaniu z obszarami tzw. dawnymi mog¹ byæ
ujmowane w kategorii potencja³u (Zarycki 2008). Wyra�nie
odzwierciedla to zreszt¹ zebrany materia³ empiryczny. Tak
zwane ziemie nowe, a co za tym idzie, wzglêdnie �niezakorze-
nieni� mieszkañcy, oferuj¹ szansê na zmianê i rozwój, choæ
jednak z odniesieniemdo gdañskiej specyfiki i spu�cizny lokal-
nej tradycji. Nie bez znaczenia w tym kontek�cie jest nawi¹-
zywanie do niedalekiej przesz³o�ci, któr¹ przede wszystkim
symbolizuje ruch�Solidarno�æ�.
Dzia³ania to¿samo�ciowe opieraj¹ siê w du¿ej mierze na

idei ró¿norodno�ci, do której nawi¹zuje siê w kontek�cie wie-
lowiekowej historii miasta i zwi¹zanej z ni¹ specyfiki o�rodka
portowego.W przypadku Gdañska ró¿norodno�æ ³¹czona jest
zmobilno�ci¹ i powojennymimigracjami,co wi¹¿e siê z wpisy-
waniem w gdañskie projekty to¿samo�ciowe postawy otwarto-
�ci. Dotyczy to innych kultur, narodowo�ci czy religii, które s¹
odszukiwane (anawet czêstoodpominane),awefekcie te¿ ekspo-
nowane jakoprzejawpamiêci spo³ecznej omie�cie.Przyk³adem
tego procesu s¹ dzia³ania o charakterze historycznym, czêsto
w formie spacerów �ladami mniejszo�ci narodowych, etnicz-
nych czy religijnych, a tak¿e szersze wydarzenia, np. festiwale
(m.in. Festiwal Kultury ¯ydowskiej Zbli¿enia33 czy festiwal
�Wilno w Gdañsku�34). Znacz¹cy wk³ad we wspó³czesne gdañ-
skie projekty to¿samo�ciowema tak¿e �rodowisko kaszubskie.
Bogatywachlarz dzia³añ o charakterze naukowym,badawczym,

33
http://www.zblizenia-
festiwal.org.
Dostêp: 15.02.2019.

34
http://www.wilno-
wgdansku.pl.
Dostêp: 15.02.2019.
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popularyzatorskim, edukacyjnym, integracyjnym czy artysty-
cznymodnosi siê do pomorsko�ci i kaszubsko�ci Gdañska (zob.
np. Lemañczyk 2018).
Nawi¹zaniem do ró¿norodno�ci jako elementu projektu

to¿samo�ciowego Gdañska jest promocja postaw otwarto�ci
w kontek�cie wspó³czesnychwyzwañmigracyjnych.W ramach
Modelu Integracji Imigrantów i Imigrantek ruszy³a kampania
�£¹czy nas Gdañsk�,której zadaniem jest wzmacnianie posta-
wy pokojowej wspó³pracy osób z ró¿nych kultur i �wiatów spo-
³ecznych. Na stronie kampanii czytamy: �ró¿nimy siê pogl¹-
dami, miejscem pochodzenia, jêzykiem, kultur¹, orientacj¹
seksualn¹, kolorem skóry czy religi¹. Jednocze�nie ³¹czy nas
miejsce, które wybrali�my do ¿ycia � £¥CZY NAS GDAÑSK�35.
Postulat otwarto�ci miasta i jego mieszkañców, zwi¹zany

z cech¹ ró¿norodno�ci wpisan¹ w charakter Gdañska, ³¹czy siê
z przesuwaniem �punktów ciê¿ko�ci� w dzia³aniach to¿sa-
mo�ciowych. Silnym echem odbi³a siê ksi¹¿ka pt. Gdañskie
to¿samo�ci. Eseje o mie�cie (Kerski (red.) 2014), gdzie nie
pojawi³ siê ¿aden g³os kobiecy. Publikacja o¿ywi³a debatê na
temat tego, kto i w jaki sposób mie�ci siê w oficjalnych, g³ów-
nych projektach to¿samo�ciowych Gdañska. Dzia³ania ostat-
nich kilku lat ukazuj¹ czê�æ tych s³abo s³yszanych g³osów, po
trosze te¿ jednocz¹c i integruj¹c marginalizowane �rodowiska.
Przyk³ademdzia³ania badawczo-animacyjnego,skoncentrowa-
nego wokó³ dawania mo¿liwo�ci uzupe³niania oficjalnej nar-
racji o miejskiej to¿samo�ci, jest przedsiêwziêcie �Szlakiem
g³osu�, tworzone wokó³ historii mówionej (Borowiak 2016).
G³osy wcze�niej nies³yszane wydobywa na �wiat³o dzienne
tak¿e wieloletni i rozwijany projekt herstoryczny Metropo-
litanka, w ramach którego odbywaj¹ siê spacery po ró¿nych
czê�ciachGdañska szlakami kobiet (m.in.po StoczniGdañskiej)
oraz gromadzone s¹ historie mówione kobiet zwi¹zanych
z danymmiejscem36.
Gdañskie projekty to¿samo�ciowe, inicjowane i wzmacniane

przez dzia³ania o charakterze animacyjnym, w du¿ej mierze
podkre�laj¹ subiektywizm iwoluntaryzmuczestnictwa.W cen-

36
http://metropolitanka.
ikm.gda.pl.
Dostêp: 06.02.2019.

35
https://www.gdansk.pl/
laczy-nas-gdansk/
kampania?lang=pl.
Dostêp: 06.02.2019.
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trum zainteresowania znajduj¹ siê�ma³e historie� i�ma³e pro-
blemy�, przynajmniej postulatywnie,�zwyk³ych� ludzi.Miejsca
w przestrzeni miejskiej wydobywaj¹ce siê z animacji maj¹ byæ
bliskie,dostêpne i swojskie, co podkre�la, ¿e na specyfikêmia-
sta sk³adaj¹ siê dzielnice, osiedla, przestrzenie nierzadko zapo-
mniane i niedoceniane. Mieszkañcy, a tak¿e inni zaintereso-
wani, s¹ zapraszani do wspó³tworzenia tego typu przestrzeni,
szczególnie tych imnajbli¿szych (niekoniecznie podwzglêdem
fizycznym). W tym kreowaniu �ma³ych �wiatów� wa¿ne jest
jednak wspólne dzia³anie i twórczy dialog. Aktywno�ci ani-
macyjne ujawniaj¹miejsca,a tak¿e zjawiska,zdarzenia i przed-
mioty wci¹¿ nie do koñca odkryte. Jak pokazuj¹ dzia³ania ani-
macyjne, lokalna to¿samo�æ mo¿e lub nawet powinna byæ
kszta³towana poprzez poszukiwanie coraz to nowych nieoczy-
wistych elementów uwa¿anych za wa¿ne i charakterystyczne.
To¿samo�ci lokalnych opartych na idei Gdañska mo¿e byæ
wiele, tyle, ilemieszkañców czy innych osób zainteresowanych
miastem (Ciechorska-Kulesza 2017).Wydaje siê,¿e w³a�nie po-
stulat woluntaryzmu i zró¿nicowania miasta, a przez to jego
wyj¹tkowo�ci,mo¿e byæ wspólnymmianownikiem gdañskich
identyfikacji.
Dzia³ania animacyjne oparte na lokalno�ci odnosz¹ siê bez-

po�rednio do konkretnych miejsc i ich specyfiki. Wci¹¿ zna-
cz¹cymi wizualizacjami to¿samo�ci s¹ miejsca historyczne,
lokalne symbole i marki zarazem (Bierwiaczonek i inni 2017).
To wokó³ nich, tak w przestrzeni fizycznej, jak i wokó³ ich idei,
inicjowane i realizowane s¹ dzia³ania kulturowe i to¿samo�-
ciowe. Niemniej, coraz czê�ciej w przestrzeni miast w tym sa-
mym celu wykorzystuje siê sztukê, np. instalacje artystyczne.
Przyk³ademmo¿e byæ wspomniany ju¿ wy¿ej festiwal Narracje
czy dzia³ania zwi¹zane z tworzeniem w przestrzeni miejskiej
murali.Wizualno�æ gdañskich to¿samo�ci to tak¿e szereg ini-
cjatyw ³¹cz¹cych ideê dzia³añwprzestrzeni fizycznej z popraw¹
jej estetyki, funkcjonalno�ci i wzmacnianiem to¿samo�cimiej-
sca. Co wa¿ne, licz¹ siê tu nie tylko namacalne efekty pracy,
ale sam proces: spotkania w interdyscyplinarnym gronie, za-
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branie g³osu w dyskusji, czy ogólnie namys³ nad tym, jakiego
miasta pragn¹ mieszkañcy. Takie mo¿liwo�ci daj¹ m.in. kon-
ferencje i zwi¹zane z nimi wydarzenia towarzysz¹ce, organi-
zowane w szerokim partnerstwie �rodowiska naukowego,
architektów i urbanistów oraz podmiotów z sektora kultury.
Przyk³adem takich dzia³añ jest zorganizowane w Gdañsku
w 2018 roku sympozjum �Otwarte spo³eczeñstwo. Znaczenie
to¿samo�ci miejsca�, gdzie podkre�lano rolê dialogu,partycy-
pacji i dizajnu w procesach odkrywania i tworzenia miejsc37.
Jak zaznaczaj¹ badacze trzechmiast: Gdañska,Gliwic iWro-

c³awia, gród nad Mot³aw¹, choæ tak jak pozosta³e miasta, ma
wysok¹ pozycjêw�ródmetropolii, to w przeciwieñstwie do nich
w centrum stawia kwestie to¿samo�ciowe.Gdañsk�nieustannie
rozwija dyskurs to¿samo�ciowy i stale na nowo redefiniuje,
czym jest. (�)Wytwarzanie to¿samo�ciowego dyskursumo¿e
byæ trudne, a nawet k³opotliwe, ale efekty mog¹ byæ korzystne
dla miasta, jego mieszkañców i u¿ytkowników� (tam¿e: 318).
Nasilone procesy to¿samo�ciowe s¹ widocznew ró¿norodnych
formach dzia³añ,daj¹c pole do ci¹g³ego tworzenia i przekszta³-
cania gdañskich to¿samo�ci. Nastawienie na dialogiczno�æ,
bliski kontakt z potencjalnym odbiorc¹,a tak¿e na jego spraw-
czo�æ sprawia, ¿e projekty to¿samo�ciowe powoli wychodz¹
poza w¹skie grono podmiotów kultury i lokalnych w³adz.
Dodanie do definicji gdañskiej to¿samo�ci elementów lokal-
no�ci, partycypacji i aktywno�ci obywatelskiej daje nadzieje
na aktywne w³¹czanie w procesy to¿samo�ciowe nowych kate-
gorii mieszkañców, u¿ytkowników i sympatyków Gdañska.

37
http://www.ecs.gda.pl/
title,OTWARTE_SPOLE-
CZENSTWO__Znaczenie
_ tozsamosci_miejsca_
%7C_ konferencja_
naukowa,pid, 9,oid,61,
cid, 1086.html.
Dostêp: 06.02.2019.
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Niniejsza czê�æ po�wiêcona jest przybli¿eniu podstawowych
spo³ecznych charakterystyk dwóch wyró¿nionych analitycznie
zbiorowo�ci gdañszczan: (1) mieszkañców, którzy deklaruj¹
zamieszkaniewGdañsku�odurodzenia�oraz (2)mieszkañców,
którzy nie urodzili siê w tym mie�cie, a obecnie zamieszkuj¹
w nim na sta³e38. Ta druga grupa nazywana jest gdañskimi
migrantami, aby podkre�liæ ich nap³ywowy charakter. Obie
grupy wyró¿nione zosta³y na podstawie szczegó³owych dekla-
racji w kwestionariuszu ilo�ciowym39.
Poni¿szy tekst zawiera próbê udzielenia odpowiedzi na

podstawowe pytania dotycz¹ce zdefiniowanych w ten sposób
zbiorowo�ci: kim s¹ (w sensie charakterystyk spo³ecznych),
sk¹d siê wywodz¹ (pochodzenie) oraz dlaczego przybyli do
Gdañska (w przypadku gdañskich migrantów). Podstawow¹
motywacj¹ do stworzenia tak zoperacjonalizowanych grup jest
weryfikacja ró¿nic i zale¿no�ci w zakresie wielu obszarów spo-
³ecznego funkcjonowania obu zbiorowo�ci i ich podstawowych
charakterystyk spo³ecznych.Wnawi¹zaniudo tego opisuprzed-
stawione zostaj¹ narracje o autobiografiach pozyskane z roz-
mów z mieszkañcami.

38
Fakt zameldowania
w Gdañsku nie ma
znaczenia w kontek�cie
przyjêtej definicji.

39
Pierwsza wyró¿niona
grupa zdefiniowana jest
w kontek�cie deklaracji
badanych w kwestiona-
riuszu ilo�ciowym
o brzmieniu: �mieszkam
od urodzenia w Gdañsku�.
Opozycyjne wskazanie
nawi¹zuje do grupy okre-
�lanej mianem�nap³ywo-
wych� gdañszczan, którzy
zaznaczali odpowiedzi:
�przeprowadzi³em(-am)
siê do Gdañska z innej
miejscowo�ci w kraju�
b¹d� �przeprowadzi³em
(-am) siê do Gdañska
z innej miejscowo�ci
z zagranicy�.
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Nieco ponad po³owa obecnych mieszkañców urodzi³a siê
w Gdañsku.W ca³ej populacji dzisiejszych gdañszczan mo¿na
wyró¿niæ grupymieszkañców ze wzglêdu na d³ugo�æ zamiesz-
kiwania wmie�cie. I tak osoby z pierwszego pokolenia urodzo-
nego w Gdañsku stanowi¹ nieco ponad czwart¹ czê�æ ogó³u
(28%), za� ich �dzieci�, czyli drugiego pokolenia, jest niewiele
mniej (24%).W�ród ludno�ci nap³ywowej tych, którzy przybyli
do miasta ponad 20 lat temu, jest 28%, a migrantów z ostatnich
lat � 20%.Wydaje siê, ¿e zaprezentowane dane wspieraj¹ tezê
o �zakorzeniaj¹cym siê� mie�cie, w którym brakuje ci¹g³o�ci
spo³ecznej, kulturowej i pokoleniowej (w stosunku do okresu
przedwojennego).Wwyniku ¿ywio³owych procesówhistorycz-
nych okresu powojennego Gdañsk musia³ zostaæ zdefiniowany
na nowo, wrêcz wymy�lony i �oswojony� przez nowych, pol-
skich mieszkañców.Mo¿na wiêc uznaæ,¿e Gdañsk jestmiastem
spo³ecznie�m³odym�,buduj¹cymna nowo swoj¹ gdañsk¹ to¿-
samo�æ ledwie od paru pokoleñ.

Tabela 1.
Szacunki dotycz¹ce
proporcji poszczególnych
grup gdañszczan na
podstawie deklaracji
badanych w kwestio-
nariuszu ilo�ciowym.
Dane w %

Źród³o: opracowanie w³asne.

Wyró¿nione grupy Szacowany odsetek
w ogólnej liczbie

mieszkañców miasta

Ludnoœæ deklaruj¹ca zamieszkanie w Gdañsku 52
od urodzenia ogó³em, w tym:

Potomkowie gdañszczan w co najmniej drugim pokoleniu 24

Pierwsze pokolenie gdañszczan 28

Ludnoœæ nap³ywowa ogó³em, w tym: 48

Przybyli ponad 20 lat temu 28

Przybyli mniej ni¿ 20 lat temu 20
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Ludno�æ nap³ywowa stanowi obecnie oko³o 48%mieszkañ-
ców Gdañska. Podobne szacunki przedstawia Urz¹d Miejski
w Gdañsku w oparciu o wykaz osób zameldowanych na pobyt
sta³y lub czasowy (Gdañsk w liczbach 2019). Jest to jeden
z najwy¿szych wska�ników w gronie du¿ych, polskich miast40.
Spo�ród osób, które przyby³y do Gdañska, najni¿szy odsetek
stanowi¹ urodzeni w najmniejszychmiejscowo�ciach �wsiach
i ma³ych miasteczkach. Co ciekawe, struktura pochodzenia
rodziców gdañszczan z pierwszego pokolenia (tj. urodzonych
jako pierwszych w rodzinie ju¿ w Gdañsku) idealnie odwzoro-
wuje strukturê zadeklarowan¹ w badaniu przez obecnych
migrantów, co sugeruje odtwarzanie pewnych wzorów migra-
cyjnych do Gdañska od co najmniej dwóch pokoleñ (przynaj-
mniej w zakresie struktury pochodzenia migrantów).

40
Dane pozyskane przez
redakcjê Biq Data z bazy
PESEL-owej miejskich
urzêdów. Źród³o: http://
biqdata.wyborcza.pl/
biqdata/7,159116,22175301,
polskie-drogi-skad-
pochodza-mieszkancy-
duzych-miast.html.
Dostêp: 25.01.2019.

Wykres 1.
Struktura mieszkañców
Gdañska ze wzglêdu
na wielko�æ miejscowo�ci
urodzenia41. Dane w %

Źród³o: opracowanie w³asne.

Zró¿nicowanie fal gdañskichmigrantów jest efektemzmien-
nych w czasie uwarunkowañ spo³eczno-gospodarczo-histo-
rycznych, którym podlega³ Gdañsk, Pomorze, Polska, a tak¿e
szerzej,Europa i �wiat od czasów powojennych (Obracht-Pron-
dzyñski 2018).Warto wiêc na wstêpie podkre�liæ du¿e zró¿ni-
cowanie tej zbiorowo�ci pod wzglêdem cech spo³eczno-demo-
graficznych, pochodzenia terytorialnego czy te¿ motywacji
przybycia.Zastosowanaw opracowaniu szeroka definicja obej-
muje zatem ludno�æ nap³ywow¹ zasiedlaj¹c¹ Gdañsk w okre-
sie powojennym, jak równie¿ tê zbiorowo�æ, która przyby³a
do miasta stosunkowo niedawno, ju¿ po roku 2000, w celach
edukacyjnych i zarobkowych. Warto rozpoznaæ ten zasób

41
Odsetek deklaruj¹cych
urodzenie w Gdañsku jest
nieznacznie wy¿szy ni¿ ten
zaprezentowany w tabeli 1,
poniewa¿ obejmuje tak¿e
te osoby, które deklarowa-
³y przybycie do Gdañska
na pó�niejszym etapie
¿ycia, tj. migrantów, ale
urodzonych w Gdañsku.
W szacunkach nie
uwzglêdniali�my tej
niewielkiej grupy bada-
nych. Deklaracje te mog¹
najprawdopodobniej
wynikaæ z faktu narodzin
poza rzeczywistym miej-
scem zamieszkania rodzi-
ców (np. w sytuacji porodu
w jednym z gdañskich
szpitali) lub z b³êdnych
deklaracji badanych.

wieœ miasto do 20 tys. miasto od 20 do 100 tys.

miasto powy¿ej 100 tys. Gdañsk

7,7 8,5 13,8 16,3 53,7
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Tabela 2.
Odsetek respondentów
przyby³ych w poszczególnych
okresach migracyjnych
do Gdañska w badaniu
ilo�ciowym w stosunku
do ogólnej liczby migrantów
zidentyfikowanych
w badaniu ilo�ciowym.
Dane w %

w ujêciu diachronicznym, aby mieæ �wiadomo�æ ró¿norodno-
�ci i konsekwencji tych zró¿nicowañ dla obecnej spo³ecznej
to¿samo�ci Gdañska.

Najwiêcej spo�ród badanych migrantów deklaruje przyby-
cie do Gdañska w latach 1961�1980 oraz po 2010 roku (³¹cznie
niemal po³owa z nich), lecz generalnie proporcje migrantów
w analizowanych przedzia³ach czasowych s¹ wzglêdnie równe.
Warto podkre�liæ, ¿e dane odzwierciedlaj¹ obecn¹ strukturê
migrantów ze wzglêdu na przedzia³ czasowy przybycia. Realna
wielko�æmigracji powojennej jest z pewno�ci¹niedoreprezento-
wana z powodu ewentualnych zgonów najstarszychmigrantów
lub ewentualnej wyprowadzki z miasta. To istotne zastrze¿e-
nie sprawia, ¿e �redni wiek nap³ywowych gdañszczan dotyczy
tylko osób zbadanych. Jednak przygl¹daj¹c siê temu, jak ewo-
luuje �redni wiek w tej grupie,mo¿na zauwa¿yæ, ¿e szczególnie
liczni w�ród migrantów sprzed 1960 roku s¹ ci w przedziale
wiekowym do 18. roku ¿ycia. Mo¿e to dowodziæ, ¿e ówczesna
migracja mia³a charakter rodzinny. Doro�li przyje¿d¿ali do
Gdañska wraz z dzieæmi, czego nie da siê powiedzieæ omigracji
po 2011 roku. Struktura wieku naj�wie¿szej daty migrantów
wskazuje, ¿e s¹ to osoby pe³noletnie, przybywaj¹ce do Gdañska
na studia lub do pracy.

Okres przybycia Odsetek

Przed 1960 rokiem 19

1961-1980 24

1981-2000 21

2001-2010 13

Po 2010 roku 23

Źród³o: opracowanie w³asne.
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Warto zwróciæ tak¿e uwagê,¿e poszczególne falemigracyjne
charakteryzuj¹ siê specyficznymi dla danego okresu profilami
spo³eczno-demograficznymi przybywaj¹cych.S¹ one odzwier-
ciedleniem potrzeb rozwojowych Gdañska w poszczególnych
momentach historii. Tym samym okre�laj¹ tak¿e to¿samo�æ
ówczesnychmieszkañców tworz¹cych poszczególne falemigra-
cyjne (ich warto�ci, kulturê i zwyczaje). Na podstawie badañ
mo¿na zrekonstruowaæ trzy takie g³ówne okresy:

(1) migracjê powojenn¹ (do koñca lat 50. XX wieku), charak-
teryzuj¹c¹ siê du¿ym zró¿nicowaniem spo³ecznym, klaso-
wym i terytorialnym; determinowan¹ g³ównie procesami
�zasiedlania� Gdañska przez ludno�æ polsk¹ po II wojnie
�wiatowej;

(2) migracjê z okresu lat 60.do koñca lat 80., zwi¹zan¹ z dyna-
micznymi procesamimodernizacyjnymi i urbanizacyjny-
mi Polski Ludowej � sprzyja³o to migracji do Gdañska

Wykres 2.
Struktura wieku
gdañskich migrantów
w momencie przybycia
w podziale na poszcze-
gólne okresy fal migra-
cyjnych.
Uwaga: w przypadku
danych odnosz¹cych siê
do migracji sprzed 1960
roku nale¿y zaprezento-
wan¹ strukturê wiekow¹
migrantów traktowaæ
pogl¹dowo ze wzglêdu
na wysoki odsetek zgonów
w danej grupie wiekowej
badanych, uniemo¿liwia-
j¹cy zebranie rzetelnych
danych. Dane w %

Źród³o: opracowanie w³asne.

przed 1960 rokiem 1961-1980 1981-2000 2001-2010 po 2011 roku

1,2%

17,6%

81,2%

22,4%

38,3%

39,3%
27,7%

13,1%

38,3%

34%

36,1%

50,8%

51,9%

41,5%

6,6%

0-18 lat 19-25 lat pow. 26 lat
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z pomorskich wsi i miasteczek s³abo wykszta³conych ro-
botników, którzy z czasem korzystali ze �cie¿ek awansu
spo³ecznego, umo¿liwiaj¹cego im osi¹gniêcie wy¿szej po-
zycji spo³ecznej ni¿ mieli ich rodzice;

(3) migracjê prze³omu wieków, zwi¹zan¹ wcze�niej z trans-
formacj¹ gospodarcz¹, a pó�niej z upowszechnieniem siê
edukacji wy¿szej. Z centrum przemys³owego (czerpi¹cego
g³ównie z blisko�ci morza, np. przemys³ stoczniowy)
Gdañsk sta³ siê g³ównym akademickim o�rodkiem regio-
nu, zdolnym do zachêcania do przenosin potencjalnych
studentów oraz absolwentów z innych regionów (OBiAS
2018). Obecna struktura migracji w pewnej mierze odpo-
wiada zapotrzebowaniu na �rednio i wysoko wyspecjali-
zowan¹ si³ê robocz¹ w zwi¹zku z dynamicznym rozwo-
jem rynku pracy w obszarze us³ug biznesowych w ca³ej
metropolii (OBiAS 2017).

Wykres 3.
Struktura wielko�ci
miejscowo�ci pochodzenia
gdañskich migrantów
w podziale na poszcze-
gólne okresy przybycia.
Dane w %

przed 1960 rokiem 1961-1980 1981-2000 2001-2010 po 2011 roku

28,2%

33,3%

38,5%

39,6%

38,6%

21,8%
28,4%

39,6%

37,5%

34,1%

20,7%

39,7%

11,1%

48,5%

40,4%

Źród³o: opracowanie w³asne.

du¿e miasta (pow. 100 tys. mieszkañców) ma³e miasta (do 100 tys. mieszkañców) wieœ
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Generalnie m³ody wiek migrantów w okresie powojennym
wynika z przybycia na Pomorze �ca³ymi rodzinami� � jest to
tendencja zgodna ze �ród³ami historycznymi odnosz¹cymi siê
do podstawowych charakterystyk tego typu migracji (Skargo
2002).Migracja ta by³a specyficzna z uwagi na jej powszechny
charakter, w du¿ej mierze niezale¿ny od sk³adu socjodemo-
graficznego migrantów.Zwraca tak¿e uwagê wysoki wska�nik
awansu spo³ecznegow tej grupie42.Oznacza to,¿e nowi gdañsz-
czanie byli beneficjentamimiêdzygeneracyjnego awansu spo-
³ecznego o du¿ej skali.W pewnym stopniu proces ten jest od-
zwierciedleniem ówczesnych gwa³townych przemian struktury
wykszta³cenia spo³eczeñstwa polskiego.Mobilizacja zwi¹zana
zmigracj¹ powojenn¹ obejmowa³a zarówno du¿emiasta,mia-
steczka, jak i wsie.Mia³a przy tym szeroki zasiêg terytorialny.
Migranci rekrutowali siê w wiêkszo�ci z województw znajdu-
j¹cych siê w znacznym oddaleniu od Pomorza, w tym tak¿e
z terenów ju¿ nieprzynale¿¹cych do Polski (jak np. Wileñsz-
czyzna). Dane te, szczególnie czytane w kontek�cie charaktery-
styk kolejnych fal migracyjnych,wskazuj¹ na�totalny� charak-
ter powojennej migracji, a przez to tak¿e jej du¿e zró¿nicowa-
nie: spo³eczne i klasowe, co w efekcie przyczynia³o siê do zna-
cz¹cych napiêæ spo³ecznych (Sobczak 1998; Stryczyñski 1981).

42
Wska�nik awansu spo-
³ecznego jest obliczany
jako ró¿nica miêdzy
u�rednionym wykszta³-
ceniem rodziców
a wykszta³ceniem
badanych deklarowanym
w chwili realizacji
badania ilo�ciowego.

Tabela 3.
Wska�nik awansu
spo³ecznego w wybranych
grupach mieszkañców
Gdañska. Podano �redni¹
warto�æ wska�nika
dla wyszczególnionych
grup.

Źród³o: opracowanie w³asne.

Wyró¿nione grupy Wartoœæ wskaŸnika
(w tym: fale migracyjne) awansu spo³ecznego

Migranci (ogó³em), w tym przybyli: 0,89

przed 1960 rokiem 1,03

1961-1980 1,32

1981-2000 0,8

2001-2010 0,51

po 2010 roku 0,44

Gdañszczanie „od urodzenia” 0,55

Ogó³em 0,73
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Od lat 60. do koñca lat 90. �redni wiek migranta stabilizuje
siê na poziomie 20-22 lat (obecnie osoby temaj¹ �rednio 50-66
lat). Zgodnie z deklarowanymi motywacjami przyjazdu by³y
to migracje zwi¹zane g³ównie z celami zarobkowymi (zw³asz-
cza w latach 60. i 70.).W tym okresie Gdañsk staje siê istotnym
o�rodkiem przemys³owym, podlegaj¹cym ogólnokrajowym
procesommodernizacyjnym i urbanizacyjnym (Kryñski 1977).
Jak siê okazuje, miasto przyci¹ga³o wówczas g³ównie miesz-
kañców Pomorza (przedewszystkimw latach 80. i 90.) i o�cien-
nych województw (wmniejszym stopniu),nie staj¹c siê o�rod-
kiem o krajowym oddzia³ywaniu.Dla fal migracji z lat 60. i 70.
charakterystyczne jest pochodzenie migrantów,którzy w du¿ej
mierze wyró¿niaj¹ siê nisk¹ pozycj¹ spo³eczn¹ (rekrutuj¹ siê
g³ównie ze wsi i miasteczek, a poziom wykszta³cenia ich rodzi-
ców jest niski).To w tej grupie gdañszczan dokona³ siê najbar-
dziej widoczny awans miêdzygeneracyjny.Mimo to pozostaj¹
oni relatywnie s³abo wykszta³ceni, gdy¿ w grupie dominuj¹
mieszkañcy z wykszta³ceniem zasadniczym zawodowym.

Tabela 4.
Motywacje migracji
mieszkañców Gdañska
w podziale na poszczególne
okresy przybycia.
Dane w %

Źród³o: opracowanie w³asne.

Jaki by³ bezpoœredni powód Okres przeprowadzki
przeprowadzki do Gdañska? przed 1960 r. 1961-1980 1981-2000 2001-2010 po 2010 r.

Podjêcie pracy 16,9 36,0 29,2 28,1 26,5

Za cz³onkiem rodziny (np. rodzice,
53,9 41,0 45 19,3 14,7

ma³¿onek) / partnerem (-k¹)

Podjêcie studiów 9,2 18,0 5,6 36,8 38,3

Chêæ zmiany miejsca otoczenia 7,7 3,0 4,5 0,0 7,8

Inne kwestie prywatne 12,3 2,0 15,7 15,8 12,7



9 7

W okresie po 2010 roku �redni¹ wieku migrantów mo¿na
oszacowaæ na 29 lat.W�ród migrantów z tego okresu przewa-
gê zyskuj¹ osoby w wieku powy¿ej 26 lat, czyli tacy, którzy for-
malnie ukoñczyli wszystkie etapy edukacji (ok. 52%).Wpisuje
siê to w trendy ogólnopolskie, w my�l których poszukiwanie
pracy jest opó�nionewwyniku d³u¿ej trwaj¹cego procesu edu-
kacyjnego (obejmuj¹cego okres coraz powszechniej podejmo-
wanych studiówwy¿szych).Tendencja opó�nionejmigracji nie
jest wiêc dla Gdañska specyficzna43.
Obecnie na decyzjemigracyjne coraz silniejszy wp³ywmaj¹

czynniki edukacyjne. Jednocze�nie odnotowuje siê ni¿szy od-
setek deklaracji przybycia za cz³onkiem rodziny lub partne-
rem (w przeciwieñstwie do poprzednich fal migracji).W�ród
najnowszychmigrantów spada odsetek przybyszów z regionu,
a wzrasta z reszty kraju,como¿e sugerowaæ zwiêkszenie oddzia-
³ywania Gdañska jako o�rodka absorpcji kapita³u ludzkiego.

Wykres 4.
Miejsce pochodzenia
migrantów w podziale
na poszczególne
okresy przybycia.
Dane w %

Źród³o: opracowanie w³asne.

43
Potwierdzaj¹ to dane
zgromadzone przez GUS
w bazie Demografia
odnosz¹ce siê do migracji
wewnêtrznych.
Zob.: http://demografia.
stat.gov.pl/bazademo-
grafia/Tables.aspx.
Dostêp: 25.01.2019.
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Nowimieszkañcy coraz czê�ciej rekrutuj¹ siê te¿ z du¿ychmiast
(tj.powy¿ej 100 tys.mieszkañców) i regionalnychmiast powiato-
wych, ani¿eli z terenów wiejskich. Tê tendencjê potwierdzaj¹
tak¿e inne badania prowadzone w ostatnich latach (OBiAS
2017). Z danych wynika, ¿e nastêpuje wzrost konkurencyjno�ci
Gdañska na tle innych, krajowych o�rodków miejskich (tak¿e
tych najwiêkszych) (Antal 2017), co stanowi wa¿ny element
w budowaniu strategicznej pozycji miasta na mapie nie tylko
Polski, ale te¿ ca³ego regionu (Brodzicki i inni 2014). Nale¿y
przy tympodkre�liæ, ¿e sam fakt nap³ywu�nowych�mieszkañ-
ców � studentów i m³odych, wykszta³conych pracowników
z ca³ego kraju, nie musi przek³adaæ siê na ostateczn¹ decyzjê
o osiedleniu siê w Gdañsku. To w³a�nie migranci z ostatnich
kilkunastu lat charakteryzuj¹ siê najwy¿szym wska�nikiem
sk³onno�ci do wyprowadzki z Gdañska (ok. 16%). Wynika to
g³ównie z rosn¹cej presji na mobilno�æ, przede wszystkim
w�ród wysoko wykwalifikowanej kadry.
Podsumowuj¹c dane odnosz¹ce siê do najnowszych fal mi-

gracyjnych, mo¿na zauwa¿yæ znaczny potencja³ oddzia³ywa-
nia Gdañska jako o�rodka atrakcyjnego dla m³odych miesz-
kañców o wysokim poziomie kapita³u edukacyjnego i ekono-
micznego. Ta si³a przyci¹gania jest jednak nadal ograniczona
do terenówwojewództwa pomorskiego i regionów o�ciennych.
Mo¿nanatomiast dostrzec,¿e napozytywnepostrzeganieGdañ-
ska i wynikaj¹ce z tego ewentualne decyzje migracyjne wp³y-
waj¹ walory naturalne miasta (nadmorskie po³o¿enie, lasy
morenowe, czyste powietrze) (OBiAS 2017).
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Dla okre�lenia stopnia i charakteru identyfikacji gdañszczan
z miastem znaczenie ma kontekst biograficzny, czyli osobiste
historie zwi¹zane z decyzjami o przeprowadzce do Gdañska,
czy, szerzej, kontekstem rodzinnychmigracji oraz pocz¹tkami
osiedlania siê w mie�cie. W wielu rozmowach poruszamy te
w¹tki,wskazuj¹c tym samym, jak istotne znaczenie dla zrozu-
mienia specyfiki miasta ma mobilno�æ spo³eczna jego miesz-
kañców i jakie czynniki warunkuj¹ przenosiny do Gdañska.
W narracjach badanych opisywane s¹ zarówno historie naj-
nowsze, czyli przenosiny do Gdañska, które dokona³y siê
w kilku ostatnich latach, jak i relacje sprzed dekad, siêgaj¹ce
opowie�ci wcze�niejszych pokoleñ.
W opisach przyjazdów do Gdañska sprzed wielu lat poja-

wia siê przede wszystkim powojenny kontekst osiedlania siê
na Pomorzu. Staje siê to niemal automatycznie asumptem do
opowie�ci o spotkaniu w powojennymGdañsku ró¿nych �wia-
tów spo³ecznych i potrzeby budowania zrêbów uniwersum
miejskiej to¿samo�ci. Zderzenie odmiennych tradycji i kultur
postrzegane jest jako proces, który wymusza³ adaptacjê do
nowych warunków ¿yciowych � zarówno dla ludno�ci nap³y-
wowej, jak i nielicznych mieszkañców, którzy nie wyjechali
z Gdañska. Charakteryzuj¹c trajektorie ruchówmigracyjnych
i przenosiny do Gdañska po zakoñczeniu II wojny �wiatowej,
badani podkre�laj¹, ¿e miasto sta³o siê swoistym tyglem kul-
turowym, miejscem, w którym musieli odnale�æ przestrzeñ
dla siebie i swoich rodzin.

