
LESŁAW MICHAŁOWSKI*
Uniwersytet Gdański
PIOTR ZBIERANEK**
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

MŁODZI I MIASTO

Streszczenie
Artykuł poświęcony jest zrealizowanym w 2010 roku badaniom na 

młodzieży gdańskich szkół średnich i wyższych. Omówione zostają wyniki 
dwóch aspektów przeprowadzonych badań – stosunku młodzieży do prze-
strzeni miejskiej oraz do wartości i norm społecznych. Wskazana zostaje 
między innymi, złożona z wielu elementów, wizja miasta podzielana przez 
respondentów, co pozwala stawiać hipotezy dotyczące przyszłych możliwych 
kierunków rozwoju przestrzeni miejskiej. Wizja ta dotyczy takich elementów, 
jak rozwój infrastruktury komunikacyjnej, charakter zabudowy oraz sposób 
zamieszkiwania. Obok tej ogólnej wizji przestrzeni miejskiej, zbadano także 
stosunek do Gdańska, jako przestrzeni z którą badanych łączy więź funkcjo-
nalna, wynikająca z miejsca pobieranej nauki, a często także z zamieszkania. 

Słowa kluczowe: miasto, Gdańsk, socjologia miasta, przestrzeń miejska, 
młodzież, wartości.

WSTĘP
Niniejszy artykuł napisany został na podstawie przeprowadzonego w 2010 

roku badania młodzieży uczącej się w gdańskich szkołach średnich i wyższych1. 
Połączono w nich, można powiedzieć, dwie perspektywy spojrzenia na młodzież 

  *  Adres do korespondencji:  soclm@ug.edu.pl 
** Adres do korespondencji:  piotr.zbieranek@ibngr.pl
1 Projekt badawczy „Młodzi gdańszczanie, czyli socjologiczny portret młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych i wyższych” zrealizowany został przez Naukowe Koło Socjologiczne “So-
cjokolektiv” UG przy wsparciu instytucjonalnym i finansowym Urzędu Miasta Gdańska. Jego 
autorami byli członkowie zespołu badawczego: Jakub Knera, Lesław Michałowski oraz Piotr 
Zbieranek. W ramach badania za pomocą ankiety audytoryjnej o wysokim poziomie standaryzacji 
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– perspektywę ogólną i lokalną. Wynikało to z założenia, że w badaniu gdańska 
młodzież będzie traktowana jako część szerszej kategorii społecznej. Z drugiej 
strony w kręgu zainteresowania znajdował się kontekst miasta związany z po-
stawami i opiniami badanych młodych ludzi.

W pierwszym przypadku chodziło o zdiagnozowanie postaw i aktywności 
młodzieży w sferze społecznej. Ogólna perspektywa tej części badania było wy-
nikiem konstrukcji narzędzia, które miało dostarczać wyniki dające się porównać 
z rezultatami innych badań nad młodzieżą. Stąd korzystano ze sprawdzonych już 
wcześniej pytań i miar, między innymi zaczerpnięto je z badań realizowanych przez 
Centrum Badań Opinii Społecznej. Dotyczyły one poziomu zaufania społeczne-
go, poczucia podmiotowości (sprawczości), orientacji wspólnotowej. Podobnie 
skonstruowany był też zestaw wartości, którymi respondenci mieliby się kierować 
w swoim życiu. Można więc powiedzieć, że w tej części badania miały charakter 
porównawczy, gdzie diagnoza gdańskiej młodzieży konfrontowana była z wynika-
mi reprezentatywnych prób ogólnopolskich, jak również zbiorowości zbliżonych 
pod względem wieku bądź pozycji społecznej do młodych gdańszczan.

