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STRESZCZENIE

W dobie procesów globalizacji, rzucających nowe światło na kwestię tery-
torialnych postaw społecznej solidarności, interesującym wydaje się określenie 
czynników, które posiadają decydujące znaczenie w kształtowaniu więzi jed-
nostki z jej miejscem zamieszkania. Problematyka więzi z terytorium nabiera 
szczególnego znaczenia zwłaszcza w odniesieniu do środowiska miejskiego, 
w dużo większym stopniu podatnego na zachodzące zmiany. Głównym celem 
niniejszego artykułu jest wskazanie dominujących typów przywiązania mieszkań-
ców do swojego miasta oraz określenie korelatów ich występowania w badanej 
zbiorowości mieszkańców Łodzi. 
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1. WSTĘP 

Rozwój środków masowego przekazu oraz procesy ruchliwości wertykalnej 
i horyzontalnej niewątpliwie prowadzą do ograniczenia integrującej roli prze-
strzeni. Nie pozostaje to bez znaczenia dla życia wspólnot w tym także wspólnot 
ukonstytuowanych na podstawie więzi terytorialnych. Swobodne, przestrzenne 
przemieszczanie się jednostek oraz pojawienie się ponadnarodowego rynku pracy 
wpłynęło na proces dezintegracji społeczności lokalnych. Na podstawie wyników 
wielu badań zrealizowanych zarówno w krajach Europy Zachodniej i Ameryki 
przyjmuje się hipotezę, że przestrzeń przestaje pełnić rolę trwałej podstawy więzi 
społecznych [Wellman, Carrington, Hall 1988; Bryden1994]. Wielu autorów, do-
strzegających potrzebę badań nad zagadnieniami więzi i tożsamości terytorialnej 
podkreśla, iż w dobie globalizacji, przejawiającej się w powszechnym dostępie 
do informacji i nowoczesnych źródeł komunikacji oraz w sytuacji zmniejszenia 
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terytorialnego przypisania jednostki bardzo trudno badać związki człowieka 
z zamieszkiwanym przez niego terytorium [Sadowski 1999].

W warunkach społeczeństwa tradycyjnego, charakteryzującego się małą 
przestrzenną ruchliwością spowodowaną istnieniem geograficznych ograniczeń 
oraz niskim poziomem sił wytwórczych, jednostki zmuszone były do życia 
razem i współdziałania w celu zaspokajania swoich potrzeb, których realizacja 
nie była możliwa w drodze indywidualnych działań. Zachowania kolektywne 
prowadziły nie tylko do zaspokajania potrzeb, lecz również stanowiły źródło 
kształtowania zbiorowej tożsamości i zbiorowej wyobraźni [Starosta 2003]. 
Przypisanie tej aktywności do konkretnego terytorium, chociażby ze względu 
na ograniczone możliwości przestrzennego przemieszczania się jednostek oraz 
separacji od innych zbiorowości, powodowało tworzenie lokalnych instytucji, co 
także wzmacniało przynależność i tworzyło przywiązanie do określonego tery-
torium. Pokonanie ograniczeń geograficznych w znacznym stopniu „uwalniało 
jednostkę od konieczności poddawania się dyktatowi struktur kolektywnych” 
[Starosta 2003: 122]. 

W odniesieniu do układów lokalnych stwierdza się, że środowisko lokalne 
straciło swoje pierwotne znaczenie zaspokajania potrzeb mieszkańców i zmieniać 
się może w czynnik społecznej degradacji. Tezę taką znajdujemy u Baumana 
[1997]. Autor sugeruje, iż domeną naszych czasów świadczącą o sukcesie ży-
ciowym jest ciągła zmiana miejsca przebywania. Ten, kto podróżuje, nie jest 
związany z jednym konkretnym miejscem, jest wolny od ograniczeń przestrzen-
nych – ten odniósł sukces. Natomiast osoby pozostające na miejscu, wykluczone 
z dostępu do dóbr materialnych i możliwości zmiany miejsca przebywania, bliskie 
są poczuciu klęski życiowej. Przedstawiciele tych dwóch odległych od siebie 
światów znajdują się, jak wskazuje Autor, na przeciwstawnych biegunach nowego 
rozwarstwienia, pomiędzy którymi brak jakiejkolwiek komunikacji [Bauman 
1997]. Tak więc zakorzenienie lokalne, jeszcze całkiem niedawno odczytywane 
jako zjawisko pozytywne postrzegane może być obecnie jako czynnik społecznej 
deprywacji.

Można zatem stwierdzić, że globalizacja prowadzi do wzmocnienia podzia-
łów klasowych, które dużo bardziej uwidaczniają się w ośrodkach wielkomiej-
skich. Ta część zbiorowości miejskiej, która z powodu utraty pracy, korzystania 
z pomocy socjalnej oferowanej przez państwo bądź z innych powodów ulegająca 
pauperyzacji, podlega procesom wykluczenia poza ramy społeczeństwa insty-
tucjonalnego, skazana jest według niektórych autorów na lokalizm [Bauman 
1997; Starosta 2001]. Ów „negatywny lokalizm” z jednej strony może stanowić 
czynnik społecznej deprywacji, z drugiej zaś może być podstawą formowania 
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się wspólnot zorientowanych na obronę własnych interesów i spełniających rolę 
samopomocową dla ich członków. W wyniku procesów wykluczenia społecznego, 
a także utraty poczucia bezpieczeństwa, nie tylko ekonomicznego, terytorium 
zaczyna odgrywać rolę czynnika integrującego [Rykiel 2000; Starosta 2003]. 
Druga zbiorowość, skupiająca jednostki o wysokich statusach społeczno– eko-
nomicznych, posiada środki do dokonywania wspomnianych wcześniej wyborów 
miejsca zamieszkania bądź chociażby ma możliwość podróżowania. Ta zamożna, 
dobrze wykształcona część mieszkańców wielkich miast tworzy tzw. klasę me-
tropolitalną czy inaczej światową. Zdaniem Kantera klasę tę „charakteryzują trzy 
„K”: koncept – posiadanie wiedzy i idei; kompetencja – zdolność do działania 
w najwyższym standardzie i w każdym miejscu; oraz koneksje – relacje i dostęp 
do zasobów innych ludzi i organizacji na całym świecie” [Kanter, za Jałowiecki 
2000: 99]. Tę grupę ludności w coraz większym stopniu charakteryzuje indywi-
dualizm, który prowadzi do uczestnictwa w wybranych grupach zorganizowa-
nych na bazie wspólnych zainteresowań czy interesów, nie koniecznie o podłożu 
terytorialnym. Równocześnie funkcjonuje ona w przestrzeni wirtualnej „dla 
członka metropolitalnej klasy buszującego w cyberprzestrzeni sąsiadem staje się 
partner-internauta, bez względu na miejsce zamieszkania i fizyczną odległość” 
[Jałowiecki 2000: 99]. 

Znaczącym problemem jest utrata tożsamości zbiorowej, poczucie alienacji 
przestrzennej, ucieczki w prywatność i innych negatywnych dla przetrwania 
społeczności lokalnej skutków. „Coraz większe masy ludzi, wykorzenione ze 
swoich społeczności lokalnych, żyją w przestrzeniach organizacyjnych i w zapro-
gramowanym czasie – i sensu tego nie rozumieją. W takiej sytuacji najbardziej 
typowym odruchem jest ucieczka w prywatność, niechęć do wspólnych działań, 
poszukiwanie zastępczych obszarów aktywności, na których można wyrazić swoją 
indywidualność. W skrajnych przypadkach ucieczka wyraża się w zachowaniach 
patologicznych [...]” [Jałowiecki 1989: 86]. Procesy, o jakich pisze Jałowiecki, 
dotyczą głównie sytuacji społeczeństwa miejskiego. Jak wskazuje inny autor, „[...] 
głównie przez odniesienie do rodzaju więzi społecznej, występującej w mieście 
dla opisania zachowań i przeżyć jednostkowych, jak i zachowań zbiorowości 
wprowadza się pojęcia anonimowości, atomizacji, izolacji, osamotnienia, in-
dywidualizacji, cząstkowości (więzi), intymności” [Stasiak 1982: 67]. W coraz 
większym stopniu mamy do czynienia z atrofią więzi o podłożu terytorialnym. 
Sama specyfika miasta jako środowiska życia dawała duże możliwości izolacji, 
anonimowości, jako swoisty wyraz miejskiego stylu życia, nie jest to więc kwe-
stia uruchomiona przez procesy globalizacji. Nowość polega na tym, iż więzi 
o charakterze lokalnym, jakie dominowały w miastach industrialnych [Starosta, 
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2003] w coraz większym stopniu ulegają zamianie na więzi o zabarwieniu ponad-
lokalnym, lub podlegają ograniczeniu do najmniejszych personal communities 
[Wellman, Carrington, Hall 1988]. 