Mój ojciec pochodzi z lubelskiego (�), a moja matka
pochodzi z Pomorza,dok³adnie z BorówTucholskich.
Jest to taki miks kulturowy. Ja mia³em z tym do czy-
nienia (�)wmojej dzielnicy.(�)Wszyscymieli �wia-
domo�æ miejsca, w którym funkcjonowali i dla nich
to by³o oczywiste. (�) Generalnie z czasem ca³e



100

rodzeñstwoprzeprowadzi³o siê doGdañska i tutajmój
ojciec pozna³ moj¹ matkê. (�) Ojciec pracowa³ w ja-
kiej� firmie zkim�miejscowym,ktoo¿eni³ siê z lubelsz-
czank¹, dla odmiany. Ró¿nice kulturowe by³y wtedy
dosyæ du¿e. (�) Te wschodnie kobiety by³y przyzwy-
czajone do tego, ¿e by³y eksploatowane, jak w gospo-
darstwie. Tutaj zaczê³y siê emancypowaæ i dochodzi³o
do trudnych sytuacji dla rodzin, które przyjecha³y
stamt¹d. (�) O ile na terenie samego Gdañska i Po-
morza siê wszystko rozdmucha³o, o tyle w tej jednej
dzielnicywszyscy byli skazani na kooperacjê,w zwi¹z-
ku z tym by³o ciekawie. [W26_M_40_W]

Bardzo interesuj¹cym aspektem opowie�ci o przenosinach
doGdañska jest proces powracania domiasta.Dotyczy to zarów-
no powrotów dokonuj¹cych siê w burzliwych okoliczno�ciach,
wynikaj¹cych na przyk³ad z trudnej historii wojennej, jak i tych
przemy�lanych, podejmowanych przez osoby w ró¿nym wieku
iw ró¿nej sytuacji ¿yciowej (zarównodawniej,w okresie PRL-u,
jak i wspó³cze�nie). To, co ³¹czy te sytuacje, to postrzeganie
Gdañska jako ostoi i to¿samo�ciowej kotwicy,miejsca bliskiego
sercu, z którym czuje siê silny zwi¹zek emocjonalny. Innym
wspólnym mianownikiem powrotów jest chêæ mieszkania
w bliskiej odleg³o�ci geograficznej od rodziny.Wraca siê wiêc
do miejsca, w którym ma siê korzenie i gdzie chce siê zostaæ
na d³u¿ej. Zwi¹zek z Gdañskiem mo¿e te¿ byæ na tyle silny,
¿e alternatywy osiedlenia siê na d³u¿ej w innym miejscu nie
bierze siê powa¿nie pod uwagê. Jak pokazuj¹ przyk³ady historii
¿yciowych badanych, do Gdañska wraca siê te¿ jak do matecz-
nika, gdy splot ¿yciowych okoliczno�ci oka¿e siê niesprzyjaj¹cy
(np. dojdzie do rozpadu zwi¹zku) lub gdy podejmuje siê decy-
zje omigracji powrotnej do Polski po zakoñczeniu kariery za-
wodowej. Gdañsk postrzegany jest wówczas jako poci¹gaj¹ce
miejsce spokojnego ¿ycia, które oferuje zarówno mo¿liwo�æ
korzystania z atrakcji ¿ycia w du¿ymmie�cie, jak i ciszê i spo-
kój, szansê na odpoczynek blisko natury.
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Dla osób,które podejmuj¹ decyzjê o przenosinach doGdañ-
ska (i nie s¹ one powrotami), g³ównym czynnikiem motywu-
j¹cym jest zazwyczaj jedna z trzech przyczyn: rozpoczêcie stu-
diów, poszukiwanie b¹d� rozpoczêcie pracy lub sprawy osobi-
ste (przede wszystkim relacje z partnerem/partnerk¹). Czêsto
dochodzi zreszt¹ do nak³adania siê tych rodzajów motywacji
na siebie lub jedna z nich warunkuje drug¹ � m³odzi doro�li
zostaj¹ w Gdañsku po ukoñczeniu studiów, tu znajduj¹ pracê
i zak³adaj¹ rodziny. Takie ruchy migracyjne i decyzje ¿yciowe
nie s¹ oczywi�cie specyfik¹ typowo gdañsk¹,ale dobre warunki
¿ycia wmie�cie wzmacniaj¹ chêæ mieszkañców,by osiedliæ siê
tutaj na d³ugi okres. Gdañsk jest te¿ postrzegany jako zdecy-
dowanie najwa¿niejszy o�rodek w Polsce pó³nocnej, st¹d dzi�
decyzja przyjazdu tuw celach edukacyjnych i zawodowych jest
dla wielu (g³ównie m³odych) ludzi naturalna.

Na moim kierunku co drugi jest spoza Gdañska. Jak
zaczê³am studiowaæ, to ciê¿ko by³o znale�æ osoby
z Gdañska. Praktycznie ka¿dy by³ przyjezdny. (�)
Olsztyn,I³awa,Gi¿ycko.(�)Tak to chyba funkcjonuje,
¿e Gdañsk najbardziej przyci¹ga trzy s¹siednie woje-
wództwa. [W1_K_23_W]

Du¿o ludzi tu przyje¿d¿a na studia, na uniwersytet.
Kto� ktomieszka 100 kilometrów od Gdañska i ma do
wyboruUG,to nie widzi sensu,¿eby jechaæ doWarsza-
wy czy Krakowa, bo ma za daleko. [W22_M_28_W]

Innym ciekawym elementem procesu przenoszenia siê do
Gdañska s¹ wcze�niejsze przyjazdy do miasta i pobyty w nim.
Zanim podejmie siê decyzjê o przeprowadzce, spêdza siê czas
w nowym mie�cie, w pewnym sensie testuj¹c, jak¹ ma ono
ofertê dla mieszkañców i na ile spe³nia warunki jako miejsce
przysz³ego zamieszkania. Eksperymentowaniu z now¹ prze-
strzeni¹ sprzyja czêste spêdzanie czasu nawakacjach u rodziny
czy specyficzne uwarunkowania ¿yciowe (na przyk³ad regu-
larne wizyty u lekarza specjalisty). Proces adaptowania siê
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do nowegomiejsca zamieszkania (w tymprzypadku: do Gdañ-
ska) wzmacniaj¹ dobre do�wiadczenia innych osób, np. rodzi-
ców czy starszego rodzeñstwa. Snute przez nich opowie�ci
o zaletach imocnych stronach nowej lokalizacji mog¹ te¿ zno-
siæ w¹tpliwo�ci odno�nie potencjalnych przenosin.
Dla zdecydowanejwiêkszo�ci osób przeprowadzka doGdañ-

ska jest ruchem migracyjnym z mniejszego do wiêkszego
o�rodka.Z jednej stronymo¿e to dla badanych oznaczaæ awans
w hierarchii zawodowej czy pod wzglêdem wysoko�ci zarob-
ków, z drugiej � wi¹¿e siê z licznymi wyzwaniami, przede
wszystkim perspektyw¹ odnalezienia siê w du¿ym mie�cie.
W tym sensie przenosiny mog¹ stanowiæ rodzaj szoku kultu-
rowego,do�wiadczanego przede wszystkim przez osoby ze wsi
ima³ychmiast.Metropolia,w szczególno�ci jej centralne czê�ci,
onie�miela, a nowi mieszkañcy mog¹ czuæ siê przyt³oczeni
liczb¹ i jako�ci¹ ofert spêdzania czasu wolnego, nieporówny-
waln¹ z tym, z czego mogli korzystaæ przyk³adowo w rodzin-
nych miejscowo�ciach.

Zastanawia³am siê miêdzy Gdañskiem i Bydgoszcz¹,
ale w Bydgoszczy nie by³o ciekawych studiów, wiêc
(�) wszystkie papiery, które sk³ada³am na studiach,
by³y sk³adane do Gdañska. To by³ jeden strza³, nie
wyobra¿a³am sobie gdziekolwiek indziej. Absolutnie
nie mia³am tutaj ¿adnej rodziny,nikt tutaj nie miesz-
ka³ z moich znajomych. To by³a kwestia rzucania siê
na g³êbok¹ wodê. Idê na studia, szukam mieszkania
i zobaczymy. [W10_K_29_W]

Za wa¿ny powód przenosin do du¿ego o�rodka, jakim jest
Gdañsk,nale¿y uznaæmo¿liwo�æ awansu spo³ecznego,a w efek-
cie znacznego podniesienia poziomu jako�ci ¿ycia.W tymkon-
tek�cie badani mówi¹, ¿e zmiana miejsca zamieszkania by³a
dla nich �skokiem�, �progresem� i �diametraln¹ zmian¹�.
WGdañsku nie tylko odczuwa siê ró¿nice przestrzenne imen-
talno�ciowe,ale te¿ zyskuje czêsto bezprecedensowew porów-
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naniu z miejscem dotychczasowego pobytu mo¿liwo�ci roz-
woju osobistego i zawodowego.

Tomiastoma presti¿. Jak rozmawia³em z lud�mi,któ-
rzy tu studia koñczyli, to du¿o ludzi chcia³o tu zostaæ.
Nie chcia³o wracaæ. Dowiedzieli siê, ¿e to miasto co�
znaczy.Byæ mo¿e jest trudno o pracê, ale jak kto� jest
zdolny, to sobie zawsze znajdzie pracê. (�) Tutaj
ludzie chc¹mieszkaæ. (�)Wiêkszo�æ tych ludzi przy-
jecha³a na studia i zostaje. [W18_M_70_P/Z]

Metropolitalny charakter Gdañska sprzyja utrzymaniu,
a nawet wzrostowi poziomu ró¿norodno�ci mieszkañców.
W ten sposób miasto staje siê tyglem kultur, gustów i przy-
zwyczajeñ, w którym odnale�æ mog¹ siê tak¿e cudzoziemcy.
Jednocze�nie du¿e miasto daje relatywnie du¿e poczucie ano-
nimowo�ci, co dla osób pochodz¹cych ze wsi i ma³ych miaste-
czek bywa istotnym argumentem w podjêciu decyzji o zmia-
nie otoczenia.
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Napodstawie analiz zebranegomateria³u empirycznego ziden-
tyfikowali�my grupymieszkañców (skupienia),którewykazuj¹
szczególne podobieñstwo w zakresie trzech zmiennych: (1)
umiejscowienia strukturalnego (pozycji spo³ecznej),(2) pocho-
dzenia (w tym przypadku u¿yli�my kategorii wielko�ci miej-
scowo�ci pochodzenia) oraz (3) deklarowanych aktywno�ci,
opinii i zachowañ dotycz¹cych sfery obywatelskiej oraz spo-
³ecznej (nazywanych przez nas nowym kapita³em kulturo-
wym)44. Wyodrêbnione na podstawie tych trzech zmiennych
zbiorowo�ci (skupienia) ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ jednocze�nie
na tyle, abymóc wskazaæ pewne charakterystyczne cechy kie-
runkowe ka¿dej z nich.
W oparciu o analizy statystyczne (przede wszystkim o me-

todê analizy skupieñ) wyznaczonych zosta³o sze�æ profili
mieszkañców ró¿ni¹cych siê: stylem ¿ycia, deklarowanymi
warto�ciami,wzorami aktywno�ci kulturalnych czy stosunkiem
doGdañska i gdañskiego dziedzictwa.Wyznaczonymprofilom
zosta³y nadane nazwy sygnalizuj¹ce zauwa¿alne charaktery-
styki poszczególnych zbiorowo�ci. Warto podkre�liæ, ¿e pre-
zentowane zbiorowo�ci mieszkañców Gdañska maj¹ charak-
ter idealnotypiczny. Innymi s³owy, s¹ to syntetyzuj¹ce opisy

44
Na pozycjê spo³eczn¹
badanych sk³adaj¹ siê
cztery cechy: wykszta³ce-
nie respondenta, wykszta³-
cenie rodziców, wielko�æ
miejscowo�ci urodzenia
badanego oraz sytuacja
zawodowa badanego.
Poziom nowego kapita³u
kulturowego wyznacza
natomiast zestaw nastêpu-
j¹cych czynników: posta-
wa prospo³eczna, czynniki
osobowo�ciowe, poziom
zaanga¿owania towarzy-
skiego i skala aktywno�ci
obywatelskiej. Szczegó³owa
operacjonalizacjamiary,
jak¹ jest nowy kapita³
kulturowy, zosta³a opisana
w: Kulturalna hierarchia.
Nowe dystynkcje i powin-
no�ci w kulturze a straty-
fikacja spo³eczna
(Bachórz i inni 2016).
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wybranych, charakterystycznych cech danych grup, stworzo-
ne w celu oddania to¿samo�ci (�ducha�) tych zbiorowo�ci.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e pod wzglêdem szeregu cech zidentyfiko-
wane grupy nie s¹ homogeniczne. Z tego powodu poni¿sze
opisy nale¿y traktowaæ jako pogl¹dowe i uzupe³niaj¹ce gene-
raln¹ charakterystykê gdañskiej spo³eczno�ci zaprezentowan¹
w niniejszej ksi¹¿ce.

Tabela 5.
Odsetek respondentów
przypisanych do ziden-
tyfikowanych profili
gdañszczan w badaniu
ilo�ciowym.
Dane w %

M³odzi mieszczanie s¹ grup¹ relatywnie dobrze sytuowanych
obywateli,o ponadprzeciêtnympoczuciu sprawstwa.Stanowi¹
niespe³na 15% populacji mieszkañców Gdañska. Do tej grupy
zaliczaj¹ siê prywatni przedsiêbiorcy, mened¿erowie lub spe-
cjali�ci (w tym: reprezentanci wolnych zawodów). Grupa ta
w zdecydowanej wiêkszo�ci sk³ada siê z gdañszczan, których
rodziny wros³y w tkankêmiejsk¹ (nie tylko oni sami, ale tak¿e
ich rodzice urodzili siê w Gdañsku). S¹ to osoby o ugruntowa-
nej pozycji spo³ecznej, wywodz¹ce siê z rodzin o inteligenckim
imieszczañskimpochodzeniu.Drug¹ grup¹,wyczerpuj¹c¹ spo-
³eczno-demograficzn¹ charakterystykê profilu, s¹ wielkomiej-
scymigranci o podobnych sk³adowych pozycji spo³ecznej.Obie

Profil / grupa gdañszczan Odsetek w próbie

M³odzi mieszczanie 14,7

Aspiruj¹cy profesjonaliœci 15,5

Pragmatyczni studenci 11,1

Ustêpuj¹cy pionierzy 14,5

Wycofani stoczniowcy 21,5

Analogowi dzia³acze 22,7

Źród³o: opracowanie w³asne.
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grupy, bez wzglêdu na pochodzenie, ³¹czy ponadprzeciêtna
orientacja wspólnotowa i wysoki poziom kapita³ów, który wy-
korzystuje siê w celu podejmowania dzia³alno�ci spo³ecznej
i obywatelskiej � od pracy spo³ecznej na rzecz w³asnego osiedla
i interwencji u miejskich radnych, a¿ po bardziej systemowe
sposoby rozwi¹zywania problemów lokalnych spo³eczno�ci
(np. kandydowanie w wyborach do rad dzielnic).
M³odzi mieszczanie funkcjonuj¹ w rozleg³ych sieciach spo-

³ecznych i deklaruj¹ czas na pielêgnowanie kontaktów spo³ecz-
nych � najchêtniej przy okazji ró¿nych aktywno�ci kultural-
nych.Chêtnie przyjmuj¹ przy tymdobrodziejstwawielkomiej-
skiej oferty kulturalno-rekreacyjnej. Nie tylko bardzo czêsto
korzystaj¹ z oferty instytucjonalnej (np.kina, koncerty, teatry,
muzea, si³ownia, gry zespo³owe), ale tak¿e pielêgnuj¹ udomo-
wione formy praktyk � czytaj¹ ksi¹¿ki i prasê, s³uchaj¹ radia
i muzyki, biegaj¹ i je¿d¿¹ na rowerze.Chêtnie konsumuj¹ tak¿e
tre�ci kultury z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Ten
charakterystyczny dla klasy �redniej styl ¿ycia i konsumpcji
³¹czy siê z pragnieniem spêdzania czasu w gronie przyjació³
i przywi¹zaniemdomo¿liwo�ci swobodnegog³oszeniaw³asnych
pogl¹dów.Wkontek�cie wyznawanychwarto�cim³odzimiesz-
czanie s¹ w wiêkszej mierze od pozosta³ych postmaterialisty-
czni, a w sferze �wiatopogl¹dowej czê�ciej wskazuj¹ na lewi-
cowe � szczególnie w obszarze spo³eczno-kulturowym � iden-
tyfikacje ideowe i polityczne.
Grupa m³odych mieszczan zamieszkuje przede wszystkim

dzielnice powsta³e w latach 60. i 70. oraz te po³o¿one w cen-
tralnych czê�ciach Gdañska (przy g³ównych traktach komuni-
kacyjnych). Mimo znacznego zadowolenia z zamieszkiwania
w Gdañsku oraz wysokiego poziomu identyfikacji z miastem
i regionem w tej grupie gdañszczan relatywnie czêste s¹ dekla-
racje gotowo�ci do przeprowadzki, co mo¿na interpretowaæ
w kategoriach zwiêkszonej mobilno�ci i adaptacyjno�ci, jakie
charakteryzuj¹ ten segment mieszkañców.
M³odymmieszczanomGdañsk w znacznym stopniu kojarzy

siê z wolno�ci¹ i otwarto�ci¹.Miasto jest w ich opinii miejscem
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progresywnym i otwartym,z ¿yw¹ tradycj¹ spo³ecznej i kultu-
rowej ró¿norodno�ci.W ich symbolicznym uniwersummie�ci
siê tak¿e tradycja �Solidarno�ci�.M³odzi mieszczanie s¹ gene-
ralnie zadowoleni z obranego kierunku rozwojowego miasta.
Chwal¹ ró¿norodne inwestycje, m.in.: infrastrukturalne (np.
tunel pod Martw¹ Wis³¹, nowe budownictwo, Stadion Energa
Gdañsk), kulturalne (Europejskie Centrum Solidarno�ci,
Muzeum II Wojny �wiatowej) i rowerowe.

Tabela 6.
Profil spo³eczno-kultu-
rowym³odych mieszczan.
Aktywno�ci i warto�ci
czê�ciej i rzadziej dekla-
rowane ni¿ w innych
grupach. Podsumowanie

Źród³o: opracowanie w³asne.

STYL ¯YCIA / AKTYWNOŒCI KULTURALNE

Udomowione Instytucjonalne Sportowo-rekreacyjne

+ radio + teatr/opera + rower

+ prasa + kino + bieganie

+ ksi¹¿ki + koncerty + si³ownia

+ aktywnoœci artystyczne + imprezy plenerowe + basen

+ Facebook + spotkania literackie + gry zespo³owe

+ Netflix x wydarzenia sportowe x dzia³ka/ogródek

x ogl¹danie TV x dyskoteka/klub x sporty walki

x gra w gry komputerowe

WARTOŒCI AKTYWNOŒCI OBYWATELSKIE

grono przyjació³ + petycje x brak

kontakt z kultur¹ + darowizna na cele spo³eczne

wolnoœæ g³oszenia w³asnych + demonstracje
pogl¹dów

+ kontakty z politykami

+ praca wolontaryjna

+ g³osowanie w wyborach

+ g³osowanie w bud¿ecie
obywatelskim

+ bojkot konsumencki

+ przynale¿noœæ do NGO
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W tej chwili jestem mocno zwi¹zany z Gdañskiem.
Dobrze mi siê tu mieszka i jak porównujê to sobie
z innymi miastami polskimi, to nie chcia³bym siê
przeprowadzaæ. Tym bardziej, jak siê tutaj wszystko
dynamicznie rozwija. Na pewno czujê siê zwi¹zany
emocjonalnie. (�) To jest kwestia nostalgiczna, ¿e
przebywa³o siê w tych przestrzeniach za dzieciaka.
(�) Je�li chodzi o moj¹ dzielnicê, czyli Zaspê, to spê-
dzi³o siê tu mnóstwo czasu na ró¿nych podwórkach,
ale z drugiej strony to jest za bliskie miejsce.Musia³-
bym gdzie� wyjechaæ, ¿eby poczuæ jak¹� nostalgiê do
Zaspy. [W23_M_34_W]

Aspiruj¹cymi profesjonalistami s¹ stosunkowo m³odzi, wy-
kszta³ceni mieszkañcy o ugruntowanej pozycji spo³ecznej, ale
relatywnie niskich kapita³ach: ekonomicznym i spo³ecznym.
Tworz¹warstwê urzêdniczo-administracyjn¹ b¹d� zajmuj¹ sta-
nowiska ni¿szego i �redniego szczebla w gdañskich korpora-
cjach. Realizacj¹ praktyk konsumpcyjnych czy kulturalnych
staraj¹ siê aspirowaæ do klasy �redniej. Stanowi¹ prawie 16%
populacji mieszkañców Gdañska.
Aspiruj¹cy profesjonali�ci to w zdecydowanej wiêkszo�ci

gdañszczanie �od urodzenia�. Natomiast czê�æ tej zbiorowo-
�ci wywodz¹ca siê spoza Gdañska tomigranci z innych du¿ych
o�rodków miejskich z ca³ego kraju, którzy stosunkowo nie-
dawno przyjechali do Gdañska: na studia lub do pracy. Aspi-
ruj¹cych profesjonalistów ³¹czy bycie �na dorobku�. Du¿o
pracuj¹, maj¹ kredyty, zak³adaj¹ rodziny albo alternatywnie
realizuj¹ siê w stylu ¿ycia wielkomiejskich singli. Relatywnie
wysokie zarobki daj¹ im mo¿liwo�æ osi¹gniêcia celów kon-
sumpcyjnych, które s¹ poza zasiêgiem wiêkszo�ci innych
gdañszczan. Jednocze�nie przejawiane przez nich mocno
zindywidualizowane postawy, zorientowane g³ównie na cele
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zwi¹zane z samorozwojem, stanowi¹ barierê do zaanga¿owa-
nia siê w ¿ycie w³asnego osiedla i wspólnoty.Aspiruj¹cy profe-
sjonali�ci nie s¹ spo³ecznikami,choæmaj¹ kapita³y,któremog¹
ich do tego predysponowaæ.
Aktywno�æ kulturalna tej grupy gdañszczan realizuje siê

zarównow domu (jest silnie�ucyfrowiona�), jak i w przestrze-
ni miejskiej. Wyj�cia do kawiarni, pubów lub kina s¹ sta³ym
elementem spêdzania wolnego czasu przez tê grupê. To m.in.
oni napêdzaj¹ kulturê miejsk¹ i inicjuj¹ mody na dane prze-
strzenie,które postrzegaj¹ jako szczególnie atrakcyjne.Rzadziej
odwiedzaj¹ natomiast tradycyjne instytucje kultury. Aspiruj¹-
cy profesjonali�ci s¹ hiperaktywni na polu wysi³ku fizycznego
i rekreacji � biegaj¹,p³ywaj¹,æwicz¹ na si³owni,ale tak¿e upra-
wiaj¹ sporty walki i tenis zdecydowanie czê�ciej od pozosta-
³ych.Mimo tej relatywnie wysokiej aktywno�ci aspiruj¹cy pro-
fesjonali�ci nie przyznaj¹ siê do wielu bliskich znajomo�ci,
a ich sieæ spo³eczn¹ nale¿y uznaæ za ograniczon¹.Aspiruj¹cy
profesjonali�ci s¹ przede wszystkimi materialistami. W�ród
wa¿nych warto�ci wymieniaj¹ dobrobyt, bogactwo i pracê za-
wodow¹. Identyfikacje ideowe i polityczne profesjonalistów
sytuuj¹ ich w umiarkowanym centrum.
Identyfikacja z Gdañskiem i regionem jest w tej grupie

relatywnie niska, a poziom zadowolenia z ¿ycia w mie�cie �
przeciêtny.Aspiruj¹cy profesjonali�ci odczuwaj¹ jednak dumê
z powodu�historii Gdañska�,w tym,przede wszystkim,z dzie-
dzictwa�Solidarno�ci�.Czê�ciej od innych gdañszczan miesz-
kaj¹ w dzielnicach usytuowanych w czê�ci po³udniowej mia-
sta, na terenie osiedli powsta³ych po 2000 roku.
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Mam nadziejê, ¿e stopieñ skomunikowania bêdzie
lepszy.Wiadomo, ¿e miasto siê rozwija, a ulice nie s¹
z gumy i ¿e zawsze jest pewne opó�nienie w stosunku
do potrzeb,wiêc chcia³bym,¿eby Gdañsk by³ bardziej
nastawiony na komunikacjê publiczn¹.¯eby by³a bar-
dziej zintegrowana, bardziej niezawodna, bardziej
przyjazna.Wydaje mi siê, ¿e nowe technologie te¿ to
bardziej u³atwiaj¹ na obecnym etapie, ale trudno mi
co� wiêcej powiedzieæ. (�) Te¿ pytanie, czy ten roz-
wój bêdzie zrównowa¿ony do koñca, czy na przyk³ad
Gdañsk Po³udnie bêdziemia³ tak¹ sam¹ rangê, jak ten
Dolny Taras. Trudno to przewidzieæ na tym etapie, to
zale¿y odnap³ywu ludno�ci i rozwoju.[W20_M_37_W]

Tabela 7.
Profil spo³eczno-kulturo-
wy aspiruj¹cych profesjo-
nalistów.Aktywno�ci
i warto�ci czê�ciej
i rzadziej deklarowane
ni¿ w innych grupach.
Podsumowanie

Źród³o: opracowanie w³asne.

STYL ¯YCIA / AKTYWNOŒCI KULTURALNE

Udomowione Instytucjonalne Sportowo-rekreacyjne

+ Netflix + pub/kawiarnia + bieganie

+ Facebook + dyskoteka/klub + sporty walki

+ gry + kino + basen

+ ogl¹danie TV x muzeum + si³ownia

+ muzyka x spotkania literackie + tenis

x radio x wydarzenia sportowe x dzia³ka/ogródek

x imprezy na œwie¿ym powietrzu

WARTO Œ C I AKTYWNOŒCI OBYWATELSKIE

dobrobyt, bogactwo + g³osowanie w bud¿ecie x przynale¿noœæ do NGO
obywatelskim

praca zawodowa x praca wolontaryjna

¿ycie pe³ne przygód i wra¿eñ x kontakty z politykami
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Pragmatyczni studenci s¹ grup¹ najm³odszych mieszkañców
miasta. Do Gdañska przyje¿d¿aj¹ z niewielkich o�rodków
w celu zdobycia wykszta³cenia i kwalifikacji niezbêdnych do
funkcjonowania na wielkomiejskim rynku pracy.Czê�æ z nich
ju¿ osiad³a w mie�cie i adaptuje siê do warunków ¿ycia w me-
tropolii, podejmuj¹c równocze�nie pracê zawodow¹. Charak-
teryzuje ich silnie indywidualistyczna postawa, wysoka mo-
bilno�æ oraz niski poziom identyfikacji z miastem i regionem.
Stanowi¹ oko³o 11% populacji Gdañska.
Grupê pragmatycznych studentów stanowi¹ mieszkañcy

�nap³ywowi� z ró¿nych regionów, tak¿e z odleg³ych czê�ci
Polski. Źróde³ nap³ywu przedstawicieli tej grupy nale¿y po-
szukiwaæ w potransformacyjnym boomie edukacyjnym. Ich
rodzice w swoich spo³eczno�ciach lokalnych s¹ najczê�ciej
przedstawicielami klasy �redniej. Jako grupa, mimo wzglêd-
nie wysokiej pozycji spo³ecznej, pragmatyczni studenci prze-
jawiaj¹ przeciêtny poziom zaanga¿owania spo³ecznego i oby-
watelskiego. Najstarsi z nich �krzepn¹� w nowych realiach
i coraz �mielej aspiruj¹ do do³¹czenia do nowej gdañskiej
klasy �redniej.
Tym,co najtrafniej charakteryzuje tê grupê, jest silna orien-

tacja pragmatyczna.Bardzo indywidualistyczne podej�cie sta-
nowi barierê szerszego zaanga¿owania w kwestie publiczne.
W�ród deklarowanych aktywno�ci obywatelskich dominuj¹
w tej zbiorowo�ci raczej formy biernego lub te¿ po�redniego
zaanga¿owania (np. stosowanie bojkotów konsumenckich
czy dyskusje na temat lokalnych spraw w Internecie).Trudniej
jednak w tej grupie odnale�æ: wolontariuszy organizacji poza-
rz¹dowych, kandydatów na radnych dzielnicowych, a tak¿e
aktywnychwyborcówg³osuj¹cychwwyborach samorz¹dowych
czy w bud¿ecie obywatelskim.
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W tym sensie wiêc jest to grupa raczej �wycofana� z ¿ycia
wspólnotowego,zamkniêtaw indywidualnych obiegach rodzin-
no-towarzyskich. Pragmatyczni studenci, jak wskazuj¹ dane,
nie wytwarzaj¹ tak¿e rozleg³ych sieci spo³ecznych. Ich kontakty
towarzyskie s¹ wiêc raczej powierzchowne. Innym wymiarem
ich indywidualistycznej postawy jest rys psychospo³eczny: brak
zaufania spo³ecznego, niski poziom empatii oraz niewielkie
poczucie sprawstwa. Powy¿sza charakterystyka znajduje od-
zwierciedlenie tak¿e w�ród deklarowanych przez nich war-
to�ci.Najczê�ciej wskazywane z nichmaj¹ spory ³adunek aspi-
racyjny, zwi¹zany z indywidualnymi strategiami poprawy
swojej sytuacji ¿yciowej.Wymieniaj¹ g³ównie: dobrobyt i bo-
gactwo, pracê zawodow¹ oraz wykszta³cenie.
Pragmatyczni studenci zamieszkuj¹ g³ównie dzielnice z lat

60. i 70. po³o¿one albo w centrum przy g³ównych szlakach ko-
munikacyjnych,albowpo³udniowej czê�cimiasta.Kombinacja
indywidualistycznych, wycofanych postaw oraz brak zakorze-
nienia w Gdañsku z powodu wzglêdnie krótkiego okresu za-
mieszkiwania skutkuj¹ wyst¹pieniem niskiego poziomu iden-
tyfikacji ze swoj¹ dzielnic¹,miastem i regionem. Jednocze�nie,
co charakterystyczne generalnie dla m³odych ludzi, studenci
deklaruj¹ wysoki poziom mobilno�ci. Pragmatyczni studenci
relatywnie czêsto kojarz¹ te¿ Gdañsk z jego warunkami natu-
ralnymi (pla¿e, morze, wzgórza morenowe itd.), ale tak¿e �
paradoksalnie,mimo braku silnej identyfikacji � podkre�laj¹,
¿e dziedzictwo historycznemiasta jest powodemdo dumy.Byæ
mo¿e �wiadczy to o wysokiej skuteczno�ci miejskiej komuni-
kacji marketingowej, zwa¿ywszy, ¿e pragmatyczni studenci to
jedna z grup docelowych takiego przekazu.
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Kiedymamwoln¹ chwilê,zajmujê siê swoimi pasjami.
Uwielbiam graæ na gitarze elektrycznej, a poza tym
jestem maniakiem gier komputerowych, gier konso-
lowych przewa¿nie. To jest w³a�nie mój wolny czas,
muzyka, z gatunku heavymetalowej, taki rodzaj muzy-
ki preferujê. Jest onamoimwyzwoleniem siê ze �wiata,
którymnie otacza,pozwala siê wyszumieæ.Kiedy s³u-
cham muzyki i zainteresuje mnie jaki� fragment, to
wiem, ¿e muszê chwyciæ gitarê i ten fragment zagraæ.
To tak pobudza, ¿e potrafi¹ czasem w³osy na rêkach
stan¹æ dêba. (�) Nie jestem typem podró¿nika. Nie
interesuj¹ mnie inne rejony naszego kraju. Nie wiem
nawet, jakby by³o,gdybymnadzielnicê do Sopotu albo
do Gdyni pojecha³. Ja bym siê tam nie odnalaz³ po
prostu. [W19_M_24_�]

Tabela 8.
Profil spo³eczno-kultu-
rowy pragmatycznych
studentów.Aktywno�ci
i warto�ci czê�ciej
i rzadziej deklarowane
ni¿ w innych grupach.
Podsumowanie

Źród³o: opracowanie w³asne.

STYL ¯YCIA / AKTYWNOŒCI KULTURALNE

Udomowione Instytucjonalne Sportowo-rekreacyjne

+ Netflix + wydarzenia sportowe + si³ownia

+ Facebook + dyskoteka/klub + bieganie

+ muzyka + imprezy plenerowe x dzia³ka/ogródek

+ ksi¹¿ki + pub/kawiarnia x imprezy na œwie¿ym powietrzu

x ogl¹danie TV x teatr/opera

x radio x spotkania literackie

x prasa x muzeum

WARTO Œ C I AKTYWNOŒCI OBYWATELSKIE

dobrobyt, bogactwo + bojkot konsumencki x demonstracja

praca zawodowa + rozmowy na temat spraw x g³osowanie w wyborach
lokalnych w Internecie samorz¹dowych

wykszta³cenie
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Ustêpuj¹cy pionierzy s¹ grup¹ gdañszczan, która w okresie
powojennymkszta³towa³a nowy ³ad spo³eczno-gospodarczy na
Pomorzu. Obecnie s¹ to mieszkañcy-seniorzy, którzy powoli
wycofuj¹ siê z dzia³añ wspólnotowych. Grupa ta stanowi ok.
15% populacji miejskiej. Jej przedstawiciele pochodz¹ w zde-
cydowanej wiêkszo�ci z terenów wiejskich: przede wszystkim
województwa pomorskiego, ale tak¿e z innych zak¹tków kra-
ju. To grupa, która przyjecha³a do Gdañska w m³odym wieku
� samodzielnie lub bêd¹c dzieckiem, wraz ze swoj¹ rodzin¹.
Najstarsi ustêpuj¹cy pionierzy nie charakteryzuj¹ siê wy-

sokimi kapita³ami, a ich dzia³alno�æ spo³eczn¹ nale¿y uznaæ
za umiarkowan¹. Trudno jednoznacznie oszacowaæ, w jakim
zakresie ich ograniczona aktywno�æ jest pochodn¹ zaawan-
sowanego wieku, a na ile cech¹ kierunkow¹ tej zbiorowo�ci.
Warto nadmieniæ,¿e preferuj¹ oni aktywno�ci,które wskazuj¹
na zaanga¿owanie w sprawy spo³eczne i �wiadcz¹ o wysokim
poziomie empatii: darowizny na cele spo³eczne,przynale¿no�æ
do organizacji pozarz¹dowych,g³osowanie wwyborach samo-
rz¹dowych, a tak¿e �wiadczenie wolontariatu na rzecz swojego
�rodowiska.Mimo powy¿szych charakterystyk, �wiadcz¹cych
o wysokim poziomie empatii, grupa wydaje siê byæ silniej od
pozosta³ych (przynajmniej na p³aszczy�nie deklaratywnej)
zamkniêta na osoby o innych pogl¹dach czy te¿ innej naro-
dowo�ci.
Aktywno�æ kulturalna ustêpuj¹cych pionierów jest raczej

ograniczona. W czasie wolnym preferuj¹ oni ogl¹danie tele-
wizji oraz s³uchanie radia. Znacznie rzadziej natomiast czy-
taj¹ prasê i ksi¹¿ki.Niemal w ogóle nie korzystaj¹ z cyfrowego
dostêpu do dóbr kultury. Sporadycznie uczestnicz¹ w obiegu
kultury instytucjonalnej, a je¿eli ju¿ to robi¹, to udaj¹ siê na
imprezy plenerowe b¹d� do kawiarni. Ulubionym sposobem
spêdzania wolnego czasu w tej grupie s¹ wyjazdy na dzia³kê
lub pielêgnacja przydomowego ogródka.W�ródpreferowanych
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warto�ci wyznawanych przez ustêpuj¹cych pionierów czê�ciej
ni¿ u innych wymienia siê pomy�lno�æ ojczyzny i wiarê reli-
gijn¹. Silne zaanga¿owanie patriotyczne i religijne tworzy
impuls do praktykowania okre�lonych aktywno�ci na rzecz
lokalnej spo³eczno�ci, np. nieodp³atnej pracy na rzecz Ko�cio³a
lub grup przyparafialnych, czy przynale¿no�ci do dobroczyn-
nych organizacji pozarz¹dowych. Dodatkowo w tej grupie
gdañszczan mo¿na zauwa¿yæ wysoki odsetek osób deklaruj¹-
cych prawicowe identyfikacje ideowe i polityczne.
Ustêpuj¹cy pionierzy s¹ silnie zwi¹zani z Gdañskiem i re-

gionem. Wytworzyli intensywn¹ wiê� z miastem, które trak-
tuj¹ jako swoj¹ ma³¹ ojczyznê. Zamieszkuj¹ przede wszystkim
dzielnice wybudowane w latach 60. i 70., g³ównie w centrum
i pasie nadmorskim. W trakcie swojego ¿ycia wielokrotnie
zmienialimiejsce zamieszkaniawobrêbieGdañska,a dzi�wielu
z nich jest entuzjastami dynamicznego rozwoju miasta.

Tabela 9.
Profil spo³eczno-kulturowy
ustêpuj¹cych pionierów.
Aktywno�ci i warto�ci
czê�ciej i rzadziej deklaro-
wane ni¿ w innych grupach.
Podsumowanie

Źród³o: opracowanie w³asne.

