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Pamięć miejsca i relacje z miejscem zamieszkania
wśród mieszkańców Elbląga
RAPORT Z BADANIA

1. Wprowadzenie: cel badania
Badanie dotyczyło stosunku mieszkańców Elbląga do miejsca zamieszkania, ich
przywiązania do okolicy domu oraz do miasta, zainteresowania przeszłością Elbląga oraz
pamięci historii Elbląga. Badanie zostało tak zaprezentowane aby możliwe było porównanie
uzyskanych w Elblągu wyników w wynikami otrzymanymi w innych miastach Polski a także
z wynikami ogólnopolskiej reprezentatywnej próby. Tematyka badania obejmowała dwa
główne wątki. Wątek pierwszy to związek mieszkańców miasta z ich miejscem zamieszkania:
przywiązanie do miejsca, tożsamość lokalna, emocje odczuwane w kontakcie z miastem, a
także czynniki wpływające na identyfikację z miejscem. O tym, jak ważna jest identyfikacja
mieszkańców ze swoim miastem przekonuje nie tylko potoczna wiedza ale też obszerne
wyniki badań (por. Lewicka, w druku). Ostatnio kwestia wzmocnienia pozytywnego stosunku
mieszkańców do ich miast stała się również częścią wielu programów urbanistycznych w
Polsce i na świecie, znajdując wyraz między innymi w manifeście urbanistów europejskich
znanym jako Nowa Karta Ateńska. Amerykański ekonomista i urbanista, Richard Florida,
autor popularnych książek o klasie twórczej zwraca uwagę na rosnącą role jaką cechy miast,
ich otwartość, tolerancyjność wobec różnorodności itd. odgrywają w przyciąganiu kapitału
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kulturowego, a tym samym ekonomicznego. W obliczu rosnącej globalizacji, homogenizacji
kulturowej oraz rosnącej mobilności analiza czynników, od których zależy pozytywny
stosunek mieszkańców do ich miast wydaje się wyjątkowo ważna.
Drugim wątkiem poruszonym w obecnym badaniu była pamięć miasta. Elbląg należy
do tych miast w Polsce., które podobnie jak wszystkie inne miejscowości na obszarze Ziem
Zachodnich i Północnych, zmieniły po wojnie swoją przynależność państwową, a tym samym
swoja populację. Ten fakt, a także potężne zniszczenia wojenne, które zlikwidowały ważny
fragment tkanki miejskiej, spowodowały zanik naturalnych źródeł pamięci. Celem tego
projektu, podobnie jak innych analogicznych projektów prowadzonych przez autorkę
obecnego raportu (Lewicka, 2006, w druku), było zbadanie stanu pamięci miasta oraz pamięci
bliższych kręgów zamieszkania (dzielnicy, ulicy, własnego domu) wśród mieszkańców
Elbląga. Szczególnym przedmiotem zainteresowania było to, na ile w pamięci obecnych
mieszkańców obecna jest przeszłość przedwojenna – niemiecka, a także znacznie
wcześniejsza.
Klamrą spinającą oba te wątki tematyczne (przywiązanie do miejsca oraz pamięć
miejsca) było pytanie o to, na ile określony stosunek do Elbląga, siła i rodzaj przywiązania do
miasta, współ-determinują pamięć tego miejsca, a więc czy osoby silniej identyfikujące się z
Elblągiem będą również przejawiać większe zainteresowanie jego historią i faktycznie będą
dysponować bardziej bogatą, nie ograniczoną do „czasów polskich” wiedzą o jego
przeszłości.

2. Metoda:
Badanie miało charakter kwestionariuszowy i indywidualny. Osoby prowadzące
badanie odwiedzały osoby badane w domach. Badanie trwało około godziny. Osoby badane
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nie były za uczestnictwo w badaniu wynagradzane. Osoby badające natomiast otrzymywały
wynagrodzenie od zrealizowanego badania.
Kwestionariusz składał się z kilku części:
(1) Z metryczki, zawierającej standardowe pytania socjo-demograficzne (wiek, płeć,
wykształcenie badanego i rodziców, zawód, charakter wykonywanej pracy, długość
zamieszkania w obecnym miejscu zamieszkania (mieszkaniu, dzielnicy, mieście), miejsce
urodzenia badanego i przodków do dziadków włącznie, wielkość gospodarstwa domowego,
liczba dzieci, subiektywnie oceniony standard życia. Wskaźnikiem posiadanego kapitału
kulturowego uczyniono wielkość domowej biblioteki (własnej oraz w domu rodzinnym).
Pytaliśmy też o mobilność (liczbę miejscowości zamieszkania, pracę za granicą), a także o
charakter zabudowy, w jakiej mieszka badany (rodzaj budynku, jego wiek, rodzaj
zabezpieczeń). Ankieterzy oceniali stopień zadbania domu i jego okolicy na kilkunastu
skalach.
(2) Części ilościowej badania, w której zastosowano szereg psychometrycznie sprawdzonych
narzędzi, w większości autorstwa Marii Lewickiej, dotyczących związków z miejscem
zamieszkania oraz poczucia zakorzenienia, w tym:
(a) Skala Przywiązania do Okolicy i do Miejscowości oraz Skala Stosunku do Miejscowości
Zamieszkania (trzy podskale: Przywiązanie Tradycyjne, Aktywne i Brak Przywiązania)
(b) Skala Zainteresowania Przeszłością Miejscowości oraz Zainteresowania Korzeniami
Rodzinnymi
(c) Skrócona Skala Tożsamości uwzględniające przede wszystkim tożsamość terytorialną
(dzielnica, miejscowość zamieszkania, region).
(d) Ocena Elbląga w czterech kategoriach: jako relaksującego, nudnego, irytującego i
ekscytującego (wzorowana na Skali Reakcji Afektywnych Jamesa Russella).
(e) Skala Stosunków Sąsiedzkich diagnozująca siłę relacji sąsiedzkich
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(f) Cztery skale poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania (bezpieczeństwo w
zakresie napadów, włamań do mieszkań, kradzieży samochodów, wandalizmu)
(g) Kilka pytań dotyczących angażowania się w działalność na rzec miejsca zamieszkania
(organizacyjną i poza organizacyjną, na przykład podpisanie petycji w jakiejś ważnej lokalnie
sprawie)

(3) Jakościowo-ilościowej części dotyczącej pamięci miejsca (tu: Elbląga). Znalazły się tu
miedzy innym pytania o:
(a) skład narodowy Elbląga przed rokiem 1939 (wymieniona była lista narodowości, badany
miał przypisać odpowiednie procenty)
(b) przynależność Elbląga do różnych organizmów państwowych
(c ) znajomość przedwojennych nazw ulic Elbląga
(d) najważniejsze osoby w historii Elbląga,
(e) najważniejsze wydarzenia w historii Elbląga,
(f) najważniejsze miejsca w Elblągu)
(g) znajomość przeszłości własnej ulicy, dzielnicy i domu

Wszystkie skale dostarczyły wskaźników zbiorczych w postaci albo wartości średnich z pytań
wchodzących w skład poszczególnych skal albo wartości czynnikowych (po przeprowadzeniu
analizy czynnikowej na pytaniach skali) albo sumy odpowiedzi określonego rodzaju.. Pytania
jakościowe zostały zestawione w tabelach w postaci procentowej.
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3. Osoby badane
Przebadano 576 osób – mieszkańców 13 dzielnic miasta. Liczbę osób w każdej z
dzielnic prezentuje Tabela 1.
Tabela 1. Rozkład liczbowy badanych w poszczególnych dzielnicach Elbląga
Dzielnica

Liczba osób

Procent z całości

Stare miasto

12

2,1

Nowe miasto

36

6,3

Śródmieście Kosynierów Gd.

