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LIDERZY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH JAKO AKTORZY  
W PROCESIE REWITALIZACJI WYBRANYCH DZIELNIC GDAŃSKA 

 
 

Abstrakt. Jednym z najbardziej obciążających skutków socjalistycznej polityki 
mieszkaniowej w Polsce jest zły stan techniczny przedwojennej zabudowy. Przyczyniło się 
do tego zarówno upaństwowienie starych kamienic, jak i celowy, uwarunkowany 
ideologicznie brak inwestowania w ich remonty w dekadach powojennych. Po roku 1989 
odnowa zaniedbanych obszarów wewnątrzmiejskich stała się zatem istotnym wyzwaniem dla 
władz samorządowych, zwłaszcza że ograniczone zasoby finansowe i trudności 
organizacyjno-prawne nie sprzyjają szybkiej rewitalizacji. Tymczasem stopniowa zmiana 
stosunków własnościowych wskutek prywatyzacji zasobów komunalnych oraz pojawienie się 
w połowie lat 90. XX w. instytucji wspólnoty mieszkaniowej stworzyły nowe możliwości 
uruchomienia procesów rewitalizacji oddolnej. Artykuł ma na celu przybliżenie mechanizmów 
materialnej i społecznej odnowy starych obszarów wewnątrzmiejskich, dokonującej się 
wskutek aktywności liderów wspólnot mieszkaniowych, na przykładzie wyników badań 
jakościowych, przeprowadzonych w dwóch dzielnicach Gdańska. 

 
Słowa kluczowe: dzielnice wewnątrzmiejskie, wspólnoty mieszkaniowe, rewitalizacja 

oddolna 
 
 

W wielu miastach europejskich obszary starej zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowane 
zwykle wokół ich historycznych centrów, to jednocześnie obszary problemowe, mniej lub 
bardziej zdegradowane pod względem materialnym i społecznym. W Polsce, jak również 
w innych krajach postsocjalistycznych, wyróżnić można dwie grupy przyczyn owej degrada-
cji. Do pierwszej należy nieformalne upaństwowienie zasobów mieszkaniowych po drugiej 
wojnie światowej i warunkowana ideologicznie celowa polityka zaniedbań, przejawiająca się 
minimalnym poziomem inwestycji remontowych w budynkach wzniesionych przed 1945 r. 
W konsekwencji w okresie socjalistycznym systematycznie pogarszał się stan techniczny 
zabudowy przedwojennej, a przepełnienie mieszkań wskutek odgórnych przydziałów lokalo-
wych dodatkowo sprzyjało rozwojowi niekorzystnych zjawisk społecznych (por. Czeczerda 
1989). Po roku 1989, mimo uznania konieczności odnowy obszarów z przewagą starej 
substancji mieszkaniowej, do ich dalszej degradacji przyczyniły się ograniczenia finansowe 
i organizacyjne, opóźniające wdrażanie programów rewitalizacji.  

Tymczasem prywatyzacja mieszkań komunalnych oraz utworzenie w połowie lat 90. 
XX w. instytucji wspólnoty mieszkaniowej stworzyły warunki do działań oddolnych, 
podejmowanych przez mieszkańców a prowadzących do odnowy obszarów wewnątrzmiej-
skich, nie tylko materialnej, ale i społecznej. Za jednych z głównych aktorów tego rodzaju 
rewitalizacji oddolnej uznać można osoby najaktywniej angażujące się w działalność 
wspólnot mieszkaniowych oraz lokalnych inicjatyw obywatelskich, zwane dalej ich liderami. 
Zaprezentowane w artykule częściowe wyniki badań przeprowadzonych w dwóch 
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dzielnicach Gdańska: Wrzeszczu Dolnym i Nowym Porcie, służą charakterystyce 
i wyjaśnieniu znaczenia roli tych liderów, rekrutujących się z nowo przybyłych mieszkańców, 
którzy zakupili mieszkania w przedwojennych kamienicach po roku 19891. 
 

Przemiany społeczno-demograficzne i przestrzenne w starych dzielnicach Gdańska 
po roku 1989. Przykład Wrzeszcza Dolnego i Nowego Portu 

Obszary z przewagą starej zabudowy mieszkaniowej w Gdańsku skupione są wokół 
zniszczonego w wyniku działań wojennych, a następnie odbudowanego po 1945 roku 
śródmieścia oraz wzdłuż głównej arterii komunikacyjnej łączącej ośrodki aglomeracji trójmiej-
skiej (ryc. 1). W pięciu jednostkach urbanistycznych, w tym obu wybranych do analizy, udział 
budynków mieszkalnych wzniesionych przed 1945 r. według danych ostatniego Narodowego 
spisu powszechnego był równy lub przekraczał 75%.  

