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Mit wrocławskiego Nadodrza. Gentryfikacja jako 
negatywna konsekwencja procesu rewitalizacji

Abstract: Until recently, the northern Wrocław district of Nadodrze, has been  perceived as one of the most 
neglected and dangerous areas of the city. Inhabited mainly by people with a low social status, by ethnic 
minorities or the unemployed, it seemed an unattractive place to live for representatives of higher echelons 
of the social ladder. Despite the poor opinion of Nadodrze, due to its historic character and central location, 
it has attracted avid interest of investors, developers and the city authorities. This triggered off restoration 
processes in the area which continues to this day.
As a result, Nadodrze has changed its character. It has become an increasingly fashionable place to live 
and spend time. The effect of the restoration is also an inflow of representatives of the educated, more 
affluent middle class. Rental prices of accommodation and land have gone up; as a result,  poorer groups 
of residents have been pushed out to other districts of the city.
Among the consequences of restoration is gentrification, typically taking place in historic, post-industrial 
urban areas, which is also the case of Nadodrze. The gap between the former and the new inhabitants is 
widening. Tenants are being evicted and resettled from tenement houses. From a social point of view, this 
is a process of discrimination and marginalization of the former inhabitants of Nadodrze.

Keywords: the Wrocław district of Nadodrze, gentrification, restoration

Wrocławska dzielnica Nadodrze, położona w północnej części miasta, do niedaw-
na postrzegana była jako jeden z najbardziej zaniedbanych i niebezpiecznych jego obszarów. 
Zamieszkana głównie przez osoby o niskim statusie społecznym, mniejszości etniczne lub 
osoby bezrobotne wydawała się mało atrakcyjnym miejscem do życia dla przedstawicieli 
klas wyższych. 

Mimo złej opinii, Nadodrze ze względu na swój zabytkowy charakter i centralne poło-
żenie spotkało się z żywym zainteresowaniem inwestorów, deweloperów oraz władz mia-
sta. Skutkowało to zapoczątkowaniem na tym obszarze procesu rewitalizacji, który trwa do 
dzisiaj. W jego wyniku Nadodrze zmienia swój charakter, staje się coraz modniejszym 
miejscem do życia i spędzania czasu. Skutkiem rewitalizacji jest też napływ przedstawicie-
li wykształconej, bogatszej klasy średniej. Ma miejsce wzrost cen najmu mieszkań i lokali, 
a co za tym idzie – odpływ biedniejszej grupy mieszkańców do innych dzielnic.

Konsekwencją procesu rewitalizacji jest zjawisko gentryfikacji zachodzące zazwyczaj 
na zabytkowych, postindustrialnych obszarach miejskich, jakim jest też Nadodrze. Pogłę-
bia się przepaść miedzy dawnymi i nowymi mieszkańcami. Mają miejsce eksmisje i prze-
siedlenia dotychczasowych lokatorów kamienic. W ujęciu społecznym zachodzi proces 
dyskryminacji i marginalizacji dawnych mieszkańców dzielnicy.
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Gentryfikacja, rewitalizacja, Wrocławskie Nadodrze