84

14,6

Śródmieście Wschód

54

9,4

Osiedle Kopernika

42

7,3

Osiek

36

6,3

Kamionka

29

5,0

Grottgera

11

1,9

Zawada

107

18,6

Nad Jarem

129

22,4

Krasny Las

12

2,1

Bielany

6

1,0

Dąbrowa

18

3,1

razem

576

100,0

Kolejne charakterystyki badanej próby prezentują Tabele 2 do 6.
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Tabela 2. Socjodemograficzna charakterystyka badanej próby
Zmienna

Procent / średnia/ odchylenie standardowe

Wiek

50,31 (SD=15,352)

Liczba osób w gospodarstwie

3,03 (SD=1,29)

Liczba dzieci

0,96 (SD=1,01)

Czas zamieszkania w obecnym mieszkaniu

19,71 (SD=13,18)

Czas zamieszkania w dzielnicy

21,67 (SD=13,98)

Czas zamieszkania w Elblągu

37,95 (SD=16,51)

Płeć (% kobiet)

50,3

Procent urodzonych w Elblągu

54,9

Procent osób, których przynajmniej jeden z

18,6

rodziców urodził się w Elblągu
Procent osób, których przynajmniej jeden

4,5

dziadek urodził się w Elblągu
Czy pracował za granicą (% tak)

19,8

Tabela 3. Struktura wykształcenia badanej próby:
Wykształcenie

Procent

Niepełne podstawowe

1,0

Podstawowe

6,9

Zawodowe

16,8

Średnie bez matury

8,0

Średnie z maturą

24,8
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Policealne

6,1

Wyższe

36,3

Tabela 4. Typ zabudowy, w której mieszkają osoby badane
Typ zabudowy

Procent

Blok – 4 kondygnacje

48,1

Blok – 11 kondygnacji

20,3

Kamienica

8,2

Domek jednorodzinny

15,6

Inna zabudowa

7,8

Tabela 5. Wiek budynków, w jakich mieszkają osoby badane.
Kiedy zbudowany budynek

Procent

Przed I wojną światową

5,4

Okres międzywojenny

10,2

Do 1960

5,4

1960-1989

54,2

Po 1989

24,8

Tabela 6. Status zawodowy przebadanej próby
Status zawodowy

Procent

Pracujący/ aktywny zawodowo

53,5

emeryt

29,2

Rencista

4,3
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Uczeń lub student

3,8

Bezrobotny

3,8

Urlop wychowawczy

0.,9

Bierny zawodowo

0,3

Inne (emeryt + praca)

4,2

Podsumowanie.
Przebadana próba nie była reprezentatywną próbą mieszkańców Elbląga, dlatego nie można
uzyskanych wyników generalizować na całą populację mieszkańców miasta. Osoby badane
były średnio nieco starsze niż średnia ogólnopolska (44,9 lat) i aniżeli próba mieszkańców
województwa warmińsko-mazurskiego (40,6), a także starsze w stosunku do średniej wieku
mieszkańców podobnej wielkości miejscowości (44,3). Próba miała zdecydowanie wyższą
liczbę osób z wyższym wykształceniem aniżeli wynoszą dane dla województwa (16,6) czy dla
miejscowości

podobnej

wielkości

(17,3).

Prawdopodobnie pod

względem

statusu

zawodowego nie odzwierciedlała struktury zatrudnienia w samym mieście (tylko 3,8 procent
bezrobotnych). Próba była jednak zrównoważona pod względem płci. We wszystkich
analizach efekty zmiennych socjo-demograficznych na interesujące nas tutaj zmienne (na
przykład związek z miejscem zamieszkania) był oczywiście kontrolowany. Oznacza to,
że jeżeli na przykład wykształcenie jest czynnikiem obniżającym tożsamość lokalną, to
włączenie wykształcenia do analiz statystycznych pozwala „wytrącić” wpływ tego czynnika i
uwzględnić „czysty” wpływ innych czynników, poza wykształceniem.
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4. Wyniki:
Wyniki zostaną podzielone na kilka grup. W pierwszej grupie omówimy zagadnienia
związane z przywiązaniem mieszkańców do ich miejsca zamieszkania, rodzajem tego
przywiązania, oceną miasta oraz czynnikami, od których zależy przywiązanie do miejsca oraz
ocena tego miejsca. W drugiej grupie zagadnień zajmiemy się pamięcią Elbląga: jej treściami
oraz czynnikami, od których zależą treści pamięci: czynnikami obiektywnymi, takimi jak
obecność śladów pamięciowych w urbanistycznej strukturze miasta oraz czynnikami
psychologicznymi, takimi jak związek z miejscem, zainteresowanie przeszłością Elbląga itd.

4.1. Przywiązanie do miejsca mieszkańców Elbląga
4.1.1 Siła przywiązania – porównanie Elbląga z innymi wynikami badań
Przywiązanie do miejsca to emocjonalna więź jaką wytwarza człowiek ze swoim
miejscem zamieszkania. Miejsca mogą się różnić skalą: może to być przywiązanie do
mieszkania, do budynku, w którym się mieszka, do najbliższej okolicy, do dzielnicy miasta,
do całego miasta, do regionu, kraju, kontynentu itd. W obecnym badaniu uwzględniono
przywiązanie do najbliższej okolicy oraz do miasta. Przywiązanie do miejsca zamieszkania
badane było 10- pozycyjną Skalą Przywiązania do Miejsca (przykładowe twierdzenia: Jestem
dumny z tego miejsca, Czuje się tu bezpiecznie itd.) zastosowaną dwa razy: w odniesieniu do
najbliższej okolicy domu oraz miejscowości.
Na rycinie 1 przedstawiono średnie wartości przywiązania do miejsca (okolicy oraz
miasta) w badanej próbie mieszkańców Elbląga w porównaniu do analogicznych wyników
otrzymanych z dużego badania ogólnopolskiego przeprowadzonego w roku 2009 (Lewicka, w
druku). Porównań dokonano z wynikami dla całej próby ogólnopolskiej, dla mieszkańców
województwa warmińsko-mazurskiego oraz miejscowości o zbliżonej wielkości (między 50
tysięcy a 200 tysięcy mieszkańców).
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Rycina 1. Przywiązanie do miejsca w Elblągu w
porównaniu do danych z próby ogólnopolskiej
okolica domu

miasto

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
Elbląg

Polska

warmińskomazurskie

do 200
tysięcy

Jak widać, średnia we wszystkich porównaniach przekracza średnią arytmetyczną
(3,0), sugerując silną więź emocjonalną w miejscem zamieszkania. Niemniej średnie dla
próby Elbląga są nieco niższe, zwłaszcza w przypadku przywiązania do samego miasta.
Kolejne analizy dotyczyły rodzaju związku z miejscem. Stosunek człowieka do
miejsca zamieszkania może przyjmować różne postaci. Może to być przywiązanie tradycyjne
– przywiązanie człowieka, który jest głęboko w danym miejscu zakorzeniony, tu się urodził,
tu urodzili się jego przodkowie, a jego związek emocjonalny z miejscem ma charakter niemal
nieświadomy. Nigdy nie planował wyjazdu z miasta, nigdy nie porównywał tego miasta z
innymi miejscami w kraju lub zagranicą. Często temu rodzajowi przywiązania towarzyszy
gorszy kapitał materialny i kulturowy. Na określenie takiego rodzaju przywiązania uzyto
terminu „miejsce zastane”. Drugi rodzaj związku z miejscem to przywiązanie aktywne:
świadomy wybór miejsca, aktywna identyfikacja z miejscem, przejawiająca się w
angażowaniu się w sprawy tego miejsca, oprowadzaniu gości, interesowaniu się historią
miasta i zachodzącymi w nim zmianami. Na opisanie takiego rodzaju przywiązania użyto
określenia „miejsce odkryte”. Możliwy jest też oczywiście brak przywiązania albo
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traktowanie miejsca w sposób instrumentalny – czuję się przywiązany dopóty miejsce
zaspokaja moje podstawowe potrzeby, ale gdy znajduję lepsze miejsce – przeprowadzam się.
Trzy rodzaje ustosunkowania do Elbląga (miejsce zastane, miejsce odkryte i brak
przywiązania) badane było Skalą Stosunku do Miejscowości Zamieszkania, zawierającą trzy
podskale. Odpowiadające trzem rodzajom ustosunkowań przykładowe twierdzenia to:
„Nawet jeżeli gdzieś są lepsze miejsca to ja i tak stąd się nie ruszę”, „Miejsce człowieka jest
tam, gdzie są groby jego przodków” (miejsce „zastane”), „Lubię włóczyć się po mojej
miejscowości i odkrywać nieznane mi dotąd miejsca”, „Chętnie oprowadzam moich gości po
mojej miejscowości” (miejsce „odkryte”), „Nie jest dla mnie ważne gdzie mieszkam”, „Ta
miejscowość ma dla mnie wiele zalet ale gdybym znalazł lepsze miasto, to bym się
przeprowadził” (brak przywiązania).
Na rycinie 2 przedstawiono średnie wyniki dla trzech typów ustosunkowań wobec
Elbląga, ponownie w porównaniu do trzech wyników z próby ogólnopolskiej: całej próby,
mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz mieszkańców miejscowości o
podobnej wielkości (do 200 tysięcy mieszkańców).