 

Ryc. 1. Jednostki urbanistyczne Gdańska z przewagą przedwojennej 
zabudowy mieszkaniowej w 2002 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z NSP 2002 
 

W ostatnich latach pomimo atrakcyjnego położenia dzielnice wewnątrzmiejskie 
stanowią obszary odpływu migracyjnego, skierowanego do strefy podmiejskiej i południowo-
zachodnich peryferii miasta, gdzie lokalizowane są nowe osiedla mieszkaniowe (ryc. 2). 
Podobnie jak w innych dużych miastach Polski, również w Gdańsku procesy suburbanizacji 
powodowane są takimi czynnikami, jak niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, brak 
koordynacji polityki przestrzennej, dążenie deweloperów i inwestorów do zagospodarowania 
terenów typu greenfield oraz planowa polityka władz miejskich, mająca na celu zatrzymanie 

                                                
1 Badania zostały podjęte na potrzeby pracy doktorskiej realizowanej przez autorkę w ramach międzynarodowego 
projektu badawczego conDENSE „Społeczno-przestrzenne konsekwencje przemian demograficznych w miastach 
Europy Środkowo-Wschodniej”, finansowanego przez Fundację Volkswagena. 
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dotychczasowych i przyciąganie nowych mieszkańców i podatników, w tym zwłaszcza 
przedstawicieli klasy średniej (Lorens 2005, s. 40-41). W Gdańsku dodatkową okolicznością 
stymulującą intensywność suburbanizacji jest obecność drogi obwodowej z dynamicznie 
rozwijającymi się po obu jej stronach terenami mieszkaniowymi i przemysłowo-usługowymi 
(Sagan i in. 2006, s. 125). 

 

 

Ryc. 2. Obszary odpływu i napływu migracyjnego w Gdańsku w latach 1995-2004 
Źródło: Zaborski 2006 

 
Wyniki ostatniego spisu powszechnego wskazują, iż tereny te zamieszkują głównie 

rodziny z dziećmi, podczas gdy na obszarach wewnątrzmiejskich zaobserwować można 
koncentrację jednoosobowych gospodarstw domowych (ryc. 3).  

Analiza struktury wieku i płci przedstawicieli tych gospodarstw dowodzi, że nie są to 
wyłącznie starsze, samotnie zamieszkujące kobiety, ale również relatywnie młode osoby, 
niepozostające w stałych związkach, czyli single, oraz niespokrewnione osoby wspólnie 
wynajmujące mieszkanie, czyli gospodarstwa domowe typu flatshare. Wymienione typy 
gospodarstw domowych należą do tzw. nietradycyjnych, alternatywnych względem modelu 
standardowej rodziny złożonej z pary małżonków i ich dzieci.  

Zwiększający się udział nietradycyjnych gospodarstw domowych obserwowany w kilku 
ostatnich dekadach w Gdańsku jest jednym z symptomów drugiego przejścia demograficz-
nego, obserwowanego w krajach zachodnich od lat 60. XX w., a wyrażającego się w zmia-
nach stylu życia i zachowań demograficznych (Kotowska 1999). Według badaczy miast 
zachodnioeuropejskich, nietradycyjne gospodarstwa domowe właśnie ze względu na 
specyfikę stylu życia chętniej osiedlają się w dzielnicach wewnątrzmiejskich, sprzyjając 
procesom reurbanizacji (Ogden i Hall 2004, Bromley i in. 2007, Buzar i in. 2007). 
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Ryc. 3. Udział gospodarstw jednoosobowych w Gdańsku w 2002 r. 
Źródło: Piotrzkowska i in. 2006 

 
Atrakcyjne położenie obu wybranych do analizy dzielnic Gdańska przemawia za zaistnieniem 
podobnych trendów, potwierdzonych opisywanymi w dalszej części artykułu badaniami2.  

Istotne znaczenie dla procesów transformacji gdańskich obszarów wewnątrzmiejskich 
mają również przekształcenia własności zasobów mieszkaniowych. Porównując struktury 
własności mieszkań w Gdańsku w latach 1988 i 2002, można stwierdzić wyraźne zmiany 
w tym zakresie (ryc. 4). Znaczny wzrost udziału mieszkań prywatnych tylko po części 
tłumaczyć można przyrostem nowej zabudowy mieszkaniowej, gdyż wynikał on głównie 
z prywatyzacji mieszkań komunalnych, sprzedawanych dotychczasowym najemcom 
z dziewięćdziesięcioprocentową bonifikatą, skutecznie zachęcającą ich do wykupu. 