STYL ¯YCIA / AKTYWNOŒCI KULTURALNE

Udomowione Instytucjonalne Sportowo-rekreacyjne

+ TV + pub/kawiarnia + dzia³ka/ogródek

+ radio + imprezy plenerowe + imprezy na œwie¿ym powietrzu

x ksi¹¿ki x WSZYSTKIE POZOSTA£E x WSZYSTKIE POZOSTA£E

x prasa

x gry

x dzia³ania artystyczne

WARTO Œ C I AKTYWNOŒCI OBYWATELSKIE

pomyœ l n o œ æ  o j c zyzny + darowizny na cele spo³eczne x dyskusje w Internecie na temat
spraw spo³ecznych

spokój + praca wolontaryjna x g³osowanie w bud¿ecie
obywatelskim

wiara religijna + g³osowani w wyborach x bojkot konsumencki
samorz¹dowych

+ przynale¿noœæ do NGO



117

Unas s¹ takie przedsiêbiorstwa,które s¹ typowo zwi¹-
zane z gospodark¹ morsk¹, które s¹ tylko tu. Ale te¿
to przyci¹ga kapita³ zewnêtrzny i powstaj¹ firmy.
£atwiej jest tu o pracê ni¿ w innych rejonach Polski,
a (�) Gdañsk wyró¿nia siê tym, ¿e jest ta praca i jak
kto� chce pracowaæ w tymmie�cie, to ma szanse. (�)
Ludzie przyje¿d¿aj¹ z ró¿nych okolic Gdañska, ¿eby
je�dziæ, zarabiaæ. Mechanicy te¿ z ca³ego obrêbu, od
Tczewa po Ko�cierzynê, przyje¿d¿ali do pracy. S¹
firmy,które stwarzaj¹mo¿liwo�ci, czego gdzie indziej
nie ma. Ja mam du¿¹ rodzinê w Bydgoszczy i tam jest
gorzej, bo nie ma du¿o zak³adów pracy i te¿ nie ma
gdzie pój�æ w tej Bydgoszczy. [W30_M_68_P/Z]

Wycofani stoczniowcy s¹ grup¹ gdañszczan nieaktywnych za-
wodowo � bezrobotnych, emerytów, rencistów, ale tak¿e nisko
op³acanych robotników. £¹czy ich pewien rodzaj rozczarowa-
nia miastem i przemianami w nim zachodz¹cymi oraz niemal
ca³kowite wycofanie z aktywno�ci w sferze publicznej. S¹ do�æ
silnie reprezentowan¹ w skali miasta grup¹. Stanowi¹ oko³o
22% ogó³u mieszkañców Gdañska.
Wycofani stoczniowcy to grupamieszkañcówwwieku �red-

nim i starszych, beneficjenci rozwoju przemys³u w latach 60.,
70. i 80.W zdecydowanej wiêkszo�ci s¹ to osoby urodzone ju¿
w Gdañsku, potomkowie ustêpuj¹cych pionierów, czyli powo-
jennych migrantów z terenu ca³ej Polski. Grupa ta obejmuje
tak¿e falê migracyjn¹ z lat 70. i 80. Jej rdzeñ stanowili niewy-
kwalifikowani robotnicy (w tym robotnicy rolni z terenu obec-
nego województwa pomorskiego), szukaj¹cy pracy w silnym
wówczas trójmiejskim przemy�le (którego symbol stanowi
sektor stoczniowy).
Wycofani stoczniowcy s¹ grup¹ o relatywnie niskim

umiejscowieniu strukturalnymoraz zdecydowanie najni¿szym
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wska�niku nowego kapita³u kulturowego. Nie wytworzyli sil-
nej wiêzi z miastem, co zawsze stanowi³o barierê w ich anga-
¿owaniu siê w sprawy publiczne. S¹ w du¿ej mierze krytyczni
wobec przemian, jakie zasz³y w Gdañsku. Ich rozczarowanie
ma wiele przyczyn, ale najpewniej u jego �ród³a le¿y silna
deprywacja i ograniczenie mo¿liwo�ci ¿yciowych odczuwane
w wyniku przemian transformacyjnych po �89 roku.Wycofani
stoczniowcy,maj¹c poczucie odsuniêcia na boczny tor, odczu-
waj¹ przy tym bardzo niski poziom sprawczo�ci. Cechuje ich
tak¿e brak zaufania spo³ecznego oraz empatii. Ich indywidu-
alistyczna postawama odzwierciedlenie w deklarowanej przez
nich niskiej liczbie bliskich znajomych oraz niewielkiej ilo�ci
czasu przeznaczanego na spotkania towarzyskie.
W sferze aktywno�ci czasu wolnego wycofani stoczniowcy

ograniczaj¹ siê do ogl¹dania telewizji. Zdecydowanie najrza-
dziej ze wszystkich grup korzystaj¹ z po�rednictwa instytucji
w procesie konsumpcji kultury. Je¿eli uprawiaj¹ oni jak¹� ak-
tywno�æ fizyczn¹, wybieraj¹ raczej baseny, stanowczo odrzu-
caj¹c wiêkszo�æ alternatywnych form rekreacji. Spo�ród war-
to�ci ceni¹ sobie natomiast: spokój, szacunek innych ludzi oraz
uczciwe ¿ycie. Zdecydowanie najmniej spo�ród wyodrêbnio-
nych grup jest w�ród nich postmaterialistów, zwracaj¹cych
uwagê na liczne grono przyjació³, samorealizacjê czy kontakt
z kultur¹.
Wycofani stoczniowcy zamieszkuj¹ w zdecydowanej wiêk-

szo�ci osiedlawybudowane g³ówniew celu obs³u¿enia rozrostu
klasy robotniczej w ró¿nych dekadach PRL-u. W tej grupie
gdañszczan rzadko deklaruje siê zmianymiejsca zamieszkania
w ramach Gdañska oraz chêæ wyprowadzki zmiasta.Wi¹¿e siê
to najprawdopodobniej nie tyle z si³¹ przywi¹zania domiasta,
ale przyzwyczajeniem dotycz¹cym zamieszkiwania w danym
miejscu.Wycofani stoczniowcy my�l¹ o Gdañsku przez pryz-
mat najlepiej rozpoznawalnych zabytków umiejscowionych
w �ródmie�ciu.Podkre�laj¹ przy tym znaczenie rozwojumiej-
skiej turystyki, uznaj¹c tê sferê za powód do dumy.
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Tyle lat tutaj mieszkam. Nied³ugo po³owê mojego
¿ycia bêdê gdañszczank¹, ale ¿eby tak emocjonalnie
byæ zwi¹zanym, to nie. (�) Nie mam takich miejsc,
do których mam specjalny sentyment. Starówka to
starówka. Tam du¿o przebywa³am, bo moja te�ciowa
mieszka³a na Ogarnej, ale czy taki sentyment, to nie.
(�) Ja siê nie udzielam.Mi brakuje czasu. Jak by³am
m³odsza, to mia³am dzieci. Teraz mam wnuki, mam
zawsze jakie� zajêcie. Mo¿e za rok, jak na emeryturê
pójdê, ale teraz nie czujê siê na si³ach. Nie chce mi
siê. Trzeba mieæ czas, ¿eby siê zaanga¿owaæ w cokol-
wiek tutaj, ale na razie to praca, wnuki. Takie rzeczy.
[W11_K_58_P/Z]

Tabela 10.
Profil spo³eczno-kultu-
rowy wycofanych stocz-
niowców.Aktywno�ci
i warto�ci czê�ciej
i rzadziej deklarowane
ni¿ w innych grupach.
Podsumowanie

Źród³o: opracowanie w³asne.

STYL ¯YCIA / AKTYWNOŒCI KULTURALNE

Udomowione Instytucjonalne Sportowo-rekreacyjne

+ TV + pub/kawiarnia + basen

x ksi¹¿ki + dyskoteka/klub x dzia³ka/ogródek

x muzyka x WSZYSTKIE POZOSTA£E x rower

x prasa x gry zespo³owe

x radio x bieganie

x gry

WARTO Œ C I AKTYWNOŒCI OBYWATELSKIE

spokój + BRAK x przynale¿noœæ do NGO

szacunek innych ludzi x g³osowanie w wyborach
samorz¹dowych

uczciwe ¿ycie x g³osowanie w bud¿ecie
obywatelskim

x podpisywanie petycji

x bojkot konsumencki

x POZOSTA£E
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Analogowi dzia³acze tomieszkañcy starsi,wwiêkszo�ci ju¿ nie-
aktywni zawodowo, czêsto wykonuj¹cy prace fizyczne i tech-
niczne. £¹czy ich ponadprzeciêtna aktywno�æ spo³eczna, na-
cisk na relacje miêdzyludzkie, familiarno�æ i wspólnotowo�æ.
Czuj¹ siln¹wiê� zmiastem i regionem,definiuj¹c je jako swoj¹
ma³¹ ojczyznê. Stanowi¹ blisko 23% mieszkañców Gdañska.
W zdecydowanej wiêkszo�ci grupê analogowych dzia³aczy

tworz¹ rodowici gdañszczanie, �ci�lej rzecz bior¹c: drugie
pokolenie migrantów powojennych, czyli dzieci ustêpuj¹cych
pionierów. Nap³ywowi mieszkañcy stanowi¹ w tej grupie nie-
wielki odsetek. Analogowi dzia³acze przybyli do Gdañska
w czasie swojejm³odo�ci dawno temu �wokresie powojennych
migracji lat 50. i 60., w celach zarobkowych. Grupa ta, obecnie
sk³adaj¹ca siê przede wszystkim z emerytów, w czasie PRL-u
zasila³a przede wszystkim warstwê robotnicz¹ lub znajdowa³a
zatrudnienie jako rzemie�lnicy b¹d� pracownicy techniczni.
Jej przedstawicielewykazuj¹ siê ponadprzeciêtn¹ orientacj¹

wspólnotow¹. S¹ spo³ecznikami i lokalnymi patriotami, przy
czym ich aktywno�ci obywatelskie uk³adaj¹ siê w specyficzny
wzór. Dzia³acze �s¹ analogowi� w sensie dos³ownym � raczej
nie u¿ywaj¹ cyfrowych narzêdzi, przede wszystkim ze wzglêdu
na brak odpowiednich kompetencji. Ich wizja wspólnotowo�ci,
dzia³ania i stowarzyszania siê jest bli¿sza praktykom z czasów
PRL-u,kiedy to,wed³ug nich, relacje by³y bardziej autentyczne
i g³êbsze. Na co dzieñ analogowi dzia³acze s¹ nastawieni na
lokalno�æ. Nie dziwi wiêc deklarowany w tej grupie wysoki
odsetek g³osuj¹cych w wyborach samorz¹dowych czy bud¿e-
cie obywatelskim. Czê�æ tej grupy gdañszczan przynale¿y do
organizacji pozarz¹dowych,przekazuje darowizny na cele spo-
³eczne oraz wykonuje prace na rzecz lokalnej spo³eczno�ci.
Analogowi dzia³acze generalnie czê�ciej od pozosta³ych ufaj¹
ludziom. Uwa¿aj¹, ¿e wspólne dzia³ania maj¹ sens, a przede
wszystkim s¹ ponadprzeciêtnie empatyczni.
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Jest to te¿ zbiorowo�æ,która zdecydowaniewyró¿nia siê jako
czytelnicy prasy. Jej cz³onkowie rzadziej natomiast ogl¹daj¹
telewizjê. Ich aktywno�ci domowe s¹ pozbawione jakiegokol-
wiek udzia³u tre�ci cyfrowych. Niekiedy korzystaj¹ z instytu-
cji kultury,wybieraj¹c teatr lub operê, choæ bywaj¹ równie¿ na
imprezach plenerowych lub w kawiarniach. Mimo podejmo-
wania ró¿norodnych aktywno�ci ich publiczn¹ dzia³alno�æ
nale¿y uznaæ za umiarkowan¹. S¹ typem towarzyskich �dzia³-
kowców�� najchêtniej spêdzaj¹ czas na imprezach na �wie¿ym
powietrzu (np. grill, ognisko) oraz w przydomowym ogródku.
Preferowane przez analogowych dzia³aczy warto�ci s¹ nasta-
wione na relacje i wspólnotowo�æ. Szczególnie doceniane s¹:
szczê�cie rodzinne, grono przyjació³ i znajomych oraz uczciwe
¿ycie.
Analogowi dzia³acze silnie identyfikuj¹ siê nie tylko z mia-

stem, ale tak¿e z dzielnic¹, w której mieszkaj¹. Ich pochwa³a
lokalno�ci przek³ada siê tak¿e na zainteresowanie histori¹
i to¿samo�ci¹ ma³ej ojczyzny. Podkre�laj¹ oni zw³aszcza
dziedzictwo Gdañska zwi¹zane z jego morskim i portowym
charakterem. Dumni s¹ natomiast � relatywnie czê�ciej od
pozosta³ych grup gdañszczan � z miejskich parków i terenów
zielonych,a tak¿e, zgodnie z ich wspólnotowym nastawieniem
� z otwarto�ci mieszkañców miasta. Grupa ta jest tak¿e zado-
wolona z mieszkania w Gdañsku oraz z przemian, jakie siê
w nim ostatnio dokona³y.



122

Mieszkam sobie w spokojnej dzielnicy � Park Oruñ-
ski jest przepiêkny i Orunia coraz bardziej piêknieje.
Ja lubiê Oruniê. 18 lat tam mieszka³am i ka¿dy siê
dziwi, ¿e Strzy¿a taka presti¿owa dzielnica, a ja na
Oruni mieszkam. (�) Bym siê zap³aka³a, jakbym
mia³a siê zOruni przeprowadziæ.Mamwokolicy prak-
tycznie wszystko. (�) Wsiadam w tramwaj i miejsce
mam prawie zawsze. Biorê sobie ksi¹¿kê i czytam.
Mog³abym chodziæ pieszo, bo to nie jest daleko, ale
jakmam jakie� zakupy po drodze, to trochê bez sensu,
¿ebym potem jeszcze bieg³a pod górê do autobusu.
Tak¿e jak sobie jadê tramwajem z Oliwy bezpo�rednio.
[W6_K_63_W]

Tabela 11.
Profil spo³eczno-kulturo-
wy analogowych dzia³aczy.
Aktywno�ci i warto�ci
czê�ciej i rzadziej
deklarowane ni¿
w innych grupach.
Podsumowanie

Źród³o: opracowanie w³asne.

STYL ¯YCIA / AKTYWNOŒCI KULTURALNE

Udomowione Instytucjonalne Sportowo-rekreacyjne

+ prasa + teatr/opera + dzia³ka/ogródek

+ ksi¹¿ki x dyskoteka/klub + imprezy na œwie¿ym powietrzu
(np. grill)

+ ogl¹danie TV x impreza plenerowa x si³ownia

x Netflix x gry zespo³owe

x Facebook

WARTO Œ C I AKTYWNOŒCI OBYWATELSKIE

szczêœcie rodzinne + darowizny na cele spo³eczne x kontakty z politykami i urzêdnikami

uczciwe ¿ycie + petycje x wyst¹pienia w mediach

grono przyjació³ i znajomych + demonstracje

+ g³osowanie w wyborach
samorz¹dowych

+ g³osowanie w bud¿ecie
obywatelskim

+ przynale¿noœæ do NGO

+ praca wolontaryjna
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* * *

Poni¿sza tabela w sposób syntetyczny ilustruje podstawowe
kierunkowe charakterystyki wyró¿nionych grup.

Tabela 12.
Podsumowanie podsta-
wowych charakterystyk
wyszczególnionych profili
mieszkañców Gdañska

* Zastosowano rozró¿nienie nap³ywowych mieszkañców na nap³ywowych i zakorzenionych, gdzie
kryterium stanowi³ czas przeprowadzki: (1) nap³ywowy (do 20 lat od przeprowadzki); (2) zakorze-
niony (ponad 20 lat od przeprowadzki).

Źród³o: opracowanie w³asne.

Profile Charaktery- Kategoria Pochodzenie* Pozycja Nowy Poziom
styki spo³eczno- spo³eczna Kapita³ aktywnoœci

demogra- -zawodowa Kulturowy obywa-
ficzne telskiej udomo- instytu- sportowo-

(wiek i wyk- wione cjonalne -rekrea-
szta³cenie) cyjne

M³odzi 30-59 przedsiêbiorcy rodowici wysoka bardzo bardzo wysoki wysoki wysoki
mieszczanie wy¿sze / specjaliœci / gdañszczanie wysoki wysoki

wolne zawody + nap³ywowi

Aspiruj¹cy 30-59 pracownicy rodowici wysoka niski niski œredni wysoki wysoki
profesjonaliœci i m³odsi pracownicy gdañszczanie

wy¿sze  + nap³ywowi

Pragmatyczni 15-29 studenci nap³ywowi relatywnie niski niski wysoki œredni œredni
studenci œrednie / pracownicy wysoka

/ wy¿sze umys³owi

Ustêpuj¹cy 60+ emeryci zakorzenieni niska œredni œredni niski niski bardzo
pionierzy œrednie i renciœci niski

/ podstawowe

Wycofani 60+ i mniej emeryci rodowici niska bardzo bardzo bardzo bardzo bardzo
stoczniowcy podstawowe i renciœci gdañszczanie niski niski niski niski niski

i zawodowe / bezrobotni + zakorzenieni
/ robotnicy

Analogowi 60+ i mniej emeryci rodowici œrednia wysoki wysoki niski œredni œredni
dzia³acze podstawowe i renciœci gdañszczanie

i zawodowe / robotnicy + zakorzenieni
/ œrednie wykwalifiko-

wani

Poziom aktywnoœci
kulturalno-rekreacyjnych
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Co nas ³¹czy, a co nas dzieli? Fundamenty wspólnotymiesz-
kañców Gdañska i osie zró¿nicowañ

Zidentyfikowane zbiorowo�ci s¹ wypadkow¹ co najmniej czte-
rech wzajemnie nak³adaj¹cych siê czynników o charakterze
spo³eczno-demograficznym i historycznym. Poni¿ej zosta³y
one pokrótce scharakteryzowane.

(1) Zró¿nicowania spo³eczno-klasowe. W ramach analiz
mo¿na zidentyfikowaæ dychotomiczne zró¿nicowania
w ramach profili, które odpowiadaj¹ podzia³owi na klasê
�redni¹ i wy¿sz¹ (m³odzi mieszczanie, aspiruj¹cy profesjo-
nali�ci), klasê ludow¹ (wycofani stoczniowcy, analogowi
dzia³acze) oraz zbiorowo�ci o mieszanej charakterystyce
(pragmatyczni studenci, ustêpuj¹cy pionierzy).

(2) Procesy migracyjne zwi¹zane z rozwojem Gdañska.
Zaproponowany podzia³ ujmuje w szczególno�ci dwie fale
migracyjne: (1) powojenn¹,zwi¹zan¹ z zasiedlaniemGdañ-
ska przez ludno�æ z terenówwiejskich z ca³ego kraju (ustê-
puj¹cy pionierzy) oraz (2) obecne migracje m³odzie¿y
z ma³ych miasteczek i terenów wiejskich do o�rodka aka-
demickiego (pragmatyczni studenci).W pozosta³ych gru-
pach mo¿na wyodrêbniæ tak¿e fale migracji robotników
rolnych z lat 60. i 70.zwi¹zane z rozwojemprzemys³u stocz-
niowego (wycofani stoczniowcy,analogowi dzia³acze) oraz
migracje wysoko wyspecjalizowanych specjalistów zwi¹-
zanych z rozwojem sektora biznesowego (m³odzi miesz-
czanie,aspiruj¹cy profesjonali�ci).Zró¿nicowany przebieg
procesu socjogenezy ma niew¹tpliwie istotny wp³yw na
obecny kszta³t gdañskiej spo³eczno�ci, w tym poczucie
zakorzenienia i identyfikacji z miastem.

(3) Dyferencjacja kapita³ów spo³ecznych i kulturowych.
Grupy gdañszczan ró¿ni¹ siê si³¹ internalizacji postaw
wspólnotowych, co z kolei ma prze³o¿enie na skalê dzia³añ
spo³ecznych i obywatelskich.Wymiar ten jestwpewnejmie-
rze niezale¿ny od podzia³ów klasowych i spo³eczno-zawo-
dowych. Dziêki temu mo¿na wyró¿niæ grupy o wysokim
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(m³odzimieszczanie,analogowi dzia³acze),�rednim (ustê-
puj¹cy pionierzy) oraz niskim (pragmatyczni studenci,
aspiruj¹cy urzêdnicy oraz wycofani stoczniowcy) poten-
cjale dzia³añ spo³ecznikowskich.

(4) Zró¿nicowaniapokoleniowe (demograficzne).Wyró¿nio-
ne grupy uk³adaj¹ siê w kohorty demograficzne, pocz¹w-
szy od najm³odszych gdañszczan (pragmatyczni studenci),
przez mieszkañców m³odych i w �rednim wieku (m³odzi
mieszczanie, aspiruj¹cy profesjonali�ci), po tych w wieku
przedemerytalnym i emerytalnym (wycofani stoczniowcy,
analogowi dzia³acze) oraz seniorów (ustêpuj¹cy pionie-
rzy). Wiek znajduje szczególnie silne odzwierciedlenie
wwarto�ciach i normach (w tym tak¿e w kluczowym zró¿-
nicowaniu na orientacjê indywidualistyczn¹ charaktery-
styczn¹ dla m³odszych gdañszczan i wspólnotow¹, która
jest w³a�ciwa starszym pokoleniom), a tak¿e aktywno-
�ciach z nimi powi¹zanych, w tym dzia³aniach podejmo-
wanych w sferze publicznej (obywatelskiej i politycznej).

Najwa¿niejszym kryterium ró¿nicuj¹cym wszystkie wska-
zane zbiorowo�ci jest stopieñ partycypacji wewspólnocie,czyli
skala i rodzaj praktykowanych aktywno�ci spo³eczno-obywa-
telskich. Wycofaniu ze wspólnoty czêsto towarzyszy indywi-
dualistyczna imaterialistyczna postawa,co charakteryzuje, jak
wspomniano,generalniem³odychmieszkañców.Ten kompleks
cechmo¿na rozpoznaæ jednak nie tylkow�ród pragmatycznych
studentów,ale te¿ wycofanych stoczniowców oraz aspiruj¹cych
profesjonalistów, którzy stoj¹ w opozycji do m³odych miesz-
czan, analogowych dzia³aczy i do pewnego stopnia tak¿e ustê-
puj¹cych pionierów.Aktywni gdañszczanie realizuj¹ siê w ró¿-
ny sposób � od dzia³ania w organizacjach pozarz¹dowych czy
udzielania siê w parafiach po realizacjê postulatów spo³ecz-
no�ci lokalnej w ramach obowi¹zków dzielnicowych radnych.
Mamy wiêc do czynienia z zasadnicz¹ alternatyw¹,której kry-
terium podzia³u przebiega na liniach: (a) indywidualizm-
wspólnotowo�æ oraz (b) wycofanie-aktywno�æ spo³eczna.
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Powy¿sze zró¿nicowania nie powinny jednak przes³aniaæ
tego, co dla mieszkañców jest wspólne. Takim pojemnym za-
sobem, który funkcjonuje niemal powszechnie w �wiadomo-
�ci mieszkañców Gdañska, jest duma z szeroko pojêtego dzie-
dzictwa miasta (zarówno materialnego, jak i niematerialnego)
oraz generalnie pozytywnewaloryzowanie Gdañska jakomiej-
sca swoich aktywno�ci ¿yciowych (a tym samymwysoka iden-
tyfikacja terytorialna).To swoiste genius locimiasta (uwzglêd-
niaj¹ce tak¿e jego nadmorskie po³o¿enie), na które sk³ada siê
wiele zró¿nicowanych elementów,wydaje siê byæ nie tylko po-
jemnym, ale tak¿e szczególnie u¿ytecznym zasobem, do któ-
rego warto siê odwo³ywaæ w procesie formowania gdañskiej
wspólnoty.Elementy te ³¹cz¹mieszkañcówGdañskawpoprzek
klasycznych podzia³ów klasowych i pokoleniowych. Daje to
istotny potencja³ dowykorzystania w procesie tworzenia gdañ-
skiej wspólnoty � zarówno w kontek�cie dzia³añ odgórnych
(np. aktywno�ci samorz¹du), jak i oddolnych.
Gdañszczan ³¹czy niew¹tpliwie przywi¹zanie do znacznej

czê�ci dziedzictwa, zarówno materialnego (przede wszystkim
usytuowanego na terenie G³ównego Miasta), jak i symbolicz-
nego (�gdañskie� warto�ci: otwarto�æ, wolno�æ, tolerancja,
solidarno�æ spo³eczna, a tak¿e morska tradycja czy spu�cizna
�Solidarno�ci�).Nadewszystko jednak gdañszczanie wskazuj¹
na historiê miasta jako element wyró¿niaj¹cy Gdañsk, a jed-
nocze�nie powód do dumy. Za potencjalny fundament nowej
miejskiej to¿samo�ci mo¿na uznaæ kategoriê dynamicznego
rozwoju miasta w kierunku nowoczesnej metropolii, choæ
z analizy zebranegomateria³uwynika,¿e wizja�rozwoju�i�no-
woczesno�ci�mo¿e byæ ró¿nie interpretowana i przez to pro-
blematyczna jako fundament nowej gdañskiej to¿samo�ci.
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Gdañszczanie stanowi¹ spo³eczno�æ silnie zró¿nicowan¹ pod
wzglêdem charakterystyk spo³eczno-ekonomicznych oraz pre-
ferencji w zakresie stylu ¿ycia. Wynika to najprawdopodob-
niej w znacznej mierze z socjogenezy mieszkañców Gdañska,
a wp³yw na charakter zró¿nicowañ ma sk³ad spo³eczny kolej-
nych fal migrantów osiedlaj¹cych siê w Gdañsku. Pomimo tej
spo³ecznej i kulturowej ró¿norodno�ci gdañszczan ³¹czy silna,
wielowymiarowa identyfikacja z miastem. Wiêkszo�æ z nich
jest zadowolona z mieszkania w Gdañsku (deklaruje to 90%
respondentów) i identyfikuje siê zarówno z nim (93%), jak
i z dzielnic¹, w której zamieszkuj¹ (80%). W zdecydowanej
wiêkszo�ci gdañszczanie poleciliby miasto swoim znajomym
jako dobre miejsce do ¿ycia45.

Wykres 5.
Zadowolenie z Gdañska
jako miejsca zamieszkania.
Dane w %

45
�rednia na 10-stopniowej
skali wynosi 8,37,
a oceny równe lub
wy¿sze od 8 wskazuje
a¿ 78% respondentów.

Źród³o: opracowanie w³asne.

Zdecydowanie niezadowolony Raczej niezadowolony Ani zadowolony, ani niezadowolony

Raczej zadowolony Zdecydowanie zadowolony

5,5 28,6 61,32 2,6
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Wzakresie identyfikacji terytorialnychmieszkañcówGdañ-
ska dostrzec mo¿na zauwa¿aln¹ przewagê dwóch kategorii �
lokalnej i narodowej. Mieszkañcy Gdañska identyfikuj¹ siê
w najwiêkszej mierze z Polsk¹ (94,3% deklaruj¹cych identyfi-
kacje) i Gdañskiem (92,2%), w mniejszej za� z dwojako defi-
niowanym regionem: Trójmiastem (84,5%) i Pomorzem
(84,4%).Ni¿sza,choæ nadal wysoka, jest identyfikacja z Europ¹
(79,9%) oraz najbli¿szymotoczeniem,czyli dzielnic¹ i osiedlem
(77,8%).Stanowi tow istotnejmierze odwzorowanie stabilnych
w czasie tendencji notowanych w populacji ogólnopolskiej
(CBOS 2015).

Wykres 6.
Identyfikacja z dan¹
przestrzeni¹ terytorialn¹
wed³ug deklaracji
mieszkañcówGdañska.
�rednie odpowiedzi46

Źród³o: opracowanie w³asne.

Dzielnica

Gdañsk

Trójmiasto

Pomorze

Polska

Europa

3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8

4,29

4,64

4,42

4,4

4,68

4,12

46
W celu zapewnienia
wiêkszej przejrzysto�ci
i ³atwiejszego porównania
wskazañ respondentów
w tabeli przedstawiono
u�rednione warto�ci
wskazañ. Warto�æ 1
oznacza zdecydowany
brak identyfikacji,
a 5 � zdecydowan¹
identyfikacjê z dan¹
przestrzeni¹ terytorialn¹.

Wa¿ne jest,aby rozumieæ zró¿nicowanie typówwiêzi z prze-
strzeni¹ lokaln¹ � subiektywnej oraz obiektywnej. W Gdañ-
sku zauwa¿alna jest silna wiê� subiektywna (emocjonalna)
przede wszystkim z miastem jako przestrzeni¹ symboliczn¹.
Warto wspomnieæ, ¿e poziom identyfikacji, odczuwanej wiêzi
emocjonalnej z miastem zamieszkania pozostaje na podob-
nym poziomie, co w innych projektach badawczych dotykaj¹-
cych sfery to¿samo�ci wspó³czesnych mieszkañców miasta.
Poczucie bycia gdañszczaninemw 1996 roku deklarowa³o 89%
mieszkañców, jednak ju¿ sama wiê� z miastem przybiera³a
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postaæ do�æ powierzchown¹ i niezbyt ugruntowan¹ (Za³êcki
2003a). Na stabilno�æ w czasie identyfikacji z Gdañskiem jego
mieszkañców wskazuj¹ cykliczne badania Pracowni Realizacji
Badañ Socjologicznych UG.Od 1996 roku oko³o 3/4 gdañszczan
deklaruje silny zwi¹zek emocjonalny z Gdañskiem (Za³êcki
2015) i do dzisiaj ten stan nie ulega wiêkszym zmianom.
Emocjonalna wiê� gdañszczan zmiastem jest zwi¹zana z trak-
towaniem go jakomiejsca,w którym siê oni wychowali i z któ-
rego pochodz¹. Dlatego blisko po³owa mieszkañców uznaje
Gdañsk za swoj¹ ma³¹ ojczyznê (czyli tyle, ile mniej wiêcej jest
w nim urodzonych) (Szczepañski 2003).
Z przeprowadzonej analizy wynika, ¿e istnieje stosunkowo

silna zale¿no�æ pomiêdzywiekiem a identyfikacj¹ terytorialn¹
�wraz zwiekiemwzrasta poczucie identyfikacji z ka¿d¹wyró¿-
nion¹ kategori¹. Mo¿e to wynikaæ z faktu, ¿e w�ród starszych
mieszkañców wiêksz¹ rolê odgrywaj¹ warto�ci wspólnotowe,
nakierowanenapoczucie przywi¹zania i zakorzenienia (o czym
piszemy szerzej w dalszej czê�ci ksi¹¿ki). Analogiczn¹ zale¿-
no�æ widaæ w przypadku wykszta³cenia badanych, ale tylko
w odniesieniu do europejskiej identyfikacji terytorialnej. Im
wy¿sze wykszta³cenie gdañszczan, tym chêtniej identyfikuj¹
siê z Europ¹.
Warto zauwa¿yæ, ¿e mamy do czynienia z niejednoznacz-

nym zwi¹zkiem zmiennych odnosz¹cych siê do umiejscowie-
nia jednostki w strukturze spo³ecznej (tj. nowy kapita³ kultu-
rowy oraz pozycja spo³eczna) z poziomem identyfikacji tery-
torialnych.Wy¿sza pozycja spo³eczna sprzyja ni¿szej identyfi-
kacji z niemal wszystkimi kategoriami terytorialnymi,podczas
gdy w odniesieniu do nowego kapita³u kulturowego zachodzi
zale¿no�æ odwrotna. Wyra�nie wskazuje to na ró¿ny wp³yw
�twardych� i �miêkkich� czynników na poczucie to¿samo�ci
spo³ecznej.
Na poziom identyfikacji wp³ywa tak¿e pochodzenie, rozu-

miane jako stopieñ zakorzenieniawGdañsku.Nap³ywowi gdañ-
szczanie charakteryzuj¹ siê generalnie ni¿szymi poziomami
identyfikacji, w szczególno�ci lokalnymi.Konkretne (w sensie
geograficznym) pochodzenie tak¿e w pewnej mierze wp³ywa
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na si³ê identyfikacji z poszczególnymi kategoriami terytorial-
nymi.Przyk³adowo,pochodzenie z obszaru Pomorza (dotyczy
to tak¿e osób urodzonych w Gdañsku) ³¹czy siê ze stosunko-
wo wy¿szym poziomem przywi¹zania zarówno do przestrze-
ni lokalnej, jak i regionalnej.Warto podkre�liæ, ¿e odnotowane
w�ród gdañszczan zró¿nicowania poziomu identyfikacji z prze-
strzeni¹ lokaln¹ ze wzglêdu na podstawowe zmienne spo³ecz-
no-demograficzne potwierdzaj¹ badania na próbie ogólnopol-
skiej (CBOS 2015).

Tabela 13.
Identyfikacja z dan¹
przestrzeni¹ terytorialn¹
z uwzglêdnieniem zmiennych
niezale¿nych.Wskazano
u�rednione wyniki deklaro-
wanej identyfikacji, gdzie
1 oznacza zdecydowany brak
identyfikacji, a 5 zdecydo-
wan¹ identyfikacjê z dan¹
przestrzeni¹ terytorialn¹47.

Źród³o: opracowanie w³asne.

Wp³yw na odczuwany poziom identyfikacji ma dzielnica,w
której zamieszkuj¹ gdañszczanie. Zwraca uwagê fakt, ¿e naj-
wy¿szy poziom identyfikacji z poszczególnymi kategoriami
deklaruj¹ mieszkañcy najwcze�niej zabudowanych dzielnic.
Ustalenia te potwierdza tak¿e analiza dokonana z uwzglêdnie-
niemagregacji dzielnic Gdañskawed³ug kryteriumprzestrzen-
nego,czyli wpodziale na: centrum,pas nadmorski i po³udniow¹
czê�æ miasta. Dane wskazuj¹ na wyra�nie wy¿sz¹ identyfika-
cjê lokaln¹ mieszkañców dzielnic centralnych, a ni¿sz¹ � pasa
nadmorskiego i dzielnic po³udniowych. Podobn¹ tendencjê
widaæ te¿ w badaniach realizowanych kilkana�cie lat wcze�niej
(Za³êcki 2003a).

47
W ca³ym opracowaniu stoso-
wane s¹ nastêpuj¹ce skróty
w tabelach uwzglêdniaj¹cych
zmienne niezale¿ne: (1) p³eæ:
(K) kobieta, (M) mê¿czyzna;
(2) wykszta³cenie: (P/Z) podsta-
wowe i zasadnicze zawodowe,
(�) �rednie, (W) wy¿sze;
(3) poziom zakorzenienia:
(N) �nowi�gdañszczanie,
tj. tacy, którzy przeprowadzili
siê do Gdañska wcze�niej ni¿
20 lat temu; (S) �starzy� gdañsz-
czanie, tj. tacy, którzy urodzili
siê w Gdañsku lub przeprowa-
dzili siê do Gdañska ponad
20 lat temu, (4) NKK (poziom
syntetycznej zmiennej nowego
kapita³u kulturowego).

