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Wstęp
Z raportu dotyczącego globalnych trendów społecznych w 2020 przygotowanym przez OBWE
(Innovative COVID-19 Responses Embracing Innovation in Government Global Trends 2020 (oecdopsi.org) wynika, że mamy do czynienia z niespotykanymi do tej pory zjawiskami:
1. Szybkie przyspieszenie innowacji i transformacji cyfrowej. Kompresowanie wieloletniego postępu
technologicznego w kilka tygodni i miesięcy.
2. Poszukiwanie oddolnych rozwiązań i spostrzeżeń. Tworzenie kanałów dla nowych pomysłów,
rozwiązań i spostrzeżeń pochodzących od obywateli, mieszkańców i przedsiębiorstw.
3. Solidarność społeczna i troska. Samoaktywizacja i mobilizacja milionów osób, które chcą pomóc
swoim społecznościom.
4. Ograniczanie rozprzestrzeniania się poprzez śledzenie wirusów i działania adaptacyjne.
Podejmowanie działań krytycznych dla śledzenia wirusów i śledzenia kontaktów w celu „spłaszczenia
krzywej” i ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.
5. Wytyczanie drogi do wyzdrowienia. Opracowanie strategii wyjścia i sposobów przywrócenia
gospodarki na właściwe tory, a także ponowne wyobrażenie sobie, czym powinna być nowa
normalność.
Pięć trendów, które eksperci OBWE OPSI (obserwatorium sektora publicznego) wyłonili, bardzo
pasują też do ogólnej sytuacji w mieście Szczecin, jaka była tematem badania przeprowadzonego w
ramach zadania zleconego przez Miasto Szczecin pt. „Diagnoza, oparta na badaniach społecznych,
obejmująca aktualne i przyszłe skutki epidemii COVID-19 na działania związane z rewitalizacją
obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w
Szczecinie”.
Diagnoza zawiera rekomendacje zmian, wynikających z epidemii COVID -19, w działaniach i
projektach realizowanych i planowanych do realizacji w związku z prowadzoną przez Miasto Gminę
Szczecin rewitalizacją obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska
Polskiego w Szczecinie. Niniejsza diagnoza oparta jest na badaniu społecznym społecznych wśród
mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.
Tworzeniu diagnozy towarzyszyły działania animacyjne na obszarze rewitalizacji, testujące nowe
sposoby aktywizacji mieszkańców w sytuacji ograniczeń wynikających z konieczności izolacji
społecznej
i zagrożenia epidemią.
W efekcie wypracowano, na podstawie badań, modele działań w sferze społecznej oraz w zakresie
wsparcia obszaru gospodarczego adekwatnych do zmieniającej się rzeczywistości, pozwalających
na kontynuację procesu rewitalizacji.
3

Diagnoza zawiera dziewięć rozdziałów. W rozdziale pierwszym opisano metodologię badań,
w kolejnym rozdziale opisano problemy i potrzeby w związku z pandemią w najważniejszych
obszarach życia społeczno-gospodarczego. Kolejne rozdziały zawierają analizę przeprowadzonych
wywiadów indywidualnych i grupowych, a następnie propozycje modeli działań w sferze społecznej
i gospodarczej, adekwatnych do zmieniającej się rzeczywistości, pozwalających na kontynuację
procesu rewitalizacji. Opisano prowadzone w ramach tworzenia diagnozy pilotażowe działania
animacyjne oraz zaproponowano działania referencyjne dla Miasta Szczecin.
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1. Uwagi metodologiczne – realizacja badań
Podstawą do przygotowania rekomendacji dalszych działań na obszarze rewitalizacji były badania
społeczne jakościowe realizowane w październiku br. na obszarze objętym rewitalizacją.
Przeprowadzone badanie służyło przygotowaniu diagnozy obejmującej aktualne i przyszłe skutki
epidemii COVID-19 na działania związane z rewitalizacją obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy
śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie i było połączone z prowadzeniem działań
animacyjnych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Celem badania było:
1) Wypracowanie modeli działań w sferze społecznej adekwatnych do zmieniającej się rzeczywistości,
pozwalających na kontynuację procesu rewitalizacji.
2) Wypracowanie propozycji działań w zakresie wsparcia obszaru gospodarczego na obszarze
rewitalizowanym.
3) Zaproponowanie i przetestowanie nowych działań animacyjnych na obszarze rewitalizacji
mających wesprzeć mieszkańców w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
4) Wskazanie trzech przykładów działań referencyjnych zrealizowanych w przestrzeni publicznej
możliwych do zaimplementowania w Szczecinie.
5) Wypracowanie zaleceń i rekomendacji.

Kontekst praktyczny badania wyznaczały działania rewitalizacyjne wynikające z Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Miasta Szczecina na lata 2017-2023 oraz realizacji projektu „Rewitalizacja obszaru
przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”.

Pytania badawcze:
Badania miały na celu uzyskanie informacji, poznanie postaw i opinii oraz oczekiwań mieszkańców
obszaru rewitalizacji na temat zmian w związku z pandemią na obszarze rewitalizacji, służących
odpowiedzi na poniższe pytania (problemy) badawcze:
- jakie potrzeby mieszkańców szczecińskiego obszaru rewitalizacji zostały wzmocnione, a jakie
osłabione w wyniku pandemii;
- jak programować i realizować działania rewitalizacyjne miękkie w sytuacji pogłębiającej się izolacji
społecznej spowodowanej m.in. pandemią;
- z jakimi problemami wynikającymi z przedłużającego się okresu ograniczeń w życiu społecznym
i gospodarczym borykają się mieszkańcy obszaru objętego strefą rewitalizacji;
- jakie obszary życia społecznego i gospodarczego „ucierpiały” najbardziej na skutek wprowadzonych
ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym;
5

- jakie obszary życia społecznego i gospodarczego wymagają w pierwszej kolejności wsparcia w
ramach działań rewitalizacyjnych;
- jakie obszary życia mieszkańców uległy zmianie w związku ze zmianą sytuacji społecznej lub
ekonomicznej w okresie pandemii oraz jaki jest zakres i charakter zmian podjętych przez
mieszkańców;
- jakie działania są możliwe do wdrożenia z zakresu promocji czynnych form aktywności oraz
wskazania wartościowego i efektywnego sposobu spędzania czasu wolnego, nabywania umiejętności
zdrowej rywalizacji, pokonywania słabości i kompleksów oraz alternatywnych możliwości
wyładowania swoich emocji, bez stosowania przemocy;
- jakie stosować nowe formy komunikacji na temat działań zrealizowanych i planowanych na
obszarze rewitalizacji (poziom i źródła wiedzy o działaniach zrealizowanych i planowanych na
obszarze rewitalizacji).

Techniki badawcze:
Zastosowanie szerokiego wachlarza dostępnych technik zbierania informacji wynika z jednej strony
z dużego zakresu zadań badawczych, z drugiej zaś jest gwarancją otrzymania satysfakcjonujących
danych.

Zasada

triangulacji

metod

badawczych

pozwala

na

zminimalizowanie

słabości

poszczególnych technik i pozyskiwanie informacji przy równoczesnym wykorzystaniu zalet każdej z
nich. Metody wykorzystane podczas realizacji badania spełniają z jednej strony warunek
wyczerpywania zakresu zadań nałożonego na Wykonawcę, z drugiej zaś dają gwarancję wysokiej
jakości i wiarygodności wniosków oraz rekomendacji. Dane jakościowe pozwalają na bliższe, bardziej
wnikliwe i pogłębione spojrzenie na badane zagadnienie.
Realizacja badania na obszarze rewitalizacji wymagała zastosowania kilku technik badawczych:
obserwacji uczestniczącej, swobodnego wywiadu kierowanego (IDI), wywiadu grupowego (FGI),
wywiadu częściowo ustrukturalizowanego (SSI) oraz analizy danych zastanych i analizy wywiadów
uzyskanych podczas kręcenia filmu dokumentalnego (działania animacyjne nr 1).
Zastosowana procedura i techniki badawcze
1. Analiza danych zastanych
Przed przystąpieniem do właściwych badań, została przeprowadzona analiza danych zastanych
pozwalająca na ograniczenie zakresu zbieranego materiału do danych bezpośrednio dotyczących
Szczecina i specyficznych dla tego obszaru. Zakres danych objął analizę dotychczas przeprowadzanych
badań z zakresu wpływu pandemii na funkcjonowanie społeczności lokalnych, na działania
integracyjne, wydarzenia publiczne itp. Analiza obejmowała również publikacje w mediach oraz inne
dokumenty źródłowe z ww. obszaru. Źródłem danych były głównie Internet (strony internetowe,
portale, media społecznościowe, serwisy rządowe i samorządowe) oraz lokalna prasa i telewizja.
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2. Wywiad indywidualny
Wywiad był podstawową techniką badawczą stosowaną przez autorów badania. Przeprowadzono
31 wywiadów z następującymi respondentami:
a)

wywiad z przedstawicielami Rad Osiedlowych.

b)

wywiad z przedstawicielem domu kultury.

c)

Wywiady z przedsiębiorcami.

d)

Wywiady z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

e)

Wywiady z przedstawicielami parafii.

f)

Wywiady z mieszkańcami obszaru rewitalizacji.

Dobór próby
Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji określiła liczebność reprezentatywnej próby badawczej.
Stan ludności obszaru rewitalizacji wg zameldowania na dzień 22.01.2018 r. przedstawia się
następująco:
• osiedle Centrum – 17.818 mieszkańców, w tym: 15.332 (dorośli), 2.486 (nieletni),
• osiedle Śródmieście-Zachód – 13.807 mieszkańców, w tym: 11.671 (dorośli), 2.136 (nieletni),
• osiedle Turzyn – 20.426 mieszkańców, w tym: 17.590 (dorośli), 2.836 (nieletni).
Liczebność próby mieszkańców wynikała ze specyfiki badania, miejsca oraz czasu przeprowadzenia.
Dane, które planowano pozyskać w trakcie badania można uzyskać metodami jakościowymi, które
nie wymagają dużej ilościowo próby, Stąd badaniem właściwym (terenowym) objęto 31
respondentów
w wywiadzie indywidualnym, w tym 10 przedsiębiorców, 16 mieszkańców oraz 5 osób
zaangażowanych w funkcjonowanie obszaru rewitalizacji.

3. Wywiad grupowy
W wywiadzie grupowym wzięło udział 15 osób w trzech grupach – byli to mieszkańcy 3 osiedli
(Centrum, Śródmieście Zachód i Turzyn), eksperci zajmujący się tematyką społeczną, przedstawiciele
organizacji pozarządowych.

4. Analiza przeprowadzonych działań animacyjnych
Niektóre z zaproponowanych do realizacji działań animacyjnych, np. DA 1 FILM DOKUMENTALNY
„TAK BYŁO… JAK BĘDZIE?” oraz DA2 SPOŁECZNE ZNAKOWANIE MIEJSC - część I, oprócz walorów
aktywizujących, posłużyły także do pozyskania danych do analizy. W filmie wzięło udział
ponad 20 rozmówców – bezpośrednio uczestniczących w sondażu: Szczecinianie, mieszkańcy okolicy

7

Alei Wojska Polskiego, funkcjonujący tam przedsiębiorcy, przedstawiciele innych aktywności.
Rozmowy z nimi po przeanalizowaniu posłużyły jako materiał badawczy niniejszej diagnozy.

2. Problemy i potrzeby w związku z pandemią
Z perspektywy kilku miesięcy i wobec niemal roku - pełnego cyklu życia miasta w realiach kryzysu możliwe jest określenie zasadniczych problemów i potrzeb, jakie ujawniły się w związku z pandemią
i towarzyszącymi jej ograniczeniami. Uzasadnione jest stwierdzenie, że ich optyka ulega zmianie uwaga poświęcana niektórym zagadnieniom zmienia natężenie, w poszczególnych przypadkach
okazuje się uzasadniona w stopniu zbyt małym, lub zbyt dużym. Wyłaniający się na nowo obraz
miasta i kraju jest nieco jaśniejszy, ale wciąż niepełny.
Przede wszystkim należy wskazać te kluczowe zagadnienia, co do których już obecnie wiadomo,
że stanowią o randze wydarzenia, jakim jest pandemia oraz o jej następstwach. Ich waga wiąże się
z tym, że dotyczą całego kraju i były przedmiotem analiz oraz działań we wszystkich ośrodkach
i społecznościach zmagających się z pandemią, niemniej w przypadku Szczecina rodziły określone
skutki, dotykające żywo i bezpośrednio tej konkretnej społeczności.
Najważniejszy aspekt pandemii stanowiło na przestrzeni roku i w dalszym ciągu stanowi zagrożenie
zdrowia, a w wielu przypadkach życia mieszkańców, szczególnie osób z grup podwyższonego
ryzyka. Pandemia obejmuje szeroki kontekst zagadnień natury medycznej w ogromnym stopniu
obciążających system opieki zdrowotnej, wpływając także na możliwości leczenia i opieki nad
osobami, których bezpośrednio nie dotknął wirus. W konfrontacji z tym wyzwaniem – jak się
powszechnie uważa – system opieki zdrowotnej w skali kraju nie jest w stanie poradzić sobie
efektywnie i w dalszym ciągu istnieje ryzyko jego załamania. Rodzi to potrzebę poszukiwania pilnych
rozwiązań, także na poziomie lokalnym, uwzględniających wielość relacji i zależności obejmujących
samych pacjentów, dostępność kadr medycznych, sprzętu i infrastruktury, wydajność i efektywność
finansowania, jak też zdolność społeczeństwa do udziału w efektywnej profilaktyce i przezwyciężaniu
zagrożeń zdrowotnych.
Obawa przed zachorowaniem była podstawowym czynnikiem warunkującym przekształcenie
wzorców zachowań i postaw społecznych, w wyniku których nastąpiło nasilenie izolacji społecznej,
zwłaszcza
w przypadku osób starszych i samotnych. Jak się okazuje, miało to i ma dewastujący wpływ na ich
dobrostan psychiczny i fizyczny. Wobec braku bezpośredniego kontaktu wiele osób nie mogło
realizować swych podstawowych potrzeb życiowych, korzystać z opieki medycznej, ale też
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doświadczać obecności innych osób, co pozostawia trwały ślad w kondycji psychofizycznej. Istotne
jest, że problem ten dotyka w określonym stopniu także inne pokolenia, a jego destrukcyjny
charakter ma znaczenie także w przypadku dzieci i młodzieży, zarówno w aspekcie efektywności
edukacji,

jak

i

relacji

z rówieśnikami. Izolacja pozostaje nieprzezwyciężonym wyzwaniem i źródłem problemów, które
na wielu płaszczyznach wciąż ujawniają się w funkcjonowaniu społeczeństwa. 3 kwartały pandemii
obnażyły aktualny (daleko niewystarczający) stan i niedostosowane struktury sformalizowanej opieki
społecznej w państwa Unii Europejskiej, dla której kontrastem (choć z powodów oczywistych
niewystarczającym by rozwiązać wszystkie problemy), stały się wszystkie multiplikowane inicjatywy
oddolne, pozarządowe aktywności społeczne, nieformalne działania sąsiedzkie skierowane do
wszystkich grup objętych na co dzień wsparciem opieki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem,
seniorów, osób samotnych, osób samotnie wychowujących dzieci, osób dotkniętych ubóstwem,
zagrożonych patologiami lub tkwiących w patologiach, dzieci i młodzieży (w szczególności osoby
korzystające ze wsparcia dziennego, terapeutycznego, edukacyjnego,

zajęć kompensacyjnych,

świetlic środowiskowych etc.).

Izolacja społeczna pozostaje w związku z ograniczeniem w dostępie do usług, czasami także
produktów, a w szerszym zakresie – zachwianiem systemu dystrybucji usług i towarów.
Nie sprawdziły się pesymistyczne scenariusze deficytu podstawowych dóbr, ale już brak kontaktu
z kulturą, opieką przedszkolną i szkolną czy też formami aktywności fizycznej znacząco wpływa na
dobrostan społeczności. Tu także następstwa ujawniające się w dłuższej perspektywie dadzą
pełniejszy obraz poczynionych przez pandemię szkód. Widmo deficytu dóbr oraz zaburzonych
łańcuchów dostaw (brak towaru, nieregularny transport) wróciło pod koniec czwartego kwartału
wobec ponownego zatrzymania/ zwolnienia/ częściowego lockdownu w krajach europejskich oraz
spadkiem regularności dostaw od światowych producentów podzespołów i części z obszarów także
dotkniętych

drugą

i szykujących się na trzecią falę pandemii.

W diagnozie stanu rzeczy należy wreszcie zwrócić uwagę na problemy finansowo-organizacyjne
niektórych branż, zagrażające egzystencji poszczególnych podmiotów, a w związku z tym także
destabilizacji rynku pracy. W pewnym stopniu zostały one złagodzone przez splot aktywnych działań
państwa, ograniczony wpływ światowej koniunktury na polską gospodarkę, sprawne działania
adaptacyjne samego biznesu. Nie jest jednak wykluczone, że kolejne miesiące przyniosą kolejne
uderzenia w gospodarkę, ujawnienie głębszych struktur jej problemów w wymiarze lokalnym
i krajowym.
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Cztery wskazane zagadnienia można uznać za najbardziej dojmujące przejawy sytuacji kryzysowej
związanej z pandemią. Obejmują one zarówno realne ludzkie tragedie, jak też - na szczęście przejściowe kłopoty, niemniej łącznie można je traktować jako rzeczywiste wyzwania dla bieżącego
funkcjonowania miasta i państwa, skutkujące w skrajnych przypadkach utratą życia i mienia. Należy
przy tym mieć na uwadze, że ich skala i dynamika pozostawały i w dalszym ciągu pozostają w
zasadzie poza zasięgiem skutecznej interwencji środowiska lokalnego, mają realne umocowanie w
zjawiskach
o charakterze ogólnopolskim bądź nawet globalnym.
Dla właściwej, bardziej wyważonej oceny sytuacji wskazane jest z kolei odróżnienie problemów
i potrzeb o nieco mniejszym ciężarze gatunkowym, których istota w nieco większym stopniu
pozostaje w związku z aktywnością i zdolnością do reagowania lokalnej społeczności i tworzących ją
podmiotów. Zwraca uwagę pewnego rodzaju dysonans - o ile wskazane wcześniej zagadnienia miały
istotnie charakter wręcz egzystencjalny, to w przypadku większości omawianych dalej aspektów
sytuacji pandemicznej można mówić raczej o niedogodnościach i ograniczeniach. Są one podnoszone
w kontekście diagnozowania sytuacji i niejednokrotnie wiążą się z koniecznością podejmowania
radykalnych kroków, jak się jednak okazuje można je także traktować jako wynik przyzwyczajenia do
określonego stylu i poziomu życia. Uwagi te nie mają na celu deprecjonowanie jakichkolwiek
problemów osób czy instytucji, w wielu przypadkach zapewne trudnych do akceptacji, motywuje je
natomiast przekonanie, że przyłożenie właściwej miary w ocenie zaistniałego stanu rzeczy i jego
poszczególnych aspektów doświadczanej przez społeczność miasta sytuacji pozwala na większy
obiektywizm w ocenie i bardziej świadome proponowanie rozwiązań ukierunkowanych na bliższą
i dalszą przyszłość.
Na pierwszy plan wśród zagadnień „mniejszej rangi” wysuwa się z całą pewnością daleko posunięty
kryzys systemu edukacji i ujawnienie jego systemowych ograniczeń. Ujawnił się on i w dalszym
ciągu ujawnia zarówno w skali kraju, jak i w wymiarze lokalnym. Szkoła i poszczególne placówki nie są
w stanie sprostać dystrybucji wiedzy, a nawet efektywnemu reagowaniu na związane z zaistniałą
sytuacją planowaniem, co dotyczy zarówno struktur państwa, jak i dysponowania lokalnymi
zasobami, współpraca z konkretnymi placówkami. System edukacji - kluczowy dla przyszłości
poszczególnych osób, jak i perspektyw całej społeczności - pozostaje bezradny wobec technicznych
wyzwań zdalnego nauczania, przeładowania programów, obojętności na indywidualne uzdolnienia i
potrzeby itd. Wszystkie te mankamenty znajdują wyraz w związku z pandemią, choć w oczywisty
sposób stanowi ona dla nich raczej tło niż wiodący katalizator.
Powyższe zagadnienie pozostaje w związku z fizyczną nieobecnością młodzieży w mieście
spowodowaną licznymi wyjazdami studentów i uczniów do domów. W przypadku miasta o
charakterze i ambicjach akademickich stanowi to w dłuższej perspektywie nie lada problem. Młodzież
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w tym czasie zarówno nie pełni funkcji konsumentów, odbiorców miejskiej oferty, jak i nie
współtworzy miasta, nie napędza go swoją kreatywnością. Rodzi to sprzężenie zwrotne w postaci
rezygnacji z wielu przejawów oferty kulturalnej, handlowej i gastronomicznej, na które nie ma zbytu.
Tu także kolejne miesiące, jak też niejasne dziś następstwa pustki w mieście ujawnia rzeczywistą
skalę problemu i jego oddziaływanie.
Sytuacja pandemii i związane z nią ograniczenia wiązały się z zaburzeniami w funkcjonowaniu
instytucji i podmiotów gospodarczych, jeśli występowały braki w personelu, czy też występował
konieczność ograniczania kontaktów. Powodowało to i w dalszym ciągu powoduje wymóg rewizji
trybu pracy w wymiarze publicznym i indywidualnym; trudniej załatwić sprawy administracyjne,
placówki usługowe, biblioteki czy też kluby sportowe funkcjonują w zaburzonym rytmie, co wymaga
odpowiednich rozwiązań adaptacyjnych. Wiele ustalonych procedur życia społecznego wymaga
ponownego dostosowania i integracji, co absorbuje ludzką energie i czas, a niejednokrotnie także
środki finansowe.
Z czasem ujawniła się także daleko idąca koncentracja środków finansowych i wysiłków
organizacyjnych na działania wprost lub pośrednio ukierunkowane na przeciwdziałanie pandemii
i jej skutków. W istocie brak przestrzeni i zaangażowania w realizacje innych działań ze strony
instytucji, potencjalnych źródeł finansowania działalności kulturalnej czy też sportowej, a nawet
uwagi ze strony mediów. Można pokusić się wręcz o tezę, że pandemia w poszczególnych
przypadkach uzasadnia nieracjonalne adresowania środków, wysiłków i uwagi, jeśli tylko ma
miejsce wystarczająco dosadne uzasadnienie takiego postępowania. W przypadku funkcjonowania
służby zdrowia przynosi to już zgubne skutki, jest prawdopodobne, że w kolejnych miesiącach i latach
do głosu dochodzić będą efekty nieracjonalnego postępowania w innych dziedzinach.
Trudność w przezwyciężeniu tego stanu rzeczy jest udziałem zarówno samych mieszkańców miasta,
jak i działających na jego terenie (i w skali całego kraju) instytucji. Mocno odczuwalne jest
nagromadzenie niepewności i niewiedzy, także w funkcjonowaniu państwa i jego instytucji. Poza
obserwowaniem problemów z ogólnokrajową polityką zwalczania pandemii znajduje to wyraz
w relacjach z lokalną administracją, z placówkami edukacyjnymi, służbą zdrowia, różnego rodzaju
instytucjami.
Bezpośrednim następstwem tego jest wzrost ogólnego poczucia niesprawności, czasami wręcz
fasadowości państwa - wraz z nasileniem braku zaufania do sfery publicznej. Znajduje to wyraz
w obchodzeniu przepisów sanitarnych czy też organizacji kwarantanny, ale także takie aktywności,
jak różnego rodzaju protesty czy też manifestacje. Przedłużający się stan pandemii i związanych z nią
ograniczeń może zatem owocować swoistym obywatelskim nieposłuszeństwem, adresowanym bądź
ślepym, motywowanym ogólnym poczuciem dysonansu między oczekiwaniami wobec szeroko
rozumianego systemu prawno-administracyjnego, a codzienną rzeczywistością.
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W funkcjonowaniu osób, firm, organizacji pozarządowych czy też sfery kultury we znaki daje się
ograniczenie bądź całkowite wstrzymanie bezpośrednich spotkań, zwłaszcza wielostronnych. Rodzi
to w istocie niemożność realizacji pewnych działań, przede wszystkim konsultacji i dyskusji
wymagających konfrontacji różnych stanowisk. Należy się spodziewać, że wpłynie to niekorzystnie
na jakość i efektywność wdrażanych rozwiązań oraz dokonywanych przesadzeń w wielu dziedzinach
życia społeczności.
Jak się okazuje, w licznych przypadkach zupełnie niebanalnym problemem jest wyłączenie
z funkcjonowania kluczowych osób ulegających chorobie bądź wiązanej z nią kwarantannie. Zgodnie
z wielokrotnie diagnozowanymi ułomnościami sfery publicznej w Polsce ujawnia to brak (w wielu
przypadkach) pamięci instytucjonalnej, zdolności do działania niezwiązanej bezwzględnie
z konkretnymi personaliami. W skali lokalnej, przy odpowiednio niższym poziomie zaawansowania
organizacyjnego instytucji, problem ten - bywa - okazuje się szczególnie uciążliwy.
Należy też mieć na względzie niespełnione nadzieje na zrównoważenie pojawiających się niedomagań
i ograniczeń w funkcjonowaniu sfery publicznej poprzez pełniejsze wykorzystanie narzędzi
internetowych. Pandemia pokazała znaczenie i jakość bezpośrednich relacji, ale też wywołała inny,
mniej spodziewany skutek - przepełnienie przestrzeni wirtualnej. Znajduje ono szerokie spektrum
przejawów, od nasilenia wykorzystania łączy internetowych po nagromadzenie wydarzeń i inicjatyw,
nad którymi nie sposób zapanować. To problem nadmiaru, który rodzi szum i naraża na straty,
gdy różnej rangi treści i podmioty rywalizują o uwagę, ulegając przy tym bardzo szybkiej dewaluacji.
Powrót do równowagi w tym względzie będzie bardzo trudny wobec zaburzenia hierarchii i
standardów o tak szerokim i głębokim zakresie. W europejskich miastach, wzrosła liczba zupełnie
nowych użytkowników Internetu, osób, które w okresie izolacji zakupiły urządzenie mobilne tablet
lub telefon i w sposób im dostępny włączyły się we współużytkowanie wirtualnej rzeczywistości bez
stopniowania, bez przygotowania. W grupie tej znalazły się dzieci i młodsza młodzież oraz osoby
50+,
zaś użytkowanie ryzykowne objęło m.in.: szybkie i gwałtowne wdrożenie w okresie szczególnej
sytuacji, recepcja świata przez pryzmat pandemii, ryzyka uzależnień od hazardu, pornografii,
serfowania w sieci, brak założenia rodzinnych ograniczeń treści, wprowadzanie do internetu
nieumiejętnie treści własnych, danych wrażliwych, niebezpieczeństwo, że nowi, na szybko wdrożeni
użytkownicy, padną ofiarą cyberprzestępstwa. Skutki będą objawiały się w różnych obszarach
i długofalowo.
Pośrednio z wszystkimi wskazywanymi wcześniej zagadnieniami wiąże się inny problem o charakterze
strukturalnym - niemożność formułowania planów. To doświadczenie niemal wszystkich osób,
instytucji i podmiotów gospodarczych, które spotykają się z ograniczeniami w bieżącym
funkcjonowaniu, zaburzeń w kontaktach z otoczeniem, niestabilnością źródeł finansowania, a przede
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wszystkim niepewnością co do efektywności dotychczas realizowanego modelu funkcjonowania.
Na brak poczucia bezpieczeństwa wpływa także deficyt w zakresie wiarygodnych planów po stronie
innych podmiotów. W tym aspekcie podważeniu ulega wszelka racjonalność w postaci zachowanej
i przenoszonej do teraźniejszości i przyszłości z przeszłości.
W kontekście wskazanych uwarunkowań mówić można o wielu innych zagadnieniach, ujawniających
się w funkcjonowaniu poszczególnych instytucji, jak też całego społeczeństwa. Zasięg
ich występowania i istotność nie poddają się obiektywnemu i wiążącemu opisowi. Proponowany tu
zestaw może być traktowany jako punkt wyjścia dla diagnozy uzupełnianej i modyfikowanej
w kolejnych miesiącach. Jak się jednak wydaje, trwały pozostanie podział i przynależność do jego
uporządkowań tych zagadnień, które mogą być traktowane jako wiodące i egzystencjalne oraz tych,
które dopełniają obrazu stanu społeczności miasta.

3. Analiza danych zastanych.
W związku z pandemią koronawirusa i jej następstwami na całym świecie realizowanych było wiele
badań, analiz i doświadczeń. Wiele z nich jest kontynuowanych. Duża ilość dotyczy najróżniejszych
społecznych i około społecznych aspektów funkcjonowania miast i społeczności w realiach pandemii,
a także oddziaływania tego zjawiska.

ŹRODŁA INFORMACJI I KOMUNIKACJA
Badanie “Koronawirus – opinie Polaków i ocena działań” na zlecenie Forum Odpowiedzialnego
Biznesu przeprowadziło ARC Rynek i Opinia w dniach 25-30 marca 2020 r. metodą CAWI
na losowej kwocie próbie Polaków w wieku od 18 do 65 lat, reprezentatywnej pod względem płci,
wieku, wykształcenia, wielkości miejsca zamieszkania oraz regionu (N = 1019). Forum
Odpowiedzialnego Biznesu sprawdziło, skąd Polacy czerpią wiedzę o koronawirusie i komu
najbardziej w tym zakresie ufają. Jako główne źródło wiedzy o pandemii ankietowani wskazali
telewizję (77%), która w tradycyjnej formule programów informacyjnych wcale nie ustępuje pola
mediom elektronicznym. W dalszej kolejności wskazywano właśnie internetowe portale
informacyjne (63%) oraz media społecznościowe (52%). W mediach Polacy śledzili najczęściej
komunikaty przekazywane przez przedstawicieli/ki rządu, które jako główne źródło informacji o
koronawirusie wskazał co trzeci ankietowany/a. Nieco niższy odsetek wskazań zanotowały krajowe
organizacje sanitarne (22%) oraz ich międzynarodowe odpowiedniki (19%). Opinie znajomych i
rodziny oraz wpisy w mediach społecznościowych to główne źródło informacji dla odpowiednio 8% i
9% respondentów.
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Za najbardziej wiarygodne i merytoryczne źródła wiedzy badani uznawali naukowców, lekarzy/ki oraz
osoby reprezentujące eksperckie organizacje międzynarodowe (np. WHO) i krajowe (GIS).
W dziesięciostopniowej skali te grupy otrzymały od ankietowanych średnio 7 na 10 punktów. To
wyniki zbliżone do rezultatów badania Edelman Trust Barometer “Trust and Coronavirus”. Znacznie
niższym stopniem zaufania (średnie wyniki w granicach 5,73-5,18 na 10 pkt.) ankietowani obdarzali
media, dziennikarzy, znajomych, przedstawicieli/ki rządu, pracodawcę czy współpracowników oraz
treści dostępnych w mediach społecznościowych. Organizacje religijne otrzymały średnio jedynie
4,2 na 10 pkt jako wiedzy o koronawirusie. W porównaniu z wynikami badania Edelmana, Polki i
Polacy bardziej ufają informacjom rządowym, jednak podobnie jak respondenci badania Edelmana
najbardziej cenią ekspertów i ekspertki dostarczających sprawdzonej i rzetelnej wiedzy na tematy
związane
z pandemią SARS-CoV-2. W obu badaniach przedstawiciele/ki świata nauki oraz medycyny
zdecydowanie cieszą się największym zaufaniem. Jednocześnie Polacy obdarzają pracodawców
nieznacznie, mniejszym zaufaniem niż m.in. dziennikarzy czy przedstawicieli rządu, odwrotnie niż
w badaniu Edelmana.
Zasadniczo z badania płynął wniosek, że polskie społeczeństwo sięga po sprawdzone i wiarygodne
źródła informacji o SARS-CoV-2 Równocześnie, ujawniło ono topniejący optymizm ludzi młodych,
bardzo ostrożnych w ocenie możliwych pozytywnych skutków pandemii, w tym także zmian
związanych z rozwojem nowych technologii. Opinie respondentów wskazują, że jako społeczeństwo
Polacy coraz częściej dostrzegają, że tworzenie kolejnych rozwiązań technologicznych nie wystarczy
do budowy włączającego społeczeństwa i dostępnego rynku pracy. Konieczne jest „wymyślenie
gospodarki na nowo”, aby służyła wszystkim i umożliwiła rozwój w sposób zrównoważony,
solidarny. Obok kwestii społecznych i sytuacji na rynku pracy, badanie ujawniło, że istotne nie
przestają być kwestie środowiskowe.
Sławomir Kania z Katedry Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej Instytutu Nauk Pedagogicznych
Uniwersytetu Opolskiego, specjalizujący się w badaniach z zakresu zachowań prospołecznych
i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, diagnozy problemów społecznych oraz efektywności
profilaktyki społecznej, badał wpływ pozyskiwanych informacji na odczucia Polaków. Przygotowana
przez niego ankieta była udostępniana za pomocą e-maili i Facebooka przez znajomych badacza
i znajomych. W pierwszym, podsumowanym właśnie etapie, wypełniło ją 287 osób w wieku
od 14 do 76 lat. 85 proc. ankietowanych to były kobiety, 14,3 proc. - mężczyźni, pozostali to dzieci.
Odpowiedzi udzielali, zaznaczając na sześciostopniowej skali (gdzie 1 - oznaczało „zdecydowanie nie”,
a 6 - „zdecydowanie tak”) ocenę sytuacji. Pierwszy etap badań (prowadzony od 23 kwietnia) dotyczył
oceny okresu wprowadzania kolejnych rządowych restrykcji z powodu rozprzestrzeniającej się
epidemii do momentu ich rozluźniania. Badanie będzie kontynuowane do czasu zniesienia restrykcji.
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Ankietowani w sześciostopniowej skali odnosili się do stwierdzeń typu: „Jestem na bieżąco
z informacjami dotyczącymi pandemii w mediach. Wprowadzone ograniczenia są dla mnie dotkliwe.
Stosuję się do wprowadzonych środków ostrożności. Doświadczam lęku myśląc o przyszłości.
Przestałem(łam) mieć zaufanie do siebie. Mam większe problemy w kontaktach z innymi. Nie lubię
kontaktować się z innymi drogą internetową. Lubię podejmować dyskusje na forach i komentować
różne treści”.
Wyniki po pierwszym etapie badania pokazały, że ok. 40 proc. respondentów uznało doświadczenia
wynikające z pandemii i związanych z tym restrykcji za negatywne, ale ok. 60 proc. oceniło tę
zmianę pozytywnie. Zdaniem badacza nie można, wobec tego powiedzieć, że to doświadczenie
traumatyczne,

dla

większości

skutkować

będzie

trwałymi

negatywnymi

następstwami

psychospołecznymi. Osoby, które dobrze radzą sobie z internetowymi narzędziami, czego można
było się spodziewać, przeżyły pierwszy etap epidemii lepiej niż pozostali. To dowód na to, że - w
warunkach ekstremalnego stresu - Internet może służyć pozytywnej adaptacji. Jednak wraz ze
śledzeniem kolejnych informacji w mediach wzrastało prawdopodobieństwo przyjęcia negatywnego
nastawienia.

Badanie

pokazało

też,

że zdecydowana większość ankietowanych dotkliwie odczuła skutki obostrzeń, ale też stosowała się
do środków ostrożności i irytowała się zachowaniem osób łamiących zakazy.
Pandemia koronawirusa (COVID-19) jest jednym z najważniejszych wydarzeń, mających wpływ
na kształt i rozwój branży technologicznej w 2020 roku. Kryzys nie ominął także mediów
społecznościowych, które musiały szybko zaadaptować się do nowej rzeczywistości. Prognozowany
jeszcze przed epidemią wzrost wykorzystania mediów społecznościowych w dobie dystansowania
społecznego i kwarantanny znalazł potwierdzenie w prowadzonych analizach. Od pierwszych dni
tzw. lockdownu, rozpoczętego w Polsce 17 marca, w miał miejsce lawinowy przyrost aktywnych
użytkowników mediów społecznościowych, przykładowo Facebook zanotował aż 50% wzrost liczby
wiadomości w obrębie swoich platform łącznie z Messengerem i WhatsApp. O jedną trzecią
zwiększyła się wymiana wiadomości prywatnych na Twitterze.
Cześć z prowadzonych badań ukazuje pozytywne skutki pandemii polegające także na tym, że Polacy
zaczęli więcej ze sobą rozmawiać, przede wszystkim przez telefon. Wszystkie sieci telefonii
komórkowych zanotowały wzrost aktywności użytkowników. Z danych operatorów sieci
komórkowych wynika, że już na początku ogłoszenia stanu epidemicznego, a później także i stanu
epidemii dzwoniliśmy częściej do różnych osób i nasze rozmowy trwały już o wiele dłużej niż jeszcze
na początku bieżącego roku. W pierwszej połowie kwietnia wykazano, że największy skok w
rozmowach komórkowych zaobserwował Polkomtel, operator sieci Plus. Jego danych z tego okresu
średnie „użycie usług głosowych” było wyższe o około 50 proc. do okresu normalnego. Mniejszy był
przy tym wzrost transferu danych internetowych, który w stosunku do normalnego średniego użycia
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w dni robocze wyniósł ok. 25 proc. Także użytkownicy T-Mobile Polska rozmawiali w marcu i kwietniu
o 40-50 proc. więcej niż przed wprowadzeniem ograniczeń w przemieszczaniu się i kontaktach
osobistych. O 40 proc. dłużej niż przed oficjalnym startem epidemii trwają rozmowy komórkowe
użytkowników Orange Polska. Operatorzy telefonii komórkowej odnotowali także większą transmisję
danych internetowych w streamingu.
Nasilenie kontaktów międzyludzkich potwierdzało potrzebę godzenia przepływu wiarygodnych
informacji ze wsparciem świadczonym w gronie najbardziej ufających sobie osób. Przywoływane
wcześniej badanie “Koronawirus – opinie Polaków i ocena działań” przeprowadzone przez ARC Rynek
i Opinia na zlecenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu w dniach 25 - 30 marca pokazało, że Polacy
dostrzegają, że w trudnej sytuacji, wywołanej pandemią koronawirusa, kluczową rolę dla
zapewnienia wspólnego bezpieczeństwa ma odpowiedzialność indywidualnych osób, a w życiu
najważniejsze są dobre relacje międzyludzkie i wzajemne zaufanie oraz rodzina i przyjaciele. Z
takimi stwierdzeniami zgodziło się odpowiednio 68% i 66% badanych. Optymizmem napawa też fakt,
że większość badanych (57%) zgadza się ze stwierdzeniem, że pandemia pokazuje solidarność
międzyludzką i to, że w sytuacji trudnej troszczymy się o siebie nawzajem. Co ciekawe, bardziej
pozytywne odczucia mają najstarsze badane osoby, w wieku 45-65 lat, będące przecież relatywnie
najbardziej narażone na zachorowanie. Tak uważa 64% z nich (wśród emerytów i rencistów odsetek
ten

wynosi

nawet

69%).

Z

kolei

w najmłodszej z ankietowanych grup – tj. osób w wieku 16-24 lata – z twierdzeniem o solidarności
i wzajemnym wsparciu zgodził się niespełna co drugi badany/a (48%). Można to tłumaczyć
rozczarowaniem młodszego pokolenia istniejącą rzeczywistością społeczną.

ŻYCIE CODZIENNE W CZASIE PANDEMII
Uczestnicy kwietniowego badania CBOS na próbie ogólnopolskiej „Życie codzienne w czasach zarazy
(Komunikat z badań Centrum Badania Opinii Społecznej, Nr 60/2020. Skutki epidemii koronawirusa
w życiu zawodowym i budżetach domowych. 2020. Komunikat z badań Centrum Badania Opinii
Społecznej, Nr 56/2020) do korzystnej strony ograniczeń narzuconych przez władzę 40%
społeczeństwa polskiego respondenci zaliczyli - wymuszone przez okoliczności zewnętrzne, a więc
mają raczej charakter przejściowy – takie nawyki jak wydawanie mniej pieniędzy (oczywisty efekt
mniejszej konsumpcji), a następnie możliwość oglądania więcej filmów (30%), zajmowania się
domowymi remontami, robieniem porządków (23%) i czytania książek (22%). Niewiele mniej (1921%) osób wskazywało na korzyści w postaci wypoczywania, zastanawiania się nad swoim
życiem, gotowania, posiadania więcej czasu dla siebie, oddania się swojej pasji życiowej i rozmów
z małżonkami. do najbardziej uciążliwych obostrzeń zaliczane były: konieczność siedzenia
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w domu (48%), zakaz wstępu do lasów i parków (45%) i konieczność noszenia maseczek (44%).
Ostatnie ze wskazań analitycy widzieli w kontekście różnic w stylu życia między krajami Dalekiego
Wschodu, a zwłaszcza Japonią oraz realiami Polski i Europy. O ile na początku pandemii noszenie
maseczek było nawet en vogue, to wydaje się, że obecnie efekt atrakcyjności ustąpił przekonaniu,
że jest to uciążliwe i sztuczne.
Socjologowie z Uniwersytetu w Białymstoku - dr Paweł Białous i dr Katarzyna Sztop-Rutkowska postanowili zbadać zmiany w obrębie niektórych z dziedzin życia Polaków, jaki zachodziły podczas
pandemii. Naukowcy utworzyli specjalną grupę na Facebooku, na której każdy mógł opisać zmiany
zachodzące w codziennym życiu. W badaniu białostockich socjologów wzięło udział prawie dwa
tysiące osób. Od połowy marca grupa na Facebooku Pandemia Stories PL każdego dnia publikowała
posty
z opisami zmian, jakie przyniósł koronawirus.
Według zebranych informacji najbardziej zmienił się stosunek badanych do przyrody. Osoby, które
wcześniej zazwyczaj nie zauważały przyrody wokół siebie, uznały, że jest ona dla nich niezwykle
ważna, zarówno w formie doniczek na balkonie, jak i ogrodów, ale również w formie nasilonej uwagi
na

to,

że natura jest konieczna, aby jakość życia w mieście była wysoka i żeby mieszkańcy w mającej
miejsce sytuacji mogli ją przeżywać i korzystać z niej.
Wobec prowadzenia pracy zdalnej i zamknięcia szkół wiele rodzin zaczęło zdecydowanie częściej
jadać wspólnie posiłki. Ta czynność stawała się takim nowym rytuałem wobec faktu, że wcześniej
rodziny
z racji pracy zawodowej rodziców bardzo rzadko siadały wspólnie do stołu i wspólnie jadły posiłek.
Należy tu wskazać, że zmianę nawyków żywieniowych w trakcie lockdownu zadeklarowało ponad 40
proc. badanych raportu "Nawyki żywieniowe Polaków w czasie izolacji społecznej podczas epidemii
koronawirusa 2020" opublikowanego w sierpniu. W Polsce rocznie marnuje się około 9 mln ton
żywności, która trafia do kosza. Według danych BIG InfoMonitor statystycznie jedna osoba wyrzuca
235 kg jedzenia. Pozbywając się produktów spożywczych, marnujemy także surowce potrzebne do
ich wyprodukowania. To z kolei przyczynia się do ocieplenia klimatu. Dzięki lepszemu planowaniu
posiłków i zakupów marnotrawstwo jest mniejsze. Zmianę nawyków żywieniowych w czasie
lockdownu zadeklarowało ponad 40 proc. badanych. Prawie połowa przyznała, że jadła zdrowiej,
natomiast 60 proc. respondentów wskazywało też na częstsze gotowanie w domu od podstaw.
Badani deklarowali chęć zachowania zdrowych nawyków także po epidemii.
Raport firmy Deloitte: The Global State of Consumer Tracker przyniósł zbliżone wnioski w odniesieniu
do praktyki dokonywania zakupów. Wskazuje on prawidłowości dotyczące starannego planowania
zakupów, aby spędzić w sklepie jak najmniej czasu. Z listą zakupów, sporządzoną w domu, kupujący
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idą do wybranego sklepu i kupują tylko to, co potrzebne. Badanie wskazało na szybkie zakończenie
okresu gromadzenia zapasów, który można było obserwować jeszcze na początku pandemii. Latem
jedynie 38 proc. respondentów kupowało więcej niż potrzebuje. Był to wynik o 6 pp. mniejszy niż
w połowie czerwca. O wyborze konkretnego sklepu i ewentualnym powrocie do niego w dużej mierze
zaczęło decydować poczucie, że jest w nim zachowany odpowiedni poziom higieny. Jak wynikało
z raportu Deloitte, aż trzy czwarte Polaków wciąż obawiało się o bezpieczeństwo swoich bliskich.
Bliźniacze wobec białostockiego badanie życia codziennego w czasie pandemii realizowane było
w Zakładzie Teorii i Badań Praktyk Społecznych Wydziału Socjologii UAM w Poznaniu przez zespół
w składzie: Rafał Drozdowski, Maciej Frąckowiak, Marek Krajewski, Małgorzata Kubacka, Ariel
Modrzyk, Łukasz Rogowski, Przemysław Rura, Agnieszka Stamm. Autorzy chcieli się jego w trakcie
dowiedzieć się między innymi tego, z jakich aktywności obecnie rezygnują Polski i Polacy, czego się
boją i jak zmieniają swoje relacje z innymi ludźmi. W tym celu rozpowszechnili specjalną ankietę za
pośrednictwem internetu na istniejących w mediach społecznościowych grupach dyskusyjnych
związanych z pandemią koronawirusa, w tym również na grupach oferujących pomoc osobom
i instytucjom jej potrzebującym. W okresie od 19 do 24 marca zgromadzili ponad 2400 odpowiedzi.
Badanie nie miało charakteru reprezentatywnego, ale zmierzało do tego, by na gorąco uchwycić
reakcje Polek i Polaków w pierwszych dniach wprowadzenia stanu pandemii.