Rycina 2. Typy związków z miastem w Elblągu w
porównaniu z danymi z próby ogólnopolskiej
przywiązanie tradycyjne

przywiązanie aktywne

brak przywiązania

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
Elbląg

Polska

warmińskomazurskie

do 200
tysięcy
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Tu wyniki bardziej odbiegają od średnich uzyskanych z badania ogólnopolskiego niż
wyniki dotyczące emocjonalnych więzi z miejscem. Przede wszystkim warto podkreślić, że o
ile w próbie ogólnopolskiej przeważa przywiązanie „tradycyjne” a najniższe wartości osiąga
wskaźnik braku przywiązania (badani są raczej przywiązani niż nieprzywiązani), o tyle w
Elblągu wskaźnik „nieprzywiązania” jest wyraźnie wyższy niż przywiązania (tradycyjnego
czy aktywnego). Skala mierząca „brak przywiązania” to skala obejmująca pytania
stwierdzające indyferentny, instrumentalny stosunek do miejsca („gdybym znalazł lepsze
miejsce to bym się przeprowadził”, „ludzie nie powinni przywiązywać się do żadnego
miejsca”). Stwierdzenia te, jak widać, są bliższe mieszkańcom Elbląga niż mieszkańcom
całego województwa czy kraju.
Oprócz przywiązania do miejsca zastosowano też skróconą Skalę Tożsamości.
Badanych zapytano o to, na ile ważne jest dla tego kim się czują jest bycie: mieszkańcem
dzielnicy miasta, mieszkańcem Elbląga, mieszkańcem regionu, Polakiem, Europejczykiem
itd. Ze wglądu na znaczne skrócenie skali w stosunku do oryginału analizy ograniczono do
trzech wskaźników: tożsamości lokalnej (ważność zamieszkania w dzielnicy, w mieście i w
regionie dla poczucia tożsamości), narodowej oraz europejskiej. Odpowiednie porównania,
analogiczne do poprzednich obrazuje Rycina 3.
We wszystkich badanych próbach tożsamość narodowa okazała się silniejsza niż
tożsamość lokalna czy europejska, przy czym w Elblągu wszystkie wskaźniki były
podwyższone, szczególnie tożsamości europejskiej.
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Rycina 3. Tożsamość lokalna, narodowa i
europejska w Elblągu w porównaniu z danymi z
próby ogólnopolskiej
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Miejsce, w którym mieszkamy może być źródłem różnych reakcji afektywnych i
różnych emocji. Może to być miejsce, w którym się relaksujemy i odpoczywamy (emocje
pozytywne ale o niskim poziomie pobudzenia), może to być źródło pozytywnej stymulacji,
zainteresowania i ekscytacji (emocje pozytywne o wysokim poziomie pobudzenia). Możliwe
są też emocje negatywne: takie, którym towarzyszy niski stopień pobudzenia (na przykład
nuda) lub wysoki poziom pobudzenia (niepokój, a nawet strach). Ujmując to nieco inaczej,
możemy powiedzieć, że miasto, które jest zróżnicowane, stymulujące, może wzbudzać
emocje pozytywne (ekscytacja, zainteresowanie) albo negatywne (niepokój, strach, poczucie
przeciążenia). Z kolei miasto o niskim potencjale stymulacyjnym może być źródłem emocji
pozytywnych (relaks) lub negatywnych (nuda). Aby sprawdzić jakiego typu emocje wyzwala
w mieszkańcach Elbląga ich miasto posłużono się modyfikacją skali reakcji afektywnych
Jamesa Russella. Na kolejnej Rycinie (rycina 4) przedstawiamy oceny jakie uzyskał Elbląg w
czterech kategoriach emocji (podniecające, niepokojące, relaksując i nudne) w porównaniu z
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wynikami trzech innych miast: Wrocławia, Lwowa i Wilna (w tych miastach stosowaliśmy
identyczną skalę).

Rycina 4. Ocena Elbląga w porównaniu z
trzema innymi miastami
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Wrocław i Lwów to miasta duże (ponad 700 tysięcy mieszkańców), Wilno jest
miastem średniej wielkości (około pół miliona). W porównaniu z nimi Elbląg jest niewielki
(poniżej 200 tysięcy). Od wielkości miasta wyraźnie zależy czy pozytywne emocje, jakie
wyzwala, będą się lokować bliżej bieguna „przyjemnego podekscytowania” czy też
„przyjemnego relaksu”. Im większe miasto tym bardziej podniecające, im mniejsze – tym
bardziej relaksujące. Elbląg głównie relaksuje, Wrocław – podnieca. Wszystkie reakcje
emocjonalne są pozytywne. Są jednak miasta, które budzą bardzo ambiwalentne emocje,
raczej z kategorii niepokoju niż przyjemnej ekscytacji i nudy raczej niż relaksu. W naszych
badaniach (Lewicka, w druku) takimi miastami były Warszawa i Łódź. „Słupek nudy” w
Elblągu też nie jest zresztą bardzo niski (rycina 4).
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4.1.2. Kartograficzne miary związku z miejscem zamieszkania
Stosunek emocjonalny do miejsca zamieszkania można też badać metodami
niewerbalnymi. W obecnym badaniu zastosowano technikę map psychologicznych. Osoby
badane otrzymywały specjalnie przygotowaną przez profesjonalnego kartografa mapę
Elbląga, na której kolorowymi pisakami zaznaczyły miejsca o określonych znaczeniach
psychologicznych (lubiane i nielubiane, „moje” i „nie-moje” „znane” i „nieznane”). Przy
pomocy specjalnego oprogramowania PsiMap opracowanego w Pracowni Psychologii
Środowiskowej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego mapy te, po digitalizacji,
poddano obróbce w wyniku które otrzymano mapy zbiorcze, przypominające mapy
poziomicowe. Im bardziej intensywny kolor w danym miejscu mapy, tym częściej miejsce to
było wybierane przez osoby badane (jako lubiane – kolor ciepły, czerwony lub jako
nielubiane – kolor zimny, niebieski; jako znane lub jako nieznane itd.).

Rycina 5. Mapa
ewaluatywna Elbląga

Przedstawionej na rycinie 5 mapka prezentuje różnice między wyborami pozytywnymi (lubię
to miejsce) i negatywnymi (nie lubię tego miejsca). Im bardziej intensywny ciepły kolor tym
częściej wybory pozytywne przeważały nad negatywnymi, im bardziej intensywny kolor
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zimny (niebieski) tym bardziej negatywne wybory przeważały nad wyborami pozytywnymi.
Przedstawiona mapa pokazuje zatem ogólna ocenę przestrzeni Elbląga, gdzie obszary
historyczne i zadbane (Stare Miasto) oraz obszary rekreacyjne (Bażantaria) są oceniane
jednoznacznie pozytywnie, a dzielnice takie jak Zawodzie i Zatorze – jednoznacznie
negatywnie. W ramach tego projektu opracowano też kilka innych rodzajów map (na
przykład mapa obszarów znanych i nieznanych), a także sporządzono mapy dla
poszczególnych podgrup badanych (na przykład oddzielnie dla osób mieszkających w
różnych dzielnicach Elbląga).