Pojęcie gentryfikacji pojawiło się w dyskursie społecznym w latach 60. XX wieku. 
Wprowadziła je brytyjska socjolożka, Ruth Glass (Hamnett 2003: 2401-2426). Jego nazwa 
pochodzi od angielskiego słowa gentry oznaczającego szlachtę i miało początkowo iro-
niczny podtekst – nawiązywało do zwyczaju angielskiej arystokracji, która miała potrzebę 
dysponowania, obok rodowej wiejskiej posiadłości, miejską rezydencją (Glass 1964). Ba-
daczka użyła tego pojęcia do opisu zjawiska przejmowania i renowacji przez klasę średnią 
zniszczonych zasobów urbanistycznych londyńskiej dzielnicy Islington, która zamieszkana 
była przez klasę niższą zajmującą mieszkania socjalne. W efekcie podwyższenia cen gruntów 
i lokali oraz kosztów utrzymania dotychczasowi mieszkańcy zmuszeni byli do przepro-
wadzenia się w inne części miasta. Podupadłe budynki zmieniały się w lofty lub ekskluzy-
wne rezydencje. Proces obejmuje z reguły centralne, często zabytkowe lub postindustrialne 
części miasta (Szafrańska 2012). Gentryfikacja powoduje polepszenie się substancji miesz-
kaniowej i zmianę stosunku najmu do własności. Następuje wzrost cen lokali i gruntów, 
czego konsekwencją jest wymiana ludności, co jest jednym z najbardziej negatywnych as-
pektów procesu. Ludność uboższa podlega eksmisji lub w skutek manipulacji finansowych 
właścicieli mieszkań, deweloperów czy władz miejskich ma miejsce jej odpływ do dzielnic 
o niższym standardzie, a jej miejsce zajmuje bogatsza klasa średnia (Jadach-Sepioło 2007: 66-79). 
Gentryfikacja zmienia też charakter zasobów lokalowych – na przykład na miejscu zanika-
jących drobnych warsztatów rzemieślniczych powstają modne lokale gastronomiczne czy 
puby, pojawiają się nowe budynki o charakterze komercyjnym. Nieco  odmienną definicję 
gentryfikacji podaje Chris Hamnett (1991: 283-319). W jego opinii jest to proces społecznego 
i przestrzennego przejścia od stanu industrialnego do post industrialnego.

Gentryfikacja jest ściśle sprzężona z rewitalizacją i odnową tkanki urbanistycznej – ka-
mienic, mieszkań, małych zakładów usługowych. Istotą rewitalizacji jest podejmowanie 
przez lokalne władze działań naprawczych, mających na celu uzdrowienie obszarów mia-
sta będących w kryzysie społecznym, zniszczonych architektonicznie i infrastrukturalnie. 
Rewitalizacja z definicji ma być procesem uzdrowienia tkanki miejskiej, zapobiegać jej de-
gradacji, ma także pozytywnie oddziaływać na społeczność lokalną – aktywizować ją, bu-
dować większe poczucie odpowiedzialności za miejsce, w którym się mieszka, tworzyć 
nowe miejsca pracy dla dotychczasowych mieszkańców (Lisowski 1999: 23-32). 

Samo słowo rewitalizacja brzmi dość przyjaźnie, oznacza powrót do zdrowia, odnowę, 
odzyskanie witalności i z tej perspektywy wydaje się zjawiskiem nieuniknionym (Zięba 
2006: 179-193). Należy jednak dodać, że proces ten jest działaniem narzuconym odgórnie. 
Jest działaniem z poziomu władzy dyktującej swoją wizję przestrzeni miejskiej. Ma też 
swoje określone cele ekonomiczne, stojące w opozycji do potrzeb dotychczasowych miesz-
kańców. Samo założenie, że obszar, w rozumieniu bioarchitektonicznym, który ma być jej 
poddany, jest w jakiś sposób zdegenerowany, jest już dyskryminujące. Zasadnym wydaje 
się pytanie, kto i według jakich kryteriów wyznacza definicje zdrowia i patologii.

Wrocławskie Nadodrze do niedawna funkcjonowało w recepcji społecznej jako dzielni-
ca biedna, zamieszkana przez osoby o niskim statusie społecznym, często bezrobotne, uza-
leżnione od alkoholu i narkotyków, zamieszkujące mieszkania komunalne, zalegające 
z płaceniem czynszu. Była to dzielnica niebezpieczna, nacechowana patologią związaną 
z wysoką przestępczością. Przyczyniła się do tego powojenna polityka władz miasta, które 
w celu zakwaterowania jak największej liczby napływających na Ziemie Odzyskane miesz-
kańców dzieliły mieszkania na mniejsze lokale, doprowadzając do przeludnienia ka mienic. 