Respondenci zostali zapytani o to, w jaki sposób zmieniły się ich codzienne nawyki i zachowania,
zarówno te podejmowane indywidualnie, jak i wraz z innymi osobami. Ponad 80% pytanych przestało
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podawać rękę przy przywitaniu, ponad 70% przestało przemieszczać się komunikacją miejską,
a ponad 60% spotykać się ze znajomymi. Większe zdyscyplinowanie wobec takich zaleceń sanitarnych
wykazywały kobiety, mieszkańcy największych miast oraz osoby z wykształceniem wyższym.
W przypadku czynności, które zaczęto wykonywać rzadziej, prawie 70% respondentów wskazało na
wychodzenie z domu, około 46% na przemieszczanie się pieszo, ponad 60% na dotykanie powierzchni
w miejscach publicznych. Częściej z kolei wykonywane były następujące działania: mycie rąk
(79% ankietowanych wskazało, iż wykonuje tę czynność częściej); używanie specjalnych środków
dezynfekujących (czynność tę wykonywało częściej prawie 70% badanych); śledzenie bieżących
informacji w mediach (częstsze realizowanie tej aktywności deklarowało 65% respondentów).
W tym przypadku nie wykazano wyraźnych zależności pomiędzy częstszym wykonywaniem
wskazanych tu czynności, a takimi zmiennymi, jak płeć, wykształcenie czy miejsce zamieszkania.
Częściej wykonywane były działania mające na celu utrzymywanie higieny, ale też te pozwalające
nam orientować się w zmieniającej się sytuacji.
Niecałe 15% osób biorących udział w badaniu zadeklarowało, że sytuacja pandemii nic nie zmieniła
w ich rytmie pracy i że pracują tak, jak przed kryzysem. Ponad 5% badanych wykonywało swoje
dotychczasowe obowiązki z miejscu pracy, ale w mniejszym wymiarze godzin, natomiast
8% deklarowało, że nie wykonuje obecnie swoich obowiązków zawodowych, gdyż zostali wysłani
do domu przez przełożonych. Zdecydowanie najliczniejsza kategoria - 41,5% badanych - to ci, którzy
deklarowali, że obecnie większość swoich obowiązków wykonują zdalnie z domu. Te dane, wraz
z innymi, mniej licznymi odpowiedziami (pozostawanie na zwolnieniu lekarskim, opieka nad dziećmi
i brak możliwości wykonywania obowiązków, utrata pracy lub konieczność zwalniania pracowników)
pokazują, jak dużym zmianom uległ tryb codziennej pracy w Polsce.
Głównymi emocjami, które towarzyszyły badanym w czasie pandemii, były lęk, frustracja i
zmęczenie. Ponad 80% osób obawiało się o zdrowie swoich najbliższych, dużo mniej zaś w zdrowie
własne. Prawie połowa (47%) badanych wyrażało zaniepokojenie stanem środków finansowych
potrzebnych

im

do życia. Bali się również tego (ponad 60% badanych), że pandemia będzie trwała zbyt długo.
Frustracja badanych wynikała przede wszystkim z niemożności normalnego wykonywania swoich
obowiązków (43% odczuwało ją mocno lub bardzo mocno) oraz z poczucia bezczynności i utraty
czasu
(28% badanych). Niemal połowa (47,4%) wskazywało na mocne lub bardzo mocne zmęczenie
kryzysem epidemiologicznym. Ustalenia te pokazywały obawy przed zagrożeniami związanymi z
pandemią - zarówno zdrowotnymi, jak i gospodarczymi - ale przy tym mimo wszystko ufność wobec
podejmowanych samodzielnie środków ostrożności. Negatywne emocje wynikały również
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ze swoistego braku kontroli nad zaistniałą sytuacją, z codziennych ograniczeń, które są nakładane
w odgórny sposób.
Zagrożenie zarażenia koronawirusem sprawiało, iż zdecydowana większość badanych (86%)
deklarowało unikanie pewnych kategorii osób. Najczęściej dotyczyło to kontaktu z dalszymi
znajomymi (67%) i sąsiadami (60%). Stosunkowo często badani deklarowali też unikanie
sprzedawców i pracowników obsługi klienta (52%), członków dalszej rodziny (52%), bliższych
znajomych

(51%)

oraz kurierów i listonoszy (51%). Symptomatyczne jest to, jak na relacje z innymi osobami wpływa
wiek badanych. Osoby najstarsze, powyżej 65. roku życia, najczęściej deklarowały unikanie wszystkich
kategorii osób z wyjątkiem jednej - członków najbliższej rodziny. Im młodszy wiek badanych,
tym rzadziej deklarowana była chęć unikania innych. Z jednej strony można więc stwierdzić, że osoby
starsze były świadome przynależności do kategorii większego ryzyka i starały się minimalizować swoje
kontakty społeczne, z wyjątkiem najbliższego kręgu rodziny. Z drugiej strony, osoby młodsze bardziej
ufały swojemu zdrowiu, lecz również być może nie chciały rezygnować ze swojego dotychczasowego
stylu życia i rozbudowanych sieci kontaktów.
Badacze z Białegostoku i Poznania skupili się na uchwyceniu aspektów codziennego życia. Socjolog
dr hab. Piotr Długosz, wicedyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, zwrócił z kolei uwagę na doznanie traumy społeczno-kulturowej wywołanej wśród
krakowian przez pandemię koronawirusa i towarzyszące jej okoliczności. Ponad połowa badanych
przez niego osób doznała utraty poczucia kontroli nad wydarzeniami w swoim życiu - wynika z
raportu opublikowanego przez naukowca.
Naukowiec przedstawił swoje wnioski w raporcie, powstałym w oparciu o badania wykonane w
okresie 14 kwietnia - 15 maja wśród 650 mieszkańców Krakowa mających powyżej 18 roku życia. W
tym celu wykorzystał sondaż CAWI (wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony
internetowej).
Wyniki badania pokazują co prawda, że mieszkańcy Krakowa pozytywnie oceniali stan swojego
zdrowia oraz umiarkowanie obawiają się zarażenia koronawirusem, ale też, że pandemia i zjawiska
jej towarzyszące wywołały spadek poziomu życia. Pandemia koronawirusa i towarzyszące
jej okoliczności wywołały traumę społeczno-kulturową. Pojawiła się nagle, szybko rosła liczba
zarażonych oraz zmarłych i uderzyła w fundamenty społecznej egzystencji.
Naukowiec w raporcie z badania odnotował, że deprywacja potrzeb była powszechna: począwszy
od możliwości zaspokajania potrzeb kulturalnych, a skończywszy na możliwości wykonywania pracy.
Z badania wynika, że ponad trzy czwarte ankietowanych doznało pod wpływem kwarantanny
niekorzystnej zmiany w zakresie zaspokojenia dążeń związanych z kulturą w czasie wolnym.
W podobnym stopniu pandemia uniemożliwiła realizację potrzeb związanych ze zdrowiem,
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spędzaniem czasu z rodziną, dotyczących edukacji, wykonywania obowiązków zawodowych. Około
połowy respondentów odczuła pogorszenie możliwości zaspokajania potrzeb żywnościowych oraz
pogorszenie sytuacji materialnej. Pogorszenie się warunków życia stało się dotkliwe wśród
mieszkańców Krakowa na tyle, iż stracili oni nadzieję, że po zakończeniu pandemii wrócą do
wcześniej zajmowanego statusu.
Zdaniem autora poza traumą społeczną widoczna jest trauma kulturowa. Polega ona na utracie
poczucia kontroli nad własnym życiem i przekonaniem, że świat jest bezpieczny, przewidywalny
i pozwala na realizację dążeń. Pandemia sprawiła, że jednostki utraciły wiarę w lepsze jutro. O tym,
że trauma jest powszechnym doświadczeniem badanych mieszkańców świadczą zaobserwowane
emocje. Niepokój, smutek, złość, wyczerpanie wskazują, że jednostki są niepewne co do swojej
przyszłości, obawiają się jej. Ponad połowa badanych doznała utraty poczucia kontroli nad
wydarzeniami w swoim życiu. Analogiczny odsetek respondentów utracił przekonanie, że życie jest
spokojne i bezproblemowe. Na podobnym poziomie doszło do uszczerbku w poczuciu stabilizacji
i pewności. Połowa respondentów zgodziła się z twierdzeniem, że pandemia zablokowała możliwość
realizacji celów życiowych.

RELACJE W RODZINACH
W Hiszpanii ujawniły się w związku z pandemią frustracje i narastający poziom negatywnych emocji
u dzieci i młodzieży. Z badań hiszpańskich socjologów i psychologów wynika, że młodzież w trakcie
epidemii koronawirusa jest coraz bardziej agresywna. W połowie listopada poinformowano
o wynikach badania przeprowadzonego na ponad 1500 obywatelach studium przeprowadzonego
przez fundacje Amalgama 7 i Portal. Przebadano w nim zarówno dzieci, jak i rodziców. Okazuje się,
że liczba agresywnych występków dzieci w wieku od 14 do 18 lat w stosunku do swoich rodziców
wzrosła trzykrotnie w porównaniu do okresu przed pandemią. Ponad połowa osób uczestniczących
w sondażu stwierdziła, iż COVID-19 i konieczność przestrzegania restrykcji, w tym przymusowej
izolacji, nasiliły agresję u nastolatków.
Poważną skalę, trudniejszą do oceny, przybrały zjawiska przemocy domowej i agresji nie ujawnianej
w przestrzeni publicznej. Kwarantanna ograniczającą rozprzestrzenianie się wirusa jest bardzo
niebezpieczna dla ofiar przemocy domowej i związków jako takich. W izolacji domowej uwydatniają
się wszystkie problemy dotychczas często „zamiatane pod dywan”, związane z brakiem harmonii
i odpowiedniej komunikacji. Ofiary zamknięte z oprawcami nie mogą prosić o pomoc. Przemoc
domowa (każdego rodzaju) jest główną przyczyną rozpadu małżeństw w czasie kwarantanny i
eskaluje również na świecie.
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Bardziej odważne osoby szybciej podejmują kroki zmierzające do rozwodu. Już w kwietniu badania
wykazały w skali europejskiej, że w stosunku do poprzednich miesięcy, liczba złożonych wniosków
o mediacje rozwodowe wzrosła ponad dwukrotnie. Z przeprowadzonych wstępnych rozmów
wynika, że decyzje zostały podjęte w wyniku braku porozumienia pomiędzy małżonkami w kwestiach
wychowawczych oraz fatalnych relacji pomiędzy nimi. W Paryżu zanotowano o 36 proc. więcej
przypadków przemocy domowej w porównaniu do okresu sprzed rozpoczęcia ogólnonarodowej
samoizolacji.
W Hiszpanii w 2019 roku 55 kobiet poniosło śmierć z rąk obecnych lub byłych partnerów. Podobne
zjawisko w czasie kwarantanny zaobserwowano w Chinach – wzrost o ponad 50 proc., ale też
w Australii czy Nowej Zelandii. W Polsce policja nie udostępnia na bieżąco danych. Według
szacunków publikowanych przez CBOS aż 71% ankietowanych uważa, że człowiek powinien dążyć do
osobistego szczęścia i jeżeli nie jest szczęśliwy w obecnym związku, powinien się rozwieść i próbować
ułożyć sobie życie na nowo. Na 100 ankietowanych, tylko 3 osoby były za trwaniem w związku
pomimo przemocy.
Według statystyk za przemocą wobec nieletnich najczęściej stoją osoby najbliższe, dzielące jedno
gospodarstwo domowe. Sytuacja związana z pandemią, izolacja społeczna, zamknięcie szkół i wielu
zakładów pracy, ograniczone możliwości swobodnego poruszania – to czynniki, które stwarzają
idealne warunki dla osób stosujących przemoc domową. Ofiary są w zasadzie zamknięte w domu i
zdane
na łaskę i nastroje swoich oprawców. Ci drudzy mają dodatkowo dużo więcej stresorów, które mogą
jeszcze zwiększać ryzyko wystąpienia przemocy. Niepewność sytuacji, często problemy finansowe,
utrata codziennej rutyny i rosnąca frustracja mogą doprowadzić do kumulowania się emocji
negatywnych i szukania możliwości ich rozładowania. Dzieci często będą najbardziej dostępnym
„środkiem” na rozładowanie tych napięć. Wraz z umacnianiem pozycji oprawcy, zwiększa się również
lęk ofiary. Odosobnienie, ograniczona możliwość kontaktów społecznych i w myśl najnowszych
zaleceń – brak możliwości samodzielnego wychodzenia z domu – to tylko wierzchołek emocjonalnej
góry,
w której utknęło wiele dzieci i nastolatków.
Telefony zaufania dla dzieci i młodzieży odnotowały bardzo duże wzrosty zgłoszeń o przemocy
domowej i próśb o wsparcie. Fundacja „Nasza Demokracja” utworzyła internetowy apel do Rady
Ministrów, pod którym zbierane były podpisy za zniesieniem zakazu zawartego w rozporządzeniu
z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem epidemii. Zgodnie z § 18 ust. 2 ww. rozporządzenia, osoby poniżej 18 roku życia
mogą poruszać się na zewnątrz wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna. Fundacja swój apel
argumentuje tym, że przymus może wpływać na zdrowie psychiczne i fizyczne małoletnich,
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narażonych
na wystąpienie przemocy domowej.
Natomiast już 30 marca Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował apel do Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendanta Głównego Policji, w którym wskazał na potrzebę
stworzenia systemu wsparcia dla osób dotkniętych przemocą domową. Była to pierwsza taka
odgórna inicjatywa.

ZDROWIE PSYCHICZNE
Pierwsze z planowanych badań psychologicznych nad konsekwencjami koronawirusa w Polsce badanie Instytutu Psychologii PAN oraz Uniwersytetu SWPS na temat wpływu epidemii koronawirusa
na polskie społeczeństwo - zostało zrealizowane w dniach 23-24 marca, ponad tydzień po tym,
jak w Polsce wprowadzono pierwsze znaczące ograniczenia mające pomóc z walce z pandemią
COVID-19. Dotyczyło reprezentatywnej grupy 1098 dorosłych Polaków. Wykorzystano panel Ariadna i
metodę CAWI (wspomagany komputerowo wywiad online). Badanie ujawniło wysoki poziom lęku w
związku
z epidemią SARS-COV-2 wśród Polaków - ¾ społeczeństwa obawiało się niestosowania do zaleceń i
zbyt szybkiego rozprzestrzeniania się koronawirusa, a także niewydolności służby zdrowia. Niewiele
mniej, bo 73 proc. badanych, obawiało się przepełnienia szpitali i niewydolności systemu ochrony
zdrowia,
a 72 proc. – zachorowania bliskich. 71 proc. respondentów odczuwało obawy względem kryzysu
finansowego i załamania, zaś 70 proc.- paniki i nieracjonalnych zachowań innych ludzi. Jednocześnie
Polacy bali się zmiany trybu życia w związku z epidemią oraz tego, że sami zachorują. Najmniej
badanych (37 proc.) lękało się braku produktów spożywczych i higienicznych w sklepach. Co czwarty
Polak (26 proc.) miał poczucie, że czasami jego stan zdenerwowania sytuacją związaną
z koronawirusem jest bliski paniki.
Według wyników badania, największy lęk związany z epidemią odczuwały kobiety, a także osoby
w wieku 45-54 lata. Osoby powyżej 55 roku życia, najbardziej ze wszystkich grup wiekowych,
obawiały się zachorowania przez kogoś z bliskich. Młodzi Polacy, w wieku 18-24 lat, relatywnie
najmniej bali się zakażenia wirusem (poniżej 42 proc.). Ogólnie, Polacy niezależnie od wieku raczej
nie obawiali się braku produktów żywnościowych i higienicznych.
Pod względem miejsca zamieszkania, mieszkańcy większych miast (tj. powyżej 20 tys.) bardziej
niż mieszkańcy małych miast i wsi bali się przepełnionych szpitali i niewydolnej służby zdrowia. Polacy
mieszkający na wsiach i w największych miastach czuli względnie mniejsze obawy w sprawach zmiany
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trybu życia oraz kryzysu finansowego. Tego najbardziej obawiają się mieszkańcy małych i średnich
miast.
Nieprzestrzegania rządowych zaleceń, a w konsekwencji zbyt szybkiego rozprzestrzeniania się SARSCoV-2 najmniej bali się mieszkańcy wsi. Tam też nieracjonalne zachowania i panika budziły
najmniejszy lęk. Podobną tendencję zaobserwowano w mniejszych miastach. Polacy niezależnie od
miejsca zamieszkania w podobnym stopniu bali się zakażenia (57-60 proc.), a zarazem raczej nie bali
się pustych półek w sklepach (36-41 proc.). Osoby z niższym wykształceniem zazwyczaj mniej bały się
zagrożeń związanych z koronawirusem niż te z wykształceniem średnim i wyższym.
To najważniejsze w dotychczas poczynionych ustaleń w dziedzinie psychicznej kondycji Polaków
w związku z rozwojem epidemii. Na świecie ukazało się na przestrzeni minionych miesięcy sporo
opracowań dotyczących psychologicznych i psychiatrycznych aspektów rozprzestrzeniania się
koronawirusa. Światowa Organizacja Zdrowia w październiku opublikowała wyniki badań dotyczących
nadszarpnięcia zdrowia psychicznego w czasie pandemii – „COVID-19 disrupting mental health
services in most countries, WHO survey”. Wiele osób doświadcza uczucia niepokoju, które jest
spowodowane izolacją społeczną, obawą przed zakażeniem, a także utratą członków rodziny.
Dodatkowo ogromna liczba osób straciła lub jest zagrożona utratą pracy, a co za tym idzie - źródeł
utrzymania.
Wg raportu WHO samotność jest głównym czynnikiem śmiertelności u osób starszych. Mówi on też
o tym, że izolacja społeczna w czasie pandemii powoduje wzrost przemocy domowej. W głównej
mierze na psychiczne skutki tego działania narażone są kobiety, ale i dzieci, które są świadkami aktów
przemocy. Oszacowano, że jeśli ograniczenia w postaci izolacji domowej będą obowiązywać dalej,
można spodziewać się dodatkowych 31 milionów przypadków przemocy ze względu na płeć. WHO
ostrzega, że liczba osób chorych psychicznie może wzrosnąć dwukrotnie.
Zdrowiu psychicznemu w związku z pandemią poświęcone było badanie Peritraumatic Distress Index
(CPDI) (General Psychiatry, A nationwide survey of psychological distress among Chinese people in
the COVID-19 epidemic: implications and policy recommendations podjęte już w lutym.
Już dziś zauważane są objawy zespołu stresu pourazowego (PTSD) w społeczeństwie – wzrasta
między innymi lęk antycypacyjny (lęk przed lękiem, boimy się choć nie do końca wiemy czego). Może
on być związany z poczuciem niestabilności czy niepewności ogólnej związanej z pandemią, izolacji,
koniecznością zmiany planów czy utraty stabilności zawodowej, a co za tym idzie finansowej. Przede
wszystkim odczuwamy poczucie braku kontroli nad własnym życiem. To są stresory, które w dobie
pandemii oddziałują na ludzi jeszcze mocniej. Osobami, które nadmiernie reagują na sytuację
związaną z COVID-19 są osoby starsze, pracownicy służby zdrowia, dzieci i młodzież, a także osoby z
zaburzeniami psychicznymi.
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Według badań Covid-19 Peritraumatic Distress Index (CPDI) to kobiety bardziej niż mężczyźni mają
nasilony stres psychologiczny podczas epidemii, są bardziej podatne na stres i częściej rozwinęły
PTSD. Podobne wyniki były obserwowane również w grupie osób z wyższym wykształceniem. Osoby
przebywające na kwarantannie dość często odczuwają wyczerpanie emocjonalne, zaburzenia
depresyjne, stres, drażliwość i cierpią na bezsenność. Natomiast u osób bezpośrednio
zaangażowanych w walkę z COVID-19 z czasem może pojawić się wtórny zespół stresu pourazowego
objawiający się m.in. poczuciem winy, tendencją do wycofania z kontaktów społecznych,
zaburzeniami snu, koncentracji uwagi, drażliwością czy wybuchami gniewu.
Psychologowie porównują obecną sytuację w wielu domach do procesu, który w biznesie opisuje się
jako „storming”, czyli proces formowania się zespołu. Przebywanie w tym samym środowisku,
z ograniczonym wychodzeniem, nadmierną liczbą bodźców: zawodowych, szkolnych, rodzinnych
w jednym czasie, powodują, że pojawiają się „trudne emocje”, a „odcięcie” się od nich jest trudne,
co skutkuje wyższym poziomem drażliwości i impulsywności. Nowej rzeczywistości można się
nauczyć, wypracować pewne mechanizmy czy działania, które znormalizują tę niecodzienną sytuację.
Ważne jest, aby ją zaakceptować, ponieważ dzięki temu możliwe jest obniżenie poziomu stresu i
frustracji. Sprzyja temu m. in. ustalenie planu: harmonogramu dnia, wspólne z domownikami,
formułowanie celów: widocznych i możliwych do osiągnięcia, próba przewartościowania potrzeb,
transparentna komunikacja: jasne wyrażanie potrzeb, umiejętność przepraszania, analiza
wzajemnych potrzeb, pomaganie innym (jest absorbujące stąd nie ma się czasu na analizę tego co
dzieje się wokół).
W listopadzie opublikowano na łamach pisma Lancet Psychiatry wyniki badań dotyczących
oddziaływana okoliczności związanych z pandemią oraz samej infekcji SARS-CoV-2 na zdrowie
psychiczne. Zespół badawczy z oddziału psychiatrii Uniwersytetu w Oxfordzie skorzystał z obszernej
bazy danych zgromadzonych przez TriNetX i przeanalizował dokumentację medyczną 69 mln
obywateli USA z okresu pomiędzy 20 stycznia a 1 sierpnia 2020 roku. Jak się okazało, u 62 tys. z tych
osób, które zaraziły się COVID-19, wykazano zależność pomiędzy koronawirusem a zdrowiem
psychicznym. Zdaniem uczonych osoby doświadczające zaburzeń psychiatrycznych są bardziej
podatne
na zachorowanie na COVID-19. Pacjenci posiadający wcześniejszą historię leczenia psychiatrycznego
byli aż o 65% bardziej narażeni na zakażenia koronawirusem. U osób, które przeszły zakażenie
wirusem SARS-CoV-2, wskaźnik przypadków zaburzeń psychiatrycznych, depresji i bezsenności był
wyższy. Wśród uczestników badania zaobserwowano zwiększoną częstość pierwszego rozpoznania
psychiatrycznego, w ciągu 14–90 dni po ustaniu infekcji COVID-19. Co piąty chory dostał taką
diagnozę w ciągu 90 dni. Daje to około dwukrotnie wyższy wynik niż w przypadku innych grup
pacjentów
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z różnymi chorobami i stanami analizowanymi w ramach badania w tym samym okresie. Badanie
pokazują, że istnieje 18% szans na postawienie diagnozy psychiatrycznej po COVID-19 w porównaniu
z 13% po grypie.
Badanie nie dotyczyło jednak przyczyn ani mechanizmów wyjaśniających związek pomiędzy
zakażeniem koronawirusem a diagnozą psychiatryczną. W badaniu nie uwzględniono zmiennych,
takich jak status społeczno-ekonomiczny, nałogi, stres wywołany pandemią, które mają wpływ
na ogólny stan zdrowia badanych. Ponadto badanie wykazało, że w poprzednim roku zaburzenie
psychiatryczne wiązało się z większą możliwością zarażenia się koronawirusem. Było niezależne
od czynników ryzyka COVID-19, takich jak otyłość. Wyjaśnić je można było jednak czynnikami
społeczno-ekonomicznymi.
Prawdopodobnym psychicznym następstwom pandemii poświęcone było badanie opublikowane
w połowie listopada oparte na danych zgromadzonych w Nowej Zelandii. Przeprowadzono je wśród
2010 respondentów mniej więcej w połowie najtrudniejszego etapu lockdownu w Nowej Zelandii,
który trwał 33 dni. Badanie wykazało, że poziom stresu, lęku i depresji wzrósł bardziej niż normalnie,
szczególnie wśród młodszych ludzi. Prawie jedna trzecia badanych uzyskała wynik powyżej progu dla
umiarkowanego lub ciężkiego cierpienia psychicznego, a prawie 40 procent stwierdziło, że ich poziom
dobrostanu był niski.
Badanie nie pozwoliło na rozróżnienie, czy to sam lockdown był przyczyną negatywnych skutków dla
zdrowia psychicznego, czy szersze zagrożenie pandemią, ale nadal wykazuje niepokojący trend.
Ze wszystkich narodów na świecie Nowa Zelandia podjęła najszybsze i najbardziej drastyczne środki
w celu zwalczania COVID-19. I chociaż ta strategia „działaj szybko, pracuj ciężko” uratowała wiele
istnień ludzkich i ostatecznie wyeliminowała wirusa, skuteczne środki wiązały się również z ich
kosztami – nie tylko dla gospodarki, ale także dla dobrobytu publicznego. Lockdown Nowej Zelandii
skutecznie wyeliminował COVID-19, ale wyniki badania pokazują, że to osiągnięcie przyniosło
znaczące straty psychologiczne. Znacznie zwiększony poziom cierpienia zaobserwowano wśród osób,
które zgłosiły utratę pracy lub doświadczyły zmniejszenia pracy w wyniku pandemii, osób, które były
potencjalnie podatne na COVID-19 lub określiły swój stan zdrowia jako zły w przeszłości
zdiagnozowano chorobę psychiczną.
Najgorzej znosili lockdown spowodowany pandemią COVID-19 młodzi ludzie w wieku od 18 do 24 lat,
przy czym prawie połowa uzyskała wynik znacznie powyżej progu umiarkowanego stresu
psychicznego. Z drugiej strony, starsi ludzie wydawali się znacznie łatwiej przetrwać burzę, mimo że
byli bardziej zagrożeni wirusem i pomimo tego, że byli mniej połączeni online.
Starsi ludzie nie wyszli z lockdownu bez szwanku. W badaniu, cierpienie psychiczne było bardziej
rozpowszechnione wśród osób ze wszystkich grup wiekowych, w porównaniu z częstością w tym
samym przedziale wiekowym w badaniu stanu zdrowia Nowozelandczyków. Jednak młodsze grupy
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wiekowe wydają się szczególnie wrażliwe. Może to być spowodowane tym, że blokada zbiegła się
z mniejszą liczbą codziennych problemów ekonomicznych dla różnych grup wiekowych. Kiedy ponad
90 procent studentów na świecie zostało dotkniętych zamknięciem pandemii, sensowne jest, że
młodzi ludzie wydają się najbardziej cierpieć podczas wstępnych badań psychologicznych.
Z kolei w ramach projektu „Coronavirus: Mental Health in the Pandemic” Brytyjska Fundacja Zdrowia
Psychicznego we współpracy z akademickimi instytucjami – Cambridge University, Swansea
University, University of Strathclyde oraz Queen’s University w Belfaście, prowadzi badania dotyczące
wpływu pandemii koronawirusa na zdrowie psychiczne. Od marca 2020 r. w ramach projektu
przeprowadzano regularne badania ankietowe ponad 4000 osób z Wielkiej Brytanii. Eksperyment
uzyskał akredytację etyczną od komisji Cambridge Psychology Research Ethics. Badanie zostało
opublikowane na łamach „The Lancet Psychiatry”.
Badanie skupiało się na ocenie emocjonalnych reakcji ludzi na pandemię. Odnosiło się do kluczowych
czynników społecznych, które powodują uczucie niepokoju oraz myśli samobójcze. Naukowcy
sprawdzali też mechanizmy, w jaki sposób ankietowani radzą sobie z czynnikami stresowymi. Badacze
zastosowali metodę panelu obywatelskiego (ang. Citizens’ Jury) i zadbali o różnorodność profili
ankietowanych, dzięki czemu mogli zebrać dane dobrej jakości, prezentujące szeroki zakres
doświadczeń swoich rodaków, w tym na temat funkcjonowania z problemami zdrowia psychicznego.
Według danych zebranych w projekcie Brytyjskiej Fundacji Zdrowia Psychicznego generalnie
większość ankietowanych uznała, że dość dobrze znosi stres związany z pandemią, lecz im dłużej
przyszło
im się z nią zmagać, tym gorsze wyniki odnotowywano. Nastąpił spadek liczby osób uznających swoją
kondycję psychiczną jako dobrą – z 73% w kwietniu do 64% na koniec sierpnia.
Brytyjski projekt wyraźnie ukazuje różnice w doświadczeniu skutków pandemii wśród osób
o odmiennym statusie społeczno-ekonomicznym. Osoby funkcjonujące w niekorzystnych warunkach
ekonomicznych, środowiskowych i społecznych częściej zmagały się z atakami paniki, poczuciem
beznadziejności, samotnością i stresem.
Jednym z ważniejszych źródeł wsparcia emocjonalnego podczas przymusowej izolacji były
zwierzęta domowe. Pokazały to badania przeprowadzone na tysiącach osób zaprezentowane w
Światowy Dzień Zwierząt 2020 w dniu 4 października przez PLOS One. Brytyjscy naukowcy przebadali
6 tysięcy osób pytając ich o kondycję psychiczną oraz liczbę posiadanych zwierząt. Badania trwały
od połowy kwietnia do końca maja. Przytłaczająca większość uczestników miała co najmniej jednego
czworonożnego przyjaciela, co oznacza, że odkrycia naukowców skierowane są przede wszystkim
do miłośników zwierząt.
Ponad 90 proc. właścicieli psów, koni i kotów stwierdziło, że zwierzęta pomagały im radzić sobie
z emocjami. Zwierzęta domowe były podczas przymusowej izolacji jednym z ważniejszych źródeł
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wsparcia emocjonalnego, wpływały na zmniejszenie poczucia osamotnienia i poprawę kondycji
psychicznej. Wcześniejsze badania dowiodły, że zwierzęta domowe potrafią wspierać ludzi
zmagających
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dwubiegunowa czy schizofrenia. Wpływa to na interpretację wyników badania, niemniej badacze
uważają, że kontakt ze zwierzęciem osłabia negatywny wpływ zamknięcia i samotności na ludzką
psychikę.
Analizując zebrane dane, naukowcy wzięli pod uwagę różne czynniki wpływające na zdrowie
psychiczne, np. jak bardzo samotny czuł się ankietowany przed lockdownem; jego wiek; fakt,
czy badany mieszka sam; w końcu jego aktywność towarzyską - z iloma osobami tygodniowo się
widuje.
Zdecydowana większość właścicieli zwierząt domowych (w tym ponad 90 proc. właścicieli psów,
koni i kotów) stwierdziła, że zwierzęta pomagały im radzić sobie z emocjami, oddziaływały też
pozytywnie na ich rodziny. Kondycja psychiczna właścicieli zwierząt nie pogorszyła się w znaczącym
stopniu, czuli się również mniej samotni. Ankietowani czuli mniej więcej taką samą bliskość
emocjonalną
ze zwierzętami niezależnie od gatunku.
Badanie wskazuje również na wpływ naszej kondycji psychicznej na siłę więzi, jakie tworzymy
ze zwierzętami. Osoby, które zgłaszały mocniejszą więź, mówiły jednocześnie o gorszym
samopoczuciu. Może to oznaczać, że są nieco bardziej podatne na wahania nastroju i
najprawdopodobniej zwierzak jest dla nich wsparciem. Silniejsze relacje między człowiekiem a
zwierzęciem wiązały się z gorszym samopoczuciem właściciela przed lockdownem, co znamionuje
jego słabszą kondycję psychiczną.
Badanie wykazało ponadto, że czasami już samo posiadanie zwierzaka wywołuje stres. Ponad dwie
trzecie właścicieli czworonogów zgłosiło, że martwią się o swoich pupili. Niektórzy obawiali się, że
jeśli zachorują, ich ulubieńcy zostaną bez opieki. Inni uważali, że zwierzę będzie mocniej tęsknić, gdy
wrócą do normalnej pracy.
Badanie wykazało, że posiadanie zwierzaka może złagodzić psychologiczne skutki blokady, ale
odkryciu temu nie przypisano znaczenia klinicznego. Wyniki nie wskazują, że należy wejść w relację
ze zwierzęciem, by chronić swoją psychikę podczas pandemii.

INNE NASTĘPSTWA ZDROWOTNE
Z badań opublikowanych przez UNICEF wynika, że zakłócenia w opiece medycznej wywołane
koronawirusem SARS-CoV-2 mogą zagrozić życiu milionów dzieci na całym świecie. Badanie zostało
wykonane w celu weryfikacji wpływu pandemii na systemy opieki medycznej przede wszystkim
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w krajach rozwijających się. Coraz wyraźniej widoczne staje się to, że skutki pandemii wyrządzają
więcej szkód niż sama choroba.
Z odpowiedzi z krajów, które wzięły udział w ankietach UNICEF wynika, że najczęstszymi przyczynami
zakłóceń w świadczeniu opieki zdrowotnej były: ograniczenia w transporcie, zawieszenie
lub zamknięcie placówek medycznych, trudności finansowe. Istotny był też lęk rodziców przed
przyjściem do ośrodka medycznego w obawie przed zakażeniem, a także fakt, że wielu pracowników
medycznych zrezygnowało z pracy lub do niej nie przychodziło ze strachu przed wirusem oraz
brakiem podstawowych środków ochrony w placówkach medycznych, tj. rękawiczki czy maseczki.
Do krajów najbardziej dotkniętych zakłóceniami w opiece medycznej należą: Afganistan, Boliwia,
Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Libia, Madagaskar, Pakistan, Sudan i Jemen. Problemy
z opieką zdrowotną nie ominęły Europy - pojawiły się w szczególnie dotkniętych przez pandemię
krajach, np. we Włoszech czy krajach bałkańskich, choć zakłócenia nie występują tam jednak na tak
dużą skalę, jak w państwach Afryki.
Raporty i ankiety UNICEF podkreślają potrzebę podjęcia pilnych działań w celu przywrócenia opieki
okołoporodowej na odpowiednim poziomie, w tym pracy wykwalifikowanych pracowników ochrony
zdrowia, którzy zajmą się matką i dzieckiem po narodzinach. Ważna jest również praca z rodzicami,
aby złagodzić ich lęk i strach.
Badacze z University of Southern California doszli do wniosku, że z powodu epidemii nienarodzone
jeszcze osoby mogą mieć kłopoty ze zdrowiem i szybciej się starzeć. Nie chodzi tylko o działanie
wirusa, ale także m.in. o stres przeżywany przez ich rodziny. W wynikach opublikowanych w
listopadzie
w piśmie „Journal of Developmental Origins of Health and Disease” ostrzegali oni przed falą
problemów, które mogą powstać wskutek działania epidemii na ciężarne obecnie kobiety.
Długofalowe skutki działania COVID-19 na nienarodzone jeszcze dzieci dopiero będzie można badać,
ale naukowcy wysunęli pewne wnioski na podstawie znanych już skutków poprzednich epidemii,
w tym grypy z 1918 roku, SARS w 2002, czy MERS w 2012. Pandemia grypy z roku 1918 miała
dalekosiężny wpływ na populację wystawioną na jej działanie w okresie prenatalnym. Osoby te
doświadczały szybszych zgonów, częściej zapadały na cukrzycę, chorobę niedokrwienną serca
i depresję w wieku 50 lat. Możliwe jest, że pandemia COVID-19 także będzie miała sięgające daleko
oddziaływanie na populację rozwijającą się w łonie matki w czasie pandemii. Chodzi o działanie samej
infekcji matki oraz stresu doświadczanego w pandemicznym środowisku.
Infekcja wirusowa matki może wpłynąć na dziecko na różne sposoby. Wirus może przedostać się
przez łożysko, czy wywołać w organizmie matki stany zapalne, które negatywnie wpłyną na rozwój
dziecka. Bezpośrednie transmisje wirusa z matki na dziecko jak i wyraźne uszkodzenia płodów były
rzadkie
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we wcześniejszych epidemiach koronawirusów. Jednak częstsze stały się przedwczesne porody,
zarówno w czasie epidemii SARS, jak i grypy H1N1 w 2009 roku. Jedną z przyczyn mogły być właśnie
stany zapalne.
Badania na temat związków COVID-19 z przebiegiem ciąży znajdują się obecnie na bardzo wczesnych
etapach, ale przyniosły już pewne niepokojące wyniki. SARS-CoV-2 także może zwiększać ryzyko
przedwczesnego porodu, a ciężki przebieg choroby może nasilać zagrożenie urodzenia martwego
dziecka. Badany jest jeszcze m.in. wpływ podniesionego ryzyka skrzepów związanego zarówno z
ciążą, jak i z COVID-19. Naukowcy sugerują więc prowadzenie szerokich badań z uwzględnieniem
danych
na temat matek, płodów, noworodków i łożysk. Zdaniem badaczy wstępne dane powinny być
poddane analizie w miarę wzrostu i rozwoju dzieci w czasie trwającego całe życie badania zdrowia,
wzorców zachowań i zdolności poznawczych.
Oprócz samej infekcji, na dziecko mogą działać także inne czynniki, takie jak stres, gorszy dostęp
do pożywienia, bezrobocie, domowa przemoc, gorsza opieka lekarska. Dlatego, zdaniem naukowców,
przyszłe badania powinny objąć także dzieci matek, które nie były zakażone i uwzględnić różnorodne
parametry społeczno-ekonomiczne. Włączenie do badań informacji na temat społecznego
i ekonomicznego stresu pozwoli na dokonanie porównań między krajami stosującymi różne metody
ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa. Porównania tego rodzaju mogą dać nam kolejne
informacje wykraczające poza działanie COVID-19, np. na temat społeczno-ekonomicznych i
społecznych działań, które mogą obniżyć ryzyko przedwczesnego porodu.

ŻYCIE PO PANDEMII
Czas trwania kryzysu
Osoby badane przez zespół Zakładu Teorii i Badań Praktyk Społecznych Wydziału Socjologii UAM
w Poznaniu w trzeciej dekadzie marca jako dominującą perspektywę czasową trwania pandemii
wskazywały okres „do trzech miesięcy” - tak odpowiedziało 41,2% badanych. Bardziej optymistycznie
oceniały sytuację osoby najmłodsze, do 25. roku życia, w tym uczniowie i studenci. Podobnie jest
w przypadku osób deklarujących niższy poziom miesięcznych dochodów (do 1500 zł miesięcznie
na osobę). Dłuższą perspektywę radzenia sobie z kryzysem i wychodzenia z niego przyjmowali
przedsiębiorcy, osoby z wyższym wykształceniem oraz badani deklarujący wyższe miesięczne
dochody. Wskazane różnice wynikały zapewne między innymi z faktu, że badani w różny sposób
rozumieli wychodzenie z sytuacji kryzysowej. Osoby z mniej optymistycznym nastawieniem
czasowym brały być może pod uwagę nie tylko sam stan epidemii, ale również związane z nim skutki
gospodarcze.
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Przyszłość w oczach badanych w ramach polskiej edycji badania EY Future Consumer Index (badanie
szerzej omówione nieco później) w czerwcu jawiła się jeszcze dość jasno. W październikowej edycji
badania ankietowani oczekiwali, że powrót do stabilności finansowej sprzed pandemii potrwa dłużej.
W październiku 3,6% badanych spodziewało się nawet, że sytuacja nigdy nie powróci do
poprzedniego stanu (w czerwcu w ten sposób odpowiedziało 2,8% ankietowanych), a 18%
oczekiwało, że proces ten będzie trwał latami. To z kolei wynik o ponad 3 pkt. proc. wyższy niż
pokazały badania przeprowadzone w czerwcu.