Kategoria Wiek Wykszta³cenie Poziom NKK Pozycja
zakorzenienia spo³eczna

< 29 30-59 > 60 P/Z Œ W N S ↓↓↓↓↓ ↑↑↑↑↑ ↓↓↓↓↓ ↑↑↑↑↑

Europa 4,04 4,02 4,25 3,99 4,04 4,44 3,93 4,15 3,9 4,35 4,1 4,15

Polska 4,45 4,65 4,81 4,7 4,67 4,7 4,44 4,74 4,6 4,79 4,76 4,63

Pomorze 4,11 4,38 4,55 4,49 4,41 4,29 3,86 4,53 4,25 4,59 4,51 4,35

Trójmiasto 4,14 4,35 4,61 4,42 4,43 4,4 3,9 4,54 4,27 4,61 4,52 4,36

Gdañsk 4,35 4,6 4,8 4,58 4,67 4,63 4,09 4,77 4,54 4,77 4,69 4,62

Dzielnica 3,77 4,33 4,46 4,38 4,33 4,08 3,56 4,46 4,16 4,45 4,42 4,2
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Wkontek�cie powy¿szych danych interesuj¹ce s¹ inne auto-
kategoryzacje respondentów.Napytanie o identyfikacjê z grup¹
etniczn¹, mniejszo�ci¹ narodow¹ lub wspólnot¹ wyznaniow¹
ponad 1/5 respondentów odpowiada twierdz¹co. Ponad 60%
znichwskazuje nawspólnotêKo�cio³a katolickiego lub te¿ gru-
py religijne dzia³aj¹ce w jej obrêbie (jak np. ¯ywy Ró¿aniec).
Mniejszo�ci etniczne i narodowe (niemiecka, ¿ydowska, ukra-
iñska czy bia³oruska) oraz mniejszo�ci religijne (wyznania
protestanckie czy prawos³awne) s¹ wskazywane sporadycznie.
Jedyny wyj¹tek stanowi¹ Kaszubi, którzy s¹ najwiêksz¹ grup¹
etniczn¹ spontanicznie48 deklaruj¹c¹ swoj¹ odrêbno�æ (ponad
20% wskazañ spo�ród osób deklaruj¹cych przynale¿no�æ do
wspólnotmniejszo�ciowych,czyli prawie 5% ogó³u badanych).
Porównuj¹c otrzymane wyniki z danymi z innych badañ,

zauwa¿a siê co� istotnego � otó¿ gdañszczan cechuje stosun-
kowo silna to¿samo�æ regionalna.Ponadto na tle Gliwic iWro-
c³awiamieszkañcówGdañska charakteryzuje zarównowy¿szy
poziom identyfikacji z miastem, jak i z dzielnic¹ (Bierwiaczo-
nek i inni 2017).Przedstawionywy¿ej zarys to¿samo�ci gdañsz-
czan pozostaje w zgodzie tak¿e z tendencjami wystêpuj¹cymi
w populacji ogólnokrajowej (CBOS 2018d), jak i z wcze�niej-
szymi badaniami mieszkañców (Za³êcki 2003a,Tobis i Za³êcki
2015).
W¹tek identyfikacji z Gdañskiem jest wyra�nie obecny

w narracjach badanych. Dane te potwierdzaj¹ rozpoznania
z badañ ilo�ciowych, z których wynika, ¿e poziom odczuwanego
zwi¹zku z miastem jest bardzo wysoki. Badani opisuj¹ procesy
odkrywania w sobie gdañskiej to¿samo�ci, kulminacyjnych

Tabela 14.
Identyfikacja z dan¹
przestrzeni¹ terytorialn¹
z uwzglêdnieniem
charakterystyki
miejsca zamieszkania.
Wskazano u�rednione
wyniki deklarowanej
identyfikacji, gdzie
1 oznacza zdecydowany
brak identyfikacji,
a 5 zdecydowan¹
identyfikacjê z dan¹
przestrzeni¹ terytorialn¹.

Źród³o: opracowanie w³asne.

48
Kwestionariusz nie
przewidywa³ predefinio-
wanej listy odpowiedzi na
tak postawione pytanie.
Respondenci mieli za
zadanie spontanicznie
wymieniæ grupy,
z którymi siê
uto¿samiaj¹.

Kategoria Po³o¿enie Czas budowy

Centrum Pas nadmorski Po³udnie Po II WŒ l. 60-70. Po 1989

Gdañsk 4,65 4,58 4,67 4,64 4,63 4,68

Dzielnica 4,38 4,29 4,16 4,32 4,28 4,23
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momentów, które wp³ynê³y na poczucie identyfikacji z miej-
scem, a tak¿e symbolicznego znaczenia stawania siê i bycia
mieszkañcem miasta.
Trajektorie to¿samo�ciowe gdañszczan s¹ niejednorodne

i nielinearne. Zawsze jednak poczucie zwi¹zku z miastem jest
splotem szeregu okre�lonych wydarzeñ i procesów.Wielu ba-
danych, niezale¿nie od sta¿u zamieszkiwania, podkre�la, ¿e
przywi¹zanie do Gdañska rozwija³o siê, a czêsto dalej rozwija,
stopniowo,wraz z up³ywem czasu, do�wiadczaniem kolejnych
sytuacji, które sprawiaj¹, ¿e mo¿na czuæ siê mieszkañcem
miasta. Poczuciu identyfikacji mog¹ sprzyjaæ ró¿ne czynniki:
posiadanie czy zakup w³asnego mieszkania, dzielenie prze-
strzeni w mie�cie z bliskimi, historie zwi¹zanej z miastem ro-
dziny czy prowadzenie aktywnych dzia³añ na rzecz lokalnej
spo³eczno�ci. To¿samo�æ z miejscem jest odkrywana, a w kon-
sekwencji pog³êbiana, choæ badani s¹ w budowaniu relacji
z Gdañskiemostro¿ni i cierpliwi.Miasto jest dla nich najpierw,
jak mówi jedna z badanych, �punktem zaczepienia�, pó�niej
ju¿ coraz czêstszym i bardziej oczywistym odno�nikiem to¿-
samo�ciowym.

Bardzo interesuj¹ce jest odkryciew sobie gdañszczan-
ki, której wcze�niej nie zauwa¿a³am. (�) W du¿ej
mierze dalej czujê siê gdyniank¹.Bardzo lubiê Gdyniê
i lubiê do niej wracaæ, ale powoli odkrywam w sobie
zami³owanie do Gdañska. Jak jestem w Gdañsku, to
têskniê za Gdyni¹, a jak jestem w Gdyni, to za Gdañ-
skiem. (�) To zwi¹zanie jest takie raczkuj¹ce. Nie
mieszkam tutaj tak d³ugo,¿eby siê czuæ gdañszczank¹.
Jak zosta³am poproszona przez Ciebie o udzia³ w roz-
mowie, to stwierdzi³am, ¿e jakim prawem, skoro nie
powinnam siê czuæ gdañszczank¹. (�) Na pocz¹tku
próbowa³am sobie znale�æ jaki� poziom identyfika-
cji, ¿eby ustaliæ, na ile ja mogê albo czuæ siê gdañsz-
czank¹, albo przysz³¹ gdañszczank¹. Nie zmieni³am
jeszcze adresu zameldowania i ci¹gle jestem gdy-
niank¹ na papierze. (�) Zaczynam te¿ eksplorowaæ
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tomiasto i id¹c jedn¹ utart¹ drog¹, to zbaczam z tych
�cie¿ek,¿eby odkrywaæ co� nowego. I za ka¿dym razem
odkrywam,boGdañsk jest jednakbardzo ciekawypoza
tymi g³ównymi szlakami. [W8_K_36_W]

Dobrym przyk³adem pog³êbiania identyfikacji z miastem
jest pobyt w Gdañsku podczas studiów. Obecnie wielu m³o-
dych ludzi,którzy przyje¿d¿aj¹ do Gdañska na studia,decydu-
je siê na pozostanie w mie�cie po ich zakoñczeniu.Wynika to
nie tylko z racjonalnej kalkulacji na temat jako�ci i g³êboko�ci
gdañskiego rynku pracy. Jest to tak¿e pochodna coraz moc-
niejszego przywi¹zania do miejsca i zbudowania siatki relacji
z bliskimi (partnerem lub partnerk¹, znajomymi i przyjació³-
mi). Zwi¹zki z miastem rodzinnym s³abn¹, na sile zyskuje na-
tomiast zakorzenienie w nowym o�rodku. Identyfikacja zmie-
nia siê w tym przypadku pod wp³ywem procesu dorastania,
tworzeniaw³asnej autonomicznej przestrzeni z dala od rodzin-
nego domu. Symptomatyczne s¹ w tym kontek�cie z czasem
coraz rzadsze weekendowe powroty do miejsca pochodzenia.
Proces adaptacji domiejsca,do którego siê wyemigrowa³o, jest
naturalny i w wielu przypadkach skutkuje chêci¹ osiedlenia
na d³ugi okres.
O konieczno�ci budowania w³asnej gdañskiej to¿samo�ci

mówi siê jednak nie tylko w kontek�cie nowychmieszkañców,
tych, którzy zdecydowali siê na migracjê do Gdañska. Podkre-
�la siê, ¿e wiele fal migracji domiasta wp³ynê³o na to, ¿e przed
wszystkimi mieszkañcami stoi wyzwanie konstruowania to¿-
samo�ci mieszkañca Gdañska. Jest to o tyle uzasadnione, ¿e
radykalnym przeobra¿eniom uleg³o samo miasto. W efekcie
trudno jest czuæ do niego stale to samo przywi¹zanie, nie re-
konstruuj¹c w my�lach sposobu symbolicznych zwi¹zków
z przestrzeni¹, która jest w znacznym stopniu inna ni¿ przed
dekadami czy stuleciami.
Mimo to wielu badanych podkre�la silny zwi¹zek z Gdañ-

skiemprzez fakt,¿e jest to ichmiejsce urodzenia i ¿ycia.Gdañsk
jako miasto rodzinne czêsto niejako automatycznie wyznacza
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ramê przynale¿no�ci. Jej tre�æ wype³niaj¹ wspomnienia z dzie-
ciñstwa i m³odo�ci, poczucie blisko�ci z przestrzeni¹, bezpie-
czeñstwo i relacje z rodzin¹.¯ycie wmie�cie od urodzenia u³a-
twia odczuwanie blisko�ci z danym miejscem, ale nie jest ani
gwarantem sta³ego poczucia identyfikacji,ani warunkiemnie-
zbêdnym do tego, by tak¹ identyfikacjê wypracowaæ. Tym, co
mo¿e ró¿niæ to¿samo�ci gdañszczan�starych� i �nowych�, jest
poziom urefleksyjnienia swojej to¿samo�ci. O ile gdañszcza-
nie z pokolenia na pokolenia uwa¿aj¹, ¿e ich przywi¹zanie do
rodzinnego miasta jest naturalne, a przez to te¿ mo¿e byæ rza-
dziej analizowane czy dyskutowane, proces stawania siê
gdañszczaninem osób, które do miasta przyjecha³y, ma inny
wymiar i wymaga znacznie wiêkszych wysi³ków. Praca nad
to¿samo�ci¹ nie musi natomiast przek³adaæ siê na g³êboko�æ
identyfikacji.

To jest taka przestrzeñ w g³owie do my�lenia, czucia
siê spokojnie w miejscu, w którym jestem. Mam po-
równanie, bo mieszka³am poza Gdañskiem i zauwa-
¿y³am co� takiego, ¿e czu³am, gdzie jest moje miejsce
wewnêtrznie. By³o to dla mnie egzotyczne, ¿e pozna-
wa³am �wiat od innej strony. Innych ludzi, inn¹ men-
talno�æ, inne sposoby bycia.Na pewno toma zwi¹zek
z lud�mi, których znam od dziecka albo wiêkszo�æ
¿ycia. I takie czucie tego miejsca. Mo¿e te¿ wiatr ma
na to wp³yw. To, ¿e jeste�my blisko morza, warunki
atmosferyczne. Bardzo mocno to czujê, ten kontakt
z natur¹. [W14_K_34_�]

Urodzi³em siê w Gdañsku, mieszkam w Gdañsku od
zawsze i zaraz wyczerpiê temat tego pytania. (�) To
nie tyle jest kwestia urodzenia siê, co bycia tutaj ca³e
¿ycie, prze¿ywania pewnych rzeczy. Czy bêdzie to
kwestia posiadania rodziny i zak³adania domu, to
wszystko sk³ada siê nawarto�æ dodatni¹ bycia gdañsz-
czaninem.Czujê siê gdañszczaninem i fajniemi z tym.
Jak jestem gdzie� indziej, to fajnie mi to podkre�liæ
i powiedzieæ,¿e to i tomamydo zaoferowania.Umnie
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to bêdzie suma ró¿nego rodzaju prze¿yæ,od najm³od-
szych lat poobecne.Wszystko,co jest zwi¹zane zmoim
¿yciem prywatnym i zawodowym. [W16_M_35_W]

Z uwagi na bogat¹ tradycjê historyczn¹, ale te¿ fakt bycia
nowoczesn¹metropoli¹,Gdañsk postrzegany jest jakomiasto,
którego to¿samo�æ jest rozbudowana, odmienna od bardziej
plemiennego charakteru identyfikacji ma³ych spo³eczno�ci,
i zarazem obywatelska.Gdañsk jest nawet w jednej wypowiedzi
porównywany do Londynu � o obu tych o�rodkach mówi siê,
¿e nie sposób pozbawiæ ich silnej to¿samo�ci pomimo �ciera-
nia siê wmiejskim organizmie ró¿nych wizji wspólnego ¿ycia,
wyznawanych norm i warto�ci. Taki sposób pozycjonowania
Gdañska jako miasta wyj¹tkowego sprawia, ¿e badani odczu-
waj¹ gdañsk¹ to¿samo�æ jako do�wiadczenie presti¿owe,
które sprawia,¿e w ró¿nych czê�ciach �wiata s¹ rozpoznawani,
a swoim pochodzeniem reprezentuj¹ �co� szczególnego�.
My�lenie o gdañskich identyfikacjach wi¹¿e siê te¿ bezpo-

�rednio z lokalnym wymiarem to¿samo�ci.W skali miasta ma
ona charakter wielosk³adnikowy � na poziomie ogólnym do-
tyczy poczucia zwi¹zku z Gdañskiem jako miejscowo�ci¹, ale
zawiera w sobie równie¿ identyfikacje osiedlowe, dzielnicowe
czy te¿ zwi¹zane z konkretnymi fragmentami miasta. Czêsto
nie jest to tylko jedna relacja z konkretnym miejscem, bo
gdañszczanie opisuj¹ ró¿norodne formy zwi¹zków z przestrze-
niami, które s¹ dla nich istotne � mieszkali w nich, czêsto je
odwiedzaj¹ lub kojarz¹ je z okre�lonymi wydarzeniami czy
formami architektonicznymi. Jednocze�nie mówienie o mie-
�cie i jego czê�ciach mo¿e zdradzaæ �nowych� mieszkañców.
Ich �gdañsko�æ� oceniana jest bowiem m.in. przez pryzmat
znajomo�ci poprawnych form gramatycznych nazw dzielnic �
zwraca siê uwagê na to, czy kto� nie pope³nia b³êdu, mówi¹c
na przyk³ad o�mieszkaniu naWrzeszczu�czy pój�ciu do sklepu
�na Brze�nie�.
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Wa¿nym aspektem identyfikacji z miastem jest wyra¿ane
wzglêdem niego i jego symboli poczucie dumy. Dla gdañsz-
czan g³ówny powód do dumy stanowi przesz³o�æ miasta. Jest
to zarówno dziedzictwo materialne, którego widoczn¹ repre-
zentacj¹ w odpowiedziach badanych jest G³ówne Miasto49

(wskazuje na nie co czwarty respondent), jak i dziedzictwo
niematerialne.W tym do�æ bogatym zestawie odnale�æ mo¿e-
my zarówno�historiê�,na któr¹ wskazuje co pi¹ty respondent
(przede wszystkim konkretne wydarzenia i postacie), ale te¿
pewne warto�ci z nimi zwi¹zane i z nich wyp³ywaj¹ce. Z mie-
szanki tego, co uchwytne i nieuchwytne powstaje genius loci,
klimat miejsca, który � choæ zakorzeniony w przesz³o�ci � od-
dzia³uje na tera�niejszo�æ.Dla gdañszczan wa¿na jest te¿�Soli-
darno�æ� � od ruchu spo³ecznego i instytucji ukierunkowa-
nych na jego upamiêtnienie, poprzez wydarzenia historyczne
i postacie, a¿ do warto�ci z ni¹ powszechnie wi¹zanych: otwar-
to�ci, wolno�ci, tolerancji i solidarno�ci spo³ecznej. Na ten ze-
staw elementów wskazuje oko³o 15% respondentów. £¹cznie
na przynajmniej jeden z aspektów zwi¹zanych z dziedzictwem
kulturowym wskazuje ponad po³owa respondentów (56,5%).

Rycina 1.
Powody do dumy
z Gdañska. Chmura
wyrazów z kategoriami
wskazywanymi
przez respondentów

49
Do wskazañ zgrupo-
wanych pod kategori¹
�G³ówneMiasto�
zaliczyli�my tak¿e
wskazania respondentów
odnosz¹ce siê do Starego
Miasta, wychodz¹c
z za³o¿enia, ¿e badani
mieli na my�li zabytkowe
czê�ci �ródmie�cia,
a ich wiedza o faktycznych
nazwach tego obszaru
jest powierzchowna.
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Równie wa¿nym powodem do dumy dla gdañszczan jest
tera�niejsza sytuacjamiasta,przedewszystkim jego dynamicz-
ny rozwój. Badani wyró¿niaj¹ w tym kontek�cie infrastruktu-
rê i dba³o�æ o sam¹ tkankê miejsk¹, ale tak¿e takie obszary,
które w najwiêkszym stopniu na procesie zmian korzystaj¹,
czyli kultura i turystyka. Powodów do dumy z miasta szuka
siê tak¿e w samych mieszkañcach i ich charakterystykach.
£¹cznie na co najmniej jeden z tych aspektówwskazuje ponad
1/4 badanych (27,5%).
Dostrzec równie¿ mo¿na, ¿e Gdañsk korzysta na rencie po-

³o¿enia geograficznego. Na dostêp do morza i infrastrukturê
zwi¹zan¹ z morsko�ci¹ miasta � zarówno o charakterze gos-
podarczym (port, stocznia), jak i spo³ecznym (tereny rekrea-
cyjnewpasie nadmorskim,ale te¿ np.mariny)wskazuje ³¹cznie
niemal 15% respondentów.Potwierdza to zreszt¹ tak¿e w swoich
badaniach Jaros³aw Za³êcki, wskazuj¹c na silnie zaznaczaj¹c¹
siê dumê gdañszczan wynikaj¹c¹ nie tylko z po³o¿enia geo-
graficznego, ale tak¿e dziedzictwa historycznego (Za³êcki
2003a).
Poczucie dumy jest w du¿ej mierze niezale¿ne od czynni-

ków spo³eczno-demograficznych. Wyj¹tek stanowi kwestia
rozwoju, s³abiej dostrzegana przede wszystkim w dzielnicach
po³udniowych Gdañska, co mog³oby sugerowaæ, ¿e mieszkañcy
tej czê�ci miasta w ograniczonym zakresie czuj¹ siê benefi-
cjantami miejskich przemian. Warto w tym miejscu podkre-
�liæ, ¿e wizja kierunków rozwoju miasta ewoluowa³a w�ród
gdañszczan na przestrzeni lat. Pomiêdzy 1996 a 2000 rokiem
dostrzecmo¿na by³o znacz¹cy spadek postrzegania jako prio-
rytetowej funkcji przemys³owejmiasta (jako o�rodka przemy-
s³u morskiego) na rzecz wzmocnienia funkcji rekreacji i tury-
styki, biznesu, a tak¿e kultury i nauki (ta zmiana by³a szcze-
gólnie zauwa¿alna w grupie osób do 29. roku ¿ycia). Powy¿sza
tendencja znalaz³a tak¿e odzwierciedlenie w cyklicznych son-
da¿ach realizowanych przez Pracowniê Realizacji Badañ So-
cjologicznych (zob. Tobis i Za³êcki 2015; Brosz i Za³êcki 2017).
Na coraz silniejsze artyku³owanie przezmieszkañcóww¹tków
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zwi¹zanych z przysz³o�ci¹ i rozwojemmiastawskazuj¹ te¿ inne
badania. �Nowa� narracja nie wyklucza zreszt¹ opowie�ci
o wadze przesz³o�ci i dziedzictwa historycznego. Podstawowe
skojarzenia, zarówno w odniesieniu do wizerunku wewn¹trz
gdañskiej spo³eczno�ci, jak i mieszkañców innychmiast nadal
dotycz¹ takich kwestii, jak: historia,morsko�æ czy solidarno�æ
(Bierwiaczonek i inni 2017).
Wiele elementów wskazanych wy¿ej jako te, z których

gdañszczanie s¹ dumni, podkre�lane by³y tak¿e wcze�niej.
Chodzi przede wszystkim o morsko�æ (w tym przemys³ stocz-
niowy) oraz dziedzictwo solidarno�ci (w tym takie warto�ci
jak solidaryzm spo³eczny,wolno�æ i tolerancja) (Latoszek 2003).
Warto przy tym zauwa¿yæ,¿e liczba osób odczuwaj¹cych dumê
z zamieszkiwania w Gdañsku sukcesywnie wzrasta (od 79%
w 1996 do 89% w 2015). Zapewne wynika to po czê�ci ze stop-
niowego wzrostu jako�ci ¿ycia w ró¿norodnych sferach ¿ycia
codziennego w mie�cie (Za³êcki 2015).
Badania jako�ciowe dostarczaj¹ dodatkowych argumentów

na rzecz tezy, ¿e stosunek do historii jest jednym z wymiarów
tworzenia miejskiej wspólnoty. Gdañszczanie nadaj¹ ró¿n¹
rangê historii jako aspektowi kszta³tuj¹cemu miasto. W nar-
racjachmieszkañców dominuje przekonanie, ¿e historia pe³ni
istotn¹ rolê dlamiejskiej tera�niejszo�ci, a jej znaczenie ideowe
jest trudne do przecenienia. Podkre�laj¹c istotn¹ rolê historii
w procesach wspó³czesnego kszta³towania miasta, rozmówcy
akcentuj¹ konieczno�æ pamiêtania o bogatej przesz³o�ci Gdañ-
ska i uhonorowania trudów i pracy minionych pokoleñ, któ-
rych przedstawiciele walczyli o wolno�æ i demokracjê.W tym
sensie badani s¹ zdania,¿e z gdañskiej historii � przedewszyst-
kim dziejów najnowszych � mo¿na, a wrêcz trzeba odczuwaæ
dumê.Uwa¿a siê, ¿e Gdañsk by³ wa¿nym o�rodkiem przemian
spo³eczno-politycznych XX wieku, ze szczególnym naciskiem
na transformacjê ustrojow¹ i prze³om roku �89. Historiê uto¿-
samia siê te¿ z �wielkimi chwilami�, czyli momentami prze³o-
mowymi,które dla lokalnej spo³eczno�cimaj¹ szczególnie du¿e
znaczenie.W ten sposóbmówi siê naprzyk³adowizyciewGdañ-
sku Jana Paw³a II w 1987 roku. Historia najnowsza jest raczej
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powszechnie uwa¿ana za najwa¿niejszy etapw dziejachmiasta,
ale wiele g³osów podkre�la wyj¹tkowo�æ ca³ej gdañskiej historii,
na wszystkich poziomach (od lokalnego po globalny), której
przejawy dostrzec mo¿na zarówno w architekturze, jak i po-
stawach mieszkañców czy polityce w³adz miasta.

W skali polskiej jeste�my jednym z najbardziej histo-
rycznychmiejsc.Zdecydowanie bardziej historycznym
ni¿ wiêkszo�æmiast. I nawet w aktualnej historii wiele
siê dzia³o tutaj rzeczy, te¿ tragicznych, typu po¿ar
w stoczni. Du¿o siê dzia³o. Prezydent pierwszy st¹d
jest. To jest ¿ywe. [W23_M_34_W]

Z innych wa¿nychmomentów w historii miasta przywo³uje
siê okreswybuchu II wojny �wiatowej (przedewszystkim obrony
Westerplatte), ale najczê�ciej w narracjach badanych zwraca
siê uwagê na okres powstania i aktywnego dzia³ania �Solidar-
no�ci�w latach 80.oraz legendêLechaWa³êsy jako lidera strajku
w Stoczni Gdañskiej. Zarówno okoliczno�ci wybuchu II wojny
�wiatowej, jak i dzia³alno�æ�Solidarno�ci�uwa¿ane s¹ za wa¿ne
powody, dla których Gdañsk jest o�rodkiem rozpoznawalnym
nie tylko w skali kraju, ale te¿ ca³ego �wiata.

Niesamowite wydarzenie to 1980 rok. Ja ma³o chodzi-
³am po Stoczni, ale mój m¹¿ chodzi³. (�) Ogl¹da³am
i czyta³am gazety i jest niesamowite zdjêcie: brama
Stoczni ukwiecona, rêce ludzi wyci¹gniête, Wa³êsa
podniesiony na barkach mê¿czyzn i ludzie wyci¹gaj¹
rêce do niego. I taka nadzieja jest w tych oczach. Dla
mnie to zdjêcie jest niesamowite. (�) To dla mnie
jest taki symbol Gdañska. I to, ¿e strajk w Gdañsku
i podpisanie Porozumieñ Sierpniowych w zasadzie
posz³o w �wiat. [W12_K_65_W]

My�lê, ¿e to, ¿e oderwali�my siê od systemu przodu-
j¹cego, to jest miêdzy innymi zas³ug¹ gdañszczan.
Pó�niej siê ca³a Polska w³¹czy³a. Ja pamiêtam, jak na
Politechnice zbierali�my pieni¹dze dla stoczniowców,
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którzy stali i koczowali.Moim zdaniem to jest kluczowe.
(�) Ju¿ nie mówi¹c o tym, ¿e ten ruch, który tutaj
powsta³, to pó�niej w to posz³y wszystkie inne kraje.
NRD, Ceauºescu upad³. [W27_M_65_�]

Równolegle jednak badani podkre�laj¹, ¿e w ich odczuciu
spu�cizna spo³eczno-polityczna czasów�Solidarno�ci�sta³a siê
przedmiotem politycznych sporów,a tereny Stoczni Gdañskiej
s¹ emblematycznym przyk³adem z jednej strony sporu pol-
sko-polskiego, z drugiej � z³ego zarz¹dzania i marnowania
potencja³u wa¿nej ga³êzi rodzimego przemys³u. Inne próby
upamiêtniania historii, jak choæby gdañskie Muzeum II Wojny
�wiatowej równie¿ kojarzone jest z napiêciami, przede wszy-
stkim silnym konfliktem natury politycznej i sporami o to¿-
samo�æ.
Wa¿nymwymiaremmy�lenia o historii jest jednak nie tylko

odnoszenie siê do konkretnych wydarzeñ czy procesów, jakie
dzia³y siê w Gdañsku.Du¿¹ wagê przywi¹zuje siê do warto�ci,
jakie z histori¹ Gdañska s¹ kojarzone.Piszemy o tymw innym
kontek�cie w dalszych rozdzia³ach ksi¹¿ki. W tym miejscu
warto natomiast podkre�liæ, ¿e w odczuciu rozmówców histo-
ria miasta,w którymmieszkaj¹, to historia zmiany spo³ecznej
� zmiany, która nie by³aby mo¿liwa, gdyby nie odwo³ania do
warto�ci demokracji liberalnej, otwarto�ci i tolerancji. Ten
w¹tek w postrzeganiu przesz³o�ci miasta jest akcentowany
przez osoby w ró¿nym wieku i o ró¿nej pozycji spo³ecznej, co
mo¿e sugerowaæ, ¿e jest to norma w wysokim stopniu akcep-
towana i internalizowana.Wynika to tak¿e do pewnego stop-
nia z do�wiadczeñ biograficznych badanych lub ich rodzin
we wcze�niejszych pokoleniach.
Skomplikowana historia Gdañska jako konglomeratu zró¿-

nicowanych etnosów sprawia, ¿e w rozmowach o to¿samo�ci
badani czêsto podkre�laj¹ rolê przenikania siê ró¿nych norm,
zwyczajów i zachowañw³a�ciwych ró¿nymkulturom.Taki stan
dodatkowowzmacniaj¹ przemiany struktury spo³ecznejwmie-
�cie w okresie po roku 1945 i konieczno�æ odbudowy miasta
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z udzia³em nowej fali migrantów.W efekcie tych procesów ba-
dani, �wiadomi zawi³o�ci gdañskiej historii, niechêtnie opo-
wiadaj¹ o jednej, spójnej, uniwersalnej miejskiej to¿samo�ci.
Zaznacza siê raczej jej wielo�æ i niejednoznaczno�æ, podkre-
�laj¹c jednak równolegle skomplikowan¹ i trudn¹ drogê Gdañ-
ska do wspó³czesno�ci.

Ta nowsza historia da³a ludziommo¿liwo�æ, ¿eby po-
czuli wiêksz¹ wiê� z tym miastem. Zosta³o ono spol-
szczone. (�) Ta wspó³czesna historia jest bardziej
widoczna, ale ca³y czas wisi w powietrzu to miasto
sprzed, które zosta³o zniszczone podczas wojny. To
jest dziwne i smutne mieszkaæ w takim mie�cie, ale
te¿ zaczynam czuæ dumê, ¿e jestem tutaj, w takim
wa¿nymmiejscu i takie wa¿ne przestrzenie ogl¹dam.
[W8_K_36_W]

O historii mówi siê przede wszystkim z szacunkiem, ale
niekiedy te¿ z pewnym dystansem.Wynika to przede wszyst-
kim z preferencji badanych,by koncentrowaæ siê na wspó³cze-
sno�ci � zjawiskach i wydarzeniach, których do�wiadczaj¹
aktualnie. Byæ mo¿e jest to jednak tak¿e próba unikania wi-
k³ania siê w dyskusje i spory wokó³ nieoczywistych i niejed-
noznacznych elementów miejskiego dziedzictwa.W�ród m³o-
dych gdañszczan brak odniesieñ do kontekstu historycznego
jest pochodn¹ braku wiedzy czy zainteresowania tym aspek-
tem ¿ycia w mie�cie.

Tu jest moje dzieciñstwo i ca³e ¿ycie, ale nie interesujê
siê histori¹. Nie znam historii Gdañska.Wiem, gdzie
s¹ te najwa¿niejsze rzeczy, ale ¿eby tak jako� bardziej
siê zag³êbiaæ w to, jak to powstawa³o, to nie. [W1_K
_23_W]

Po prostu nie wypowiadam siê na temat historii. Nie
interesujê siê tym.Historia by³a albonie by³a.Nie uwa-
¿am, ¿e jest nad czym siê rozwodziæ. [W4_K_25_�]
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Stocznia, Solidarno�æ, jakie� protesty przed koncer-
tami�To jest temat dla ludzi starszej daty. Ja siê tym
nie zajmujê, bo ¿yjê teraz, a nie tysi¹c lat temu. Dla
mnie to, co siê dzia³o kiedy�, nie powinno rzutowaæ
na to, co siê teraz dzieje. [W22_M_28_W]

Niski poziom wiedzy historycznej mo¿e te¿ wynikaæ z nie-
odpowiedniej socjalizacji do zainteresowania t¹ tematyk¹ �
zarównow domu, jak i w szkole.Dodatkowo podkre�la siê pro-
blemdostêpu do informacji,któremo¿na by pozyskaæ na przy-
k³ad przez Internet. Badani sygnalizuj¹ trudno�ci ze zdoby-
ciem wiadomo�ci na temat historii spo³eczno�ci ¿ydowskiej
w Gdañsku czy ciekawych danych dotycz¹cych postaci zwi¹-
zanych z miastem.Pozytywn¹ rolê w o¿ywianiu zainteresowa-
nia histori¹ w�ród mieszkañców mia³yby, zdaniem badanych,
pe³niæ powo³ane w tym celu instytucje kultury czy te¿ opraco-
wania historyków zwi¹zanych z Gdañskiem, którzy publikuj¹
wiele prac o dziejach miasta.

Wa¿nym elementem identyfikacji z miastem jest okre�lanie
i nadawanie znaczeñ miejscom symbolicznym, a tak¿e defi-
niowanie miejskich marek i ich roli w procesie zmian w mie-
�cie. Gdañsk jest pod tym wzglêdem przestrzeni¹ szczególn¹,
bo liczba miejsc symbolicznych, jakie mo¿na tu odnale�æ, jest
bardzo du¿a, a na dodatek znajduj¹ siê one w lokalizacjach
maj¹cych ró¿n¹ formê i charakter. Z pozyskanego materia³u
empirycznego wynika te¿, ¿e obok tradycyjnychmiejsc symbo-
licznych stereotypowo kojarzonych z Gdañskiem mieszkañcy
dodaj¹ do tego zestawu lokalizacje znacznie mniej oczywiste
i popularne.
Najbardziej znane skojarzenia z Gdañskiem dotycz¹ prze-

strzeni �ródmie�cia, ze szczególnym naciskiem na okolice
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G³ównego Miasta (zapewne przez czê�æ badanych mylnie na-
zywanego StarymMiastem czy te¿ starówk¹). Jakowa¿nemiej-
sca w tej czê�ci miasta wskazuje siê przede wszystkim ulicê
D³ug¹,okoliceMot³awy,BramêWy¿ynn¹,Bramê Zielon¹ G³ów-
nego Miasta, ¯urawia i SS So³dka. Ponadto podkre�la siê sym-
boliczne znaczenie okolic Placu Obroñców Poczty Polskiej,
a tak¿e Bazyliki Mariackiej i, co mniej oczywiste, Ko�cio³a
Rzymskokatolickiegopw.ChrystusaKróla.Niektórymmiejscom
rozmówcy po�wiêcaj¹ wiêcej uwagi i opisuj¹c je,okazuj¹ wiêcej
emocji. Czêsto maj¹ na to wp³yw osobiste prze¿ycia. Jednym
z takich przyk³adów jest teren Grodziska (zespo³u XIX-wiecz-
nych fortyfikacji miejskich) oraz góruj¹cej nad nim Góry
Gradowej.