Inaczej traktować należy badania dotyczące miasta, które w dużym stopniu 
determinuje swoista perspektywa lokalna. Dlatego głównymi zagadnieniami 
odnoszącymi się do „gdańskich tematów” były: lokalna pamięć zbiorowa, stosu-
nek do przestrzeni miejskiej (percepcja i waloryzacja), aktywność w przestrzeni 
miejskiej (głównie w kwestii spędzania czasu wolnego) oraz postrzeganie miasta 
Gdańska w aspekcie planowanej przyszłości. Zestawienie tematów zbliżonych 
do socjologii miasta z młodzieżą jako określoną kategorią wiekową i społeczną, 
jest uzasadniona faktem specyficznego funkcjonowania owej kategorii w mieście. 
Po drugie, ważne wydają się być opinie i postawy młodzieży jako przyszłych 
użytkowników przestrzeni miejskiej. Obecna diagnoza postaw i aktywności 
młodych ludzi dawać może podstawy do wyrokowania, jakimi mieszkańcami 
Gdańska będą (i czy w ogóle będą) badani? Po trzecie wreszcie, opinie młodych 
respondentów mogą rzucać nowe światło na zjawiska, których opis zdominowały 
przekazy medialne lub dyskurs lokalnej władzy, czego przykładem może być 
postrzeganie przeszłości Gdańska czy pamięć Solidarności.

przebadanych zostało 1503 osoby (758 studentów i 745 uczniów szkół średnich). Dobór próby 
miał charakter kwotowo-losowy. 
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PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA

W artykule opisana jest część zagadnień i problemów będących rezultatem 
przyjęcia perspektywy lokalnej, czyli omówione zostaną wyniki badań, w których 
młodzież ujawnia swoje opinie w stosunku do Gdańska. W tym miejscu należy 
poczynić jednak istotną uwagę, bowiem może wydawać się do końca niejasne, 
kto te opinie wypowiada, czy są to mieszkańcy Gdańska, czy Gdańsk jest tylko 
miejscem ich nauki? Czy Gdańsk to miasto rodzinne, czy respondenci zamieszkują 
je od niedawna? Badania pokazały, że trudno jest wyodrębnić w miarę jednolitą 
kategorię respondentów tworzoną w oparciu o miejsce zamieszkiwania. Wśród 
studentów i studentek zdecydowana większość mieszka w Gdańsku, lecz już nie-
spełna jedna trzecia z niego pochodzi. Ten obraz komplikuje dodatkowo sytuacja 
wśród uczniów i uczennic szkół średnich, gdzie prawie co czwarty z nich po naukę 
przyjeżdża spoza miasta (spoza granic administracyjnych). Jest to niewątpliwie 
coraz bardziej typowa sytuacja dla polskich miast, w których następują spore 
przepływy ludności, gdzie coraz więcej osób ma status „chwilowego” mieszkań-
ca. W badaniu jednak traktuje się respondentów jako jedną kategorię – młodych 
gdańszczan, bez wnikania w miejsce urodzenia, ani w adres zameldowania. 
Ważniejszym bowiem pozostaje fakt ich funkcjonalnego związania z miastem 
– wszyscy oni uczą się w Gdańsku. Można więc powiedzieć, że gdańszczanie to 
Ci, których miasto wiąże, dla których jest ono płaszczyzną spotkania i aktywno-
ści, jest kontekstem dla szeregu postaw. W tym szerokim traktowaniu kategorii 
gdańszczanina chodzi również o to, że istnieje zawsze możliwość, iż „chwilowy” 
mieszkaniec stanie się mieszkańcem „na dłużej”, zatem jego opinie o mieście 
zyskują na znaczeniu.

Artykuł można traktować jako przyczynek do szerszej dyskusji nad perspekty-
wami rozwoju współczesnych miast polskich. Dokładniej jednak mówiąc, materiał 
empiryczny w nim przedstawiony dostarcza podstaw do stawiania szeregu pytań. 
Na ile dzisiejsze miasta spełniają wyobrażenie dobrych miejsc do życia? Czym 
właściwie powinny się takie miasta charakteryzować? Jak zrównoważyć funkcjo-
nowanie miast, aby górę w nich nie brała tendencja do „ucieczki” mieszkańców 
na przedmieścia? Czy sens i znaczenie miasta centralnego powoli nie zaczyna 
sprawdzać się głównie do miejsca pracy bądź nauki? Wreszcie, jak rozumiany 
powinien być rozwój miasta, zwłaszcza przy tak dużej rozbieżności między wi-
zjami ekspertów, władz lokalnych, a zdaniem samych mieszkańców?