Jak wynika z ryc. 4, odsetek mieszkań komunalnych zarówno we Wrzeszczu Dolnym, 
jak też w Nowym Porcie w roku 2002 był nadal dość wysoki, choć z informacji uzyskanych 
przez autorkę w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych systematycznie maleje3. 
Należy zaznaczyć, że przyjęte zapisy prawne uniemożliwiają odsprzedaż wykupionych 
mieszkań na rynku wtórnym przed upływem pięciu lat, pod rygorem zwrotu kwoty bonifikaty. 
Jest to z całą pewnością jeden z czynników ograniczających wymianę mieszkańców starych 
dzielnic, innym jest silne poczucie zakorzenienia mieszkańców i ich przywiązanie do 
dzielnicy, łączące się z dość wysokim stopniem satysfakcji z miejsca zamieszkania (Buzar, 
Grabkowska 2006). Z powyższych względów napływ migracyjny do obu dzielnic ma obecnie 
raczej charakter wymiany pokoleniowej niż wypierania dotychczasowych mieszkańców 
znamionującego gentryfikację.  
                                                
2 Dotyczy to szczególnie Wrzeszcza Dolnego, choć również dostępność komunikacyjna Nowego Portu jest 
bardzo dogodna w porównaniu z południowo-zachodnimi dzielnicami peryferyjnymi, położonymi w obrębie 
wysoczyzny morenowej, do których prowadzi zaledwie kilka wąskich i stale zatłoczonych dróg dojazdowych. 
3 Brak danych spisowych z roku 1988 w podziale na jednostki urbanistyczne uniemożliwia przeprowadzenie 
analizy porównawczej w odniesieniu do wybranych dzielnic.  
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Ryc. 4. Zmiany struktury własności mieszkań w Gdańsku 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z NSP 1988 i 2002 

 

Gdańskie obszary wewnątrzmiejskie wciąż należą do najbardziej zaniedbanych 
terenów w przestrzeni miasta. Wrzeszcz Dolny i Nowy Port zostały na tej podstawie 
określone w przyjętym przez Radę Miasta Lokalnym programie rewitalizacji jako obszary 
priorytetowe, przeznaczone do odnowy w pierwszej kolejności (Program rewitalizacji… 
2004). Jak dotąd podjęte działania mają jednak dość powolny przebieg, a ich dotychczasowe 
rezultaty mają wyłącznie wyraz materialny4. Tymczasem coraz bardziej zauważalna jest 
stopniowa poprawa stanu technicznego przedwojennych kamienic w obu dzielnicach 
w rezultacie prac modernizacyjnych podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe. 
Co ważne, efekty tych działań zaczynają wykraczać poza remonty pojedynczych budynków 
i dotyczą również większych fragmentów przestrzeni miejskiej, co odbywa się z rosnącym 
zaangażowaniem społeczności lokalnej. Prezentowane w kolejnej części artykułu wyniki 
zrealizowanych badań wskazują, iż ważną rolę w tym procesie odgrywają liderzy wspólnot 
mieszkaniowych, wywodzący się z nowo przybyłych mieszkańców Wrzeszcza Dolnego 
i Nowego Portu.  
 

Przejawy udziału nowych mieszkańców wybranych dzielnic Gdańska  
w procesach rewitalizacji oddolnej 

Jak wspomniano we wstępie, celem badania było określenie stopnia zaangażowania 
nowych mieszkańców dwóch dzielnic wewnątrzmiejskich w Gdańsku w działania na rzecz 
wspólnot mieszkaniowych oraz ocena ich roli w procesach rewitalizacji oddolnej. Badanie 
miało charakter jakościowy, gdyż było ukierunkowane raczej na rozpoznanie mechanizmów 
i wzorców zachowań badanych oraz warunkujących je związków przyczynowych, niż na 
uzyskanie statystycznie reprezentatywnych wyników. Z tego względu dokonano wyboru 

                                                
4 Na przykład we Wrzeszczu Dolnym zrekultywowano zabytkowy Park Kuźniczki i zmodernizowano jeden 
z lokalnych placów. 
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metody indywidualnych i grupowych wywiadów pogłębionych, które przeprowadzono między 
lipcem 2007 a majem 2008 z przedstawicielami jedenastu gospodarstw domowych, 
zamieszkałymi we Wrzeszczu Dolnym i Nowym Porcie po roku 19895. Wypowiedzi 
mieszkańców zostały uzupełnione ośmioma wywiadami eksperckimi z miejskimi planistami, 
przedstawicielami lokalnych organizacji samorządowych, agentem biura nieruchomości, 
pracownikami biur obsługi mieszkańców oraz zarządcami budynków wspólnot mieszkanio-
wych. Uzyskany materiał badawczy poddano przekrojowej analizie przypadków z użyciem 
programu komputerowego MAXQDA. 