Forty to jest miejsce historyczne, to raz, a po drugie
nasz rocznik i roczniki trochê m³odsze� My�my je
odgruzowywali w szkole �redniej. Dziesi¹tki godzin
siê spêdzi³o z ³opatami.My�my toodkopywali i oczysz-
czali. [W24_M_63_W]

Wa¿nym punktem odniesienia dla mieszkañców s¹ te¿
tereny stoczniowe,w tym Plac Solidarno�ci i Europejskie Cen-
trum Solidarno�ci, które wprawdzie dopiero nabiera symbo-
licznego znaczenia, ale ju¿ stanowi istotny punkt na mapie
miejskich symboli.StoczniêGdañsk¹pamiêta siê jednakprzede
wszystkim z czasów pierwszej�Solidarno�ci�,choæ wspomnie-
nia z ni¹ zwi¹zane dotycz¹ nie tyle donios³ych zmian politycz-
nych, co raczej codzienno�ci zamieszkiwania w tej czê�ci mia-
sta, dzi� ju¿ istotnie innej, a przygotowanej do dalszych trans-
formacji. Badani podkre�laj¹ warto�æ zachowywania trady-
cyjnej tkanki miejskiej i o¿ywiania pamiêci o niej. Uwa¿a siê
bowiem, ¿e ma ona znaczn¹ warto�æ, a czêsto nie jest nale¿ycie
doceniana.Wyra¿a siê przy tym obawê, ¿e gdañskie przestrze-
niew corazwiêkszym stopniu bêd¹ dostosowywane do potrzeb
turystów, za przyk³ad podaj¹c tereny G³ównegoMiasta,nasta-
wione na zaspokajanie potrzeb tych, którzy chc¹ zobaczyæ
najciekawsze, w ich odczuciu,miejsca w Gdañsku.
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By³amw Pary¿u i od razu jak przyjecha³am naMont-
martre, to momentalnie przyszed³ mi do g³owy Zaro-
�lak. ¯eby tego nie wykorzystaæ, tych zau³ków, klate-
czek, tego wzgórza� Kiedy� przed wojn¹ by³a tam
kawiarnia u góry.No niestety.Nie ma tego, to siê roz-
wala. Deweloperzy s¹ cierpliwi, za ile� lat run¹ te do-
meczki, to domy tam postawi¹, wie¿owce najlepiej.
[W12_K_65_W]

Teraz jest trochê takich inicjatyw.Spacery po Gdañsku,
które s¹ organizowane w takich dzielnicach nieoczy-
wistych turystycznie. Wychodzi siê poza schematy
turystyczne. Ludzie czê�ciej i wiêcej podró¿uj¹,wiêcej
chc¹ te¿ zobaczyæ. (�) Z drugiej strony takie napom-
powanie turystyczne czasem zabija takie miejsca.
My�lê, ¿e naturalnie kszta³tuj¹ siê takie rzeczy i jak
kto�mablisko siebie tak¹ pere³kê imapieni¹dze,¿eby
co� z tym zrobiæ, to fajnie, ale to bardziej powinno i�æ
oddolnie. [W13_K_29_W]

Rozmówcy s¹ zdania,¿emiastoma znaczny potencja³miejsc
skupionych wokó³ terenów wodnych. Obok pla¿, które ciesz¹
siê du¿¹ popularno�ci¹, wymienia siê w tym kontek�cie miê-
dzy innymi Falochron Zachodni w Nowym Porcie, Martw¹
Wis³ê i Wis³ê �mia³¹ (nie wskazywano m.in. na Mot³awê i sieæ
gdañskich kana³ów). Podkre�la siê te¿, ¿e s¹ to miejsca nie-
oczywiste, a zarazem warte odkrycia, o znacznym potencjale
to¿samo�ciowymdlaGdañska.Za taki zasób dziedzictwa uwa¿a
siê te¿ na przyk³ad gdañskie falowce i charakterystyczn¹ pod
k¹tem rozwi¹zañ urbanistycznych Zaspê.Wielemiejsc wGdañ-
sku przechodzi procesy rewitalizacji, co w oczach gdañszczan
nadaje im now¹, interesuj¹c¹ formê i czyni kandydatami do
kolejnych miejsc-symboli, szczególnie dla m³odych osób, pre-
feruj¹cych alternatywny styl ¿ycia i sposób spêdzania wolnego
czasu.W�ród takich lokalizacji wymienia siê okolice ulicy £¹ko-
wej naDolnymMie�cie, tereny przy ulicyWajdeloty weWrzesz-
czu Dolnym i rewitalizowane przestrzenie gdañskiej stoczni.
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Wajdeloty to by³a dlamnie taka ulica,gdzie by³ strach
przechodziæ, (�) ¿eby kto� ciê nie zaatakowa³ tam.
Moja dobra kole¿anka tam mieszka, wiêc mo¿e od-
bieram tê ulicê przez pryzmat tego, ¿e mam tam do
kogo zaj�æ. Na pewno pozytywnie oceniam to, ¿e siê
wreszcie zabrali za tê rewitalizacjê i poodnawiali te
kamieniczki i wygl¹da to lepiej. I fajnie, ¿e s¹ miejsca,
gdziemo¿na siê spotkaæ ze znajomymi.Zamoichm³o-
dych lat w ogóle nie przysz³oby mi do g³owy, ¿eby siê
umówiæ ze znajomymi we Wrzeszczu, bo nie za bar-
dzo by³o jak. [W13_K_29_W]

100cznia, szko³a tañca, B90, Ulica Elektryków. To
wszystko skupia gdzie� ludzi,w takimdobrym smaku.
Generalnie zamys³ jest taki, ¿eby ludziemogli wycho-
dziæ i spêdzaæ czas przy muzyce, w�ród przyjació³
imaj¹ do tegowarunki.(�)By³oWL4,taka przestrzeñ
dla artystów, ale oni im chyba cofnêli lokal. Mieli siê
przemieszczaæ na tereny Dolnego Miasta. (�) Teraz
tam siê totalnie zmieni³o, (�) jacy� arty�ci tam dzia-
³aj¹. Jest bardzo piêknie odrestaurowana imo¿na tam
¿yæ.(�) Jestembardzo ciekawa,jakGdañsk to poka¿e.
[W14_K_34_�]

Miejsca wa¿ne, o których mówi¹ badani, nie funkcjonuj¹
tylko jako gdañskie symbole, ale te¿ miejsca-marki, czyli takie,
które mo¿na promowaæ jako szczególnie warto�ciowe i wp³y-
waj¹ce na zainteresowanie turystów, jednocze�nie oddzia³uj¹-
ce na postrzeganie i wizerunek ca³ego miasta.W tej roli obsa-
dza siê wiele tych miejsc, które s¹ symboliczne i znacz¹ce dla
samych gdañszczan. Markami Gdañska maj¹ jednak byæ nie
tylko miejsca, ale te¿ konkretne wydarzenia oraz cechy i uwa-
runkowania miasta, które sprawiaj¹, ¿e wyró¿nia siê ono
na tle innych o�rodków. Gdañsk postrzegany jest jako miasto
gwarantuj¹ce ciekaw¹ ofertê imprez sportowych i kulturalnych,
a do tego stanowi jedno z najwa¿niejszych centrów turystyki
w tej czê�ci Europy.Zasobem imark¹ Gdañska jest te¿ po³o¿e-
nie nad Zatok¹ Gdañsk¹, choæ mieszkañcy zgadzaj¹ siê, aby
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ten potencja³ wykorzystywaæ uwa¿nie i ostro¿nie. Nale¿y to
jednak uznaæ za niezaprzeczalny walor podnosz¹cy komfort
¿ycia, umo¿liwiaj¹cy aktywny odpoczynek i pozycjonuj¹cy
Gdañsk jako o�rodek bliski naturze. Jest to te¿ mo¿liwe dziêki
po³o¿eniu w pobli¿u kaszubskich jezior i lasów oraz atrakcji
Pó³wyspu Helskiego.W�ród innych marek Gdañska wymienia
siê m.in. emblematyczne wydarzenie, jakim jest Jarmark Do-
minikañski oraz jako�æ oferty edukacyjnej gdañskich uczelni.
Byæ mo¿e najwa¿niejsz¹ mark¹ Gdañska jest jego szcze-

gólna atmosfera � wolno�ci, otwarto�ci i przyjazno�ci. Prze³o-
mowymmomentem dla miasta zdaje siê byæ pe³nienie funkcji
miasta-organizatora przy okazji Mistrzostw Europy w Pi³ce
No¿nej 2012.W kolejnych latach Gdañsk obra³ kurs na dzia³a-
nia progresywne i prodemokratyczne, realizuj¹c agendê mia-
sta sprzyjaj¹cego ró¿norodno�ci i pluralizmowi.Badani zauwa-
¿aj¹ tê zmianê nie tylko na poziomie hase³, ale te¿ w praktyce
¿ycia codziennego,na przyk³ad stykaj¹c siê z obcokrajowcami
w du¿ych przedsiêbiorstwach, które otworzy³y swoje oddzia³y
w Gdañsku. Otwarto�æ Gdañska w XXI wieku jest naturaln¹
kontynuacj¹ klimatu, który rzekomo zawsze temu miejscu
towarzyszy³.

Ka¿de miasto szuka takiej marki, takiego wyró¿nika.
Je�li chodzi o ten ca³y marketing miejski, który od-
nosi siê do tych skojarzeñ z wolno�ci¹, (�) to odwo-
³ywanie siê do wydarzeñ sierpniowych, do stoczni�
Do tej symboliki, która w Gdañsku jest obecna. (�)
Widaæ, ¿e w³adze miasta posz³y w tê stronê i wydaje
mi siê, ¿e jest w tym potencja³. Problemem jest to, ¿e
wydaje mi siê, ¿e w naszym spo³eczeñstwie jest du¿a
ignorancja i w skali kraju postrzeganie takiego kie-
runku marketingowego mo¿e byæ ró¿ne. (�) Teraz
jest nurt kwestionowania zasadno�ci czy donios³o�ci
tych zdarzeñ, (�) ¿e to by³o ukartowane albo nie tak
znacz¹ce, jak siê twierdzi³o. Ale z punktu widzenia
Gdañska to jest taki najbardziej naturalny kierunek
promocji. [W20_M_37_W]
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Analiza danychw zakresie autostereotypu gdañszczan potwier-
dza, ¿e pozytywne cechy mieszkañca s¹ to¿same z jego funk-
cjonuj¹cym w obiegu publicznym stereotypem, a tak¿e wize-
runkiem kreowanym na potrzeby zabiegów marketingowych.
Gdañszczan w tym ujêciu cechuje: aktywno�æ, przedsiêbior-
czo�æ i pracowito�æ, ale tak¿e tolerancja i otwarto�æ. W przy-
padku cech �wiatopogl¹dowych autostereotyp mieszkañca
miasta jest zawieszony miêdzy liberalizmem, �wiecko�ci¹
i kosmopolityzmem z jednej,a konserwatyzmem,religijno�ci¹
i swojsko�ci¹ z drugiej strony.

Źród³o: opracowanie w³asne.

Wykres 7.
Autostereotyp
gdañszczanina,
z uwzglêdnieniem
dziesiêciu cech
w kolejno�ci
wed³ug �redniej
arytmetycznej
odpowiedzi

niezaradny

nietolerancyjny

zamkniêty na ludzi

leniwy

bierny

sk¹py

niereligijny

mobilny

kosmopolityczny

liberalny

przedsiêbiorczy

tolerancyjny

otwarty na ludzi

pracowity

aktywny

hojny

religijny

zakorzeniony

swojski

konserwatywny

1 2 3 4 5

2,02

2,14

2,14

2,15

2,16

2,62

2,78

3,1

3,14

3,3
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Zdecydowana wiêkszo�æ gdañszczan (a¿ 4/5) ma pozytyw-
ny obraz siebie jako gdañskiej zbiorowo�ci50. Wiêkszy kryty-
cyzm cechuje osoby s³abiej zakorzenione w Gdañsku oraz te
o wy¿szym wska�niku pozycji spo³ecznej i nowego kapita³u
kulturowego.Ponadtomiasto postrzegane jest przezmieszkañ-
ców jako wyj¹tkowe, otwarte, przyjazne, swojskie i piêkne.
Gdañszczanie wydaj¹ siê byæ szczególnie silnie zwi¹zani z nim
emocjonalnie, wskazuj¹c, ¿e podstawowe skojarzenie z mia-
stem ma charakter osobisty. S¹ natomiast obszary, w których
ocenaGdañska jest ambiwalentna.Mieszkañcy niejednoznacz-
nie oceniaj¹ swoje miasto pod k¹tem tego, czy jest bardziej
uporz¹dkowane, czy chaotyczne, zwarte czy rozbite, czyste
czy brudne.
Podobny obraz wy³ania siê z badañ jako�ciowych. Z pozy-

skanych narracji wynika, ¿e mieszkañcy miasta postrzegaj¹
siebie przez pryzmat takich cech, jak: otwarto�æ, sympatia
wobec innych,tolerancja,pragmatyzm czy pracowito�æ.Wopo-
wie�ciach o sobie samych zdecydowan¹ mniejszo�æ stanowi¹
g³osywskazuj¹ce negatywne cechymieszkañców.S¹siedzi,zna-
jomi czy inne osoby mieszkaj¹ce w Gdañsku, które mog¹ sta-
nowiæ podstawê nakre�lenia portretu zbiorowego gdañszczan,
postrzegani s¹ jako ludzie przyja�ni i spokojni, �pozytywni�
i �fajni�. Na pozytywny autostereotyp gdañszczan sk³ada siê
poza tymprzekonanie o umiejêtno�ci analitycznegomy�lenia,
skrupulatno�æ, pragmatyzm i pracowito�æ.

Gdañszczanie s¹ tacy mili� Jak gdzie� je�dzi³am na
wczasy zwiedzaæ po³udniowe rejony Polski, czy na
przyk³ad Mazury, to jako� tak ludzie mówili, ¿e my
jeste�my inni, ¿e chyba z Gdañska jeste�my.Parê razy
siê spotka³am z tak¹ opini¹, wiêc mo¿e co� takiego
jest. (...) Mnie siê wydaje, ¿e jeste�my tolerancyjni dla
innych. Teraz jest ta sprawa obcokrajowców innego
koloru skóry.U nas nie ma na przystankach tramwa-
jowych,¿e kto� jest inny,kto� taki i owaki.Pomagamy
cudzoziemcom.Moja kole¿anka, która jest przewod-
niczk¹, do�wiadcza tego i mnie siê wydaje, ¿e my

50
W celu zmierzenia stopnia
afektywno�ci autostereo-
typu zbudowano
indeks uwzglêdniaj¹cy
6 z 10 prezentowanych
opozycyjnych cech
w kwestionariuszu
ilo�ciowym.
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jeste�my tacy bardziej otwarci, ¿e jednak to morze�
Unas by³y stocznie i statki innych bander. I my siê do
tego przyzwyczaili�my, ¿e po naszych ulicach chodz¹
ludzie o innymkolorze skóry,inaczejubrani.(�)Uzna-
jemy to za rzecz normaln¹. [W12_K_65_W]

Zauwa¿a siê te¿, ¿e mieszkañcy Gdañska s¹ zbiorowo�ci¹
ró¿norodn¹ i nie sposób okre�liæ cech tak zwanego �przeciêt-
nego gdañszczanina�. Warto podkre�liæ, ¿e badanych ró¿ni
wyobra¿enie na temat tego, na ile gdañszczanie s¹ solidarni
i gdzie oraz w jaki sposób ta solidarno�æ siê manifestuje. Linie
demarkacyjnemaj¹ przebiegaæ pomiêdzy dzielnicami (w�sta-
rych�solidarno�ci ma byæ wiêcej ni¿ w�nowych�) i ze wzglêdu
na wiek (wiêkszej solidarno�ci badani doszukuj¹ siê w�ród
starszych ni¿ m³odszych gdañszczan). Sygnalizuje siê te¿, ¿e
generalnie poziom solidarno�ci miêdzygrupowej w polskim
spo³eczeñstwie w ostatnich dekadach spad³, t³umacz¹c ten
proces uniwersalnymi procesami spo³ecznymi okresu post-
transformacyjnego.

Przewa¿nie starówka to jest starsze pokolenie, m³o-
dych nie ma. To starsze pokolenie, to jeden z drugim
siê solidaryzuje, jak kto� czego� potrzebuje. Jeden
drugiemu pomaga. M³odzi siê powyprowadzali na
obrze¿a Gdañska, tu s¹ starsi ludzie,ale jest taka wiê�.
(�) Jak s¹ kamienice,gdzie ludziemieszkaj¹ po odda-
niu, to siê znaj¹ od jedynki do 115 numeru. Ogarna,
D³uga. (�) Oni siê znaj¹ i do dzisiaj odwiedzaj¹. Jak
kto� jest starszy, to robi¹ zakupy. (�) Ci ludzie byli
z¿yci,byli zgromadzeni przy tych piaskownicach.Tam
siê siedzia³o i rozmawia³o.Nawet tam jak¹� wêdzarniê
zrobili i wêdzili sobie kie³baski.Takie normalne ¿ycie
s¹siedzkie by³o,¿e pomagali sobie przy dzieciach.(�)
W blokach nie ma tego. (�) My�lê, ¿e z napêdu tego
¿ycia. Ka¿dy przyjdzie z pracy, zamknie siê w domu,
bo to ju¿ pó�no. (�) Nie ma takiej wiêzi s¹siedzkiej.
Ka¿dy siê zamknie w tym domu (�) i tylko dla sie-
bie jest. [W11_K_58_P/Z]



150

Gdañszczanie dokonuj¹ te¿ porównañ w³asnej grupy do
mieszkañców stolicy.Warszawianie s¹ w³a�ciwie jedynym tego
rodzaju punktemodniesienia � nie porównuje siê cech gdañsz-
czan do mieszkañców innych miast. W ocenie porównawczej
autostereotyp osoby z Gdañska jest bardziej pozytywny ni¿
stereotyp osoby zWarszawy.Ró¿nice wynikaj¹ z przekonania,
¿e gdañszczanie s¹ pozytywniej nastawieni do innych, ¿ycz-
liwsi, spokojniejsi i bardziej u�miechniêci. Nie ma natomiast
w porównaniach badanych demonstrowanej niechêci ani do
mieszkañcówWarszawy,ani innych polskichmiast.Te wyobra-
¿enia warto te¿ analizowaæ nie tyle przez pryzmat osobistej
rywalizacji gdañszczan z warszawianami, co raczej zestawie-
nia ze sob¹ specyfiki dwóch o�rodków, spo�ród których jeden
jest referencyjny z uwagi na centralne po³o¿enie i pe³nienie
funkcji miasta sto³ecznego, w drugim za� rytm ¿ycia jest wol-
niejszy,a styl ¿ycia stanowi pochodn¹ opisywanychwy¿ej norm
i warto�ci wa¿nych dla lokalnej spo³eczno�ci.

W celu ukazania zró¿nicowañ postaw wzglêdem mobilno�ci
spo³eczno-przestrzennychGdañsk zosta³ podzielony namniej-
sze obszary. Zabieg ten zosta³ przeprowadzony z u¿yciem
dwóchkryteriów:geograficznegoorazhistorycznego.Kryterium
geograficzne uwzglêdnia podzia³ na dzielnice: (1) pasa nadmor-
skiego, (2) centrumoraz (3) po³udniowe.Kryteriumhistorycz-
ne wi¹¿e siê z okresem zabudowania dzielnic, przyporz¹dko-
wuj¹c je do nastêpuj¹cych grup: (a) dzielnice zabudowane po
IIwojnie �wiatowej,gdzie czê�æ infrastruktury pochodzi sprzed
wojny, a czê�æ jest wzniesiona od podstaw; (b) dzielnice pow-
staj¹ce albo w znacznym stopniu rozbudowuj¹ce siê w latach
60. i 70. oraz (c) te powsta³e po 1989 roku.
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Analizuj¹c dane ze wzglêdu na wiek,zauwa¿yæmo¿na prze-
wagê starszych mieszkañców w dzielnicach centralnych i pasie
nadmorskim.Wpewnejmierze tendencja ta odwzorowana jest
tak¿e w podziale historycznym.Seniorzy rzadziej zamieszkuj¹
dzielnice najnowsze,intensywnie zabudowane ju¿ poprze³omie
roku �89. Struktura wiekowa dzielnic powojennych i tych budo-
wanychw okresie Polski Ludowej jest niemal identyczna i cha-
rakteryzuje siê generalnie do�æ wysokim udzia³em seniorów
w ogólnej liczbie mieszkañców (tj. mieszkañców po 60. roku
¿ycia).
Poszczególne agregaty dzielnic ró¿ni¹ siê tak¿e ze wzglêdu

na strukturê wykszta³cenia mieszkañców. Osoby lepiej wy-
kszta³cone zamieszkuj¹ czê�ciej dzielnice po³udniowe i cen-
tralne, a najwy¿szy odsetek mieszkañców z wykszta³ceniem
podstawowym i zawodowym wystêpuje w dzielnicach pasa

Tabela 15.
Dzielnice zaliczone
do wyró¿nionych
agregatów w toku
badañ ilo�ciowych

Źród³o: opracowanie w³asne.

Agregaty Dzielnice

Kryterium geograficzne

Pas nadmorski BrzeŸno, Krakowiec-Górki Zachodnie, Letnica, Nowy Port, Przeróbka,
Przymorze Wielkie, Stogi, Wyspa Sobieszewska, Zaspa-Rozstaje,
¯abianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysi¹clecia

Centrum Anio³ki, M³yniska, Oliwa, VII Dwór, Piecki-Migowo, Przymorze Ma³e,
Siedlce, Strzy¿a, Suchanino, Œródmieœcie, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny,
Wzgórze Mickiewicza, Zaspa-M³yniec

Po³udnie Brêtowo, Che³m, Jasieñ, Kokoszki, Matarnia, Olszynka,
Orunia-Œ w. Wojciech-Lipce, Osowa, Rudniki, Ujeœcisko-£ostowice

Kryterium historyczne

Zabudowane po II wojnie œwiatowej Anio³ki, Krakowiec-Górki Zachodnie, Letnica, Nowy Port, Oliwa, Olszynka,
Orunia-Œ w. Wojciech-Lipce, Siedlce Rudniki, Strzy¿a, Œródmieœcie,
Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Wyspa Sobieszewska

Powsta³e w latach 60. i 70. XX wieku Brêtowo, BrzeŸno, Che³m, Matarnia, M³yniska, Osowa, Piecki-Migowo,
Przeróbka, Przymorze Ma³e, Przymorze Wielkie, Stogi, Suchanino,
VII Dwór, Wzgórze Mickiewicza, Zaspa-M³yniec, Zaspa-Rozstaje,
¯abianka-Jelitkowo-Tysi¹clecia

Powsta³e po 1989 roku Jasieñ, Kokoszki, Ujeœcisko-£ostowice
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nadmorskiego. Tendencje do wyboru �nowych� dzielnic przez
osoby o wy¿szym poziomie wykszta³cenia widoczne s¹ wyra�-
nie w podziale na kryterium czasu zabudowy danego terenu.
Zdecydowanie bardziej egalitarne pod wzglêdem struktury
wykszta³cenia mieszkañców s¹ dzielnice powojenne i zabudo-
wane w okresie PRL-u.
Najwiêcej nap³ywowych gdañszczan zamieszkuje dzielnice

centralne oraz te zasiedlone bezpo�rednio po wojnie (co czê-
�ciowo pokrywa siê z ich centralnymulokowaniemwmie�cie).
Wydaje siê, ¿e ma to swoje uzasadnienie historyczne: by³y to
dzielnice zasiedlane w pierwszej kolejno�ci, w czasach rela-
tywnie niskiej mobilno�ci wewn¹trzmiejskiej. Obecnie te czê-
�ci miasta s¹ atrakcyjnym miejscem dla �nowych� mieszkañ-
ców, przede wszystkim ze wzglêdu na powszechny dostêp do
us³ug. Ludno�æ nap³ywowa z ma³ych miasteczek i wsi czê�ciej
zamieszkuje dzielnice zabudowane w latach 60. i 70. Stanowi
to najprawdopodobniej odzwierciedlenie historycznych proce-
sów zwi¹zanych z profilem spo³eczno-demograficznymówcze-
snej falimigracyjnej oraz budowaniem zaplecza socjalnego dla
tej grupy gdañszczan. Warto jednak zastrzec, ¿e w badaniu
uwzglêdniamy docelowe miejsce zamieszkania badanych bez
analizy ich migracji wewnêtrznych w Gdañsku, co mo¿e mieæ
wp³yw na interpretacjê danych.

Wykres 8.
Struktura zamieszkania
wyró¿nionych grup
dzielnic w podziale
na poszczególne
falemigracyjne.
Dane w %

Źród³o: opracowanie w³asne.

przed 1960 rokiem 1961-1980 1981-2000 2001-2010 po 2011 roku

13 25,2 17,91330,9

17,2 21,3 3213,915,6

23,9 23,9 21,512,817,9

Po³udnie

Pas nadmorski

Centrum
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Warto podkre�liæ, ¿e ponad po³owa mieszkañców Gdañska
deklaruje, i¿ przynajmniej jednokrotnie zmieni³a miejsce za-
mieszkania wi¹¿¹ce siê z przenosinami do innej dzielnicy
(54%). Spo�ród zmiennych strukturalnych, które s¹ ró¿nico-
wane przez skalê mobilno�ci wewn¹trzmiejskiej, nale¿y wy-
mieniæ przedewszystkimwiek i wykszta³cenie.Im starsimiesz-
kañcy, tym czê�ciej maj¹ za sob¹ do�wiadczenie zmiany miej-
sca zamieszkania w granicach Gdañska.Wiêkszej mobilno�ci
miejskiej sprzyja tak¿e wy¿szy poziom wykszta³cenia i nowego
kapita³u kulturowegomieszkañców.Do�wiadczeniewewn¹trz-
miejskiej mobilno�ci nie jest ró¿nicowane przez migranck¹
b¹d� osiad³¹ przesz³o�æ mieszkañców. Mo¿na jednak zauwa-
¿yæ pewne ró¿nice w obrêbie samej zbiorowo�ci nap³ywowej �
mieszkañcy tym czê�ciej deklaruj¹ mobilno�æwewnêtrzn¹, im
ich miejsce pochodzenia jest bardziej oddalone od Gdañska.
Innymi s³owy, najczê�ciej przeprowadzaj¹ siê migranci z dal-
szych regionów (spoza pó³nocnej Polski).
Badani w zdecydowanej wiêkszo�ci (90%) odrzucaj¹ my�l

o emigracji i opuszczeniu Gdañska. Jedynie niewielka grupa
badanych (7,7%) rozwa¿a w niedalekiej przysz³o�ci zmianê
miejsca zamieszkania. Spo�ród tej grupy 3 na 10 responden-
tów nie wie jeszcze, dok¹d zamierza siê przeprowadziæ. Je�li
mia³oby do tego doj�æ, preferowanymi kierunkami jest inna
miejscowo�æ na terenie województwa pomorskiego (28,5%)51

lub miejsce poza granicami kraju (22,8%).Czêstotliwo�æ dekla-
racji dotycz¹cej gotowo�ci do przeprowadzki gdañszczan jest
analogicznaw stosunkudowskazañmieszkañców innych aglo-
meracji. Nale¿y jednak zastrzec, ¿e deklaracje w tym zakresie
mog¹ siê dynamicznie zmieniaæ, a wp³yw na to maj¹ uwarun-
kowania natury gospodarczej i demograficznej (Kubisiak,
Ganclerz i Pawlikowska 2018). Trzeba jednak podkre�liæ, ¿e
w 2015 roku deklaracjê chêcimieszkaniaw innymmie�cie sk³a-
da³a oko³o 1/5 mieszkañców (Tobis i Za³êcki 2015) � wyra�ny
jest wiêc znaczny spadek odsetka chêtnych do opuszczenia
Gdañska w okresie kilku ostatnich lat.

51
Deklaracje te mog¹
byæ odzwierciedleniem
tendencji do przepro-
wadzania siê do gmin
podmiejskich.
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My�li o migracji s¹ najbardziej powszechne w�ród stosun-
kowo m³odych gdañszczan, o niskim stopniu zakorzenienia w
mie�cie52. Jak wynika z badañ ogólnopolskich, wp³yw pozio-
mu zakorzenienia na tê decyzjê jest w przypadku gdañszczan
wyj¹tkowo silny (CBOS 2010). Potencjalnych gdañskich emi-
grantów charakteryzuj¹ tak¿e minimalnie wy¿sze ni¿ w resz-
cie próby warto�ci wska�ników nowego kapita³u kulturowego
i pozycji spo³ecznej. Dostrzec mo¿na zatem, ¿e Gdañsk wci¹¿
ma pewne trudno�ci w absorpcji i integracji z tkank¹ miasta
czê�ci uczestników boomu edukacyjnego prze³omu wieków.
Tezê tê potwierdzaj¹ tak¿e deklarowane przez respondentów
motywacje emigracji. S¹ nimi najczê�ciej przyczyny osobiste,
przede wszystkim wzglêdy rodzinne (do³¹czenie do rodziny,
planowanie ma³¿eñstwa, opieka na rodzicami itp.). Znaczenie
ma tak¿e chêæ powrotu do przestrzeni, z któr¹ badani czuj¹
zwi¹zek,a sk¹d wyjechali na przyk³ad w celu podjêcia studiów
na uczelni w innymmie�cie. Decyzje migracyjne wynikaj¹ te¿
w sposób bezpo�redni z poszukiwania odpowiednich dla sie-
bie warunków ¿ycia. Mog¹ byæ zwi¹zane z rozwojem indywi-
dualnej kariery zawodowej � podjêciem edukacji, czy lepszej
(bardziej rozwojowej lub lepiej p³atnej) pracy w innym o�rod-
ku w kraju lub za granic¹ � lub poszukiwaniem wolniejszego
tempa ¿ycia czy blisko�ci natury.Generalnie jednakmieszkañcy
zazwyczaj nie planuj¹ zmieniaæ miejsca zamieszkania, ponie-
wa¿ deklaruj¹ wysoki poziom satysfakcji z pobytu w Gdañsku
i równie wysoki poziom identyfikacji z przestrzeni¹ miejsk¹.

Nie wyjadê z Gdañska. (�) To jest przywi¹zanie takie,
¿e ma siê rodzinê. Jakbym by³a sama, to jeszcze, ale
(�) nie wybieram siê nigdzie. [W11_K_58_P/Z]

Tu mi siê podoba najbardziej. (�) Wszystkie du¿e
miasta staram siê odwiedzaæ. (�)Nigdzie nie widzia-
³em nic, co by³oby ciekawsze odmiejsca,w którym siê
wychowa³em. Przede wszystkim kwestia przestrzeni.
Gdybymmia³ przeprowadziæ siê do Krakowa,udusi³-
bym siê po roku. Mimo ¿e przyjemnie tam wej�æ, to
miasto siê robi klaustrofobiczne i tak jest z wiêkszo�ci¹

52
Takie deklaracje sk³ada
17% osób w grupie
osób zamieszkuj¹cych
w Gdañsku nie d³u¿ej
ni¿ 20 lat i 5% osób
mieszkaj¹cych w Gdañsku
od urodzenia lub d³u¿ej
ni¿ 20 lat.
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miast w centrumPolski.Tutajmamyniesamowite po-
³o¿enie, mamy ca³e Trójmiasto dla siebie. Kilometry
pla¿y i lasu z drugiej strony. (�) Tu jest doskona³a
przestrzeñ do ¿ycia i nie sposób siê tu nudziæ.[W26_M
_40_W]

Rozmówcy bior¹ pod uwagêmo¿liwo�æ opuszczenia Gdañ-
ska, lecz zazwyczaj dodaj¹ komentarz, ¿e mia³aby to byæ nie-
obecno�æ tymczasowa. Rozwa¿a siê wiêc mo¿liwo�æ krótko-
terminowych wyjazdów do pracy w celu zarobienia �rodków
przyk³adowo na zakup mieszkania w Polsce czy te¿ podró¿y
po �wiecie, by zdobyæ nowe do�wiadczenia i poznaæ obce kul-
tury. Jednocze�nie wzrost jako�ci ¿ycia w Polsce, a w szczegól-
no�ci poprawa sytuacji bytowej i nowe mo¿liwo�ci dla miesz-
kañców du¿ych o�rodków (w tym: Gdañska) czyni¹ wariant
przenosin za granicê mniej prawdopodobnym. Niechêæ do
pozostania w Gdañsku mo¿e natomiast wynikaæ z sygnalizo-
wanegowy¿ej problemu nadmiernie szybkiego,niezrównowa-
¿onego rozwoju miasta.

Wymiarem identyfikacji z miastem jest nie tylko jego aktual-
ne postrzeganie, ale te¿ zwi¹zek z przesz³o�ci¹. To¿samo�æ
mieszkañcówmiasta jest procesem zakorzenionymhistorycz-
nie, odnosz¹cym siê do czasów minionych, którym nadaje siê
ró¿ne znaczenia.Warto wiêc zrekonstruowaæ sposobywyobra-
¿ania tego Gdañska,którego ju¿ nie ma, ¿eby zrozumieæ, czym
miasto jest dla swoich mieszkañców dzi�. Ogl¹danie z tej per-
spektywy organizmu miejskiego w czasie pozwala te¿ na re-
konstrukcjê procesu zmiany spo³ecznej, jaka dokona³a siê
w gdañskiej przestrzeni w czasie, który pamiêtaj¹ i przywo³uj¹
badani. Czêsto takie narracje biograficzne dotykaj¹ w³a�nie
kwestii migracji i stopniowego zakorzenienia siê migrantów
w tkance miejskiej.
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Narracja badanych omie�cie dawniej i dzi� to przedewszyst-
kim opowie�æ o znacz¹cej ewolucji do�wiadczenia przestrzeni
miejskiej. Emblematycznym przyk³adem tego procesu jest
transformacja znacznych czê�ci Gdañska, które przez miesz-
kañców by³y postrzegane jak tereny wiejskie i nierozwiniête.
Co ciekawe, dotyczy to ró¿nych czê�ci miasta � Letnicy, Sto-
gów, a nawet s¹siaduj¹cych ze �ródmie�ciem Siedlec. Do mi-
nionych czasów ówcze�ni mieszkañcy tamtych dzielnic maj¹
stosunek ambiwalentny. Z jednej strony podkre�la siê sielan-
kowe dzieciñstwo,z dostêpemdoogrodu imo¿liwo�ci¹ zabawy,
z drugiej jednak � akcentuje braki i s³abo�ci infrastrukturalne,
które utrudnia³y codzienne funkcjonowanie.

Jeszcze jako dzieckomamprzed oczami ten ogródek,
w którymby³y drzewa owocowe,któremi siê wydawa-
³y ogromne wtedy. Tam by³ postawiony taki domek
dla ptaków, na s³upie. (�) Budki dla ptaków nie ma,
prawdopodobnie zmursza³a i spad³a, a ten s³up stoi
w ogródku. (�) To by³y ogródki i domki jednoro-
dzinne,któremia³y gospodarstwa i ziemiê uprawiali.
Taka wioska w mie�cie. [W24_M_63_W]

Nie by³o kanalizacji, nie by³o wody.Wodê trzeba by³o
woziæ z odleg³ego miejsca w beczkach. (�) Ciê¿kie
czasy, komunikacji ¿adnej. (�) Zim¹ zawia³o i nie
by³o przejazdu. (�) Kilka PKS-ów je�dzi³o w ci¹gu
dnia, a ¿e wie� by³a blisko miasta, to czêsto siê nie
zatrzymywa³y, bo nazbiera³y ludzi wcze�niej. Sz³o siê
na przystanek, sta³o siê i wielokrotnie siê koñczy³o
tak,¿e trzeba by³o i�æ 3 kilometry na Oruniê na tram-
waj. (�) By³y takie zatoczki, ¿e jeden tramwaj jecha³
z Gdañska i czeka³. Jecha³ tramwaj z Oruni i mijali
siê. Nawet cz³owiek nie przypuszcza, ¿e tak kiedy�
mo¿na by³o ¿yæ. [W30_M_68_P/Z]
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Dekady miejskich inwestycji sprawi³y, ¿e Gdañsk prze-
szed³ proces radykalnej transformacji, a dzielnice postrzegane
jako tereny peryferyjne czy zaniedbane przesta³y byæ �bia³ymi
plamami� na mapie miasta. W efekcie tej ewolucji dochodzi
jednak nie tylko do przemian przestrzeni, ale równie¿ tkanki
spo³ecznej. Takie zmiany zauwa¿a siê przede wszystkim na
obszarach, na których dochodzi³o do intensywnej zabudowy,
a stare domy zosta³y otoczone wieloma osiedlami bloków.
Jednemu z badanych obserwowanie tego procesu przez dekady
przypomina zasiadanie w wehikule czasu, bêd¹cym w stanie
dokonaæ przeniesienia pomiêdzy przestrzeniami zupe³nie do
siebie niepodobnymi.
Przesz³o�æ, jak sygnalizujemy wy¿ej, nie jest waloryzowana

jednoznacznie, ale czêsto staje siê przedmiotem melancholij-
nych wspomnieñ. Dotycz¹ one jednak nie tyle samego Gdañ-
ska, co raczej generalnie samej przesz³o�ci, za któr¹ siê têskni.
Jest to i wspomnienie w³asnego dzieciñstwa czy m³odo�ci,
i symboli miasta, których ju¿ nie ma (i o których wiele osób
ju¿ nie pamiêta), i pewnych postaw czy norm, uwa¿anych za
warto�ciowe (na przyk³ad wysokiego poziomu spójno�ci spo-
³ecznej w ma³ych lokalnych spo³eczno�ciach). Nostalgiczna
wizja przesz³o�ci os³adza obraz kre�lonyprzez innychbadanych
� siermiê¿nej codzienno�ci ¿ycia w PRL-u, znaczonej deficy-
tem produktów na sklepowych pó³kach i trudno�ciami w za-
pewnieniu dobrych warunków ¿ycia dzieciom.

Przez pierwsze 50 lat mieszka³am na Strzy¿y,w takiej
dzielnicy spokojnej,willowej, gdziemo¿na by³o w pi³kê
graæ na ulicy, chodziæ do szko³y z kluczem, gdzie sa-
mochód cz³owieka nie rozjecha³, zboczeñcy nie czy-
hali. (�) By³o bardzo fajnie.Cz³owiekmia³ du¿o cza-
su, nie musia³ siê zapowiadaæ z wizyt¹.No i spêdza³o
siê czas na podwórku,w ogrodzie, a nie w domu przy
komputerze. (�) Tam ¿e�my siê znali, nasze dzieciaki
te¿.Ganiali�my po ogrodach,komu� agrest podkradli-
�my,komu� s³onecznik, jakiego� kwiatka. (�) Pamiê-
tam te dawne czasy i mam (�) tak¹ wizjê, ¿e jak by³y
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�wiêta i by³am dziewczynk¹ 8-10-letni¹, to mnie tam
rodzice zabierali na zakupy do Wrzeszcza. Na Grun-
waldzkiej by³o du¿o piêknych sklepów, neonów. (�)
I ten kultowy autobus 101, taki ogórek, w który siê
wsiada³o na Strzy¿y (�) i on mnie dowozi³ do samej
Gdyni. I piêkna pla¿a na Stogach, która w tej chwili
ju¿ chyba nie jest taka piêkna. [W6_K_63_W]

Badani nie tylko rejestruj¹ obiektywne zmiany zachodz¹ce
w przestrzeni miasta, ale te¿ opowiadaj¹ o w³asnych do�wiad-
czeniach ¿ycia wGdañsku,w tymoprzenosinachmiêdzy dziel-
nicami czy wiêkszymi fragmentami miasta. Te wewnêtrzne
migracje maj¹ ró¿ny charakter, przebieg i skalê. Dla gdañsz-
czan s¹ one jednak istotne,przede wszystkim dlatego,¿e wp³y-
waj¹ na sposóbmy�lenia omie�cie i identyfikacji z nim.W�ród
rozmówców do�wiadczenia przenosin w obrêbie Gdañska s¹
powszechne. Wielu z nich zmienia³o miejsce zamieszkania
przynajmniej kilka razy, niekiedy poszukuj¹c przestrzeni,
w której bêd¹ chcieli osi¹�æ na sta³e, niekiedy za� traktuj¹c
mieszkanie w ró¿nych lokalizacjach jako zwyczajny element
¿yciowych zmian. S¹ one postrzegane jako co� naturalnego,
jednocze�nie niemaj¹cego negatywnego wp³ywu na poziom
identyfikacji z miastem jako takim. Przeciwnie, wydaje siê,
¿e poczucie zwi¹zku z Gdañskiem pozwala³o badanym na po-
dejmowanie decyzji o przenosinach miêdzy dzielnicami bez
odczuwania to¿samo�ciowych niepokojów.