Rewitalizacja wrocławskiego Przedmieścia Odrzańskiego ma swój początek w latach 
90. XX wieku, choć właściwy program odnowy wdrożono dopiero w 2009 roku (Dębek, 
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Olejniczak 2015). Zintensyfikowano remonty kamienic, dla lokalnej społeczności opraco-
wano programy pomocowe – stworzono Punkty Poradnictwa Rodzinnego, Punkty Porad-
nictwa Obywatelskiego, świetlice środowiskowe i kluby seniora, ułatwiono dostęp do lecz-
nictwa odwykowego i programów terapeutycznych, zwłaszcza dotyczących przemocy, 
zagospodarowano zaniedbane podwórka i place zabaw, miały miejsce próby aktywizacji 
kulturalnej (Jaskólski, Smolarski 2016: 105-116). Oczywistą konsekwencją tego procesu jest 
gentryfikacja omawianej dzielnicy. Obszar ten stał się bowiem bardziej atrakcyjny dla in-
stytucji finansowych, deweloperów i prywatnych inwestorów.  

Czynnikiem napędzającym zjawisko gentryfikacji, będącym równocześnie jego efek-
tem, jest moda i swoisty mit śródmieścia, w dużej mierze wykorzystywany przez dewelo-
perów i władze miejskie. Zmiana charakteru Nadodrza jest na rękę tym ostatnim, ponie-
waż pozornie rozwiązuje problem patologii, jaka według nich miała miejsce w tej części 
miasta.

Sam proces gentryfikacji wrocławskiego Nadodrza można podzielić na kilka etapów. 
Klasowa zmiana charakterystyki mieszkańców rozpoczęła się od napływu osób zajmują-
cych się wszelkimi działaniami artystowskimi. Wydaje się, że jest to powszechne zjawisko 
dla terenów miejskich poddawanych temu procesowi. Miasta, zmieniając swój charakter 
z industrialnego, fabrycznego na postindustrialny, obfitują w opuszczone lokale i zabudo-
wania, które przestały pełnić swoją dawną funkcję użytkową. To właśnie te pofabryczne 
czy powarsztatowe pomieszczenia znajdujące się na Nadodrzu spotkały się z zaintereso-
waniem napływających przedstawicieli środowisk artystycznych. Zostały one zaadapto-
wane na pracownie, galerie, kawiarnie czy modne kluby. Zmieniło to symbolicznie po-
strzeganie Nadodrza – z miejsca, do którego lepiej się nie zapuszczać, stało się ono modną 
i pożądaną przestrzenią do spędzania czasu, by w przyszłości stać się miejscem, w którym 
modnie jest też mieszkać. Ten etap został efektywnie wykorzystany przez kapitalistyczną 
politykę lokalową. Mit Nadodrza jako miejsca, gdzie kwitnie sztuka i w pewnym sensie 
alternatywny sposób życia, gdzie można zamieszkać w atrakcyjnych, historycznych, lecz 
komfortowych warunkach, jest tym, co przyciąga przedstawicieli bogatszej klasy średniej 
(Płachta 2013).  Nastąpiła zatem zmiana nastawienia mieszkańców innych dzielnic Wrocła-
wia do obszarów śródmiejskich.

Gentryfikacja, jaką możemy zaobserwować na wrocławskim Nadodrzu, ma wieloraki 
charakter (Van Criekingen, Declory 2003: 2451-2468). Po pierwsze jest to gentryfikacja cząst-
kowa, ludność napływająca na ten obszar to głównie dbająca o kulturę wykształcona inte-
ligencja. Po drugie to mająca bezkonfliktowy charakter modernizacja tkanki urbanistycznej 
– do wyremontowanych, zabytkowych kamienic wprowadzają się przedstawiciele bogat-
szej klasy średniej. Zmienia się charakter usług – upadają powoli drobne zakłady produk-
cyjne i usługowe prowadzone przez dotychczasowych mieszkańców. Na ich miejscu po-
wstają nowe, nastawione na bogatszego klienta lokale, takie jak restauracje serwujące 
różnorakie kuchnie świata, salony tatuażu, cukiernie czy butiki i sklepy oferujące bardziej 
ekskluzywne lub niszowe produkty – zdrową żywność czy dzieła sztuki. Często funkcjo-
nują one w sąsiedztwie sklepów z odzieżą używaną i dyskontów spożywczych, gdzie za-
opatrują się w niezbędne do życia produkty dotychczasowi mieszkańcy kamienic. Z cza-
sem w związku z oczekiwaniami bogatszej klasy średniej powstają też sklepy znanych 
międzynarodowych sieci, które do tej pory funkcjonowały w galeriach handlowych albo 
w reprezentacyjnych częściach miasta. Powstają także centra o charakterze rekreacyjnym 
i rozrywkowym. W starej tkance miejskiej, w miejscach po wyburzonych lub zniszczonych 
na skutek działań wojennych kamienicach, powstają nowoczesne apartamentowce lub bu-
dynki o charakterze biurowym, często będące siedzibami znanych korporacji i banków. 
W ostatnich kilku latach ma miejsce napływ przedstawicieli grupy specjalistów związa-
nych zawodowo z nowymi technologiami, na teren Nadodrza przenoszą się też firmy 