Trwałe następstwa ekonomiczne
W kwietniu 2020 roku na próbie ogólnopolskiej CBOS przeprowadziło badanie „Życie codzienne
w czasach zarazy (Komunikat z badań Centrum Badania Opinii Społecznej, Nr 60/2020. Skutki
epidemii koronawirusa w życiu zawodowym i budżetach domowych. 2020. Komunikat z badań
Centrum Badania Opinii Społecznej, Nr 56/2020). Według jego ustaleń reprezentanci biznesu jako
kategoria obywateli najbardziej dotknięta skutkami COVID-19 znacznie trudniej znoszą
konsekwencje restrykcji rynkowych, nie tylko w porównaniu np. ze specjalistami („nową
inteligencją”), ale również pracownikami umysłowymi niższego szczebla i robotnikami. W
kwietniowym badaniu CBOS-u tylko 27% dorosłych Polaków wskazało, że utraciło możliwości
zarobkowania,

7%,

że

straciło

pracę,

2%, że musiało zamknąć firmę, 23%, że uzyskuje mniejsze dochody, ale za to 6% stwierdziło, że
zaczęło
w tym czasie pracować. Z badań wynika, że negatywne skutki koronawirusa koncentrują się tylko
w jednej kategorii społecznej – wśród właścicieli firm: 54% właścicieli wskazało na spadek
dochodów, podczas gdy wśród wszystkich pracujących odsetek ten wyniósł 25. Właściciele byli
również nadreprezentowani pod względem konieczności pracy zawodowej w zmniejszonym
wymiarze czasu (deklarowało to 43% właścicieli w porównaniu do 24% ogółu ludności).
Koronawirus uwydatnił dystanse społeczne. Dotyczy to m.in. zaspokajania potrzeb w wymiarze stylu
życia. Przedstawiciele środowisk o wyższym statusie znacznie częściej uprawiają różne formy
rekreacji sportowej, chodzą do teatru i przywiązują większe znaczenie spędzaniu czasu wolnego w
porównaniu z kategoriami zaliczanymi do klas niższych. Potwierdza się to w przypadku pandemii: na
brak aktywności najbardziej narzekali specjaliści (40%), a najrzadziej robotnicy niewykwalifikowani
(22%).
Z drugiej strony, specjaliści stosunkowo najczęściej bali się zarażenia koronawirusem (76%)
w porównaniu do statystycznego Polaka (69%), jakby wykształcenie i znajomość mechanizmów
społecznych raczej zwiększały poczucie ryzyka zamiast je zmniejszać.
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Długofalowym konsekwencjom pandemii poświęcone były także pytania w ramach cytowanego już
badania “Koronawirus – opinie Polaków i ocena działań” przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia
na zlecenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu w dniach 25 - 30 marca. Jego wyniki wskazały, że
Polacy z dystansem podchodzili do stwierdzenia, że pandemia sprawi, że ludzie będą bardziej wobec
siebie empatyczni i otwarci. Z tym stwierdzeniem zgodziło się jedynie 37% ankietowanych.
Jednocześnie, zdaniem co trzeciej badanej osoby staniemy się wobec siebie mniej otwarci i gorsi.
Bardziej pesymistycznie nastawieni byli mężczyźni, a także osoby najmłodsze, w wieku do 24 lat.
Wyniki badania pokazały, że Polacy i Polki bardzo ostrożnie podchodzą do ewentualnego korzystnego
wpływu pandemii koronawirusa na relacje społeczne. Ankietowani byli jednak zdania, że po pandemii
świat może stać się bardziej zrównoważony. Z opinią, że ludzie muszą traktować środowisko
naturalne
z większym szacunkiem, zgadzało się 64% badanych. Prawie połowa (47%) ankietowanych oceniała,
że po jej zakończeniu, jako społeczeństwo, zmienimy styl życia w kierunku modelu bardziej
zrównoważonej konsumpcji. Przeciwnego zdania było zaledwie 19% badanych.
Ankietowani dostrzegli też, że pandemia unaoczniła istotną rolę osób pełniących zawody wcześniej
raczej mało doceniane pielęgniarek, kierowców, listonoszy i kurierów czy kierowców.
Z tym stwierdzeniem zgodziło się 74% ankietowanych, a odpowiedzi negatywnej udzieliło zaledwie
9% z nich. Podobnie oceniona została sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw. Opinię, że właśnie
sektor MŚP jest najbardziej zagrożony skutkami pandemii dzieli 7 na 10 badanych. Przeciwnego
zdania było zaledwie 9% ankietowanych. W odpowiedziach na oba powyższe pytania zwraca uwagę
niezwykła jednomyślność badanych.
Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w październiku na grupie
ponad tysiąca ankietowanych z różnych regionów Polski ujawniły, że ponad 60% Polaków negatywnie
ocenia społeczne skutki koronawirusa, a 1/3 społeczeństwa uważa, że najgorsze w związku z
pandemią dopiero przed nami. Zdaniem większości ankietowanych koronawirus doprowadził do
kryzysu ekonomicznego i pogłębił

nierówności społeczne. Zdaniem badaczy

generalnie

społeczeństwo jest przerażone, czy wręcz przytłoczone pandemią. Dużo się mówiło, że ludzie się
przyzwyczaili

itd.,

a tymczasem wyniki badania są bardzo zaskakujące. Większość ankietowanych sądzi, że najgorsze
jeszcze nadejdzie.
Stosunek ankietowanych do koronawirusa jest zależny od wielu czynników. Częściej negatywnie
skutki pandemii dostrzegają osoby starsze i lepiej wykształcone. Badanie wykazało także, że bardzo
często stosunek do skutków pandemii zależy od poglądów politycznych ankietowanych. Zwolennicy
partii opozycyjnych mają bardzo pesymistyczne podejście, a zdecydowanie lepiej obecną sytuacje
oceniają zwolennicy partii rządzącej.
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Wzrost zaniepokojenia Polaków swoją sytuacją finansową na przestrzeni od czerwca do połowy
listopada wykazały dwie edycje Druga polskiej edycji badania EY Future Consumer Index. W edycji
czerwcowej na tle światowym ujawniły się lepsze nastroje Polaków. Jak pokazuje październikowe
badanie, tendencja ta utrzymała się. Pomimo tego, że perspektywy nie są tak optymistyczne
jak w czerwcu, wciąż w Polsce więcej respondentów niż średnio na świecie deklaruje, że choć są
mocno dotknięci skutkami pandemii, są nastawieni optymistycznie i starają się funkcjonować w miarę
normalnie, o ile jest to w obecnej sytuacji możliwe.
Cykliczne badanie EY Future Consumer Index pozwala śledzić zmieniające się nastroje i zachowania
konsumentów w różnych horyzontach czasowych i na rynkach globalnych, identyfikując nowe
wyłaniające się segmenty konsumentów. Badanie pokazuje zarówno tymczasowe reakcje na sytuację
spowodowaną pandemią COVID-19 oraz te, które wskazują na bardziej fundamentalne zmiany. Piąta
globalna edycja EY Future Consumer Index objęła 14 467 konsumentów w Stanach Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Brazylii, Francji, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Danii, Szwecji, Finlandii,
Norwegii, Indiach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Chinach, Indonezji, Japonii,
Australii i Nowej Zelandii, a badanie przeprowadzono w tygodniu od 29 września do 5 października
2020 r. Polskie badanie „EY Future Consumer Index” przygotowane zostało przez EY Polska.
Przeprowadzono je w dniach 21-27 października 2020 roku na grupie 1000 osób w wieku 18-65 lat.
Swoim zasięgiem badanie objęło cały kraj i wszystkie grupy społeczne. Respondenci odpowiadali
na pytania dotyczące obecnych zachowań zakupowych, nastrojów i przewidywanych postaw
w najbliższej przyszłości.
Ponad jedna trzecia badanych wskazywała na spadek dochodów w związku z COVID-19, co
wpływało nie tylko na ocenę bieżącej sytuacji finansowej, ale również na bardziej pesymistyczne
spojrzenie
w przyszłość. Rosnące obawy o sytuację finansową nie przekładają się na silniejszą redukcję
wydatków. Bardzo zaniepokojeni stanem swoich finansów stanowią blisko 22% uczestników badania
EY Future Consumer Index, z kolei żadnego zaniepokojenia tą kwestią nie wykazywało blisko
7% badanych. Zestawiając ze sobą wyniki badania przeprowadzonego w czerwcu z badaniami
z października widać, że zmalała liczba osób, które nie odczuwają żadnego zaniepokojenia stanem
swoich finansów, bądź ich zaniepokojenie jest niewielkie i tym samym wzrósł odsetek osób bardziej
niepokojących się o swoje domowe budżety.
Większe zaniepokojenie sytuacją materialną to efekt finansowych skutków pandemii COVID-19.
W związku z nią, ponad 37% ankietowanych dotkniętych zostało spadkiem dochodów, a straty
finansowe poniosło ponad 31%. Co więcej, ponad 16% ankietowanych w ramach polskiej edycji
badania EY Future Consumer Index deklarowało, że ich wynagrodzenie jest niższe, choć godziny pracy
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pozostały bez zmian, co w praktyce oznacza na przykład, że za pracę przez 5 dni w tygodniu
otrzymują wynagrodzenie o równowartości pracy za 4 dni.
Niższe dochody i obawy o sytuację finansową nie wpłynęły natomiast istotnie na zmianę podejścia
do wydatkowania pieniędzy z domowych budżetów. Z większą rozwagą niż przed pandemią pieniądze
wydawało w październiku blisko 59% ankietowanych, podczas gdy w czerwcowej edycji badania taką
postawę deklarowało 64,4% badanych. Nie zmienił się natomiast odsetek ankietowanych, którzy
nie zmienili podejścia do swoich wydatków - wciąż nie ograniczało ich, ani nie zwiększało
26% badanych. W ciągu kolejnych 6-12 miesięcy 17,5% ankietowanych zamierzało zmniejszyć kwotę,
którą wydaje na produkty inne niż podstawowe (np. na odzież, buty, kosmetyki), 39% nie zamierzało
dokonywać w tym aspekcie żadnych zmian. Z kolei 41,5% planowało odłożyć zakup samochodu,
nowych mebli czy sprzętu RTV AGD do czasu zakończenia pandemii.
Wyniki badania wskazują na zależność między obawami o sytuację finansową a podejmowanymi
w ich obliczu działaniami. Wobec realizacji badania pod koniec października, czyli już w momencie,
kiedy sytuacja pandemiczna ulegała stopniowemu pogorszeniu, liczba zakażeń rosła, a ograniczenia
przybierały na sile, pozorna niespójność formułowanych opinii stanowi efekt doświadczeń kilku
minionych miesięcy, a zachowaniem ankietowanych nie rządzą już wyłącznie względy ekonomiczne,
ale również psychologiczne. Stało się dla nich jasne, że sytuacja pandemiczna jest długotrwała
i w krótkim terminie nie uda się zwalczyć wirusa, który ją spowodował. Starali się więc oswoić z nową
rzeczywistością i żyć w miarę „normalnie”, uważając, że krótkoterminowe zaciśnięcie pasa może być
i tak niewystarczające, by zmitygować negatywne skutki wpływu pandemii na domowe budżety.
Z badania EY Future Consumer Index wynika, że niespełna 60% ankietowanych starało się oszczędzać
więcej niż w przeszłości (w czerwcu takie deklaracje składało blisko 74% badanych). W dalszej
perspektywie bardziej oszczędzać planowało nieco ponad połowa ankietowanych.
Zawężając perspektywę do najbliższych 12 miesięcy, ponad jedna czwarta respondentów oczekiwała
pogorszenia swojej sytuacji finansowej w porównaniu do stanu aktualnego, a jej poprawy spodziewa
się blisko jedna trzecia respondentów. 39% ankietowanych nie oczekuje natomiast żadnych zmian
w tym zakresie.
Patrząc na postawy Polaków na tle globalnym, widać większy optymizm. Ze światowego badania
EY Future Consumer Index wynika, że niemal jedna trzecia ankietowanych zmaga się ze skutkami
COVID-19 i jest zaniepokojona swoją sytuacją, w Polsce w tej grupie znajduje się niespełna jedna
czwarta respondentów. Z kolei patrząc na odsetek „niedotkniętych i niezatroskanych” średnia dla
Polski to 38%, podczas gdy w skali globalnej to 26% badanych.
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Załamania gospodarczego i pogłębiania się nierówności w społeczeństwie, spodziewają się choćby
eksperci w Niemczech. Eksperci z Instytutu Gospodarki i Nauk Socjologicznych Fundacji Hansa
Boecklera wykazali, że szczególnie dotknięte są kobiety, choć już przed pandemią zarabiały one mniej
niż mężczyźni. Zamknięcie szkół czy przedszkoli w różny sposób dotknęło kobiety i mężczyzn.
Gdy wybuchł kryzys, wiele par musiało podjąć decyzję, kto zostanie w domu, aby opiekować się
dziećmi. Ponieważ kobiety zarabiają zazwyczaj mniej niż mężczyźni, decydują często względy
ekonomiczne. Z badań przeprowadzonych przez Fundację Boecklera wynika, że w przypadku
aktywności zawodowej obojga partnerów, to właśnie kobiety zdecydowanie częściej zostawały
w domu z dziećmi. W ten sposób istniejące różnice jeszcze się pogłębiają.
Zespół socjologów z Uniwersytetu Mannheim pod kierunkiem profesor Katji Moehring od marca
przepytywał każdego tygodnia 3,5 tysiąca osób na temat tego, jak pandemia zmieniała ich życie.
Badania pokazują, że osoby pracujące w ramach tak zwanego mini-zatrudnienia (Minijob), a także
wykonujące usługi dla gospodarstw domowych, są zwalnianie najszybciej. Szczególnie uderza to
w kobiety. Badanie zespołu z Mannheim pokazało, że 40 procent ludzi z wyższym wykształceniem
może przestawić się w pracy na tryb „home office”. Osoby z niskim wynagrodzeniem i niskim
wykształceniem często nie mogą pracować zdalnie. Dodatkowo osoby, które już przed pandemią
zarabiały niewiele, muszą teraz liczyć się z dalszą obniżką wynagrodzeń. Osoby z wysokimi dochodami
zdecydowanie rzadziej musiały w czasie pandemii ograniczać swoją działalność zawodową. Wobec
tego kryzys tego typu rozpala socjalne nierówności.
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4. Analiza wywiadów indywidualnych
Reprezentanci wszystkich badanych środowisk zauważają wpływ pandemii, niemal wszyscy ten
wpływ zaświadczają (pytania: Jak wpłynęła na P. pandemia? Jakie spowodowała ograniczenia?). Poza
odosobnionymi wyrazami względnej obojętności (RO 1: brak zaobserwowanego wpływu; RO 4:
nie wpłynęła) bądź sarkazmu (RO 3: jest super, od wiosny wakacje) większość ankietowanych
przedstawicieli środowisk lokalnych i instytucji relacjonuje dominujące negatywne emocje i
doznania. Rzadziej są one zwięzłe (Parafia pw. Św. Jana Bosko: pandemia wpłynęła „bardzo
negatywnie”), przeważają liczne przykłady zmiany charakteru mijającego czasu.
Przedstawiciele

rad

osiedli

koncentrują

się

na

zmniejszeniu

aktywności

towarzyskiej

(RO 5: ograniczenie spotkań towarzyskich, kino, teatr, opera; RO 7: rezygnacja z wielu aktywności gimnastyka, wyjścia do teatru, ograniczone kontakty towarzyskie) oraz uciążliwościach czasu izolacji
(RO 6: monotonia życia codziennego. Obawy o swoich i najbliższych życie i zdrowie). Jedynie
przedstawiciele obu ankietowanych organizacji pozarządowych odnoszą kwestię pandemii
do realizowanych wyzwań i traktuje ją zadaniowo, jako okres działania bądź jego modyfikacji
(Organizacja 1: Byliśmy zmuszeni zdecydowanie ograniczyć nasze działania, poza tym wpłynęło to
znacznie na naszą zdolność planowania; Organizacja 2: Zintensyfikowaliśmy działania na rzecz
mieszkańców, jako organizacja wprowadziliśmy szereg działań niefinansowanych ze środków
publicznych, powaga sytuacji zmobilizowała nas do działania). Zaistniałe ograniczenia dotyczą
zarówno samego przygotowania działań i projektów (Organizacja 1: znacznie trudniej jest nam
planować, wiele działań musimy realizować ad hoc i obserwujemy coraz częściej jedynie
deklaratywne uczestnictwo), jak i konieczności modyfikowania dotychczas preferowanych trybów
postępowania (Organizacja 2: Realizacja większej ilości spotkań publicznych w plenerze), czy wręcz
niemal zawieszenie normalnej działalności (Parafia pw. Św. Jana Bosko: Niemożliwość realizacji w
100% zamierzonych celów w działalności statutowej i gospodarczej. Przebywanie pracowników na
kwarantannie uniemożliwiło sprawne funkcjonowanie).

Ankietowani zwracają uwagę na wzmocnienie określonych charakterystycznych potrzeb
dotyczących grup społecznych (RO 5: Ochrona seniorów; RO 7: Troska o seniorów w rodzinie oraz w
sąsiedztwie)
i ogólnej troski o higienę życia (13 Muz: Wzmocnione: dbanie o własne zdrowie; odpowiedni czas na
sen, zdrowa żywność, ćwiczenia sportowe, nawet w domowym zaciszu), a także o odzyskanie
warunków dla elementarnego kontaktu (Parafia pw. Św. Jana Bosko: Wzmocniona została potrzeba
wirtualnego kontaktu z odbiorcami naszej działalności).
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Zdaniem pytanych osłabieniu uległy elementarne zachowania dokonywane w kontakcie
społecznym (RO 7: osłabiona została aktywność - chęć wychodzenia z domu; Organizacja 1:
Osłabione: częstotliwość robienia zakupów, podróże). Jedna z wypowiedzi koncentruje się na
emocjonalnej refleksji o kryzysie kultury politycznej i wzorców, które stanowiłyby pozytywny punkt
odniesienia dla społeczeństwa doświadczającego pandemii (RO 6: Bałagan i oszustwa w rządzie, brak
autorytetów, podważanie decyzji, nieprzestrzeganie zakazów i nakazów przez osoby z rządu i inne, a
karanie ludzi za przewinienia, których decydenci nie przestrzegają).
Co ciekawe, ankietowanym trudniej wskazać realne, głębokie zmiany w sposobie i trybie ich
codziennego funkcjonowania (odpowiedzi na pytanie: Jak zmieniło się życie P. w okresie pandemii
oraz jaki jest zakres i charakter zmian zachowania?). W przypadku reprezentantów rad osiedli,
odwołując się do odpowiedzi udzielanych na inne pytania, można to tłumaczyć ich wiekiem
i naturalnym ograniczeniem aktywności publicznej, która obecnie uzupełniona została o ostrożność
oraz drobne obostrzenia wywołane pandemią (RO 1: Ograniczenie aktywności fizycznej na świeżym
powietrzu, ale bez wpływu na zachowanie; RO 3: Nic mi się nie zmieniło, wręcz jest mi lepiej; nie ma
samochodów i ludzi w centrum; RO 7: Zmieniło się zgodnie z obostrzeniami, jakie zostały
wprowadzone i do których starałam się dostosować; ograniczenia w kontaktach, w uczestnictwie w
życiu społecznym; RO 6: Życie nasze w okresie pandemii stało się monotonne, ograniczono życie
towarzyskie;
RO 5: Jest nieciekawie; RO 4: Nie zmieniło się). I tutaj też doświadczenia osób aktywnych
w organizacjach pozarządowych przepuszczone są przez filtr refleksji o realiach pracy projektowej
i ogólnych warunkach działania w sferze publicznej (Organizacja 1: Zmiany to przede wszystkim:
niemożność długofalowego planowania, ograniczenia uczestnictwa w życiu kulturalno-społecznym,
niepewność finansowa; Organizacja 2: Przede wszystkim liczy się otwartość na ludzi, na bliski kontakt.
Szybkie i elastyczne działanie).

Obserwacja otoczenia (odpowiedzi na pytanie: Jakie obszary życia mieszkańców uległy zmianie
w związku z pandemią?) potwierdza w znacznej mierze indywidualne doświadczenia
ankietowanych (RO 4: Osoby w podeszłym wieku; RO 5: Kultura, sąsiedzkie relacje; RO 6: Podobnie
jak u nas, monotonia, brak motywacji do planów na przyszłość, ograniczenia spotkań towarzyskich,
wyjść do kin, teatru i opery i filharmonii. Rezygnacja z wyjazdów na wycieczki; RO 7: Wyjazdy,
wycieczki,

udział

w weselach), ze znacznie rzadszą refleksją o charakterze ogólnomiejskim (RO 1: Ograniczenia
w parkowaniu pojazdów na ulicy, zbyt mała ilość parkingowych).
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Trudno uniknąć refleksji, że ocena rzeczywistej uciążliwości pandemii i związanych z nią ograniczeń
balansuje między refleksją o osobistych doświadczeniach a rozpoznaniem stanu ogółu sfery
publicznej (w odpowiedzi na pytanie: Z jakimi problemami wynikającymi z przedłużającego się okresu
ograniczeń w życiu społecznym i gospodarczym P. się boryka? Co musiałoby się stać, żeby te
problemy zminimalizować? Jakie działania podjąć, żeby uniknąć takiej sytuacji w przyszłości?).
Przedstawiciele rad osiedli systematycznie przyjmują przede wszystkim pierwsze stanowisko, dzielą
się zindywidualizowaną obserwacją o pojawiających się problemach i właściwym sposobie
postępowania RO 7: Problemem jest bezstresowe spotykanie się z wnukami i innymi członkami rodzin
w

trosce

o ich i własne zdrowie. Problemem jest kontakt ze służbą zdrowia; RO 6: Nie mam takich problemów.
Przestrzegam zalecenia i pilnuję, aby moi najbliżsi robili to samo; RO 5: [Należy] przestrzegać zaleceń
WHO). Same podmioty instytucjonalne oczywiście doświadczają problemów i ograniczeń we
własnym funkcjonowaniu (13 Muz: Praca online. Ograniczone kontakty bezpośrednie z ludźmi.
Zmniejszona sprzedaż biletów na wydarzenia w instytucji). Przedstawiciele ankietowanych
organizacji reprezentują przy tym spektrum opinii odnośnie właściwej do wprowadzenia polityki
publicznej odnośnie postepowania w sytuacji kryzysowej. Z jednej strony przebija z wypowiedzi
wiara
w skuteczność informacji i aktywnego działania władz (Organizacja 1: Solidarne przestrzeganie
wprowadzonych obostrzeń. Szeroka - Internet, prasa, radio, telewizja, outdoor, komunikacja miejska,
broszury informacyjne dystrybuowane pocztą do skrzynek - edukacja w zakresie codziennych
zachowań chroniących przed zachorowaniem), z drugiej strony wyraz znajduje zmęczenie
ograniczeniami
i temperaturą emocji społecznych (Parafia pw. Św. Jana Bosko: Trzeba zaprzestać obowiązkowej
kwarantanny dla osób mających kontakt z chorymi na COVID-19. To jest bardzo konieczne, zwłaszcza
wobec faktu zwiększania ilości zakażeń).

Osoby biorące udział w badaniu dzielą przekonanie o konieczności systemowego i szerokiego
wsparcia społeczności dotkniętej pandemią (w odpowiedzi na sformułowane pytanie: Jakie działania
powinny zostać realizowane dla mieszkańców w okresie izolacji społecznej? Jak i gdzie powinny być
realizowane? Kto miałby brać w nich udział (jakie grupy społeczne, tj. dzieci, seniorzy itd.)?
Kto powinien to robić?). Przedstawiciele rad osiedli widzą przede wszystkim potrzebę wsparcia
starszych, samotnych i chorych oraz dzieci (RO 1: Powinny być realizowane programy dla chorych
i starszych mieszkańców dzielnicy, ale tylko tych, którzy nie mają rodzin, bliskich; RO 4: Osoby
w podeszłym wieku powinny mieć wsparcie wolontariuszy; RO 6: Osoby starsze, schorowane
i samotne powinny być objęte opieką wolontariatu, powinna być zapewniona opieka dzieciom
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pozostającym w domu; RO 5: Wszystkie grupy społeczne od dzieci po seniorów). Podejście to należy
prawdopodobnie tłumaczyć obserwacjami opartymi na bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami,
wśród których potrzeby tych właśnie grup jawią się jako najbardziej oczywiste i powszechne. Bardziej
pogłębione spostrzeżenia z perspektywy miejskiej instytucji kultury szkicują szerokie spektrum
potrzeb obejmujących niemal ogół życia miasta (13 Muz: Działania informacyjne dot. sytuacji w
mieście

-

w różnorodnych sektorach - związanej z pandemią. Pomoc fizyczna osobom potrzebującym.
Możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych online. Zdalne nauczanie. Z
pewnością infolinia pomocy psychologicznej. [Działania] w Internecie oraz w realu; w zależności od
działań, zakupy dla osób potrzebujących/starszych w realu, edukacja i kultura w sieci, etc. W
zależności
od działań; miasto, szkoły - edukacja online, instytucje kultury - wydarzenia online, sklepy spożywcze zakupy online, restauracje i firmy cateringowe - posiłki). Jeszcze dalej idzie refleksja przedstawicieli
organizacji pozarządowych odnoszących się w gruncie rzeczy do podejścia strukturalnego i określenia
charakteru aktywności publicznej w sytuacji pandemii (Organizacja 1: Przede wszystkim: w otwartej
przestrzeni lub na dużych powierzchniach zamkniętych lub w formie rotacyjno-indywidualnej
w przestrzeniach mniejszych; działania o biernym charakterze uczestnictwa; jeśli to możliwe i zasadne
- transmitowane online; uwzględniające bieżące kwestie lokalne i nie tylko, o charakterze
edukacyjnym/popularyzatorskim). Dominuje przekonanie, że koordynacja i bezpośrednia realizacja
wsparcia powinna być ulokowana jak najniżej w hierarchii struktur miejskich, jak najbliżej samych
zainteresowanych pomocą. Zdaniem respondentów źródłem wsparcia powinny być: (RO 3: rady
osiedli; RO 4: wolontariat; Organizacja 2: Najlepiej, jeśli będą to robiły podmioty i osoby związane
z miejscem, te które wykazały się zrozumieniem ludzi ich potrzeb i odwagą cywilną, dbając o dobre
morale mieszkańców, często działając bez wsparcia środków publicznych).

Pytani o skonkretyzowanie form i zakresu wsparcia, które byłoby mieszkańcom szczególnie
przydatne w obliczu „sytuacji trudnej i kryzysowej” (Jakie działania można przeprowadzić, żeby
wesprzeć mieszkańców w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych?), ankietowani z rad
osiedli koncentrują się na praktycznych, w istocie przyziemnych potrzebach i formach aktywności
(RO 1: Pomoc w dostarczaniu zakupów, książek; RO 3: Spotkania na powietrzu, w małych grupach)
bądź na zapewnieniu wręcz minimum społecznej i instytucjonalnej uwagi (RO 5: Więcej empatii).
W tej grupie ankietowanych silne jest także przekonanie o potrzebie i efektywności poczynań
administracyjnych i informacyjnych, które za sprawa autorytetu władzy i społecznego oddziaływania
przyniosą skutek i rzeczywistą pomoc samym mieszkańcom (RO 6: Wychodzić do mieszkańców
z różnymi propozycjami radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Uświadamiać
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mieszkańcom, że w okresie pandemii trzeba przestrzegać zaleceń MZ i WHO, ale też sami muszą być
przykładem dla mieszkańców wsi, miast i kraju). Ponownie ze strony ankietowanych instytucji płynie
sygnał o potrzebie systemowego podejścia do udzielania wsparcia opartego na ufności
w skuteczność pracy społecznej w lokalnych środowiskach, przy założeniu koordynacji i asystencji
ze strony służb miejskich (Organizacja 1: Należy wspierać działania docierające bezpośrednio
do mieszkańców, wspólnotowe, wspierać sieć organizacji/instytucji/podmiotów, które już
wypracowały modele działania/zbudowały grupę odbiorców, otworzyć bezpłatnie kanały komunikacji
GM Szczecin dla wspomnianej sieci, by mogła docierać z informacją do wszystkich mieszkańców).
Ankietowani podpierają taką opinię konkretnymi rozwiązaniami i wizją działania (Parafia pw. Św. Jana
Bosko: Takie osoby muszą mieć wiedzę o możliwości uzyskania pomocy. W organizacjach typu MOPR,
powinny być osoby, które będą pomagać w sprawach najbardziej podstawowych, jak wypełnienie
prostego wniosku. Wysłany sygnał o potrzebie uzyskania wsparcia w trudnej sytuacji nie może być
bagatelizowany.
Za każdym razem powinien zakończyć się kontaktem osobistym, nawet z dystansem. Bezpośrednia
obecność osoby niosącej pomoc uwiarygadnia jej skuteczność. Trzeba rozwijać organizacje
pozarządowe, które często mają dostęp do osób z odpowiednim przygotowaniem i doświadczenie
w niesieniu pomocy. Należałoby przygotować tzw. „mapę problemów społecznych”, która
zawierałaby drogę postępowania np. z Rumunami, którzy mieszkają na terenie Szczecina i dopóki nie
mają konfliktu z prawem nikt oficjalnie nie wie, o ich istnieniu. Z niewielką pomocą, np. takie rodziny
mogłyby posłać dzieci do szkoły, czy otrzymać 500+; Organizacja 2: [Podejmować można takie
działania, jak] np. cała seria tych, które prowadził Obiekt Kreatywny Jadwiga - Królowej Jadwigi 2).

Zgodne są oceny tego, komu pandemia i związane z nią ograniczenia przynoszą największe szkody
(Pytanie: Kto najbardziej ucierpiał na skutek wprowadzonych ograniczeń związanych z zagrożeniem
epidemiologicznym i dlaczego? Co należałoby zrobić, żeby zmniejszyć te straty? Jakie działania
podjąć, żeby uniknąć takiej sytuacji w przyszłości?). Dominuje ocena wynikająca raczej z
uogólnionych ocen ekonomicznych i przekazu medialnego (RO 1: Gastronomia, zakłady usługowe,
mali przedsiębiorcy; RO 4: Firmy i przedsiębiorstwa; RO 5: Zakłady pracy - duże, średnie i małe; RO 6:
Gastronomia, zakłady usługowe, mikroprzedsiębiorcy), choć i tu pojawia się wyraźny przejaw
wrażliwości

społecznej

(RO 7: Seniorzy i dzieci wyizolowane ze społeczności lokalnych; Parafia pw. Św. Jana Bosko:
Największe straty poniosły osoby starsze, na wiele miesięcy straciły możliwość fizycznego kontaktu z
bliskimi. Myślę, że wiele osób przypłaciło to depresją. Także bardzo ucierpiały psychicznie osoby, które
w tym czasie były w szpitalach. Należało przemyśleć i stworzyć jakąś możliwość odwiedzin dla tych
osób, które nie były chore na COVID-19, a znajdowały się w innych placówkach. Ucierpiały
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intelektualnie
i społecznie dzieci i młodzież, które na kilka miesięcy zostały wepchnięte w świat wirtualny, przed
którym tak bardzo staraliśmy się ich bronić dotychczas. Cel w żaden sposób nie uświęcił tego środka).

Ankietowani zasadniczo mają ogólną świadomość istoty zagadnienia rewitalizacji, choć raczej
nie zdają sobie sprawy, że działania w tym zakresie są realizowane także w obszarze
ich funkcjonowania (odpowiedzi na pytania: Czy znajome jest P. pojęcie rewitalizacji? Czy P. wie,
że mieszka (pracuje/ma firmę) na obszarze rewitalizacji?). Przedstawiciele organizacji pozarządowych
są

zgodni

w

akcentowaniu

potrzeb

samych mieszkańców

jako

beneficjentów

działań

rewitalizacyjnych. Pytani o to, „kto wymaga w pierwszej kolejności wsparcia w ramach działań
rewitalizacyjnych?”, odpowiadają: „mieszkańcy i użytkownicy obszaru poddawanego rewitalizacji”
(Organizacja 1) oraz „przede wszystkim społeczność” (Organizacja 2). Nie brak jednak także
rozumienia rewitalizacji jako działania o charakterze infrastrukturalnym i związanym z prawną
własnością budynków i infrastruktury (RO 7: [wsparcia wymagają] szczególnie zaniedbane klatki
schodowe, fasady bloków, otoczenie bloków, tzw. ogródki, dziurawe nawierzchnie, chodniki,
szczególnie

tam,

gdzie

społeczność

angażuje

się

i wykazuje dbałość; Parafia pw. Św. Jana Bosko: [wsparcia wymagają] właściciele - w tym miasto zabytkowych obiektów i przestrzeni). Jedna wypowiedź zmierza do zniuansowanego i
kompleksowego ujęcia zagadnienia (13 Muz: TEMAT RZEKA, na kilkusetstronicowe opracowanie): Na
pewno w pierwszej kolejności obszary zaniedbane, tj. kamienice, a nawet większe tereny pustych,
zaśmieconych i często bardzo niebezpiecznych - patologie, przestępczość - obszarów po np. byłej
poniemieckiej

zabudowie

i inne budowle popadające w ruinę, często bez łazienki i wc oraz, a RACZEJ PRZEDE WSZYSTKIM,
OSOBY ZAMIESZKUJĄC TE KAMIENICE, ALBO W OGÓLE BEZDOMNE, ZNAJDUJĄCE SIĘ BEZ PRACY, a
tym samym ubogie, często niewyedukowane, nieuczestniczące w życiu publicznym, kulturalnym,
rozrywkowym
i sportowym, niemające dostępu do służby zdrowia, edukacji etc.). Zasadniczo z uzyskanych opinii
wyłania

się

obraz

bardzo

przeciętnej

świadomości

istoty

i

ukierunkowania

działań

rewitalizacyjnych, jak też ich powiązania z realiami życia lokalnej społeczności. Z pewnością nie jest
to kwestia łączona w formułowanej ocenie z poczuciem odpowiedzialności za określoną społeczność i
użytkowaną przez nią infrastrukturę – ani też realnie doświadczane problemy – a raczej ogólniejsze
zagadnienie stanu budynków w mieście, co jawi się bardziej jako problem władz i właścicieli
nieruchomości.
Wobec powyższego pytanie o to, „jakie działania w sferze społecznej należałoby podjąć, żeby
kontynuować proces rewitalizacji?”, ankietowani przedstawiciele rad osiedli nie zabierają głosu,
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szczerze przyznają się do braku opinii (RO 6: nie wiem) bądź odwołują się do ogólnego stwierdzenia
dotyczącego potrzeby partycypacji społecznej (RO 7: Współpracować ze środowiskiem lokalnym,
słuchać głosów ludzi zaangażowanych i występować do właściwych służb by móc podjąć prace
rewitalizacyjne). W przypadku dwóch ankietowanych podmiotów formułowane są z kolei mocno
skonkretyzowane i najwyraźniej oparte na obserwacji działań praktycznych rozwiązania (13 Muz:
Stworzenie miejsc pracy dla niewykwalifikowanych pracowników; np. sektor sprzątający miasto.
Uruchomienie bezpłatnych programów umożliwiających kształcenie się niewykwalifikowanym
pracownikom w celu podjęcia pracy lub podjęcia lepszej pracy; kursy, szkolenia. Pomoc w wyjściu
bezdomności; lokale komunalne, zatrudnienie. Wsparcie osób najuboższych z dziećmi, które nie mają
możliwości nauki w obecnych warunkach domowych. Program rewitalizacji świetlic środowiskowych,
większa ich liczba, zakup sprzętów, ciepłe posiłki, przekazywanie odzieży etc.; Parafia pw. Św. Jana
Bosko: Organizacja czasu wolnego młodzieży, poprzez rozwój pracy streetworkerów – animatorów
czasu wolnego. Tworzenie spółdzielni pracy dla osób starszych, którzy mogliby w jakiś sposób
„dorobić” do swoich skromnych emerytur. Wspieranie pracodawców pomagających powrócić na
rynek pracy osobom powracającym z zagranicy lub z bezrobocia).

W korespondencji z postawioną wcześniej kwestią ze strony reprezentantów rad osiedli płyną bardzo
oględne głosy (odpowiedzi na pytanie: „Jak należy wspierać lokalne firmy/podmioty gospodarcze
na obszarze rewitalizowanym?”). Świadczą one o znikomym bądź żadnym zaangażowaniu
w to zagadnienie (RO 3: Nie interesuje mnie to; RO 6: Nie mam pomysłu), względnie ograniczają się
do prostych, oczywistych stwierdzeń (RO 1: [Należy wspierać] kupując i zamawiając usługi; RO 7:
Zlecać wykonawstwo lokalnym firmom; RO 4: Nie ograniczać firm). Przedstawiciele ankietowanych
organizacji mają tu znacznie głębiej wyrobione opinie, przede wszystkim dotyczące niwelowania
utrudnień
w prowadzeniu działań (Organizacja 1: Należy ułatwiać działalność - kwestie: zajęcie pasa
drogowego, ogródki letnie itp., prowadzić z nimi dialog - wsłuchiwać się w potrzeby i tłumaczyć
zmiany, włączać do działań, aktywizować; Parafia pw. Św. Jana Bosko: Zwolnienia z podatków.
Ograniczenie biurokracji. Wykorzystanie nowoczesnych technologii. Proste wnioski i proste
postępowania konkursowe. Minimalne formalności). Pojawia się też podejście bazujące na
praktykach stosowanych w przypadku współpracy z organizacjami pozarządowymi (13 Muz:
Organizować konkursy, granty dla chętnych do włączenia się w proces rewitalizacyjny, stworzyć
programy wspólnych działań z podmiotami działającymi na terenach rewitalizowanych). Jeden głos
koncentruje się na negatywnej ocenie działań realizowanych przez miasto, widzeniu praktyki
rewitalizacji przez pryzmat postulatów i oficjalnych deklaracji, a nie rzeczywistych efektów, czy tym
bardziej zmiany społecznej (Organizacja 2: Na pewno nie za pomocą fasadowych działań typu festiwal
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Marek - bardzo kosztochłonny - nie przynoszący żadnego efektu. Budowanie świadomości a przede
wszystkim poczucia sprawczości mieszkańców i przedsiębiorców, wyciąga ich z marazmu i zachęca do
działania. Wszelkie odgórne działania realizowane nawet przez kilka spółek miejskich, jak pokazuje
praktyka nie przebije działań, w które angażuje się społeczeństwo z różnych grup wiekowych
i społecznych, dając im możliwość samorealizacji, zamiast drętwego festynu z namiotami i
wodzirejem). Można odnieść wrażenie, że opinia ta współgra z inaczej wyrażonymi pozostałymi
stanowiskami – także tymi, które wybrzmiały milczeniem bądź bezradnością – dając świadectwo
dominującego braku obecności rewitalizacji i związanych z nią działań w społecznej świadomości.
Wyrażone opinie udowadniają, że nie jest to sfera aktywności uznawana przez miejskich aktorów
za „swoją" czy choćby angażującą w wystarczającym stopniu inne podmioty, w tym firmy z obszaru
miasta. Tak widziana rewitalizacja domaga się przede wszystkim upowszechnienia – w każdym
tego słowa znaczeniu – przed pogłębieniem czy też oczekiwaniem dostrzegalnych efektów i
społecznej akceptacji.

W nawiązaniu do wczesnej omawianych ocen zasięgu i wpływu zaistniałej sytuacji i związanych z nią
ograniczeń na społeczność miasta ankietowani zgodnie podkreślają, że w zachowaniach
mieszkańców zaszły zmiany (odpowiedzi na pytania: Czy mieszkańcy zmienili swoje zachowanie?
Jakie to są zmiany? Czy są stałe?). Przeważa obserwacja dotycząca rygoryzmu w podejściu do
przepisów

sanitarnych

(RO 6: Większość mieszkańców zmieniła swoje zachowanie: noszą maseczki lub przyłbice. W
miejscach publicznych myją i dezynfekują dłonie, unikają tłumów; RO 7: Dbanie o higienę, o
dezynfekcję rąk, klamek; 13 Muz: Obawa przed zachorowaniem i wszystko, co się z tym wiąże;
ograniczenia na szerokim polu - na wielu płaszczyznach), ale też zmiany nastrojów społecznych (RO 1:
Ludzie stali się sobie bardziej życzliwi; obecnie sytuacja wróciła do normy, tj. złośliwość, brak
zrozumienia

i

życzliwości;

RO 4: Ludzie są w podeszłym wieku – boją się). W jednym przypadku do głosu dochodzi – bardzo
rzadko obecna w wypowiedziach respondentów – uwaga odnosząca indywidualne doświadczenia do
ogólnej oceny działania państwa i jego administracji oraz elit jako czynnika warunkującego
zachowania
i postawy społeczne (RO 6: [Ludzie częściej myją ręce], ale robią to nie wszyscy, bo niektóre osoby
publiczne co innego mówią, a co innego robią. Mnie osobiście przeraża brak autorytetów).
Stąd uzasadnione wydaje się stwierdzenie dotyczące szerszego obrazu wyłaniającego się z
udzielonych odpowiedzi, że respondenci i prawdopodobnie ogół społeczności miasta w
decydującym stopniu traktuje pandemię oraz związane z nią uciążliwości i ograniczenia jako
zagadnienie „własne”, dotyczące indywidualnego losu i bliskiego otoczenia. Władza jest w tej
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ocenie

odpowiedzialna

za definiowanie zasadniczych sposobów postępowania (względnie za wsparcie gospodarki), ale jest
niejako niewidoczna i nieobecna w „prawdziwym życiu”, w sferze codziennych doświadczeń.
Tym samym pandemia zyskuje mocno „lokalny” charakter, w sferze oceny jest wyzwaniem przede
wszystkim dla społeczeństwa, a nie dla jakkolwiek szeroko i głęboko rozumianego państwa. Można
tak wnioskować także za sprawą analizy odpowiedzi na pytanie o to, co można zalecać mieszkańcom
zmagającym się z niedogodnościami pandemii, zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej (pytanie:
Jakie działania należałoby wdrożyć z zakresu promocji czynnych form aktywności oraz wskazania
wartościowego i efektywnego sposobu spędzania czasu wolnego, nabywania umiejętności zdrowej
rywalizacji, pokonywania słabości i kompleksów oraz alternatywnych możliwości wyładowania swoich
emocji, bez stosowania przemocy?) Odpowiedzi wyrażają raczej doświadczenie znużenia
ograniczeniami (Parafia pw. Św. Jana Bosko: Znieść obowiązek zakrywania twarzy), swoistej
bezradności (RO 3: Nie ma takich; RO 6: Nie mam pomysłu; RO 7: Nie ma takiej możliwości w
pandemii, ponieważ są ograniczenia co do zgromadzeń), względnie potoczne i zdroworozsądkowe
podejście
do problemów (RO 1: Aktywność ruchowa, gimnastyka Tai - chi, spotkana sąsiedzkie; RO 6: Na pewno
więcej ruchu, więcej spacerów, prawidłowego odżywiania się; RO 5: Jestem empatyczna, szkoda życia
na nerwy). Jedna z udzielonych odpowiedzi wyraża wiarę w skuteczność informacji w sferze
publicznej oraz tradycyjnych kanałów jej dystrybucji (13 Muz: Internet - dedykowana strona, prasa,
radio, telewizja, outdoor, komunikacja miejska, broszury informacyjne dystrybuowane pocztą do
skrzynek, dedykowana infolinia obsługiwana przez specjalistów – psychologów).