Fakt, w jakim mieście przychodzi ludziom mieszkać, okazuje się dużo znaczyć 
w życiu jednostek. Tak przynajmniej wynika z szeregu badań [Por. CBOS 2008, 
Diagnoza Społeczna 2009]. Można powiedzieć, że w sposób dość nieoczekiwany 
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w świecie, który zaczął się żegnać z różnymi społecznymi przynależnościami, 
przynależność do miasta nie traci na żywotności. Siła identyfikacji z zamieszki-
waną miejscowością zależy od wielu czynników. Tradycyjnie znaczenie dla niej 
mają sami ludzie (współmieszkańcy, znajomi, rodzina) i ich wzajemne interakcje. 
Jednak obecnie ważniejsze wydają się właściwości samej przestrzeni, w której 
ludzie mieszkają oraz szeroko pojęte możliwości, jakie przynosi mieszkanie 
w danym miejscu. Chodzi o to, że związki z innymi ludźmi, dla których kon-
tekst stanowiło miasto, nie są już tak silne – nie determinują jako jedyne postaw 
w stosunku do miasta. Przynajmniej tak samo ważna stała się jakość życia. 
W tym sensie identyfikacja emocjonalna z zamieszkiwanym miejscem miesza się 
z racjonalnym wyborem tegoż, co widoczne będzie w odpowiedziach na pytania 
dotyczące Gdańska jako dobrego miejsca do życia.

Gdy zapytano badanych o poziom przywiązania do terytorium (wykres 1) 
okazało się, że respondenci w identycznym stopniu wskazali na Polskę, jak i na 
swoją miejscowość. Po zsumowaniu odpowiedzi skrajnych, aż 84% młodzieży 
podkreśliło silny związek z tymi przestrzeniami. O takim wyniku decydują za-
pewne zabarwione emocjonalnie postawy w stosunku do tzw. ojczyzny prywatnej 
i ideologicznej. Nie należy jednak zapominać, że są to dwie przestrzenie, które naj-
bardziej ludzi wiążą formalnie i realnie. Dlatego pozostałe dwie (region, w którym 
mieszkasz i Europa) uzyskały mniej pozytywnych wskazań. W przypadku regionu 
(78%) ta różnica jest mała i może to świadczyć, z jednej strony o dającym o sobie 
znać kształtowaniu się poczucia wspólnoty regionalnej, a z drugiej o docenianiu 
walorów regionu. Europa z najniższym deklarowanym odczuwanym związku 
(60%) musi się jawić respondentom jako przestrzeń bardziej odległa czy abs-
trakcyjna niż pozostałe. Wyniki identyfikacji terytorialnej młodych gdańszczan 
są zbliżone do wyników uzyskanych wśród ogółu mieszkańców regionu [Por. 
CBOS 2008]. Trzeba też zauważyć, że nie ma istotnych różnic w deklaracjach 
pomiędzy populacją uczniów a studentów. Wskazania na poszczególne przestrze-
nie rozkładają się bardzo podobnie w obu tych populacjach.
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WYKRES 1. Wskazania respondentów na związek ze wspólnotą terytorialną2.