4.1.3. Czynniki, od których zależy siła przywiązania do miejsca.
Siła przywiązania do miejsca zamieszkania uzależniona jest od wielu czynników,
które z grubsza można pogrupować do trzech kategorii: (i) czynniki fizyczne (rodzaj
zabudowy, zadbanie miejsca zamieszkania), (ii) czynniki społeczne (siła relacji sąsiedzkich w
miejscu zamieszkania oraz poczucie bezpieczeństwa) oraz (iii) czynniki demograficzne
(długość zamieszkania w miejscu, wiek, wykształcenie, status własnościowy mieszkania,
mobilność itd.). W badaniach zarówno ogólnopolskich jak i międzynarodowych (por.
przegląd w Lewicka, 2010, w druku) systematycznie stwierdza się, że największą rolę w
przywiązaniu do miejsca pełni niewielka liczba czynników, do których zalicza się: wysokość
budynku (im wyższy tym mniejsze przywiązanie), rodzaj budynku (najbardziej przywiązani
do miejsca są mieszkańcy domków jednorodzinnych), czas zamieszkania (im dłuższy tym
silniejsze przywiązanie) oraz siła stosunków sąsiedzkich (im silniejsze, tym większe
przywiązanie). Niebagatelną rolę odgrywa tez poczucie bezpieczeństwa, ściśle zresztą
związane z typem zabudowy. Rolę wszystkich tych czynników sprawdzono również w
obecnym badaniu, wcześniej odpowiednio je mierząc.
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Czynniki fizyczne.
Pytaliśmy badanych o rodzaj budynku, jego wielkość, wiek i zabezpieczenia
(domofon, ochrona itd.). Ankieterzy oceniali też stan mieszkania, budynku i jego otoczenia na
15 skalach (czystość, obecność śladów personalizacji przestrzeni, zieleń, ślady zniszczeń
takich jak graffiti, dalej obecność ludzi wchodzących ze sobą w interakcje, obecność
przestrzeni społecznej, czystość śmietnika itd. Analiza czynnikowa tych skal wykazała cztery
główne czynniki, z grubsza odpowiadające czynnikom uzyskanym w innych badanych
miastach (Warszawa, Wrocław). Były to: (i) czystość, standard mieszkania, zadbanie
otoczenia, (ii) obecność ludzi wchodzących ze sobą w interakcję, (iii) personalizacja
przestrzeni, oraz (iv) zaniedbanie (m.in. obecność graffiti, brudny śmietnik, samochody
zajmujące całą przestrzeń przed domem itd.). Dalsze analizy prowadzono już z
uwzględnieniem tych czterech czynników, a nie 15 skal.
Czynniki społeczne.
Zastosowano Skalę Stosunków Sąsiedzkich, złożoną z dwóch części. W pierwszej
części zapytano o proporcje sąsiadów, z którymi wchodzi się w określone relacje: zna się z
widzenia, utrzymuje kontakty towarzyskie, można zostawić klucze, służyło się pomocą itd.).
W drugiej części badani proszeni są o określenie bezwzględnej liczby sąsiadów, z którymi
wchodzi się w opisane wyżej relacje. Obie miary są ze sobą oczywiście skorelowane, obie też
dają rozwiązania jednoczynnikowe.
Zapytaliśmy też naszych badanych o poczucie bezpieczeństwa w miejscu
zamieszkania: bezpieczeństwo zakresie zabójstw i napadowe na ulicach, włamań do
mieszkań, wandalizmu oraz kradzieży samochodów. Na to ostatnie pytanie odpowiedziało
stosunkowo niewiele osób dlatego skonstruowano wskaźnik ogólny bezpieczeństwa złozony z
trzech pierwszych wskaźników.
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Czynniki demograficzne.
W badaniu uwzględniliśmy sporą liczbę czynników demograficznych, w tym czas
zamieszkania w obecnym mieszkaniu, okolicy domu i mieście, fakt urodzenia bądź nie w
Elblągu, reprezentowaną generację w Elblągu, mobilność (liczbę miejscowości zamieszkania,
to czy badany kiedykolwiek pracował za granicą, wielkość gospodarstwa domowego, liczbę
dzieci itp.)

4.1.3.1. Przywiązanie do miejsca, poczucie bezpieczeństwa, stopień zadbania otoczenia
domu, a dzielnica zamieszkania, rodzaj zabudowy i wiek budynku
Spośród wszystkich wskaźników przywiązania do miejsca oraz tożsamości, jedynie
przywiązanie do najbliższej okolicy różnicowało dzielnice zamieszkania. Najsilniejsze
przywiązanie deklarowali mieszkańcy Krasnego Lasu (M=4,24), Dąbrowy (M=4,17) oraz
Bielan (M=3,90), najsłabsze – mieszkańcy Osieku (M=2,97) oraz śródmieścia Wschód
(M=3,25). Pozostałe dzielnice ulokowały się pomiędzy tymi dwoma biegunami. Dzielnica
zamieszkania nie różnicowała stosunku do Elbląga, nie stwierdzono też żadnych różnic w
zakresie oceny emocjonalnej miasta.
Generalnie wyniki pokazują, że to gdzie i jak się mieszka nie wpływa w znaczącym
stopniu na stosunek do całego miasta (Elbląga), ma jednak związek ze stosunkiem wobec
najbliższej okolicy, a także – częściowo - ze stosunkami sąsiedzkimi w miejscu zamieszkania.
Na przywiązanie do najbliższej okolicy domu, a także na ścisłość relacji sąsiedzkich –
ważnego predyktora przywiązania do miejsca – wpływał rodzaj zabudowy, a więc czy jest to
domek jednorodzinny, czy kamienica, blok do czterech pięter lub blok kilkunastopiętrowy.
Podobnie jak w innych miastach Polski (por. Lewicka, w druku), najsilniejsze przywiązanie
do okolicy swojego domu deklarowali mieszkańcy domków jednorodzinnych, w pozostałych
typach zabudowy nie stwierdzono żadnych istotnych statystycznie różnic (rycina 6).
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Najsilniejsze relacje sąsiedzkie zaobserwowano w kamienicach, a także domkach
jednorodzinnych, najsłabsze w 11-piętrowych blokach (Rycina 7).

Rycina 6. Przywiązanie do miejsca a rodzaj
zabudowy
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Rycina 7. Siła stosunków sąsiedzkich a typ
zabudowy
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Z rodzajem zabudowy wiąże się wiek budynku. Kamienice to budynki głównie przedwojenne,
wielopiętrowe bloki to budynki powojenne. W badanej próbie 68 procent kamienic powstało
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przed pierwszą lub przed drugą wojną światową, 96 procent cztero-kondygnacyjnych bloków
po roku 1960, i prawie wszystkie bloki 11-piętrowe miedzy rokiem 1960 i 1989. Jedynie
domki jednorodzinne w niewielkim stopniu wydają się uzależnione od epoki. W przebadanej
próbie 31 procent domków jednorodzinnych powstało w okresie międzywojennym, prawie 17
procent miedzy 1960 i 1989, a prawie 40 procent po roku 1989. Ze względu na ten związek
między rodzajem zabudowy, a wiekiem budynku otrzymano też oczywiście istotny statycznie
związek między przywiązaniem do okolicy i siłą stosunków sąsiedzkich z jednej strony, a
wiekiem budynku, z drugiej. W starszych budynkach (kamienicach) stosunki sąsiedzkie były
istotnie silniejsze niż w budynkach powojennych (Rycina 8)

Rycina 8. Wiek budynku a siła stosunków
sąsiedzkich
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Rycina 9 ilustruje związek między rodzajem budynku, w jakim mieszkały osoby badane a
stopniem zadbania otoczenia tego budynku (ogólnej czystości, personalizacji otoczenia,
obecności ludzi, którzy coś razem robią i stopnia zaniedbania).
analogiczne zależności ale z wiekiem budynków.
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Rycina 9. Rodzaj budynku a wygląd
otoczenia
czystość

ludzie razem

personalizacja

zaniedbanie

stan otoczenia

0,9

0,4

-0,1

-0,6

-1,1

domek
jednorodzinny

kamienica

blok 4
kndygnacje

blok 11
kondygnacji

inny budynek

Rycina 10. Wiek budynku a wygląd
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W zdecydowanie najlepszej kondycji jest otoczenie jednorodzinnych domków: jest
najbardziej czyste, ma najwięcej oznak personalizacji oraz najmniej śladów zaniedbania. W
najgorszej sytuacji znajdują się kamienice. Otoczenie 11-piętrowych bloków jest zaniedbane,
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niezbyt czyste, nie ma śladów personalizacji przestrzeni ale za to dość „uspołecznione”: kręci
się tam sporo ludzi, którzy wchodzą ze sobą w różne interakcje.
Analiza stanu otoczenia budynku ze względu na wiek budynku pokazuje, że w
najgorszej sytuacji są domy przedwojenne (choć pod pewnymi względami ich otoczenie nie
jest nadmiernie zaniedbane), w najlepszej – nowe budynki budowane po roku 1989.
Rodzaj zabudowy, i co się z tym wiąże, stan otoczenia budynku są konsekwentnymi
predykatorami subiektywnego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Na rycinie 11
przedstawiamy średnie deklarowanego poczucia bezpieczeństwa w czterech kategoriach ze
względu na rodzaj zamieszkiwanej zabudowy.