Ocena ta otwiera przestrzeń dla analizy opinii na temat ewentualnej efektywności działań
szkoleniowych w warunkach izolacji społecznej (odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób i jakie
realizować działania szkoleniowe dla mieszkańców w sytuacji izolacji społecznej?). Osoby
reprezentujące rady osiedla i zarazem starsze wiekiem wykazują przywiązanie do tradycyjnych
i oficjalnych kanałów dystrybucji informacji (RO 6: Więcej programów edukacyjnych w TV, radiu
nt. koronawirusa, ciekawe programy TV w ciągu dnia, filmy, koncerty, ciekawe programy kulinarne,
o majsterkowaniu; RO 7: Komputer, telefon, polecanie programów TV wnoszących właściwe
informacje szkoleniowe nt. zdrowia i różnych zachowań; RO 1: Dotyczące zdrowego trybu życia),
względnie ograniczone zaufanie do działalności szkoleniowej (RO 3: Sami się szkolimy).
Przedstawiciele ankietowanych organizacji nadzwyczaj zgodnie wyrażają przekonanie o
skuteczności internetu jako antidotum na ograniczenie innych form utrzymywania kontaktu (13
Muz: Za pośrednictwem Internetu oraz programów w lokalnych rozgłośniach radiowych i
telewizyjnych;
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Organizacja 1: Wydarzania - jeśli to możliwe - z udziałem publiczności - mniejsze grupy,
transmitowane online; Organizacja 2: Pomoc im w dostępie do Internetu, współczesnego sprzętu;
Parafia pw. Św. Jana Bosko: Wykorzystanie platform informacyjnych takich jak wszczecinie.pl;
infoludek.pl; radioszczecin.pl; szczecin.naszemiasto.pl; Przygotowanie ankiety on-line z prostymi
zapytaniami o oczekiwania naszych mieszkańców. Na zasadzie „burzy mózgu”). Pytanie o tematykę
spotyka się z odpowiedzią, której można z powodzeniem oczekiwać od reprezentantów starszego
pokolenia (13 Muz: W zakresie tych działań szkoleniowych znaleźć się powinny przede wszystkim:
edukacja nt. codziennych zachowań chroniących przed zachorowaniem, wskazówki nt. codziennych
zakupów

wskazówki

nt.

korzystania

ze służby zdrowia, inne, m.in. miejsca dostępu do kultury online, czaty z ważnymi osobami w
mieście, jak choćby z Prezydentem Miasta, osobami które mają dużą wiedzę, są autorytetami),
względnie
z odsunięciem rozwiązania w sferę konsultacji społecznych (Organizacja 1: Tematyka: warto może
skonsultować temat z organizacjami i podmiotami prowadzącymi tego typu działania także przed
pandemią, by porównać potrzeby szkoleniowe mieszkańców i zmiany względem nich). Trudno tu
zatem o wiarygodną propozycję działań, które w większej skali i z zaangażowaniem szerszego
spektrum narzędzi służyłyby poszerzeniu społecznej wiedzy w sytuacji pandemii i izolacji. Być może
właśnie „oswojenie” tego stanu, jego powiązanie z indywidualnie przeżywanymi ograniczeniami
i podejmowanymi działaniami skutecznie zamyka ścieżkę dla potrzeb rozpatrywanych na poziomie
całej społeczności i dostosowywanych do jej oczekiwań treści.

Pytani o najbardziej odpowiednie rozwiązania w zakresie wsparcia młodego pokolenia
doświadczonego skutkami pandemii (Pytanie: W jaki sposób i jakie realizować działania dla dzieci
i młodzieży w sytuacji izolacji społecznej?) przedstawiciele ankietowanych podmiotów zasadniczo
dzielą się między zwolenników obdarzenia odpowiedzialnością w tym względzie opiekunów
(RO 3: Nie wiem, to sprawa rodziców; RO 6: Realizację zadań (działań) dla dzieci i młodzieży w
sytuacji izolacji społecznej powinni ustalać rodzice, szkoła, ewentualnie włączyć do pomocy
wolontariat;
RO 7: Poświęcać dzieciom więcej czasu w domu, rozmowa, wspólne gotowanie, gry planszowe,
wypady w plener) oraz szerszego wykorzystania narzędzi interaktywnych, w domyśle koordynowanych przez wyznaczonych do tego zewnętrznych operatorów (13 Muz: Za pośrednictwem
Internetu - edukacja, kultura, rozrywka - oraz infolinii - pomoc psychologiczna; Organizacja 1:
Działania oparte na grywalizacji, odbywające się w części online, w części w ramach samodzielnych
działań;
Organizacja 2: Najlepiej online). Z jednym wyjątkiem (RO 1: Aktywność na świeżym powietrzu,
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spotkania on line w dni wolne od nauki) linia podziału przebiega tu między reprezentantami
starszego pokolenia skupionych na doświadczeniach wielopokoleniowych rodzin i dystrybucji
opieki w ich obrębie, a osobami aktywnymi w sferze działań projektowych i funkcjonowania sfery
publicznej. Pojawiają się głosy z dominującą nutą pesymizmu (RO 5: Zabezpieczyć dzieci i młodzież,
aby nie były złośliwe i agresywne; Parafia pw. Św. Jana Bosko: Dzieci i młodzież, są grupą mniejszego
ryzyka
i należałoby „powrócić do normalności”, co zresztą się dzieje. W Szwecji do szkoły posyłane są dzieci,
których rodzice chorują. Tego co straciliśmy w przestrzeni edukacji i wychowania dzieci tak szybko nie
nadrobimy). Współgra ona z rzucającym się w oczy skupieniem na świadczeniu wsparcia na rzecz
przedmiotowej grupy odbiorców, przy wyraźnie słabszym oczekiwaniu jego aktywnego uczestnictwa.
Jak zdaje się wynikać z przedstawionych opinii, dzieci i młodzież wymagają w istniejącej sytuacji
przede wszystkim opieki, względnie wsparcia i działalności interwencyjnej w reagowaniu na
konkretne problemy.

W refleksji nad możliwymi formami wsparcia seniorów (odpowiedzi na pytanie; W jaki sposób i jakie
realizować działania dla seniorów w sytuacji izolacji społecznej?) również dominuje postawa
skupiona na dostrzeganiu kruchości i wymaganiu wsparcia (RO 6: Kontakty telefoniczne, ciekawe
programy TV i programy radiowe; RO 7: Częstsze kontakty telefoniczne, informacje do skrzynek
pocztowych
o różnych możliwościach w pandemii – kontakty, nr telefonu, zalecenia , nakazy itp.; RO 5: Pomagać
seniorom w zakupach). Druga grupa odpowiedzi nieco przełamuje tę wizję postulując możliwie
bezpieczne formy aktywizacji i wsparcia (RO 1: Spotkania w klubach seniora i na świeżym powietrzu;
Parafia pw. Św. Jana Bosko: Umożliwić spotkania na otwartej przestrzeni z zachowaniem dystansu
społecznego; RO 3: Seniorzy mają działki, zostali pozbawieni nawet wyjazdów integracyjnych). Osoby
aktywne w sferze publicznej i działaniach projektowych i tutaj widzą rolę internetu,
choć ze świadomością ciążących nad tym rozwiązaniem ograniczeń (Organizacja 1: To trudny temat
zważywszy na duże zagrożenie zdrowia seniorów oraz ich ograniczony dostęp i umiejętność
posługiwania się technologią komputerową, Internetem), ale też przy raczej konserwatywnym,
tradycyjnym

postrzeganiu

trybu

funkcjonowania

i

obiegu

informacji

wśród

seniorów

(13 Muz: Za pośrednictwem Internetu, programów w lokalnych rozgłośniach radiowych i
telewizyjnych - edukacja, kultura, rozrywka, porady jak robić zakupy, infolinii - pomoc psychologiczna,
pomoc
z zakupami - zmniejszenie bezrobocia zatrudniając osoby bezrobotne). Pojawia się też propozycja
wykorzystania konkretnego studium przypadku (Organizacja 2: Tak jak czyni to Obiekt kreatywny
Jadwiga i ich partnerzy).
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Kwestia ewentualnych nowych form komunikacji ze społecznością miasta (pytanie: Jakie stosować
nowe formy komunikacji na temat działań zrealizowanych i planowanych na obszarze rewitalizacji?)
widziana jest przez respondentów przede wszystkim przez pryzmat mimo wszystko tradycyjnych
form komunikowania się (RO 7: Ulotki do skrzynek pocztowych, informowanie poprzez prezesów i
zarządców budynków mieszkalnych, spotkania z mieszkańcami w plenerze – na ich ulicach,
podwórkach; Parafia pw. Św. Jana Bosko: Warto oznaczyć te miejsca, i zamieścić informację na
stronach i portalach społecznościowych; 13 Muz: Powołanie małej, kilkuosobowej instytucji, z mini
kawiarenką

-

coś na kształt świetlicy środowiskowej, albo Domu Jutra Ikei, do której można przyjść, spędzić czas
z osobami z tego obszaru, czerpać wiedzę nt. planowanych zmian, uzyskać pomoc - także w
znalezieniu pracy, edukacji, szkoleń, wsparcie, ale też to wsparcie dać - materialne i merytoryczne).
Zgłaszane są też propozycje adaptacji (Organizacja 2: Tak jak czyni to TuCentrum.Szczecin - on Line kontakt bezpośredni - i inne incydentalne formy wynikające z sytuacji i potrzeby chwili) oraz własne
pomysły (RO 6: Akcja: poznaj swojego sąsiada – np. podwórkowe spotkania, organizowanie pomocy
sąsiedzkiej). W ocenie jednego respondenta „niekoniecznie muszą być nowe, ale powinny być
zastosowane szeroko i równolegle: prasa, lokalne radio i telewizja, Internet, kampania w przestrzeni
miejskiej. I jeszcze raz: wzmocnienie organizacji/podmiotów już działających na tym terenie choćby
poprzez prowadzenie wymiany komunikacyjnej i otwarcie <<miejskich>> kanałów komunikacji”
(Organizacja 1).

5. Analiza wywiadów grupowych
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Doświadczenie pandemii i związanych z nią ograniczeń
Pierwszą reakcję na pandemię stanowiła intensyfikacja ruchu i działań, z czasem „aktywność
wszelaka zamarła – wszyscy byli przerażeni” (FGI nr 2). Sama rzeczywistość niejako zmieniła swoją
istotę,
w pewnym stopniu zmianie uległ świat wokół mieszkańców i działających na ich rzecz grup i
organizacji (FGI nr 1: Pandemia zmieniła optykę patrzenia na codzienność. Jest to odczucie gniewu i
bezradności
z powodu braku kontroli nad działaniami). Pandemia powstrzymała naturalny cykl formułowania
i wdrażania projektów, zawiesiła dotychczasowe doświadczenia i postawiła pod znakiem zapytania
gromadzone kompetencje, sposoby postepowania (FGI nr 2: Dotychczasowe projekty w dziedzinie
kultury trzeba było zawiesić. Lato było wolne od zagrożeń i był to okres bardzo aktywny. W tej chwili
jest tragedia – trzeba dać szansę osobom, które pozostają bez środków na życia, a są wartościowe).
Działalność w przestrzeni publicznej jako taka staje pod znakiem zapytania. Utrudnione są jej
elementarne aspekty, począwszy od fazy planowana i nawiązywania kontaktów po faktyczną
realizację (FGI nr 2: Nie można planować jakichkolwiek projektów. Odbija się to na działalności,
zwłaszcza
w odniesieniu do współpracy ponadlokalnej). Zmienia się wręcz optyka pracy w przestrzeni
publicznej, podstawowe intuicje organizujących działania (FGI nr 1: Brak możliwości realizacji
projektów, bo nie mogliśmy zorganizować dużych projektów, w których mieliśmy zaplanowane duże
zgromadzenia).
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Sami liderzy i aktywiści nie są wolni od stresu i obaw związanych z utrzymywaniem się bądź
narastaniem zagrożenia (FGI nr 2: Osobiście przeżyłem ograniczenie przestrzeni. Moja mobilność była
bardzo ograniczona. W pewnym momencie odezwał się we mnie duży stres, kiedy prognozy
wskazywały na wręcz tragiczny obraz sytuacji). Do liderów w pandemii dociera świadomość, że jest
ona dla nich próbą i wyzwaniem zarówno dla ludzi, jak i dla osób biorących odpowiedzialność za
grupę

i

każda

z tych ról wymaga świadomości i kompetencji (FGI nr 1: Pandemia dla mnie to kawał czasu i różnie ją
przeżywałam. To takie wahania mocy pomiędzy poczuciem, że wszystko możemy zrobić, po poczucie
całkowitej bezradności). Dzięki temu stają niejako po drugiej stronie, w gronie adresatów działań,
tych, którzy poprzez pandemię widzą działania społeczne i projekty w dłuższej perspektywie. Gra
bardziej pokrywa się tu z realnym życiem, reguł nie wyznacza projekt, ale właśnie życie samo. Ta
zmiana perspektywy przynosi ze sobą nowe rozumienie (FGI nr 1: Szukając pozytywów, to cieszę się,
że znaleźliśmy czas na pracę organiczną). Do głosu dochodzą nowe kompetencje i konieczność bycia
gotowym na nowe i nieznane (FGI nr 1: Mam wrażenie, że na stałe się wszystko zmienia. Planując
nasze działania jesteśmy przygotowani na wszystko).

Przedmiot i skala problemów i wyzwań
Problemy dostrzegane w skali lokalnej są ekstrapolowane na wymiar miasta. Sytuacja pandemii
podbija i uwydatnia ograniczenia strukturalne, czyni bardziej dojmującymi wyzwania rozwojowe,
których korzenie sięgają okresu sprzed pandemii i wiążą się z szerszym kontekstem społecznoekonomicznym (FGI nr 2: Takie miasto jak Szczecin wiele traci na izolacji. Rośnie frustracja wśród
młodzieży, choćby tegorocznych maturzystów i świeżo upieczonych studentów. Młodzież nie ma
pracy). W trudniejszych realiach aktywiści społeczni dostrzegają strukturalny charakter deficytów i
problemów społecznych, ograniczenia ram i relacji, które pozwalają nawiązywać społeczeństwu
kontakt z osobami i środowiskami potrzebującymi wsparcia (FGI nr 1: Najtrudniej jest działać w
obrębie

podwórek,

a one są kluczowe dla rewitalizacji społecznej. Trzeba się do tego przygotować, ale trudno się do tego
przygotować. Brak mi takich ram, które wyznaczałyby mi naszą działalność. Jest to problem nie tylko
nasz, ale też dla dysponujących środkami publicznymi).
Sytuacja pandemii w sposób wtórny definiuje odbiorców wsparcia i ich potrzeby. Uwaga aktorów
życia publicznego i animatorów zmian kieruje się ku dzieciom jako grupie wymagającej wsparcia
i potencjalnie podlegającej negatywnym zjawiskom (FGI nr 1: „Mobilne place zabaw” są w pewnym
stopniu skutecznym działaniem na rzecz dzieci. Trzeba pomyśleć o rodzicach; FGI nr 2: Należy
animować zajęcia dla dzieci: w okresie pandemii można pokazać inne wzory niż te prezentowane
przez rodziców). Dobrym kierunkiem wydaje się budowanie solidarności międzypokoleniowej,
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odzyskiwanie relacji, kiedy indziej łatwo zarzucanych (FGI nr 2: Można łączyć aktywności dzieci
i dziadków, np. poprzez remontowanie różnych artefaktów sztuki [...]. Osobną kwestią jest
aktywizacja seniorów i dzieci przy pielęgnowaniu podwórkowej zieleni. Warto takie działania
wspierać, gdyż są one sprawdzone i przynoszą zarówno efekty społeczne, jak i ekologiczne). Praca
bezpośrednio wśród rodzin dotkniętych ograniczeniami rodzi świadomość tego, że same dla siebie są
one

najcenniejszą

wartością

i potencjalnym systemem dystrybucji wsparcia (FGI nr 1: Można pomyśleć o tym, aby animatorami
byli rodzice i dziadkowie. Być może należy przygotować te osoby do animacji przez Internet. Trzeba
pomyśleć o starszym rodzeństwie w rodzinach, które musi zajmować się młodszym rodzeństwem, jest
to zapewne kolejna grupa docelowa […]. Być może należy pomyśleć o dokształcaniu rodziców do tej
nowej sytuacji). Nowe wyzwanie polega zatem raczej na podnoszeniu efektywności działań
mentoringowych i animowania wsparcia, niż jego bezpośredniej, pochodzącej z zewnętrz dystrybucji.
Do głosu dochodzą podstawowe kategorie, które w niewystarczającym stopniu materializują się
w życiu współczesnych wspólnot, a stanowią niezmiennie o ich żywotności (FGI nr 1: Instytucje
animujące powinny oddziaływać i przywracać sąsiedztwo. Szkoda, że Internet nie jest odpowiedzią
na sąsiedztwo).
Wywiady ujawniają istotne rysy profilu społeczności zamieszkującej przedmiotowy obszar.
Gentryfikacja najwyraźniej wywiera piętno na relacjach społecznych. Żywsze są one wśród
tradycyjnych mieszkańców (FGI nr 2: w plombach, gdzie ludzie nie są zantagonizowani i na
podwórkach odbywa się wiele imprez organizowanych spontanicznie).
Nowi lokatorzy pozostają w izolacji bądź nie są zainteresowani budowaniem wspólnotowej
tożsamości i więzi przekraczające wąsko rozumiane ramy sąsiedztwa (FGI nr 2: większość
mieszkańców, to mieszkańcy tymczasowi – osoby wynajmujące mieszkania. Taka sytuacja prowadzi
do postępującej izolacji.)
Instytucjonalne formy integracji mieszkańców (FGI nr 2: Ważnym elementem aktywizacji
mieszkańców są rady osiedli, które mogą wspierać różnego rodzaju aktywność).
Wywiady ujawniają przedmiot i specyfikę dokonującej się zmiany charakteru przestrzeni objętej
analizą (FGI nr 2: Zmiany architektury w Śródmieściu są pozytywne. Ograniczenie ruchu
samochodowego jest korzystne. Ludzie mają szanse się spotykać).
Zmiana przestrzeni nie przebiega bezwzględnie w sposób udany, pozytywny (FGI nr 2: Brakuje miejsc
przyjaźnie zrobionych dla ludzi: choćby stoły pingpongowe, które nie wypełniają swojej roli).
Mankamenty przestrzeni stają się dla zewnętrznych obserwatorów widoczne w najbardziej
elementarnych, kluczowych dla funkcjonowania poszczególnych grup mieszkańców obszarach
(FGI nr 1: Ze strony miasta powinno być przygotowanie infrastruktury dla osób starszych: ławek,
równych chodników). Swoje ograniczenia ujawnia sfera bezpośredniego otoczenia samych mieszkań,
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ta która oddaje sposób pozycjonowania się mieszkańców wobec otoczenia, determinuje relacje
z bliskimi sąsiadami (FGI nr 1: Mamy tutaj mieszkania wynajmowane. Mieszkania w blokach
są odgrodzone kratą. Kiedyś można było przechodzić przez bramy i podwórka. Teraz trudno się
poruszać. Kwartały są porozdzielane. Miejsca spotkań są ograniczone). To rodzi potrzebę
formułowania

bezpośrednich

wniosków

i

postulatów

odnośnie

charakteru

rozwiązań

przestrzennych, jakości przestrzeni w miejscu codziennego życia mieszkańców (FGI nr 1: Należy
zmienić infrastrukturę, aby miasto było przyjazne dla dzieci i seniorów. Trzeba tak zaplanować
przestrzeń, aby było możliwe realizowanie potrzeby wspólnego przebywania […]. Warto pomyśleć
o przygotowaniu infrastruktury dla wsparcia kontaktów bezpośrednich, np. poprzez rotacyjne
spotkania).

Nowe doświadczenia w zakresie form i trybu prowadzenia działalności
Kontakt jest jedną z podstawowych kategorii opisujących logikę procesu społecznego i istotę
potrzeby uzyskiwania zewnętrznego wsparcia (FGI nr 2: Konieczny jest bezpośredni kontakt. Samo
przynoszenie zakupów nie wystarcza. Czasami ważniejsza jest jakaś rozmowa). Ów kontakt i sposób
jego wykorzystywania ulega przemodelowaniu. Na podstawowym poziomie zakwestionowaniu
ulegają elementarne czynności, jeśli w grę wchodzi fizyczna bliskość (FGI nr 1: W czasie pandemii
ludzie nie chcą niczego przyjmować. To dotyczy nawet zaproszeń czy jakichś gadżetów). Jeszcze
trudniej jest przechodzić na bardziej złożone formy relacji (FGI nr 1: Forma zdalna powoduje, że
mamy ograniczony dostęp do osób aktywnych. Właściwie jesteśmy zdani na te osoby, z którymi
możemy się skontaktować). Zmienia się wartościowanie kontaktów, ich miejsce w hierarchii wartości
i porządku organizacji pracy społecznej oraz współpracy ze społecznością (FGI nr 1: o ile wcześniej
miałam dość kontaktów z ludźmi, to teraz bardzo się cieszę na każdy kontakt. Ostatnio miałam
sytuację, że ludzie już powinni wyjść, a oni nie chcieli. Byli dłużej. Trudno zrezygnować z wyjścia na
jakąś imprezę).
Komunikacja staje w centrum zainteresowania i jest obszarem poszukiwania nowych rozwiązań (FGI
nr 1: Dotychczasowe kanały komunikacji są nieskuteczne. Trzeba pomyśleć o nowych kanałach
komunikacyjnych. Czasami więcej dają gazetki lub tablice ogłoszeniowe).
Intuicyjnie uwaga kierowana była na internet i wszelkiego rodzaju działania w przestrzeni wirtualnej
jako sposób przełamywania ograniczeń przestrzeni i kontaktu fizycznego (FGI nr 2: Internet może
służyć organizowaniu różnych form aktywności: plastycznej, aktorskiej, po prostu aktywności
artystycznej. Może dać to bardzo dobre wyniki). Rozumienie tego rodzaju narzędzi ulega jednak
zmianie, przestają być prostym antidotum i odpowiedzią na wszystko (FGI nr 1: Myśleliśmy, że można
się

przygotować

do działań on-line, tak, jakbyśmy lecieli na Marsa. Jednak to jest trudne. Możemy teraz realizować
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projekty, ale jest to realizacja w ograniczonym zakresie, jedynie w małych grupach). Po raz kolejny
staje się jasne, że „internet nie jest dla wszystkich” (FGI nr 1: Spotkania on-line są trudne, bo seniorzy
są wykluczeni z Internetu. Trudno znaleźć substytut kontaktów bezpośrednich. Jak zachęcić do gry
w bingo on-line?)

Pojawiają się nawet elementy swego rodzaju zmęczenia internetem jako

narzędziem działania i sferą aktywności, świadomość jego negatywnych oddziaływań (FGI nr 1:
Internet nie jest żadnym rozwiązaniem dla rewitalizacji. Nie wiem kto uczestnicy w imprezy
internetowej. Ja nie mam absolutnie gwarancji, czy podjęte działania trafią do ludzi, którzy są grupą
docelową.

Nie

wiem

nawet,

czy są to mieszkańcy Szczecina).
Kultura okazuje się produktywna jako forma i przestrzeń działania. Ujawnia się jej potencjał
odmienności, zainteresowania kunsztem jako punktem zaczepienia dla społecznej uwagi (FGI nr 1:
Fajnym pomysłem są koncerty na podwórkach; FGI nr 2: Ciekawym działaniem była „Szopenizacja”,
gdzie na platformie umieściliśmy fortepian i 3 maja odbył się koncert. Myślę, że jest to dobry pomysł
na animację kultury. Przynajmniej patrząc na pozytywną reakcję ludzi).
Pandemia stworzyła przestrzeń dla nieoczywistej formy integracji społecznej – dla animowania ruchu
fizycznego (FGI nr 2: Należy inwestować w aktywność fizyczną, nawet w malutkich grupach
na odległość np. 5 metrów. Należy skłaniać ludzi do ruchu. Bez ruchu obniża się odporność i
aktywność umysłowa. Można organizować różne formy aktywności fizycznej np. w parkach).
Wyciszenie miasta stworzyło okazję i motywację do podejmowania działań społecznych,
aktywizujących mieszkańców (FGI nr 2: malowanie trzepaków, rozdawanie cebulek kwiatów, „Było
moje, będzie twoje” – akcja przekazywania starych tabletów i komputerów nowym użytkownikom).
W nieco dłuższej perspektywie aktywiści doświadczali pozytywnych przejawów wzmożenia
zainteresowania aktywnością samych mieszkańców oraz osób skłonnych do działania, potrzeba
działania bądź bezinteresownego niesienia pomocy (FGI nr 2: W okresie pandemii miałem wręcz
więcej kontaktów społecznych – zaczęły się odzywać osoby, z którymi od dawna nie miałem
kontaktu).
Patrząc bardziej kompleksowo okazuje się, że inspiracji warto poszukiwać w najbardziej
elementarnych potrzebach i doświadczeniach, w tym, co odwołuje się do elementarnego porządku
dnia i podstawowych zachowań oraz czynności (FGI nr 1: Świetnym sposobem aktywizacji osób
starszych były darmowe obiady dla seniorów. Trzeba do tego wrócić, aby ludzie chcieli wychodzić
z domu. Oczywiście w warunkach pandemii, ze wszystkimi obostrzeniami, ale żeby jednak wychodzili).
Można przyjąć, że odbiorcy takich inicjatyw widzą w nich przede wszystkim przejaw normalności i
naturalności, do której lgną w sytuacji zagrożenia, niestabilności i izolacji. To owa naturalność
odbudowuje zaufanie i więź ze wspólnotą.
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Potrzebne okazuje się działanie punktowe i precyzyjne (FGI nr 1: Konieczne jest działanie
bezpośrednie. Ważne są mikro dotacje, które aktywizują kręgi sąsiedzkie).
Działanie w małej skali, bezpośrednio wśród ludzi i w zetknięciu z realnymi problemami rodzi
doświadczenie dystansu do oczekiwania spektakularnych sukcesów i bezwzględnego przywiązania
do wielkoprojektowych kryteriów. Aktywiści społeczni czasu pandemii zyskują realizm w spojrzeniu
(FGI nr 1: Trzeba testować pomysły – w tej chwili ciężko coś wymyśleć, ale można różne pomysły
sprawdzać). Realizm równoważy maksymalizm (FGI nr 1: Mamy prawo popełniać błędy i nie zawsze
możemy osiągnąć wskaźniki, których oczekują donatorzy. Oczekujemy wyrozumiałości ze strony
naszych zleceniodawców.)
Pytania badawcze
Samoocena i tożsamość animatorów w
okresie pandemii
1. Jak wpłynęła na P. pandemia?
2. Jakie
spowodowała
ograniczenia?
3. Jakie
potrzeby
zostały
wzmocnione, a jakie osłabione
w wyniku pandemii?

Reprezentatywne wypowiedzi:
Pandemia zmieniła optykę patrzenia na codzienność.
Jest to odczucie gniewu i bezradności z powodu braku
kontroli na działaniami. Forma zdalna powoduje, że
mamy ograniczony dostęp do osób aktywnych.
Właściwie jesteśmy zdani na te osoby, z którymi
możemy się skontaktować.
Przystosowałam się do sytuacji: o ile wcześniej miałam
dość kontaktów z ludźmi, to teraz bardzo się cieszę na
każdy kontakt. Ostatnio miałam sytuację, że ludzie już
powinni wyjść, a oni nie chcieli. Byli dłużej. Trudno
zrezygnować z wyjścia na jakąś imprezę.
Dla mnie jest ciężko. Prowadzę grupę na Facebooku.
Uczestnicy chcieli się spotykać, ale w tej chwili nie mogę
się spotykać. Są to zajęcia z kobietami
w depresji, a ze względu na to co nie jest, to nie można.
Myśleliśmy, że można się przygotować do działań online, tak, jakbyśmy lecieli na Marsa. Jednak to jest
trudne. Możemy teraz realizować projekty, ale jest to
realizacja w ograniczonym zakresie, jedynie w małych
grupach.
Pandemia dla mnie to kawał czasu i różnie ją
przeżywałam. To takie wahania mocy pomiędzy
poczuciem, że wszystko możemy zrobić, po poczucie
całkowitej bezradności.
Brak możliwości realizacji projektów, bo nie mogliśmy
zorganizować dużych projektów, w których mieliśmy
zaplanowane duże zgromadzenia. Szukając pozytywów,
to cieszę się, że znaleźliśmy czas na pracę organiczną.
Pierwszy lockdown dał okazję do malowania trzepaków,
bo nikomu to nie przeszkadzało. Innym działaniem było
rozdawanie cebulek kwiatów, aby ludzie zajmowali się
roślinkami.
„Było moje, będzie twoje” – akcja przekazywania
starych tabletów i komputerów nowym użytkownikom.
Działania nakierowane były na większy dostęp do
komunikacji.
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Pytania badawcze

Reprezentatywne wypowiedzi:
Ustawa o pandemii dawała też możliwość poruszania
się po mieście, co dawało dużą zachętę dla
wolontariuszy, którzy nie chcieli siedzieć w domu.
Aktywność wszelaka zamarła – wszyscy byli przerażeni.
Osobiście przeżyłem ograniczenie przestrzeni. Moja
mobilność była bardzo ograniczona.
W pewnym momencie odezwał się we mnie duży stres,
kiedy prognozy wskazywały na wręcz tragiczny obraz
sytuacji.
Należy zdrowo żyć. Trzeba się poruszać.
W okresie pandemii miałem wręcz więcej kontaktów
społecznych – zaczęły się odzywać osoby, z którymi od
dawna nie miałem kontaktu.
Dotychczasowe projekty w dziedzinie kultury trzeba było
zawiesić. Lato było wolne od zagrożeń i był to okres
bardzo aktywny. W tej chwili jest tragedia – trzeba dać
szansę osobom, które pozostają bez środków na życia, a
są wartościowe.

Diagnoza sytuacji
4. Jakie działania powinny zostać
realizowane dla mieszkańców
w okresie izolacji społecznej?
Jak
i
gdzie
powinny
być
realizowane? Kto miałby brać w
nich udział (jakie
grupy
społeczne, tj. dzieci, seniorzy
itd.)? Kto powinien to robić?
5. Jakie
działania
można
przeprowadzić, żeby wesprzeć
mieszkańców w radzeniu sobie
w
sytuacjach
trudnych
i kryzysowych?
6. Z
jakimi
problemami
wynikającymi z przedłużającego
się okresu ograniczeń w życiu
społecznym
i gospodarczym P. się boryka?
Co musiałoby się stać, żeby te
problemy
zminimalizować?
Jakie działania podjąć, żeby
uniknąć takiej sytuacji w
przyszłości?
7. Kto najbardziej ucierpiał na
skutek
wprowadzonych
ograniczeń
związanych
z
zagrożeniem
epidemiologicznym i dlaczego?
Co należałoby zrobić, żeby

Należy popatrzeć na to z perspektywy mieszkańca.
Mamy tutaj mieszkania wynajmowane. Mieszkania
w blokach są odgrodzone kratą. Kiedyś można było
przechodzić przez bramy i podwórka. Teraz trudno się
poruszać. Kwartały są porozdzielane. Miejsca spotkań
są ograniczone. Dotyczy to wszystkich mieszkańców.
Kontakty międzyludzkie są ograniczone. Spotkania online są trudne, bo seniorzy są wykluczeni
z Internetu.
Trudno znaleźć substytut kontaktów bezpośrednich. Jak
zachęcić do gry w bingo on-line?
Ludzie są znudzeni siedzeniem przed monitorem
i brakiem możliwości kontaktu.
Świetnym sposobem aktywizacji osób starszych były
darmowe obiady dla seniorów. Trzeba do tego wrócić,
aby ludzie chcieli wychodzić z domu. Oczywiście
w warunkach pandemii, ze wszystkimi obostrzeniami,
ale żeby jednak wychodzili.
Nie możemy tworzyć grup, więc jest trudno.
Fajnym pomysłem są koncerty na podwórkach.
Spróbujmy kontynuować sprawdzone formy.
W czasie pandemii ludzie nie chcą niczego przyjmować.
To dotyczy nawet zaproszeń czy jakichś gadżetów.
Najtrudniej jest działać w obrębie podwórek, a one są
kluczowe dla rewitalizacji społecznej.
Trzeba się do tego przygotować, ale trudno się do tego
przygotować. Brak mi takich ram, które wyznaczałyby
mi naszą działalność. Jest to problem nie tylko nasz, ale
też dla dysponujących środkami publicznymi.
Największym problemem jest brak bezpośredniej
komunikacji.
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Pytania badawcze
zmniejszyć te straty? Jakie
działania podjąć, żeby uniknąć
takiej
sytuacji
w przyszłości?

Planowane działania w okresie
pandemii
8. Kto wymaga w pierwszej
kolejności wsparcia w ramach
działań rewitalizacyjnych?
9. Jakie działania w sferze
społecznej należałoby podjąć,
żeby
kontynuować
proces
rewitalizacji?
10. Jak należy wspierać lokalne
firmy/podmioty gospodarcze na
obszarze rewitalizowanym?
11. Jak zmieniło się życie P. w
okresie pandemii oraz jaki jest
zakres
i charakter zmian zachowania?
12. Jakie
obszary
życia
mieszkańców uległy zmianie w
związku
z pandemią?
13. Czy mieszkańcy zmienili swoje
zachowanie? Jakie to są
zmiany? Czy są stałe?
14. Jakie
działania
należałoby

Reprezentatywne wypowiedzi:
Ze strony miasta powinno być przygotowanie
infrastruktury dla osób starszych: ławek, równych
chodników. Instytucje animujące powinny oddziaływać i
przywracać sąsiedztwo. Szkoda, że Internet nie jest
odpowiedzią na sąsiedztwo.
Pandemia zablokowała pewne plany, które chcieliśmy
zrealizować.
Konieczny jest bezpośredni kontakt. Samo przynoszenie
zakupów nie wystarcza. Czasami ważniejsza jest jakaś
rozmowa.
Zmiany architektury w Śródmieściu są pozytywne.
Ograniczenie ruchu samochodowego jest korzystne.
Ludzie mają szanse się spotykać.
Brakuje miejsc przyjaźnie zrobionych dla ludzi: choćby
stoły pingpongowe, które nie wypełniają swojej roli.
Wojska Polskiego wymaga zmiany.
Brak jest sztuki ulicznej, która przyciągałaby ludzi do
tworzenia wspólnoty.
Inaczej jest w plombach, gdzie ludzie nie są
zantagonizowani i na podwórkach odbywa się wiele
imprez organizowanych spontanicznie.
Sytuacja jest zła, ponieważ większość mieszkańców, to
mieszkańcy tymczasowi – osoby wynajmujące
mieszkania. Taka sytuacja prowadzi do postępującej
izolacji.
Mam wrażenie, że na stałe się wszystko zmienia.
Planując nasze działania jesteśmy przygotowani na
wszystko.
Konieczne jest działanie bezpośrednie. Ważne są mikro
dotacje, które aktywizują kręgi sąsiedzkie.
Internet nie jest żadnym rozwiązaniem dla rewitalizacji.
Nie wiem kto uczestnicy w imprezy internetowej. Ja nie
mam absolutnie gwarancji, czy podjęte działania trafią
do ludzi, którzy są grupą docelową. Nie nawet, czy są to
mieszkańcy Szczecina.
Dotychczasowe kanały komunikacji są nieskuteczne.
Trzeba pomyśleć o nowych kanałach komunikacyjnych.
Czasami więcej dają gazetki lub tablice ogłoszeniowe.
„Mobilne place zabaw” są w pewnym stopniu
skutecznym działaniem na rzecz dzieci.
Trzeba pomyśleć o rodzicach. Mieliśmy takie działanie
„Komiks od Środka”. Miało to się odbyć w ramach
bezpośrednich konsultacji, więc działania on-line nie
przyniosły żadnych rezultatów.
Trzeba testować pomysły – w tej chwili ciężko coś
wymyśleć, ale można różne pomysły sprawdzać.
Można pomyśleć o tym, aby animatorami byli rodzice i
dziadkowie. Być może należy przygotować te osoby do
animacji przez Internet.
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wdrożyć
z zakresu promocji czynnych
form aktywności oraz wskazania
wartościowego i efektywnego
sposobu
spędzania
czasu
wolnego,
nabywania
umiejętności
zdrowej
rywalizacji,
pokonywania
słabości
i
kompleksów
oraz
alternatywnych
możliwości
wyładowania swoich emocji,
bez stosowania przemocy?
15. W jaki sposób i jakie realizować
działania szkoleniowe dla
mieszkańców w sytuacji izolacji
społecznej?
16. W jaki sposób i jakie działania
realizować dla dzieci i młodzieży
w sytuacji izolacji społecznej?
17. W jaki sposób i jakie realizować
działania dla seniorów w
sytuacji izolacji społecznej?
18. Jakie stosować nowe formy
komunikacji na temat działań
zrealizowanych i planowanych
na obszarze rewitalizacji?

Reprezentatywne wypowiedzi:
Trzeba pomyśleć o starszym rodzeństwie w rodzinach,
które musi zajmować się młodszym rodzeństwie, Jest to
zapewne kolejna grupa docelowa.
Należy zmienić infrastrukturę, aby miasto było przyjazne
dla dzieci i seniorów. Trzeba tak zaplanować przestrzeń,
aby było możliwe realizowanie potrzeby wspólnego
przebywania.
Być może należy pomyśleć o dokształcaniu rodziców do
tej nowej sytuacji.
Warto pomyśleć o przygotowaniu infrastruktury dla
wsparcia kontaktów bezpośrednich, np. poprzez
rotacyjne spotkania.

Podsumowanie

Pandemia jest dużym wyzwaniem. Rewitalizacja jest
działaniem społecznym. Tymczasem izolacja zabija
rewitalizację. Trzeba szukać nowych rozwiązać.
Mamy prawo popełniać błędy i nie zawsze możemy
osiągnąć wskaźniki, których oczekują donatorzy.

Ciekawym działaniem była „Szopenizacja”, gdzie na
platformie umieściliśmy fortepian i 3 maja odbył się
koncert. Myślę, że jest to dobry pomysł na animację
kultury. Przynajmniej patrząc na pozytywną reakcję
ludzi.
Trzeba być elastycznym.
Działania są prototypowe, bo nie wiadomo jaka jest
pora roku, a jakie są potrzeby mieszkańców.
Należy inwestować w aktywność fizyczną, nawet
w malutkich grupach na odległość np. 5 metrów.
Należy skłaniać ludzi do ruchu. Bez ruchu obniża się
odporność i aktywność umysłowa.
Można organizować różne formy aktywności fizycznej
np. w parkach.
Internet może służyć organizowaniu różnych form
aktywności: plastycznej, aktorskiej, po prostu
aktywności artystycznej. Może dać to bardzo dobre
wyniki.
Należy animować zajęcia dla dzieci: w okresie pandemii
można pokazać inne wzory niż te prezentowane przez
rodziców.
Można łączyć aktywności dzieci i dziadków, np. poprzez
remontowanie różnych artefaktów sztuki.
Osobną kwestią jest aktywizacja seniorów i dzieci przy
pielęgnowaniu podwórkowej zieleni. Warto takie
działania wspierać, gdyż są one sprawdzone
i przynoszą zarówno efekty społeczne, jak
i ekologiczne.
Ważnym elementem aktywizacji mieszkańców są rady
osiedli, które mogą wspierać różnego rodzaju
aktywność.
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Reprezentatywne wypowiedzi:
Oczekujemy wyrozumiałości ze strony naszych
zleceniodawców.
Nie można planować jakichkolwiek projektów. Odbija
się to na działalności, zwłaszcza w odniesieniu do
współpracy ponadlokalnej.
Cierpi
współpraca
międzynarodowa,
w
tym
transgraniczna. Mniej jest klientów, odbiorców usług,
choćby gastronomii, co widzimy i słyszymy od
restauratorów.
Takie miasto jak Szczecin wiele traci na izolacji.
Rośnie
frustracja
wśród
młodzieży,
choćby
tegorocznych maturzystów i świeżo upieczonych
studentów. Młodzież nie ma pracy.