Szymon Jabłoński-Weryński72

z branży IT. Powstają osiedla, które nie są połączone z dawną architekturą. Te nowe kom-
pleksy mieszkalne stanowią samowystarczalne ośrodki, gdzie nowi mieszkańcy znajdą 
wszystko, co jest im potrzebne do wygodnego funkcjonowania. Zmniejsza się przestrzeń 
publiczna, deweloperzy wykupują obszary zielone, parki, tereny poprzemysłowe. Ma też 
miejsce zmiana charakteru zatrudnienia i relacji zarobków do wydatków oraz zmiana stylu 
życia mieszkańców obszarów gentryfikowanych (Jaskólski, Smolarski 2016: 105-116). 

Marek W. Jaskólski i Mateusz Smolarski dzielą uczestników procesu gentryfikacji 
Nadodrza na trzy grupy, pierwsza to ludność „tubylcza”, charakteryzująca się wysokim 
bezrobociem czy patologią i to, jak podają autorzy, ze względu na ich niski status społeczny 
władze miasta rozpoczęły proces rewitalizacji. Druga grupa to tzw. „pionierzy” – do nich 
zaliczamy studentów i przedstawicieli bohemy, którzy wprowadzają się głównie ze wzglę-
dów ekonomicznych i przygotowują teren dla trzeciej grupy – właściwych gentryfikato-
rów, przedstawicieli zamożnej klasy średniej (Jaskólski, Smolarski 2016: 105-116). Przedsta-
wiona struktura już uwidacznia różnice społeczne między poszczególnymi grupami, 
hierarchizuje mieszkańców i wprowadza stygmatyzującą narrację nowego kolonializmu.

Proces gentryfikacji ma charakter demograficzny, związany ze zjawiskiem opresyjno-
ści, wykluczenia. Na terenach, gdzie zachodzi, możemy zaobserwować odpływ mniejszo-
ści etnicznych – w przypadku Nadodrza mówimy o ludności romskiej. Zastępują ją napły-
wający mieszkańcy etnicznie reprezentujący typ kaukaski. Skupiska mniejszości romskiej, 
dotychczas zamieszkującej niekiedy całe kamienice czy piętra, stają się wyspami pomiędzy 
wykupionymi przez nowych lokatorów mieszkaniami. Zmianie ulega też charakter gospo-
darstw domowych – z przeważających dotychczas licznych i wielopokoleniowych na jedno 
lub dwuosobowe. Także młode małżeństwa pochodzące z bogatszej klasy średniej wybie-
rają na miejsce do życia właśnie Nadodrze, a nie obszary podmiejskie o niskiej, jednoro-
dzinnej zabudowie. 

W kontekście opisywanego procesu pojawia się pytanie o jego etyczny aspekt. Wzrost 
cen wynajmu, masowe przekształcanie charakteru użytkowania lokali mieszkalnych z naj-
mu na własność, bezpośrednio uderza w dotychczasowych mieszkańców i zmusza ich czę-
sto do zmiany miejsca zamieszkania. Poza dobrowolnymi wyprowadzkami nasilają się 
ewikcje i przesiedlenia do lokali położonych na obrzeżach miasta. Często są to baraki 
mieszkalne lub lokale o bardzo niskim standardzie.