Czêste przenosiny dla niektórych mieszkañców ozna-
czaj¹ konieczno�æ uczenia siê miasta, poznawania jego kon-
kretnych fragmentów i zakamarków. Nowe do�wiadczenia
generuj¹ nowe formy i sposoby identyfikowania siê z prze-
strzeni¹.Wynika to,miêdzy innymi,z poznawania uk³adu ulic,
do�wiadczania innej tkanki zabudowy, obcowania z odmien-
nymi zwyczajami w relacjach s¹siedzkich, korzystania z miej-
skich us³ug czy mo¿liwo�ci spêdzania wolnego czasu w prze-
strzeni publicznej.



161

Bra³am dzieci i sz³am w miasto. Podje¿d¿a³am auto-
busem, obojêtnie jakim z dworca, pojecha³am gdzie�
tam, wysiada³am i (�) poznawa³am Gdañsk na tej
zasadzie. (�) To by³o codzienne odkrywanie.Mo¿liwe,
¿e z racji tego, ¿e przygotowywa³am siê, ¿e bêdê tu
mieszka³a,toby³adlamnie codzienno�æ.[W3_K_46_�]

Do�wiadczanie i uczenie siê miasta mo¿e te¿ zmieniæ siê
przyk³adowo pod wp³ywem zmiany �rodka transportu � z ko-
munikacji publicznej na samochód.Podró¿e pomie�cie samo-
chodemmaj¹w za³o¿eniu usprawniæ za³atwianie codziennych,
bie¿¹cych spraw,ale w zale¿no�ci od lokalizacji spe³niaj¹ swoj¹
funkcjê w mniejszym lub wiêkszym stopniu. S¹ szczególnie
przydatne gdañszczanom mieszkaj¹cym w odleg³ych od cen-
trum dzielnicach, ale czêsto nie rozwi¹zuj¹ problemu ilo�ci
czasu po�wiêcanego na codzienny transport.W efekcie znacz-
na czê�æ trajektorii wewnêtrznychmigracji skierowana jest na
przenosiny z bardziej peryferyjnych czê�ci miasta w stronê
centrum.Mieszkanie�na uboczu�,przez utrudniony dostêp do
infrastruktury (edukacyjnej, transportowej, handlowej czy
kulturalnej) i dystans do miejsc symbolicznych, nie sprzyja
te¿ poczuciu identyfikacji z miastem. Wielu badanych nad
ciszê i spokój zielonych obrze¿y miasta przedk³ada ³atwo�æ
dostêpu do jego centralnych czê�ci.
Kluczowym aspektem opisu tego, jak zmieni³ siê Gdañsk

w minionych latach, jest s³owo�rozwój� i wszystkie jego po-
chodne znaczeniowe. Mówi siê o tym, ¿e miasto nie tylko siê
rozwinê³o, ale te¿ rozbudowa³o, rozros³o, wypiêknia³o, zmie-
ni³o na lepsze,¿e pojawi³y siê nowe inicjatywy itp.Rozwójmia-
sta nie jest natomiast procesem linearnym, a jego niew¹tpli-
wie pozytywny wyd�wiêk badani kontruj¹ z jednej strony nar-
racj¹ o obawach zwi¹zanych z nadmiern¹ ekspansj¹ i zbyt
intensywn¹, niezrównowa¿on¹ dynamik¹ wzrostu, z drugiej
za� � z deficytami jako�ci us³ug i przestrzeni publicznej.
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Generalne wra¿enie zmiany w Gdañsku jest jednak bardzo
pozytywne. Miasto postrzega siê jako �fajniejsze� i �ciekaw-
sze�, co przek³ada siê tak¿e na wiêksz¹ sk³onno�æ do identyfi-
kowania z przestrzeni¹ � chêtnie siê jej do�wiadcza, podró¿uje
poniej,zwiedza jejmniej znane fragmenty.Podkre�la siê przede
wszystkim znaczenie zmian, do których dosz³o w Gdañsku
w ostatnich kilku czy kilkunastu latach, jako tych szczególnie
znacz¹cych, dostrzeganych i warto�ciowych. Tylko w pewnym
sensie jest to pochodna do�wiadczeñ biograficznych osób,
które wkroczy³y w doros³o�æ w latach 90. czy dekadê pó�niej,
w sposób szczególny pamiêtaj¹c akurat tê chwilê w dziejach
miasta.
Dostrzegane s¹ zarówno zmiany natury infrastrukturalnej,

jak i pozytywna zmiana atmosfery ¿ycia w mie�cie, na przy-
k³ad mo¿liwo�ci spêdzania wolnego czasu w �ródmie�ciu.
Podkre�la siê nie tylko fakt powstawania nowych lokali (miesz-
kalnych, us³ugowych czy rozrywkowych), ale te¿ przyjaznych
przestrzeni spotkañ, w których mo¿na spêdzaæ czas wspólnie
ze znajomymi i przyjació³mi.W tym sensie Gdañsk mia³ �do-
goniæ�od zawsze postrzegany jako sprzyjaj¹cy zabawie Sopot,
oferuj¹c jednak bardziej ró¿norodne mo¿liwo�ci spêdzania
wolnego czasu, dopasowane do potrzeb i stylów ¿ycia wielu
grup spo³ecznych.

Krajobraz miasta zmieni³ siê bardzo od lat 90. I te¿
od pocz¹tku lat 2000. Przegl¹daj¹c starsze zdjêcia to
widaæ, a te¿ nie mówi¹c o takich bardziej historycz-
nych zdjêciach, jak na profilu Dawne Przymorze na
Facebooku, gdzie by³ tylko falowiec jeden na krzy¿
i to wszystko. [W16_M_35_W]

Je�li chodzi o moj¹ ulicê, to zmiany s¹ bardzo du¿e.
(�) Teraz ta komunikacja tramwajowa, która funk-
cjonuje od 2007 roku, jest poci¹gniêcie dalej na Uje�-
cisko. Ta sieæ komunikacyjna zmieni³a siê niesamo-
wicie. I poziom us³ug te¿ jest bardzo zadowalaj¹cy.
Toma zwi¹zek te¿ z tym,¿emiasto staæ na rozbudowê
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infrastruktury. Ten tramwaj na Che³m by³ projekto-
wany w latach 80., sta³y od³ogiem wiadukty, s³upy.
Wszystko by³o przygotowane, ale trzeba by³o czekaæ
na rozbudowê.Dopiero jak siê pojawi³y �rodki unijne,
to to zaczêto. (�) Jeszcze oko³o roku 2000 to proble-
memby³y jakie� grupkim³odzie¿y przesiaduj¹ce pod
klatkami wieczorami, a teraz tego nie ma w ogóle.
Mówiê o moim miejscu zamieszkania, ta dzielnica
sporz¹dnia³a. (�) Widzê, ¿e jest ogromne zaintere-
sowanie uprawianiem sportu i jest du¿o infrastruk-
tury w tym kierunku. (�) Je�li chodzi o kwestie kul-
tury, to w skali ogólnomiejskiej siê zmieni³o bardzo
du¿o, ale to te¿ wynika z tego, ¿e ludzi staæ. I to te¿
kwestia dostêpno�ci. Jak mia³em 15 lat, to ¿e�my po-
jechali na Sopot Festiwal do Sopotu,na takiej zasadzie,
¿e ¿e�my siê przez p³ot przecisnêli, jak Annie Lennox
i Vanessa Mae gra³y. Teraz jak siê patrzy na Trojmia-
sto.pl, to w ofertach mo¿na przebieraæ. To ju¿ nawet
nie kwestia pieniêdzy, tylko czasu, ¿eby uczestniczyæ
w tych wydarzeniach. Od jakich� festiwali jedzenio-
wo-lifestyle�owych, po koncerty, pokazy filmowe, fe-
stiwale, maratony, ró¿ne wydarzenia. Samo miejsce,
gdzie znajduje siê stocznia, sta³o siê tak¹ mekk¹ kul-
turaln¹, gdzie od czwartku do niedzieli zawsze co�
siê dzieje.Kiedy� tego nie by³o.By³o jedno kino�Nep-
tun�z jedn¹ sal¹ i jak siê jecha³o raz na trzy miesi¹ce
na film, to i tak by³o dobrze. (�) To by³ taki okres
strasznego marazmu, lata 90. i pocz¹tek 2000, gdzie
stolica,mimo trudno�ci wczesnego kapitalizmu, roz-
wija³a siê do�æ dynamiczne, gdzie� te metropolie na
zachodzie, typu Poznañ czy Wroc³aw te¿, bo tam by³
du¿y przep³yw kapita³u z Niemiec. Powstawa³y nowe
miejsca pracy i za tym powstawa³y nowemiejsca roz-
woju.A tutaj by³a taka stagnacja. Teraz wydaje siê, ¿e
to siê odwróci³o.Tutaj inicjatywy s¹ po stronie Gdañ-
ska i to jest widoczne ka¿dego roku. (�) Wystarczy
sobie poogl¹daæ zdjêcia sprzed 10 lat,to jest widoczne.
[W20_M_37_W]
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Rozwój Gdañska jest postrzegany jako element jego najnow-
szej historii, proces, który rozpocz¹³ siê niedawno, a który
w znacz¹cy sposób wp³ywa na stosunekmieszkañców domia-
sta. Rozwój organizmu miejskiego jest te¿ jednym z g³ównych
czynników przyci¹gaj¹cych migrantów do Gdañska, relokacji
osób, które poszukuj¹ nowych, inspiruj¹cych przestrzeni,
w których mogliby nie tylko mieszkaæ i pracowaæ, ale te¿ ko-
rzystaæ z bogatej oferty, jak¹ daje regionalna metropolia. Do
przenosin ma ich zachêcaæ transformacja Gdañska w o�rodek
�nowoczesny�, który nie tylko ma mieszkañcom do zaofero-
wania wiêcej ni¿ to mia³o miejsce kilkana�cie czy kilkadziesi¹t
lat wcze�niej, ale te¿ wyró¿nia siê pozytywnie na tle innych
miast.Dzieje siê tak zarówno za spraw¹ nowych inwestycji, jak
i dba³o�ci o wykorzystanie istniej¹cego w mie�cie potencja³u
(przede wszystkim historycznej zabudowy i licznych zabytko-
wych obiektów).
Nacisk na rozwój miasta wi¹¿e siê jednak tak¿e z obawami

i niepokojami dotycz¹cymi kierunku przemian gdañskiej
transformacji. Krytyka obranego kierunku zmian dotyczy
przede wszystkim tego, co badani okre�laj¹ mianem �przero-
stu�i�nadmiaru�.Pojawiaj¹ siê w¹tpliwo�ci odno�nie tego,czy
rozwój nie jest zbyt szybki i czy w konsekwencji miasto nie
traci charakteru kameralnej metropolitalno�ci, która czyni je
wyj¹tkowym w skali ca³ego kraju. Badani obawiaj¹ siê, ¿e roz-
wój mo¿e mieæ efekty uboczne, a strategia intensyfikowania
inwestycji i podnoszenia potencja³u ekonomicznego o�rodka
ogranicza³aby jego inne niezaprzeczalne zalety, jak choæby
dostêp do terenów zielonych, generuj¹c przy tym tak¿e inne
problemy, np.wzrost zanieczyszczenia czy zwiêkszenie pozio-
mu ha³asu.

My�lê,¿e najbli¿szymproblememGdañska,w najbli¿-
szej perspektywie, to (�) ilo�æ przyrostu mieszkañ
i tego,w jakim tempie miasto zostaje zabudowywane
przezdeweloperów.Niechodzimio to,¿ebêdzie zadu¿o
ludzi,ale infrastruktura drogowanie jest do tego przy-
gotowana. I ja tego do�wiadczam na swoim osiedlu.
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To s¹ pierwsze oznaki tego, ¿e wybudowana kiedy�
droga jednopasmowa na w¹skim osiedlu, gdzie po-
wsta³o wokó³ niej piêæ nowych budynków mieszkal-
nych, to ona nie wytrzyma. Tam zawsze wygra korek.
(�) My�limy �fajnie, fajnie, uda siê zmie�ciæ jeden
blok czy biurowiec�, ale zapominamy o tym, ¿e tej
drogi nie da siê poszerzyæ. (�) To mnie niepokoi,
szczególnie jakby obserwowaæ trendy, jaki jest nap³yw
ludno�ci do Gdañska. Ludzie wiedz¹, ¿e tu siê ¿yje
dobrze (�) i oni te¿ chc¹ gdzie� mieszkaæ. [W7_K_
27_W]

Rosn¹ca atrakcyjno�æ Gdañska jakomiasta,w którym chce
siê mieszkaæ i pracowaæ, sprawia, ¿e wysokie s¹ te¿ tu koszty
¿ycia. Niektórym mieszkañcom utrudnia to, czy wrêcz unie-
mo¿liwia, korzystanie z ró¿nego rodzaju us³ug, na przyk³ad
bywanie w kawiarni czy restauracji. Takie do�wiadczenie jest
szczególnie trudne dla osób, które mieszkaj¹ w Gdañsku od
lat, a ich poziom ¿ycia nie podnosi siê, bo przyk³adowo nie
odnotowuj¹ awansu zawodowego. Czê�æ mieszkañców nie po-
dziela pozytywnej narracji o rozwoju Gdañska z innych powo-
dów, przede wszystkim z racji tego, ¿e ich najbli¿sza okolica
nie uleg³a w ostatnich latach wyra�nym przemianom. Anali-
zuje siê wiêc nie tyle transformacjêmiejskiego organizmu jako
ca³o�ci, co raczej podkre�la braki pozytywnych zmian w czê-
�ciach miasta, które pozostaj¹ zaniedbane � posiadaj¹ zdewa-
stowan¹ infrastrukturê i nieatrakcyjn¹ przestrzeñ publiczn¹.

Tutaj na Siedlcach w ogóle niema du¿o rzeczy.To jest
dzielnica bardziej seniorów ni¿ m³odzie¿y.O te place
zabaw nikt nie dba.Widzê, ¿e powstaj¹ nowe, ale po
roku,bo to jest z drewna, to trzeba konserwowaæ. (�)
Ten plac przyWieniawskiego w ogóle jest zniszczony.
Poprzedni te¿ zosta³ zdemolowany i rozebrany. (�)
Jak miasto to stawia, to powinno dbaæ, (�) a u nas
jest tak, ¿e zrobimy na odczepnego... (�) �mietniki
to zawsze s¹ rozwalone,po³amane.Nie jest brudno,ale
zawsze, jakbym chcia³ wyrzuciæ jaki� papier,paragon,
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to pod rêk¹ nie ma.Wiem, gdzie stoj¹ i zawsze niosê
do tegomiejsca. (�)Awiaty �mietnikowe to o pomstê
do nieba wo³aj¹, (�) ci¹gle tam syf jest. [W17_M_
40_P/Z]

Warto zaznaczyæ, ¿e mieszkañcy nie s¹ jednoznacznie po-
dzieleni na grona promotorów i krytyków skutków polityki
miejskiej.Czêsto te samy osoby podkre�laj¹ zarówno pozytyw-
ne, jak i negatywne strony przemian. Do tych drugich zazwy-
czaj zaliczaj¹ nisk¹ jako�æ miejskiej komunikacji publicznej.
Twierdz¹ tak zarówno osoby mieszkaj¹ce w Gdañsku od lat,
jak i te, które przeprowadzi³y siê do miasta niedawno.Niekie-
dy szerzej mówi siê o problemach transportowych, z jakimi,
zdaniem badanych, boryka siê Gdañsk, czyli konieczno�ci¹
modernizacji g³ównych miejskich arterii czy reorganizacj¹
ruchu samochodowego. Poza tym podkre�la siê problem do-
stêpno�ci miasta dla osób z niepe³nosprawno�ciami, co mo¿-
na te¿ traktowaæ nie tylko jako dylemat tej konkretnej grupy
spo³ecznej,ale i przyk³ad ci¹gle niewystarczaj¹cej jako�ci us³ug
publicznych.

Przyznam, ¿e takie poruszanie siê po mie�cie wszê-
dzie potrafi nastrêczyæ k³opotów i czasemmusia³bym
skorzystaæ z pomocy, ¿eby gdzie� wej�æ czy wjechaæ.
Chodzi te¿ o dostêpno�æ do ró¿nych budynków. (�)
Jest taka instytucja orzekania o osobach niepe³no-
sprawnych,gdziemusia³em organizowaæ sobie doku-
mentacjê i kartê parkingow¹ umo¿liwiaj¹c¹ parko-
wanie namiejscach dla osób niepe³nosprawnych.Nie
ma ¿adnego podjazdu dla wózków,niemówi¹c o tym,
¿e tam chyba porêczy niema, s¹ tylko schody. Je�li mi
to nastrêcza³o problemów, jak jestem osob¹mobiln¹,
niemaj¹c¹ problemów z chodzeniem,to co powie oso-
ba, która siê porusza o kulach albo je�dzi na wózku?
(�)Nawet te nowe inwestycje niemaj¹ jakich� doj�æ,
podjazdów. (�) Co� takiego nie powinno zaistnieæ w
nowoczesnym �wiecie. (�) Ja to odbieram tak, ¿e nie
ma na to pomys³u. Ostatnio by³ ten akcent równo�ci
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w Gdañsku zapisany w statucie. Ogólny zamys³ by³
taki, ¿e chodzi g³ównie o osoby z grup LGBT i tak
dalej, ale pomy�la³em sobie, czy rzeczywi�cie miasto
zadba o to, ¿e zostan¹ zrównane te szanse. [W16_M_
35_W]

W rozmowach prosili�my mieszkañców Gdañska o nakre�le-
nie wizji miasta za ponad 30 lat. Taka futurystyczna próba ma
nie tyle pozwoliæ przewidzieæ przysz³o�æ, co raczej wskazaæ,
jakich kierunków zmian spodziewaj¹ siê gdañszczanie, czego
oczekuj¹ od polityki miejskiej i jakie s¹ ich obawy w zwi¹zku
z transformacj¹miasta,w którym ¿yj¹,pracuj¹ i odpoczywaj¹.
Wyobra¿enia przysz³o�ci w znacznej mierze odzwierciedlaj¹
dostrzegane procesy rozwojowe, jakie mieszkañcy obserwuj¹
dzi�.
Na pierwszy plan w narracjach badanych wysuwa siê wizja

dalszego rozwoju,postrzegana zarówno jako strategiczna szan-
sa, jak i systemowe zagro¿enie.Warto zasygnalizowaæ, ¿e przy
snuciu wizji rozwoju miasta do roku 2050 mieszkañcy akcen-
tuj¹ rolê w tym procesie ekspertów, akademików i przedsta-
wicieli o�rodków naukowych,którzy pracuj¹ nad rozwijaniem
i wdra¿aniem innowacyjnych rozwi¹zañ przydatnych dla za-
rz¹dzania miastem.Odwa¿ne obrazy przysz³o�ci zak³adaj¹, ¿e
Gdañsk zwiêkszy swoj¹ rolê na mapie Polski i �wiata, staj¹c
siê czo³owym o�rodkiem cywilizacyjnym w tej czê�ci Europy.

Nie ma innej mo¿liwo�ci jak kwitn¹ca metropolia na
granicy wschodu i zachodu, z du¿¹ mniejszo�ci¹
ukraiñsk¹, mo¿e z jakimi� innymi mniejszo�ciami.
Na pewno bêdzie wiêcej drapaczy chmur, tutaj w Oli-
wie i we Wrzeszczu trochê ich przybêdzie. Na pewno
wype³ni¹ Przymorze i okolice Letnicy zabudow¹
cztero- i piêciopiêtrow¹,blokami.Bêdziemniejmiejsc
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pozostawionych samym sobie i bêdzie to bardziej
przypomina³o miasta zachodnie. (�) Bêdzie wiêk-
sza gêsto�æ zaludnienia i bêd¹ te¿ us³ugi ró¿ne, tak¿e
wymusi to, ¿e bêd¹ tu musia³y byæ kluby, knajpy. (�)
Gdañsk generalnie bêdzie taki bardziej jednostajny.
Nie bêdzie, jak w latach 80., ¿e siê jecha³o i by³y parki,
potem stocznia, potem znowu fragment miasta. Nie
bêdzie ognisk, tylko bêdzie to bardziej przypomina³o
miasto, ¿e siê jedzie i bêdzie jednolita zabudowa.
[W23_M_34_W]

Wwyobra¿eniach rozmówców Gdañsk w roku 2050 ma byæ
miastem opartym o rozwi¹zania proekologiczne, a jednocze-
�nie zadbanym,zrewitalizowanym,wype³nionym terenami zie-
lonymi i przestrzeni¹ do wypoczynku. Formu³owane s¹ tak¿e
oczekiwania, by Gdañsk by³ miastem jeszcze bardziej otwar-
tym ni¿ dot¹d, zachêcaj¹cym do przyjazdu, tak¿e cudzoziem-
ców.W ten sposób mia³by staæ siê te¿ w wiêkszym ni¿ dot¹d
stopniu rozpoznawalny jako atrakcyjny o�rodek do zamiesz-
kania czy odwiedzin. Rozwój miasta mia³by przy tym wyha-
mowaæ � nie tyle z powodu strukturalnych deficytów czy ogra-
niczeñ organizmumiejskiego, co raczej konieczno�ci ewolucji
wmodelu bardziej zrównowa¿onym, takim, jaki aktualnie jest
udzia³em metropolii w krajach Europy Zachodniej.
Badani wyra�nie formu³uj¹ oczekiwania, by miasto dba³o

o swoichmieszkañców.Elementami tej dba³o�cima byæwspar-
cie dla ludzim³odych czy s³abiej uposa¿onych,spoza klasy �red-
niej (przyk³adowo w drodze inwestycji publicznych w sektor
mieszkaniowy).Gdañszczaniewprzysz³o�ci oczekuj¹ te¿Gdañ-
ska, który bêdzie nasycony przestrzeniami do wspólnego spê-
dzania wolnego czasu � nie tylko w przestrzeniach ju¿ rewi-
talizowanych czy przeznaczonych do rewitalizacji, ale te¿
w innych czê�ciach miasta.Ma byæ przy tym Gdañsk miastem
przyjaznym dla seniorów oraz osób z niepe³nosprawno�ciami.
Obawa dotycz¹ca aktualnego kierunku rozwoju miasta �

jego przesadnie szybkiej, niezrównowa¿onej transformacji �
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jest te¿ postrzegana jako zagro¿enie Gdañska w roku 2050.
Od planistów miejskich oczekuje siê modernizacji zgodnej
zmiejskim genius loci, przemy�lanej i respektuj¹cej istniej¹c¹
tkankê miasta.Mieszkañcy obawiaj¹ siê �przeludnienia� i nie-
dostosowania infrastruktury do potrzeb gdañszczan.Oczekiwa-
nia wi¹¿¹ siê te¿ z podniesieniem jako�ci funkcjonowania
transportu zbiorowego i o¿ywieniem przemys³u stoczniowego.

Nie wiem, jak to widzê, ale mam nadziejê, ¿e bêdzie
tak, jak jest.Widz¹c, co siê dzieje�Nawet na Starym
Mie�cie ka¿dywolny skrawek jest wykorzystywany na
rozbudowê. Ja rozumiem, ¿e architektonicznie musi
to pasowaæ,ale trochê takichwolnych, lu�nychmiejsc
te¿ by siê przyda³o. Mam nadziejê, ¿e za bardzo siê
nie zmieni. (�)Nadmierna rozbudowa, jeszcze wiêcej
ludzi, jeszcze wiêkszy t³ok. [W3_K_46_�]

Martwiê siê, ¿e du¿o miejsc przepadnie. W Nowym
Porcie jest (�) stary, piêkny dom, który siê trochê
ju¿ rozpada,bo siê nie przyznaje finansów na to, ¿eby
go restaurowaæ. (�) Nadal stoi, ale takie miejsca s¹
zapominane, nadgryzane zêbem czasu i likwidowane.
W ichmiejscu powstaj¹ (�) betonowe budynki,woda
nie ma dok¹d uciekaæ i dziury siê robi¹. (�) Coraz
wiêcej nowych biurowców, wie¿owców, tego typu
rzeczy. [W22_M_28_W].
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Dla scharakteryzowania to¿samo�ci gdañszczan istotna jest nie
tylko emocjonalna relacja pomiêdzymieszkañcami amiastem,
lecz tak¿e wielowymiarowy portret samej spo³eczno�ci (hie-
rarchia warto�ci i postawy jej cz³onków). W ten sposób uzy-
skujemy obraz pe³nej identyfikacji, zarówno tej o charakterze
subiektywnym (deklaratywnym), jak i obiektywnym (odwzo-
rowanym w sposobie u¿ytkowania miasta). Pozwala to te¿ od-
powiedzieæ na jedno z zasadniczych pytañ niniejszej ksi¹¿ki,
tj. w jakim zakresie mamy w Gdañsku do czynienia z obywa-
telsk¹ wspólnot¹, a w jakim ze spo³ecznym agregatem jedno-
stek dziel¹cych ze sob¹ przestrzeñ terytorialn¹ (Za³êcki 2003a;
Za³êcki 2015).

Porównuj¹c hierarchiê deklarowanychwarto�ci w próbie ogól-
nopolskiej i w�ród mieszkañców Gdañska, zauwa¿a siê, ¿e
gdañszczanie podzielaj¹ co do istoty ranking warto�ci polskie-
go spo³eczeñstwa (CBOS 2013; CBOS 2017). Wskazuj¹, ¿e to
szczê�cie rodzinne, zachowanie dobrego zdrowia i uczciwe
¿ycie w najwiêkszej mierze wp³ywaj¹ na jako�æ ¿ycia.
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Tabela 16.
Hierarchia deklarowanych
warto�ci spo³ecznych
w ujêciu porównawczym:
próba ogólnopolska
w 2013 r. i gdañszczanie
w 2018 r. Dane w %

Jednocze�nie jednak dla gdañszczan czê�ciej ni¿ dla popula-
cji ogólnopolskiejwa¿nych jestwielewarto�cipostmaterialistycz-
nych (zwi¹zanych z samoekspresj¹ i samorealizacj¹, a tak¿e
jako�ci¹ i komfortem ¿ycia; wyra¿aj¹ siê w orientacji na indy-
widualne osi¹gniêcia, samosterowno�ci jednostki i zaufaniu
do instytucji publicznych) ni¿ materialistycznych (tradycyjne
warto�ci wyra¿aj¹ce siê w uznawaniu autorytetu instytucji
pañstwowych, tradycyjnej rodziny, dumie i identyfikacji z na-
rodem) (zob. np. Inglehart 2003; Zdziech 2010). Mieszkañcy
Gdañska rzadziej deklaruj¹ przyk³adaniewagi dowarto�ci pracy
zawodowej czy ¿ycia rodzinnego, jednocze�nie czê�ciej wska-
zuj¹c jako istotne takie kwestie, jak: grono przyjació³,wolno�æ
g³oszenia w³asnych pogl¹dów, ¿ycie pe³ne przygód i wra¿eñ
czy kontakt z kultur¹.Nietypowe dla tego wzoru jest natomiast
przywi¹zywanie przez gdañszczan wiêkszej wagi do pomy�lno-
�ci ojczyzny. Zaobserwowane ró¿nice w pomiarach s¹ jednak
zapewne nie tylkowynikiemgdañskiej,czy szerzej,wielkomiej-

Źród³o: opracowanie w³asne.

Warto œ c i Odsetek deklaracji

Polska (2013) Gdañsk (2018)

Szczêœcie rodzinne 82 72

Zachowanie dobrego zdrowia 74 44

Uczciwe ¿ycie 26 30

Praca zawodowa 21 14

Spokój 19 26

Szacunek innych ludzi 17 23

Wiara religijna 12 13

Grono przyjació³ 10 30

Wykszta³cenie 9 3

Dobrobyt, bogactwo 5 9

Pomyœlnoœæ ojczyzny 3 9

Wolnoœæ g³oszenia w³asnych pogl¹dów 3 6

¯ycie pe³ne przygód i wra¿eñ 3 5

Kontakt z kultur¹ (sztuka, muzyka, literatura, film) 1 6

Sukces, s³awa 1 2

Mo¿liwoœæ udzia³u w ¿yciu spo³eczno-politycznym 0 2
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skiej specyfiki, ale równie¿ zmian w postawach ca³ego spo³e-
czeñstwa. Poprawa warunków ¿ycia doprowadzi³a bowiem do
zmniejszenia siê grupy osób deklaruj¹cych, ¿e sensem ¿ycia
jest praca zawodowa czy te¿ dobrobytmaterialny (CBOS 2017).
Hierarchia wyznawanych warto�ci jest powi¹zana z cecha-

mi spo³eczno-demograficznymi gdañszczan, a zaobserwowa-
ne zale¿no�ci potwierdzaj¹ rozpoznania z badañ ogólnopol-
skich (CBOS 2013; CBOS 2017).Hierarchia warto�ci w polskim
spo³eczeñstwie jest w sposób znacz¹cy determinowana przede
wszystkim ró¿nicami miêdzypokoleniowymi, co mo¿na wyja-
�niæ przez powi¹zanie wieku z okre�lonymi aktywno�ciami
i celami ¿yciowymi, a tak¿e poziomem wykszta³cenia.

Tabela 17.
Deklarowane warto�ci
spo³eczne z uwzglêdnie-
niem zmiennych
niezale¿nych.
Dane w %

Źród³o: opracowanie w³asne.

Warto œ c i P³eæ Wiek Wykszta³cenie Poziom NKK Pozycja
zakorzenienia spo³eczna

K M < 29 30-59 > 60 P/Z Œ W N S ↓↓↓↓↓ ↑↑↑↑↑ ↓↓↓↓↓ ↑↑↑↑↑
Szczêœcie rodzinne 73 71 63 77 71 73 73 68 74 72 70 75 71 73

Zachowanie dobrego
zdrowia

46 41 35 44 47 45 43 45 35 47 47 42 47 44

Uczciwe ¿ycie 32 29 17 28 39 31 32 26 31 31 31 29 34 26

Praca zawodowa 13 16 16 20 6 14 13 16 18 13 15 14 10 18

Spokój 23 30 20 25 31 30 26 24 26 27 32 22 30 22

Szacunek innych ludzi 26 30 21 23 25 23 24 21 18 24 22 23 23 23

Wiara religijna 13 12 6 8 20 15 11 13 12 13 12 13 14 10

Grono przyjació³ 31 29 51 29 22 35 29 28 31 30 25 36 30 31

Wykszta³cenie 4 2 9 2 1 2 3 5 6 2 2 3 2 3

Dobrobyt, bogactwo 7 12 18 11 4 9 9 11 16 7 11 8 9 11

Pomyœlnoœæ ojczyzny 8 10 2 8 12 5 10 10 4 10 6 11 10 8

Wolnoœæ g³oszenia
w³asnych pogl¹dów

7 5 7 5 7 6 4 11 6 6 4 8 4 8

¯ycie pe³ne przygód
i wra¿eñ

5 6 13 5 2 2 7 4 10 4 6 5 4 5

Kontakt z kultur¹ (sztuka,
muzyka, literatura, film)

7 5 8 6 5 2 6 10 5 6 6 6 4 8

Sukces, s³awa 2 3 10 2 0 2 3 2 5 2 3 1 2 2

Mo¿liwoœæ udzia³u w ¿yciu
spo³eczno-politycznym 2 2 1 2 2 0 1 5 1 2 1 3 1 3
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Z danych wynika, ¿e osoby starsze o ni¿szym poziomie ka-
pita³ów (pozycji spo³ecznej i nowego kapita³u kulturowego)
stosunkowo czê�ciej odwo³uj¹ siê do warto�ci konserwatyw-
nych imaterialistycznych,natomiast osobym³odsze owy¿szym
poziomie kapita³ów s¹ bardziej sk³onne przypisywaæ wiêksz¹
wagê warto�ciom liberalnym i postmaterialistycznym (Gra-
bowski i Zbieranek 2010).

Tabela 18.
Zale¿no�ci pomiêdzy deklaro-
wanymi warto�ciami a cechami
spo³eczno-demograficznymi
gdañszczan. Kropki przy
poszczególnych zmiennych
niezale¿nych oznaczaj¹ prze-
wagê deklaracji respondentów
z danej kategorii spo³eczno-
-demograficznej w odniesieniu
do poszczególnych warto�ci.

Źród³o: opracowanie w³asne.

Warto œ c i P³eæ Wiek Wykszta³cenie Pochodzenie NKK Pozycja
spo³eczne spo³eczna

K M < 29 30-59 > 60 P/Z Œ W N S ↓↓↓↓↓ ↑↑↑↑↑ ↓↓↓↓↓ ↑↑↑↑↑
Wartoœci materialistyczne

Szczêœcie rodzinne • •
Zachowanie dobrego zdrowia • •
Praca zawodowa • •
Wiara religijna • •
Wykszta³cenie • •
Dobrobyt, bogactwo • • •
Wartoœci postmaterialistyczne

Grono przyjació³ • •
Wolnoœæ g³oszenia w³asnych
pogl¹dów • • •
¯ycie pe³ne przygód i wra¿eñ • • •
Kontakt z kultur¹ (sztuka,
muzyka, literatura, film) • •
Sukces, s³awa • • •
Mo¿liwoœæ udzia³u w ¿yciu
spo³eczno-politycznym • • •
Wartoœci neutralne

Uczciwe ¿ycie • •
Spokój • • • •
Szacunek innych ludzi •
Pomyœlnoœæ ojczyzny • • •
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53
Ka¿da z warto�ci,
jak¹ wskazywali badani,
zosta³a zaklasyfikowana
jako postmaterialistyczna
(+ 1), neutralna (0)
b¹d� materialistyczna (-1).
Po zliczeniu wszystkich
warto�ci ka¿dy respondent
uzyska³ warto�æ liczbow¹,
która wskazywa³a na
charakter jego systemu
warto�ci � postmateria-
listyczny (od 1 do 3),
materialistyczny
(od -3 do -1) oraz
zrównowa¿ony (0).

Wykres 9.
Udzia³ grup o specyficznej
strukturze hierarchii
warto�ci w�ród
gdañszczan.
Dane w %

Źród³o: opracowanie w³asne.

postmaterialiœci

zrównowa¿eni

materialiœci

Ze wzglêdu na deklarowane jako wa¿ne warto�ci gdañsz-
czan podzielono na 3 grupy mieszkañców: przywi¹zuj¹cych
szczególn¹ wagê do warto�ci materialistycznych, przywi¹zu-
j¹cych szczególn¹ wagê do warto�ci postmaterialistycznych
oraz w du¿ej mierze ³¹cz¹cych przywi¹zanie do obu typów
warto�ci i charakteryzuj¹cych siê równowag¹ w zakresie prze-
jawianej hierarchii warto�ci53. Podobnie jak w skali regionu
czy ca³ego kraju, w�ród gdañszczan zdecydowanie najwiêcej
jest osób podkre�laj¹cych rangê warto�ci materialistycznych
(Grabowski i Zbieranek 2010). Zauwa¿alne jest utrzymywanie
siê w czasie generalnej tendencji istnienia nachylenia ku war-
to�ciom postmaterialistycznym w krajach Europy Zachodniej
i ku warto�ciom materialistycznym w Europie �rodkowo-
Wschodniej (w tym w Polsce). Grupowanie warto�ci w profile
potwierdza tak¿e wy¿ej zasygnalizowane ró¿nice, czyli przede
wszystkim silniejsze przywi¹zanie do warto�ci postmateriali-
stycznychw�ród osób najm³odszych.Jest to poza tym odzwier-
ciedlenie szerszych tendencji zauwa¿alnych na poziomie re-
gionalnym,narodowym imiêdzynarodowym.Zauwa¿yæmo¿-
na tu m.in.: uwarunkowanie wyznawanych warto�ci od pozio-
mu rozwoju spo³eczno-gospodarczego danych spo³eczeñstw,
ale tak¿e konkretnych spo³eczno�ci lokalnych i samych jedno-
stek bior¹cych udzia³ w badaniach (Inglehart 2003; Zdziech
2010).

67

9,1

23,9
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Obok kluczowej roli hierarchii warto�ci dla pe³nej charakte-
rystyki gdañskiej spo³eczno�ci istotne jest przyjrzenie siê zró¿-
nicowanym postawom spo³ecznym mieszkañców.W tym celu
analizie poddane zosta³y kwestie postrzeganego dystansu spo-
³ecznego oraz stosunku do postaw wspólnotowych.
Z analizy danych na temat po¿¹danego przez responden-

tów poziomu dystansu spo³ecznego wynika, ¿e gdañszczanie
generalnie akceptuj¹ ró¿norodnie rozumian¹ �inno�æ�, tym
samym dopuszczaj¹c mo¿liwo�æ kontaktu w sferze publicznej
z osobami o innych od nich cechach. Na zale¿no�æ pomiêdzy
deklarowanym pragnieniem dystansu spo³ecznego a rzeczy-
wistymi zachowaniami wskazuj¹ wyniki wielu badañ, w tym
cyklicznie realizowany Polski Sonda¿ Uprzedzeñ (Stefaniak
i Witkowska 2014).