6. Modele działań w sferze społecznej adekwatne do zmieniającej się
rzeczywistości, pozwalające na kontynuację procesu rewitalizacji.
Doświadczenia kryzysu zgromadzone w związku z pandemią i wprowadzonymi w jej następstwie
ograniczeniami są dla miasta i jego społeczności zbyt cennym kapitałem, by mogły zostać
zmarnowane. Rzuciły one nowe światło na obecne i potencjalne przyszłe funkcjonowanie obszaru
poddawanego rewitalizacji, zachodzące w jego obrębie procesy, na rozbieżności interesów i deficyty,
jakie stoją na przeszkodzie przede wszystkim w nawiązywaniu efektywnych relacji i współpracy.
Obszar rewitalizowany jest tu traktowany przede wszystkim jako przestrzeń fizyczna dla
kształtowania wspólnoty i wspólnotowych aktywności, wobec tego komunikacja i współpraca, jak też
tworzenie warunków dla ich wtórnego zaistnienia, jawią się jako najważniejsze cele w
podejmowanych działaniach naprawczych i organizacyjnych. Odpowiada to zarówno zamierzonemu
w ramach bieżącej diagnozy odwołaniu do potrzeb sfery społecznej, jak i przyjęcie za punkt
odniesienia kontekstu zmieniającej się rzeczywistości. Należy przyjąć, że zmiana może być w coraz
większym stopniu stanem naturalnym dla miasta i rewitalizowanego obszaru, a zdolność
adaptowania się do niej – przyjmowania punktów widzenia i sposobów działania wymaganych przez
zmianę i dostosowanych do realiów zmiany – przesądzać o jakości miasta i ulicy dla interesariuszy, w
dłuższej perspektywie – o ich konkurencyjności i żywotności tego obszaru. Kompetencje nie
uwzględniające kontekstu zmiany już obecnie okazują się nieprzydatne, nawet jeśli zdają się
efektywnie obsługiwać innego rodzaju postulaty i modele działania. Prawidłowość ta w kolejnych
latach ulegać będzie jedynie pogłębieniu i nasileniu.
W związku z powyższym zaproponowano poniżej kilka modeli działań w sferze społecznej
nawiązujących

do

przywoływanej

zmienności

oraz

mającej

na

celu

jej

uwzględnienie
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i zagospodarowanie jako składowej rozwoju miasta i wzmacniania jego społeczności w związku
z przedmiotowym obszarem. Sfera społeczna występuje w nich zarówno jako właściwe środowisko
antycypowanej realizacji operacji („wśród społeczności”), jak i siła napędowa podejmowanej
interwencji („dla społeczności” oraz „ze społecznością”). Zawartym implicite w proponowanym
podejściu założeniem jest zatem przekonanie o potencjale dalej idącego uspołecznienia (w sensie
ścisłym – uwspólnotowienia) działań, jak i poszerzania ich o dotychczas nieeksploatowane konteksty,
techniki i zakresy działalności. Rewitalizacja jest tu uznawana za proces na tyle istotny i dający szansę
na uzyskanie realnej modernizacji miasta i podniesienie jakości życia jego mieszkańców, że warto
w jego ramach sięgnąć zarówno po najlepsze wzorce, jak i po odwagę stosowania niestandardowych
i innowacyjnych ujęć.
Inne założenie dotyczy naturalności dokonywanej czy też koordynowanej z poziomu samorządu
zmiany. Rzecz w tym, by w procesie rewitalizacji odnajdywać i wykorzystywać mechanizmy
wynikające z naturalnego trybu funkcjonowania i podstawowych interesów angażowanych
podmiotów, a nie opierać się na zewnętrznych doświadczeniach i sterowanych rozwiązaniach
z zakresu inżynierii społecznej. Jeśli nawet samorząd nada im określony kształt i ukierunkuje je na
pożądane efekty, to ich podstawowa wartość powinna polegać na uspołecznieniu rozumianym jako
„uczynienie swoim” i osadzeniu w doświadczeniu i porządkach wartości interesariuszy.
Przyjmuje się wreszcie potrzebę optymalizacji kosztów uzyskania oczekiwanej zmiany. Oznacza to
podejmowanie wydatków publicznych w przypadku rzeczywiście istotnych potrzeb, niemożliwych do
zaspokojenia w ramach bieżącego funkcjonowania zainteresowanych interesariuszy, jak też samego
samorządu. Sugerowane działania nie są kosztochłonne w swym podstawowym przedmiocie, choć
mogą korespondować z nakładami ponoszonymi w ramach innych aktywności. Jest przy tym
oczywiste, że powinny być kwalifikowane jako naturalne, konieczne koszty samej rewitalizacji
przedmiotowego obszaru.
Sformułowane propozycje preferują działanie nie o charakterze akcyjnym, ale systemowe, powiązane
z innymi aktywnościami, przydatne do cyklicznego powtarzania i multiplikowania inicjatywy.
Opracowując ich szczegółowe metodologie – co w każdym przypadku jest przewidywane – pożądane
będzie wykorzystanie doświadczeń partnerów społecznych, jak też działań wcześniej realizowanych
w przestrzeni miasta.

Społeczny audyt przestrzeni
Obszar rewitalizowany poddany jest ocenie społecznej pod kątem rozpoznawanych przez
mieszkańców, dotyczących tego obszaru form aktywności, ich dynamiki, jej uwarunkowań, w tym
istniejących barier i ograniczeń oraz możliwości poprawy istniejącego stanu rzeczy. Ocena
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dokonywana jest w odniesieniu do założonych obszarów tematycznych (np. bezpieczeństwo, życie
seniorów, usługi publiczne) oraz przestrzennych (łącznie dla całej strefy rewitalizacji bądź dla jej
elementów) przy aktywnym udziale partnerów społecznych i służy formułowaniu wniosków dla
wprowadzenia rzeczywistych zmian. Działanie prowadzone cyklicznie, w przyjętym rytmie czasowym.

Istota operacji
Weryfikacja
elementów
przestrzeni, większych
struktur
przestrzennych i
mechanizmów jej
funkcjonowania, które
mają zasadnicze
znaczenie dla
poszczególnych grup
użytkowników;
formułowanie i
weryfikacja
standardów, które
powinna spełniać
przestrzeń dostępna,
przyjazna, twórcza
i podlegająca
rozwojowi

Kluczowi uczestnicy
- lokalny samorząd –
koordynator działań
i beneficjent wniosków
- agenci – podmioty
wdrażające
poszczególne elementy
i edycje audytu
(w szczególności
NGO’sy wyłaniane
w trybie konkursu
- panele mieszkańców i
podmiotów z
przedmiotowego
obszaru – uczestnicy
wywiadów i innych
działań referencyjnych

Kluczowe działania
- przygotowanie
metodologii audytu
- określenie podziału
terytorialnego i
przedmiotowego
przeprowadzanej
analizy
- wyłonienie agentów
- pozyskanie
interlokutorów
- przeprowadzenie
działań
diagnostycznych,
analizy materiału,
formułowanie
wniosków
- formułowanie i
wdrożenie standardów
dla analizowanej
przestrzeni

Kluczowe efekty
- identyfikacja
rzeczywistych,
przetestowanych form i
trybu funkcjonowania
przestrzeni objętej
audytem
- rozpoznanie i
możliwość
przezwyciężenia
istotnych barier i
ograniczeń obszaru
- angażowanie
partnerów społecznych
i instytucjonalnych oraz
samych mieszkańców w
troskę o swoje
otoczenie i realną pracę
na jego rzecz

Schemat modelu operacji
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Opisywanie świata
Obszar rewitalizacji to nie tylko złożona struktura, ale też poszczególne jej elementy – budynki,
kwartały, odcinki ulicy, elementy, lokale – posiadające swoją przeszłość, specyfikę, użytkowników,
funkcję bądź inne godne uwagi aspekty charakterystyki. Operacja polega na wydobywaniu
z zapomnienia bądź publicznej nieświadomości tych aspektów, względnie ich twórcze kreowanie
i nadawanie miejscom atrybutów (nazw, mikro historii) oraz ich wzmacnianie i upowszechnianie.
Za najbardziej uzasadniony uznać należy chyba tryb otwartego naboru zgłoszeń do konkursu, w
ramach którego poszczególne inicjatywy uzyskiwać mogą wsparcie. Proces angażuje partnerów
społecznych, uwzględnia studia dotyczące przeszłości i funkcji poszczególnych miejsc, obejmuje
formy aktywizacji (np. konkursy dla dzieci i młodzieży), a także jest elementem upowszechniania
wiedzy o samym fakcie rewitalizacji przedmiotowego obszaru.
Istota operacji
Wyłonienie
w rewitalizowanej
przestrzeni
poszczególnych
elementów –
fenomenów
przestrzennych, wokół
których budowana jest
tożsamość obszaru;
angażowanie
mieszkańców
i zainteresowanych
partnerów
w definiowanie
i kształtowanie tej
tożsamości;
poszukiwanie form
obecności
poddawanych operacji
fenomenów
w zbiorowej
świadomości.

Kluczowi uczestnicy
właściciele i
administratorzy
obiektów oraz
elementów przestrzeni
uczestnicy –
koordynatorzy zgłoszeń
i ich partnerzy
lokalny samorząd –
partner w adaptacji
wypracowanych
tożsamości
media – partnerzy w
upowszechnieniu
założeń, przebiegu
i efektów operacji

Kluczowe działania
- przygotowanie
metodologii operacji
- wdrożenie konkursu
- nabór i weryfikacja
zgłoszeń
- współpraca
w adaptacji
wypracowanych
tożsamości
- formułowanie
zintegrowanej historii i
funkcjonalności
obszaru poddanego
operacji

Kluczowe efekty
- tworzenie społecznej
historii oraz wiedzy o
życiu miasta w
przeszłości
i współcześnie
- angażowanie
mieszkańców
i użytkowników
obszaru w nadawanie
mu czytelnej historii
i kształtu we
współczesności
- nadawanie jakości
miejscom i sposobom
ich funkcjonowania
- podnoszenie
atrakcyjności
turystycznej miasta

Schemat modelu operacji
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Akcjonariusze ulicy
Rewitalizowany obszar w ramach operacji jest traktowany jako sfera różnego rodzaju społecznych
i ekonomicznych aktywności, dla których pozyskiwane są partnerstwa mieszkańców, wspólnot
mieszkaniowych, organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych, instytucji i innych
podmiotów. Podejmujące aktywności podmioty zachęcane są do włączenia w swoje działania
możliwie szerokiego i merytorycznie uzasadnionego grona interesariuszy, partnerów, zwolenników,
przy jednoczesnym przyjmowaniu ich wniosków, postulatów, deklaracji czynnego udziału, ale też
oczekiwań uzyskania realnej zmiany. Operacja polega na wsparciu tych inicjatyw, których istota oraz
zbudowane dla nich partnerstwa, niosą w sobie szczególnie istotny ładunek efektywności i potencjał
oddziaływania. Oczekuje się, że tym samym wzmocniony będzie społeczny i indywidualny akcjonariat
w życiu i rozwoju objętego rewitalizacją obszaru – poprzez bezpośrednie uczestnictwo
w podejmowanych działaniach, jak i społeczną presję na wypełnienie deklaracji leżących u podstaw
poparcia. Wsparcie przyznawane będzie na podstawie oceny sformułowanej przy (wiodącym) udziale
partnerów społecznych.
Istota operacji
Wsparcie działań
podejmowanych przez
partnerów społecznych
w rewitalizowanym
obszarze;
stymulowanie
włączania w działania
możliwie szerokiego
grona interesariuszy.

Kluczowi uczestnicy
lokalny samorząd –
koordynator operacji,
świadczący wsparcie
wnioskodawcy –
koordynatorzy
projektów zgłaszanych
do wsparcia,
pozyskujący partnerów
w rewitalizowanym
obszarze
akcjonariusze – osoby
i podmioty
pozyskiwane do
wsparcia
i wzbogacenia wartości
projektów
panel społeczny
media – partnerzy
w upowszechnieniu
założeń, przebiegu

Kluczowe działania
- przygotowanie
metodologii operacji
- wdrożenie konkursu
- pozyskiwanie
poparcia i partnerów
dla poszczególnych
projektów
- nabór i weryfikacja
zgłoszeń
- wyłonienie
beneficjentów
wsparcia
- realizacja projektów
(wszystkich, nie tylko
objętych wsparciem)

Kluczowe efekty
- wzmocnienie
społecznej partycypacji
w rewitalizacji
i aktywizacji obszaru
- budowanie więzi
w obrębie lokalnych
społeczności i wokół
poszczególnych
projektów
- poszerzenie zasięgu,
skali i grona
uczestników
interwencji
w rewitalizowanym
obszarze
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i efektów operacji
Schemat modelu operacji
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7. Propozycje działań w zakresie wsparcia obszaru gospodarczego na obszarze
rewitalizowanym.
Osoby ankietowane w ramach projektu zgodnie wskazywały na podmioty gospodarcze – w tym firmy
działające na obszarze rewitalizowanym – jako na głównych poszkodowanych w następstwie
ograniczeń spowodowanych pandemią. Przekonanie to, jak się wydaje, w podobnym stopniu jest
następstwem rzeczywistych doświadczeń gromadzonych we własnym otoczeniu, co ich konfrontacji
z dominującym przekazem medialnym. Pozostaje faktem, że społeczeństwo odbiera znaczące sygnały
o zagrożeniach ekonomicznych wynikających z pogorszenia kondycji bliskiego otoczenia, odczuwając
niepokój zarówno o bliskie następstwa tego stanu rzeczy (utratę miejsc pracy, dekoniunkturę na
rynku wynajmowanych nieruchomości), jak i długofalowe konsekwencje, w tym o prawdopodobne
ogólne zubożenie mieszkańców i miasta. Sam ten niepokój jest zjawiskiem niepożądanym,
niewątpliwie zmniejszającym poziom akceptacji dla zmian i opartych na idei zmiany procesów
społecznych (w tym także rewitalizacji), jak też wpływającym negatywnie na potencjał zaangażowania
i uczestnictwa, zdolności do inwestowania własnego kapitału (materialnego, intelektualnego,
psychicznego
i symbolicznego) w przedsięwzięcia tworzące rewitalizację i jej otoczenie oraz następstwa. Taka
atmosfera społeczna może być z kolei wiązana z diagnozowanym w Szczecinie deficytem kapitału
społecznego i optymizmu sprzyjających rozwojowi i ugruntowywaniu się przedsięwzięć
gospodarczych. Dojmujące przekonanie o nieosiągalności własnego i cudzego sukcesu w nader wielu
przypadkach

jest

wskazywany

jako

mankament

osłabiający

także

siłę

oddziaływania

ukierunkowanych przestrzennie procesów modernizacyjnych, niejako klątwa, sprawiający, że nie
może dojść do skonsolidowania wysiłków samych przedsiębiorców oraz współpracującego z nimi
miasta w celu uzyskania rzeczywistej zmiany charakteru poszczególnych obszarów (w tym kontekście
mowa zarówno o przypadku Deptaku Bogusława, jak i ograniczeniach dotykających kilku odcinków
ulic, którym nie przywrócono utraconego statusu „ulic handlowych”). Trudno zaprzeczyć, że
obiektywnie

istniejące

renomowanych

zjawisko

emigracji

uczelni

osób poszukujących
idzie

dobrego
w

wykształcenia

i

parze

z dominacją wyjazdów przedsiębiorczych i zdeterminowanych do osiągniecia sukcesu zawodowego
i materialnego jednostek nad przyjazdami tego rodzaju osób do Szczecina. Jeśli nawet w bliskiej
perspektywie nie znajdzie to rzucającego się przełożenia na wskaźniki przedsiębiorczości czy też
przeżywalności firm, to w dłuższym okresie spowolnienie w gospodarce wywołane pandemią może
uderzyć w Szczecin w większym stopniu niż tam, gdzie zauważalny jest wyższy poziom czynników
sprzyjających inwestowaniu środków i talentów – aura sukcesu, poczucie prestiżu i przekonanie o
realności perspektyw rozwojowych, dopływ nowych kadr.
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Obszar rewitalizowany z samej swej istoty doświadcza problemów, które orbitują wokół
wcześniejszego, trwałego osłabienia potencjału gospodarczego. Śródmieście miasta utraciło wiele
z dawnych funkcji gospodarczych, jego społeczność w coraz większym stopniu tworzą osoby
opuszczające stopniowo rynek pracy bądź wręcz trwale uzależnione już od transferów socjalnych.
Na to wszystko należy nałożyć postępującą pauperyzację społeczności, której znaczny odsetek został
odłączony od dawniej funkcjonujących źródeł utrzymania w przemyśle i dużych przedsiębiorstwach
państwowych, a przy tym – uwydatniające się różnice w statusie materialnym „starych” mieszkańców
oraz osób napływowych o wyższym statusie materialnym, jak też właścicieli lokali mieszkalnych
i usługowych traktujących je jako lokata kapitału. W strukturze sąsiedztwa obszaru rewitalizowanego
zachodzą trwałe, głębokie zmiany, których istotną cechą jest istnienie wielu nakładających się
i przebiegających w obrębie poszczególnych budynków podziałów majątkowych i obyczajowych. Nie
jest to środowisko, które można określić mianem ugruntowanego w wymiarze mentalnym,
kulturowym, a przede wszystkim materialnym mieszczaństwa. Jako takie jest ono mocno narażone
na niekorzystny wpływ osłabienia poziomu gospodarczego, a przy tym – na ewentualność
negatywnego wpływu zawieszenia bądź ograniczenia działalności gospodarczej przez działające na
tym obszarze podmioty. Z wielu sygnalizowanych tu powodów ta perspektywa odbierana jest
z uzasadnionym niepokojem.
Rzecz jasna trudno mówić o jednolitej charakterystyce środowiska gospodarczego analizowanego
obszaru, dotykających go zagrożeń oraz uniwersalnej recepcie na podejmowanie działań
przeciwdziałających kryzysowi, czy też mających charakter efektywnego wsparcia. Materiały
zgromadzone w ramach projektu rejestrują społeczną pamięć o profilu Alei Wojska Polskiego
w śródmiejskim odcinku uwzględniającą przedsiębiorstwa handlowo-usługowe działające obecnie
i w przeszłości w tym obszarze („bawialnia Norbelino, kina Kosmos i Pionier, bar Pasztecik, zakład
fotograficzny Minifot, pizzeria Piccolo, sklep monopolowy Starki, księgarnia, ściana płaczu, uliczna
galeria (H. Sawki); kawiarnia Lucynka i Paulinka, kawiarnie (bez użycia nazwy własnej), sklep
z artykułami z zagranicy”). Obawy dotyczące przyszłości wiążą się z niepewną – zwłaszcza z racji
pandemii – sytuacją lokali wynajmowanych przez międzynarodowe korporacje czy też
funkcjonujących w ostatnim okresie, choć poddawanych coraz poważniejszej próbie z racji ograniczeń
sanitarnych, kawiarni i restauracji. Osobne zagadnienie to wewnętrzna dynamika lokalnego rynku
handlowego,
na którym dominującą pozycję zyskują placówki w formacie convenience, przy czym ich oparta na
sieciowości ekspansja nie zamyka ścieżki agresywnej konkurencji. W każdym z przywoływanych
sektorów (w niektórych – jak w handlu – w większym stopniu) następuje daleko idąca separacja
między specyfiką lokalnego środowiska a modelami biznesowymi, trybem funkcjonowania, a nawet
bieżącym funkcjonowaniem obiektów. To mieszkańcy i cała społeczność dostosowuje się do
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wdrażanych

reguł

i rozwiązań, tylko w ograniczonym stopniu stymuluje je jako klienci i konsumenci. Można przy tym
przyjąć, że spodziewany kierunek przemian związanych z rewitalizacją obszaru oraz „przywrócenie”
ulicy miastu i miasta ulicy raczej pogłębi te tendencje – sfera gospodarcza Alei Wojska Polskiego
w bardzo ograniczonym stopniu będzie wyrastała z lokalnego potencjału i dość słabo będzie
powiązana z lokalną społecznością. Świadomość tego faktu przy dominującym społecznym aspekcie
procesu rewitalizacji oraz przywołanych wcześniej problemów i uwarunkowań powinna być
uwzględniana w toku podejmowanych działań, w tym mających na celu wsparcie obszaru
gospodarczego na obszarze rewitalizowanym.

Proponowane jest podjęcie w rewitalizowanym obszarze następujących działań:
Wdrożenie ukierunkowanego terytorialnie programu tożsamościowego.
Działanie powinno mieć na celu zbudowanie wspólnej świadomości działania w obszarze rewitalizacji
i potrzeby budowania więzi (realnych, symbolicznych, ale także ekonomicznych), które ten obszar
współtworzą i wspierają. Program lojalnościowy jest tu rozumiany jako rozciągnięty w czasie proces,
w ramach którego podmioty gospodarcze przejmują część odpowiedzialności za przedmiotowy
obszar i za realizowane na nim działania, w związku z czym samorząd i społeczność lokalna
wprowadza rozwiązania wspierające, promujące i racjonalizujące prowadzenie działalności
gospodarczej. Podejmujące wspólną inicjatywę podmioty mogą być obdarzane dostępem do miejsc
parkingowych
w otoczeniu prowadzonych lokali, uzyskiwać prawo do zwiększonej ekspozycji wizerunku, do
czasowego uzyskiwania statusu partnera tytularnego określonych fragmentów przestrzeni w ramach
działań promocyjnych, do realizacji innych form partnerstwa z miastem i społecznością lokalną
wspierających prowadzenie działalności gospodarczej. Oczekuje się przy tym, że włączą się
w określonym stopniu w działania rewitalizacyjne, w budowanie relacji z lokalnym środowiskiem
i mieszkańcami konkretnych budynków, przyłączą się do inicjatyw mających na celu budowanie
tożsamości miejsca, jednolitych rozwiązań urbanistycznych, architektonicznych, komunikacyjnych
i wizerunkowych. Wsparcie jest tu postrzegane przez pryzmat wprowadzania kierowanego z
zewnątrz, strukturalnego zespołu odniesień, ugruntowanie i wzmocnienie obecności poszczególnych
podmiotów gospodarczych w konkretnej przestrzeni miasta.

Wdrożenie systemu informacji o prowadzonej działalności gospodarczej.
W wydzielonej przestrzeni podmioty gospodarcze nawiązujące systematyczną współpracę
z samorządem miasta i lokalną społecznością mogą być promowane i stawać się beneficjentem
dedykowanych form upowszechniania informacji, w szczególności za pomocą instalacji z nazwami
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działających na danym obszarze podmiotów, ujednoliconych i w sposób skoordynowany
zarządzanych instalacji na słupach oświetleniowych, wielkoformatowych wyświetlaczy ledowych itp.
Podejście to powinno korespondować z koncepcją uspokojenia ruchu na rewitalizowanym obszarze
oraz zamierzonego i konsekwentnie wdrażanego dostosowania rozwiązań komunikacyjnych
i urbanistycznych do modelu ulicy handlowej, wobec czego wskazane rozwiązania techniczne
i organizacyjne mogą zostać zawczasu włączone w realizowany model, z opcją późniejszego
wykorzystania we współpracy z angażowanymi podmiotami, także przy ewentualnych zmianach ich
składu. W tym przypadku dla specyficznego obszaru, jakim jest „ulica handlowa” i przestrzeń łącząca
funkcje publiczne z tradycyjną przestrzenią miejską, mogą być zastosowane funkcjonalności
i rozwiązania stosowane w galeriach handlowych oraz innych obiektach wykorzystujących
wewnętrzne systemy zarządzania informacją o przestrzeni. Tak rozumiana informacja gospodarcza
będzie elementem wręcz podnoszącym estetykę miasta i jego atrakcyjność dla mieszkańców
i odwiedzających.

Imieniny ulicy.
Lokalny samorząd to naturalny inicjator i koordynator działania o charakterze festynu związanego
z tożsamością określonej przestrzeni miasta. Dla przedmiotowego obszaru wskazane jest
przygotowanie i wdrożenie rozwiązania w rodzaju dwudniowego „Święta ulicy” służącego
podkreśleniu jej charakteru i promowaniu podmiotów działających przy niej. Sama idea Święta może
podkreślać handlowy, komercyjny, usługowy, prestiżowy bądź ogólnodostępny, okresowy bądź
permanentny tryb funkcjonowania ulicy, tym samym służyć pełniejszemu i bardziej trwałemu
dotarciu z przekazem do potencjalnych interesariuszy. Święto ulicy powinno też stanowić okazję do
upowszechnienia informacji o działaniach i rozwiązaniach przyjmowanych dla obszaru sprzyjających
jakości i efektywności prowadzenia działalności gospodarczej, np. w zakresie proponowanego
systemu informacji przestrzennej.

Aktywne zarządzanie kosztami prowadzenia działalności gospodarczej.
Lokalny samorząd dysponuje określonymi prawem i dotychczasowymi praktykami instrumentami
wsparcia działalności gospodarczej poprzez rozwiązania fiskalne, aktywne zarządzanie różnego
rodzaju opłatami, rozkładaniem w czasie obowiązku realizacji świadczeń itp. Przedmiotem
proponowanego działania jest wykorzystanie tego instrumentarium w systemowym podejściu do
zarządzania obszarem rewitalizacji, jak też późniejszego funkcjonowania w nim podmiotów
gospodarczych.

Chodzi

o wykorzystanie tych rozwiązań do określonej przestrzeni w przyjętym trybie, np. rocznym,
z uwzględnieniem systematycznie aktualizowanych celów oraz kształtowaniem interakcji
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z potencjalnymi beneficjentami. Świadczenie wsparcia wykorzystującego przywoływane rozwiązania
może zatem mieć charakter konkursu wyłaniającego w danym roku podmioty zapewniające najlepsze
warunki współpracy z samorządem i społecznością lokalną. Może także zakładać określanie
każdorazowo kryteriów (w szczególności ukierunkowanych na podnoszenie jakości obszaru oraz
komfortu życia jego mieszkańców), których każdemu aspirującemu podmiotowi zapewnia udział
w określonym mechanizmie wsparcia.
Podnoszenie standardu bezpieczeństwa publicznego.
Bezpieczeństwo publiczne jest jednym z podstawowych aspektów funkcjonowania środowiska
i przestrzeni, w której możliwe jest odnoszenie sukcesu w biznesie. Zarazem bezpieczeństwo nie jest
zagadnieniem dotyczącym wyłącznie poszczególnych obiektów (np. przez zabezpieczenie ich przed
kradzieżą), ale większych struktur przestrzennych, w obrębie których minimalizowane bądź
niwelowane są zagrożenia dla osób i mienia. Ulicę czy też elementy dzielnicy miejskiej (kwartały,
odcinki ulic) należy zatem uznać za całości, w odniesieniu do których uzasadnione jest podejmowanie
ukierunkowanych, systematycznych działań służących podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa, w tym
w aspekcie poprawy warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej. Powinno to mieć miejsce
zarówno w toku normalnego funkcjonowania poddawanego interwencji obszaru, jak i w okresie jego
przygotowywania do eksploatacji, a także w ramach działań rewitalizacyjnych. Ekonomicznie
uzasadnione i wykonalne technologicznie jest zatem rozwijanie systemów monitoringu wizyjnego,
w tym integracji publicznych i prywatnych systemów monitoringu przestrzeni (otoczenia budynków,
ich wnętrza, przestrzeni, w których prowadzona jest działalność gospodarcza). Służyć to powinno
uzupełnianiu się zakresów kontrolowanej przestrzeni, uszczelnianiu dozoru nad nimi, uzyskaniu
sprawnego i skoordynowanego zapisu zdarzeń oraz umożliwianiu wykorzystaniu go w razie potrzeby.
Wykorzystanie omawianych rozwiązań powinno iść w parze z upowszechnieniem informacji na ten
temat, wzmocnieniem działań prewencyjnych, wszechstronnym kształtowaniem ekosystemu
bezpieczeństwa poddanej interwencji przestrzeni. Obszar rewitalizowany w działaniu na rzecz
podmiotów gospodarczych, ale także przy ich aktywnym udziale, może stać się wizytówką
bezpieczeństwa miasta, tym właśnie aspektem także przyciągającym nowych interesariuszy.

Partnerstwo technologiczne na rzecz wzmocnienia relacji i aktywności gospodarczej.
Miasto jako wspólnota i jako reprezentujący jej interesy samorząd dysponuje zasobem cennym dla
wielu podmiotów współczesnej gospodarki - przestrzenią, dostępem do informacji, aktywnością jego
mieszkańców. Działania w ramach rewitalizowanego obszaru oraz funkcjonującej odnowionej ulicy
mogą obejmować angażowanie zewnętrznych partnerów biznesowych we wdrażanie rozwiązań
pozwalających dokonać modernizacji technologicznej tej części miasta oraz podniesienia jakości życia
mieszkańców. Mogą być one realizowane np. w zakresie rozwoju oświetlenia ulicznego i
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wykorzystania jej infrastruktury czy też wdrożenia nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych w
zamian za dostęp partnerów do miejskiej infrastruktury i przestrzeni. Partnerzy ci będą
zainteresowani instalacją systemów telekomunikacyjnych, dostępem do informacji o ruchu i
przepływach osób w przestrzeni miejskiej, dystrybucją informacji i rozrywki, świadczeniem usług
opartych na rozpoznawaniu indywidualnych cech osobniczych itp. W omawianym obszarze możliwe
jest wypracowanie szerokiego wachlarza działań przyjaznych mieszkańcom i środowisku oraz w pełni
odpowiadających porządkowi prawnemu, przy uwzględnieniu różnych form i skali zaangażowania
samorządu i zakresu infrastruktury oraz przestrzeni miejskiej. W szerszym ujęciu samorząd powinien
dążyć do zaangażowania szerokiego grona podmiotów i instytucji w przekształcanie przestrzeni
miejskiej i powiększanie jej funkcjonalności, zwłaszcza dla dobra i na rzecz samych mieszkańców.

Do rekomendowanych działań można jeszcze dodać utrzymanie spójności, estetyki i czystości (analiza
krajobrazowa) i opracowanie spójnych wytycznych oraz premiowanie włączenia ich w praktykę przez
wspólnoty mieszkaniowe i właścicieli/użytkowników parterów, edukacja, dobre praktyki, kampanie
informacyjne, promowanie i premiowanie przykładów redukcji złych praktyk. Estetyka i spójność
parterów, przedogródków, witryn, szyldów, wystawianych potykaczy/informatorów jest różnorodna,
przypadkowa, podyktowana możliwościami i gustem indywidualnym osób aktywnych na danej
przestrzeni, elementy uszkodzone nie są poddawane niezbędnej naprawie i konserwacji. Czystość
miejskich podwórek, prześwitów bramowych, miejsc zbiórki odpadów, estetyka bram i przestrzeni
przed lokalami użytkowymi – uzależniona jest od wspólnot mieszkaniowych oraz struktury
właścicielskiej. Dysproporcja w definicji porządku, czystości odzwierciedla potrzeby estetyczne, ale
także możliwości finansowe mieszkańców i użytkowników parterów (właścicieli, najemców).
Regularne sprzątanie, indywidualne zagospodarowanie przedogródków jest powszechniejsze wśród
właścicieli niż najemców. Negatywnie wyróżniają się tereny przyległe do lokali od dłuższego czasu
pustych, przeznaczonych na wynajem lub sprzedaż. Problemem w większej skali jest naprawa
ubytków w jezdni, chodnikach – przywrócenie charakteru ulicy prestiżowej, podwyższenie rangi
Śródmieścia poprzez rozwiązanie problemu dyskomfortu i bezpieczeństwa użytkowania, śmieci,
kolektorów na odpady segregowane ustawionych w centralnych punktach (lub wprost na ulicy) i
przepełnionych (otoczonych porzuconymi śmieciami różnych gabarytów), nagromadzenia odpadów
oraz

odchodów

ludzkich

i zwierzęcych w bramach, podwórkach i na ulicach. W kontakcie bezpośrednim wciąż mieszkańcy
Śródmieścia odwołują się do niewiedzy (po części jest to jednak wyuczona bezradność i odpychanie
odpowiedzialności).
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8. Nowe działania animacyjne na obszarze rewitalizacji – studium
przypadku
Tak było… Jak będzie? i Tak jest – tak będzie! Filmy o mieszkańcach z udziałem mieszkańców
jako nowy sposób aktywizacji na obszarze rewitalizacji.
Jednym z wybranych elementów, który równocześnie był testowaniem nowego sposobu aktywizacji
mieszkańców w sytuacji ograniczeń wynikających z konieczności izolacji społecznej i zagrożenia
epidemią, była realizacja w przestrzeni rewitalizowanego obszaru materiału audiowizualnego
z udziałem mieszkańców, działających tam przedsiębiorców oraz spotkanych osób korzystających
z tego obszaru i świadczonych tam usług.
Pomysłodawczynią, autorką i koordynatorką testowanej aktywności jest Anna Suchocka. Zadanie
realizowane było we współpracy z Konradem Królikowskim.
Produkcję

materiału

audiowizualnego

zrealizowała

firma

Panopticum

ze

Szczecina.

OPIS REALIZACJI ZADANIA
I ETAP: (09-17.10.2020) – przygotowanie
1. Spotkanie robocze z kierownikiem badań: omówienie planowanej aktywności, opis formuły
realizacji, opis wariantów realizacji aktywności w warunkach obostrzeń sanitarnych
właściwych dla strefy żółtej oraz na ewentualność objęcia miasta strefą czerwoną.
2. Spotkania robocze zespołu realizatorów materiału audiowizualnego: próby techniczne,
dopracowanie formuły realizacji, wizja lokalna lokacji nagrań, harmonogram pracy
w terenie ze sprzętem, selekcja miejsc, grafik nagrań, terminarz pracy na uzyskanym
materiale.
3. Analiza dot. podobnych aktywności (w części lub całości) realizowanych w okresie globalnej
pandemii. Zbieranie materiałów wyjściowych do planowanych raportów.

70

4. Telefoniczne, mailowe umawianie realizacji nagrań, spotkania wstępne, wizyty w
planowanych lokacjach, zdjęcia próbne.
II ETAP (18-31.10.2020) - realizacja materiału audiowizualnego
1. Dni zdjęciowe – produkcja materiału audiowizualnego (Śródmiejski obszar Alei Wojska
Polskiego w Szczecinie oraz ul. Pocztowa, al. Papieża Jana Pawła II, ul. Małkowskiego, deptak
Bogusława X, ul. Bogusława X i ul. Jagiellońska).
2. Zrealizowane elementy: wizyty z kamerą w miejscach prowadzenia aktywności gospodarczej
na terenie obszaru rewitalizowanego oraz rozmowy z przedstawicielami działających tam
przedsiębiorstw (m.in. właścicielem, menadżerem, pracownikiem).
3. Przygotowanie całego zebranego materiału na spotkanie z kierownikiem badań (układka
montażowa).
4. UWAGI: Podczas realizacji materiału audiowizualnego w terenie ogłoszono przejście ze strefy
żółtej do czerwonej (wraz z informacją o zbliżającym się drugim częściowym lockdownie), to
spowodowało, że część przedsiębiorców, którzy zgodzili się na realizację nagrania w siedzibie
ich firmy zrezygnowała z udziału w tej części projektu i odwołała swój udział (rezygnacja
dwóch umówionych uczestników nagrań). Ponadto trzech umówionych przedsiębiorców
zrezygnowało z udziału w umówionym nagraniu bez podania przyczyny.
III ETAP (1-24.11.2020) - postprodukcja
1. Prezentacja zebranego materiału audiowizualnego (z uwagi na obostrzenia zespół
realizatorów przeszedł na model współpracy zdalnej w trybie on-line)
2. Analiza zebranego materiału, propozycja scenariusza i selekcja sekwencji do filmu „Tak jest…
Tak będzie!” Raport 1.
3. Montaż materiału i przygotowanie dłuższej i kilku krótkich form video.
4. Prezentacja w zespole roboczym (uzupełnienia).
5. Premiera filmów – na kanale creativeSzczecin [www.vimeo.com/user125118496] oraz
w mediach społecznościowych relacjonujących wydarzenia z życia śródmiejskiej społeczności
Szczecina (m.in. Treść miasta).
6. UWAGI: *Po zebraniu i analizie całego materiału konieczna była weryfikacja założeń
wyjściowych dot. długości trwania filmiku (szacowanej wstępnie na 20 minut). Zespół
realizacyjny, kierując się zasadą, że najważniejszy jest komfort odbiorcy oraz atrakcyjność
materiału, zdecydował, że zmontowany zostanie krótszy materiał oraz wprowadził
towarzyszące dodatkowe filmy prezentujące po jednym przedsiębiorcy oddające sedno
wyrażanych opinii (1 zmontowany materiał (filmik do ok. 10 minut), 4 filmy krótkie
(do ok. 2 min.).

71

IV ETAP (25.11 - działanie będzie kontynuowane)
1. Obserwacja wirtualnego życia wokół materiału. Włączenie materiału w aktywności
społecznościowe (kampanie przedświąteczne związane z ideą lokalnego i lojalnego
kupowania w sąsiedztwie).
2. Zakończenie działania. Złożenie sprawozdania końcowego.

Creative Szczecin to utworzony w ramach aktywności kanał na portalu YouTube (ogólnodostępny,
bez reklam portalu). Portal YouTube jest najpopularniejszym nośnikiem treści audiowizualnych
w Internecie (responsywny i dostosowany do różnorodnych urządzeń)
Przegląd zawartości KANAŁU CREATIVE SZCZECIN
Materiał video:

Tak było… Jak będzie? [15 min.] i Tak jest – tak będzie [13 min.]

Nazwa aktywności:

FILMOWO - testowanie nowego sposobu aktywizacji mieszkańców
w sytuacji ograniczeń wynikających z konieczności izolacji społecznej
i zagrożenia epidemią. Realizacja w przestrzeni rewitalizowanego obszaru
materiału audiowizualnego z udziałem mieszkańców, działających tam
przedsiębiorców oraz spotkanych osób korzystających z tego obszaru
miasta i świadczonych tam usług

Zespół realizacyjny
Materiały towarzyszące

Panopticum [realizacja 4K]
Krótkie materiały audiowizualne z mieszkańcami Szczecina-Śródmieście
[10 szt., od 30 sek. do 5 min.]

ODBIORCY KAMPANII
Mieszkańcy Szczecina – szczególnie mieszkańcy Dzielnicy Śródmieście (bywalcy tej dzielnicy,
sympatycy, dawni mieszkańcy, przedsiębiorcy prowadzący tam swoją działalność gospodarczą).
Materiał nie wymaga nałożenia ograniczeń wiekowych. Materiał jest wolny od treści, które mogą
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posłużyć mowie nienawiści w Internecie. Łączna liczba „ocen pozytywnych” zgromadzona od
subskrybentów (którzy dodali filmy do swojego kanału) – 82 i żadnej oceny negatywnej.
Typ zastosowanych urządzeń: komputery (61%), telefony komórkowe (35%), tablety i telewizory
(pozostałe).
UDOSTĘPNIANIE/MULTIPLIKACJA
Materiały audiowizualne są udostępnione w ramach wolnej licencji i mogą być multiplikowane oraz
udostępniane przez użytkowników mediów społecznościowych. Pliki video udostępnione na kanale
YouTube automatycznie dostosowują jakość obrazu do przepustowości łącza i urządzenia
końcowego użytkowanego przez odbiorcę treści: od 144p do 2160p [4K] / 1440 pHD.
Współczynnik klikalności wyświetlonych miniatur umieszczonych przy materiałach (15% odbiorców)
– 2703. Czas oglądania w godzinach: 16 godzin.

Podsumowanie przekazu

KONTYNUACJA
Na kanale Creative Szczecin min. 12 miesięcy, czyli do końca grudnia 2021 utrzyma wszystkie
materiały przygotowane w ramach rozmów z mieszkańcami jako ogólnodostępne (dalsze możliwości
uzależnione są także od zmian wprowadzanych przez YT dotyczących użytkowania serwisu). Zespół
realizacyjny w ramach swojej aktywności własnej chce dalej dokumentować m.in. Śródmieście
Szczecina oraz rozmowy z mieszkańcami i przedsiębiorcami, a także umieszczać przygotowane
materiały wideo.
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„Tak było… Jak będzie?”