W kontekście przedstawionych wyżej problemów, rzucających nowe światło 
na kwestie podstaw lokalnej tożsamości, jak i znaczenia przywiązania do okre-
ślonego terytorium dla współczesnego człowieka, interesującym wydaje się okre-
ślenie czynników, które posiadają decydujące znaczenie w kształtowaniu więzi 
jednostki z jej miejscem zamieszkania. W literaturze coraz częściej podkreśla się, 
iż na skutek procesu globalizacji zmianie ulegają nie tylko ekonomiczne podstawy 
funkcjonowania społeczeństwa, społeczna stratyfikacja, czy przestrzenne zago-
spodarowanie miast, ale także więzi łączące jednostki z otoczeniem. Zagadnie-
nia więzi społecznej stają się zatem istotnym problemem poruszanym nie tylko 
przez socjologów, ale coraz częściej przez polityków i masmedia. Problematyka 
społecznych związków z terytorium nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza 
w odniesieniu do środowiska miejskiego, w dużo większym stopniu podatnego na 
zachodzące zmiany. Zasadnicze cechy miejskości, takie jak wielkość, gęstość i he-
terogeniczność, powodują szereg konsekwencji dla społecznych, ekonomicznych 
i przestrzennych podstaw życia społecznego. Heterogeniczność mieszkańców 
miasta pod względem pochodzenia, statusu społecznego i odmiennej sytuacji 
życiowej może być czynnikiem wpływającym na charakter związków jednostki 
z jej społecznym otoczeniem. Słabe zakorzenienie w przestrzeni miasta może 
być przyczyną zwielokrotnienia migracji oraz osłabienia znamion przynależno-
ści [Wirth 1964]. Współcześnie zachodzące procesy globalizacji wpływające 
z jednej strony na zasadnicze, obiektywne przemiany w sytuacji aglomeracji 
miejskich, a z drugiej strony coraz większe znaczenie czynników powodujących 
zmniejszającą się rolę terytorialnych podstaw więzi społecznych, powodują, iż 
prezentowana w niniejszym opracowaniu problematyka nabiera istotnego zna-
czenia w badaniach socjologii zbiorowości terytorialnych.

2. WIĘŹ MIESZKAŃCÓW Z MIASTEM –  
OPERACJONALIZACJA POJĘCIA

Więź mieszkańców z miastem można najogólniej określić jako całokształt sto-
sunków i zależności trzymających jednostkę w mieście. W skład tych zależności 
wchodzą, używając terminologii zaproponowanej przez Znanieckiego [Znaniecki, 
Ziółkowski 1984], względy obiektywno – społeczne, a więc takie systemy powią-
zań, jak praca, dom, rodzina oraz subiektywno-indywidualistyczne, odnoszące się 
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do poczucia przywiązania do miasta jako wartości. Definicję obejmującą dwa wy-
miary relacji jednostka – jej miasto odnajdujemy w pracy Malikowskiego będącej 
całościową prezentacją zagadnień więzi z miastem. Zjawisko to rozumiane jest 
przez Autora jako „całokształt obiektywnych zależności pomiędzy mieszańcami 
a miastem, ich postaw wobec miasta oraz poczucie łączności z nim” [Malikowski 
1984: 9]. Zatem pojęcie więzi z miastem obejmuje dwa zasadnicze wymiary: 
zespół obiektywnych powiązań mieszkańców z miastem oraz ich subiektywny 
stosunek do miasta. Jak wskazuje dalej autor: „W pierwszym przypadku miasto 
rozpatrywane jest raczej jako obiekt fizyczny (przestrzenno-ludzki), w drugim 
– jako wartość” [Malikowski 1984: 9].

W socjologicznej literaturze amerykańskiej używane jest również pojęcie 
„przywiązania do społeczności lokalnej” (community attachment) jako propozycja 
ujmowania więzi jednostki z miejscowością zamieszkania [Kasarda, Janovitz 
1974]. Termin przywiązanie obejmuje całokształt stosunku jednostki do lokalnej 
społeczności (miasta, wsi), lokalny sentyment, więzi rodzinne i przyjacielskie 
oraz partycypacje społeczną i zainteresowanie sprawami lokalnymi [Kasarda, 
Janovitz 1974]. Należy zatem uznać, iż pojęcie to jest szeroko rozumiane, bowiem 
uwzględnia zarówno obiektywne, jak i subiektywne aspekty powiązań pomiędzy 
jednostką a lokalnym środowiskiem. Natomiast w polskiej literaturze przedmiotu 
pojęcie przywiązania odnosi się raczej do świadomościowych związków jednostki 
z miejscowością zamieszkania. Terminy takie, jak „powiązanie z miastem”, czy 
„związki z miastem” w większym stopniu oddają wymiar obiektywnych więzi 
mieszkańców z miastem [por. Malikowski 1984]. Przedmiotem zainteresowania, 
jaki leży u podstaw niniejszego opracowania uczyniono wymiar świadomoś-
ciowych relacji między jednostką a zamieszkiwanym przez nią terytorium. Ów 
świadomościowy charakter więzi jest często określany mianem psychospołecz-
nych powiązań jednostki z jej miejscowością zamieszkania. W socjologii pojęcie 
więzi psychospołecznej określane jest często jako identyfikacja, co nawet w 
języku potocznym rozumiane jest jako utożsamianie się jednostki z daną spo-
łecznością, grupą, wsią, miastem, rodziną, narodem itp. [Turowski 1995: 22]. 
Więź społeczna stanowi zatem podstawę formowania się tożsamości społecznej. 
W tym ujęciu traktowana jest raczej jako własność jednostek, niż określonych 
całości społecznych [Marody, Poleszczuk 2004]. Należy więc podkreślić, iż więź 
psychospołeczna obejmuje świadomościowy aspekt przywiązania do grupy lub 
zbiorowości. 

W badaniach więzi z określonym terytorium mamy do czynienia z utożsa-
mianiem się z pewnym obszarem, przestrzennie zlokalizowanymi symbolami, 
wartościami oraz tradycją historyczną i kulturową danego terytorium [Prawelska 
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– Skrzypek 1989]. Problem więzi z miastem wynika z odmiennego jego trakto-
wania i rozumienia. Miasto pojmowane jest w tym przypadku nie jako system 
społeczny, w których rozwijane są rozmaite rodzaje powiązań pomiędzy pod-
miotami w nich uczestniczącymi, ale jako wartość. Jak wskazuje Jacher, „miasto 
posiadające swój charakter i własną ‘twarz’ stanowi dla jego mieszkańców pewną 
wartość i jest podstawą do wytworzenia się więzi społecznej z miastem” [Jacher 
1987: 89]. Miasto dla swoich mieszkańców staje się nie tylko źródłem obiektyw-
nych powiązań, „sił trzymających jednostkę w mieście” [Malikowski 1984], ale 
także przedmiotem postaw, opinii, poczucia emocjonalnej łączności. 