Rycina 11. Rodzaj budynku a poczucie
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Najbezpieczniej czują się mieszkańcy domków jednorodzinnych, najmniej bezpiecznie – 11kondygnacyjnych bloków. Zbiorcza analiza regresji, w której jako predyktory ogólnego
poczucia bezpieczeństwa uwzględniono cztery rodzaje zabudowy (domki jednorodzinne,
kamienice, 4-kondygnacyjne bloki i bloki 11-kondygnacyjne) oraz cztery wymiary stanu
otoczenia (ogólna czystość, personalizacja, ludzie robiący coś razem oraz ogólne zaniedbanie)
pokazała, że jedynymi czynnikami, które istotnie statystycznie przewidywały poczucie
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bezpieczeństwa były dwa wymiary stanu otoczenia: ogólna czystość oraz brak śladów
zaniedbania (graffiti na murach, brudny śmietnik, samochody chaotycznie zastawiające
przestrzeń przed domem). W języku angielskim na określenie tej ostatniej cechy otoczenia
używa się słowa incivilities (oznaki nieucywilizowania przestrzeni). Jak widać na Rycinie 12
obecność

owych

„incivilities”

jest

silnym

negatywnym

predyktorem

poczucia

bezpieczeństwa.

Rycina 12. Związek między poczuciem
bezpieczeństwa a cechami fizycznymi zabudowy
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4.1.3.3. Analiza zbiorcza czynników wpływających na przywiązanie do miasta oraz
okolicy domu
Na kolejnych rycinach przedstawiamy zbiorcze analizy względnej siły związku
pomiędzy różnymi miarami przywiązania do miejsca zamieszkania

z jednej strony, a

większością czynników uwzględnionych w obecnym badaniu. W tym celu posłużono się serią
analiz regresji, czyli sprawdzono jaki względny udział miał każdy z wymienionych niżej
czynników w kształtowaniu ogólnego stosunku do miejsca (okolicy domu i Elbląga)..
Uwzględnione czynniki – potencjalne predyktory przywiązania - były następujące:
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(1) czynniki socjo-demograficzne: wiek, pleć, fakt urodzenia się w Elblągu, generacja w
Elblągu, czas zamieszkania w mieszkaniu, dzielnicy i w mieście, liczba miejscowości w
jakich badany mieszkał ponad trzy miesiące, liczba przeprowadzek, czy kiedykolwiek
pracował za granicą, liczba osób w gospodarstwie domowym, liczba dzieci, subiektywnie
oceniany przez badanego standard życia);
(3) czynniki związane z edukacją i kapitałem kulturowym: wykształcenie badanego i jego
rodziców oraz kapitał kulturowy mierzony wielkością domowej biblioteki (ten ostatni
wskaźnik sprawdzony w wielu poprzednich badaniach);
(4) cechy fizyczne miejsca zamieszkania: rodzaj zabudowy (domek jednorodzinny,
kamienica, blok do 4 pięter, blok 11 pięter), cztery wymiary stanu otoczenia (czystość,
personalizacja, ludzie robiący coś razem, zaniedbanie);
(5) czynniki społeczne: relacje z sąsiadami oraz poczucie bezpieczeństwa w miejscu
zamieszkania;
(6) czynniki psychologiczne takie jak zainteresowanie historią swojej rodziny oraz ( w
niektórych analizach) historią Elbląga.
Na kolejnych rycinach przedstawiono dane odnośnie tylko tych czynników, których
udział w przywiązaniu do miejsca okazał się istotny statystycznie.

Przywiązanie do miejsca czyli emocjonalne związki z miejscem zamieszkania.
Na dwóch pierwszych rycinach (13 i 14) przedstawiamy dane dla dwóch miar
emocjonalnego związku z miejscem zamieszkania: przywiązania do okolicy domu oraz
przywiązania do Elbląga.
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Rycina 13. Czynniki wpływające na
przywiązanie do okolicy
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Rycina 14. Czynniki wpływające na
przywiązanie do Elbląga
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Struktura czynników przewidujących emocjonalne związki z miejscem zamieszkania jest, jak
widać, podobna w przypadku przywiązania do okolicy i do całego Elbląga. Najsilniejszymi
predyktorami przywiązania okazują się czynniki społeczne: siła relacji sąsiedzkich oraz
poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Oba czynniki dotyczą bezpośredniego
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otoczenia miejsca zamieszkania, podobnie jak czynniki opisujące stan otoczenia (obecność
ludzi robiących cos razem w przypadku przywiązania do okolicy domu oraz personalizacja
otoczenia w przypadku obu rodzajów przywiązania). Zwróćmy też uwagę, że zarówno
wymiar „ludzie razem” jak i „personalizacja otoczenia” to są wymiary odzwierciedlające
zaangażowanie społeczne mieszkańców, a więc razem z czynnikami poczucia bezpieczeństwa
i siłą stosunków sąsiedzkich pokazują na wagę czynnika społecznego, a nie tylko fizycznego
czy demograficznego, w kształtowaniu stosunku do miejsca zamieszkania. Istotna rolę w
przypadku przywiązania i do okolicy domu i do miasta odgrywało też zainteresowanie
historią własnej rodziny. To ważny element poczucia ciągłości człowieka, nieodłącznie w
naszych badaniach powiązany z zainteresowaniem przeszłością miejscowości zamieszkania
oraz właśnie z przywiązaniem do miejsca. Osoby zainteresowane przeszłością swojej rodziny
mają tez większy kapitał kulturowy.
Spośród czynników demograficznych konsekwentnie pozytywnym predyktorem
przywiązania był dobry standard życia. A w przypadku przywiązania do miasta był nim
również czas zamieszkania w Elblągu.

Rodzaj przywiązania do miasta: Elbląg jako „miejsce zastane” i jako „miejsce odkryte”.
W badaniu uwzględniliśmy też, poza czystą miarą emocjonalnego przywiązania do
miejsca również rodzaj przywiązania do Elbląga. Wyróżniliśmy przywiązanie tradycyjne
(miejsce „zastane”) oraz przywiązanie aktywne, zaanagażowane (miejsce „odkryte”). Dwie
kolejne ryciny (15 i 16) przedstawiają strukturę czynników w najwyższym stopniu
przewidujących siłę obu typów przywiązania.
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Rycina 15. Czynniki wpływające na
tradycyjne przywiązanie do miejsca
(„miejsce zastane”)
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Rycina 16. Czynniki wpływające na aktywne
przywiązanie do miejsca („miejsce odkryte”)
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Jak widać, siła tradycyjnego przywiązania do miejsca jest w zdecydowanie najwyższym
stopniu uzależniona od czynników demograficznych. Tradycyjnie przywiązane osoby są
starsze, reprezentują starszą generację w Elblągu, w swoim życiu mieszkały w niewielkiej
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liczbie miejscowości oraz nie pracowały za granicą. Są „zasiedziałe” – nie jest to zaskakujące,
taka jest wszak definicja tradycyjnego przywiązania. Osoby te reprezentują słabszy kapitał
kulturowy ale są zainteresowane historią własnej rodziny, mają zatem prawdopodobnie spore
poczucie ciągłości osobistej i rodzinnej.
Inny nieco profil prezentują osoby o aktywnym typie przywiązania. Pozytywnym
predyktorem przywiązania aktywnego jest tu również wiek, należy jednak zauważyć, że o ile
w przypadku przywiązania tradycyjnego związek z wiekiem jest liniowy (im starszy człowiek
tym bardziej tradycyjny model przywiązania), o tyle w przypadku przywiązania aktywnego
jest to zależność krzywoliniowa. Najwyższe wartości aktywnego przywiązania osiągają 50- i
60-latkowe i jest to wynik zbieżny z danymi z próby ogólnopolskiej.
Podobnie jak w przypadku przywiązania „tradycyjnego”, również i w tym przypadku
negatywnym predyktorem okazała się liczba miejscowości, w jakiej badany mieszkał.
Podobnie ważnym predyktorem okazało się zainteresowanie historią własnej rodziny. Inaczej
jednak, niż poprzednio, tutaj pozytywnym predyktorem okazał się kapitał kulturowy wielkość domowej biblioteki, własnej i tej odziedziczonej po rodzicach. Pojawił się tez nowy
czynnik