Miasto jest dla młodzieży przestrzenią życiową, z którą najsilniej się iden-
tyfikują. Rodzi się zatem pytanie, jakie wyobrażenie dobrego do życia miasta 
mają respondenci. Wiedza o preferencjach i postawach młodzieży w tym zakresie 
pomoże częściowo zweryfikować pojawiające się w dyskursie publicznym i na-
ukowym pomysły na podwyższania poziomu życia mieszkańców, tym samym 
pomysły na idealne do życia miasto. Często bowiem dzieje się tak, że to, co 
zostaje uznane za korzystne rozwiązanie dla miasta, sytuuje się raczej w sferze 
„myślenia życzeniowego”, niż jest koncepcją odpowiadającą rzeczywistym po-
trzebom, możliwościom i aspiracjom mieszkańców czy nawet władzy miejskiej. 
Warto zatem wsłuchać się w opinie ludzi młodych.

WYKRES 2. Wskazania respondentów na preferowane charakterystyki miejsca zamieszkania3.

2 Treść pytania: „czy czujesz się związany z...?”. 
3 Treść pytania: „Wskaż, które z twierdzeń jest Tobie bliższe...?”. 
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Pierwszą kwestią – o którą zapytano respondentów – było ustosunkowanie się 
do koncepcji zmniejszających ruch samochodowy w mieście, czy mówiąc ogól-
niej, opowiedzenie się za rozwiązaniami proekologicznymi, które są postulowane 
w krajach zachodnich przez część ekspertów. Akcent na ową kwestię wynikał 
z przeświadczenia, że młodzież jest właściwym adresatem tych problemów, że 
postawy proekologiczne w społeczeństwie polskim są jej najbliższe. Ważnym 
elementem tych rozwiązań jest odejście od indywidualnego transportu samocho-
dowego na rzecz komunikacji publicznej, jak również uprzywilejowanie transpor-
tu rowerowego (jak to jest w niektórych krajach zachodnich: Holandia, Dania). 
Zwłaszcza problem rowerzystów w mieście wydaje się interesujący w kontekście 
preferencji młodych ludzi. Badanym przedstawiono dwie alternatywne względem 
siebie wizje miasta (wykres 2). W jednej artykułowano dominację transportu 
rowerowego, w drugiej samochodowego. Większość (44%) opowiedziała się 
za tą drugą wizją wskazując, że Dobre do życia miasto to takie, w którym dzięki 
rozbudowanej infrastrukturze drogowej wszędzie można dojechać samochodem. 
Mimo tego można uznać, że „miasto rowerów” znalazło wielu zwolenników 
(37%), co ciekawe większość uczniów szkół średnich (58%) opowiedziało się 
za takim charakterem miasta.

WYKRES 3. Wskazania respondentów na preferowane charakterystyki miejsca zamieszkania4.

Znamiennym obecnie dla polskich miast zjawiskiem jest rozrastanie się 
przedmieść i stref podmiejskich (tzw. suburbanizacja). Podobnie jak w krajach 
zachodnich, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, jest to spowodowane odśrod-
kową migracją mieszkańców centralnych dzielnic miast na peryferie. Zjawisko 
niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie aglomeracji miejskich jako całości, jest 

4 Treść pytania: „Wskaż, które z twierdzeń jest Tobie bliższe...?”. 
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jednak cenioną wizją zamieszkiwania, w której wydaje się, że można połączyć 
prestiż i komfort domu z lokalizacją oddalającą miejskie problemy. Potwierdza to 
badana młodzież (wykres 3), która zdecydowanie opowiada się za twierdzeniem, 
że Dobrze jest mieszkać poza centrum, z dala od miejskiego zgiełku, blisko przy-
rody (60%). Mieszkanie w centrum natomiast znalazło uznanie jedynie u 21% 
respondentów, przy czym częściej tą opcję wybierali uczniowie szkół średnich. 
Nie można zatem wykluczyć, że Gdańsk (poszczególne jego dzielnice) będzie 
borykał się coraz poważniej z problemami, jakie wywołuje zjawisko suburba-
nizacji. Deklarowane preferencje młodych mogą rodzić pytania np. o sposoby 
zatrzymania ich w mieście centralnym, nie mówiąc już o problemie zaludnienia 
nowych terenów w centrum, np. terenów postoczniowych. Mówiąc wprost, 
w badanej młodzieży trudno dopatrywać się w przyszłości tzw. „nowych miesz-
czan” – osób, które osiedlają się w centrach miast i wyróżniają się specyficznym 
stylem życia. Źródeł takich preferencji należałoby szukać w przejawianych przez 
respondentów postawach i zachowaniach w odniesieniu do sfery publicznej, 
ujawniających przy tym poziom zaufania społecznego.