Nowi mieszkańcy gentryfikowanych obszarów Nadodrza przynoszą ze sobą nowe 
oczekiwania związane ze standardem życia w aspekcie prawnym, symbolicznym i archi-
tektonicznym (Huu Phe, Wakley 2000: 7-35). Pewne zjawiska dotyczące funkcjonowania 
dotychczasowej społeczności lokalnej nie są już dłużej akceptowane i podlegają opresji. 
Zmienia się pojęcie komfortu i niedogodności życia codziennego. Wyobrażenia nowych 
lokatorów są nieadekwatne do poprzedniego charakteru miejsca. Przykładem na to może 
być choćby funkcja podwórka, które do tej pory dla członków starej społeczności lokalnej 
było miejscem spotkań i spędzania wolnego czasu. Przedstawiciele nowej klasy mieszkań-
ców postrzegają charakter tych spotkań jako patologiczny i niewygodny. Utraconych miejsc 
w przestrzeni publicznej nie równoważą nowo powstałe centra rekreacyjno-rozrywkowe, 
które nie są zazwyczaj dostępne dla starych mieszkańców kamienic, głównie ze względu 
na zbyt wysokie ceny i ich elitarny charakter. 

Zazwyczaj też trudno o znalezienie wspólnej przestrzeni i formy integracji między no-
wymi a starymi mieszkańcami, mimo że powstają różne inicjatywy mające na celu takie 
zbliżenie – na przykład Noc Nadodrza (Jaskólski, Smolarski 2016: 105-116). Wydaje się, że 
z założenia tego typu wydarzenia przeznaczone są dla wszystkich członków społeczności, 
jednak przedstawiciele klasy uboższej korzystają z nich tylko w niewielkim stopniu, praw-
dopodobnie ze względu na sam ich charakter. Często mimo postulowanej egalitarności 
mają one charakter elitarny, gdyż są inicjowane przez nowych, wykształconych moderato-
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rów, którzy nie są w stanie zaakceptować potrzeb i oczekiwań starych mieszkańców. Moim 
zdaniem rozdźwięk między tymi dwiema grupami jest tak głęboko obecny we wzajemnym 
ich przeżywaniu, że porozumienie czy wspólne egzystowanie w obszarze Nadodrza jest 
coraz bardziej utrudnione. 

Proces gentryfikacji usuwa na margines funkcjonowania osoby o niskim statusie finan-
sowym, słabiej wykształcone, chore, starsze czy doświadczające różnych dysfunkcji. Na-
wet jeżeli są one w stanie nadal funkcjonować obok nowej klasy średniej, to ma miejsce 
proces autoopresji. Sami siebie spychają na margines życia dzielnicy, mimo że mieszkają 
w kamienicach od pokoleń, w ocenie zewnętrznej odbierane są jako te, które nie pasują do 
nowego charakteru modnego Nadodrza i zaburzają krajobraz kulturowy nowo kreowanej 
przestrzeni. W dobie neoliberalnej polityki mieszkaniowej problem stygmatyzacji i krymi-
nalizacji starych mieszkańców staje się nieodłącznym elementem dyskursu społecznego 
dotyczącego procesu gentryfikacji. Obwinia się ich za degradację tkanki architektonicznej, 
zapominając, że zaniedbania związane z tym obszarem miasta sięgają lat 40. XX wieku, zaś 
za zniszczenie zasobów architektonicznych odpowiadają przecież głównie działania wo-
jenne (Kłopot, Skiba 2006).

Nowi mieszkańcy oczekują, że w związku z przeprowadzką do miejsca, które poten-
cjalnie może być jeszcze zagrażające, miasto zapewni im wyższy poziom bezpieczeństwa. 
Wymuszają różnego rodzaju działania prewencyjne i edukacyjne ze strony władz miasta – 
zwiększa się aktywność policji i monitoringu, co starzy mieszkańcy odbierają jako skiero-
wane przeciwko nim działania o charakterze represyjnym. Pogłębia to istniejąca przepaść 
między starymi a nowymi lokatorami. 