Materiał audiowizualny pozwala utrwalić sytuacje w danym czasie i miejscu. Opracowany scenariusz
jest

powtórzony

z

każdym

dobrowolnym

uczestnikiem

nagrania

(zespół

realizatorów

w sposób nienachalny zachęca do rozmowy, prosi o zgodę na nagranie, przeprowadza rozmowę,
towarzyszą temu niezbędne czynności techniczne związane z rejestracją). Z każdym rozmówcą
przeprowadzona jest rozmowa wstępna, która wprowadza w idę aktywności, następnie realizowane
jest nagranie. Po rejestracji, uczestnik jest zaproszony by poza bezpośrednim udziałem, obejrzał też
we wskazanym miejscu nagranie (swobodny dostęp do oglądania jedno- lub wielokrotnego
wypowiedzi własnej, wypowiedzi innych uczestników na ten sam temat). Dodatkowo zarejestrowany
materiał audiowizualny będąc aktualnym zapisem sytuacji oddziałuje też na bezpośrednich
odbiorców, którzy nie uczestniczyli w nagraniu, ale po zapoznaniu się z uzyskanym materiałem, mają
nad nim refleksje, być może konfrontują go z własnym zdaniem na ten temat (moje wspomnienia,
moja opinia, moja wizja). Ostatnia grupa, to odbiorcy pośredni, którzy zapoznają się z materiałem w
sposób zapośredniczony: tylko poprzez fragment, z opinii/opisu innych, po upływie czasu, traktując
go jako materiał archiwalny, dokumentujący minioną sytuację.
Film jest nieodłącznym elementem życia społeczno-kulturalnego. Film jest lustrem rzeczywistości –
zapisując jej obraz pozwala równocześnie pokazać świat jakim jest, a nawet wzmocnić sygnał,
wyostrzyć jego odbiór. Jest środkiem do utrwalenia rzeczywistości, zatrzymania jej, sprzyja refleksji,
która może być zmienna w przemijającym czasie [Wejbert-Wąsowicz E. (2019) Łódzka szkoła
socjologii kultury: Od badań odbioru sztuk werbalnych do sztuk wizualnych w: Kultura
i Społeczeństwo 63/3]. Badania wizualne są coraz częściej wykorzystywane w socjologii, rejestracja
rzeczywistości, różnorodne aktywności społeczne i kulturalne są rejestrowane i wtórnie
wykorzystywane dla celów animacji społecznej i kulturalnej, nie tylko w charakterze dokumentalnym,
ale także jako swoista notatka, prawda ze spotkania, z aktywności. Film o charakterze etnograficznym
jest punktem wyjścia do dalszej dyskusji, sam stanowi wprowadzenie [Bielecka-Prus J. (2010) Poza
zasięgiem języka. Badania wizualne w naukach społecznych w: Studia socjologiczne 199/4].
Zgromadzony materiał pierwsze życie ma w czasie, gdy jest aktualny. Drugie i kolejne zyskuje przy
każdorazowym wykorzystaniu wtórnym (m.in. pokazy filmu jako dokumentacji czasu, odtworzenie
jako komentarza z przeszłości, włączenie jako elementu dyskusji, obserwacja zmian).
Od 21 października br. rozpoczęto realizację materiału audiowizualnego w terenie, wówczas Szczecin
znajdował się w strefie żółtej. Zdjęcia realizowane były w godzinach 10.00-17.00 w śródmiejskim
obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie (lokacje m.in.: Aleja Wojska Polskiego, ul. Bogusława X 74

odcinek Deptak Bogusława X, ul. Jagiellońska). Zdjęcia realizowano także po 24 października br.,
gdy całe miasto zostało włączone do strefy czerwonej. Podczas realizacji wystąpiły założone wstępnie
przez realizatorów utrudnienia: opustoszenie ulic związane z zamknięciem części lokali usługowych,
niekorzystne warunki pogodowe (spadek temperatury, intensywne i przelotne opady), wzrost tempa
życia (na ulicy było mniej spacerowiczów, przeważały osoby, które szły/wracały z pracy, umówionych
spotkań, ich wyjście było celowe i ograniczone czasowo, mówiły o pośpiechu).
Wymienione utrudnienia były do przewidzenia, stąd zespół realizacyjny zaplanował dłuższy czas
w terenie, dłuższy czas na pozyskanie rozmówców oraz zweryfikował czas trwania rozmów
z uczestnikami nagrań. Początkowo czas na zagajenie rozmówcy, uzyskanie zgody na nagranie i jego
publikację, techniczne szczegóły realizacyjne, krótką rozmowę wprowadzającą w ideę filmu oraz
realizację właściwą nagrania został założony od 15 do 25 minut, jednak zmiana okoliczności realizacji
nagrań i towarzyszące im pośpiech, wyczuwalne napięcie rozmówców spowodowane m.in.
obostrzeniami sanitarnymi, innymi wydarzeniami w przestrzeni publicznej, wymusiła większe tempo
pracy. Rozmówcy chcieli szybko się wypowiedzieć i odejść, tylko nielicznych udało się zachęcić do
naprawdę długiej wypowiedzi (ok. 3 min lub dłużej).
Dodatkowym utrudnieniem, które spowodowało całkowite zatrzymanie realizacji były wydarzenia
w przestrzeni publicznej związane ze „Strajkiem kobiet”. Obecność kamery i zespołu realizatorów
na ulicy była jednoznacznie kojarzona z obecnością mediów, co powodowało spontaniczne reakcje:
chęć wyrażenia swojego poparcia lub braku poparcia dla aktualnych wydarzeń, chęć wyrażenia przed
kamerą swoich poglądów politycznych, chęć zaatakowania przedstawicieli mediów, chęć zagłuszenia
lub podkreślenia obecności (głośne trąbienie klaksonami przez kierowców na widok kamery
w przestrzeni publicznej), niechęć rozmówców do wypowiadania się na inne tematy. Ostatecznie
zdjęcia realizowane były do 7 listopada br.
Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z ogłoszeniem przejścia w całej Polsce ze strefy żółtej
do czerwonej (sygnalizowane w mediach już od 20. października 2020 roku), realizatorzy musieli
zrezygnować ze zdjęć we wnętrzach mieszkań. Zaproszeni do udziału w materiale video mieszkańcy
z kamienicy i bloku usytuowanego przy Alei Wojska Polskiego wstępnie wyrazili zgodę na realizację
nagrania w ich mieszkaniach. Nagranie zostało zrealizowane na ulicy, przy miejscu ich zamieszkania
w celu zminimalizowania kontaktu w pomieszczeniach zamkniętych, a także na prośbę samych
uczestników nagrania.
Prowadząc sondy uliczne wśród przechodniów i mieszkańców realizatorzy każdorazowo informowali
o

celu

prowadzonej

aktywności

oraz

prosili

o

zgodę

na

udział

w

nagraniu

wraz

z możliwością jego eksploatacji na potrzeby filmu.
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Podczas realizacji nagrań doszło do wypadku samochodowego na ulicy, co także było podkreślone
w wypowiedzi rozmówców, że często w tym miejscu dochodzi do kolizji/stłuczek na tym odcinku
Alei Wojska Polskiego (wydarzenie oddziaływało na wypowiedzi rozmówców).
W sumie podczas wszystkich dni zdjęciowych realizatorzy zaprosili do udziału w sondzie ulicznej
86 rozmówców każdorazowo przestrzegając zasady dystansu społecznego oraz obowiązku
zakrywania ust i nosa (rozmówcy odczuwali dyskomfort wypowiadając się w maseczce i sami podjęli
decyzję,
że przy zachowaniu dystansu, mogą się wypowiedzieć, ale by mogli mówić swobodnie muszą zdjąć
osłonę ust i nosa).
Z osób zaproszonych, mieszkańców Alei Wojska Polskiego i najbliższej okolicy 12 osób
nie komunikowało się w języku polskim (głównie obywatele Ukrainy, od jakiegoś czasu mieszkający
w Szczecinie, właśnie w Śródmieściu). Podkreślając barierę językową oraz tymczasowość swojego
mieszkania w Szczecinie odmawiali udzielenia wypowiedzi. 34 osób odmówiło udziału z uwagi
na niechęć do wypowiedzi przed kamerą (11 osób podkreśliło, że miałyby dużo do powiedzenia
o rewitalizacji Śródmieścia, ale nie powiedzą tego przed kamerą, nie chcą i nie wyrażają zgody
na nagranie ich opinii oraz dalszą eksploatację materiału). 14 rozmówców odmówiło i podkreśliło
trudność związaną z atypową sytuacją: rozmówca nie czuje się komfortowo w masce, jest mu trudno
mówić z zakrytą twarzą, przeszkadza mu zbyt duży dystans, przeszkadza mu maska na twarzy jego
rozmówcy, spieszy się, ma ważniejsze sprawy. 23 osób odmówiło wypowiedzi, argumentując, że nie
czują się uprawnieni do wypowiedzi, gdyż co prawda są mieszkańcami Śródmieścia i ścisłej okolicy,
ale „nie czują się związani ze Szczecinem”, „są przyjezdnymi”, nie „są stąd” (choć potwierdzili,
że tymczasowo mieszkają w Śródmieściu), 3 osoby odmówiły nie podając przyczyny. Spośród
zaproszonych do aktywnego udziału 22 osoby zgodziło się na udział w nagraniu. Ogółem uzyskano
22 nagrania i 64 odmowy. W nagranym surowym materiale wypowiada się 10 kobiet i 12 mężczyzn
(wiek rozmówców: 6 osób w przedziale 20-30 lat, 9 osób w przedziale: 35-45 lat, 7 osób w przedziale:
powyżej 50 lat).
Realizatorzy zaobserwowali, że wejście miasta w strefę czerwoną spowodowało:


spadek natężenia ruchu ulicznego pieszego i samochodowego,



większy pośpiech oraz niechęć do zatrzymania się wśród przechodniów,



znikomą liczbę spacerowiczów (a wśród spacerujących, bardzo mała liczba seniorów),



niechęć

wobec

osób zaczepiających, zagadujących, także wobec

patrolu

policji

upominającego o zachowanie dystansu oraz obowiązkowe zakrycie ust i nosa,


wyludnienie lokali gastronomicznych i usługowych, część obiektów była zamknięta,
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utrudnienia w odbieraniu komunikatów (rozmówcy często nie rozumieli co się do nich mówi,
podkreślali, że to z powodu ograniczonej mimiki „przez maseczkę”).

Zespół realizatorów opracował zebrany materiał i udostępnił go zespołowi badawczemu (całość
nagranego

surowego

materiału)

oraz

zmontował

jeden

15-minutowy

materiał

video

z wybranych fragmentów rozmów z mieszkańcami Śródmieścia Szczecina oraz 6 krótkich materiałów zwiastunów wprowadzających w zagadnienie, zachęcających do zapoznania się z dłuższym
materiałem (materiał wprowadzany był od 13 do 16 listopada na nowy publiczny, ogólnodostępny
kanał pn. creativeszczecin: https://www.youtube.com/channel/ UC03eWU80TItVZTGVNI5LaLA, w
pierwszym tygodniu filmiki miały ponad 450 wyświetleń).

Tabela 1. Analiza SWOT dla Alei Wojska Polskiego i Śródmieścia na podstawie wypowiedzi
rozmówców
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
- zieleń, zielone przestrzenie, okazałe drzewa;
- to martwa ulica, kiedyś ulica tętniła życiem, ale
- długa ulica, najdłuższa (?) aleja w Europie;
teraz utraciła swą dawną rangę („żyje na pół
- to ładna ulica;
gwizdka”);
- to ważna ulica, formalnie to główna ulica - za dużo banków;
miasta;
- za dużo miejsc na sprzedaż lub wynajem;
- ta ulica ma ważne miejsca na mapie miasta – - za mało zieleni, betonowa pustynia;
rozpoznawalne i pozytywnie związane ze - za mało kolorów;
wspomnieniami;
- żal, że rozebrali fontannę;
- to największa ulica Szczecina;
- duży ruch, puste lokale, nie jest to już ulica
- ma piękne kamienice;
spacerowa;
- w przeszłości była miejscem ważnych - szkoda, że zasłonięto Kina Kosmos;
wydarzeń (np. wizyta papieża, demonstracje);
- tu jest za dużo samochodów;
to
ulica
markowa
(renomowana), - tu jest za duży ruch (wypadki, hałas, stłuczki);
rozpoznawalna;
- hałas miejski i ruch utrudniają życie
- to miejsce z potencjałem, ma coraz więcej mieszkańców;
kawiarni;
- tu jest trudno dojechać;
- Śródmieście się zmienia, widać renowację, są - tu nie ma gdzie zaparkować, osoby
plany rewitalizacji, realizowane są działania zmotoryzowane nie mogą się zatrzymać;
animacyjne.
- nie ma tu normalnej komunikacji;
- szkoda, że samochody jeżdżą na światłach
(niska świadomość ekologiczna);
- szkoda, że wycinają drzewa;
- ulica jest szara, ciemna i nie ma jak przejść;
- brak ławek i przystanków, by można było się
zatrzymać.
SZANSE
ZAGROŻENIA
- zadbanie i zagospodarowanie ulicy, - życie przeniosło się w inne obszary miasta;
odrestaurowanie
kamienic,
przywrócenie - trudno będzie zredukować natężenie ruchu;
piękna;
- mieszkańcy podwórek nie mają placów zabaw,
- szansą jest przebudowa ulicy w nowoczesnym miejsc rekreacji;
stylu;
- klienci wybiorą centra handlowe, a nie butiki;
- poprawa komunikacji miejskiej (autobusy, - niekorzystne decyzje (np. zabudowanie Kina
tramwaj, przystanki, ławki), lepszy dojazd;
Kosmos);
77

- włączenie właścicieli parterów w tworzenie
klimatu i atmosfery ulicy;
- już realizowana i kontynuowana działalność
animacyjna („Oswajanie Sztuki - wejście
w podwórka, aktywowanie mieszkańców, kino
plenerowe, spotkania sąsiedzkie);
- miejsce rozpoznawalne, znane;
- doinwestowanie i odrestaurowanie;
- więcej miejsc spotkań;
- więcej rowerów, hulajnóg;
- warto zadbać o czyste powietrze;
- więcej kolorów;
- kompetentne władze samorządowe;
- trzeba przywrócić zieleń, więcej nasadzeń,
więcej „zielnych wysp” (akacje są odporne na
spaliny);
- włączenie przedsiębiorców w rewitalizację
społeczną;
- trzeba ponownie przyciągnąć tu ludzi;
- lepsze rozwiązania komunikacyjne (lepsze
oświetlenie, oznakowanie, bezpieczeństwo,
zegary dla przechodniów;
- gastronomia przyciąga ludzi, to dobry
kierunek;
- zmniejszenie liczby miejsc parkingowych
(poprawa
komfortu
spacerowiczów
i
przechodniów,
a
nie
kierowców
i samochodów), przywrócenie priorytetu ruchu
pieszego, ograniczenie samochodowego;
- zwiększenie liczby miejsc parkingowych
(to warunek niezbędny, by ludzie przyjechali);
- zadbanie o spójny estetyczny aspekt Alei
Wojska Polskiego;
- strefy odpoczynku dla przechodniów, ławki,
przystanki komunikacji miejskiej, punkty
postojowe, place zabaw);
- ograniczenie ruchu i prędkości;
- ścieżka dla rowerów;
- przebudowa Alei Wojska Polskiego;
- lokalizacja punktów kultury (oferta, która
przyciągnie – to warto zobaczyć).

- miejsce będzie coraz bardziej odstawać od
podobnych miejsce w Europie (przywołana ulica
w
Hamburgu:
zieleń,
rewitalizacja
proekologiczna), będzie nieprzyjazne;
- tu przetrwają duże firmy (m.in. banki), a małe
lokale upadną;
- lokale na wynajem lub sprzedaż zniechęcają
i ciężko przewidzieć, co w nich będzie;
- trudność w przyciągnięciu ludzi na tę ulicę (nie
jest już modna, jest źle skomunikowana, ludzie
tędy nie chodzą);
- wysoki koszt działań rewitalizacji społecznej;
- pogarszająca się sytuacja przedsiębiorców
osłabi ich zaangażowanie i ugodzi w
rewitalizację społeczną (w którą dotąd się
włączali);
- dalsza wycinka starych drzew (nasadzenie
nowych dużo mniej okazałych);
- w opinii niektórych mieszkańców tu nie
potrzeba zmian (wyrażają obawę, że zmiany nie
wniosą nic dobrego, niechęć do zmian);
- zmiany mogą przynieść za dużo miejsc
parkingowych;
- władze samorządowe (zmiana, niekorzystne
decyzje);
- zła sytuacja w mieście: Szczecin zamarł, jest
miastem, które się nie rozwija;
- brak wyraźnych punktów tworzących klimat,
atmosferę, miejsc wyjątkowych;
- brak środków na renowacje kamienic i ich
dalsza dewastacja;
- zaniedbane podwórka.

Wnioski: Wybrane do materiału filmowego wypowiedzi rozmówców charakteryzowały powtarzające
się wątki w odpowiedziach. Udało się utrwalić kilka spontanicznych wspomnień oraz opinii i wizji na
temat Śródmieścia, Alei Wojska Polskiego oraz centrum Szczecina. Sama aktywność (rejestracja
wypowiedzi mieszkańców) była wskazywana jako dostępna forma przeprowadzenia rozmowy,
wymiany opinii w sytuacji, gdy zrobienie dyskusji, spotkania z debatą nie jest możliwe, a nie każdy ma
możliwość

uczestniczyć

w

spotkaniach

on-line.

Podkreślana

też

była

szansa
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na upowszechnienie zebranych opinii oraz włączenie ich do dyskusji w ramach dostępnych kanałów
społecznościowych. Odbiorcy odbierali to pozytywnie, zgadzali się by ich głos w tej formie zaistniał.
Dodatkowym atutem jest możliwość wtórnej eksploatacji zebranego materiału obecnie oraz wraz
z upływem czasu oraz używanie go jako zagajenia do rozmowy. W wypowiedziach mieszkańców jako
pierwsze zostały wywołane i przywołane we wspomnieniach miejsca, a następujące przedsiębiorstwa
handlowo-usługowe działające obecnie i w przeszłości na Alei Wojska Polskiego: bawialnia Norbelino,
kina Kosmos i Pionier, bar Pasztecik, zakład fotograficzny Minifot, pizzeria Piccolo, sklep monopolowy
Starki, księgarnia, ściana płaczu, uliczna galeria (H. Sawki); kawiarnia Lucynka i Paulinka, kawiarnie
(bez użycia nazwy własnej), sklep z artykułami z zagranicy.
W części dotyczącej wspomnień, ulica została przedstawiona jako ważna, charakterystyczna,
mieszkańcy chętnie i pozytywnie wspominali ważne dla nich miejsca. Wymieniane przedsiębiorstwa
powtarzały się, co pozwala na wskazanie tzw. lokalnych marek. Za cenne walory uznano zieleń, kina
jako ośrodki życia kulturalnego, kawiarnie jako miejsca spotkań. W zebranych wypowiedziach
dominował wątek utraconej rangi, funkcji, roli Alei Wojska Polskiego i Śródmieścia oraz obawa,
że przedsiębiorstwa korporacyjne (np. banki, developerzy, biura) oraz puste lokale na sprzedaż lub
wynajem w perspektywie długofalowej działają niekorzystnie na atmosferę i klimat, który może
zostać utracony bezpowrotnie na rzecz innych, już zrewitalizowanych obszarów Szczecina, gdzie
przeniosło się życie. Ulica już teraz nie przyciąga ani mieszkańców miasta, ani turystów, a stan ten
może pogłębić się w trakcie realizacji inwestycji (lęk przed utrudnieniami). Mieszkańcy słyszeli o wizji
rewitalizacji, zapytani o konkrety mówili o przebudowie ulicy, tramwaju i przystankach, zmianie
organizacji ruchu (miejsca parkingowe, ścieżka rowerowa, przystanki tramwajowe i autobusowe).
Zwrócili

uwagę

na konieczność przywrócenia prymatu ludziom, czynnie korzystającym z tej przestrzeni (zdania
dotyczące miejsc parkingowych były tu jednak kwestią sporną). Mieszkańcy mieli kontakt z
działaniami aktywizującymi społeczność, ale nie wszyscy je wprost wymieniali (w wypowiedziach
pojawiła się aktywność Stowarzyszenia „Oswajanie Sztuki”, aktywność uliczna Galerii H. Sawki,
wcześniejsza aktywność w przestrzeni podwórek miejskich R. Zańko „Galeria Pod Sukniami”, ogólnie
działania animacyjne, festyny, kiermasze, koncerty).
Mieszkańcy podkreślili konieczność zmiany w kształtowaniu przestrzeni: podkreślili funkcję
rekreacyjną ulicy (chcą stref zielonych, miejsc odpoczynku, ławek, przystanków, pojawiły się nawet w
wypowiedzi place zabaw). Uczestnicy nagrania podkreślili, że Aleja Wojska Polskiego ma swoją
historię, była chętnie odwiedzana, miała znane miejsca kultury, dobre sklepy, a teraz nie ma się tu ani
jak, ani po co zatrzymać, choć mogłaby to być wyjątkowa przestrzeń z pięknymi kamienicami,
podwórkami, ciekawą ofertą. Hałas, obniżone bezpieczeństwo oraz natężenie ruchu dodatkowo
obniżają komfort korzystania z tej przestrzeni.
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Lista 1. Tak było… Wspomnienia o Alei Wojska Polskiego i Śródmieściu [fragmenty wypowiedzi]


„Szkoda, że zasłonili Kino Kosmos”



„Ostatnio ta ulica się ożywiła kulturalnie – to miejsce do takich wydarzeń”



„Pamiętam paszteciki, Minifoto”



„To była najważniejsza ulica reprezentacyjna dla mieszkańców centrum”



„Kiedyś to było całkowicie inaczej – lepiej, więcej drzew, mniejszy ruch, tramwaje jeździły”



„Długa ulica, nie betonujmy jej, bo szkoda, im więcej drzew, tym lepiej”



„Była tu bawialnia Norbelino, wszyscy mieli tam urodziny, Teraz nie ma Norbelino”



„Kiedyś to była inna ulica. W latach 90tych była tu cukiernia i sklep monopolowy Starki, a
teraz żadnych sklepów”



„To była sensowna ulica na zakupy”



„Tu było Kino Kosmos i Kino Pionier (najstarsze kino w Europie)”



„Pamiętam Ścianę Płaczu, szkoda, że jej nie ma”



Pamiętam paszteciki i pizzernię Piccolo, ale tu był kiedyś ruch, życie, to się zmieniło”



„Nie ma już małych sklepików. Jak nie mam gdzie się zatrzymać, to jadę dalej”



„Tu było pięknie zielono, ludzie tu odpoczywali, a teraz jest szaro”



„Kino Kosmos, które tętniło życiem (tam były kolejki) – były filmy, fotosy – żal, że go już nie
ma”



„Nikt nie dbał o kuliste akacje przy Ścianie Płaczu, te piękne drzewa zdziczały. Nie sztuka
nasadzić, trzeba się zajmować”



„To bardzo normalna ulica. Kiedyś była pełna sklepów, które nazywały się „sprzedam lub
wynajmę””



„Od Śródmieścia jest na Głębokie trasa rekreacyjna przez Aleję Wojska Polskiego”



„Mój kuzyn miał tu wypadek”



„Kiedyś to byłą fajna ulica, miała dobrą księgarnię, bardzo dużą i tramwaje, wtedy nikomu nie
przeszkadzały”



„Romek Zańko z „Pod sukniami” ożywiał podwórka – kiedyś trafiłem na koncert Voo-Voo,
to pamiętam”



„Stowarzyszenie „Oswajanie Sztuki” tu działa, aktywuje mieszkańców, robi kino
podwórkowe, spotkania sąsiedzkie, akcje dla dzieci (…) więcej takich działań potrzeba”



„Tu był ciąg pawilonów małych i sklepik z artykułami przywożonymi przez marynarzy, dobre
sklepy”



„Kiedyś tu był tramwaj”



„Tu była kawiarnia „Lucynka i Paulinka” …, „lody i desery, ambrozja truskawkowa”



„Kiedyś tu były akacje, po dwóch stronach, szkoda, że je wycięli”
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„Ta ulica żyła. Na tę pocztę przychodziłam wysyłać listy, tu zawsze była kolejka na poczcie”



„Kojarzę pierogarnię za rogiem, ta ulica jest ważna”



„Tu nie ma placy zabaw i nie ma gdzie pograć w piłkę przy domu”

Wnioski: Zespół realizatorów skierował myśli rozmówców na ich osobiste doświadczenie, fakty, prosił
o konkretne indywidualne wspomnienia mieszkańców Śródmieścia. Celem retrospektywy jest
poznanie przeszłości, poznanie oceny miejsc i ich klimatu, ale także wsparcie przyszłych działań
poprzez przywołanie pozytywnie ocenianych inicjatyw, rozwiązań [Wyka A. (1993) Badacz społeczny
wobec doświadczenia, IFiSPAN]. Galaretkowa „ambrozja truskawkowa” to „utracony smak” ulicy,
który bezpowrotnie odszedł, ale ponieważ jest wspominany pozytywnie, może być przywołany w
przyszłych działaniach jako wątek przewodni. Podobnie uliczna wystawa fotosów filmowych (kiedyś
proponowana przez Kino Kosmos w gablotach), unikatowy charakter sklepów butikowych, concept
store’ów, miejsc łączących sztukę i ofertę handlową (galerie), sklepy tematyczne, luksusowych
i markowych – który przyciąga niepowtarzalnością oferty różnej od propozycji galerii handlowych
Lista 2. Jak będzie?... na Alei Wojska Polskiego i w Śródmieściu [fragmenty wypowiedzi]


„Żeby ta ulica się zmieniła, trzeba tu sprowadzić ludzi”



„Jest tu na co popatrzeć, jest potencjał”



„Widać zmiany”



„Mniej betonu. Więcej zieleni”



„Tu trzeba przyciągnąć ludzi, stworzyć im komfort bycia”



„Potrzeba tu ławek, miejsc dla seniorów, przystanków”



„Ludzie wybiorą centra handlowe. Nie zatrzymają się”



„Życie przeniosło się na inne części miasta”



„Przystanki tramwajowe, oczekujący pasażerowie skorzystają z okolicznej oferty”



„Mam nadzieję, że będzie mniej miejsc parkingowych”



„Chciałbym, żeby wrócił tramwaj”



„Tu trzeba zmniejszyć natężenie ruchu”



„Nie planuję się wiązać z tym miastem, nie mam pomysłów na tę ulicę”



„Gastronomia przyciągnie ludzi, to jest zawsze dobry kierunek, życie”



„Miejsce jest rozpoznawalne, a nie wygląda dobrze, trzeba je odrestaurować, zrobić bary,
kawiarnie”



„Potrzebne są lepsze czasy dla przedsiębiorców, będą wtedy oddolnie pozytywnie
oddziaływać”



„Szczecin zamarł, już się nie rozwija”



„Przetrwają duże firmy, a małe padną”
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Wnioski: Wypowiedzi mieszkańców dotyczące przyszłości ulicy były bardzo krótkie. Część z nich
odpowiadała ogólnie, krótko. Poza nagraniem podkreślali, że nie czują się kompetentni i uprawnieni
do mówienia o przyszłości, mają swoją opinię, ale nie czują się decyzyjni. O osobistych
doświadczeniach i wspomnieniach było im łatwiej opowiedzieć przed kamerą. W swoich
wypowiedziach umieścili życzenia, także dość ogólne, nie dotykały one konkretnych miejsc: więcej
zieleni, więcej/mniej miejsc parkingowych, ograniczenie ruchu, tramwaj, przystanki. Najliczniej
powtarzało się życzenie, by na ulicy było więcej zieleni oraz miejsc do zatrzymania i ławek, by ulica
stałą

się

przyjazna

mieszkańcom,

im przywrócona. Wyrażali też obawę, że choć zmiana jest konieczna i wiedzą o planach przebudowy,
to niestety jest za późno i charakter ulicy został utracony, a życie przeniosło się na inne obszary
miasta. Być może w perspektywie długofalowej, upatrują zaangażowania u przedsiębiorców –
budowanie klimaty wokół własnych miejsc, budowanie marek, nowe miejsca, także w działania
aktywizujące. Mieszkańcy, którzy zgodzili się na nagranie ich wypowiedzi nie zdefiniowali listy
oczekiwań na najbliższy czas, aktywności, wydarzeń, działań, które w sposób szczególny miałyby się
wydarzyć by wizja „Tak było… jak będzie?” mogła urzeczywistnić przywrócenie utraconego
charakteru i klimatu Alei Wojska Polskiego i Śródmieściu.

„Tak jest… Tak będzie”
Lokalne programy rewitalizacji są narzędziem strategicznym przy zarządzaniu przestrzenią miast oraz
ich rozwojem. Przestrzeń jest obrazem egzystencji eksploatującej ją wspólnoty [za: Foucault M. Inne
przestrzenie (1967), w: Teksty drugie nr 6/2005; Justkowiak P. (2015) Przestrzenie wspólnoty.
Filozofia wspólnotowości w perspektywie badań nad miastem postindustrialnym]. W procesy
rewitalizacji włączona jest lokalna społeczność. Poziom zaangażowania poszczególnych grup tej
społeczności jest zróżnicowany. W społeczności tej istotną grupę stanowią przedsiębiorcy oraz
właściciele (ich przynależność do wspólnoty lokalnej, rozumiana jest jako „jestem właścicielem stąd,
tu pracuję mieszkam, działam”). Współczesną społeczność miejską cechuje wspólnotowość bez
wspólnoty (na poziomie meta analizowana przez badaczy zajmujących się nietożsamością wspólnot
miast europejskich po II wojnie światowej, gdzie dla kształtowania koncepcji kluczowe jako
wyjściowe będą pisma m.in. Heideggera M., Derridy J., Deleuze’a G., Lyotarda J-F., Esposito R.).
Komunikacja w ramach procesu rewitalizacji nie tylko powinna obejmować informację
o podjętym działaniu, ale powinna mieć formę dwustronną i zapewnić realizowaną na bieżąco,
cykliczną, podtrzymywaną możliwość wyrażania własnych opinii przez członków wspólnoty obszarów
rewitalizacją objętych [Pawlikowska-Musiewicz (2014), Lokalny program rewitalizacji jako narzędzie
zarządzania przestrzenią w mieście, w: Problem rozwoju miast 2014/4]. Istota żywego dialogu
społecznego nie tylko sprzyja integracji wspólnoty wokół tych działań, ale staje się elementem
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monitorowania ich faktycznych efektów i rezultatów. Krytyczne podejście bezpośrednio
zainteresowanych jest tu nieocenione, warte utrwalenia, przywoływania oraz udokumentowania (jest
też potwierdzeniem dialogu, dokumentacją, że: pytaliśmy, mamy te opinie, zostały one zebrane,
utrwalone, były emitowane – usłyszane, powielane). Materiał audiowizualny pozwala utrwalić
sytuacje w danym czasie i miejscu – to zapis faktów, dokument. Zebrany materiał dokumentalny
różni się od wyreżyserowanego materiału reklamowego, promocyjnego czy informacyjnego
(prezentacja przedsiębiorstwa jest tłem do zaprezentowania własnej opinii o miejscu, w którym ono
działa i oferuje swoje usługi klientom, także z tym miejscem związanym, jest elementem
zintegrowania

z

lokacją,

włączeniem

się

w

dyskusję

na

temat

miejsca,

włącza

we

współodpowiedzialność). Przewagą otrzymanego materiału, który nie jest realizowany przez agencję
reklamową, przez przedstawicieli mediów publicznych lub komercyjnych, jest koncentracja na
bezpośrednim przekazie, a nie produkcie czy usłudze danego przedsiębiorcy (choć pośrednio może
stać się narzędziem promocji własnej przedsiębiorcy i jego oferty). Nie jest jednak celem ani
promocja, ani prezentacja jego działalności (produktu, marki usługi), punktem najważniejszym jest
indywidualna, osobista opinia, refleksja na dany temat, przedstawiona dobrowolnie w wybranej
przez rozmówcę scenografii i dramaturgii. Dodatkowym aspektem jest udokumentowanie 21
podmiotów gospodarczych w miejscu ich codziennej działalności pod koniec drugiej dekady XXI
wieku (gdy analogiczny materiał realizowany był 100 lat temu nikt nie spodziewał się, że do dziś
będzie bezcennym zapisem czasów minionych, trendem jest dokumentowanie zanikających rzemiosł i
rzemieślników

w

ich

unikatowych

zakładach

w stylu retro, ale warto zatrzymać obraz przedsiębiorstw pozornie zwyczajnych oraz utrwalić opinię
przedsiębiorców wobec przełomowych wydarzeń globalnych). W realizacji materiału odnieśliśmy się
do rozmówców z dużym szacunkiem, w myśl zasady, że ważne jest wszystko to, co rozmówca uzna
za ważne i chce powiedzieć (zachęcaliśmy do swobodnej wypowiedzi, nie ograniczaliśmy kierunków
rozmowy o rewitalizacji Śródmieścia, tak by zmonitorować wątki, które wybiorą rozmówcy oraz
ich faktyczne opinie i osobiste zdanie na ten temat).
Opracowany scenariusz spotkania był powtórzony z każdym dobrowolnym uczestnikiem nagrania
uwzględniając każdorazowo lokację oraz specyfikę danej działalności gospodarczej (zespół
realizatorów w sposób nienachalny zachęca do rozmowy, potwierdza zgodę na nagranie,
przeprowadza rozmowę, towarzyszą temu niezbędne czynności techniczne związane z rejestracją,
montażem sprzętu). Z każdym rozmówcą przeprowadzona jest rozmowa wstępna, która wprowadza
w ideę aktywności, następnie realizowane jest nagranie. Po rejestracji, uczestnik jest zaproszony by
poza bezpośrednim udziałem, obejrzał też we wskazanym miejscu nagranie (swobodny dostęp do
oglądania jedno- lub wielokrotnego wypowiedzi własnej, wypowiedzi innych uczestników na ten sam
temat). Dodatkowo zarejestrowany materiał audiowizualny będąc aktualnym zapisem sytuacji
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oddziałuje też na bezpośrednich odbiorców, którzy nie uczestniczyli w nagraniu, ale po zapoznaniu
się z uzyskanym materiałem, mają nad nim refleksje, być może konfrontują go z własnym zdaniem na
ten temat (moje wspomnienia, moja opinia, moja wizja). Ostatnia grupa, to odbiorcy pośredni, którzy
zapoznają się z materiałem w sposób zapośredniczony: tylko poprzez fragment, z opinii/opisu innych,
po upływie czasu, traktując go jako materiał archiwalny, dokumentujący minioną sytuację.
W dniach 21-31 października prowadzono realizację materiału audiowizualnego w terenie,
wówczas Szczecin znajdował się w strefie żółtej. Zdjęcia realizowane były w godzinach 10.00-17.00
w śródmiejskim obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie oraz ul. Pocztowej, al. Papieża Jana
Pawła II, ul. Małkowskiego, deptaku Bogusława X i ul. Bogusława X oraz ul. Jagiellońską. Zdjęcia
realizowano także po 24 października br., gdy całe miasto zostało włączone do strefy czerwonej.
Podczas realizacji wystąpiły założone wstępnie przez realizatorów utrudnienia: opustoszenie ulic
związane
z zamknięciem części lokali usługowych, zamknięcie lub skrócenie godzin funkcjonowania sklepów
i lokali usługowych (w tym niemalże całkowite zamknięcie lokali gastronomicznych), niekorzystne
warunki pogodowe (spadek temperatury, intensywne i przelotne opady), wzrost tempa życia
(pośpiech, na ulicy było mniej spacerowiczów), podczas potwierdzania spotkań (telefonicznie,
mailowo, osobiście) zespół realizatorów zaobserwował zdenerwowanie wywołane nawrotem
ograniczeń oraz sytuacją niepewności. Elementem uzupełniającym nagrania miała być możliwość
obserwacji odbiorców oferty, przeprowadzenie krótkiej rozmowy z klientami, włączenie ich
w kształtowanie wizerunku danego sklepu (zadowolony klient mógłby podkreślić ważne dla niego
elementy, niezadowolony klient mógłby zaproponować zmiany) – niestety z uwagi na obostrzenia
sanitarne w strefie żółtej, a następnie w czerwonej radykalnie spadła frekwencja. Nieliczni klienci
chcieli szybko zrealizować założone zakupy, nie chcieli brać udziału ani w rozmowie, ani w nagraniu
fragmentów z udziałem kamery.
Podczas

wszystkich

dni

zdjęciowych

realizatorzy

zaprosili

do

udziału

w

nagraniu

34 rozmówców, przedsiębiorców (lub ich reprezentantów) czynnie działających w obszarze
rewitalizowanym, wśród nich także były osoby będące mieszkańcami Śródmieścia lub najbliższych
okolic. Chęć udziału w tej części projektu potwierdziło 26 osób, dwie zrezygnowały w dniu realizacji
nagrania z powodu ogłoszenia wprowadzenia dodatkowych obostrzeń, trzy osoby zrezygnowały z
udziału w umówionym nagraniu bez podania przyczyny. Zrealizowano 21 rozmów z przedsiębiorcami.
Realizatorzy zaobserwowali, że prezentując ideę materiału wideo „Tak jest… Tak będzie!” podczas
rozmowy zapraszającej do udziału w tej części projektu (rozmowa indywidualna, telefoniczna, mail):


spotykali się z zainteresowaniem;



przedsiębiorcy chętnie podejmowali temat;



było życzliwe nastawieni do współpracy w zaproponowanej formule (materiał video);
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byli zainteresowani nagraniem ich wypowiedzi dotyczącej aktualnej sytuacji przedsiębiorców;



wszyscy potrafili połączyć to z innymi aktywnościami już prowadzonymi w obszarze
rewitalizowanym (także o charakterze spotkaniowym);



wszyscy potwierdzili, że „słyszeli” o planowanej przebudowie Alei Wojska Polskiego,
w większości potwierdzili, że „słyszeli” o idei rewitalizacji społecznej śródmiejskiego obszaru
wokół Alei Wojska Polskiego;



przedsiębiorcy zostali uprzedzeni, że w toku rozmowy istotne będzie jakie kroki podjęli
prowadząc działalność w sytuacji obostrzeń sanitarnych i ograniczeń wynikających z walki
z epidemią wirusa SARS-Cov2.

W przeprowadzanych rozmowach z mieszkańcami (Raport 1 - mieszkańcy), wybrzmiało, że rola
przedsiębiorców

jest

istotna

dla

procesu

rewitalizacji.

Mieszkańcy

miasta

wymieniali

charakterystyczne marki, które znają i rozpoznają jako wartość przyporządkowaną do konkretnego
miejsca. Przedsiębiorcy lokalni podkreślali, że są twórcami lub współtwórcami marki lokalnej, która
jest rozpoznawalna wśród klientów (zwłaszcza słychać to w wypowiedziach podmiotów działających
długo w tym samym miejscu). Nie mówili, jak oddziałują na miejsce, w którym działają, ale
prezentowali swoje nadzieje i obawy związane z planowanymi zmianami. Przedsiębiorcy przyjęli rolę
obserwatora - krytyka oraz członka wspólnoty, na którego zmiany będą oddziaływać, którym będzie
poddany, rozmówcy nie zajęli postawy aktywnej, nie podkreślali też swojego zaangażowania
formalnego: rada osiedla, samorząd lokalny, inna sformalizowana działalność na rzecz Śródmieścia.
Elementem istotnym jest prowadzenie równolegle z inwestycją właściwą gminy aktywności
stymulujących przedsiębiorców także do rozwoju, ponoszenia własnych celowych nakładów
inwestycyjnych oraz zaangażowania w rewitalizację społeczną. W tym drugim zespole aktywności
gmina pełni jedynie rolę organizatora przedsięwzięcia [Prusik M., Banaszek A., Źróbek R. (2015) Rola
funduszy europejskich w finansowaniu procesu rewitalizacji miast w Polsce, w: Studia miejskie, t. 17;
Kopeć M. (2011) Finansowanie projektów rewitalizacji; Polko A. (2008) Finansowanie i realizacja
rewitalizacji na terenach poprzemysłowych; Lorens P. (2009) Pojęcia podstawowe, w: Wybrane
zagadnienia rewitalizacji miast]. Zaangażowanie środków prywatnych lokalnych przedsiębiorców
w aktywności na danym obszarze wspierające proces rewitalizacji społecznej przynosi wymierne
efekty i jest też faktycznym przejęciem inicjatywy oraz potwierdzeniem jej uspołecznienia (nie jest to
działanie gminy, ale jej mieszkańców w miejscu zamieszkania i pracy). Osobiste zaangażowanie
lokalne to realna szansa dla rozwoju rewitalizowanego obszaru, ale także źródło wzrostu społecznogospodarczego działających tam podmiotów.
Rola obserwatora krytyka, wskazuje, że istotnym elementem jest wprowadzenie społecznej ewaluacji
przeprowadzanej w cyklach regularnych (np. społeczne dziennikarstwo, rankingowanie społeczne,
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mieszkańcy opiniują, oznaczają miejsca zaangażowane – naklejka/ plakat, przyznają kolejne poziomy
za zaangażowanie – rozpoznawalne marki, „nasi” przedsiębiorcy, przedsiębiorcy wspierający
wspólnotę etc.). Po obu stronach ważne jest społeczne monitorowanie bezpośredniego
zaangażowania przedsiębiorców (mieszkańcy, klienci) i mieszkańców (przedsiębiorcy, gmina,
społecznicy, samorządowcy, aktywiści) [Kamińska A. (2011) Rola ewaluacji w zarządzaniu procesem
rewitalizacji w przestrzeni miejskiej, w: Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
nr 241].
Faktem jest, że nikt z przedsiębiorców nie podjął wprost tematu społecznej odpowiedzialności
biznesu (CSR, ang. corporate social responsibility) – zagadnienie to nie padło ani w zebranym
materiale, ani podczas rozmów wprowadzających z zespołem realizatorów. Podobnie rozwiązania
modelowe typu PPP (partnerstwo prywatno-publiczne) nie były elementem żadnej z wypowiedzi, ani
nie były poruszane w rozmowach wprowadzających w nagranie. Nie wystąpiły także zagadnienia
wskazywane jako istotne dla miast Unii Europejskiej, jak rewitalizacja społeczna, zrównoważony
rozwój, idea smart city, eko-miasta, redukcji smogu i radykalnej polityki klimatycznej itp.
Zespół realizatorów opracował zebrany materiał i udostępnił go zespołowi badawczemu (całość
nagranego surowego materiału). Po przeanalizowaniu materiału zespół realizacyjny podjął decyzję, że
zebrany materiał ma wartość poznawczą, badawczą i jest cenną dokumentacją, jednakże jego
prawdziwość jest zarówno wadą, jak i zaletą. Materiał obrazuje grupę przedsiębiorców Szczecina
aktywnych w Śródmieściu. Niestety wypowiedzi przedsiębiorców mogą niekorzystnie wpłynąć na
ich indywidualny wizerunek lub wizerunek ich przedsiębiorstwa. Znaczna część wypowiedzi jest
powtórzeniem obiegowych opinii (niestety odsłaniają brak wiedzy na dany temat), postrzeganie
rewitalizacji ograniczone jest tylko do indywidualnych interesów („korki i miejsce parkingowe, bo nasi
klienci mają problem by dojechać i zaparkować w pobliżu naszego sklepu”) oraz obarczone własnymi
obawami i lękami wyrażonymi przez pryzmat partykularnego interesu. Intencją realizatorów nie jest
urażenie, ośmieszenie czy pokazanie w niekorzystnym świetle rozmówców. Przygotowany został
alternatywny materiał oparty o zidentyfikowanie wizualne ważnych przedsiębiorstw będących
rozpoznawalnymi markami w Śródmieściu (także na podstawie wypowiedzi mieszkańców i ich
wskazań, które miejsca i przedsiębiorstwa identyfikują) – krótkie filmiki z podkładem muzycznym
i/lub fragmentami wypowiedzi istotnymi dla badanego zagadnienia oraz materiał audiowizualny z
syntezą najciekawszych fragmentów wypowiedzi różnych przedsiębiorców. Podkreślić należy, że nie
chodziło
o usunięcie w upublicznionym materiale pesymistycznego nastroju (który może być właściwy z uwagi
na przedłużającą się sytuację wnikającą z globalnej pandemii wirusa SARS-Cov2 oraz obawy związane
z długoterminową realizacją inwestycji, która może spowodować kolejne ograniczenia), krytycznych
opinii, opisanych lęków czy obaw. Ideą jest jednak upublicznienie materiału, który wnosi coś do
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dyskusji, zawiera treści nowe, ważne, istotne, wnoszące coś do sprawy, poruszające nowe wątki,
wskazujące na możliwe kierunki zmian, działania pożądane – a tych było niewiele i tylko w nielicznych
wypowiedziach, których analizę szczegółową zaprezentowano poniżej. Materiały zostały dodane na
ogólnodostępny

kanał

pn.

creativeszczecin:

https://www.youtube.com/channel/UC03eWU80TItVZTGVNI5LaLA).