Polskim socjologiem, który problem więzi z miastem uczynił przedmiotem 
bardziej całościowej refleksji, był Franciszek Jakubczak badający więź miesz-
kańców z Warszawą. Jego zdaniem „więź mieszkańców z miastem stanowi część 
składową więzi społecznych ukształtowanych w obrębie danej przestrzeni miej-
skiej – nie wyczerpuje ich jednak, ani się do nich nie ogranicza. Więź mieszkań-
ców z miastem przejawia się tylko w pewnych aspektach więzi ogólno miejskich 
– tych mianowicie, które ‘przechodzą przez świadomość’ i wywołują określoną 
postawę do miasta” [Jakubczak 1969: 131]. Jak wskazywał Jakubczak, trudność 
w jednoznacznym zdefiniowaniu zagadnienia więzi mieszkańców z miastem 
wiąże się z rozległością i złożonością „ogólnej problematyki więzi społecznej 
w obrębie miasta, w której zawiera się interesująca nas tutaj więź cząstkowa, 
znajdująca najbardziej skrystalizowany wyraz w zjawisku ‘przywiązania do 
miasta’” [Jakubczak 1969:132]. W swoim badaniu wykorzystał materiał pamięt-
nikarski i zajął się zagadnieniami więzi z miastem z perspektywy: zatrudnienia, 
udziału w organizacjach, więzi sąsiedzkiej, osiedlowej, rodzinnej oraz więzi przez 
instytucje kulturowo-oświatowe i środki masowego przekazu. Należy zwrócić 
uwagę, iż w omawianym przypadku mamy do czynienia z brakiem pojęciowego 
rozgraniczenia pomiędzy pojęciem więzi społecznej w mieście a więzią z mia-
stem. Można nawet z dużą pewnością powiedzieć, iż większość wyróżnionych 
i analizowanych przez autora aspektów więzi społecznej dotyczy problemu więzi 
w mieście. Zauważalne jest także, sprawiające wrażenie przypadkowego, prze-
mieszanie czynników obiektywnych i subiektywnych więzi z miastem. 

Całościową analizę zagadnienia, uwzględniającą subiektywne (wyrażone 
w postawach wobec miasta i identyfikacji z nim) i obiektywne podstawy kształ-
towania się więzi łączącej mieszkańców ze swoim miastem, znajdujemy w pracy 
M. Malikowskiego “Więź mieszkańców z miastem. Studium socjologiczne na 
przykładzie społeczeństwa miasta Rzeszowa” [1984]. Badania stanowiące pod-
stawę prezentowanych przez autora rozważań opierały się na analizie materiału 
ilościowego zebranego na reprezentacyjnej próbie mieszkańców Rzeszowa oraz 
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jakościowego w postaci wywiadów swobodnych, wypracowań studenckich 
i pamiętników nadsyłanych na konkurs „Moje Miasto Rzeszów”. Łącząc dwie me-
tody badania autor, jak sam wskazuje, dążył do połączenia „indywidualizującego  
i generalizującego kąta widzenia” [Malikowski 1984: 6]. Głównymi kategoriami 
badawczymi w omawianej pracy były: zależności strukturalno-funkcjonalne, 
mające charakter na ogół nieuświadomionych zależności pomiędzy ludźmi ży-
jącymi w jednym społeczeństwie, a dotyczących głównie norm wynikających 
z pełnienia określonych ról społecznych, zawodowych, zajmowania określonych 
stanowisk itp., zależności wynikające ze świadomych oddziaływań ludzi na 
siebie realizujących się przeważnie w obrębie grup nieformalnych (rodzinnych, 
towarzyskich, sąsiedzkich), działania na rzecz miasta oraz postawy wobec miasta, 
a w szczególności poczucia łączności z nim [Malikowski 1984]. 

Efektem przeprowadzonych przez autora analiz było skonstruowanie typów 
więzi mieszkańców z miastem uwzględniających wzajemne powiązanie czynni-
ków natury obiektywnej z aspektami świadomościowymi przywiązania jednostki 
do miasta. Wyróżnione zostały zatem trzy podstawowe typy więzi z miastem. 
Więź rzeczowa, jest pochodną takich czynników natury obiektywnej jak praca, 
stanowisko, mieszkanie. Więź osobowa, która warunkowana była w głównej 
mierze takimi czynnikami jak: własny awans cywilizacyjny, atrakcyjność wiel-
komiejskiego stylu życia oraz kontakty osobowe z innymi mieszkańcami miasta. 
Więź symboliczna, która najsilniej związana była ze sferą świadomościową. Po-
wstawała na bazie pozytywnych postaw względem miasta, dumy oraz poczucia 
łączności z nim [Malikowski 1984: 130-133]. 

Należy zauważyć, iż do tej pory nie powstało pełniejsze i bardziej wyczerpu-
jące opracowanie dotyczące problemu więzi jednostki z miastem. Sam autor pisał 
„badania, jakie dotychczas podejmowano w tym kierunku, opierały się w zasadzie 
tylko na materiałach typu „dokumentów osobistych”, nie miały też całościowego 
charakteru” i wydaje się, iż do tej pory takie prace nie pojawiły się. 

Niewiele jest w polskiej literaturze socjologicznej prac prezentujących ca-
łościowe ujęcie zagadnienia więzi z miejscowością zamieszkania. Najczęściej 
analizie poddawane są tylko niektóre wymiary zagadnienia więzi z miastem, takie 
jak poczucie stabilizacji przestrzennej czy satysfakcji z zamieszkiwania. Często 
też więź z miejscowością zamieszkania przedstawiana jest jako identyfikacja 
lokalna, co oczywiście nie wyczerpuje całości problematyki [zob. Turowski 1970, 
1974; Kryczka 1974; Olubiński 1991; Starosta 1995, 2003]. Przedmiotem analizy 
były często postawy wobec środowiska lokalnego, jednak rzadko uwzględnia-
jące aspekt poznawczy zjawiska. Współcześnie pytania z zakresu interesującej 
nas problematyki uwzględniane są w socjologicznych analizach i monografiach 
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układów lokalnych. Warto przytoczyć tu takie opracowania jak: „Miasto. Rozwój, 
problemy, starania. Studia nad Kilcami” [Frysztacki, Kościołek (red.) 1998], 
„Życie w Poznaniu 1997. Mieszkańcy Poznania o swoim mieście” [Cichocki, Po-
demski 1998]1, „Zielona Góra. Socjologiczne studium miasta i jego mieszkańców” 
[Machaj, Zduński (red.) 2001], „Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne 
studium metropolii warszawskiej” [Grzelak, Zarycki (red.) 2004].

3. WYMIARY PSYCHOSPOŁECZNYCH WIĘZI Z MIASTEM

Głównym celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie 
są dominujące typy więzi mieszkańców Łodzi ze swoim miastem? Wyodręb-
nienie typów więzi sprowadzać się będzie do ustalenia wzoru połączenia wyod-
rębnionych na podstawie literatury przedmiotu wymiarów badanego zjawiska 
w świadomości jednostki. Wnioski wypływające z prezentowanych wyników 
badań pozwolą również na określenie, stopnia kompletności czy powiązania 
mieszkańców z ich miastem uwzględniającym badane wymiary więzi, oraz do-
minujące typy powiązań między poszczególnymi aspektami psychospołecznych 
relacji mieszkańców z ich miastem. Typy konstruowane uwzględniać będą zatem 
różne wartości poszczególnych aspektów badanego zjawiska. Procedurą badawczą 
wykorzystaną do ich wyodrębnienia będzie analiza skupień. 