Część ogólna badania – próbująca zdiagnozować system wartości responden-
tów, ich stopień zaangażowania społecznego i aktywności w sferze publicznej – 
pokazała, że populacja młodych gdańszczan niewiele się różni w wymienionych 
kwestiach od populacji ogólnopolskiej, zarówno odnoszonej do tej samej kategorii 
wiekowej, jak i populacji dorosłych [Por. CBOS 2010a, 2010b, Zagórski 2009]. 
Młodzież pytana o podejmowaną aktywność życiową wskazywała zazwyczaj na 
działania zorientowane na uzyskanie środków materialnych lub zdobycie kwalifi-
kacji zawodowych, skoncentrowane na indywidualnych, wymiernych korzyściach 
(46%). Mniejszy procent respondentów wskazywał na aktywność wspólnotową, 
zogniskowaną wokół działań prowadzonych w grupach formalnych, religijnych, 
politycznych czy też organizacjach pozarządowych (29%). Podobnie można opi-
sać zestaw podstawowych wartości, które są ważne i którymi się młodzi kierują 
w życiu. W pierwszej kolejności wymieniana jest: rodzina (74%), znajomi (64%), 
zdrowie (49%), wykształcenie (31%), pieniądze (31%). Są to wskazania doty-
czące kręgu grup pierwotnych i tzw. wartości materialistycznych. Zdecydowanie 
najrzadziej respondenci wskazywali na wartości związane ze sferą kultury, czasu 
wolnego i polityki. Zestawiając jeszcze inne wyniki z części ogólnej badania, 
można powiedzieć, że młodzi obok pragnienia życia domowego i rodzinnego 
mają spore aspiracje ekonomiczne. Temu towarzyszą postawy indywidualistyczne 
i konformistyczne. Stąd może łatwiej jest zrozumieć, że młodzież (podobnie jak 
ich rodzice) opowiada się za „domkiem na przedmieściu”. Innymi słowy, młodzież 
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podobnie do starszych postrzega jakość życia w mieście; dla nich to w dalszym 
ciągu możliwość gromadzenia dóbr i ich demonstrowania.

WYKRES 4. Wskazania respondentów na preferowane charakterystyki miasta.

Gdańsk jest miejscem, gdzie od lat toczy się debata na temat tego, jakie mają 
być i jak mają wyglądać nowe realizowane w mieście obiekty. Zwykle spierano 
się o styl, w którym powinny być wznoszone budynki; czy ma to być styl zgodny 
z najnowszymi trendami w światowej architekturze, czy ma być to historyczna 
stylizacja nawiązująca do tradycji miejsca? Spór jakiś czas temu wykroczył poza 
kwestie stylu, a dotknął – by tak rzec – problemu rozwoju wręcz cywilizacyjne-
go, którego wyrazem miałby być „trzeci wymiar miasta”, czyli wieżowce. Nie 
wnikając w argumenty za i przeciw takim rozwiązaniom, warto przyjrzeć się 
opinii młodzieży (wykres 4), która może zaskakiwać, gdyż nie odzwierciedla 
„postępowych tendencji”, które mogłyby kojarzyć się z „miastem nowoczesnym”. 
Większość respondentów (38%) wskazało na zdanie: W mieście w pierwszej 
kolejności powinno dbać się o zabytki i starą zabudowę, które decydują o jego 
charakterze. Zatem większość opowiedziała się za zachowawczym charakterem 
miasta pod względem architektury i nowych inwestycji. Należy jednak zwrócić 
uwagę, że prawie taki sam procent jest osób niezdecydowanych.
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WYKRES 5. Wskazania respondentów na preferowane charakterystyki miasta.