Tabela 1. Analiza SWOT dla Alei Wojska Polskiego i Śródmieścia na podstawie wypowiedzi
rozmówców/przedsiębiorców
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
- Aleja Wojska Polskiego jest najdłuższą ulicą - niekorzystna regulacja świateł na przejściach
handlową w mieście;
dla pieszych;
- reprezentacyjna ulica miasta;
- spaliny i korki;
- lojalni klienci, którzy wracają pomimo - brak miejsc parkingowych;
utrudnień;
- COVID-19 spowodował spadek ruchu (jest
- rozpoznawalne wieloletnie marki ważne dla mniej klientów, mniejsze są obroty sklepów
Centrum, całego miasta i regionu;
stacjonarnych);
- przedsiębiorcy, którzy tu działają są - wysokie czynsze (brak przyjaznej polityki od
zintegrowani z miejscem, wierzą w jego wynajmujących w trudnym okresie pandemii);
potencjał;
- zbyt mało miejsc dla pieszych, ludzie tędy nie
- szybka i adekwatna reakcja na COVID-19: chodzą;
przeniesienie działalności do Internetu, - chodniki są w bardzo złym stanie, stwarzają
organizacja dowozów i sprzedaży poza siedzibą zagrożenie;
firmy (utrzymanie klientów);
- niespełnione obietnice włodarzy miasta;
- pandemia skierowała klientów na refleksję - niskie zaufanie do zmian opisywanych przez
o własnym zdrowiu, zatrzymanie się (skierowali urzędników;
się ku produktom ziołowym, książką, - brak wiary w to, że ta realizacja w końcu
odpowiedzialnym zakupom);
nastąpi;
- dobre wspomnienia;
- obawy o jakość realizacji inwestycji (która
- pojawienie się mikro-rzemiosła, sklepów sparaliżuje biznes tuż po tym, jak pandemia
o charakterze concept-storów;
spowodowała
bardzo
trudną
sytuację
- ten obszar wciąż wzbudza entuzjazm, jest ekonomiczną przedsiębiorców);
wiara w pozytywną rewitalizację;
- Kino Kosmos nie wróciło do dawnej
- działania i powrót życia na ul. Rajskiego, działalności (to martwy punkt, który nie spełnił
spontaniczne kawiarnie, ogródki koncerty – coś oczekiwań przywrócenia życia rozrywkowego
pozytywnego, dobra praktyka i dobry przykład i kulturalnego);
do multiplikowania;
- tu jest bardzo mały ruch pieszych, mało
- ludzie chcą się tu spotykać, to jest centrum;
przechodniów oznacza mało potencjalnych
- ulica z dobrym mitem i wspomnieniem;
kupujących;
- powstają nowe ciekawe miejsca (dobre - zbyt dużo pustych lokali, konieczny jest
kierunki zmian);
program wypełnienia ich życiem, tak by zaczęły
- mieszkańcy są coraz bardziej „stąd” integrują przyciągać, a nie straszyć;
się z miastem;
- odwołanie działań z klientem, utrata
- zaangażowanie mieszkańców w poznawanie regularnego kontaktu.
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historii, przywracanie utraconych walorów;
- otwarte podwórka i pchle targi wywołały
pozytywne emocje oparte o wspomnienia
i zachęciły do celebrowania mieszczańskiego
życia;
- moda na mieszczaństwo XXI wieku.
SZANSE
- podwyższenie komfortu klienta (łatwy i szybki
dojazd, miejsce parkingowe, dogodne dojście,
światła);
- więcej projektów opartych o świadomość
miejsc i kulturę życia w mieście;
dobrze
ulokowany
parking
wielosamochodowy;
- więcej ścieżek dla rowerów, promowanie
poruszania się po mieście na rowerze;
- oddziaływanie systemowe na właścicieli
pustych, straszących lokali;
- więcej miejsc parkingowych, komfortowy
dostęp do oferty handlowej;
- Aleja Wojska Polskiego może być dumą
miasta;
- wygodne ławeczki zmienią tę ulicę;
- przywrócenie dawnej świetności;
- oddać puste lokale ludziom, tak by zaczęły
przyciągać nowych i utrzymywać już istniejących
klientów;
- więcej ogródków, nawet na ulicy (mini
przystanie);
- dużo
małych przyjaznych punktów
gastronomicznych – spotkaniowych ożywia
ulicę;
- więcej ogródków i zieleni;
- więcej instytucji kulturalno-rozrywkowych;
- tramwaj i przystanki (dowiezie klientów);
- zwiększenie komfortu komunikacji, to także
ograniczenie ruchu samochodowego (zmiana
trendów, edukacja);
- zmiana nawierzchni (reedukacja hałasu i
wzrost bezpieczeństwa);
- Szczecin może być miastem artystycznym;
- kultura powinna wyjść na ulice, czynić je
przyjemnymi;
- zmiana organizacji ruchu na Al. Wojska,
ul. Bogusława, ul. Małkowskiego;
- obniżenie opłat czynszowych w celu wsparcia
przedsiębiorców w okresie pandemii;
- mogą być droższe bilety parkingowe, ale
powinno być więcej miejsc postojowych;
- dobry zespół współpracowników pozwala
przetrwać przedsiębiorcom;

ZAGROŻENIA
- ciekawi przedsiębiorcy zrezygnują, nie
utrzymają się, przeniosą lokalizacje w tańsze
miejsce (co będzie stratą dla tego obszaru);
- zaniechanie obserwacji biznesowych i badania
rynku oraz trendów rozwojowych;
- brak przygotowania biznesowego;
- kryzys globalny i zaburzenie łańcucha dostaw
spowoduje wzrost cen, co dotknie lokalnych
małych przedsiębiorców i usługodawców;
- inflacja;
- te zmiany, które ostatnio wprowadzano
(antypasy, słupki, zmiana organizacji ruchu,
zmiana miejsc parkingowych były bardzo
nieprzemyślane – obawa, że tak będzie dalej);
- brak utożsamienia z miastem;
- niepewność najbliższej przyszłości (z powodu
COVID-19);
- deptak utrudni komunikację z punktami
handlowymi;
- rewitalizacja wykluczy z tego obszaru
seniorów, zmieni to miejsce;
- zła organizacja komunikacji;
- zła realizacja rewitalizacji;
- zrobienie remontu, ale zaniedbanie komfortu
użytkowników pieszych, seniorów, kupujących;
- sklepy monopolowe, całodobowe i salony gier,
zły kierunek nieprzyjazny mieszkańcom
i odstraszający turystów;
- rekreacja i ruch pieszych nie są dobrym
rozwiązaniem, gdy w mieście nie ma tylu
turystów, co w dużych miastach;
- tramwaj odbierze charakter tej ulicy;
- zmieniamy al. Wojska Polskiego w ulicę
przelotową, nieprzyjazną;
- remont będzie uciążliwy, spowoduje straty dla
przedsiębiorców, utrudni dostęp klientom,
obniży i tak niewielkie zyski;
przedsiębiorcy
nie
wytrzymają
po obostrzeniach pandemii jeszcze remontu –
zamkną się lub przeniosą;
- tramwaj zniszczy oazę spokoju;
- strat po COVID-19 nie uda się naprawić;
- częsta zmiana reguł i obostrzeń oddziałuje
negatywnie, bo klienci nie wiedzą, co można,
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- więcej drzew i ławeczek w ich cieniu, redukcja
hałasu;
- wyremontować kamienice i zasiedlić ludźmi;
wymiana
mieszkańców,
zasiedlenie
pustostanów,
zorganizowanie
działalności
w pustych sklepach;
- budowanie sieci stałych, lojalnych klientów –
wspólne przetrwanie pandemii;
- rozpoznawalne ośrodki kultury w ścisłym
centrum (Teatr Mały, Kino Pionier);
- rowery i hulajnogi miejskie jako alternatywne
środki transportu;
- punkty do ładowania samochodów
elektrycznych;
- więcej współpracy z mieszkańcami, włączanie
ich w życie centrum;
- więcej zielonych skwerów roślin rodzimych;
wykonanie
analiz
krajobrazowych
i długofalowego planu nasadzeń i pielęgnacji
roślinności (nieporzucanie działań).

a co nie (nie nadążają za zmianami);
- obostrzenia są bardzo nieprzyjazne, wydają się
być na wyrost;
- niski poziom bezpieczeństwa kierowców
i pieszych;
- zamknięcie większości firm w marcu – maju
spowodowało straty, których nie udało się
odrobić;
- brak remontu spowoduje degenerację ulicy
i zanik życia w jej obszarze;
- lęk przed spadkiem obrotów tuż
po zakończeniu COVID-19 spowodowany
remontem (remont tuż po pandemii to błąd,
który zniszczy przedsiębiorców);
- utrzymanie lokalu to zbyt wysoki koszt;
- mało lokalnych przedsiębiorców angażuje się
w rewitalizację.

Wnioski: Wybrane do materiału „Tak jest… Tak będzie!” wypowiedzi rozmówców – przedsiębiorców,
charakteryzował ogólny pesymizm i niepewność spotęgowana pandemią COVID-19 oraz
przywróceniem obostrzeń sanitarnych (w czasie realizacji materiału). Powtarzające się wątki
w odpowiedziach dot. miejsc parkingowych i organizacji ruchu oraz wysokich kosztów prowadzenia
działalności w tej części Szczecina, a także konieczności przeprowadzenia remontu i renowacji
nieruchomości, chodników, jezdni oraz przywrócenia utraconej rangi Śródmieściu etc. Udało się
utrwalić kilka spontanicznych wspomnień oraz opinii i wizji na temat Śródmieścia, Alei Wojska
Polskiego oraz centrum Szczecina. Przedsiębiorcy chcieli by ich wypowiedź była upubliczniona,
uważali, że to jest ważne by ich głos był w sieci, by ich opinia była prezentowana. Nie odczuwali
komfortu
z dotychczas przeprowadzonych dyskusji (mówili, że już rozmowy były, że mieli okazję się
wypowiedzieć, ale ich zdaniem wobec pandemii „czasy się zmieniły” – podkreślali, że mają nowe i
ich zdaniem uzasadnione obawy związane z rewitalizacją i realizacją inwestycji). Obawy te nasiliły
obostrzenia, globalna pandemia i brak refleksji urzędników, nad faktem, że kontynuacja
zaplanowanej tuż po pandemii inwestycji może mieć katastrofalne skutki dla małych
przedsiębiorców. Podkreślali, że są zdani na siebie, wymieniali przykłady wdrożeń, dzięki którym
sobie poradzili w tym atypowym okresie, ale były to rozwiązania ogólnodostępne, doraźne i dość
standardowe.

Przedsiębiorcy,

uznali,

że w sytuacji takiego kryzysu konieczne jest powtórne przeanalizowanie planów, być może zmiany
w harmonogramie realizacji inwestycji, tak by inwestycja nie przysłoniła tych, dla których dobra jest
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robiona: mieszkańców i podmiotów aktywnych dla mieszkańców na tym obszarze. Przedsiębiorcy
wskazali mocne i słabe strony – zdefiniowali aktualną sytuację Al. Wojska Polskiego oraz Śródmieścia
precyzyjnie (wymienione powyżej elementy ich wypowiedzi trafnie oddają bieżącą sytuację i
charakter miejsca). Niestety w szansach i zagrożeniach przyjęli postawę biernego obserwatora,
recenzenta,
a nawet krytyka – nie włączyli w swoje wypowiedzi własnych planów, na własny biznes w tym
miejscu, który będzie na to miejsce oddziaływał. Postawa ta może wynikać z ogólnie niskiej oceny,
zniechęcenia, braku wiary w powodzenie aktywności, może także być wywołane marazmem i
pesymizmem wobec pandemii i przedłużających się ograniczeń. Zajęli postawę mało aktywną, zmiany
będzie robiło miasto, urzędnicy, oni, zmiany przyniosą utrudnienia, być może zmiany przyniosą
nowe, dobre rozwiązania - to się okaże, ale nic nie wiadomo, jest niepewność, niewiedza.
Przedsiębiorcy nie mówili o własnych planach, o swoich aktywnościach podjętych tak, by też
inicjować

zmiany,

przetestować

rozwiązania

w oparciu o nową wizję Al. Wojska Polskiego (prezentowali też skrajne opinie dotyczące funkcji
ulicy: redukcja ruchu – ułatwienie ruchu, mniej/więcej miejsc parkingowych, prymat ruchu pieszych –
prymat ruchu samochodów). Nie mieli precyzyjnej wizji co zrobią, co wprowadzą dodatkowego (z
czego zrezygnują) – przykładem jest ogólne mówienie o zieleni, roślinach, ogródkach – brakowało
inicjatywy, konkretów i prostych deklaracji: wystawię stoliki, zasadzę rośliny, wyjdę na ulicę (taką
postawę zajęła twórczyni Kamiennicy w Lesie przy ul. Pocztowej oraz właścicielki #tag13 przy ul
Księcia Bogusława X). Nie było też jasne, kto ma przejąć ciężar aktywności społecznych, instytucje
kultury, branży rozrywki, mieszkańcy – przedsiębiorcy mówili o roli przedsiębiorców, że tworzą
klimat, charakter, zmianę, ale dookreślali ich jako tych, którzy przyjdą wraz z liczbą kawiarni, miejsc
kultury

i

rozrywki

–

nie przypisywali tych aktywności sobie i już istniejącym podmiotom. Opisane przez nich aktywności
miały charakter ogólnych haseł: „ktoś coś może mógłby tu zrobić coś takiego albo innego”.
Przedsiębiorcy nie poruszali w ogóle zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu, nowych
trendów konsumenckich, obywatelskiego zaangażowania, współpracy z radą osiedla, organizacjami
pozarządowymi, nie deklarowali chęci działania w ramach sieci aktywnych przedsiębiorców z tego
obszaru, nie omawiali wizji w kontekście aktywności z sąsiadami, konkurencją, podmiotami
podobnymi/ różnymi. Nie padały też szczegółowe charakterystyki klientów, poza jedną dominującą
informacją, że odbiorcą ich towarów i usług nie są klienci stąd. Jest to klient, który musi dojechać,
zaparkować – w przypadku braku tego komfortu zrezygnuje z usługi. Nie odnosili się do komfortu
życia mieszkańców, okoliczni mieszkańcy nie byli definiowani jako klienci. Co pozostaje w
sprzeczności
z wizją miejsca rozrywki i kultury dla użytkowników – czyli dla kogo, skoro nie do końca są to
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mieszkańcy, a nie ma potwierdzenia, że klienci spoza obszaru akurat wybiorą tę ofertę?
Przedsiębiorcy poruszali kwestię bezpieczeństwa i komfortu pieszych i kierowców, ale nie poruszali
kwestii estetyki, szyldów, brudnych ulic, chodników zanieczyszczonych odchodami. Tylko jeden
przedsiębiorca zwrócił uwagę, że wieczorem spada poczucie komfortu, zbyt dużo jest sklepów
monopolowych, całodobowych, salonów gier i ciemnych nieprzyjaznych bram, w których spożywany
jest

alkohol.

W jego opinii nie będzie to sprzyjało wieczornemu życiu w oparciu o mieszczańskie rozrywki.

Lista 1. Tak było… o Alei Wojska Polskiego i Śródmieściu [surowe fragmenty wypowiedzi]
Pracownia dekoracji Balonio Art – ul. Małkowskiego 26
(właścicielka przyjechała z Ukrainy) Teraz jest jesień, niełatwy czas dla wszystkich. Ale balony zawsze
człowieka bawią. Szczecin powinien być miastem bardziej artystycznym, z muzykami ulicznymi, żeby
ludziom było przyjemnie i chcieli tu być i spędzić swój świat tu. Jesteśmy nowym sklepem –
zapraszamy do nas, nowo otwarty sklep. Tu każdy może znaleźć coś dla siebie.

Lauren Vidal – sklep z odzieżą ul. Bogusława
To jest największa ulica handlowa, mamy tu 40 punktów handlowych. Trzeba zrobić ulicę
jednokierunkową, tu są za krótkie światła – trzeba je wydłużyć światła, to pozwoli zredukować korki,
najazd na ulicę Bogusława jest z 4 stron i straszne spaliny. Brakuje miejsc parkingowych i nie można
zaparkować (mogą być droższe bilety postojowe, ale musi być wystarczająca liczba miejsc). Przed
COVID było fajnie, jak wrócimy do normalności – nie wiemy, co będzie. Jeśli ma to być ulica handlowa,
to przede wszystkim parkingi i ulica nie może być zakorkowana, bo żaden klient nie dojedzie. Chyba,
że to jest stały klient, który zawsze trafi i za to jesteśmy mu wdzięczni.

Atelier Mody – Sylwia Majdan Al. Wojska Polskiego 45
S. Majdan: Gdy 17 lat temu zaczynałam działalność to było inna rzeczywistość, nie gorsza, nie lepsza,
inna. Czas COVID jest niełatwy, zmusza do refleksji, musimy dużo myśleć, analizować, badać rynek,
nie są to proste czasy (…). Kocham to, co robię, jest to pasja i sposób na życie - ja i cały mój zespół
damy radę i przetrwamy, to zaangażowanie, ta miłość do tego, co robimy wszyscy wspólnie, obróci
się
na lepsze, na pewno musimy się wspierać, być przyjaźni, milsi, lepsi, bo to są niełatwe czasy dla
biznesu (…) Nie wiadomo, co będzie w najbliższej przyszłości.
Mam sklep on-line, czyli mogę tworzyć i sprzedawać w sklepie internetowym i tak robimy, jest rynek,
ale co będzie dalej nie wiem, bo nikt nie wie. Atelier jest dzieckiem, funkcjonuje – kocham tu być i tu
pracować, nie wyobrażam sobie przenieść się tylko do Internetu, kontakt z klientem jest esencją
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pracy, możliwe jest poznanie klienta, jego emocji, potrzeb. Ta praca, to coś więcej niż stworzenie tylko
i aż sukienki.
Chciałabym by ta ulica była czymś czym możemy się pochwalić, każde większe miasto taką ulicę ma:
Kraków ma Floriańską, Warszawa ma Nowy Świat, a Szczecin - Wojska Polskiego. Często namawiali
mnie na wyjazd do Warszawy, bo szybciej i łatwiej można osiągnąć sukces (…) zostałam tutaj, bo
lubię
to miasto czuję się tu dobrze. Czuję się Szczecinianką. Chciałam, żeby Aleja Wojska Polskiego byłą
taką, którą mogę się pochwalić. Jestem dumna, że jestem Polką, jestem ze Szczecina i mogę wspierać
szczecińskie kobiety – my się zmieniamy. Ogólnie we mnie jest dużo realisty - wierzę, że to będzie
cudowna i piękna ulica (…). Wierzę, że ta ulica może być dumą naszego Szczecina. Widziałam pomysł
jaki mamy na tę ulicę.

Whisky Styl Sklep – Wojska Polskiego 61
Sytuacja związana z COVID-19 jest ciężka, nie jest to łatwe, jest spadek klientów, zmniejszyły się
sprzedawcom obroty, raz jest lepiej raz gorzej. Jeżeli wirus zostanie z nami przez rok, to większość
sklepów będzie szukała nowych lokalizacji (tańszych). Może gmina mogłaby jakoś zawiesić czynsze,
obniżyć opłaty i zrobić miejsca parkingowe, aby klienci mogli dojechać samochodem. Długo będziemy
przywracać stan utracony po COVID.

Kawiarnia #Alternatywnie
Prowadzenie biznesu podczas pandemii nie jest to łatwy okres – co chwilę w kawiarni są nowe
ograniczenia, mam wrażenie, że restrykcje są wprowadzane po omacku, bo nieraz w kawiarni może
być 20, 10 a kolejnego dnia 15 stolików, a potem 8 i zaraz powraca do normy – zmienne reguły
męczą. Rozumiem powagę sytuacji, ale niektóre przepisy są nieco chybione. Marzec-kwiecień –
lockdown uruchomiliśmy dowozy do domu – jakoś sobie poradziliśmy mamy sporo stałych klientów,
którzy przychodzą codziennie więc mamy tę społeczność wokół kawiarni, która bardzo nam pomaga.
Jeśli chodzi o rewitalizację Alei Wojska Polskiego – problem leży w kosztach najmu lokali na tej ulicy,
bo mniejszych przedsiębiorców nie było po prostu stać na miesięczny bardzo wysoki czynsz, teraz
sytuacja jest lepsza, przybywa takich miejsc jak kawiarnie, restauracje, mniejsze punkty, które
ożywiają te ulicę na pewno przydałoby się więcej miejsc dla pieszych (bo tu jest dużo samochodów,
mało ogródków) więcej ogródków restauracyjnych pomoże ożywić ten rejon miasta.

#tag 13 (lody rzemieślnicze i cukiernia) Księcia Bogusława X 13
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Rozpoczęliśmy biznes, kiedy wybuchła pandemia, staramy się sprostać wszystkim wymaganiom
sanitarnym, aby uchronić klienta i pracowników. Wychodzimy naprzeciw: dowozy produktów
do klienta, aby przetrwać w czasie pandemii. W czasie pandemii fajnie byłoby, gdyby miasto
umożliwiło jak największej ilości lokali stworzenie ogródków dla klienta, sprzedaż musi polegać na
wyjściu
do klienta – ogródki przy lokalu pozwolą funkcjonować nawet w obostrzeniach.
Dobrze byłoby, gdyby na Małkowskiego, Bogusława i Wojska Polskiego została zmieniona organizacja
ruchu, bo są korki, ludzie nie mogą dojechać do nas. Fajnie jakby było dużo zieleni, donic z zielenią.
Koniecznie

więcej

miejsc

parkingowych

by

pomogło,

stworzenie

przyjaznego

otoczenia

dla spacerujących, więcej donic z kwiatami, żeby ta ulica zaczęła żyć. Żeby można było bez problemu
dojechać, żeby ludzie, którzy chcą pospacerować byli bezpieczni i żeby mieli, gdzie spacerować i
zieleń. Tu musi być przyjemnie - więcej ogródków.

MINIFOT – zakład fotograficzny, Al. Wojska Polskiego
Sytuacja się znacznie pogorszyła w czasie pandemii (marzec- kwiecień byliśmy zamknięci). Po prostu
nie było klientów w czasie pandemii. Jeśli chodzi o ruch, to teraz jest dużo osłabiej, jest on bardzo
ograniczony. Pandemia negatywnie oddziałuje na funkcjonowanie przedsiębiorców. Włodarze miasta
obiecywali nam złote góry i prawdziwą rewitalizację. Zmianę nawierzchni, tramwaj, plus miejsca i
strefy odpoczynku, instytucje kulturalno-rozrywkowe. Ale proszę spojrzeć: co się dzieje z Kosmosem?
Dlaczego stoi pusty i nieczynny – miały tam być imprezy, koncerty. Sam odcinek al. Wojska – ożywi się
i ludzie będą tu przychodzili, jeśli Wojska będzie prawdziwą Aleją a nie jakąś dziwaczną uliczką
przelotową dla samochodów.
Mam nadzieję, że ten program rewitalizacji obiecywany od lat dojdzie kiedyś do skutku i wtedy
będziemy widzieć, czy tym firmom, które tu jeszcze istnieją, czy się poprawiło, jeśli przetrwają.

Majster Fach – zakład obuwniczy/ szewski
Rewitalizacja ulicy – mam obawę o rozpoczęcie tego remontu – tak jak pobliska Krzywoustego, bo
tam całkowicie zatrzymany ruch i wtedy wiele firm popadało – więc tego się boję. I to było najgorsze,
jeśli nie będzie przepływu ludzi w trakcie remontu to może spowodować ze niektóre zakłady tego nie
wytrzymają i się zamkną. Drugą kwestią są parkingi – ja np. cały czas nie ma dnia żebym nie słyszał,
że nie ma tu jak zaparkować, klienci narzekają, moim problemem jest parking. Jeśli ulica ma być
zamknięta, czyli deptak, to nie wydaje mi się ze to jest dobry pomysł, nie ma u nas tylu turystów,
takiego przepływu ludności, żeby trzeba było tę ulicę zamykać
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Celna uwaga: ta ulica wymaga remontu, aj tu z poziomu chodnika widzę jak ludzie się potykają
o wystające płyty chodnikowe, nierówne chodniki. Remont ulicy jest konieczny liczę, że będzie to
zrobione mądrze.

Cannabees – sklep z ziołowymi produktami leczniczymi
[UWAGA: widząc kamerę sprzedawca sam zaprosił ekipę realizacyjną, a po zapoznaniu się
z prowadzonym działaniem, zaproponował swój udział i wypowiedź].
W pandemii nastąpił wzrost sprzedaży preparatów podnoszących odporność organizmu,
my w pandemii nie narzekamy. Jest mniejszy ruch w mieście, ale klienci, którzy przychodzą –
nie są przypadkowi, mieli zaplanowaną wizytę, to stali klienci, bo nie ma przechodniów. Ograniczenie
ruchu samochodowego nie będzie korzystne dla biznesu, ale jakby więcej ludzi przesiadło się
na rowery, to byłoby dużo lepiej – tak wygląda wiele miast europejskich, 1 osoba ma 2 lub 3
samochody. Zieleń, ograniczenie emisji spalin, drzewa, ograniczenie ruchu samochodowego byłoby
korzystne. Co fajnie wpłynie na ograniczenie ruchu w Śródmieściu: więcej byłoby zieleni w mieście,
istotną sprawą jest ilość lokali pustych – trzeba je przywrócić do życia, puste lokale powinny być
oddane tak by ludzie mogli korzystać. Gorzej jak powstają sklepy monopolowe, czy salony gier.

Kino Pionier
W czasie pandemii to nie jest czas dla kin, szczególnie małych – ja na sali mam 82 miejsca, pandemia
pozwala na wpuszczenie 20 osób, seanse muszą być przy zmniejszonej ilości widzów, a to nie pozwala
się utrzymać na rynku, średnia tygodniowa to musi być 140 widzów dziennie, a my nie jesteśmy w
stanie tyle zaprosić. Nie ma możliwości matematycznej by dogonić te 140 osób. Jest bardzo ciężko, ale
jestem optymistą – trzeba przetrwać ten czas, wrócimy do starych dobrych czasów. Aleja Wojska
Polskiego – to pierwsza ulica, którą poznałem, gdy przyjechałem do Szczecina, a byłem tą ulicą
zachwycony – dwa kina Komos i Colosseum. Tłumy ludzi na ulicach, teraz się robi pusto na ulicach.
Wtedy tramwaje jeździły po Alei Wojska Polskiego i jedna rzecz, która mi się naprawdę podobała, to
były te ławeczki – ławeczki wyprofilowane z oparciem. W tej chwili pojawiają się ławeczki
niewygodne,

taboreciki,

4 listewki, to jest niewygodne. W dawnych czasach te ławki były oblegane. Tego mi brakuje, przy
pięknym dniu ludzie mogli siedzieć. Może przesadzam, ale to jest dla mnie naprawdę ważne. Boję się,
że przy przebudowie będzie zmniejszona liczba miejsc parkingowych – klienci kina to seniorzy, osoby
dojrzałe, przejście od tramwaju lub autobusu – nasi klienci w większości poruszają się samochodami.
Żeby za bardzo nie zmniejszono liczby miejsc parkingowych, bo dla kina to jest ważne.

Zakład zegarmistrzowski
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Większość Szczecinian nas zna, ale jest coraz gorzej, bo coraz mniej klientów, coraz mniej ludzi
tu przychodzi, nawet jeśli są klienci przyjezdni to na Al. Wojska Polskiego nie ma gdzie zaparkować,
jest mała rotacja samochodów, klienci nie mogą znaleźć miejsc parkingowych i rezygnują, jadą dalej.
Brak komunikacji – bo brakuje autobusu, cała Aleja Wojska Polskiego jest uboga w komunikację
miejską i niestety z tego powodu wszystko siadło. Kiedyś było inaczej, z tego, co możemy
zaobserwować na Wojska i na Krzywoustego jest bardzo dużo lokali do wynajęcia – nie wiem, co jest
tego

przyczyną,

czy właściciele, że nie wynajmują czy wysokim czynszem nałożonym przez Urząd Miasta? Dużo jest
pustych sklepów, nie ma handlu. Wszystko przeniosło się do Galaxy i Kaskady. Nie wiem co by
pomogło. Ciężko powiedzieć. Jakie działania - komunikacja - tu potrzeba większej rotacji ludzi. Nic się
tutaj
nie dzieje, samochody śmigają, a jak chcę się zatrzymać to nie mają gdzie.

EICHHOLTZ sklep
Nie zaczynamy od narzekania. Jest mniej klientów, zabiegamy o klienta, sprzedawaliśmy przez FB
i Instagram z dowozem produktów przed dom klienta. Nie boję się COVID, boję się przybudowy
Al. Wojska Polskiego. Rozmawiałam z ludźmi z Bogusława, wtedy obroty spadły im drastycznie ulica
byłą zablokowana klika miesięcy. Jeśli do tego będzie COVID, brak parkingu i zamknięcie ulicy na parę
miesięcy, zaplanowano tu tramwaj – czego się bardzo boimy, bo tu mogła by być oaza spokoju.
COVID nie jest tak przerażający jak przebudowa ulicy – na Bogusława obroty spadły, klient nie miał
parkingu, wszystko musiało być zamknięte. Sytuacja remontu będzie trudniejsza, bo będzie od razu po
pandemii, będzie zamkniecie, lęk przed wychodzeniem, a my nie mamy artykułów pierwszej potrzeby
–

obawy

są ogromne. Moja wizja: więcej parkingów, tramwaj nas przeraża, brakuje fajnych ławek, drzew,
ale nie wyobrażam sobie by Aleja Wojska Polskiego była ulicą jak Krzywoustego – ta ulica już nie
istnieje, tam są tylko przystanki, Krzywoustego odstrasza ludzi, boję się, że przebudowa zaszkodzi,
myślałam, że to będzie kameralnie, butikowo, tak żeby ożywić tę ulicę, że Aleja Wojska Polskiego to
będzie 5th Avenue w Szczecinie. Nie wyobrażam sobie tramwaju, zepsujemy tę ulicę.

Pasztecik Szczeciński
2 miesiące byliśmy zamknięci, po dwóch miesiącach otworzyłyśmy - ledwo trochę oddechu, od jutra
wszystko trzeba zamykać – jest smutno i ciężko i nie wiadomo co będzie dalej, bo nie jest to określone,
to się dopiero okaże. Sytuacja jest ciężka i trudna. Przyszłość Al. Wojska Polskiego – dwa kwartały
miały być do remontu, ale nie zostało to zrobione. Trzeba wyremontować te kamienice i zasiedlić
ludźmi, tam, gdzie są ludzie, gdzie jest społeczeństwo, tam życie kwitnie. To jest sposób na
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rewitalizację – ludzie. Trudno, żeby z Warszewa czy z Bukowego ktoś przyjechał do centrum, na
każdym

osiedlu

są pasaże handlowe i wszystko co potrzeba do życia. My tu jesteśmy dla ludzi, którzy tu mieszkają.
Dlatego: zasiedlić te kamienice, które teraz stoją jako pustostany. Żeby centrum rozkwitło i żeby
Wojska Polskiego wróciło do lat 80 - dużo było wtedy uśmiechu radości dużo ludzi chodziło po ulicach,
teraz jest mniej przechodniów, mniej ludzi jest na ulicach w sobotę w niedziele widać braki ludzi
w centrum. Są inne czasy. Tu stoi dużo lokali nieczynnych pustych: Wojska Polskiego, Śląska,
Jagiellońska. Krzywoustego – bardzo dużo stoi lokali pustych nieczynnych. Trzeba by to było
zagospodarować. Kiedy tu życie wróci, kiedy to wszystko się zagospodaruje – tutaj ta rewitalizacja
na tym polega – żeby tu wprowadzić społeczeństwo, żeby tu, życie zaczęło kwitnąć.

SHOT GUN – sklep Piastów
W czasach obostrzeń jest strach ludzi w życiu codziennym, a lokalny biznes odczuwa spadek
częstotliwości odwiedzin stacjonarnych, ale w XXI wieku Internet bardzo wspomaga. Biznesowy
aspekt - dajemy radę, ale fajnie byłoby, gdyby ludzie nas odwiedzili, kontakt ze sprzedawcą z
towarem jest potrzebny.
Rewitalizacja śródmieścia – niedobór miejsc parkingowych, jest ich mało, każdy jest przyzwyczajony,
że może podjechać pod witrynę samochodem, dlatego miejsca (nawet płatne) muszą być,
na Krzywoustego brak miejsc zniechęcał naszych klientów, na Piastów jest lepiej – odczuwamy,
że klienci są, w salonie mamy teraz więcej klientów. Świetnym pomysłem są rowery miejskie, baz jest
mało. Fajne jest wypożyczanie hulajnogi i samochodów elektrycznych – co zapewniają firmy
sheringowe. Przy planach przebudowy konieczne jest odnowienie chodników, bo ich stan techniczny
pozostawia wiele do życzenia.

BAR KAUKASKI
Walczymy o przeżycie, dania na wynos, dowozy. Śródmieście jest nieistniejące – te kwartały są
w remoncie, opuszczone mieszkania nie sprzyjają temu, żeby ludzie z nich tu przyszli, nie mamy
klientów z okolicznych kamienic (ich nie ma). Deptak jest blisko, tam są knajpy i bary, ale mamy
nadzieje, że to wszystko się poukłada. Ale teraz jest ciężki czas. Teraz nic nie możemy zrobić, bo każdy
ma

pandemię

i to trzeba przeczekać. Mały ruch pieszych – trzeba przeczekać. Czas pokaże, tutaj ulica ma mały ruch
pieszych i duży ruch samochodowych. W okolicy Jagiellońskiej ruch jest zmniejszony. Mało widać ludzi
starszych.
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Musiałam odwołać większość z zaplanowanych szkoleń. Nie możemy się gromadzić, ograniczony
kontakt międzyludzki, trzeba życie przenieść do on-line. A tu czeka mnie dużo pracy, działam już na
Instagramie. Będę to rozwijać, wierzę, że pandemia się skończy. Fajne działania podjęto na Alei
Fontann, gdzie zmniejszyła się liczba parkingów, pojawiła się przestrzeń na ogródki knajp i zieleń,
fajnie ma też ulica Rajskiego, kawiarnie i ogródki – to powinno się zadziać. Przydałby się parking
wielosamochodowy, bo żeby było życie trzeba dojechać. Nie znam się na systemie, kto jest
właścicielem, część jest prywatna część miasta – (struktura właściciela). Fajnie jak lokale byłyby
udostępnione artystą czy przedsiębiorcą – a może stąd (przy takich udostępnieniach) można byłoby
się w różnych dziedzinach rozwijać i kształcić i spotykać.

Kwiaciarnia Zielona Moda – Śląska 6
Kwiaciarnia ma 6 lat i teraz spadła bardzo sprzedaż roślin ciętych (nie ma wesel, komunii, kwiaty cięte
prawie nie schodzą), ale kwiaciarnia się rozrosła doniczkowo. Ale biorąc pod uwagę ograniczenia nie
jest łatwo prowadzić biznes. Nie jest łatwo – sam czynsz to jest wysoka kwota. Przykładowe koszty:
media, czynsz, księgowa. Szukałam miejsca, gdzie będę mogła zaparkować przed kwiaciarnia, gdy
wiozę towar i tu akurat tak było, ale teraz nie ma miejsc parkingowych i już jest problem (za przed
kwiaciarnią powstały aż 2 miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych). Był bank i się zamknął. Coś
pokazuje, że tu jest jakoś nie tak, skoro na jednej ulicy 3 duże podmioty (jak banki) się zamknęły.
Nie tylko małym jest trudno się utrzymać, ale też dużym firmom też. Do tego dołożono mi słupki więc
nie można zaparkować (problem przy straży pożarnej i karetce). Nie wykazano się analizą tej
przestrzeni (kto tu jest, co robi). Ratuje nas Internet, społeczności jak Facebook czy filmy online.
Pozdrawiam moich klientów, którzy tworzą moją społeczność. Trzeba współpracować z mieszkańcami
stąd. I tu jest problem, nie utożsamiamy się z miastem, bardzo mało ludzi się utożsamia i bardzo mało
ludzi

dba

o przestrzeń dookoła, trzeba zrobić analizy krajobrazowe – rozmowy z mieszkańcami, trzeba
porozmawiać z ludźmi, którzy tu mieszkają, bo to do nich ta przestrzeń powinna być dostosowana.
Tu są osoby starsze, a nie mają, gdzie usiąść i odpocząć, tu nie ma skwerów. Nie ma małych miejsc
z zielenią. Miasto się stara, ma otwartą głowę i możliwości – ale potrzebuje analizy krajobrazowe,
analizy przestrzeni, dyskusja z mieszańcami czego oni potrzebują czy potrzebują skweru ławki, czegoś
dal dzieci, czy dla seniorów. Zielony Szczecin to jest dawno temu i nieprawda. Wycięto zbyt dużo
drzew, jest zbyt mała pielęgnacja i dbanie o te, które są. Kiedyś dąb w mieście potrafił być 80 lat,
teraz jest to 40 lat – roślinności trzeba więcej, roślinność miasto wycisza. Trzeba wprowadzać krzewy,
pnącza – tego w ogóle w mieście nie ma, trzeba promować rodzime gatunki. Mniejsze strefy zielone,
gdzie będzie można odpocząć. Siedzenie w domu to nie jest dobre rozwiązanie. Dobrze się otaczać
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roślinami
w domu i na zewnątrz.

Księgarnia FIKA
Czasy są trudne, literatura przychodzi z pomocą. A dzięki stałym klientom i czytelnikom dziś księgarnia
funkcjonuje bez problemów. Pandemia pozwoliła ludziom się zatrzymać i wrócić do czytania,
przypomnieć sobie, że czytanie jest przyjemnością i ludzie sobie przypomnieli o księgarni stacjonarnej,
do której można przyjść, wybrać coś. Klienci mi zaufali i wracają, dobrze przyjść do księgarni, w której
pracuje człowiek. Utrzymanie lokalu w centrum to są bardzo duże koszty, mi pomógł przetrwać
właściciel lokalu obniżając czynsz i klienci.
Mieszkam w Śródmieściu, jest tu wszędzie blisko, do podmiotów kulturalnych jak Pionier, Teatr Lalek
i rekreacji (piękne parki). Brakuje lokalnych przedsiębiorców, brakuje rynku, brakuje miejsca, gdzie
można wszystko załatwić – namiastka tego jest na Rajskiego trzeba ten pomysł zmultiplikować.

Kamienica w lecie – Pocztowa
Czas jest trudny, nie jest nam łatwo - wzmacnianie lokalnej tożsamości, miejsce spotkań, czuć
wsparcie mieszkańców, odwiedzają nas mieszkańcy, chcemy dotrwać do czasów, kiedy będzie tu
gwarno. Jeśli chodzi o Szczecin, Szczecin ma za sobą lata zaniedbań, ale powstają nowe miejsca, w tej
chwili żyje tu już trzecie pokolenie Polaków, bardzo widać zaangażowanie mieszkańców w spacery
miejskie, ludzie przychodzą – są zainteresowani historią miasta, spacerami, historią przed i po
wojenną. To jest ważne, żeby po okresie pandemii utrzymać potrzebę mieszkańców zwiększania
wiedzy o mieście. Dostaliśmy wsparcie od mieszkańców, to jest fajny potencjał. Powinniśmy na
spokojnie z serdecznością poczekać na lepszy czasy i wspierać się po pandemii. Spacery miejskie to
jest fajny pomysł. Współpraca z radami osiedla. Spacery z osobami, które chciałyby pozwiedzać
prześwity bramowe, to jest ciekawe dla mieszkańców, włącza ich, pokazuje swoje miejsca. Jakieś
pchle targi, żeby mieszkańcy i sąsiedzi mogli się integrować. Dzień otwartych podwórek byłby ciekawą
inicjatywą. Kameralne społeczne miejsca, gdzie można poczuć ducha miasta.

NAJS BIKE – zakład Pocztowa 33
Kryzys dla mojej branży nie był straszny. W tym roku mieliśmy ruch w branży, problem z dostępnością
części i nieregularność dostaw był gorszy. Pewnie kryzys w Azji dotknie też i tę branżę. Użytkownicy
komunikacji miejskiej przesiedli się na rower w okresie pandemii, co jest dobre. Szczecin jest odcięty
kulturowo, coś musiało by pobudzić kulturę w tym mieście. Inicjatywy oddolne są potrzebne. Coś
trzeba zrobić z szyldami – fajnie jakby ktoś coś z tym zrobił, warto kłaść nacisk na stronę wizualną.
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Więcej ścieżek dla rowerów. Im więcej rowerów tym mniej smogu. Szczecin to miast przyjazne, oby to
się utrzymało.

„Treść Miasta” [Znakowanie miejsc]
Kolejnym działaniem, mającym na celu testowanie nowego sposobu aktywizacji mieszkańców
w sytuacji ograniczeń wynikających z konieczności izolacji społecznej i zagrożenia epidemią jest
wiralowy flash-mob, którego ideą przewodnią jest, w oparciu o dobrowolną aktywność
użytkowników, społeczne znakowanie miejsc. W okresie pandemii wzrosła wirtualizacja życia - wiele
aktywności przeniosło się do Internetu oraz było realizowanych w mediach społecznościowych.
Pojawiło się nie tylko bardzo dużo nowych treści, ale też dynamicznie przybyło nowych
użytkowników. Użytkowników tych trzeba było wprowadzić w ogrom treści, na wprost tej potrzebie
wyszedł fanpage „TREŚĆ MIASTA”.

Do spacerów po mieście, które w sytuacji normalnej byłyby regularnie realizowane z mieszkańcami
Szczecina, a także zainteresowanymi gośćmi, dodany został nowy element - utrwalenie treści na
dedykowanym fanpage’u na portalu społecznościowym Facebook. Spacery w większej grupie nie
mogły się odbyć, nie można było też spotkać się by w większej grupie porozmawiać – a zatem
działanie przeniosło się do sieci. Od razu zostało pozytywnie odebrane przez uczestników spacerów
realnych - dodali się oni do „lubiących” i obserwatorów - warto dodać, że są to realni użytkownicy,
rozpoznawalni dla moderatorów „z imienia” uczestnicy ich inicjatyw i aktywności prowadzonych w
Śródmieściu.
Wiralowy flashmob zyskuje wraz z czasem i potencjałem zgromadzonych treści oraz użytkowników,
od startu codziennie „coś” się dzieje – pierwszym etapem trwającym około 6 miesięcy jest
gromadzenie realnych użytkowników, następnie zakładanie w oparciu o zbudowaną społeczność
działań, które mogą wybrzmieć w rzeczywistości lub w sieci. Działanie to jest praktykowane przez
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liczne (już sprawnie funkcjonujące w mediach społecznościowych) grupy aktywne w centrum
Szczecina (są to grupy zamknięte tylko dla mieszkańców, gdzie dostęp jest weryfikowany lub grupy
ogólnodostępne, fanpage, podstrony wydarzeń) w ramach własnych zakładek, ale nowi użytkownicy i
nowe podstrony przecierają nowe szklaki dotarcia do treści. Zasobem, na którym postanowili
skoncentrować

się

Przemek

i Małgosia są ulice, kamienice, bramy, fasady, witryny, rzeźby.
Nowi użytkownicy mediów społecznościowych (a w okresie pandemii nastąpił gwałtowny wzrost
liczby użytkowników telefonów komórkowych, za jego pośrednictwem Internetu oraz mediów
społecznościowych) – włączając się, szybko chcieli zapoznać się z treściami z obszaru ich
interesującego. Zakładka „Treść miasta” nienachalnie przez pryzmat przypominania atrakcyjnych
wizualnie miejsc Śródmieścia Szczecina zwracała też uwagę na interesujące aktywności, pełniąc rolę
wzmacniacza treści pozytywnych.

Włączenie użytkowników oraz zmultiplikowanie treści ważnych dla Śródmieścia, społeczna tuba,
została

przekazana

dwóm

osobom

(Liderom-koordynatorom):

Małgorzacie

Narożnej

i Przemysławowi Głowie, którzy dzięki swojej działalności (przewodnicy miejscy, osoby zaangażowane
społecznie w szereg aktywności realnych i wirtualnych, eksperci: Małgosia „Ciocia FiKa” – prowadzi
w centrum miasta księgarnię niezależną, Przemek Głowa „Głowa” – jest miejskim przewodnikiem
alternatywnym). Ze swoich archiwów wprowadzali oni treści pierwotne dotyczące Śródmieścia
Szczecina oraz łączyli je (sieciowali) z treściami wtórnymi innych społeczności aktywnych w sieci, taka
aktywność ułatwiała zapoznanie się z zakładkami właściwymi dla społeczności Śródmiejskiej oraz
włączenie się w regularny odbiór wprowadzanych i multiplikowanych treści (cytowanych,
linkowanych, przypominanych z zasobów treści archiwalnych – dla których nie ma miejsca w
bieżących aktywnościach niektórych zakładek, a warto pokazać je nowym użytkownikom lub
przypomnieć starym). Treści udostępniane są w postaci zagajeń z możliwością natychmiastowej
interakcji współużytkowników.
Harmonogram realizacji zadania:
1. Spotkanie koordynatorów „Treści miasta” – zainicjowanie zakładki, zaplanowanie treści
wtórnych i pierwotnych, a także sieci współpracy. Rezultat: zakładka ma autorską grafikę
i dwóch redaktorów, którzy się ujawnili odbiorcom: Przemka Głowę i Małgorzatę Narożną
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i zaprosili osoby związane ze Śródmieściem i aktywne w ich środowisku do dołączenia („lajki”
– i inne formy interakcji, komentarze, ponowne udostępnienie treści).
2. Budowanie sieci obserwatorów, użytkowników (dodanych do profilu – obserwatorów).
3. Upowszechnianie opracowanych treści: wprowadzenie treści pierwotnych i wtórnych.
4. Monitorowanie reakcji w świecie wirtualnym i realnym (początkowo redaktorzy założyli,
że animowana przez nich aktywność będzie całkowicie wirtualna, ale w praktyce bardzo
szybko okazało się, że jest ona mocno oparta o ich markę i rozpoznawalność i oddziałuje
także
w wymiarze realnym – przełożyła się na spotkania i rozmowy dotyczące obszaru
Śródmieścia).
5. Prezentacje wirtualne oraz spotkania rzeczywiste i rozmowy dotyczące aktywności
związanych z rewitalizacją obszarów Śródmieścia (inwestycja + rewitalizacja społeczna).
6. Współpraca z mediami. Sprawozdanie z zadania
W oparciu o media społecznościowe aktywne w Śródmieściu (aktywność ma charakter wiralowego
flashmoba) stymulowanie przez animatora/lidera multiplikowania informacji/ aktywność kaskadowa/
spiralna.