pozytywnie

przewidujący

poziom

aktywnego

przywiązania

–

poczucie

bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

Aktywność lokalna na rzecz miejsca zamieszkania
Na Rycinie 17 pokazujemy, które to czynniki i które rodzaje związku z miejscem
zamieszkania w najwyższym stopniu przewidują skłonność osób. badanych do angażowania
się w różne działania na rzecz swojego miejsca zamieszkania (otoczenia domu, miasta).
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Rycina 17. Czynniki wpływające na
aktywność lokalną
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Najważniejszym czynnikiem jest niewątpliwie siła relacji sąsiedzkich i jest to wynik zbieżny
z wszystkimi innymi wynikami uzyskiwanymi w badaniach ogólnopolskich i nie tylko
ogólnopolskich (Lewicka, 2005, w druku b). Spośród czterech miar przywiązania do miejsca
jedynie przywiązanie aktywne (miejsce odkryte) okazało się (pozytywnie) powiązane ze
skłonnością do działania na rzecz miejsca zamieszkania. Trzecim ważnym czynnikiem był
kapitał kulturowy (ale już nie wykształcenie). Jest to wynik konsekwentnie uzyskiwany w
badaniach: liczba posiadanych w domu książek jest lepszym wyznacznikiem kapitału
kulturowego i silniejszym predyktorem aktywności społecznej człowieka aniżeli liczba lat
formalnej edukacji.
Dwa czynniki, które przewidywały negatywnie przywiązanie, tutaj okazały się
predyktorami pozytywnymi: chętniej angażowały się w sprawy swojego miejsca osoby, które
były bardziej mobilne (częściej się przeprowadzały) oraz osoby mieszkające w miejscu, które
wykazywało wyraźne ślady zaniedbania (‘nieucywilizowania’). O ile w przypadku
pierwszego czynnika może się to wiązać z ogólnie większą aktywnością (osoby aktywne
również częściej się przeprowadzają), o tyle znaczenie drugiego czynnika jest już inne.
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Zaniedbane otoczenie mobilizuje bardziej do aktywności na rzecz tego miejsca niż otoczenie
czyste i bez śladów „nieucywilizowania”.

Emocje jakie wzbudza Elbląg: ekscytacja czy nuda, relaks czy niepokój?
Na Rycinie 5 pokazano reakcje emocjonalne jakie wzbudza Elbląg w swoich
mieszkańcach. Miasto uznane zostało jako w większym stopniu relaksujące niż ekscytujące i
jako raczej nudne niż budzące niepokój. Jakie czynniki wpływają na taką a nie inną ocenę
miasta? Do analizy regresji wprowadzono, obok wszystkich poprzednio uwzględnianych
czynników (demograficznych, społecznych, fizycznych) również trzy miary przywiązania:
przywiązanie do miasta, przywiązanie tradycyjne (miejsce zastane) oraz przywiązanie
aktywne (miejsce odkryte). Wyniki przedstawia Rycina 18.

Rycina 18. Czynniki wpływające na emocje jakie
wyzwala Elbląg
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Na rycinie zaprezentowano strukturę czynników przewidujących ocenę Elbląga na wymiarze
„ekscytujący – nudny” (lewa strona wykresu) oraz na wymiarze „relaksujący – niepokojący”
(prawa strona). Jak widzimy w przypadku pierwszego wymiaru jedynymi czynnikami, które
okazały się powiązane z oceną Elbląga były dwie miary przywiązania: ogólne emocjonalne
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przywiązanie do Elbląga oraz przywiązanie aktywne (Elbląg jako „miasto odkryte”). Wysokie
wskaźniki w obu miarach przywiązania przewidywały ocenę miasta jako ekscytującego,
niskie – jako nudnego.
Odmienna jest struktura predyktorów oceny na wymiarze „relaksujące- niepokojące”.
Obok ogólnej miary przywiązania do Elbląga, ważną rolę odgrywa tu poczucie
bezpieczeństwa, a także liczba miejscowości zamieszkania. Osoby o większym poczuciu
bezpieczeństwa oraz mieszkające dotąd w mniejszej liczbie miejscowości oceniały Elbląg
jako bardziej relaksujący i mniej niepokojący niż osoby o małym poczuciu bezpieczeństwa i
bardziej mobilne.
Tabela 7 przedstawia współczynniki korelacji miedzy czterema rodzajami ocen
emocjonalnych Elbląga i trzema miarami przywiązania do Elbląga: przywiązaniem
emocjonalnym, tradycyjnym (Elbląg jako miejsce „zastane”) i aktywnym (Elbląg jako
miejsce „odkryte”).
Tabela 7. Korelacje pomiędzy ocenami emocjonalnymi Elbląga i trzema miarami
przywiązania do Elbląga.
ekscytacja

nuda

relaks

niepokój

0,42***

-0,50***

0,36***

-0,32***

Miejsce zastane

0,19***

-0,26***

0,16***

-0,09*

Miejsce odkryte

0,33***

-0,40***

0,22***

-0,13**

Przywiązanie do
Elbląga

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001
Aczkolwiek wszystkie korelacje są istotne statystycznie, to jednak widać, że wymiar
„ekscytacji-nudy” jest nieco silniej związany z przywiązaniem do miasta we wszystkich
trzech miarach tego przywiązania. Silniej też z ocenami emocjonalnymi miasta powiązane
jest aktywne przywiązanie do Elbląga niż przywiązanie tradycyjne. A ponieważ, jak
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widzieliśmy poprzednio, Elbląg postrzegany jest przede wszystkim jako miejsce relaksujące,
a nie ekscytujące, dlatego zważywszy rolę jaką przywiązanie do miasta odgrywa w ogólnym
funkcjonowaniu jego mieszkańców, może warto zainwestować również w stymulacyjny
charakter miasta.

Chęć wyprowadzenia się z Elbląga
Jednym z pytań jakie zadawano osobom badanym było pytanie o znaczenie jakie ma
dla nich miasto. Badani mieli ustosunkować się do kilkunastu stwierdzeń opisujących różne
sposoby myślenia o Elblągu. Jedno ze stwierdzeń brzmiało „chciałbym się stąd
wyprowadzić”. Zdanie to uznało za dobrze odzwierciedlające ich sposób myślenia o Elblągu
13,7 procent badanych, podczas gdy aż 50,3 procent uznało to zdanie za nieoddające ich
sposobu myślenia o Elblągu (pozostali badani nie ustosunkowali się do stwierdzenia,
wybierając inne jako ważniejsze dla nich). Sprawdziliśmy czym różnią się osoby, które
pragną wyjechać z Elbląga od tych, które deklarują, że stąd nie wyjadą. Przeprowadzono
analizę regresji (tym razem logistycznej ze względu na binarny charakter zmiennej zależnej:
chcę – nie che wyjechać) z wszystkimi dotychczas uwzględnianymi zmiennymi jako
predyktorami, a także z miarami przywiązania do Elbląga oraz oceny emocjonalnej Elbląga.
Jedynymi istotnymi statystycznie (negatywnymi) predyktorami chęci wyjazdu z Elbląga
okazały się dwie miary przywiązania: przywiązanie tradycyjne (Elbląg jako miejsce zastane)
oraz przywiązanie emocjonalne do miasta. Pozostałe czynniki okazały się znacznie słabszymi
predyktorami: osoby o wyższym kapitale kulturowym i wyższym standardzie życia były nieco
bardziej skłonne wyjechać z Elbląga niż osoby o słabszym kapitale kulturowym i o mniej
zasobnym portfelu.
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4.2. Pamięć Elbląga
W obecnej części omówimy niektóre wyniki dotyczące pamięci Elbląga, te które
dotyczą : (a) percepcji składu narodowego miasta przed II wojną światową, (b) pamięci
ważnych obywateli miasta, oraz (c) pamięci ważnych wydarzeń w historii miasta. Pozostałe
wyniki wymagają bardziej szczegółowej analizy i będą zanalizowane w czasie późniejszym.