Bardziej zdecydowanie respondenci opowiadają się za pewną egalitarystycz-
ną wizją zadań miejskich włodarzy (wykres 5). Miasto w oczach badanych ma 
być miejscem ograniczanych różnic społecznych, gdyż do obowiązków władz 
lokalnych należałoby wyrównywanie poziomu życia mieszkańców. Za takim 
rozwiązaniem opowiada się 48% respondentów, natomiast 20% twierdzi, że 
władze powinny jednak bardziej stymulować rozwój gospodarczy miasta, nawet 
jeśli miałoby się to odbywać kosztem znoszenia nierówności w poziomie życia 
mieszkańców. 

WYKRES 6. Wskazania respondentów na preferowane charakterystyki miasta.

W tym kontekście też należy widzieć rozkład opinii odnośnie dylematu: 
miasto mieszkańców czy miasto turystów (wykres 6)? Zdecydowana większość 
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(65%) młodych ludzi wskazała na zdanie: Władze lokalne powinny przede wszyst-
kim mieć na względzie dobro mieszkańców, podnosząc poziom ich życia i robiąc 
wszystko, aby żyło się im jak najlepiej. Niewiele osób (15%) jako priorytetowe 
zadanie władz lokalnych wskazało inwestowanie w turystyczną atrakcyjność 
miasta w celach stymulowania rozwoju gospodarczego. Chcąc podkreślić jedno-
znaczność opinii młodzieży w tym względzie, należy zwrócić uwagę też na mały 
odsetek osób niezdecydowanych (20%). Chciałoby się zatem rzec, że w dwóch 
ostatnich kwestiach młodzi wskazali na „miasto solidarne”, które bierze górę 
nad „miastem liberalnym”. Opinie te wprawdzie określały role i zadania władzy 
miejskiej, jednak jeśli uznać te wyniki za przejaw postaw prospołecznych, to 
będzie to jeden z nielicznych jej przypadków, które ujawniły te badania.

Ważną część badania stanowiły pytania dotyczące oceny Gdańska jako 
miejsca do życia. Zasadniczo chodziło o ustalenie zamiarów badanej młodzieży 
w stosunku do miasta: czy swoją przyszłość wiązać będą z nim czy też nie? Czy 
będą w nim mieszkać czy wybiorą jedynie je jako miejsce pracy? Czy może 
najzwyczajniej nie wiążą swojej przyszłości z tym miastem? Wpierw jednak 
respondenci mieli przedstawić ogólną ocenę Gdańska jako atrakcyjnego, bądź 
nie, miejsca zamieszkania i pracy (wykresy 7 i 8).

WYKRES 7. Wskazanie przez respondentów na Gdańsk jako atrakcyjne miejsce zamieszkania5.

Na pytanie „Czy Gdańsk jest dla Ciebie atrakcyjnym miejscem, aby tu miesz-
kać?” aż 71% badanych odpowiedziało tak. Wynik ten jest sumą odpowiedzi 
zdecydowanie tak i raczej tak. Podobnie potraktowane zostały odpowiedzi raczej 
nie i zdecydowanie nie, co dało łączny wynik 14% badanych nieopowiadających 
się za Gdańskiem jako atrakcyjnym miejscem zamieszkania. Warto nadmienić, 
że tak dobre oceny miasto zawdzięcza nie tyle osobom pochodzącym z Gdań-
ska, ile tym, którzy przyjechali tu uczyć się spoza aglomeracji. 82% spośród 

5  Treść pytania: „Czy Gdańsk jest dla Ciebie atrakcyjnym miejscem aby tu mieszkać?”. 
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nich wskazuje na atrakcyjność miasta jako miejsca zamieszkania, zaś spośród 
mieszkańców Gdańska podziela tą opinię jedynie 61% badanych. 