Materiał empiryczny w postaci wywiadów kwestionariuszowych, stanowiący 
podstawę prezentowanych zagadnień, został zgromadzony w ramach projektu 
badawczego „Struktura i uwarunkowania więzi społecznej w peryferyjnych 
miastach Europy Centralnej i Wschodniej w dobie wyzwań globalizacyjnych” 
zrealizowanego przez Katedrę Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkie-
go. Ogółem przeprowadzono na terenie Łodzi 797 wywiadów (przeciętnie co 
tysięczny mieszkaniec Łodzi został objęty badaniem) na przełomie 2001 i 2002 
roku. Wykorzystywane wskaźniki skonstruowane zostały w oparciu o pytania 
stosowane przez innych badaczy, co w dużym stopniu daje możliwość porów-
nywania wyników [Turowski 1970, 1974, 1976; Kryczka 1974; Hunter 1985; 
Starosta 1995 i inni]. Mieszkańcy Łodzi poddani badaniu wyodrębnieni zostali za 
pomocą doboru losowo-warstwowego. Taki sposób określenia badanej zbiorowo-

1 Książka ta jest efektem badań ilościowych (w oparciu o kwestionariusz wywiadu) stanowią-
cych uzupełnienie wypowiedzi pamiętnikarskich nadesłanych na trzecią edycję konkursu „Czym 
jest dla Ciebie miasto Poznań”
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ści zapewnił odtworzenie struktury demograficznej2 łódzkich osiedli względem 
całej populacji. 

Skonstruowanie empirycznych typów więzi mieszkańców Łodzi ze swoim 
miastem stanowi próbę scharakteryzowania struktury psychospołecznych powią-
zań jednostki z jej miejscem zamieszkania. Ukazane zostaną wzory powiązań 
wyodrębnionych wymiarów więzi. 

Badanie subiektywnego wymiaru więzi mieszkańców z miastem, czyli świa-
domościowych relacji jednostki wobec swojego miejsca zamieszkania, obejmuje 
zatem analizę emocjonalnego stosunku (przywiązania) wobec niego, poczucia 
zadowolenia z zamieszkiwania, niechęci do wyprowadzenia się, a także czynni-
ków świadczących o tożsamości lokalnej badanych. Przedmiotem badania będzie 
zatem lokalny sentyment, satysfakcja z zamieszkiwania w mieście, stabilizacja 
przestrzenna oraz identyfikacja lokalna. 

Identyfikacja lokalna oznacza psychiczne utożsamienie się z kulturowym 
i materialnym substratem społeczności oraz poczucie odrębności od innych zbio-
rowości terytorialnych [Starosta, 1995]. Pojęcie identyfikacji w socjologii służy 
określeniu świadomościowych związków jednostki ze zbiorowością społeczną 
[Ossowski 1962]. Obejmuje ono te powiązania psychiczne jednostki, które są 
źródłem jej społecznej tożsamości [Starosta 2003]. Przyjęta przeze mnie koncep-
cja identyfikacji odnosi się do interpretacji zaproponowanej przez Wilkinsona, 
który rozróżnia uświadomienie sobie przez jednostkę istnienia obiektu identy-
fikacji (identyfication of...) od utożsamiania się z tym obiektem (identyfication 
with...) [Wilkinson, za Starosta 1995]. W niniejszym artykule wykorzystywany 
będzie więc ten aspekt identyfikacji, który oznacza emocjonalne utożsamianie 
się z daną zbiorowością terytorialną w postaci posiadanej przez jednostkę auto-
definicji mieszkańca. 

Wskaźnikiem identyfikacji lokalnej jest odpowiedź na następujące pytanie: 
„Jak często w rozmowach z innymi określa P. siebie jako Łodzianina?” Bada-
nym zjawiskiem będzie w tym przypadku utożsamianie się z układem lokalnym 
poprzez manifestowanie w kontaktach z mieszkańcami innych miejscowości 
swojej terytorialnej przynależności, a jednocześnie oznaczenie istotnego źródła 
tożsamości jednostki. 

2 Obliczeń dokonano w oparciu o strukturę demograficzną dzielnic według danych PESEL 
z 2000 roku. Posłużono się także szacunkowymi danymi GUS z 1996 roku, wykorzystanymi 
w badaniach nad łódzkimi enklawami biedy [Warzywoda-Kruszyńska 1998] i udostępnionymi 
przez autorkę. Dzięki temu odtworzono skład demograficzny jednostek osiedlowych. Liczebność 
próby w jednostkach osiedlowych zawiera aneks. 
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Satysfakcja lokalna jest określana jako stan większego lub mniejszego zado-
wolenia, które wynika z przynależności do danej grupy, bądź z faktu przebywania 
w polu interakcji danej zbiorowości. Jest konsekwencją zaspokojenia potrzeb 
jednostki w środowisku lokalnym. Przez to jest ona czynnikiem wzmacniającym 
skłonność do utrwalania przynależności [Starosta 1995]. Pytaniem wskaźniko-
wym, jakie najczęściej używane jest do badania poziomu satysfakcji lokalnej, 
jest następujące pytanie „W jakim stopniu jest P. zadowolony, że mieszka P. 
w Łodzi?”. 

Sentyment lokalny wyrażany jest w stanach aprobaty i dezaprobaty zbioro-
wości terytorialnej. Jest wskaźnikiem bardzo silnego emocjonalnego stosunku do 
miejscowości zamieszkania. Najczęściej stosowanymi wskaźnikami lokalnego 
sentymentu są odpowiedzi na pytanie: „Przypuśćmy, że z jakichś powodów musi 
P. opuścić Łódź. Czy żal byłoby P. wyjechać stąd na stałe?” W ty przypadku ana-
lizowana jest postawa badanych względem konieczności opuszczenia swojego 
miasta. Poczucie żalu, jakie towarzyszyłoby takiej sytuacji, jest wyrazem silnego 
związku z miejscem zamieszkania. Pewna nostalgia względem swojego miasta 
wyrażana jest często w sympatii do niego. Stopień, w jakim badani Łodzianie 
przejawiają omawianą postawę, określony zostanie na podstawie odpowiedzi 
na pytanie: ”Czy lubi P. Łódź?”. Trzecim wskaźnikiem, który zaliczyłam do 
omawianego wymiaru więzi z miastem, jest chęć wiązania losów swoich dzieci 
z miejscowością zamieszkania. Informacja o postawach badanych mieszkańców 
względem takiej ewentualności zostanie uzyskana na podstawie odpowiedzi na 
pytanie „Czy sądzi P, że Łódź będzie najlepszym miejscem zamieszkania dla P. 
dzieci?”

Czwartym wymiarem psychospołecznych więzi z miastem jest poczucie 
stabilizacji przestrzennej. W sensie operacyjnym zjawisko to badane jest po-
przez deklaracje preferencji migracyjnych z danej miejscowości zamieszkania. 
Wskaźnikiem omawianego zjawiska będzie informacja uzyskana w odpowiedzi 
na pytanie: ”Czy w ciągu najbliższych trzech lat zamierza P. wyprowadzić się na 
stałe z Łodzi?. Brak zamiaru opuszczenia aktualnej miejscowości zamieszkania 
świadczyć będzie o ustabilizowaniu przestrzennym badanych. 

Dla scharakteryzowania powiązań między poszczególnymi aspektami więzi 
pogrupowano zmienne pierwotne, przyporządkowane poszczególnym wymiarom 
więzi z miastem na podstawie dotychczasowej tradycji badawczej, w jednorodne 
pod względem statystycznym zbiory. Na tej podstawie starano się ustalić, czy 
i w jakim zakresie wymiary więzi wskazane w oparciu o teoretyczne analizy, 
zbieżne są z konstruktami empirycznymi wyróżnionymi przy wykorzystaniu 
analizy czynnikowej. Wykorzystana metoda umożliwiła pełniejszą diagnozę 
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współzależności pomiędzy poszczególnymi składnikami psychospołecznej więzi 
z miastem oraz miała na celu weryfikację zasadności połączenia poszczególnych 
wskaźników psychospołecznej więzi w określone wymiary. 

Analiza czynnikowa przeprowadzona na wyodrębnionym zbiorze zmiennych 
ujawniła występowanie trzech czynników psychospołecznej więzi z miastem 
wyjaśniających 69% wariancji.