Wykres 10.
Skala dystansu spo³ecznego.
Wykres wskazuje rozk³ad
odpowiedzi na pytanie:
�czy chcia³bym, aby osoby
wchodz¹ce ze mn¹
w bezpo�redni kontakt
by³y do mnie podobne
ze wzglêdu na:� (dane w %
/ �rednia � od 1 do 4,
gdzie 1 to silny,
a 4 brak dystansu).

Źród³o: opracowanie w³asne.

og³ada (2,48)

pogl¹dy (3,24)

religia (3,29)

narodowoœæ (3,4)

wykszta³cenie (3,48)

zawód (3,63)

10,7 14,3 59,615,4

31,2 25,4 36,37,1

10,8 11,8 62,115,3

10,7 7,5 68,613,2

7,1 7,9 69,915,1

5,6 3,8 77,513,1

tak raczej tak raczej nie nie
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Porównuj¹c uzyskane wyniki z danymi ogólnopolskimi
(CBOS 2007), zauwa¿yæ nale¿y, ¿e mamy do czynienia niemal
z to¿sam¹ hierarchi¹ grup,których reprezentantów badani sta-
raj¹ siê unikaæ. S¹ to kolejno � osoby pozbawione og³ady i do-
brego wychowania, ró¿ni¹ce siê od respondentów pod k¹tem
wyznawanego �wiatopogl¹du (pogl¹dy),uwarunkowañkulturo-
wych (religia, narodowo�æ), na koñcu za� � pozycji spo³ecznej
(wykszta³cenie, zawód). W porównaniu z populacj¹ ogólno-
polsk¹ gdañszczanie wykazuj¹ wy¿sze po¿¹dane natê¿enie
dystansu spo³ecznego ze wzglêdu na og³adê i pogl¹dy politycz-
ne, ni¿sze za� � ze wzglêdu na pozosta³e wyodrêbnione cechy.
Nale¿y przy tym podkre�liæ, ¿e relatywnie wiêksza otwarto�æ
mieszkañcówGdañskaw porównaniu do populacji ogólnopol-
skiej stanowiæ mo¿e pochodn¹ specyfiki stosunków spo³ecz-
nych w du¿ych aglomeracjach miejskich. Inn¹ mo¿liw¹ inter-
pretacj¹ tego stanu rzeczy jest istnienie silnie zauwa¿alnej
w sferze publicznej narracji o Gdañsku jakomie�cie otwartym
i tolerancyjnym. A to potencjalnie przek³ada siê na odpowia-
daj¹ce takiemu pozycjonowaniu miasta �wiadomo�æ i dekla-
racje jego mieszkañców.Warto dodaæ, ¿e na ogólnie niski po-
ziom pragnienia dystansu spo³ecznego czy generalnie postaw
wykluczaj¹cychw�ród gdañszczanwskazywano tak¿ew innych
badaniach (Latoszek 2003).
Analiza uzyskanychwynikówpozwala ³¹czyæwysoki poziom

oczekiwanego dystansu spo³ecznego z charakterystyk¹ socjode-
mograficzn¹ mieszkañców. Czê�ciej wysoki poziom prefero-
wanego dystansu obserwujemyw�ród seniorów (34,8%; 24,1%
w grupie osób do 29 lat i 19,3% w grupie osób w wieku 30-59
lat), osób o niskiej pozycji spo³ecznej (30,3%; 21% w�ród osób
o wysokiej pozycji spo³ecznej) oraz mieszkañców dzielnic po-
³udniowych (33,9%; 24,1%w�ródmieszkañców centrum i 22%
w�ród mieszkañców pasa nadmorskiego).
Wa¿nym obszarem charakterystyki ¿ycia spo³ecznego

gdañszczan jest ich stosunekdowspólnoty terytorialnej i poziom
gotowo�ci do podejmowania aktywno�ci w sferze publicznej.
W tym celu badane by³y trzy wska�niki: poziom wra¿liwo�ci
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spo³ecznej, poziom poczucia podmiotowo�ci obywatelskiej
i poziom uogólnionego zaufania spo³ecznego.Z uwagi na kon-
strukcjê pytañ zebrane danemo¿na porównywaæ do wyników
ogólnopolskich zbieranych w badaniach realizowanych przez
CBOS.

Wykres 11.
Natê¿enie postaw
wspólnotowych
deklarowanych przez
gdañszczan; wskazuj¹cych
na postawê wra¿liwo�ci
spo³ecznej, zaufania
i podmiotowo�ci
w sferze publicznej
(dane w %)

Źród³o: opracowanie w³asne.

W skali ca³ego krajuw ostatnich latach zauwa¿alna jest fluk-
tuacja deklaracji dotycz¹cych wra¿liwo�ci spo³ecznej.W skali
ogólnokrajowej pomiêdzy 2002 a 2016 rokiem odnotowuje siê
nieznaczny wzrost deklaracji o potrzebie bycia wra¿liwym
i niesienia pomocy innym (z 61% do 65%).Odpowiedzi ró¿ni-
cuj¹ takie zmienne, jak: wiek,wykszta³cenie imiejsce zamiesz-
kania.Badani ludzie starsi,z wy¿szymwykszta³ceniem imiesz-
kañcy miast powy¿ej 500 tysiêcy mieszkañców deklaruj¹ sto-
sunkowo czê�ciej postawê spo³ecznej wra¿liwo�ci (CBOS
2016a).Gdañszczan charakteryzuje zbli¿ony do innych du¿ych
o�rodkówmiejskich poziom wra¿liwo�ci, choæ jest on o oko³o
8 p.p. wy¿szy ni¿ w populacji ogólnopolskiej.

s³aba

umiarkowana

silna

55,9

28,7

15,4
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Na deklarowany poziom wra¿liwo�ci spo³ecznej ma wp³yw
szereg czynników strukturalnych i spo³eczno-demograficz-
nych, tj. p³eæ i wiek. Zró¿nicowanie przebiega równie¿ w od-
niesieniu do geograficznego rozk³adu usytuowania dzielnic.
Wiêksz¹ wra¿liwo�æ spo³eczn¹ deklaruj¹ kobiety, osoby starsze
oraz zamieszkuj¹ce w dzielnicach centralnych i pasie nad-
morskim.

Wykres 12.
Deklaracje postawy
wra¿liwo�ci spo³ecznej
w sferze publicznej
w�ród gdañszczan
(dane w %)

Źród³o: opracowanie w³asne.

Tabela 19.
Deklaracje postawy
wra¿liwo�ci spo³ecznej
w�ród gdañszczan
z uwzglêdnieniem
zmiennych niezale¿nych.
Dane w %

Źród³o: opracowanie w³asne.

Obecnie trzeba byæ bardziej wra¿liwym i gotowym do niesienia pomocy innym ludziom

Trudno powiedzieæ.

Obecnie trzeba siê bardziej koncentrowaæ na walce o w³asne sprawy, nie zwa¿aj¹c na innych.

73,4 15,6 11

Kategoria P³eæ Wiek Wykszta³cenie Poziom Pozycja
zakorzenienia spo³eczna

K M < 29 30-59 > 60 P/Z Œ W N S ¯̄̄̄̄ -----

Obecnie trzeba byæ
bardziej wra¿liwym
i gotowym do 79,3 66,4 62,7 72,9 78,5 73,4 74,3 71,4 67,6 74,9 73,9 74,1
niesienia pomocy
innym ludziom

Trudno powiedzieæ 13,3 18,4 19,3 17,3 11,9 14,8 14,9 18,4 17,6 15,4 15,3 14,3

Obecnie trzeba siê
bardziej koncentrowaæ
na walce o w³asne 7,4 15,2 18 9,8 9,6 11,8 10,8 10,2 14,8 9,7 10,8 11,6
sprawy, nie zwa¿aj¹c
na innych.
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W ostatnich latach w polskim spo³eczeñstwie stopniowo
ros³o poczucie podmiotowo�ci obywatelskiej, czyli przekona-
nie, ¿e dzia³aj¹c wspólnie z innymi, mo¿na zrobiæ co� dla lo-
kalnej spo³eczno�ci. Miêdzy 2002 a 2018 rokiem odnotowano
wzrost deklaracji poczucia podmiotowo�ci z 50% do 78%. Ba-
dani z wy¿szym wykszta³ceniem i mieszkañcy miast powy¿ej
500 tysiêcy mieszkañców czuj¹ stosunkowo wiêksz¹ podmio-
towo�æ (CBOS 2018a).Wi¹¿ê siê to najprawdopodobniej z wy¿-
szym poziomem kapita³ów � kulturowego, spo³ecznego i eko-
nomicznego � które umo¿liwiaj¹ wywieranie wp³ywu na rze-
czywisto�æ i kszta³towanie najbli¿szego otoczenia zgodnie
ze swoimi oczekiwaniami i odczuwanymi potrzebami. Co cie-
kawe, gdañszczan charakteryzuje zbli¿ony, choæ ni¿szy ni¿
w populacji ogólnopolskiej, poziom podmiotowo�ci obywatel-
skiej. Na podobn¹ utrzymuj¹c¹ siê w czasie charakterystykê
(oscyluj¹c¹ na poziomie �redniej ogólnokrajowej) wskazuj¹
tak¿e inni badacze (Za³êcki 2015).

Wykres 13.
Deklaracje postawy
podmiotowo�ci
w sferze publicznej
w�ród gdañszczan.
Dane w %

Poczucie podmiotowo�ci determinowane jest przez pozycjê
jednostki w spo³ecznej hierarchii. Zró¿nicowanie przebiega
równie¿wodniesieniu do geograficznego rozk³aduusytuowania
dzielnic � wiêksz¹ podmiotowo�æ deklaruj¹ mieszkañcy cen-
trum (72,9%) i pasa nadmorskiego (72,6%),mniejsz¹ za� tere-
nów po³udniowych (54,9%).Tê ró¿nicêmo¿ewyja�niaæ przede
wszystkimwiêksza sk³onno�æmieszkañcówdzielnic po³udnio-
wych do my�lenia w kategoriach indywidualistycznych.

Ludzie tacy jak ja, dzia³aj¹c wspólnie z innymi, mog¹ pomóc potrzebuj¹cym lub rozwi¹zaæ niektóre
problemy swojego œrodowiska, osiedla, wsi lub miasta.

Trudno powiedzieæ.

Ludzie tacy jak ja, nawet dzia³aj¹c wspólnie z innymi, nie s¹ w stanie pomóc potrzebuj¹cym
ani rozwi¹zaæ problemów swojego œrodowiska, osiedla, wsi lub miasta.

67,3 17,5 15,2
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Od lat istotn¹ charakterystyk¹ polskiego spo³eczeñstwa jest
niski poziom zaufania � zarówno do sfery instytucjonalnej,
jak i do osób spoza najbli¿szego otoczenia spo³ecznego (ro-
dziny, przyjació³ czy znajomych) (zob. np. Sztompka 1994).
Aktualnie na wysoki poziom nieufno�ci wskazuj¹ cykliczne
badania miêdzynarodowe, takie jak European Social Survey
(Rychard 2016) czy Edelman Trust Barometer (2018), ale te¿
badania ogólnopolskie realizowane przez CBOS (2016b). Jak
wskazuj¹ te ostatnie, w ostatnich latach odnotowany zosta³
niewielki wzrost deklaracji uogólnionego zaufania spo³eczne-
go z 19% do 22%, przy czym pomiêdzy 2002 a 2018 rokiem
pomiary waha³y siê pomiêdzy 17% a 26%. Kwesti¹, która ró¿-
nicuje poziom zaufania jest � podobnie jak wwypadku poczu-
cia podmiotowo�ci obywatelskiej � wykszta³cenie i miejsce

Tabela 20.
Deklaracje postawy
podmiotowo�ci w sferze
publicznej w�ród gdañsz-
czan z uwzglêdnieniem
zmiennych niezale¿nych.
Dane w %

Źród³o: opracowanie w³asne.

Kategoria P³eæ Wiek Wykszta³cenie Poziom Pozycja
zakorzenienia spo³eczna

K M < 29 30-59 > 60 P/Z Œ W N S ↓↓↓↓↓ ↑↑↑↑↑

Ludzie tacy jak ja,
dzia³aj¹c wspólnie
z innymi, mog¹ pomóc
potrzebuj¹cym lub 67,9 66,6 66,8 69,6 65,2 66,9 65,6 72 70,7 66,6 64,5 71,3
rozwi¹zaæ niektóre
problemy swojego
œrodowiska, osiedla,
wsi lub miasta.

Trudno powiedzieæ. 16,7 18,5 19,4 17,9 16,1 18,9 17,4 16,4 18,8 17,4 19,8 13,9

Ludzie tacy jak ja,
nawet dzia³aj¹c
wspólnie z innymi,
nie s¹ w stanie pomóc 15,4 14,9 13,8 12,5 18,7 14,2 17 11,6 10,5 16 15,7 14,8
potrzebuj¹cym ani
rozwi¹zaæ problemów
swojego œrodowiska,
osiedla, wsi lub miasta.
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zamieszkania. Stosunkowo wiêksze zaufanie deklaruj¹ tak¿e
badani charakteryzuj¹cy siê wy¿szym wykszta³ceniem i za-
mieszkuj¹cy du¿e aglomeracje miejskie (powy¿ej 500 tysiêcy
mieszkañców) (CBOS 2018b). Wska�nik uogólnionego zaufa-
nia jest w�ród gdañszczan znacznie wy¿szy ni¿ w próbie ogól-
nopolskiej. Warto w tym kontek�cie podkre�liæ, ¿e zarówno
województwo pomorskie, jak i obszar Trójmiasta charaktery-
zuj¹ siê na tle ca³ego kraju wy¿szymi wska�nikami uogólnio-
nego zaufania spo³ecznego (Obracht-Prondzyñski i inni 2016).

W Gdañsku wy¿szy poziom zaufania rejestruje siê w�ród
osób z wy¿szym wykszta³ceniem,wysokim poziomem kapita-
³u kulturowego i zamieszkuj¹cych w dzielnicach zasiedlanych
przede wszystkim w latach 60. i 70. Postawê zaufania najczê-
�ciej przejawiaj¹ osoby mieszkaj¹ce w pasie nadmorskim
(44,6%), rzadziej za� � w centrum (35,5%) i w dzielnicach
po³udniowych (30,1%). Dobrze wyposa¿ona pod wzglêdem
infrastruktury spo³ecznej i obfituj¹ca w obiekty o charakterze
symbolicznym starsza zabudowa mo¿e mieæ wp³yw na si³ê
wiêzi mieszkañców zmiastem,sprzyjaj¹c tym samymwzmac-
nianiu postaw zaufania.Silne zró¿nicowanie postaw zewzglêdu
na kryteriumgeograficzne znajduje odzwierciedlenie wewcze-
�niejszych badaniach dotycz¹cych gdañskich to¿samo�ci (w za-
kresie identyfikacji z dzielnic¹ i gotowo�ci do dzia³ania na jej
rzecz, ale te¿ sk³onno�ci do przeprowadzki) (Za³êcki 2003a;
Tobis i Za³êcki 2015).

Wykres 14.
Deklaracje postawy
zaufania w sferze
publicznej w�ród
gdañszczan.
Dane w %

Ogólnie rzecz bior¹c, wiêkszoœci osób mo¿na ufaæ.

Trudno powiedzieæ.

W stosunkach z innymi ludŸmi trzeba byæ bardzo ostro¿nym.

36,2 11,5 52,3

Źród³o: opracowanie w³asne.



183

Z obrazu wa¿nych dla gdañszczan warto�ci i postaw wy³a-
niaj¹ siê dwie cechy charakterystyczne. Po pierwsze, nale¿y tu
podkre�liæ wyra�n¹ niejednoznaczno�æ preferencji w badanym
zakresie � trudno wiêc mówiæ o spójnych pod k¹tem aksjo-
normatywnym spo³eczno�ciach gdañszczan. Po drugie, ca³o-
�ciowa hierarchia warto�ci i norm wyznawanych przez miesz-
kañców Gdañska jest zbli¿ona do tej, z któr¹ uto¿samiaj¹ siê
badani w innych du¿ych o�rodkach w Polsce. To, co wyró¿nia
gdañszczan,to generalniewiêksza akceptacja dlawarto�ci post-
materialistycznych,wy¿szy poziom zaufania spo³ecznego oraz
ni¿szy poziom podmiotowo�ci obywatelskiej.
Interesuj¹ce jest,w jakim stopniu na powy¿ej opisywane de-

klaracje badanych ma wp³yw narracja o mie�cie i jego miesz-
kañcach oraz oparte na niej dzia³ania instytucji.Wydaje siê, ¿e
sposób, w jaki mówi siê o mie�cie oraz forma jego postrzega-
nia,mog¹ znajdowaæ prze³o¿enie nie tylko na kwestie identy-
fikacji z o�rodkiem, ale te¿ przyk³adowo na ró¿ne formy spo-
³ecznej aktywno�ci. Warto w tym kontek�cie podkre�liæ, ¿e
gdañszczan o silnej orientacji prospo³ecznej czê�ciej mo¿emy
przyporz¹dkowaæ do grupy osób aktywnych obywatelsko
(79,2% w stosunku do 68,1% tych, którzy maj¹ s³ab¹ orienta-
cjê prospo³eczn¹). Poza tym jednak zwi¹zki miêdzy deklaro-
wanymi postawami prospo³ecznymi a konkretnymi aktywno-
�ciami i formami zaanga¿owania s¹ s³abe.

Tabela 21.
Deklaracje postawy
zaufania w sferze
publicznej w�ród
gdañszczan z uwzglê-
dnieniem zmiennych
niezale¿nych.
Dane w %

Źród³o: opracowanie w³asne.

Warto œ c i P³eæ Wiek Wykszta³cenie Poziom NKK Pozycja
zakorzenienia spo³eczna

K M < 29 30-59 > 60 P/Z Œ W N S ↓↓↓↓↓ ↑↑↑↑↑ ↓↓↓↓↓ ↑↑↑↑↑

Ogólnie rzecz bior¹c,
wiêkszoœci osób mo¿na ufaæ.

35,8 36,7 34,1 37,4 35,8 35,4 34,1 42,6 38,3 36,1 21,4 52,2 30,4 42,8

Trudno powiedzieæ. 11,9 10,9 13,4 11,1 11 10 12,4 10,8 12,6 11,5 12,7 6,9 12,4 10,1

W stosunkach z innymi
ludŸmi trzeba byæ bardzo 52,3 52,4 52,5 51,5 53,2 54,6 53,5 46,6 49,1 52,4 65,9 40,9 57,2 47,1
ostro¿nym.
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Kluczowe znaczenie dla pe³nego opisu charakterystyki spo-
³ecznej gdañszczanma przedstawienie wzorów przejawianych
przez nich aktywno�ci. Jest to istotne z perspektywy okre�lenia
specyfiki sposobów u¿ytkowania miasta przez mieszkañców,
a co za tym idzie tak¿e charakteru przejawianej identyfikacji
z Gdañskiem. To bowiem w³a�nie aktywno�æ mieszkañców
mo¿na traktowaæ jako przejaw aktywnego i dojrza³ego oby-
watelstwa, a tym samym tak¿e ugruntowanej identyfikacji.
Tew¹tki podnosi³ w swoich badaniach Jaros³aw Za³êcki (2003a;
2003b), pisz¹c, ¿e deklaracje pozytywnego stosunku do rozwi-
jania idei samorz¹dno�ci i wysoki poziomdeklarowanegoprzy-
wi¹zania gdañszczan do miasta nie id¹ w parze z postawami,
które sprzyjaj¹ dzia³aniu i podejmowaniu aktywno�ci w obsza-
rze samoorganizacji spo³ecznej.Wizja protezy obywatelsko�ci,
która nie znajduje prze³o¿enia na obszar praktyk obywatel-
skich,znalaz³a potwierdzenie tak¿e w pó�niejszych badaniach
(Dymnicka 2013).
Ten pozorny paradokswpisanywnaturê gdañskiej to¿samo-

�ci � odseparowanie to¿samo�ci przedmiotowej (identyfika-
cja, odczuwana wiê� emocjonalna z miastem) od podmiotowej
(dzia³anie na rzecz dobra wspólnego, miasta) � nie stanowi
tylko i wy³¹cznie charakterystyki gdañskiej wspólnoty,ale jest
zjawiskiem w Polsce powszechnym. Jego przejaw mo¿emy
odnale�æ tak¿e we wskazywanych kryteriach przynale¿no�ci
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do miejskiej wspólnoty.W porównaniu z mieszkañcami Gliwic
iWroc³awia gdañszczanie stosunkowo rzadkowskazywaliw tym
celu na podejmowanie dzia³ania (14% w Gdañsku w stosunku
do 23% w Gliwicach i 17% we Wroc³awiu), czê�ciej uwa¿aj¹c,
¿e istotnym czynnikiem jest fakt urodzenia, a przede wszystkim
poczucie identyfikacji z miastem (Bierwiaczonek i inni 2017).

Źród³o: opracowanie w³asne.

Wykres 15.
Liczba godzin pracy prze-
znaczanych tygodniowo
na utrzymanie relacji
towarzyskich. Dane w %

54
Gdañszczanie przeznaczaj¹
na kultywowanie relacji
towarzyskich (spotkania
z bliskimi sobie osobami,
z którymi nie prowadzi
siê wspólnie gospodarstwa
domowego) ponad
10,5 godziny w tygodniu
w stosunku do oko³o
9,5 godzin w�ród mieszkañ-
ców polskich aglomeracji.
Gdañszczanie utrzymuj¹
bliski kontakt z mniej ni¿
8 osobami w stosunku
do ponad 10 osób w próbie
ogólnopolskiej. Dane
porównawcze pochodz¹
z projektu badawczego
�Kulturalna hierarchia.
Nowe dystynkcje
i powinno�ci w kulturze
a stratyfikacja spo³eczna�
(Bachórz i inni 2016).

do 2 3-5 6-10 11 i wiêcej

Polska '16

Gdañsk '18

15,4 33,4 27,623,6

12,2 30,1 29,328,4

Istotn¹ kwestiê w okre�leniu ogólnego charakteru profilu spo-
³ecznegomieszkañcówGdañska stanowi gêsto�æ sieci spo³ecz-
nych mieszkañców. Mo¿na j¹ mierzyæ m.in. intensywno�ci¹
relacji towarzyskich, które nie tylko stanowi¹ istotny aspekt
dojrzewania psychospo³ecznego jednostek, ale maj¹ te¿ zna-
cz¹cy wp³yw na formowanie siê to¿samo�ci i poczucia identy-
fikacji ze wspólnot¹ i terytorium (Herberger i Koz³owska 2017;
Erikson 2000; Erikson 2004).
Spo�ród mieszkañców du¿ych polskich miast (powy¿ej 500

tysiêcymieszkañców) gdañszczanwyró¿niawiêksza ilo�æ czasu
przeznaczanego na ¿ycie towarzyskie,przy jednocze�niemniej-
szej grupie osób, z którymi utrzymuje siê bliski kontakt na
stopie towarzyskiej54.
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Ilo�æ czasu przeznaczanego na spotkania towarzyskie zale-
¿y w du¿ej mierze od wieku. M³odzi gdañszczanie znacznie
czê�ciej s¹ hiperaktywni w ¿yciu towarzyskim � 42,5% z nich
przeznacza na spotkania towarzyskie w tygodniu 15 godzin
i wiêcej, podczas gdy w pozosta³ych grupach wiekowych ten
odsetek nie przekracza 27%.Mo¿na tu równie¿ zaobserwowaæ
zwi¹zek o umiarkowanej sile miêdzy liczb¹ znajomych a cza-
sem przeznaczanym na relacje towarzyskie (jest tym d³u¿szy,
im gêstsza jest sieæ towarzyskich relacji).Na natê¿enie i zasiêg
relacji towarzyskich nie wp³ywaj¹ zmienne strukturalne.

Wykres 16.
Liczba osób, z którymi
badani utrzymuj¹
bliskie relacje towarzyskie.
Dane w %

Źród³o: opracowanie w³asne.

Tabela 22.
Charakterystyki sieci
relacji spo³ecznych
z uwzglêdnieniem
zmiennych niezale¿nych.
�rednia arytmetyczna
liczby godzin oraz liczby
znajomych

Źród³o: opracowanie w³asne.

Osoby zamieszkuj¹ce centralne czê�cimiasta po�wiêcaj¹ na
spotkania towarzyskie wyra�nie wiêcej czasu (przeciêtnie 10
godzin) ni¿ osoby z pasa nadmorskiego (8 godzin) i dzielnic
po³udniowych (6 godzin). Zró¿nicowanie to wi¹¿e siê jedno-
cze�nie z nierównomiernymwystêpowaniemwposzczególnych

Polska '16

Gdañsk '18

28,7 19,4 21,730,2

52,5 12,7 14,420,4

do 5 6-9 10-14 15 i wiêcej

Kategoria P³eæ Wiek Wykszta³cenie Poziom Pozycja
zakorzenienia spo³eczna

K M < 29 30-59 > 60 P/Z Œ W N S ↓↓↓↓↓ ↑↑↑↑↑

Liczba godzin 10 8 10 7 6 10 10 6 8 8 8 8

Liczba znajomych 5 5 5 5 6 5 5 7 5 5 5 5
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spo³eczno�ciachmieszkañcówhiperaktywnych �wdzielnicach
centralnych stanowi¹ oni 32%,a w po³udniowych 23,5% ogó³u
mieszkañców. Osoby z dzielnic centralnych posiadaj¹ równo-
cze�nie nieznacznie wiêkszy kr¹g znajomych. Tendencja ta
dotyczy te¿ okresu zabudowy poszczególnych dzielnic �w star-
szych czê�ciach miasta si³a towarzysko�ci jest wiêksza. Istnieje
wiele przyczyn takiego geograficznego zró¿nicowania miasta
pod k¹tem relacji towarzyskich � pocz¹wszy od zró¿nicowanej
socjogenezy konkretnych dzielnic czy wiêkszych fragmentów
miasta (Za³êcki 2003b), a¿ po mniej lub bardziej wiêziotwór-
czy charakter urbanistyczny przestrzeni (Dymnicka 2013).

Z analiz prowadzonych kilkana�cie lat temu wynika³o, ¿e ska-
la aktywno�ci, jak¹ mieszkañcy Gdañska podejmuj¹ w czasie
wolnym, jest niska. O mie�cie pisano, ¿e nie dysponuje odpo-
wiednim potencja³em kulturotwórczym, czy wrêcz ¿e jest pe-
ryferyjnym o�rodkiem,w którym�nic siê nie dzieje� i �nie ma
gdzie pój�æ� (Za³êcki 2003a). Wyniki w³a�nie zrealizowanych
badañ nie potwierdzaj¹ tej tezy.W�ródmieszkañców Gdañska
najwiêcej osób przejawia wprawdzie umiarkowan¹ aktywno�æ
kulturalno-rozrywkow¹ w czasie wolnym,ale wyra�nie widaæ,
¿e gdañszczanie wyró¿niaj¹ siê pod wzglêdem skali aktywno-
�ci nie tylko na tle populacji ogólnopolskiej, ale tak¿e w po-
równaniu do mieszkañców innych polskich metropolii. O ile
w Gdañsku osób w niewielkim stopniu aktywnych jest 26,3%,
w innych du¿ych miastach ten wska�nik siê podwaja, a w skali
kraju wynosi a¿ 62,9%55. Znacznie wiêcej jest te¿ w Gdañsku
osób bardzo aktywnych, je�li chodzi o obszar kultury i roz-
rywki. Nale¿y jednak podkre�liæ, ¿e porównaniu podlegaj¹
pomiary z dwóch ró¿nych badañ z ró¿nych okresów, co mo¿e
wp³ywaæ na uzyskane wyniki.

55
Poziom aktywno�ci wskazuje
na u�rednione wyniki dekla-
rowane w zakresie 27 zró¿ni-
cowanych form aktywno�ci
czasu wolnego (kulturalnych,
sportowych i rekreacyjnych),
które mog³y przybraæ postaæ
od tych niepodejmowanych
nigdy do podejmowanych
raz w tygodniu lub czê�ciej.
Jako wysoki poziom aktywno-
�ci wskazywano �redni wynik
poni¿ej warto�ci dla odpowie-
dzi �czê�ciej ni¿ kilka razy
w roku�, jako umiarkowany
� odpowiadaj¹cy wariantowi
�raz w roku lub rzadziej�,
a jako niski � odpowiedzi
�nigdy�.
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Relatywnie wiêksza aktywno�æ gdañszczan w czasie wol-
nymdotyczy trzech obszarów: (1) aktywno�ci kulturalnej udo-
mowionej (np. ogl¹danie telewizji, s³uchanie muzyki, czyta-
nie prasy), (2) aktywno�ci kulturalnej instytucjonalnej (np.
chodzenie do kawiarni,na koncerty,do teatru) oraz (3) aktyw-
no�ci sportowo-rekreacyjnej (np. jazda na rowerze, bieganie,
grillowanie).

Wykres 17.
Poziom aktywno�ci
w czasie wolnym w�ród
badanych spo³eczno�ci.
Dane w %

Źród³o: opracowanie w³asne.

Tabela 23.
Poziom aktywno�ci
w czasie wolnym w�ród
badanych spo³eczno�ci
z uwzglêdnieniem podzia³u
na ró¿ne typy aktywno�ci.
Dane w % (z dok³adno�ci¹
do miejsc dziesiêtnych)

Źród³o: opracowanie w³asne.

2,3

44,7 53

1,6

35,5 62,9

Gdañsk '18

polskie

metropolie '16

Polska '16

Wysoki Umiarkowany Niski

13,6 60,1 26,3

Typ aktywnoœci czasu wolnego Zasiêg / czas badania Poziom aktywnoœci w czasie wolnym

wysoki umiarkowany niski

Aktywnoœæ kulturalna Polska (2016) 15,7 55,6 26,8 1,9
udomowiona Metropolie (2016) 22,7 56,1 19,7 1,5

Gdañsk (2018) 14 50,7 31,9 3,4

Aktywnoœæ kulturalna Polska (2016) 0,2 4,8 40,7 54,3
instytucjonalna Metropolie (2016) 0 8,3 52,3 39,4

Gdañsk (2018) 0,1 7,8 46,5 45,6

Aktywnoœæ sportowo- Polska (2016) 0,8 8,8 50,1 40,3
-rekreacyjna Metropolie (2016) 0 11,4 43,9 44,7

Gdañsk (2018) 0,4 4,9 28,2 66,5
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Natê¿enie aktywno�ci podejmowanych w czasie wolnym
ró¿nicuje przede wszystkim wiek i wykszta³cenie, ale te¿ sto-
pieñ zakorzenienia w Gdañsku. Za szczególnie aktywnych
uznaæ mo¿emy m³odych, dobrze wykszta³conych niezakorze-
nionych gdañszczan. Kobiety czê�ciej podejmuj¹ aktywno�ci
kulturalne w domu,mê¿czy�ni za� s¹ bardziej aktywni sporto-
wo. Szczegó³owy charakter zró¿nicowañ odzwierciedlaj¹ po-
ni¿ej przedstawione w tabelach dane. Próba okre�lenia wzor-
ców aktywno�ci charakterystycznych dla poszczególnych grup
gdañszczan zosta³a te¿ przedstawiona w ramachwygenerowa-
nych profili mieszkañców.

Tabela 24.
Poziom aktywno�ci kulturalnej udomowionej z uwzglêdnieniem zmiennych
niezale¿nych. �rednia arytmetyczna od 1 do 5, gdzie 1 oznacza aktywno�æ
nigdy nieprzejawian¹, a 5 raz w tygodniu lub czê�ciej.

Źród³o: opracowanie w³asne.

Aktywnoœæ P³eæ Wiek Wykszta³cenie Poziom NKK Pozycja
zakorzenienia spo³eczna

K M < 29 30-59 > 60 P/Z Œ W N S ↓↓↓↓↓ ↑↑↑↑↑ ↓↓↓↓↓ ↑↑↑↑↑

Ogl¹da telewizjê 4,41 4,33 3,49 4,3 4,84 4,62 4,36 4,15 3,65 4,56 4,43 4,28 4,6 4,16

Ogl¹da filmy i programy
telewizyjne na komputerze

2,95 3,18 4,36 3,51 2 2,86 3,08 3,24 3,91 2,85 2,91 3,19 2,55 3,5

Korzysta z serwisów
spo³ecznoœciowych

3,17 2,2 4,86 3,6 1,68 2,67 3,12 3,34 4,23 2,79 2,92 3,18 2,45 3,64

Gra w gry komputerowe
/ online / na konsolê

1,6 2,12 2,93 2 1,2 1,83 1,93 1,74 2,36 1,76 1,89 1,82 1,68 2,01

S³ucha radia 4,16 4,1 3,68 4,22 4,23 3,96 4,13 4,35 4,01 4,18 4,05 4,2 4,09 4,13

S³ucha muzyki 4,45 4,4 4,83 4,59 4,07 4,12 4,5 4,59 4,77 4,35 4,27 4,57 4,22 4,6

Czyta prasê 3,9 3,64 3,36 3,7 4,05 3,33 3,85 4,13 3,7 3,81 3,52 4,02 3,67 3,86

Czyta ksi¹¿ki 3,79 3,18 3,8 3,32 3,6 2,9 3,51 4,18 3,68 3,47 3,22 3,78 3,33 3,62

Rysuje / maluje / rzeŸbi 1,55 1,4 1,78 1,55 1,27 1,47 1,4 1,69 1,82 1,39 1,38 1,56 1,4 1,56
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Tabela 25.
Poziom aktywno�ci kulturalnej instytucjonalnej z uwzglêdnieniem zmiennych
niezale¿nych. �rednia arytmetyczna od 1 do 5, gdzie 1 oznacza aktywno�æ
nigdy nieprzejawian¹, a 5 raz w tygodniu lub czê�ciej.

Źród³o: opracowanie w³asne.
Tabela 26.
Poziom aktywno�ci rekreacyjno-sportowej z uwzglêdnieniem zmiennych
niezale¿nych. �rednia arytmetyczna od 1 do 5, gdzie 1 oznacza aktywno�æ
nigdy nieprzejawian¹, a 5 raz w tygodniu lub czê�ciej.