WYKRES 8. Wskazanie przez respondentów na Gdańsk jako atrakcyjne miejsce pracy6.

Nieco odmiennie rozkładają się odpowiedzi na pytanie „Czy Gdańsk jest dla 
Ciebie atrakcyjnym miejscem, aby tu pracować?”. Zwiększył się procent osób 
niezdecydowanych (22%) kosztem tych, którzy wcześniej widzieli w Gdańsku 
atrakcyjne miejsce zamieszkania. Atrakcyjne miejsce pracy wskazało 64% ba-
danych. Również w tym wypadku większy odsetek młodych spoza miasta (61% 
tej populacji) ocenia Gdańsk lepiej niż sami jego mieszkańcy (57% z nich).

Po ocenie atrakcyjności Gdańska, respondentom zadano szereg pytań do-
tyczących konkretnych aspektów życia w mieście z prośbą o ich ocenę. Każdy 
z aspektów można było ocenić w skali od 1 do 5. Zsumowane wyniki dały pod-
stawy do wystawienia ocen w poszczególnych dziedzinach i wyciągnięcia z nich 
średniej arytmetycznej, pozwalającej zbudować jasną hierarchię ocenianych 
aspektów życia miasta. Większość aspektów oceniana jest raczej pozytywnie 
i zyskuje noty w granicach 3–4 punktów (średnia ocen dla miasta to 3,30). Naj-
wyżej oceniany jest poziom oferty kulturalnej i turystycznej oraz możliwości 
wypoczynku i rekreacji, które obie średnio otrzymały ocenę 3,72. Można zatem 
powiedzieć, że najlepiej respondenci ocenili te aspekty życia miasta, które wiążą 
się z formami spędzania czasu wolnego. Poniżej średniej natomiast znajdują się 
aspekty życia, które w sposób bezpośredni mogą dotyczyć respondentów i mogą 
się wiązać z niekoniecznie pozytywnym doświadczeniem. Najgorzej więc oce-
niane są między innymi: poziom infrastruktury komunikacyjnej (3,11), sytuacja 
na rynku pracy (3,07) czy bezpieczeństwo w mieście (3,04). Najgorzej wypadła 
ocena gdańskiego samorządu, która wyniosła 2,95. Trzeba jednak zauważyć, że 

6 Treść pytania: „Czy Gdańsk jest dla Ciebie atrakcyjnym miejscem aby tu pracować?”.
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respondenci zazwyczaj odpowiadali zachowawczo, sytuując swoje odpowiedzi 
w środku. Stąd wynikają małe różnice w ocenie pomiędzy poszczególnymi 
aspektami życia, niemniej powstała hierarchia jest czytelna.

Jednak rolą pytania o ocenę poszczególnych aspektów życia miasta nie było 
proste ustalenie ich hierarchii. Chodziło bardziej o wciągnięcie respondentów 
do oceny tychże aspektów, która miałaby przede wszystkim zweryfikować ich 
opinie dotyczące atrakcyjności Gdańska jako miejsca zamieszkania i pracy. Było 
to swoistym uszczegółowieniem opinii respondentów. Następnym krokiem było 
zadanie podobnych pytań do tych o zamieszkiwanie i pracę, ale już mogących 
realnie odnosić się do respondentów, czyli pytań o przyszłość i plany, jakie wiążą 
z Gdańskiem. Na pytanie „Czy zamierzasz w przyszłości mieszkać w Gdańsku?” 
twierdząco (po zsumowaniu odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak) odpo-
wiedziało 49%. Zatem uznanie atrakcyjności miasta jako miejsca zamieszkania 
(71%) nie musi dla wszystkich być tożsame z przyszłym zamieszkiwaniem 
w nim. Dlatego wyraźnie wzrósł odsetek osób, które nie zamierzają wiązać 
swoich życiowych planów z Gdańskiem. Jakkolwiek trzeba zaznaczyć, że mię-
dzy odpowiedziami dotyczącymi pozytywnej oceny atrakcyjności Gdańska pod 
względem zamieszkania i pracy, a planami mieszkania w Gdańsku zachodzi silna 
korelacja dodatnia7. Te same osoby deklarujące atrakcyjność Gdańska, też chcą 
w nim mieszkać. Dotyczy to tym razem głównie osób, które przed podjęciem 
nauki w szkołach, do których obecnie uczęszczają, mieszkały w Gdańsku (56% 
z nich wiąże swoją przyszłość z dotychczasowym miejscem zamieszkania). 
Z drugiej strony można powiedzieć, że aż 51% spośród respondentów spoza 
miasta chciałoby w Gdańsku zamieszkać. 