TABELA 1: Ładunki czynnikowe zmiennych obserwowalnych

Poszczególne zmienne Czynnik 1 Czynnik 2 Czynnik 3
Satysfakcja lokalna 0,839

0,792
0,717

0,486

Sympatia do miasta*
Żal w przypadku konieczności wyprowadzenia 

się z miasta*
Chęć wiązania losów swoich dzieci z miastem*

Poczucie stabilizacji przestrzennej 0,960
Identyfikacja lokalna 0,989

% wyjaśnionej wariancji 37% 16,1% 15,6%
% wyjaśnianej wariancji ogółem    69%; 

Ekstrakcja – PC,          Rotacja – Varimax;           KMO = 0,73

* zmienne sentymentu lokalnego
Źródło: obliczenia własne

Pierwszy czynnik jest zbiorem czterech zmiennych wyjściowych. Składa 
się on z trzech zmiennych uprzednio zaliczonych do sentymentu lokalnego oraz 
wskaźnika satysfakcji lokalnej. Uzyskany wynik pozwała stwierdzić, iż sentyment 
lokalny oraz zadowolenie z zamieszkiwania w sensie statystycznym są zjawiskami 
wzajemnie się kształtującymi i uzupełniającymi. Pozostałe czynniki uwzględnia-
ją po jednej zmiennej. Wyodrębniono zatem czynnik stabilizacji przestrzennej 
oraz tożsamości lokalnej. Należy stwierdzić, iż w badanej zbiorowości, w sensie 
statystycznym, mamy do czynienia nie z czterema, jak najczęściej wykazuje się 
w opracowaniach literaturowych, wymiarami psychospołecznych więzi z mia-
stem, a z trzema. W świetle współzależności statystycznej można stwierdzić, iż 
lokalna satysfakcja i lokalny sentyment stanowią tożsamy składnik więzi. 

4. TYPY PRZYWIĄZANIA DO MIASTA I ICH WYZNACZNIKI

Skonstruowanie typów psychospołecznych więzi mieszkańców z miastem 
ma na celu określenie wzorów powiązań pomiędzy wyróżnionymi wcześniej 
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czynnikami stanowiącymi empiryczne wymiary więzi z miastem. Na podstawie 
analizy skupień przedstawione zostaną dominujące wśród mieszkańców typy 
przywiązania do miasta. Analiza skupień jest jedną z metod klasyfikacji sta-
tystycznej, określaną jako metoda tzw. klasyfikacji bez nadzoru (unsupervised 
learning), polegająca na grupowaniu elementów we względnie jednorodne klasy. 
Podstawą grupowania w większości algorytmów jest podobieństwo pomiędzy 
elementami – wyrażone przy pomocy funkcji podobieństwa [Wisz-Cieszyńska 
2002]. Ważnym elementem analizy będzie zakres wpływu poszczególnych 
zmiennych niezależnych na występowanie wyodrębnionych typów przywiązania 
do miasta. Umożliwi to poznanie uwarunkowań występowania poszczególnych 
typów więzi Łodzian ze swoim miastem. Wśród czynników stanowiących poten-
cjalne wyznaczniki konstruowanych typów przywiązania do miasta wykorzystano 
zmienne położenia społecznego jednostki3, zmienne zakorzenienia lokalnego4, 
poczucie bezpieczeństwa5, poczucie alienacji lokalnej6, przestrzenny zakres 
utrzymywanych kontaktów społecznych7, zamieszkiwanie określonej przestrzeni 
miasta (zmienne ekologiczne)8.

Na podstawie analizy statystycznej wyodrębniono trzy najliczniej reprezento-
wane typy: sentymentalny lokalizm, negatywny lokalizm i najczęściej występu-
jący pragmatyczny lokalizm. Poniższa tabela zawiera wartości skumulowanych 

3 Wśród zmiennych statusowych w prezentowanym opracowaniu wykorzystane 
zostaną: wiek, wykształcenie badanych, przynależność do określonej kategorii społecz-
no-zawodowej oraz poziom zamożności.

4 Do zmiennych zakorzenienia lokalnego zaliczono: urodzenie się i stałe zamieszki-
wanie w danej miejscowości, oraz terytorialne pochodzenie rodziców. 

5 Poczucie bezpieczeństwa mieszkańca miasta zostało określone na podstawie pytania: “Czy 
Łódź jest miastem bezpiecznym?”

6 Zakładam, iż poczucie możliwości wpływu na scenę polityczną a co za tym idzie 
możliwość kształtowania również i własnego środowiska lokalnego [Miszalska 1989] 
mogą mieć niebagatelny wpływ na kształtowanie przywiązania do swojego miasta, 
natomiast znaczne wyobcowanie z lokalnej sceny politycznej będzie sprzyjało prawdo-
podobnie słabej więzi z miastem.  

7 Wpływ istnienia kontaktów społecznych (przyjaciół, krewnych) w ramach społeczności 
miejskiej na kształtowanie przywiązania i lokalnego sentymentu względem tej społeczności został 
potwierdzony w badaniach amerykańskich [Kasarda, Janovitz 1974;  Hunter 1982]. Interesującym 
jest zatem określenie, czy podejmowanie kontaktów społecznych z osobami zamieszkałymi w tym 
samym mieście będą miały wpływ na przywiązanie mieszkańców Łodzi do miasta.

8 Celem jest ukazanie przestrzennego zróżnicowania poziomu i typów psychospołecznych 
więzi mieszkańców Łodzi ze swoim miastem. Podstawowymi parametrami analizy w tym przy-
padku są wyodrębnione w przestrzeni Łodzi jednostki osiedlowe składające się na cztery strefy 
funkcjonalne.
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zmiennych zestandaryzowanych w poszczególnych typach psychospołecznych 
więzi mieszkańców Łodzi z miastem. 

 TABELA 2. Typologia psychospołecznych więzi badanych ze swoim miastem 

Wymiary więzi 
z miastem

Sentymentalny 
lokalizm

Negatywny 
lokalizm

Pragmatycz-
ny lokalizm 

Min. i max. wartości 
czynników po standa-

ryzacji1

Czynnik I (satys-
fakcja lokalna + 
lokalny sentyment

0,88 -0,22 -0,30 od -1,75 do 1,55

Czynnik II (tożsa-
mość lokalna) 0,59 -2,52 0,67 od -2,89 do 1,21

Czynnik III  (stabili-
zacja przestrzenna) -0,73 -0,08 0,31 od -2,68 do 0,74

Liczebności 25,1% (200) 12,7% (101) 62,2% (496) -

Źródło: Obliczenia własne

Na podstawie zaprezentowanych danych zauważyć można, iż żadna  
z wyodrębnionych kategorii nie zawiera wszystkich wyróżnionych czynników wię-
zi w maksymalnym stopniu. W badanej populacji nie występuje zatem pełna więź 
z miastem. W niewielkim stopniu do pełnego przywiązania, wyrażającego się we 
współwystępowaniu wszystkich wyróżnionych czynników, zbliża się typ pierwszy 
nazwany sentymentalnym lokalizmem. Zawiera on istotnie rozbudowane dwa 
empiryczne wymiary badanego zjawiska. Badanych reprezentujących omawiany 
typ charakteryzuje znaczne przywiązanie emocjonalne do miasta oraz wysoki 
poziom identyfikacji z rolą mieszkańca Łodzi. Ponadto wyraźnie zaznaczony jest 
w omawianym typie brak skłonności do traktowania Łodzi jako stałego miejsca 
zamieszkania. Ten rodzaj związków z terytorium określony został mianem senty-
mentalnego lokalizmu, ze względu na dominację silnych emocjonalnych związków  
z miastem. 