Deweloperzy i biura nieruchomości mają niemały udział w procesie tworzenia mitu 
Nadodrza. Istotnym elementem polityki władz miejskich staje się nadawanie poszczegól-
nym budynkom statusu zabytku (Jaskólski, Smolarski 2016: 105-116). Każde kolejne wyre-
montowane mieszkanie czy kamienica podwyższa czynsz lub podnosi ceny lokali. To wa-
runkuje zwiększenie aktywności różnego rodzaju grup nacisku, inwestorów, deweloperów 
mających na celu doprowadzenie do bardziej powszechnych i szybszych eksmisji z miesz-
kań komunalnych lokatorów mających problemy finansowe. Często spotyka się też oferty 
kupna mieszkań w tej części miasta, zazwyczaj za gotówkę. To zjawisko rodzi z kolei pro-
blem nadużyć wobec starszych i chorych mieszkańców kamienic, którzy decydując się na 
sprzedaż mieszkań, padają często ofiarami oszustów. 

Nadodrze, jako obszar zamieszkany wciąż głównie przez osoby o niskich dochodach, 
często bezrobotne, jest mało atrakcyjny z punktu widzenia agresywnej kapitalistycznej go-
spodarki. Jednak ze względu na napływ bogatszej ludności staje się interesujące jako miej-
sce, gdzie można wytwarzać niematerialne wartości ekonomiczne (Huu Phe, Wakley 2000: 
7-35). Zalicza się do nich styl życia, znaczenia symboliczne czy różnego rodzaju estetyki, 
zjawiska kulturowe, modę. Tworzą się też specyficzne relacje społeczne mogące być kołem 
zamachowym korzyści ekonomicznych inwestorów pojawiających się na tym obszarze. Bo-
gatsza klasa średnia, zajmująca powoli tę część miasta, zaczyna sama siebie przez nowo 
produkowane wartości określać. W pewnym sensie przez nie zaznacza też swoją odrębność 
w opozycji do przedstawicieli tej klasy zamieszkujących inne części miasta. Modnie jest żyć 
na Nadodrzu i należeć do pewnego rodzaju elity miejskiej. Mieszkanie w kamienicy 
a mieszkanie w bloku na Kozanowie czy nawet w zabudowie szeregowej, gdzieś na obrze-
żach miasta, to dwa różne style życia.

Produkcja niematerialna ma coraz większe znaczenie w krajach kapitalistycznych. 
Można stwierdzić, że pod koniec XX wieku stała się w nich najbardziej rozwojową dziedzi-
ną działalności ekonomicznej (www.przeglad-anarchistyczny.org/slowniczek/33-praca-
niematerialna). Nadodrze przeistacza się powoli w produkt niematerialny, zjawisko kultu-
rowo-społeczne, wpisujące się w nowy paradygmat gospodarczy, gdzie wartość nie 
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oznacza produktu materialnego, lecz funkcjonuje jako zjawisko symboliczne (Huu Phe, 
Wakley 2000: 7-35). Zniszczona czy zaniedbana tkanka urbanistyczna, mieszcząca niegdyś 
małe warsztaty i fabryczki, przechodzi transformację z miejsc wytwarzających namacalne 
dobra materialne w miejsca produkcji niematerialnych dóbr, takich jak historia, klimat, at-
mosfera czy zjawiska kulturalne. Gentryfikowane obszary miejskie, takie jak Nadodrze, 
można nazwać fabrykami społecznymi stanowiącymi istotny element kumulacji kapitału 
na obszarach miejskich (Huu Phe, Wakley 2000: 7-35). Mimo swojej niematerialności pro-
dukt ten osiąga wysoką wartość rynkową, która przejawia się choćby w cenie gruntów czy 
lokali. Przedstawiciele klasy średniej są w stanie zapłacić dużo więcej, mając poczucie, że 
miejsce, w którym zamieszkają, jest wyjątkowe i niepowtarzalne. 