Omawianie wyników badań należy rozpocząć od uwagi, iż przebadana grupa nowych 
mieszkańców była dość specyficzna pod względem demograficzno-społecznym. Dominowały 
w niej osoby w wieku 30-50 lat, reprezentujące zróżnicowane typy gospodarstw domowych, 
z przewagą nietradycyjnych (single, osoby kohabitujące, rodziny niepełne oraz zrekonstru-
owane, zwane patchworkowymi). Większość respondentów miała wyższe wykształcenie 
i uprawiała specjalistyczne zawody, a wielu z nich deklarowało wykonywanie pracy również 
w domu. Styl życia badanych określić można jako miejski, charakteryzujący się m.in. 
rezygnacją z posiadania samochodu, stołowaniem się poza domem czy intensywną 
aktywnością towarzyską. Owe zwyczaje silnie kształtowały preferencje mieszkaniowe. Wśród 
wymienianych w pierwszej kolejności przyczyn wyboru na miejsce zamieszkania starych 
dzielnic wewnątrzmiejskich znajdowały się: dogodne, określane jako centralne, położenie 
oraz dostępność komunikacyjna. Choć istotnym czynnikiem wpływającym na decyzję 
o przeprowadzce do Wrzeszcza Dolnego lub Nowego Portu była również relatywnie niska 
cena zakupu mieszkania, nie mniej ważne okazały się walory architektoniczne przedwojen-
nych kamienic i duży potencjał adaptacyjny zlokalizowanych w nich mieszkań. Wszyscy 
badani wykazali wysoki stopień zaangażowania w remonty i poprawę standardu swoich 
mieszkań a także dostosowywania ich do indywidualnych, często zmieniających się potrzeb.  

Troska o komfort i estetykę własnych mieszkań przekładała się jednocześnie na 
zainteresowanie poprawą stanu technicznego i wizualnego całych kamienic. Wśród 
motywów prowadzących do aktywnego uczestnictwa nowo przybyłych w działaniach na 
rzecz odnowy zamieszkiwanych budynków, podejmowanych w ramach wspólnoty 
mieszkaniowej, poza oczywistymi materialnymi, czyli dążeniem do podwyższenia wartości 
rynkowej posiadanego mieszkania, wyliczane były również przesłanki postmaterialne. 
Należały do nich docenianie wartości historycznej starych kamienic i ogólna dbałość o walory 
estetyczne zamieszkiwanej przestrzeni a także zasoby wolnego czasu i energii, potrzebnej 
wiedzy oraz chęci. 

Podobne rozróżnienie można zastosować wobec efektów działań liderów wspólnot 
mieszkaniowych. Z jednej strony były to efekty materialne, polegające na konsekwentnym 
realizowaniu sukcesywnej polityki remontowej, z drugiej – społeczno-kulturowe, przejawia-
jące się szerzeniem postaw przedsiębiorczości oraz mobilizowaniem sąsiadów do włączania 
się w działania na rzecz wspólnego dobra, poprawą relacji międzysąsiedzkich czy 
„personalizacją” kontaktów z urzędnikami. Efekty niematerialne są cenniejsze, gdyż jako 

                                                
5 W fazie pilotażowej zrealizowanej wiosną 2006 r. przebadano grupę 42 mieszkańców obu dzielnic bez względu 
na długość okresu zamieszkania. 
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główne przeszkody sprawnego funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych ich liderzy 
wskazywali najczęściej bariery związane z mentalnością niektórych dawnych najemców 
mieszkań komunalnych, a stanowiące pozostałość po socjalizmie. Należą do nich między 
innymi bierność i brak poczucia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń mieszkaniową 
oraz postawa roszczeniowa.  