Uznać można, iż prezentowany rodzaj przywiązania najbliższy jest pojęciu 
ojczyzny prywatnej. Miejsce zamieszkania, dobrze znane, bliskie staje się ważnym 
elementem tożsamości jednostki, która w tym przypadku może przybrać formę 
tożsamości z wyboru9. Badani reprezentujący więź tego typu zdają się budować 
swoją tożsamość w oparciu o to, co lokalne, bliskie i dobrze znane. Miasto staje 

9 W artykule na temat identyfikacji mieszkańców Warszawy z miastem Maria Lewicka [2004] 
posłużyła się pojęciem tożsamości z wyboru dla oznaczenia postawy nacechowanej pozytywnymi 
relacjami mieszkańców z miejscem zamieszkania. 
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się dla swoich mieszkańców nie tyle trwałym, co w danym momencie satys-
fakcjonującym miejscem do życia. Przede wszystkim natomiast jest wartością 
samą w sobie, wywołującą uczucia nostalgii i sympatii oraz budzącą pozytywne 
odczucia. Sentymentalny lokalizm jest reprezentowany przez około jedną czwartą 
badanych mieszkańców.

TABELA 3. Wartości współczynnika kontyngencji – V Cramera dla typu sentymentalnego loka-
lizmu i zmiennych niezależnych 

Zmienne niezależne Sentymentalny lokalizm
Wiek 0,198 (p<0,01)
Poziom zamożności 0,101 (p<0,05) 
Miejsce urodzenia 0,121 (p<0,01)
Terytorialne pochodzenie rodziców 0,136 (p<0,01)
Poczucie bezpieczeństwa 0,167 (p<0,01) 
Zamieszkiwanie określonego osiedla 0,175 (p<0,05)

Źródło: Obliczenia własne 

Celem analizy było ustalenie, które zmienne, w sposób istotny statystycznie 
różnicują występowanie określonych typów przywiązania do miasta. W tabeli 
3 przedstawiono wartości parametru VCramera dla wybranych zmiennych 
stanowiących potencjalne wyznaczniki przywiązania do miasta. W niniejszym 
opracowaniu przestawione zostały jedynie te zmienne, których wpływ jest istotny 
statystycznie na poziomie istotności równym 0,05. 

Postawy sentymentalnego lokalizmu w badanej zbiorowości najsilniej różni-
cowane są przez wiek badanych. Na podstawie przeprowadzonych analiz ustalono, 
iż omawianemu typowi przywiązania do miasta sprzyja starszy wiek badanych. 
Wraz z wiekiem Łodzianie stają się mniej krytyczni wobec miasta, a myślenie 
o nim w coraz większym stopniu wywołuje uczucia nostalgii i sympatii, niepop-
arte jednak brakiem zamierzeń migracyjnych. Spośród pozostałych czynników 
położenia społecznego jednostki wpływ na stopień występowania sentymental-
nego lokalizmu ma poziom zamożności badanych. Osoby charakteryzujące się 
niskim poziomem zamożności częściej, w porównaniu z pozostałymi badanymi, 
prezentują ten typ przywiązania do miasta. 

Czynnikiem, który okazał się istotnie różnicować występowanie postaw sen-
tymentalnego lokalizmu, jest zamieszkiwanie na terenie określonego osiedla10. Za-

10 Mapa prezentująca rozmieszczenie poszczególnych jednostek osiedlowych i wyróżnionych 
stref funkcjonalnych znajduje się w aneksie dołączonym do niniejszego artykułu. 
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mieszczone interpretacje opierają się na założeniu, iż określony rodzaj przywiązania 
do miasta jest kształtowany przez jakość najbliższego otoczenia [Hunter 1982]. 
Na podstawie uzyskanych wyników wskazać można kilka jednostek osiedlowych, 
których mieszkańcy przejawiają postawy sentymentalnego lokalizmu znacznie 
częściej niż osoby zamieszkujące w innych rejonach miasta. Wymienione jednostki 
osiedlowe znajdują się w drugiej lub trzeciej dziesiątce rankingu statusu społecznego 
badanych mieszkańców miasta [por. Frykowski 2003], są to także rejony usytuo-
wane w starej części miasta, charakteryzującej się znacznie gorszymi warunkami 
zamieszkania. Postawy sentymentalnego lokalizmu najczęściej występowały wśród 
mieszkańców osiedli usytuowanych w strefie wewnętrznej: Akademicka (62,5%), 
Stare Miasto (42,3%), Fabryczna (40,9%) i Doły (37,0%).  

Znaczny udział w kształtowaniu omawianej postawy ma również poczucie 
bezpieczeństwa. Sentymentalny lokalizm charakterystyczny jest głównie dla 
badanych, którzy deklarują większe poczucie bezpieczeństwa. Prawie 40% bada-
nych, którzy scharakteryzowali Łódź jako miasto bezpieczne, przejawia ów rodzaj 
przywiązania do miasta. Poczucie bezpieczeństwa jest zatem czynnikiem, który 
daje jednostce nie tylko zadowolenie z zamieszkiwania w określonym miejscu, 
ale umożliwia również kształtowanie się bardzo silnych, emocjonalnych relacji 
z miastem i jego mieszkańcami. 

Wymagającym podkreślenia jest związek pomiędzy postawami sentymental-
nego lokalizmu a czynnikami zakorzenienia lokalnego. Zakorzenienie lokalne, 
wynikające z faktu urodzenia się i wychowania w mieście, ma niewielki wpływ 
na kształtowanie silnych emocjonalnych więzi ze środowiskiem zamieszkania. 
Ten rodzaj więzi z miastem częściej przejawiali mieszkańcy, którzy nie urodzili 
się w Łodzi. Zatem większe znaczenie w kształtowaniu postaw emocjonalnych 
względem miasta mają w tym przypadku czynniki określające aktualną sytua-
cję mieszkańca miasta niż zakorzenienie. Aktualne środowisko zamieszkania 
postrzegane może być przez pryzmat miejscowości pochodzenia i traktowane 
w kategoriach awansu społecznego jednostki lub poprawy warunków życia. Taki 
kierunek interpretacji wydaje się słuszny zwłaszcza w odniesieniu do osób posia-
dających negatywne doświadczenia z poprzedniego miejsca zamieszkania. 

Typ drugi wyróżniono na podstawie ujemnych wartości każdego z czynników 
uwzględnionych w analizie skupień. Badani przejawiający ten rodzaj związków 
z miastem reprezentują postawy negatywne wobec lokalnego środowiska we 
wszystkich jego aspektach. Ich obecność w mieście nie jest poparta pozytywnymi 
emocjonalnymi związkami. Bez większych oporów wyprowadziliby się stąd oraz 
nie postrzegają siebie w kategoriach członka społeczności miejskiej. Wydaje się 
jednak, iż powód, dla którego jeszcze nie zmienili miejsca zamieszkania zwią-
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zany jest z określoną sytuacja życiową, wpływająca na konieczność pozostania 
w mieście. Taki rodzaj przywiązania do miasta może być charakterystyczny dla 
dwóch odmiennych od siebie kategorii społecznych. Z jednej strony, negatywne 
postawy wobec miasta mogą przejawiać osoby, których pozycja ekonomiczna, 
uniemożliwia opuszczenie miejsca zamieszkania. W tej sytuacji miejsce zamiesz-
kania staje się swojego rodzaju symbolem porażki życiowej, a także zmienia 
się w czynnik społecznej deprywacji11. Przymusowa lokalność, z której, mimo 
chęci, trudno się wyrwać, urasta do rangi jedynego możliwego świata życia. 
Rzeczywistość niechciana z braku alternatywy staje się jedyną. Z drugiej stro-
ny, postawy negatywne mogą reprezentować osoby należące do klasy wyższej, 
młode, dobrze wykształcone, posiadające wysokie kwalifikacje, dla których 
obecne miejsce zamieszkania nie jest wystarczająco satysfakcjonujące. Postawy 
krytyczne wobec środowiska lokalnego kształtowane są w tym przypadku w opar-
ciu o niedostateczne zaspokajanie rozbudowanych potrzeb. Zależność pomiędzy 
wysokim statusem jednostki a negatywną oceną miejsca zamieszkania ukazywały 
badania wcześniejsze [Olubiński 1991; Starosta 1995, 2003]. Miejsce zamiesz-
kania traktowane jest w tym przypadku jako element umożliwiający realizacje 
zamierzeń i planów życiowych jednostki. W momencie, kiedy z funkcji tej się 
nie wywiązuje, jest opuszczane. Ten rodzaj więzi z terytorium jest najbardziej 
bliski temu, co niektórzy autorzy określają pojęciem „negatywnego lokalizmu” 
[Bauman 1997; Starosta 2001]. Terytorium lokalne, z jednej strony traktowane 
jest jako czynnik społecznej deprywacji, z drugiej jako chwilowe miejsce postoju, 
jak hotel w podróży jaką jest życie. Postawy negatywne w stosunku do miasta 
są udziałem 12,7 % badanych. 