Sposób spędzania czasu przez nowych mieszkańców Nadodrza, ich relacje społeczne, 
sposób uczestnictwa w życiu tego obszaru, wszystko to nabiera charakteru produkcyjnego. 
Nowi mieszkańcy są wytwórcami, a populacja staje się narzędziem produkcji (Huu Phe, 
Wakley 2000: 7-35). Dodatkowo wzmaga to poruszony wcześniej problem rugowania i dys-
kryminowania dotychczasowych mieszkańców, gdyż w procesie produkcji mitu Nadodrza 
są zbędni. Nasilające się zjawisko przemieszczania ludności biedniejszej do innych dzielnic 
miasta tworzy nowe obszary biedy i wykluczenia. Z punktu widzenia władz, fenomen ten 
nie jest na tyle istotny, by podejmować określone działania mające mu zapobiec. Utrata 
wielopokoleniowej obecności mieszkańców tej części miasta, ciągłości historycznej rodzin, 
wydaje się niezauważana i niknie w świetle narracji władz mającej charakter polityki suk-
cesu. Ważniejsze jest stymulowanie obszaru Nadodrza tak, aby stał się on coraz bardziej 
wydajnym źródłem dochodów. Proces rewitalizacji stał się inwazyjnym narzędziem mają-
cym na celu kategoryzowanie obszarów miejskich na funkcjonujące prawidłowo i dysfunk-
cyjne (Jadach-Sepioło 2009). Wyznacznikiem tego podziału są niewątpliwie oczekiwane 
przez inwestorów czy grupy nacisku korzyści materialne. Łatwo było uzasadnić formalnie 
potrzebę rewitalizacji Nadodrza, ze względu na jego wizerunek miejsca zniszczonego, zde-
generowanego, pełnego patologii, odbiegającego od tak zwanych normalnych dzielnic 
miasta. Nieformalnie, jego atrakcyjne położenie i tworzący się mit dawały nadzieję na wy-
sokie zainteresowanie inwestorów. Łatwiej jest przeforsować określone pomysły architek-
toniczne wtedy, kiedy podane są pod przykrywką pozytywnych działań na rzecz miasta 
i jego mieszkańców (http://www.rozbrat.org/publicystyka/walka-klas/294-czym-jest-gen-
tryfikacja-i-jak-moze-zniszczyc-twoje-zycie). W szczególności, kiedy takie działania można 
nazwać pomocowymi. Moim zdaniem podstawą do rewitalizacji Nadodrza były spodzie-
wane korzyści materialne, nie zaś polepszenie warunków życia mieszkańców. Miasto reali-
zuje swoje cele ekonomiczne, stojące często w opozycji do potrzeb mieszkańców.

Wszelkie działania o charakterze rewitalizacyjnym są szeroko obecne w narracji władz. 
Mają one pozytywny wydźwięk propagandowy i nie ujawniają realnych zagrożeń stoją-
cych za tym procesem. Nadodrze stało się pewnego rodzaju wizytówką miasta, mającą 
zaznaczać jego artystowski i kulturalny aspekt. Jednak za tą fasadą zachodzą procesy, któ-
re negatywnie wpływają na starych mieszkańców, a to ich władze miasta powinny z zało-
żenia chronić. Dotychczasowi mieszkańcy nie mają też możliwości przedstawienia wła-
dzom alternatywnych sposobów zagospodarowania przestrzennego, mają za to coraz 
mniejszą możliwość uczestnictwa w przemianach zachodzących w ich miejscu zamieszkania.

Gentryfikacja nie jest procesem uszlachetniania dzielnicy i nie powinniśmy traktować 
tego procesu powierzchownie jako czegoś wyłącznie pozytywnego, gdyż jego integralną 
częścią jest zawsze dyskryminacja starych mieszkańców danego obszaru. Stają się oni ofia-
rami, a nie beneficjentami przemian. Stają się coraz bardziej obcy w swoim miejscu. W sy-
tuacji, kiedy na obszarze Nadodrza pojawi się masa krytyczna przedstawicieli nowej klasy 
społecznej, dojdzie do przymusowych wysiedleń uboższej ludności. Proces ten będzie 
skutkował nasileniem problemu bezdomności. Dalsze negatywne konsekwencje zachodzą-
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cych zmian mogą być szerokie i wpływać na całość funkcjonowania miasta. W efekcie na-
stąpi zapewne homogenizacja struktury społecznej na terenie Nadodrza, a co za tym idzie, 
powstanie strefa zamknięta o charakterze elitarnym. 
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