Aktywnoœæ P³eæ Wiek Wykszta³cenie Poziom NKK Pozycja
zakorzenienia spo³eczna

K M < 29 30-59 > 60 P/Z Œ W N S ↓↓↓↓↓ ↑↑↑↑↑ ↓↓↓↓↓ ↑↑↑↑↑
Do pubu / kawiarni 2,95 2,93 3,98 3,24 2,18 2,72 2,9 3,3 3,65 2,79 2,72 3,21 2,57 3,34

Do dyskoteki / klubu 1,8 1,94 2,91 2,04 1,22 1,87 1,86 1,86 2,49 1,7 1,8 1,9 1,63 2,1

Na koncerty 2,34 2,29 2,8 2,45 1,96 2,02 2,34 2,59 2,54 2,26 2,13 2,52 2,1 2,54

Na imprezy plenerowe 2,3 2,34 2,92 2,54 1,82 2,14 2,37 2,4 2,65 2,23 2,17 2,48 2,12 2,52

Do kina 2,69 2,49 3,21 2,81 2,1 2,26 2,65 2,86 2,95 2,51 2.4 2,82 2,28 2,9

Do teatru / opery / na balet 2,01 1,81 2,1 1,93 1,83 1,57 1,93 2,28 1,96 1,89 1,67 2,17 1,69 2,12

Do muzeum / na wystawy 2,02 1,93 2,21 2 1,98 1,61 1,99 2,38 2,12 1,92 172 2,24 1,77 2,16

Na spotkania literackie 1,31 1,23 1,24 1,29 1,27 1,16 1,27 1,39 1,27 1,26 1,19 1.34 1,19 1,34

Na wydarzenia sportowe 1,59 2,2 2,24 2,02 1,88 1,85 1,9 1,86 2,13 1,81 1,77 1,97 1,84 1,95

Aktywnoœæ P³eæ Wiek Wykszta³cenie Poziom NKK Pozycja
zakorzenienia spo³eczna

K M < 29 30-59 > 60 P/Z Œ W N S ↓↓↓↓↓ ↑↑↑↑↑ ↓↓↓↓↓ ↑↑↑↑↑
JeŸdzi na rowerze 2,45 2,76 3,23 2,88 2,01 2,49 2,55 2,8 2,86 2,53 2,34 2,89 2,26 2,92

Biega 1,66 1,99 2,67 1,98 1,26 1,66 1,76 2,08 2,19 1,71 1,72 1,91 1,54 2,06

Chodzi na si³owniê 1,66 1,72 2,46 1,83 1,2 1,52 1,63 2,02 2,15 1,56 1,65 1,72 1,43 1,91

Chodzi na basen 1,78 1,74 2,39 1,91 1,34 1,6 1,77 1,93 1,96 1,72 1,68 1,86 1,53 1,96

Gra w gry zespo³owe 1,32 1,63 2,17 1,55 1,09 1,45 1,39 1,66 1,78 1,39 1,37 1,56 1,33 1,58

Uprawia sporty walki 1,07 1,28 1,36 1,14 1,02 1,09 1,13 1,16 1,17 1,11 1,13 1,13 1,11 1,14

Gra w tenisa / squasha 1,09 1,28 1,36 1,18 1,1 1,13 1,2 1,17 1,23 1,16 1,15 1,18 1,14 1,2

JeŸdzi na dzia³kê / uprawia
ogródek

2,5 2,45 2,06 2,52 2,61 2,55 2,48 2,4 1,93 2,61 2,34 2,68 2,58 2,38

Uczestniczy w imprezach
na œwie¿ym powietrzu 2,79 2,95 3,13 3,01 2,58 2,89 2,91 2,72 2,8 2,89 2,75 3,07 2,83 2,88
(np. grill, ognisko)

Źród³o: opracowanie w³asne.
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Odsetek gdañszczan, którzy w ostatnim okresie zaanga¿owali
siê w jak¹� formê dzia³ania spo³ecznego czy politycznego,
wynosi 53,5% i jest analogiczny do tego, jaki odnotowuje siê
w innych polskichmetropoliach (55%). Jest przy tym znacznie
wy¿szy ni¿ w skali ca³ego kraju (36%) (CBOS 2016c). Gdañski
wynik jest znacznie lepszy od tych, jakie rejestrowano kilka-
na�cie latwcze�niej.Wówczas gdañszczanie stosunkowo rzadko
uczêszczali na wybory samorz¹dowe, a znacz¹ca czê�æ nie po-
trafi³a wskazaæ ¿adnego reprezentanta w Radzie Miasta Gdañ-
ska czy radach dzielnic (Za³êcki 2003b). Mimo to w populacji
mieszkañców nadal znajduje siê wyra�ny odsetek osób wyco-
fanych ze sfery publicznej � niepodejmuj¹cych ¿adnej aktyw-
no�ci i niezainteresowanych jej podjêciem (47%) oraz niepodej-
muj¹cych aktywno�ci,ale potencjalnie deklaruj¹cych gotowo�æ
do zaanga¿owania (26%).Osób faktycznie aktywnych jest nie-
wiele ponad 1/4 (27%). Sytuacja ta jednak ulega stopniowo
wyra�nej zmianie � odsetek osób wycofanych spada (w ci¹gu
8 lat zmniejszy³ siê o 12 p.p.), ro�nie natomiast odsetek osób
zainteresowanych sprawami lokalnymi (w ci¹gu 8 lat zwiêkszy³
siê o 21 p.p. i wynosi obecnie 36%) (Za³êcki 2015). Rosn¹cy
poziom zaanga¿owania obywatelskiego gdañszczan wynika
z szeregu czynników. Jednym z nichmo¿e byæ o¿ywienie sytu-
acji politycznej w Polsce. Ten proces jest szczególnie wyra�ny
w du¿ych miastach, gdzie odbywaj¹ siê demonstracje, popu-
larne s¹ dzia³ania ruchów miejskich, a mobilizacjê spo³eczn¹
wzmacnia intensywne wykorzystywanie mediów spo³eczno-
�ciowych.
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Analizy statystyczne wskazuj¹ na zale¿no�æ wysokiego
natê¿enia aktywno�ci obywatelskich od szeregu czynników.
Kluczowym korelatem zaanga¿owania jest przede wszystkim
pozycja spo³eczna � im jest ona wy¿sza, tym czê�ciej dochodzi
do podejmowania ró¿nych form aktywno�ci (wyj¹tkiem jest
uczestnictwowwyborach oraz praca spo³eczna na rzeczwspól-
noty). Jedna ze sk³adowych pozycji spo³ecznej, czyli wykszta³-
cenie, ró¿nicuje czêstotliwo�æ podejmowania tych aktywno-
�ci, gdzie konieczne s¹ bardziej zaawansowane kompetencje,
np.kontakt z politykiem b¹d� urzêdnikiem administracji pañ-
stwowej czy przynale¿no�æ do organizacji pozarz¹dowych.
Nisk¹ czêstotliwo�æ aktywno�ci odnotowuje siê u najm³odszych
gdañszczan. S¹ oni bardziej aktywni na polu cyfrowym,
np. uczestnicz¹ w dyskusjach na tematy polityczne w Inter-
necie. Pewne konkretne typy zaanga¿owania obywatelskiego
ró¿nicuje te¿ miejsce zamieszkania. Przyk³adowo w nowych

Tabela 27.
Deklarowane rodzaje
aktywno�ci publicznej
realizowane w trakcie
ostatnich 12 miesiêcy
w próbie gdañszczan
oraz ogólnopolskiej.
Dane w %

Źród³o: opracowanie w³asne.

Aktywnoœæ Odsetek deklaracji

Polska (2016) Gdañsk (2018)

Podpisa³ petycjê 18 23

Przekaza³ lub zbiera³ fundusze na dzia³alnoœæ spo³eczn¹ 14 37

Bojkotowa³ lub celowo kupowa³ produkty 10 12

Kontaktowa³ z politykiem b¹dŸ urzêdnikiem administracji 6 4

Pisa³ w Internecie na tematy dotycz¹ce lokalnych spraw 6 9

Pisa³ w Internecie na tematy polityczne 6 11

Uczestniczy³ w spotkaniu b¹dŸ zgromadzeniu politycznym 4 7

Anga¿owa³ siê w kampaniê przed ostatnimi wyborami 3 2

Kontaktowa³ siê lub wystêpowa³ w mediach 2 3

Bra³ udzia³ w demonstracji 2 12

Kandydowa³ w ostatnich wyborach 1 1
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dzielnicach Gdañska wysokie s¹ odsetki osób g³osuj¹cych na
projekty w ramach bud¿etu obywatelskiego (zob. np. OBiAS
2018).

Tabela 28.
Liczebno�æ podejmowanych
aktywno�ci z uwzglêdnieniem
zmiennych niezale¿nych.
�rednia arytmetyczna

Źród³o: opracowanie w³asne.

56
Dane za https://pkw.gov.pl/.
Dostêp: 02.02.2019.

W Gdañsku mo¿na wyró¿niæ grupê hiperaktywnych oby-
watelsko mieszkañców, czêsto anga¿uj¹cych siê w ró¿ne formy
dzia³añ spo³ecznych i politycznych,w tymwnowemechanizmy
demokracji partycypacyjnej.Wydaje siê, ¿e ta grupa jest zbli-
¿ona pod wzglêdem liczebno�ci do g³osuj¹cych w wyborach
do rad dzielnic czy w kolejnych edycjach bud¿etów obywatel-
skich (�rednio kilkana�cie procent gdañszczan). Wiêcej osób
g³osuje w wyborach samorz¹dowych, choæ frekwencja w I turze
wyborów w 2014 roku by³a stosunkowo niska (40%), ni¿sza
ni¿ np. w Gdyni (45%) czy Sopocie (51%). Znacznie liczniej
gdañszczanie udali siê do lokali wyborczych w ostatnich wy-
borach samorz¹dowych w 2018 roku � g³osowa³o 61% osób
(60% gdynian i 62% sopocian)56. Warto jeszcze podkre�liæ, ¿e
z zebranegomateria³u empirycznego wynika, ¿e do organizacji
spo³ecznych przynale¿y 7,9% gdañszczan, a pracê na rzecz
swojego �rodowiska wykonuje 15,4%.W tym drugim przypadku
wska�nik dla ca³ej populacji jest wy¿szy i wynosi 23% (CBOS
2018c). Inna konstrukcja pytania sprawia jednak, ¿e trudno
jest te dane wprost porównywaæ.

Kategoria P³eæ Wiek Wykszta³cenie Poziom NKK Pozycja
zakorzenienia spo³eczna

K M < 29 30-59 > 60 P/Z Œ W N S ↓↓↓↓↓ ↑↑↑↑↑ ↓↓↓↓↓ ↑↑↑↑↑

Liczba podejmowanych
2,23 2,35 1,94 2,45 2,24 1,48 2,26 3,3 1,98 2,36 1,22 3,47 1,86 2,75

aktywnoœci
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Mimo generalnych podobieñstw w sposobach aktywno�ci
spo³ecznej i obywatelskiej gdañszczan do form zaanga¿owania,
jakie realizuj¹ mieszkañcy innych miejscowo�ci i regionów
w Polsce, warto przyjrzeæ siê, jakie znaczenia badani nadaj¹
tego rodzaju dzia³alno�ciom i jak postrzegaj¹ ich rolê w funk-
cjonowaniuma³ych ojczyzn.Przede wszystkim nale¿y podkre-
�liæ, ¿e skala deklarowanego zainteresowania aktywno�ciami
spo³ecznymi jest czynnikiem,którywyra�nie gdañszczan ró¿ni.
Z jednej strony w�ródmieszkañców znajduj¹ siê osoby bardzo
przywi¹zane do idei dzia³ania na rzecz lokalnych spo³eczno-
�ci, z drugiej � wielu ten aspekt ¿ycia w mie�cie albo nie inte-
resuje,albo na drodze do aktywnego dzia³ania staj¹ przed nimi
ró¿ne przeszkody.Badanych ró¿ni poza tymprzekonanie owa¿-
no�ci indywidualnego wp³ywu i poziom poczucia sprawstwa.
W�ród aktywnych gdañszczan panuje pogl¹d, ¿e mo¿na

wp³yn¹æ na to, jakmiasto siê rozwija,a samoorganizacja i dzia-
³anie na rzecz dobra wspólnego maj¹ sens. Jako przyk³ad po-
daje siê w tym kontek�cie ideê bud¿etu obywatelskiego, który
umo¿liwia zarówno sk³adanie propozycji realizacji projektów
zmiany najbli¿szego otoczenia, jak i wybór konkretnych przed-
siêwziêæ w procedurze g³osowania. Uruchamia to równie¿
mechanizm sprzê¿enia zwrotnego � identyfikacja z miejscem
sprzyja aktywno�ci, aktywno�æ za� wzmacnia poczucie lokal-
nej identyfikacji.

Zrobili jaki� placyk do uprawiania sportu, a potem
lokalna spo³eczno�æ zaczê³a go rozwijaæ i o niego
dba³a. Tu siê zrzuci³a, co� dokupi³a, dorobi³a, wiêc to
jest najlepszy dowód na to, ¿e gdañszczanom zale¿y.
Jak za co� siê bior¹, to czuj¹ siê tego czê�ci¹ i po pro-
stu to robi¹. (�) Przez te dzia³ania, ¿e ja widzia³am,
¿e my co� robimy, sadzimy, tam kto� co� montuje,
maluje, to jest najlepszy dowód na to, ¿e czujemy siê
czê�ci¹ miasta czy dzielnicy. [W7_K_27_W]
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W wypowiedziach badanych czêsto pojawia siê w¹tek po-
trzebywspierania organizacji aktywno�ci w lokalnych spo³ecz-
no�ciach,wyra�niejszego animowania ró¿nych form dzia³ania
dla otoczenia. Podkre�la siê tak¿e potrzebê wspierania zaan-
ga¿owania spo³ecznego oraz sieciowania aktorów instytucjo-
nalnych, którzy s¹ obecni w lokalnych �rodowiskach, jak rów-
nie¿ postuluje siê silniejsz¹ wspó³pracê ró¿nych podmiotów
i aktywnych liderów. Za istotne uwa¿a siê oddzia³ywanie rad
dzielnic, powo³anych miêdzy innymi do pe³nienia roli anima-
tora spo³ecznego zaanga¿owania,koordynatora dzia³añ podej-
mowanych w najbli¿szej okolicy. Pozytywn¹ rolê mog¹ pe³niæ
zarówno profesjonalnie zaplanowane, czêsto te¿ finansowane
ze �rodkówpublicznych,programy animowania dzielnicowych
spo³eczno�ci, jak i obecno�æ w ich przestrzeni wa¿nych dla
mieszkañców miejsc.

My prowadzili�my w³asny punkt handlowy i otwie-
raj¹c go w tej dzielnicy� On zmieni³ jej tryb ¿ycia.
Prowadzili�my zak³ad w Nowym Porcie, ko³o falowca.
Prowadzili�my to przez 3 lata. (�) Specjalnie wstrze-
lili�my siê w takie miejsce, gdzie nie ma takiej us³ugi.
(�) Dobrze wspominam tê wspó³pracê. Ci ludzie
mieli dodatkowemiejsce,gdziemogli przyj�æ,poplot-
kowaæ. Mieli te¿ okazjê naprawiæ swoje rzeczy, wiêc
byli zadowoleni, bo nie musieli wydawaæ pieniêdzy
na nowe. To podwy¿szy³o ich jako�æ ¿ycia. [W4_K_
25_�]

Czê�æ badanych podkre�la, ¿e nie tylko aktywne projekto-
wanie, ale te¿ w³¹czanie siê w dzia³ania spo³eczne w okolicy
wymaga pewnych kompetencji, których czêsto nie uczymy siê
ani w szkole, ani w domu rodzinnym. Pod tym wzglêdem rea-
lia animowania lokalnych spo³eczno�ci w Gdañsku nie ró¿ni¹
siê od analogicznych trudno�ci spotykanychw innychmiastach
czy regionach w skali ca³ego kraju. Pomimo to podejmuje siê
ró¿ne formy dzia³añ na rzecz ma³ych ojczyzn. Jedn¹ z okazji
do tego s¹GdañskieDni S¹siadów,podczas którychmieszkañcy
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wspó³pracuj¹ przy realizacji rozmaitych projektów spo³ecz-
nych. Jak relacjonuje jedna z badanych, w jednej z edycji pro-
gramu mieszkañcy podjêli dzia³ania polegaj¹ce na sadzeniu
drzew nad dzielnicowym oczkiemwodnym.Przyczyni³o siê to
do zwiêkszenia atrakcyjno�ci terenu i podniesienia poziomu
identyfikacji z nim. Warto dodaæ, ¿e dzia³ania te by³y konty-
nuacj¹ prac zainicjowanych wcze�niej, w ramach wcze�niej-
szej ods³ony gdañskiego bud¿etu obywatelskiego.
Aktywni mieszkañcy chêtnie korzystaj¹ z mo¿liwo�ci w³¹-

czania siê w ró¿ne formy zaanga¿owania spo³ecznego.Skutecz-
no�æ takiej aktywno�ci ro�nie, gdy jest ona mediowana przez
instytucje, a jednocze�nie nie jest zbyt wymagaj¹ca, czyli nie
trzeba jej organizowaæ i samodzielnie animowaæ. Przyk³adem
mog¹ byæ dzia³ania podejmowane przez du¿e firmy, które za-
chêcaj¹ pracowników do anga¿owania siê na rzecz lokalnej
spo³eczno�ci poza czasempracy.Dla czê�cimieszkañców szcze-
gólnie atrakcyjn¹ form¹ uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym
i aktywno�ci obywatelskiej jest wolontariat.
W wielu relacjach badani podkre�laj¹ generalnie rosn¹ce

zainteresowanie aktywno�ci¹ w lokalnych �rodowiskach i po-
prawê �wiadomo�ci czê�ci spo³eczeñstwa w tym zakresie.
Wskazuje siê na wzrost liczby inicjatyw spo³ecznych w naj-
bli¿szym otoczeniu, w tym takich, które przyczyniaj¹ siê do
o¿ywiania nie tylko centralnych czê�ci miasta, ale te¿ obszarów
bardziej peryferyjnych. Badani dostrzegaj¹ te¿ swoiste prze-
orientowanie priorytetów polityki miejskiej � z du¿ych, spek-
takularnych inwestycji infrastrukturalnych namniejsze, lokal-
nie prowadzone projekty spo³eczne. Sygnalizuje siê przy tym,
¿e zdaniemieszkañców zaczyna byæ coraz wyra�niej uwzglêd-
niane w planach strategicznych rozwoju miasta, czego dowo-
demmaj¹ byæ konsultacje spo³eczne czy zapraszanie dowspó³-
pracy lokalnych aktywistów.
Specyfika aktywno�ci obywatelskiej gdañszczan w du¿ej

mierze pokrywa siê z aktywno�ci¹ Polaków mieszkaj¹cych
w innych regionach kraju. Gdañsk jest jednak szczególnym
o�rodkiemzpunktuwidzenia animowaniadzia³añ spo³ecznych.
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Wp³yw na to maj¹ ró¿ne czynniki, m.in. tradycja solidarno-
�ciowa czy specyficzny zestaw norm i warto�ci bliski gdañsz-
czanom.Badani postrzegaj¹ Gdañsk jakomiasto oporu,dobr¹
przestrzeñ do manifestowania przywi¹zania do warto�ci de-
mokratycznych i progresywnych (np. praw kobiet).

Mieszkañcy jasno wyrazili sprzeciw wobec tych mar-
szów ONR-u. (�) Odzew spo³eczno�ci gdañskiej by³
dosyæ wyra�ny. Cieszê siê, ¿e du¿o osób popar³o tê
kontrmanifestacjê. Wiêkszo�æ ludzi nie musi popie-
raæ tego,chodz¹c namanifestacjê.Mog¹wyra¿aæ swój
sprzeciw w rozmowach ze swoimi znajomymi i jasno
komunikowaæ swoje pogl¹dy antyfaszystowskie.Tomi
wystarczy. (�) Gdañsk staje siê jedn¹ z takich euro-
pejskich stolic turystycznych.W tych rankingach jest
bardzo wysoko i siê tym chwali. I potêpia jakie� akty
wandalizmumaj¹ce zabarwienie nazistowskie.[W8_K
_36_W]

Nie bêdê siê odwo³ywa³ daleko wstecz, bo nie znam
mentalno�ci mieszkañców Gdañska z poprzednich
wieków.Chocia¿ zawsze byli wkurzaj¹cy dla centrali.
Ci¹gle siê buntowali. I tak jest ci¹gle. Trudno powie-
dzieæ, mo¿e taka przestrzeñ wokó³ nas powoduje, ¿e
my�limy, ¿e wolno nam wiêcej. [W26_M_40_W]

Wiele uwagi w rozmowach gdañszczanie po�wiêcaj¹ nie tyle
aktywno�ci spo³ecznej i obywatelskiej, co raczej barierom
w jej animowaniu i podejmowaniu. Mo¿na wyró¿niæ szereg
przyczyn tego stanu rzeczy, przede wszystkim: niski poziom
motywacji obywatelskiej, niechêæ do my�lenia w kategoriach
interesu zbiorowego, brak do�wiadczeñ w pracy na rzecz lo-
kalnej spo³eczno�ci czy przekonanie o nieskuteczno�ci dzia-
³ania na rzecz dobra wspólnego. Do�æ powszechne jest prze-
�wiadczenie, ¿e aktywno�ci podejmowane w lokalnej spo³ecz-
no�ci nie przynosz¹ spodziewanych rezultatów, a ¿eby móc
faktycznie wp³ywaæ na zmianê spo³eczn¹,nale¿y�mieæ w³adzê�
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i pe³niæ funkcje publiczne. W wyobra¿eniu czê�ci badanych
prace na rzecz ma³ej ojczyzny nie s¹ doceniane, a przy tym
brak sprzyjaj¹cych warunków,by je podejmowaæ � narzeka siê
z jednej strony na skomplikowane przepisy i przero�niêt¹ biu-
rokracjê, z drugiej na marazm i wycofanie s¹siadów.

My kiedy� z Tomkiem próbowali�my te schody zro-
biæ, to nampokradli pustaki. (�) Jak powiedzieli�my,
¿e z³o¿ymy siê po 10 z³otych, kupimy jakie� k¹towni-
ki i tak dalej, to skoñczy³o siê na tym, ¿e miasto to
powinno zrobiæ.Amiasto siê nie rwie. (�) Pisali�my,
¿eby te schody zrobili, to siê okaza³o, ¿e ich nie ma na
mapach. (�) Nie by³o funduszy na to.Tak naprawdê,
nie oszukujmy siê,my�my siê z³o¿yli,amusi ca³a ulica.
A ludzie s¹ tacy, ¿e do sk³adania siê, to nie bardzo.
[W2_K_38_P/Z]

W opowie�ciach o (nie)podejmowaniu aktywno�ci spo-
³ecznych i obywatelskich bardzo wyra�nie dominuje przeko-
nanie o tym, ¿e dzia³ania pojedynczych mieszkañców s¹ nie-
skuteczne, a zainteresowanie ze strony lokalnej spo³eczno�ci
� nik³e. Badani krytycznie odnosz¹ siê do obojêtno�ci ich s¹-
siadów na sprawy najbli¿szego otoczenia, czêsto jednak pod-
kre�laj¹c, ¿e oni sami tak¿e nie przejawiaj¹ zainteresowania
tematyk¹ lokalnych spo³eczno�ci,w których ¿yj¹.Niski poziom
poczucia sprawstwa w po³¹czeniu z bardzo siln¹ orientacj¹ na
zaspokajanie potrzeb indywidualnych sprawia, ¿e trudno jest
budowaæwspólnotê zorientowan¹wokó³ wspólnych celów.Nie
s¹ to problemy typowe dla Gdañska � te tendencje stanowi¹
odbicie bardziej generalnego trendu zmian spo³ecznych
w Polsce, a po czê�ci s¹ te¿ efektem ubocznym procesów indy-
widualizacji wspó³czesnych spo³eczeñstw. Za problem w o¿y-
wianiu aktywno�ci obywatelskich uwa¿any jest te¿ szereg cech
narodowych,jakie sobie przypisujemy � nadmierny krytycyzm
wzglêdem oddolnych inicjatyw,konfliktowo�æ i brak zaufania.



200

Jedno, co jest charakterystyczne i typowe dla naszej
nacji, to jest to, ¿e wszyscy szukamy jakich� podtek-
stów, jakiej� prywaty w tym wszystkim. I naprawdê
to jest ¿enuj¹ce. To, co funkcjonuje w Kanadzie, ¿e
ludzie siê anga¿uj¹w jakie� dzia³ania charytatywne�
Naprawdê s¹ w to zaanga¿owani bezinteresownie.
Natomiast my, Polacy, czy w Kanadzie, czy tu, to jak
kto� siê zaanga¿uje, to ka¿dy s¹siad traktuje to tak,
¿e kto� co� robi, bo ma w tym interes. Nie wiem, czy
to jest taka polska zawi�æ? Jak my w sobie tego nie
wyplenimy... Tego jest du¿o. [W21_M_70_�]

Źróde³ niskiego zainteresowania dzia³alno�ci¹ obywatelsk¹
w Polsce poszukuje siê tak¿ew rzekomoniskimpoziomie iden-
tyfikacji z miejscem. Rosn¹ca mobilno�æ spo³eczna jest wiêc
postrzegana jako czynnik negatywnie wp³ywaj¹cy na skalê za-
anga¿owania w dzia³ania na rzecz lokalnych spo³eczno�ci.
Szczególnie wyra�nie widaæ to na przyk³adziem³odychmiesz-
kañcówGdañska,którzy albo dopiero przenie�li siê domiasta,
albo czêsto zmieniaj¹ miejsce zamieszkania.W takiej sytuacji
relatywnie trudne jest zbudowanie trwa³ego przywi¹zania do
dzielnicy,w której siêmieszka,czy jej konkretnego fragmentu.
Czê�æ badanych podkre�la wprost, ¿e nie czuj¹ siê na tyle
zwi¹zani z miejscem, w którym w danym momencie przeby-
waj¹, ¿eby budowaæ z przestrzeni¹ relacje spo³ecznego zaan-
ga¿owania.
W rozmowach pojawia siê te¿ w¹tek têsknoty za aktywno-

�ciami z przesz³o�ci,czyli za czasami,które s¹ postrzegane jako
bardziej sprzyjaj¹ce integrowaniu siê s¹siadów, tworzeniu
wspólnych inicjatyw i dzia³aniom prowspólnotowym.Podkre-
�la siê te¿, ¿e specyfika bliskich relacji, a co za tym idzie tak¿e
sk³onno�ci do dzia³ania na rzecz dobra wspólnego, zale¿y od
specyfiki dzielnicy, w której siê mieszka. Inaczej postrzegane
s¹ osiedla, na terenie których s¹siedzi siê znaj¹ i czêsto dziel¹
wspóln¹ przestrzeñ od dekad, inaczej za� ocenia siê styl ¿ycia
mieszkañców nowych osiedli, bardziej homogenicznych pod
k¹tem struktury spo³eczno-demograficznej lokatorów.
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Dostrzegam naprawdê spore ró¿nice miêdzy moim
mieszkaniemnaPrzymorzuw falowcu,amoimmiesz-
kaniem teraz w do�æ ³adnym bloku na strze¿onym
osiedlu naMorenie. Tamby³o trochê jakw takiej wiej-
skiej komunie. Wszyscy siê znali. (�) Nigdy te¿ nie
do�wiadczy³am czego�, o czym ludzie mówi¹, ¿e jak
mieszkasz w falowcu, to wszyscy s³ysz¹, jak siê k³ó-
cisz i uprawiasz seks. Ja mieszka³am na piêtrze prak-
tycznie z samymi emerytami i nikt nigdy nie zwróci³
mi uwagi, ¿e siê zachowywa³am g³o�no. (�) Teraz,
jak mieszkam tam na Morenie, to nie znam swoich
s¹siadów.Znam ich z widzenia,mówiê�dzieñ dobry�,
jest kulturalnie, ale nie powiem nic o nich. (�) Mam
wra¿enie, ¿e tamci starsi pamiêtaj¹ jeszcze czasy bu-
dowania jakich� takich spo³eczno�ci, ¿e s¹siedzi siê
znaj¹. Oni sami mnie zaczepiali, pytali. Naturalnym
by³o to, ¿e oni mnie pytali, sk¹d wracam, co studiujê
i naturalne by³o to, ¿e ja odpowiada³am. A na tym
moim nowym osiedlu tego nie ma. Ja naprawdêmam
te¿ tak,¿e za tamtym czym� têskniê. Jak by³y remonty,
wymieniane rury i tak dalej, to nie ba³am siê kluczy
od mieszkania s¹siadce, takiej poczciwej, starej ko-
biecinie, zostawiæ. [W10_K_29_W]
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Gdañsk nale¿y bez w¹tpienia zaliczyæ do grupy miast o �wy-
mienionej krwi�, w których wraz z zakoñczeniem II wojny
�wiatowej nastêpowa³y ruchy ludno�ciowe, prowadz¹ce do
czasami niemal ca³kowitej wymiany populacji mieszkañców
(Lewicka 2012).WGdañsku,wskutek przesuniêcia granic pañ-
stwowych, w miejsce Niemców, którzy w okresie miêdzywo-
jennym stanowili zdecydowan¹wiêkszo�æ,pojawiaæ siê zaczêli
Polacy. Trzy lata po wojnie ludno�æ nap³ywowa stanowi³a po-
nad 90% mieszkañców (Micha³owski 2011b). G³ównie byli to
przybysze z ró¿nych regionów Polski Centralnej i wysiedleni
ze Wschodu. Na ludno�æ miejscow¹ sk³adali siê nielicznie po-
zostaj¹cy jeszcze w mie�cie Niemcy,mieszkaj¹cy w nim przed
wojn¹ Polacy oraz zawsze obecni w Gdañsku Kaszubi. Mo¿na
zatem powiedzieæ, ¿e ludzie o ró¿nym pochodzeniu i ró¿nych
to¿samo�ciach k³adli podwaliny pod dzisiejszy Gdañsk.Ta po-
wstaj¹ca spo³eczno�æ miejska daleka by³a jednak od integra-
cji.Wspólne miejsce zamieszkania nie oddala³o ró¿nic kultu-
rowych i historycznych zasz³o�ci (Perkowski 2013).W pó�niej-
szych latach miasto spo³ecznie �okrzepnie�, równolegle jed-
nak wci¹¿ bêdzie wzrasta³a liczba jego mieszkañców.W latach
50. populacja powiêkszy siê o sto tysiêcy i dojdzie do trzystu
tysiêcy, z czego oko³o 40% nowych mieszkañców pojawi siê
w mie�cie wskutek ruchów migracyjnych. Tym samym prze-
kroczona zostanie liczebno�æ przedwojennego Danzigu.
Przez nastêpne dekady Gdañsk wmniejszym lub wiêkszym

stopniu kszta³towa³y migracje zwi¹zane z jego rozwojem jako
o�rodka przemys³owego, ale te¿ coraz wyra�niej regionalnego
centrum akademickiego. Skutek jest taki, ¿e blisko po³owa
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dzisiejszych mieszkañców zameldowanych na pobyt sta³y
i czasowy nie urodzi³a siê wGdañsku (Gdañskw liczbach 2019).
Z drugiej strony miasto w dalszym ci¹gu jest celem migracji,
a najlepszym dowodem jej znaczenia jest niedu¿y, ale syste-
matyczny i wyj¹tkowy w skali kraju wzrost jego liczby ludno-
�ci w ostatnich latach, o czym obok dodatniego salda migracji
decyduje dodatni przyrost naturalny. St¹d nie dziwi fakt, ¿e
ruchymigracyjne i ich konsekwencje sta³y siê istotnym punk-
tem odniesienia dla zrelacjonowanych w ksi¹¿ce badañ albo,
mówi¹c inaczej,badaj¹c to¿samo�æ gdañszczan,nie sposób siê
do owych ruchów nie odwo³ywaæ.
Gdañsk, jak zwyk³o siê podkre�laæ,niemal od swego zarania,

ze wzglêdu na portowy charakter i zawirowane losy historycz-
ne, by³ miejscem, przez które przewijali siê ludzie o rozmaitym
pochodzeniu. Tym samym spotyka³y siê tutaj ró¿ne tradycje
i ró¿ne kultury. Ta heterogeniczno�æ musia³a siê te¿ pojawiæ
w polskim Gdañsku po II wojnie �wiatowej.Widaæ to w wypo-
wiedziach starszych mieszkañców, którzy pamiêtaj¹ miasto
sprzed kilkudziesiêciu lat, gdy zaludniane by³o przybyszami
z ca³ego bez ma³a kraju. Dla nich pochodzenie by³o podsta-
wow¹ cech¹ definiuj¹c¹ wówczas cz³owieka. ¯ywe by³y prze-
cie¿ jeszcze tradycje przywo¿one do Gdañska z rodzinnych
stron, pielêgnowane choæby przy okazji �wi¹t bo¿onarodze-
niowych czy wielkanocnych. Z czasem na bazie tych ró¿nic
regionalnych formowa³a siê nowa spo³eczno�æ miejska: rodo-
wody przyjezdnych odchodzi³y na drugi plan, a ros³o znacze-
nie identyfikacji lokalnej. Jednak im �wie¿szej daty s¹migranci,
tym czê�ciej odwo³ywanie siê do pochodzenia przestaje mieæ
znaczenie. Ro�nie natomiast znaczenie chêci wpasowania siê
w gdañsk¹ spo³eczno�æ w momencie adaptowania siê do niej.
Dzisiejszy Gdañsk to miasto o potencjale, który przyci¹ga i do
pewnego stopnia oswaja migrantów. Wspó³cze�ni przybysze
to w wiêkszo�ci studenci i osoby ju¿ wykszta³cone w okre�lo-
nych kierunkach, wywodz¹ce siê z regionu i województw
o�ciennych. Niewykluczone, ¿e dla pewnej czê�ci z nich, co
pokazuj¹ badania, Gdañsk mo¿e byæ tylko przystankiem
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na drodze w poszukiwaniu bardziej satysfakcjonuj¹cych wa-
runków ¿ycia.
Gdañsk ostatnich lat jest miastem, z którym jego miesz-

kañcy niemal powszechnie siê identyfikuj¹ (Za³êcki i Tobis
2011; Micha³owski i Zbieranek 2011). Dla zdecydowanej wiêk-
szo�ci zarówno zakorzenionychmieszkañców, jak i nowo przy-
by³ych,Gdañsk jawi siê jako miasto im bliskie.Natomiast daje
siê zauwa¿yæ prawid³owo�æ mówi¹c¹, ¿e osoby zakorzenione
generalnie wykazuj¹mocniejsz¹ identyfikacjê terytorialn¹ na
wszystkich poziomach, pocz¹wszy od dzielnicy, a skoñczyw-
szy na Europie. W przypadku Gdañska wa¿nymi elementami
wp³ywaj¹cymi na emocjonalne postawy wzglêdem miasta s¹
jego walory geograficzno-przyrodnicze, zabytkowa architek-
tura i symbolicznewarto�ci,przedewszystkimwolno�æ i otwar-
to�æ.O stopniu identyfikacji decyduj¹ równie¿ takie czynniki,
jak: satysfakcja z pracy, poziom ¿ycia czy gêsto�æ sieci relacji
spo³ecznych.Corazwiêksz¹ rolêw to¿samo�ciowychnarracjach
gdañszczan odgrywa te¿ pamiêæ o prywatnych losach w kon-
tek�ciemiejsca,w którymsiê ¿yje.Miasto o�wymienionej krwi�
i kszta³towane w istotnym stopniu przez migrantów, a zatem
pozbawione choæby ci¹g³o�ci zwi¹zanych z ¿yciem rodzinnym
jego mieszkañców, z czasem doczeka³o siê prywatnych mito-
logii, sprawiaj¹cych, ¿e to¿samo�æ gdañszczan zaczê³a nabie-
raæ innegowymiaru.Lokalne tradycje ¿ycia codziennego,wspo-
mnienia i do�wiadczenia ludzi staj¹ siê obiektem przekazu,
który formuje spo³eczno�æ miejsk¹.
Silna identyfikacja z Gdañskiem jest wiêc kluczowym ele-

mentem to¿samo�ci mieszkañców. Tym samym fakt zamiesz-
kiwania, niezale¿nie jak d³ugo, okazuje siê wystarczaj¹cy, aby
zosta³y pobudzone pozytywne emocje w stosunku do miasta.
Wyra�niewidaæ,¿ewpostawachmieszkañców górê bior¹ uczu-
cia, a gdzie� z ty³u pozostaj¹ czyny.Z przeprowadzonych badañ
wynika,¿e dzia³aniaw sferze publicznejmiasta,mog¹cewzmac-
niaæ lokaln¹ to¿samo�æ, dotycz¹ nielicznej grupy mieszkañ-
ców.Wiêkszo�æ buduje to¿samo�æ na bazie uczuæ.Aktywnymi
obywatelsko s¹ osoby zakorzenione w Gdañsku, za� czê�ciej
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nieaktywni pozostaj¹migranci.Nak³ada siê na to czynnik geo-
graficzny. O ile aktywni zamieszkuj¹ g³ównie dzielnice cen-
tralne, takie jak �ródmie�cie,Wrzeszcz czy Oliwa,w dzielnicach
po³udniowych czê�ciej spotyka siê gdañszczan, którzy wyka-
zuj¹ siê relatywnie niskim poziom zaanga¿owania spo³eczne-
go czy obywatelskiego. Te ró¿nice natomiast, co nale¿y jeszcze
raz podkre�liæ,nie wa¿¹ na stosunku domiasta.Zarówno osoby
bardziej, jak i mniej aktywne deklaruj¹ równie silne przywi¹-
zanie do Gdañska jako miejsca zamieszkania � ¿ycia, nauki,
pracy i spêdzania wolnego czasu.
Z danych wynika, ¿e Gdañsk, je�li chodzi o aktywno�æ spo-

³eczn¹, wypada podobnie jak inne wiêksze miasta w Polsce.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e nie jest ani dobrze, ani �le. Warto jed-
nak przygl¹daæ siê aktywno�ci spo³ecznej gdañszczan z dwóch
perspektyw. Po pierwsze, nast¹pi³ wyra�ny rozwój instytucji
obywatelskich, które przynosz¹ szereg mo¿liwo�ci w³¹czania
siê w ¿ycie spo³eczno�ci miejskiej. Po drugie, niezbyt silne za-
anga¿owanie spo³eczne ogó³u populacji gdañszczan jest rów-
nowa¿one jako�ci¹ i ró¿norodno�ci¹ dzia³añ podejmowanych
przez aktywn¹ mniejszo�æ. Warto to widzieæ przez pryzmat
tego, czym zajmuj¹ siê gdañszczanie, którzy zdecydowali siê
dzia³aæ. Czêsto s¹ to rzeczy spektakularne, niezwykle warto-
�ciowe i inspiruj¹ce. Zauwa¿a³ to Prezydent Miasta Gdañska
Pawe³ Adamowicz, który w swoim komentarzu do niezbyt wy-
sokiej frekwencji w g³osowaniu na projekty w ramach bud¿e-
tu obywatelskiego napisa³: �Bez bud¿etu obywatelskiego co
roku od 33 do 51 tysiêcy gdañszczan mniej praktykowa³oby
demokracjê i nie anga¿owa³oby siê w starania i poparcie dla
swoich projektów. Tak wiêc: warto by³o!� (2018: 95).
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