Zdaniem badanych, bariery społeczno-kulturowe są znacznie bardziej uciążliwe 
i pokonuje się je znacznie trudniej niż bariery finansowe. Te ostatnie, uwarunkowane 
niewielkimi środkami finansowymi zgromadzonymi na funduszach remontowych, nierzadko 
spowodowane nieregularnym płaceniem składek przez mniej zamożnych właścicieli 
mieszkań, eliminuje się za pomocą różnorakich „strategii zaradczych”. Jedną z nich jest 
dobrowolne przejmowanie ciężaru tymczasowego finansowania niezbędnych remontów 
przez lepiej sytuowanych mieszkańców, inną – poszukiwanie sposobów na uzyskanie 
środków na remonty, np. przez wynajem części powierzchni budynku na cele reklamowe.  

Pozytywne przejawy działalności badanych liderów wspólnot mieszkaniowych w przy-
padku kilku osób okazały się również wykraczać poza poszczególne budynki. Osoby te stały 
się założycielami i/lub aktywnymi członkami lokalnych organizacji pozarządowych czy też 
inicjatyw obywatelskich na rzecz odnowy zamieszkiwanych dzielnic. I tu poza wymiernymi 
efektami w sferze materialnej, jakim było np. wpisanie postulowanego przez Stowarzyszenie 
Wspólnota Lokalna Wrzeszcz Wajdeloty szeroko zakrojonego remontu wrzeszczańskiej ulicy 
Wajdeloty do projektu ubiegającego się o dofinansowanie unijne (ostatecznie przyznane), 
wyszczególnić można znaczne efekty społeczne. Po pierwsze, działania owych organizacji 
oddolnych integrują społeczność lokalną, po drugie zaś tworzą podstawy rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego. W przypadku wspomnianego Stowarzyszenia dokonało się 
to m.in. w postaci dwukrotnie zorganizowanego Święta Ulicy Wajdeloty, które zgromadziło 
wielu mieszkańców Wrzeszcza Dolnego, jednocześnie zwracając ich uwagę na problemy 
lokalne i zachęcając do wspólnego im przeciwdziałania.  

Trzeba zaznaczyć, iż obecnie stopień zaawansowania procesów rewitalizacji oddolnej 
jest wyższy we Wrzeszczu Dolnym niż w Nowym Porcie. Można to tłumaczyć bardziej 
atrakcyjną lokalizacją tej dzielnicy, co potwierdza znaczenie tego czynnika dla dynamiki 
regeneracji obszarów wewnątrzmiejskich.  
 

Podsumowanie 
Przedstawione wyniki badań dowodzą dużej efektywności rewitalizacji oddolnej za-

równo w zakresie materialnym (poprawa stanu technicznego budynków z wykorzystaniem 
środków prywatnych), jak i społecznym (integracja i aktywizacja społeczności lokalnej). 
Główną rolę w tym procesie odgrywają liderzy wspólnot mieszkaniowych, których określić 
można jako pierwszoplanowych aktorów rewitalizacji oddolnej. Płynące z powyższej analizy 
wnioski zasadzają się na stwierdzeniu, iż relatywnie niewielkie wsparcie organizacyjno-
finansowe rewitalizacji oddolnej może przynieść wielokrotnie większe rezultaty niż 
efektywność realizacji programów rewitalizacji planowanej odgórnie, przy znacznie bardziej 
ograniczonym ryzyku wystąpienia niepożądanych efektów społecznych. Niezbędne są 
natomiast dalsze badania monitorujące przebieg procesów oddolnych i wskazujące 
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możliwości ich powiązania z działaniami rewitalizacyjnymi podejmowanymi przez władze 
lokalne.  
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CONDOMINIUM LEADERS AS THE ACTORS IN THE REVITALIZATION PROCESSES 
IN THE SELECTED BOROUGHS OF GDAŃSK 

 
Abstract. One of the most problematic consequences of the former socialist housing 

policy in Poland is the poor technical condition of pre-1945 tenement houses, resulting from 
their post-war nationalisation and deliberate, ideologically led shortage of investments in 
subsequent decades. After 1989, the renewal of degraded inner city areas became 
a challenge for the local authorities, especially as limited financial resources, as well as 
organisational and legal difficulties, discouraged prompt revitalisation. Meanwhile, a gradual 
change of ownership structure, caused by privatisation of municipal dwellings and 
introduction of condominium organizations, created new possibilities for bottom-up 
revitalisation processes. This paper aims at investigating the mechanisms of material and 
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social renewal of old inner-city areas, initiated by the activities of condominium organization 
leaders, based on the results of qualitative studies conducted in two districts of Gdańsk. 
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