WYKRES 9. Deklarowany przez respondentów zamiar zamieszkania w przyszłości w Gdańsku8.

7 tau-b = 0,536, p < 0,001
8 Treść pytania: „Czy zamierzasz w przyszłości mieszkać w Gdańsku?”
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Zbliżony jest rozkład deklaracji odnośnie podjęcia pracy w przyszłości 
w Gdańsku (wykres 10). Ów zamiar deklaruje 53% badanych. Widać, że taka 
perspektywa zyskuje nieco większe uznanie niż wizja zamieszkania w Gdańsku; 
w przeciwieństwie do odpowiedzi na pytanie poprzednie, zmniejszył się procent 
osób niechętnych (20%), a zwiększył się odsetek tych, co są niezdecydowani 
(28%) i tych, co są chętni do podjęcia pracy w Gdańsku (wspomniane już 53%). 
Wśród osób deklarujących zamiar pracy w Gdańsku znów duży odsetek stanowią 
mieszkający poza miastem. Ponad połowa z nich (53%) chciałaby w Gdańsku 
pracować.

WYKRES 10. Deklarowany przez respondentów zamiar podjęcia pracy w przyszłości w Gdań-
sku9.

PODSUMOWANIE

Próbując podsumować to krótkie omówienie wybranych wyników badania 
„Młodzi gdańszczanie” należy zwrócić uwagę na kilka spraw. Po pierwsze, 
ważną zadeklarowaną przez respondentów przestrzenią życiową jest miejsco-
wość, w której mieszkają. Jednak wizja takiej przestrzeni nie jest jednoznaczna. 
Zapytani o wyobrażenie dobrego miasta do życia badani wskazali na takie jego 
formy, które potwierdziły wcześniej ujawnione postawy indywidualistyczne. 
Po drugie, można stwierdzić, że badani opowiadają się za dość zachowawczym 
obrazem Gdańska, w którym nowe inwestycje i nastawienie na rozwój miasta nie 
jawią się jako sprawy priorytetowe. Do tego dodać należy raczej egalitarystyczną 
wizję celów i działań lokalnych władz (do głównych ich zadań powinno należeć, 
zdaniem badanych, znoszenie różnic w poziomie życia mieszkańców). Po trzecie, 
na przykładzie Gdańska widać, jak instrumentalnie zaczynają być traktowane 
miasta. Chodzi o to, że stają się one bardziej funkcjonalnym kontekstem życia, 

9 Treść pytania: „Czy zamierzasz w przyszłości pracować w Gdańsku?”.
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czyli mówiąc wprost, dobrym miejscem pracy i nauki, niż różnorodnym i zna-
czącym środowiskiem życia jego mieszkańców.
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YOUNG AND CITY
Abstract

The article is concerned with research into the youth in Gdansk high schools and universities 
completed in 2010. The results are discussed in two aspects: in comparison to urban space and social 
values and norms advocated by the respondents. Among other elements, the vision of an ideal city 
shared by the respondents is mentioned in the article. This vision, in particular, allows us to form 
the hypothesis on the future development trends of urban space. It also relates to elements such 
as directions of communication development, characteristic traits of buildings and development 
planning. In addition to this overall vision, we examine Gdansk citizens’ feelings towards their 
city as a functional area where they live and study. 
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