TABELA 4. Wartości współczynnika kontyngencji – V Cramera dla negatywnego lokalizmu 
i zmiennych niezależnych 

Zmienne niezależne Negatywny lokalizm
Wiek 0,213 (P<0,01)
Poziom zamożności 0,155 (P<0,01)
Kategoria zawodowa 0,146 (P<0,05)
Zamieszkiwanie określonego osiedla2 0,221 (P<0,05)

Źródło: Obliczenia własne 

11 Taki rodzaj postawy wobec miejsca zamieszkania został przedstawiony przez Baumana 
[1997] w kontekście zjawiska glokalizacji. 
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Wyznacznikami postaw negatywnego lokalizmu są w większości czynniki 
położenia społecznego jednostki. Omawiany rodzaj stosunku do miasta częściej 
jest udziałem osób młodych, odznaczających się wysokim poziomem zamożno-
ści oraz należących do kategorii wysokiego statusu zawodowego. Szczególnego 
znaczenia nabiera tu teza Castellsa o kosmopolityczności elit. Z takim stano-
wiskiem spotkać się również można u Baumana [1997] oraz u Floridy [2002], 
którzy w swoich pracach zwracają uwagę na kwestię uwolnienia od konkretnego 
terytorium jako nieodłącznego czynnika awansu społecznego jednostki i prze-
ciwnie, o deprywującej, przymusowej lokalności. Uwaga tej kreatywnej klasy 
społecznej [Florida 2002] w coraz większym stopniu zwrócona jest na poszu-
kiwanie odpowiedniego, ze względu na przyjętą strategię życiową, miejsca do 
życia. Środowisko zamieszkania jest w tym przypadku postrzegane przez pryzmat 
zaspokojenia potrzeb. Zgodzić się należy zatem ze Starostą [1995, 2003], iż po-
siadanie wysokiej pozycji społecznej skłania do większego krytycyzmu wobec 
miejsca zamieszkania. 

Spośród wszystkich, czynnikiem, który w największym stopniu różnicuje 
badaną zbiorowość pod względem reprezentowania postaw negatywnego loka-
lizmu, jest ulokowanie w przestrzeni miasta. Postawy negatywnego lokalizmu, 
mimo iż najrzadziej reprezentowane przez mieszkańców Łodzi (12,5%), częściej 
występowały wśród badanych zamieszkujących w jednostkach osiedlowych 
plasujących się wysoko w rankingu statusu społecznego badanych oraz od-
znaczających się dobrymi warunkami zamieszkiwania. Na pierwszym miejscu 
należy wymienić Śródmiejską Dzielnicę Mieszkaniową oraz osiedle Radogoszcz, 
Obrzeża Górnej, Widzew Zachód i Zarzew. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na osiedle Zarzew. Jest to bowiem pierwsze osiedle w rankingu pod względem 
statusu społecznego pośród wszystkich analizowanych jednostek. Co ciekawe, 
badania przeprowadzone przez Frykowskiego [2003] potwierdziły również 
wysoki potencjał kapitału społecznego wśród badanych wskazanego obszaru 
miasta. Wydaje się zatem, iż ani wysoki status jednostki, ani odpowiednie „za-
plecze społeczne” nie są zdecydowanymi wyznacznikami pozytywnych postaw 
wobec miejsca zamieszkania. Zatem, wysoki status społeczny w tym przypadku 
może wpływać na postawy krytycyzmu względem miasta, których podstawą są 
osobiste oczekiwania. 

Badani mieszkańcy Łodzi, którzy reprezentują trzeci rodzaj przywiązania do 
miasta, charakteryzują się znacznym poczuciem stabilizacji przestrzennej oraz 
postrzegają siebie w kategoriach członka społeczności miejskiej. Nie przejawiają 
natomiast emocjonalnych związków z miejscem zamieszkania. Ten rodzaj przy-
wiązania określić można mianem lokalizmu pragmatycznego, będącego odzwier-
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ciedleniem postaw adaptacyjnych do środowiska zamieszkania. Postrzeganie 
siebie przez pryzmat przynależności terytorialnej oraz chęć podtrzymywania roli 
mieszkańca stanowią jedne z najistotniejszych elementów budowania tożsamości 
lokalnej. Postawy tego rodzaju charakterystyczne mogą być dla więzi nawyko-
wej, kształtowanej pod wpływem przyzwyczajenia, długiej obecności w mieście 
oraz swojego rodzaju zwyczaju traktowania miejsca zamieszkania jako ważnego 
elementu biografii jednostki. Brak pozytywnych emocjonalnych nastawień może 
być konsekwencją refleksji inspirowanej możliwością porównywania swojego 
miejsca zamieszkania z innymi, lepiej ocenianymi miejscami. Jednak brak sa-
tysfakcji i nostalgii nie przesądza w tym przypadku o braku poczucia łączności 
z lokalnym środowiskiem. Wręcz przeciwnie, postrzeganie siebie przez pryzmat 
miejsca świadczy o silnym zakorzenieniu jednostki. Lokalizm pragmatyczny 
jest najliczniej reprezentowany w badanej zbiorowości. Sześciu na dziesięciu 
badanych przejawia ten rodzaj związków z miastem. 

TABELA 5. Wartości współczynnika kontyngencji – V Cramera dla lokalizmu pragmatycznego 
i zmiennych niezależnych 

Zmienne niezależne Pragmatyczny lokalizm  
Wiek 0,114 (P<0,05)
Miejsce urodzenia 0,084 (P<0,05)
Terytorialne pochodzenie rodziców 0,082 (P<0,05)
Poczucie bezpieczeństwa 0,130 (P<0,01)
Zamieszkiwanie określonego osiedla3 0,230 (P<0,05)

Źródło: Obliczenia własne 

Postawy pragmatycznego lokalizmu, podobnie jak pozostałe typy, zróżnico-
wane są w największym stopniu przez miejsce zamieszkania badanych. Oma-
wiany rodzaj związków z miastem przejawiają w największym stopniu osoby 
mieszkające w strefie podmiejskiej. Osiedlami, które wyróżniają się ze względu 
na znaczny udział postaw pragmatycznego lokalizmu są: Obrzeża Bałut (88,9%), 
Obrzeża Polesia (81,3%) oba usytuowane w strefie podmiejskiej, oraz Widzew 
Zachód (80,0%) należący do strefy wewnętrznej. W przypadku mieszkańców 
osiedli usytuowanych na przedmieściach nie dziwią postawy stabilizacyjne. 
Zamieszkiwanie z dala od hałasu, zanieczyszczenia i innych uciążliwości miej-
skiego życia jest na pewno czynnikiem wzmacniającym zasiedziałość, w tym 
przypadku popartą identyfikacją wyrażoną w postrzeganiu siebie jako Łodzia-
nina. Zatem korzystne ulokowanie w przestrzeni miasta może być czynnikiem 
wzmacniającym stabilizację oraz kształtującym identyfikację z miastem. Nie jest 
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natomiast czynnikiem wystarczającym w rozwijaniu nacechowanych emocjami 
więzi z miastem. 