4.2.1. Skład narodowy Elbląga przed wojną.
Jak pokazuje Rycina 19, badani mieszkańcy Elbląga zdecydowanie przeszacowują
obecność Polaków w przedwojennym, niemieckim Elblągu. Nie są w tym odosobnieni,
podobne szacunki uzyskaliśmy między innymi w badaniu Wrocławia, Szczecina i Gdańska.
Ta tendencyjność w podkreślaniu narodowej ciągłości miasta występuje też w miastach
niegdyś polskich, a obecnie litewskich (Wilno) czy ukraińskich (Lwów). Interesujące jest też
przecenianie liczby Żydów w przedwojennych miastach niemieckich położonych na terenach
Ziem zachodnich i Północnych. Oficjalna ich liczba na całych terenach ZZP przyłączonych do
Polski po roku 1945 wynosiła 0,7 procent ( w porównaniu z liczbą prawie 10 procent na
Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej oraz 9 procent na terenach Polski Centralnej). W
miastach liczba ta była zawsze wyższa niż na wsi, niemniej w miastach niemieckich w okresie
nazistowskim z pewnością nie sięgała ona sześciu procent (jak ocenili to badani w Elblągu).
Na przeszacowywanie liczby Żydów wpłynął z pewnością toczony obecnie dyskurs na temat
obecności Żydów na ziemiach polskich.
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Rycina 19. Oszacowanie składu narodowego
Elbląga przed wojną
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4.2.2. Słynne osoby w historii Elbląga
Tabela 8 prezentuje zestawienie najczęściej wymienianych słynnych osób w historii Elbląga
wymienionych przez przynajmniej dwa procent badanych.
Tabela 8. Najczęściej wymieniane znane osoby z historii Elbląga
Nazwisko
Ryszard
Rynkowski
Ferdynand
Schichau

Liczba
wzmianek
172

Procent

Czas

Kto

29,9

piosenkarz

16,3

Ur. 1951 w
Elblągu
1814-1896

11,1

Ur. 1931

7,6

1905-1980, ur.
w Elblągu
Ur.1955 w
Elblągu
Ur. 1957

94

Helena
Pilejczyk
o. Czesław
Klimuszko
Erwina RyśFerens
Wanda
Kwietniewska

64
44
30
24

5,2
4,2
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Przedsiębiorca,
założyciel
stoczni w
Elblągu
konstruktor
maszyn
parowych
Łyżwiarka,
mieszka w
Elblągu
Franciszkanin,
zielarz
panczenistka
Piosenkarka,
mieszkająca w
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Henryk
Nitschmann
Wojciech
Cejrowski
Jan Amos
Komeński

19
18

3,3

1826-1905

3,1
2,6

Ur. 1964 w
Elblągu
1592-1670

2,4

1857-1938

1,7

Ur. 1973 w
Elblągu

15

Franz Komnick
14
Piotr Wadecki

10

Elblągu
Poeta niemiecki
Podróżnik,
dziennikarz
1642-1648
mieszkał w
Elblągu,
wykładał
filozofie w
gimnazjum
Przedsiębiorca,
konstruktor
samochodów
Kolarz szosowy

Wśród wymienionych osób dominują Polacy (prawie 78 procent najczęściej wymienianych
nazwisk), co zgodne jest z wynikami uzyskanymi w innych miastach. Wśród najczęściej
wymienianych osób znalazły się trzy nazwiska niemieckie XIX-wiecznego Elbląga: dwóch
zasłużonych dla Elbląga przemysłowców, Ferdynand Schichau i Franz Komnick, oraz poeta
niemiecki Henryk Nitschmann – przyjaciel Polaków i krzewiciel kultury polskiej. Ferdynand
Schichau otrzymał jednak rekordową liczbę głosów, plasując się na drugim miejscu, co
świadczy o tym, że faktycznie stal się on trwałym elementem podzielanej pamięci elblążan.
Kategoryzując owych 11 najczęściej wymienianych osób ze względu na czas życia /
działalności, widzimy, że zdecydowanie dominują postaci współczesne (63,3 procent). W
zgodzie z wynikami uzyskanymi dla całej próby ogólnopolskiej, najczęściej wymienianymi
osobami współczesnymi są piosenkarze, sportowcy i telewizyjni celebryci. Jeżeli pamięć
sięga dalej niż ostatnie kilkadziesiąt lat to włączeni zostają

przemysłowcy, wynalazcy,

naukowcy, poeci i pisarze. Tak się też stało w przypadku Elbląga.

4.2.3. Najważniejsze wydarzenia w historii Elbląga.
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Wymienione przez badanych wydarzenia poklasyfikowano przede wszystkim ze
względu na czas, w jakim dane wydarzenie miało miejsce. Umieszczając odpowiednie
procenty na osi czasu otrzymujemy swoisty schemat pamięciowy (ang. commemogram),
obrazujący dynamikę pamięci, a więc odpowiednie wysycenie różnych okresów
wydarzeniami. Na dwóch kolejnych rycinach prezentujemy schemat pamięciowy podzielany
przez mieszkańców Elbląga w porównaniu ze schematami pamięciowymi trzech innych
miast Ziem Zachodnich i Północnych (Rycina 20) oraz danymi dla całej Polski oraz Ziem
Zachodnich i Północnych (Rycina 21).

Rycina 20. Reprezentacja okresów historycznych w
wybranych miastach Ziem Zachodnich i Północnych
do końca XIV
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Rycina 21. Reprezentacja okresów historycznych w
Elblągu w porównaniu z danymi z Polski oraz Ziem
Zachodnich i Północnych
do końca XIV
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Podobnie jak w większości polskich miast wybija się okres wojenny. W przypadku Elbląga
jest to przede wszystkim fakt przyłączenia miasta do Polski po roku 1945. Co zwraca jednak
uwagę, to duża liczba wydarzeń przypadających na okres „krzyżacki” miasta i czasy Hanzy.
Wyraźnie zaznaczony jest także okres XIX wieku. Wymienianych wydarzeń historycznych
przypadających na okres do I wojny światowej jest w Elblągu faktycznie więcej niż w
sąsiednim Gdańsku, i wyraźnie więcej niż w Szczecinie i Wrocławiu (Rycina 20), a także na
całym obszarze Ziem Zachodnich i Północnych (Rycina 21). Wiąże się to oczywiście z
faktem, że miasto to miało przez długi okres swojej historii ściślejsze więzi z Rzeczpospolitą
aniżeli na przykład Wrocław czy Szczecin.
Najczęściej wymienianymi konkretnymi wydarzeniami w historii Elbląga były
kolejno: wyzwolenie Elbląga w roku 1945 (86 wzmianek), wizyta Jana Pawła w roku 1999
(46 wzmianek), przyłączenie Elbląga do Polski w roku 1945 (31 wzmianek), założenie
Elbląga i nadanie praw miejskich (29 wzmianek), legendarne uratowanie miasta przez
piekarczyka (19 wzmianek), strajki w roku 1970 i 1980 (14 wzmianek), uzyskanie a następnie
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utrata statusu miasta wojewódzkiego (oba po 12 wzmianek), budowa zakładów Schichaua (8
wzmianek), odbudowa Starego Miasta po wojnie (8 wzmianek), zburzenie zamku
krzyżackiego w XIX wieku (6 wzmianek).