Ten rodzaj niepełnych więzi z miastem jest charakterystyczny przede wszyst-
kim dla osób w wieku średnim, urodzonych i wychowanych w mieście oraz 
posiadających łódzkie korzenie. Pragmatyczny lokalizm przejawiają również 
badani, którzy postrzegają Łódź jako miejsce mało bezpieczne. Brak poczucia 
bezpieczeństwa, jako jednego z warunków konstruowania społeczności, staje się 
w tym przypadku czynnikiem uniemożliwiającym mieszkańcom rozwinięcie peł-
nych, również nacechowanych emocjonalnie, więzi z lokalnym środowiskiem. 

5. WNIOSKI

Głównym celem prezentowanego opracowania było określenie dominujących 
typów przywiązania mieszkańców Łodzi do swojego miasta. Jednak wyniki omó-
wionych badań wpisują się w szerszą perspektywę badań nad przemianami więzi 
społecznych oraz znaczenia ich terytorialnej podstawy. W literaturze przedmiotu 
zwraca się uwagę na dwie dominujące tezy, które akcentują znaczenie teryto-
rium dla procesu kształtowania się więzi społecznych. Pierwsza z nich zwraca 
uwagę na malejące znaczenie terytorium dla tworzenia się więzi społecznych 
[Wellman, Carrington, Hall 1988; Bryden1994]. Terytorium lokalne nie jest dla 
jednostki układem pozytywnego odniesienia i traci swój status na rzecz struktur 
o nie terytorialnej podstawie. Prezentowane stanowisko znajduje potwierdzenie 
w postawach negatywnego lokalizmu, charakterystycznego dla części bada-
nych mieszkańców Łodzi. Warunki, jakie muszą zaistnieć, aby teza ta została 
potwierdzona, warto uzupełnić o kontekst zróżnicowania struktury społecznej. 
Terytorium ma coraz mniejsze znaczenie, szczególnie dla jednostek należących 
do klasy metropolitalnej [Jałowiecki 2002], których świat wyrasta poza wąskie 
ramy lokalnego środowiska. Również dla tych, którzy z kolei pozbawieni są 
możliwości wyboru miejsca zamieszkania, staje się ono negatywnym układem 
odniesienia, zwłaszcza gdy sytuację swoją porównują z uogólnionym obrazem 
innej, lepszej rzeczywistości. 

Druga teza zakłada, iż terytorium nadal stanowi istotny element kształtowania 
więzi społecznych, jednak zmienia się charakter tych powiązań. To stanowisko 
najbliższe jest interpretacji postaw pragmatycznych w odniesieniu do miasta. 
Środowisko lokalne traktowane jest w tym przypadku jako miejsce realizacji 
potrzeb oraz obszar aktywności jednostki. Pragmatyczne postawy w odniesieniu 
do miasta najbliższe są temu co niektórzy badacze określają mianem więzi nawy-



244 AGNIESZKA MICHALSKA-ŻYŁA

kowej, wynikającej z faktu długotrwałego przebywania w konkretnym miejscu. 
Odmienne pod wieloma względami są postawy mieszkańców, którzy przejawiają 
silne emocjonalne przywiązanie do miasta. Traktują oni miasto w kategoriach 
wartości, prywatnej ojczyzny, swojego miejsca na ziemi. Charakterystyczne są 
dla nich postawy sympatii, nostalgii i zadowolenia z zamieszkiwania, co, jak się 
okazało, jest istotnym aspektem współuczestniczącym w procesie kształtowania 
tożsamości jednostki i czynnikiem wzmacniającym skłonność do przynależności 
do społeczności terytorialnej. Choć zwraca się uwagę na warunkowy charak-
ter poczucia satysfakcji, wynikającej ze stopnia realizacji potrzeb jednostki 
w środowisku lokalnym [Starosta 1995], wydaje się, iż w przypadku tej kategorii 
badanych przyjmuje ona raczej postać uogólnionego, pozytywnego nastawienia 
wobec lokalnego środowiska. 

Zwarzywszy na stopień reprezentowania omawianych typów przywiązania 
do miasta wśród badanych mieszkańców Łodzi, zasadnym jest stwierdzenie, iż 
teza o malejącej roli terytorium jako podstawy więzi i elementu tożsamości jed-
nostki nie znajduje istotnego potwierdzenia w łódzkiej populacji. Na podstawie 
zaprezentowanych wyników stwierdzić należy, iż miasto dla większości swoich 
mieszkańców nadal jest układem pozytywnego odniesienia i obiektem psycho-
społecznych postaw. Zmienia się jedynie jego charakter i sposób postrzegania, 
w zależności od przynależności jednostki do określonej kategorii wyodrębnionej 
ze względu na cechy położenia społecznego, miejsce zajmowane w strukturze 
przestrzennej miasta i stopień odczuwanego bezpieczeństwa. 

Podsumowując, można stwierdzić, iż mamy raczej do czynienia z różnymi 
odsłonami tego samego miasta, w zależności od tego kto na nie patrzy. Dla 
jednych jest obiektem pozytywnych emocjonalnych odniesień i stanowi przez 
to wartość w pewnym stopniu autoteliczną, dla innych staje się środkiem do 
zaspokojenia potrzeb i jest określane pozytywnie dopóki te potrzeby zaspoka-
ja, i wreszcie stanowić może układ negatywnego odniesienia. Taki kierunek 
interpretacji najbliższy jest perspektywie badania miasta ze współczynnikiem 
humanistycznym [Znaniecki 1931], co oznacza, iż nie jest ono rzeczywistością 
obiektywną, a występuje raczej w świadomości jednostek i zmienia się, co 
wykazały wyniki prezentowanych badań, wraz ze zmiennością cech charakte-
ryzujących te jednostki. 
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MAPA. Wyróżnione strefy przestrzenne miasta w podziale na jednostki osiedlowe i dzielnice 
administracyjne12

(Footnotes)
1 Wartości indeksów cząstkowych dla poszczególnych typów powinny być odnoszone do 

wskazanych wartości min. i max.
2 Opis wpływu zamieszkiwania określonej jednostki osiedlowej przez badanych na przejawianie 

przez nich określonego rodzaju przywiązania do miasta zostanie ukazany w odrębnym 
podrozdziale.

3 Opis wpływu zamieszkiwania określonej jednostki osiedlowej przez badanych na przejawianie 
przez nich określonego rodzaju przywiązania do miasta zostanie ukazany w odrębnym 
podrozdziale.

12 Śródmieście:1-Nowe Miasto, 2-Akademicka, 3-Centrum, 4-Śródmiejska Dzielnica Mieszka-
niowa; Bałuty: 5-Obrzeża Bałut, 6-Radogoszcz, 7-Stare Miasto, 8-Teofilów, 9-Żubardź, 10-Doły; 
Górna: 11-Nowe Rokicie, 12-Górny Rynek, 13-Dąbrowa, 14-Obrzeża Górnej, 15-Chojny Zatorze;  
Polesie: 16-Obrzeża Polesia, 17-Koziny, 18-Zielona, 19-Retkinia; Widzew: 20-Obrzeża Widzewa, 
21-Olechów, 22-Widzew Zachód, 23-Widzew Zachód, 24-Zarzew, 25-Fabryczna
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URBAN COMMUNITY ATTACHMENT
Summary

In the days of globalization throwing new light on the issue of the territorial aspect of social 
bonds and social solidarity, determination of factors which are essential in the process of creation 
of individuals’ bonds with their places of residence seems to be very interesting. The problem of 
individuals’ bonds  with the territory grows in importance especially with reference to the urban 
environment which is much more receptive to occurring transformation. The main goal of the 
article is presentation of the prevailing types of residents’ attachment to their area of living as well 
as defining the correlates of their occurrence in the investigated community of Łódź residences.

Keywords: City, Community Attachment, Łódź.