4.3. Przywiązanie do miejsca a pamięć miejsca
Ostatnią część tego opracowania poświęcimy na zestawienie ze sobą danych
dotyczących pamięci miasta z danymi dotyczącymi przywiązania do miejsca. Czy osoby
przywiązane dysponują bogatszą pamięcią miejsca? Jaki rodzaj przywiązania w największym
stopniu przekłada się na zainteresowanie przeszłością miasta? Czy inne czynniki, na przykład
miejsce, w którym się mieszka, rodzaj zabudowy, w której się mieszka, stymuluje w
większym stopniu pamięć miasta niż inne miejsca? W badaniach prowadzonych we
Wrocławiu oraz w Szczecinie otrzymywaliśmy dość systematyczne wyniki sugerujące, że
mieszkańcy „blokowisk” dysponują gorszą i bardziej tendencyjną pamięcią swojego miasta
niż mieszkańcy dzielnic bogatych w ślady historyczne (Lewicka, 2008, w druku). Czy ten
wzorzec powtórzy się też w Elblągu?
Na kolejnych trzech rycinach prezentujemy strukturę najważniejszych czynników
natury psychologicznej odpowiedzialnych za trzy aspekty pamięci miasta: (a) spostrzegania
składu narodowego miasta przed wojną (różnica miedzy oszacowaniami liczby Niemców oraz
liczby Polaków) (Rycina 22), (b) liczba wymienionych ważnych osób w historii Elbląga
(Rycina 23), (c) liczba wymienionych ważnych wydarzeń w historii Elbląga (Rycina 24).
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Rycina 22. Przywiązanie do miasta, zainteresowanie
historią miasta, kapitał kulturowy i rodzaj zabudowy jako
predyktory pamięci miasta (ocena składu narodowego
Elbląga przed wojną)
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Rycina 23. Przywiązanie do miasta, zainteresowanie
historia miasta i kapitał kulturowy jako predyktor pamięci
miasta (liczba wymienionych osób)
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Rycina 24. Przywiązanie do miasta, zainteresowanie
historia miasta i kapitał kulturowy jako predyktor pamięci
miasta (liczba wymienionych wydarzeń)
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Strzałki łączące poszczególne czynniki obrazują kierunek zależności, a wartości na strzałkach
siłę związku: wartości pozytywne – związek dodatni, wartości negatywne – związek ujemny.
Zdecydowanie najbardziej konsekwentnym (i naturalnym) pozytywnym predyktorem
wszystkich trzech aspektów pamięci było deklarowane zainteresowanie historią miasta.
Zainteresowanie to jednak było silnie uzależnione od przywiązania do miasta, a konkretnie
jego dwóch postaci: emocjonalnych więzi z miastem oraz przywiązania aktywnego (miejsce
„odkryte”). Zrozumiałe jest też, że zainteresowanie przeszłością Elbląga było uzależnione od
wielkości kapitału kulturowego (tu mierzonego wielkością domowej biblioteki). Kapitał
kulturowy przewidywał pamięć miasta zarówno bezpośrednio (oszacowanie składu
narodowego miasta przed wojną) jak i pośrednio poprzez właśnie zainteresowanie historią
miasta ale również – poprzez wzmacnianie aktywnego przywiązania do Elbląga.
Interesującym (i zbieżnym z wynikami uzyskanymi w innych miastach – Wrocławiu i
Szczecinie) był wynik zaprezentowany na Rycinie 22 pokazujący, że faktycznie mieszkańcy
11-piętrowych bloków dysponowali mniej trafną wiedzą na temat narodowościowego składu
miasta przed wojną niż mieszkańcy innych rodzajów zabudowy.
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5. Podsumowanie
Podsumujmy otrzymane wyniki w punktach:
1. Mieszkańcy Elbląga okazali się nieco mniej przywiązani emocjonalnie do swojego
miasta niż mieszkańcy innych miast objętych przez nas badaniem, przejawiali
wyraźnie niższe przywiązanie tradycyjne i aktywne, oraz wyraźnie wyższy brak
przywiązania.
2. Elbląg oceniany był przez badanych mieszkańców jako mniej stymulujący niż to
miało miejsce w kilku innych badanych przez nas miastach. Elbląg spostrzegany był
jako przede wszystkim relaksujący, podczas gdy inne badane przez nas miasta
znacznie częściej jako ekscytujące. Niemniej przeważały oceny pozytywne Elbląga.
3. Podobnie jak w innych miejscach Polski najbardziej przywiązanymi emocjonalnie do
miejsca zamieszkania okazali się mieszkańcy domków jednorodzinnych.
4. Stosunki sąsiedzkie, ważny predyktor emocjonalnego przywiązania do miejsca i
aktywności na rzecz lokalnej społeczności, okazały się najsilniejsze wśród
mieszkańców domków jednorodzinnych oraz przedwojennych kamienic, a biorąc pod
uwagę wiek powstania budynku – w budynkach przedwojennych.
5. Cechy fizyczne otoczenia miejsca zamieszkania (czystość, personalizacja przestrzeni,
obecność ludzi wchodzących ze sobą w interakcje, brak śladów nieucywilizowania
przestrzeni) zależały od rodzaju zabudowy. Najbardziej zadbanym było otoczenie
domków

jednorodzinnych,

najbardziej

zaniedbanymi

(obecne

ślady

nieucywilizowania) – kamienice i 11-piętrowe bloki. Negatywnie ocenione zostało
otoczenie i stan starych kamienic sprzed I wojny światowej. Paradoksalnie jednak
mieszkańcy okazywali się bardziej aktywni w tych miejscach, które zdradzały ślady
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zaniedbania – zaniedbanie może zatem mobilizować do działania, choć z drugiej
strony – może obniżać przywiązanie do miejsca zamieszkania.
6. Najsilniejsze

poczucie

bezpieczeństwa

przejawiali

mieszkańcy

domków

jednorodzinnych, najsłabsze – 11-piętrowych bloków. Poczucie bezpieczeństwa
uzależnione było przede wszystkim od stanu zadbania otoczenia: czystość powiązana
była z poczuciem bezpieczeństwa pozytywnie, obecność śladów zaniedbania –
negatywnie. Należy też podkreślić, że poczucie bezpieczeństwa okazało się bardzo
konsekwentnym predyktorem emocjonalnego przywiązania do miejsca (okolicy domu
oraz miasta).
7. Poczucie bezpieczeństwa, silne relacje sąsiedzkie, a także oznaki tego, że miejsce, w
którym się mieszka jest przedmiotem zainteresowania ludzi tam mieszkających
(mieszkańcy personalizują przestrzeń, spotykają się rozmawiając w przestrzeni
osiedla) okazały się pozytywnymi predyktorami emocjonalnego przywiązania do
okolicy domu, a także do całego miasta. Bardziej przywiązani okazali się też badani
reprezentujący wyższy standard życia.
8. Spośród dwóch typów przywiązania do Elbląga, tradycyjnego (miejsce „zastane”)
oraz aktywnego (miejsce „odkryte”), przywiązanie pierwszego typu zależało przede
wszystkim od czynników demograficznych (tego, jak bardziej „zasiedziały” był
badany w Elblągu), a także cechowało osoby o słabszym kapitale kulturowym.
Przywiązanie aktywne z kolei charakteryzowało osoby o dużym kapitale kulturowym.
9. Spośród dwóch typów przywiązania do miejsca, przywiązanie aktywne pełniło ważną
rolę w aktywizowaniu działań na rzecz społeczności lokalnej, współwystępowało też z
zainteresowaniem historią Elbląga i pośrednio wpływało na większą i bardziej
adekwatną wiedzę o przeszłości miasta. Przywiązanie aktywne towarzyszyło też
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postrzeganiu Elbląga jako przede wszystkim miasta ekscytującego. Przywiązanie
tradycyjne nie było powiązane z żadną z tych zmiennych.
10. Wszystkie trzy miary przywiązania do miejsca (emocjonalny związek z miejscem,
przywiązanie tradycyjne i przywiązanie aktywne) wiązały się silniej z postrzeganiem
Elbląga jako miasta ekscytującego niż relaksującego. Działania na rzecz podniesienia
stymulującej roli miasta, zwiększenia liczby ciekawych wydarzeń mogą zatem
przyczynić się do wzrostu przywiązania mieszkańców do Elbląga.
11. Dość konsekwentnym, choć nie zawsze ujawnionym w analizach jako predyktor
bezpośredni, czynnikiem jaki wpływał na przywiązanie do Elbląga, była mobilność.
Osoby, które często zmieniały miejsce zamieszkania, mieszkały w większej liczbie
miejscowości, a także pracowały kiedyś za granicą, były mnie przywiązane, niż osoby
mniej mobilne. Oczywiście kierunek przyczynowy tej zależności nie jest oczywisty
(zarówno mobilność może osłabiać przywiązanie, jak i brak przywiązania zwiększać
mobilność).
12. Mieszkańcy Elbląga posiadają podobnie tendencyjny obraz składu narodowego swojej
miejscowości przed II wojną światową, co mieszkańcy kilku innych miast
znajdujących się na Ziemiach Zachodnich i Północnych: przeceniają liczbę
zamieszkujących tam przed wojną Polaków. Okazali się jednak posiadać bogatszą
wiedzę historyczną z wczesnych okresów funkcjonowania miasta.
13. Najlepszymi pozytywnymi predyktorami pamięci miasta okazało się zainteresowanie
historią Elbląga w znacznym stopniu wyznaczone przez przywiązanie do miasta
(przywiązanie emocjonalne i przywiązanie aktywne).
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