Bodźcowanie,

podpowiadanie,

zwracanie

uwagi,

rankingowanie,

informowanie,

proponowanie. Uzyskanie pozytywnego odbioru w kontekście innych akcji (wypowiedź dr hab.
Pauliny Olechowskiej w „Kurierze Szczecińskim”, prezentacja inicjatywy na portalu „WSzczecinie”).
Raport z realizacji zadania:
„Treść miasta” szybko (w pierwszym tygodniu swojej działalności) została dostrzeżona przez „Kurier
Szczeciński (w swojej rozmowie dr hab. Paulina Olechowska wymieniła ją jako interesujący potencjał
społecznego dziennikarstwa opartego o kapitał miasta) oraz przez portal „WSzczecinie”, gdzie pojawił
się materiał nawiązujący do opisu nowej inicjatywy – jako miejskiej tuby wzmacniającej treści, dla
której myślą przewodnią będą kamienice Szczecina, w których przecież „coś” się dzieje. To
potwierdza,
że media lokalne monitorują nowe inicjatywy i są zaangażowane w ich promowanie – niestety
aktywne społeczności działające na FB nie podjęły tematu, co pokazuje, że aktywiści zaangażowani
w swoje zakładki społecznościowe – nowe inicjatywy aktywowane na ich obszarze działania
traktują jak aktywność konkurencyjną. Doświadczenie realizatorów skłania ich do sformułowania, że
nasiliło się to w dobie pandemii – media społecznościowe stały się formą podtrzymania kontaktu z
użytkownikami (także przekładającą się na ich zaangażowanie w różne aktywności) – nareszcie
„lubiący” zostali docenieni, ich aktywność i głos stał się ważny, cenny, potwierdza życie danej
inicjatywy.
Każdorazowo prezentacja „Treści miasta” w mediach lokalnych owocowała wzmożonym
zainteresowaniem odbiorców i powiększaniem się grupy „lubiących”. Do moderatorów: Małgosi
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i Przemka docierały w korespondencji, smsach uwagi czym powinni się zając, na którą kamienicę
zwrócić uwagę (bo jest dobrze wyremontowana, bo wymaga remontu, bo ma coś szczególnego) –
niestety, takie „rady” nie przekładały się po opublikowaniu informacji z wskazanego miejsca,
na komentarze, opinie, treści użytkowników, co pokazuje, że w okresie pandemii, użytkownicy
mediów społecznościowych są aktywni i zaangażowani w szereg podstron, ale poświęcony im czas
oraz osobiste zaangażowanie ogranicza się do zapoznania się, „zalajkowania”, umieszczenia
emotikona, rzadko zmultiplikowania treści.
„Treść miasta” nie sięgnęła po aktywności nachalne polegające na gromadzeniu za wszelką cenę
użytkowników,

ich

zainteresowanych

opinii

–

treściami

kluczowe
o

było

mieście,

zainteresowanie

zainteresowanych

prawdziwych

odbiorców,

prezentowanym

materiałem

informacyjnym i zdjęciowym – tylko tak powoli i systematycznie budowana społeczność ma w
przyszłości

szanse

identyfikować

się

z „Treścią miasta”, zaufać i dzielić się treściami własnymi, co jest celem tej aktywności.
Potencjał Szczecinian mieszkających w Śródmieściu i będących użytkownikami mediów
społecznościowych jest niewielki: można wyróżnić trzy grupy (na podstawie obserwacji
30-dniowej aktywności społeczności, która skupiła się wokół „Treści miasta”:
1. grupę tzw. aktywistów-społeczników, prowadzą zwykle działalność pod własnym imieniem
i nazwiskiem, mają własne zdjęcie, funkcjonują na bardzo wielu miejskich i śródmiejskich portalach,
są zaangażowani w budowanie treści, rekomendowanie wydarzeń, często aktywnie działają
w organizacji pozarządowej, często rekomendują treści w których realizację są zaangażowani, można
na nich liczyć,
2. grupę tzw. uczestników-lubiących, to odbiorcy wydarzeń realnych, którzy włączyli się także
w wydarzenia wirtualne, ale podczas, gdy są rozpoznawalnymi uczestnikami wydarzeń miejskich,
podczas działań w sieci są po prostu obecni, ewentualnie umieszczają lakoniczne komunikaty
graficzne, nie zależy im na ujawnianiu się, chcą odebrać podawane treści, pozostają włączeni w
media

społecznościowe,

by

po

okresie

pandemii

mieć

kontakt

w

rzeczywistości

(a teraz nie utracić informacji – być na bieżąco),
3. grupę tzw. nowicjuszy, to zupełnie nowi użytkownicy, dotąd nie są kojarzeni z uczestnictwa
w wydarzeniach miejskich, ale w okresie pandemii dołączyli do mediów społecznościowych, chętnie
chłoną treści (w grupie tej są osoby bardzo aktywnie włączające się w „lajkowanie” oraz stanowiące
dla nich przeciwwagę, te niekorzystające z narzędzi interaktywnych). Grupę tę wyróżnia, że zwracają
uwagę na treści wtórne – pierwsze dwie podgrupy są z nimi obeznane (są dłużej aktywne w mediach
społecznościowych, znają te treści), nowicjusze odkrywają je po raz pierwszy – co utwierdza
moderatorów, że w społecznym dziennikarstwie warto wracać do pewnych tematów, dopowiadać
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do nich nowe informacje – niejako spiralnie rozwijać wiralowego flashmoba właśnie dla tych
użytkowników.
Tak mała interakcja 200 osób znanych w większości osobiście przez moderatorów skłoniła ich do
osobistego poszukiwania informacji zwrotnej, podczas spotkań w przestrzeni miejskiej oraz w
Księgarni FiKa. „Treść miasta” w dużej mierze żyła przez pierwszy okres aktywnością swoich liderów
(interakcje użytkowników były bardzo lakoniczne i nieliczne), z czasem działalności „Treści miasta”
(po

około

3 tygodniach) dopiero zaczęła występować interakcja właściwa, ktoś umieścił zdjęcie pod postem,
ktoś napisał komentarz, ktoś udostępnił (zmultiplikował) proponowaną treść. Wśród 200
zgromadzonych po 30 dniach użytkowników większość należy do grupy 1 i jest zaangażowana we
własne działania miejskie, także prezentowane w ramach „tuby wzmacniającej” przez moderatorów
„Treści

miasta”,

to pokazuje, że aktywność ma charakter społecznie wsobny i choć będzie kontynuowana musi być
na stałe połączona z kilkoma fanpage’ami dotyczącymi Śródmieścia (tylko tam ma rację bytu i będzie
wzmacniając komunikaty). Moderatorzy stwierdzili, że będą kontynuowali współpracę w ten sposób
– myślą przewodnią są kamienice, ulice, bramy, pomniki, mozaiki i skwery Śródmieścia, zaś „Treść
miasta” będzie poza historią i informacjami z przeszłości wzmacniała też aktualne komunikaty innych
aktywnych w Śródmieściu podmiotów. Tak było w przypadku akcji skierowanej do mieszkańców
Śródmieścia by kupować u lokalnych sprzedawców oraz akcji artystyczno-promocyjnej rozdawania
plakatów Olgi Tabińskiej dotyczących Śródmieścia.
Sądząc po komentarzach, wszyscy użytkownicy to mieszkańcy Szczecina, dominują mieszkańcy, którzy
czują się związani (mieszkali lub obecnie mieszkają) na terenie rewitalizowanym.

JAKIE BĘDZIE DALSZE ŻYCIE „Treści miasta” [działalność będzie kontynuowana społecznie]
W dalszym ciągu w ramach dobrowolnego wolontariatu, będą zamieszczane ciekawostki historyczne
oraz

zdjęcia

kamienic.

„Treść

miasta”

będzie

kontynuowała

misję

informowania

o historii Śródmieścia w krótkich zagajeniach, będzie to prowadzone w taki sposób by zawsze pod
postem było miejsce na informację zwrotną oraz refleksję osobistą – to nie jest miejsce ścigania się
w recenzjach, opiniach. To miejsce, które ma przyjemnie pokazywać miasto, odkrywać miejsca
zapomniane, przypominać lub opowiadać ciekawostki. Oczywiście to miejsce tworzone przez osoby
związane ze Śródmieściem – co pozwoli na umieszczanie też informacji z aktualnego życia tego
obszaru.
Docelowo, po okresie pandemii będzie też możliwość poznania prezentowanych miejsc podczas
spacerów, spacery już były realizowane przez Przemka i Małgosię, także w ramach innych aktywności,
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co uwiarygadnia ich w oczach społeczności, zapewnia trwałość kontaktu, pozostania wśród
obserwatorów.

Plakaty w Śródmiejskich kamienicach
W ramach projektu zostały wykonane dwa plakaty ilustrowane. Poświęcone są architekturze, historii,
postaciom i miejscom związanym ze szczecińskim Śródmieściem oraz lokalnym ciekawostkom.
W pozytywny sposób ukazują one również, że mieszkańcy Śródmieścia w obecnej sytuacji zachowują
pozytywne nastawienie i znajdują nowe sposoby na komunikację i bycie razem.
Plakaty rozwieszono w obszarze objętym rewitalizacją na wybranych klatkach schodowych
śródmiejskich kamienic oraz na ich dziedzińcach. W projekt zostały zaangażowane dwie księgarnie
kameralne

zlokalizowane

w

obszarze

rewitalizacji

–

Kluboksięgarnia

Fika

przy

Al. Papieża Jana Pawła II 8 oraz kawiarnia z książkami Kamienica w Lesie przy ul. Pocztowej 19. Służyły
one jako punkty promocji akcji oraz jako miejsca, gdzie zainteresowani mieszkańcy mogli odebrać
nieodpłatnie śródmiejskie plakaty, by powiesić je na klatkach schodowych w swoich kamienicach
i w swoich domach. W księgarni Kamienica w lesie w czwartek 19.11. w ramach promocji projektu
wyznaczone zostały dwie godziny od 15 do 17, w których autorka plakatów własnoręcznie
podpisywała prace i wręczała je zainteresowanym.
Na początkowym etapie działania przygotowana została ilustrowana informacja o głosowaniu
na tematykę plakatów realizowanych w ramach akcji. Zaproponowano mieszkańcom Śródmieścia
6 wariantów tematycznych. W ramach głosowania prowadzonego przez facebookowy profil Instytutu
Niemiec i Europy Północnej mieszkańcy wybrali dwie opcje:
1. Jesień 2020 – Śródmieście żyje!
2. Śródmiejski Kolarz Historyczny, które przeszły do realizacji.
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Uczestnicy projektu to osoby w bardzo różnym wieku, od najmłodszych aż po osoby starsze,
mieszkańcy śródmiejskich kamienic i ich goście, klienci i sympatycy śródmiejskich księgarni
kameralnych, osoby zamieszkujące Śródmieście i pozostali szczecinianie śledzący media
społecznościowe (Facebook, Instagram), prasę lokalną (ukazał się artykuł w papierowym wydaniu
Kuriera Szczecińskiego oraz w jego wydaniu internetowym), lokalne portale informacyjne (Infoludek,
Kurier).

Rezultaty działania:
- Powstały dwa plakaty ilustrowane poświęcone tematyce Śródmieścia.
- Plakaty zostały zaprezentowane na klatkach schodowych kamienic i dziedzińcach w obszarze
rewitalizacji.
- Wzrost identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania oraz wzrost świadomości, co do
architektury i historii dzielnicy.
- Wzrost szacunku do miejsca zamieszkania.
- Zmiana sposobu myślenia o Śródmieściu.
- Otwarcie się na twórczą możliwość wykorzystania przestrzeni kamienic w celu poprawy jakości życia
codziennego.
- Odwiedzenie przez mieszkańców, śródmiejskich księgarni kameralnych jako lokalnych miejsc
promujących kulturę i lokalną aktywność.
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- Promocja i utrwalenie pozytywnego wizerunku Miasta Szczecin, jako miasta wspierającego akcje
lokalne ukierunkowane na mieszkańców.
- Wprowadzenie w życie mieszkańców Śródmieścia pozytywnego, kolorowego, odświeżającego
impulsu w trudnych czasach pandemii.

Akcja przebiegła bardzo pomyślnie a jej zasięg przekroczył oczekiwania. Ogromnym plusem stało się
nawiązanie kontaktu ze szczecińskimi księgarniami kameralnymi, co spowodowało, że działaniem
jeszcze bardziej zainteresowały się media. Otworzyło to drogi do jeszcze szerszego grona odbiorców
oraz dużo większej ilości kanałów promocyjnych. Nadało też akcji bardziej indywidualnego ludzkiego
charakteru mimo sytuacji pandemii. Mieszkańcy gościli w księgarniach, gdzie mogli usłyszeć
o szczegółach dotyczących powstawania plakatów, zadawać pytania i dowiedzieć się więcej o
miejskim programie rewitalizacji Śródmieścia.
Szczecinianie sami wykazywali inicjatywę i odbierali plakaty specjalnie, by rozwieszać je na klatkach
w zamieszkiwanych przez nich kamienicach.

Wnioski, jakie płyną z przeprowadzonego działania, są bardzo krzepiące. Szczecinianie cenią sztukę
ilustracji, aprobują wsparcie przez Miasto projektu i chcą, aby grafiki przedstawiające Śródmieście
zdobiły ich otoczenie. Pierwsza partia plakatów przeznaczona dla mieszkańców zniknęła z punktów
odbioru w ciągu jednego dnia. Już w ciągu pierwszej godziny pojawiło się bardzo wielu chętnych,
który dowiedzieli się o akcji z mediów społecznościowych i chcieli zdążyć odebrać prace. Konieczny
był dodruk, aby spełnić oczekiwania osób, które po plakaty nie zdążyły.
Pojawiło się wiele komentarzy i „lajków” pod licznymi postami promującymi akcję i postami
zdającymi relację z jej przebiegu. Posty te były bardzo chętnie udostępniane przez mieszkańców.
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Uważamy, że przeprowadzona akcja mogłaby być wstępem do działania polegającego na
prezentacji w kamienicach większej wystawy ilustrowanych plakatów poświęconych Śródmieściu.
Wystawa, która składałyby się z 8-10 prac rozwieszonych obok siebie w wybranych kamienicach
Śródmieścia, miałaby jeszcze większą moc oddziaływania i stworzyłaby swoistą kulturę twórczego
wykorzystania przestrzeni klatek schodowych kamienic, jednocześnie poprawiając nastrój, szerząc
wiedzę o historii, architekturze i budując pozytywną tożsamość dzielnicy. Przy takiej wystawie każdy
mieszkaniec czy gość kamienicy w pewnością zatrzymałby się na długo.
Naszym pomysłem jest również zaangażowanie szczecińskich przewodników miejskich w pomoc
w opracowaniu tematyki plakatów, aby zgłębić temat, zróżnicować wystawę i wyciągnąć na światło
dzienne niebanalne aspekty związane ze Śródmieściem.
Przy tej skali świetnym posunięciem byłoby przeprowadzenie w jednej wybranej kamienicy wernisażu
inaugurującego akcję. W warunkach pandemii mógłby być on przeprowadzony online, a przy
możliwości bezpośredniego spotkania - z udziałem mieszkańców i gości. Byłaby to kolejna i jakże
ważna okazja do opowiedzenia o akcji i jej kontekście.
Można by również przeprowadzić w mediach społecznościowych konkurs polegający na wskazaniu
lokalizacji wybranych elementów architektonicznych przedstawionych na plakatach. Miałoby to efekt
aktywizujący, edukacyjny oraz wzmacniający identyfikację mieszkańców z dzielnicą i z miastem.
Uważamy też, że przy kolejnej odsłonie działania należałoby postawić na jeszcze większe
zaangażowanie w akcję szczecińskich księgarni kameralnych, które idealnie wpisują się w klimat
projektu a ich udział wiąże się z ogromną korzyścią dla wszystkich stron i uczestników oraz buduje
pozytywną tożsamość miasta. Zaangażowanie to mogłoby przyjąć dodatkowo formę spotkań online
w księgarniach lub bezpośrednich spotkań (w zależności od możliwości) poświęconych tematowi
plakatów. Gośćmi spotkania mogliby być też przewodnicy szczecińscy, którzy rozwinęliby
w opowieściach tematykę plakatów.

Warsztaty rzeźbiarskie online - Śródmieście
W ramach warsztatów, które odbyły się 28.10., 04.11., 18.11. (środy o godzinie 18.00) pod
kierunkiem szczecińskiego rzeźbiarza Wiktora Zubka, uczestnicy stworzyli w glinie płaskorzeźby i
rzeźby
z wybranych dekorów fasad śródmiejskich kamienic. Prowadzący tłumaczył krok po kroku jak
wykonać daną rzeźbę przy użyciu aplikacji Skype. Pracowano w glinie samoutwardzającej przy
pomocy profesjonalnych narzędzi. Rzeźby powstawały na podstawie zeskanowanych zdjęć z obszaru
śródmiejskich kamienic. Uczestnicy warsztatów odbierali potrzebne materiały z pracowni znajdującej
się na Pogodnie na ul Krasickiego 6 każdorazowo przed wirtualnym spotkaniem. Podczas spotkań
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online prezentowano możliwie najskuteczniejsze techniki wykonania pracy kierując nią tak by każdy
w atmosferze kreatywnej zabawy osiągnął swój cel i wykonał wybraną rzeźbę. Towarzyszyły tym
zajęciom rozmowy na temat Śródmieścia i tego co się w danej jego części dzieje na płaszczyźnie
społecznej i kulturalnej. Uczestnicy tych zajęć byli mieszkańcami Śródmieścia, więc odbywały się one
wręcz w domowej atmosferze. Zajęcia przepełnione były pozytywnymi fluidami. Namawiano
uczestników zajęć do głębszego zapoznania się z historią wybranych rzeźb by tym samym
spowodować jeszcze większe utożsamianie się tą jakże ciekawą i bogatą dzielnicą miasta.

SPOSÓB REKRUTACJI
Media społecznościowe. Publikowanie wydarzenia na FB prywatnym oraz na znajomych grupach
między innymi Pogodne Centrum Kultury i Rękodzieła oraz drogą mailową i telefoniczną.

CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW
„Przede wszystkim wspaniali ludzie. Otwarci, zdolni i bardzo pozytywni. Wiek? No cóż...
Najmłodsza osoba myślę, że około dziesięciu lat. Najstarsza może około pięćdziesiątki.
Trudno jest mi więcej napisać, gdyż w realu widzieliśmy się kilka minut w trakcie wydawania
materiałów. Bardzo zdolni i pozytywni ludzie, to na pewno.”
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REZULTATY DZIAŁAŃ
Aktywizowanie lokalnej społeczności na płaszczyźnie społeczno-kulturalnej.
Promocja rzemiosła artystycznego jakim jest rzeźbiarstwo.
Działania były pretekstem do konstruktywnych rozmów dotyczących Śródmieścia pod kątem
dostrzeżenia jego potencjału.
Wykonanie przez uczestników historycznych rzeźb i elementów fasad.
Żyjemy teraz w bardzo specyficznej rzeczywistości, która zdeterminowana jest pandemią i
związanymi z nią utrudnieniami. Mimo to udało się wspólnie pokonać te trudności i zrealizować
założenia zadania wynikającego z projektu. Był bardzo pozytywny odbiór ze strony uczestników
warsztatów.

WNIOSKI I REKOMENDACJE CO DO EWENTUALNEJ KONTYNUACJI DZIAŁAŃ W PRZYSZŁOŚCI
Na pewno warto. Warsztaty w systemie online pokazały, że można je realizować wirtualnie. Są
owocne o czym świadczy efekt końcowy jakim jest radość wykonania rzeźby przez uczestników zajęć.
Mocno wierzę w to, że jednym z elementów działań rozwijających lokalne społeczności naszego
miasta jest wyrażanie się po przez takie dziedziny którymi są sztuka i rzemiosło.

Interaktywne spotkanie mieszkańców z uchwyconymi w kadrze obrazami z historii osiedli
Śródmieście i Turzyn.
W ramach projektu były planowane działania dot. spacerów Aleją Wojska Polskiego i okolic, zgodnie
z obszarem rewitalizacji. Spotkania były zaplanowane na 14 i 15 listopada 2020 roku.
Wycieczka miała być sentymentalnym spacerem po miejscach znanych, kultowych na Alei Wojska
Polskiego (Kino Pionier, Pasztecik), już nie istniejących (Ściana Płaczu, Lucynka i Paulinka, kino
Kosmos, nie istniejąca linia tramwajowa na Al. Wojska Polskiego). W planach była rozmowa o historii,
architekturze, niezrealizowanych projektach placu Zgody w latach 80 XX w i nowych planach
rewitalizacji. W trakcie wycieczki przewidziano integracje ze zwiedzającymi, mieszkańcy mieli
wspominać znane miejsca. Niestety wycieczki nie dało się przeprowadzić w sposób tradycyjny ze
względu na pandemie. Postanowiono więc przenieść ją w świat wirtualny.
14 listopada wycieczka przeprowadzona została za pomocą platformy Zoom (link do wydarzenia
https://www.facebook.com/events/384677676011996/permalink/388020009011096/),

ale

kilka

osób, które chciały uczestniczyć w zwiedzaniu - przeważnie osoby starsze, zgłosiły problemy, dlatego
następnego dnia 15 listopada została przeprowadzona transmisja jako live na platformie Facebook.
Każda wycieczka trwała 2h.
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Na początkowym etapie przygotowania wycieczki on-line została przygotowana prezentacja dot. tego
terenu.

Zostały

wybrane

stare

pocztówki,

zdjęcia,

wycinki

prasowe,

stare

reklamy

w przewodnikach dotyczące obiektów mieszczących się przy Alei Wojska Polskiego. Zostały
przygotowane także sylwetki znanych osób, pracujących lub mieszkających przy tej ulicy.
Utworzone zostało spotkanie na platformie Zoom, poprzez adresy mailowe i Messenger zostały
wysłane dane do logowania. Ponieważ większość osób to ludzi starsi, w związku z zaistniałą sytuacją,
została wybrana forma zgłoszenia drogą elektroniczną do prowadzącego i wyrażenie zgody na
podanie danych adresowych.
W dniu spaceru prezentacja była elementem wspomagającym, a mieszkańcy mogli spisywać swoje
spostrzeżenia i wspomnienia w komentarzach. Uczestnicy projektu to osoby w różnym wieku
najmłodsza miała ok 20 lat. Są to mieszkańcy kamienic na Al. Wojska Polskiego, Pocztowej,
Jagiellońskiej. Większość mieszkańców tutaj urodziła się i mieszka w tym samym miejscu od
urodzenia. Przed rozpoczęciem zwiedzania poproszono osoby z terenu rewitalizacji o bezpośrednie
zgłoszenie. Powstała lista osób, zamieszkujących obszar rewitalizacji.
Uczestnicy aktywnie komentowali i wspominali w trakcie wycieczki znane i mniej znane miejsca
na Alei Wojska Polskiego.).
Niektóre komentarze po spotkaniu (pisownia oryginalna):
Aneta R. 0:48 Bardzo ciekawe spotkanie!!
Samanta U. 0:14 cudna wycieczka :)
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Alutka P. 1:53:11 Polina, CUDOWNY powrót do dzieciństwa. Mieszkałam przy ul. M. Buczka
/Piłsudskiego/ od 1962 roku. Wojska Polskiego i okolice, które pokazałaś przywróciły wspomnienia.
WIELKIE DZIĘKI
Urszula F. 1:52:43 Też dziękuję - było super
Danuta M. 0:00 Pięknie przygotowana, jak zwykle. Szczęśliwa jestem, że udało mi się dołączyć mimo
chwilowego poślizgu. Dziękuję
Basia W. 0:00 Dziękuję za ciekawe, opowieści. Bardzo mi się podoba ten pomysł
z transmisją przez Internet"

Spotkanie on-line obserwowało ok. 132 widzów (zał. 4), ale ogólnie transmisje po jej zakończeniu
na Facebooku obejrzało ponad 1000 osób. W spotkaniu przez zoom uczestniczyło ok. 20 osób.
Informacje umieszczane były w lokalnych tematycznych grupach związanych z obszarem rewitalizacji.
Odbiorcami byli mieszkańcy Śródmieścia, a także szczecinianie, śledzący media społecznościowe.

Rezultaty działania.


Powstała prezentacja na potrzeby spaceru on-line.



Prezentacja została udostępniona na portalu FB do odtworzenia w dowolnym momencie.



Wzrost identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania oraz wzrost świadomości
co do architektury i historii dzielnicy.



Mieszkańcy nie znają miejsca, w którym mieszkają. Spacer miał więc walor integracji
sąsiedzkiej i integracji z miejscem, w którym żyją.



Promocja i utrwalenie pozytywnego wizerunku Miasta Szczecin, jako miasta wspierającego
akcje lokalne ukierunkowane na mieszkańców.



Wprowadzenie w życie mieszkańców Śródmieścia pozytywnego, kolorowego, odświeżającego
impulsu w trudnych czasach pandemii.

Wnioski i rekomendacje co do ewentualnej kontynuacji działania w przyszłości:
Akcja przebiegła bardzo pomyślnie a jej zasięg przekroczył oczekiwania. Ogromnym plusem była
dostępność transmisji w mediach społecznościowych, co pozwoliło na dotarcie do większej liczby
osób, także po zakończeniu transmisji. Ucieszył również fakt, iż szczecinianie sami aktywnie
uczestniczyli
w spacerze i chętnie odwoływali się do swoich wspomnień.
Część osób nie poradziła sobie technicznie z platformą zoom, dlatego szybko należało znaleźć inne
rozwiązanie, którym okazała się transmisja na żywo przez Facebook, gdyż nie wymagał podania
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żadnych kodów lub dodatkowego programu i logowania. Prezentacje i tego typu spotkania muszą
wymagać od użytkownika jak najmniejszej wiedzy technicznej.
Uważamy, że przeprowadzona akcja mogłaby być wstępem do kontynuacji działania, szczególnie
w dobie pandemii, a mieszkańcy mogliby na nowo poznawać swoje miasto, aby po powrocie
do normalności móc realnie wyruszyć do miasta. Trasy opracowane przez przewodników miejskich
byłyby ciekawym elementem edukacji także dla dzieci w wieku szkolnym, którzy posługują się
współczesną technologią.
Rekomendujemy kontynuacje tego działania.

Z innej PERSPEKTYWY
W ramach projektu zostało przygotowane wydarzenie dla mieszkańców Centrum Szczecina – spacer
fotograficzny. Szczegółowe działania:
•

Utworzono stronę facebookową Szczecin Gra z założeniem, że będzie platformą do kolejnych
tego typu wydarzeń tzn. spacerów tematycznych i gier miejskich.

•

Utworzono wydarzenie na Facebooku „Z innej PERSPEKTYWY” jako miejsce do
przeprowadzenia i promocji wydarzenia.

•

Założono kanał na YouTube „z innej perspektywy” - jako platformę do umieszczania zadań do
wykonania podczas spaceru.

•

Opracowana została trasa prowadząca przez: Plac Grunwaldzki – Plac Odrodzenia – Plac
Szarych Szeregów – Deptak Bogusława – Kino Kosmos – ul. Łokietka – Bramę Portową – Park
Andersa – ul. Kaszubska – plac Lotników (Spacer można było zacząć w dowolnym punkcie).

•

Nagrano 23 krótkie filmy wideo omawiające poszczególne zadania do wykonania podczas
spaceru i umieszczona je na kanale „z innej perspektywy”. Celem Zadań było zainspirowanie
do kreatywnego fotografowania, uwrażliwienie spacerowiczów na detale przestrzeni
miejskiej i pokazanie z tej przestrzeni z innej perspektywy.

•

Filmy wraz opisem trasy i planem sytuacyjnym były przesyłane do zainteresowaniach
uczestników (po zarejestrowaniu się na stronie www.eventon.click).

•

Planowany czas spaceru to około 90 minut.

•

Wykonane podczas spaceru zdjęcia uczestnicy umieszczali w poście w wydarzenia.
Użytkownicy Facebooka mogli głosować na najlepsze fotografie wykonane podczas
spacerów.

•

Ilość polubień i innych reakcji była wyznacznikiem do przyrznia nagrody i zaproszenia na
wyjątkową sesję fotograficzną dla rodziny autora najpopularniejszego zdjęcia.
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Terminarz wydarzeń:
•

Promocja i rekrutacja mieszkańców terenu rewitalizowanego 17-25 listopada.

•

Opracowanie mapy rodzinnego spaceru oraz zestawu zadań fotograficznych 10-12 listopada.

•

Pobieranie trasy z zadaniami i realizacja rodzinnych spacerów 17-22 listopada.

•

Przesyłanie przez uczestników rodzinnego spaceru zdjęć i umieszczanie w galerii na
Facebooku 17-25 listopada.

•

Głosowanie na najlepsze fotografie do 25 listopada.

•

Realizacja nagrody dla zwycięzców – rodzinnej sesji fotograficznej 26-29 listopada.

Informacje o wydarzeniu dotarły do ponad 700 osób, z czego 37 wyraziło zainteresowanie a 23
zadeklarowały wzięcie udziału.
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•

Do 15 osób wysłano list z instrukcją spaceru.

•

W wydarzeniu zostało umieszczona 32 zdjęcia – efekty fotograficzne spaceru.

Rezultaty działania:


rozbudzenie kreatywności mieszkańców centrum,



umożliwienie innego spojrzenia na codziennie mijane miejsca,



otwarcie się na nowe możliwości i umiejętności,



wyjście z domu – spacer, aktywność bezpieczna w warunkach pandemii COVID-19.

Wnioski i rekomendacje co do ewentualnej kontynuacji działania w przyszłości:
•

jest zainteresowanie tego typu działaniami, jednak pora roku zniechęcała wielu uczestników
do wyjścia z domu,

•

osoby, które wzięły udział w spacerze były zadowolone i zainteresowane kontynuacją,

•

przy kolejnych tego typu działaniach należy zastanowić się nad okresem ich realizacji (wiosna,
lato) oraz uruchomić dodatkowe kanały informacyjne,

•

rodzaj aktywności kierowany jest do osób młodych – przy takiej formie poleceń/zadań osoby
słabiej poruszające się po Internecie, będą zniechęcone.

Wspólne budowanie i zwiedzanie zrewitalizowanej Alei Wojska Polskiego w Szczecinie w
Minecrafcie
W 2020 roku grupa pasjonatów tej gry zaczęła tworzyć wirtualny Szczecin drobiazgowo odtworzony
w Minecrafcie (fb: https://www.facebook.com/Szczecin2020-Projekt-114626440244186/). Pierwszy
etap

prac

jest

już

zakończony,

wysiłek

budowniczych

można

zobaczyć:

https://www.youtube.com/watch?v=sK6896M5wk8
W związku z przewidywaną rewitalizacją Alei Wojska Polskiego w Szczecinie, powstał jej wirtualny
odpowiednik, a mieszkańcy tej części miasta mieli wpływ na kreację tej przestrzeni.
Stworzony projekt umożliwił wirtualny spacer zrewitalizowaną Aleją, którą stworzyli sami jej
mieszkańcy. W trakcie transmisji można było wejść na serwer Minecraft i dołożyć cegiełkę do
budowy. W terminie 23-25 listopada, odbyło się na wspólne budowanie Alei Wojska Polskiego wraz
ze zmianami związanymi z rewitalizowaną jej częścią.
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Zapisy na wydarzenie odbywały się na profilu fb Szczecin2020 Projekt, w wydarzeniu na fb i poprzez
zakup biletu – wydarzenie było bezpłatne na platformie eventon. Zapisać można się było również
poprzez mail: szczecin2020project@gmail.com.
Link wydarzenia na FB https://www.facebook.com/events/390017758801475/
Różnorodność formy zapisu umożliwiła dostęp różnym grupom odbiorców.
Uczestnikami budującymi Aleje Wojska Polskiego przeważnie były osoby młode, ale wydarzenie było
transmitowane na YouTube, a link był udostępniamy na FB, przez co więcej starszych osób mogło
obejrzeć na żywo, jak Aleja może wyglądać po rewitalizacji.
Film z rewitalizacji ma 258 wyświetleń, ale na żywo oglądało jednocześnie transmisje 16 osób. Film
z innego dnia budowania wyświetlony był 263 razy.
Wypełniona została minimalna liczba uczestników z obszaru rewitalizacji. Oprócz osób biorących
udział w budowaniu Alei Wojska Polskiego, podczas wydarzenia były też osoby, które obserwowały
cały proces przez film na YouTube.

Rezultaty działania:


Powstał projekt rewitalizowanej Alei Wojska Polskiego wykonanej w programie Minecraft.



Prezentacja została udostępniona na portalu FB i kanale YouTube z możliwością odtworzenia
w dowolnym momencie link YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=jdE0jqyU8RM&fbclid=IwAR2VGM1KyPonb2AwrN7zKMTVeaQPf
6S95bHIwNkC66qBfAx-0STDsBfKihA

oraz

https://www.youtube.com/watch?v=vODPfb3F_SU&fbclid=IwAR0xq83tkw8Ngm2pneisG9Pm5Z1wr_
SUpR6JGPzTBGt7fGh2gCBtO10YjDQ


Wzrost identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania oraz przedstawienie im wizji
realizowanej rewitalizacji tego rejonu miasta.



Mieszkańcy mieli okazje współtworzyć Aleję i angażować się w jej powstanie.
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Pokaz rewitalizowanej Alei Wojska Polskiego zbiegł się z ogłoszeniem przetargu na tą
realizacje, co zwiększyło zainteresowanie odbiorców.



Promocja i utrwalenie pozytywnego wizerunku Miasta Szczecin, jako miasta wspierającego
akcje lokalne, ukierunkowane na mieszkańców.



Wprowadzenie w życie mieszkańców Śródmieścia pozytywnego, kolorowego, odświeżającego
impulsu w trudnych czasach pandemii.

Wnioski i rekomendacje co do ewentualnej kontynuacji działania w przyszłości:
Należy podkreślić, że jest to pierwsze w naszym mieście a nawet w Polsce wydarzenie zrealizowane
za pomocą programu Minecraft, ukazujące rzeczywiste zmiany w rewitalizacji konkretnej ulicy,
wykonane bardzo realistycznie. Po zakończeniu projektowania, uczestnicy mogli przespacerować się
w wirtualnej rzeczywistości po zrewitalizowanej Alei Wojska Polskiego i zobaczyć z różnych
perspektyw, jak będzie ona wyglądać. Jest to zupełnie nowa forma włączenia społeczności z obszaru
rewitalizowanego, pozwalająca w czasie ograniczenia kontaktów osobistych, uczestniczyć w procesie
grupowego tworzenia. Narzędzie warte uwagi przy wprowadzaniu zmian w mieście.
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9. Działania referencyjne.
Wiedeń – rozwój funkcjonalności terenów zielonych i transportu rowerowego
Wiedeń otrzymał w roku 2020 wyróżnienie za najbardziej zielone miasto na świecie. Zawdzięcza to
w dużej mierze niezliczonym parkom publicznym i obszarom ochrony środowiska. Te same atuty
przyczyniają się do wysokiej pozycji miasta w prestiżowym rankingu Mercera jako najlepszego miasta
do życia. Myślenie władz Wiednia o terenach zielonych było od dawna widoczne w planowaniu
urbanistycznym, w tym w zapewnianiu łatwo dostępnych parków i placów zabaw dla
wszystkich. Kontynuując te działania w miesiącach poprzedzających całkowite uderzenie wirusa
COVID-19 Wiedeń zaprezentował dwa nowe programy mające na celu zwiększenie powierzchni
zieleni
i obniżenie emisji gazów cieplarnianych: dotyczyły one zwiększenia stref dla pieszych w mieście
i ekologizacja elewacji budynków. Nowe strefy dla pieszych uwzględniają wymóg dostępności, co ma
oznaczać wyrównanie odcinków dróg i bruku, aby ułatwić wszystkim swobodne przemieszczanie się
i bezpieczeństwo. Wiedeń rozpoczął budowę pionowych ogrodów na fasadach budynków i nawiązał
współpracę z Dachgrün, wiedeńską firmą zajmującą się architekturą krajobrazu, która dostarcza
miastu pełną gamę produktów wspierających zielone dachy i ogrody wertykalne.
Te decyzje i rozwiązania podjęte, zanim COVID-19 zwiększył wymogi dotyczące dystansu
społecznego, zostały rozwinięte w związku z pandemią. Precht, austriacka firma architektoniczna,
przedstawiła projekt oddalonego społecznie parku. Park ma powstać na pustej działce w
Wiedniu. Charakteryzować się on będzie szerokimi, krętymi uliczkami oddzielonymi wysokimi
żywopłotami i bramami, które będą informować ludzi czy trasy spacerowe są zajęte. Park umożliwił
ludziom korzystanie z terenów zielonych dla ich dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego,
jednocześnie niwelując obawy związane z zaraźliwością wirusa.
Inny filar wzmacniania bezpieczeństwa i dobrostanu mieszkańców Wiednia, a także zwiększania
poziomu czystości środowiska, wiąże się z upowszechnieniem roweru jako środka transportu. Z
jednej strony miasto rozbudowuje systematycznie system ścieżek rowerowych, co jest powszechną i
uznaną praktyką dostosowywania się do oczekiwań mieszkańców. W kontekście pandemii uwagę
zwracają inne inicjatywy podejmowane i wspierane przez władze miasta, za sprawą których rower i
jego wykorzystanie staje się sposobem myślenia o mieście i jego użytkownikach.
Praktyki te składają się na systemowe podejście obejmujące wiele niebanalnych elementów. Jeden
z nich to zaangażowanie przez władze miasta startupu Lenkerbande do wspierania mieszkańców
w uzyskaniu dostęp do rowerów poprzez ekonomię współdzielenia. Było to o tyle istotne, że rząd
austriacki zalecał w czasie pandemii unikanie transportu publicznego w ramach realizacji środków
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zapobiegawczych. W tym czasie ruch rowerowy w mieście nie spadł, o czym świadczyło poranne
nasilenie obecności rowerzystów w kluczowych punktach miasta. Wspomniany startup wspiera
naprawianie przez mieszkańców Wiednia własnych rowerów oraz oferuje narzędzia i wiedzę, które
pomagają kierowcom w ruchu. Wspierane jest też naprawianie podarowanych rowerów, które
przygotowywane są do ponownego użycia, dając dostęp do nich osobom, których nie stać na
korzystanie z drogiego sprzętu dostępnego na rynku.
Miasto skutecznie wykorzystuje rower i jego zalety w walce z pandemią - kurierzy rowerowi zostali
zaangażowani w dostarczanie testów na obecność wirusa COVID-19. Aby szybciej testować i śledzić
potencjalne przypadki, ponad 100 posłańców rowerowych pracujących dla firmy kurierskiej Veloce
dostarcza teraz miejskie bezpłatne „testy płukania” około 1000 osób każdego dnia. Działanie to
podjęto od początku października, po części z powodu ostrej krytyki, że testowanie i śledzenie
kontraktów
w dwumilionowym mieście było powolne i nieskuteczne, co umożliwiło szybkie rozprzestrzenianie się
wirusa. Szybkie dystrybuowanie testów jest o tyle istotne, że Austria walczy o powstrzymanie
rosnącej liczby przypadków koronawirusa, a Wiedeń jest obecnie odpowiedzialny za około jedną
trzecią wszystkich infekcji w kraju.
W ruchu miejskim kurierzy są szybsi niż samochody, mogą szybciej poruszać się w gęstym ruchu i nie
muszą szukać miejsc parkingowych. Pracują za pomocą aplikacji, podobnie jak osoby dostarczające
jedzenie. Otrzymują prośby o dostarczenie zestawów testowych i są w stanie szybko wykonać swoje
zadania dostawy i odbioru. Docierając do wskazanych mieszkań kurierzy dostarczają zestawy na
progu osobom podejrzanym o nosicielstwo koronawirusa, wręczają mieszkańcom naczynie z
roztworem soli, instruują ich, aby płukali gardło przez co najmniej pół minuty, a następnie wypluwali
roztwór do probówek. Następnie kurierzy cofają się zachowując bezpieczną odległość, a po
skończonej procedurze zabierają uzyskany materiał do laboratorium. Kurierzy rowerowi nie muszą
nosić odzieży ochronnej podczas oczekiwania na pobranie próbki, ale muszą zachować bezpieczną
odległość

oraz

zakryć

usta

i nos.
Praca kurierów z testami odbywa się w rytmie ośmiogodzinnych zmian. Kurierzy są szkoleni w
zakresie podawania i prawidłowego przechowywania próbek testowych w izolowanym plecaku, a
także sposobów ochrony przed zarażeniem się COVID-19. W razie potrzeby kierują pacjentów na
bezpłatną infolinię zdrowotną udzielającą odpowiedzi na szczegółowe pytania medyczne. W udanej
próbie nowego zestawu testowego we wrześniu kurierzy rowerowi dostarczyli i odebrano 1700
próbek. Do końca października miasto zwiększyło skalę ich zaangażowania w system szybkiego
testowania do około 200 kurierów, aby codziennie zbierać około 1000 próbek na rowerze lub
hulajnodze elektrycznej, oprócz innych rodzajów testów, takich jak strony drive-through i zwykłe
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zespoły testowe wysyłane do tych, którzy muszą zostać poddani kwarantannie. Nowy system
umożliwił miejskiej infolinii COVID-19 skrócenie dziennego czasu oczekiwania na zestaw testowy do
zaledwie kilku godzin.
Władze Wiednia wierzą, że skupienie się na zrównoważonym rozwoju i wpływie społecznym pomoże
miastu w poruszaniu się po pokryzysowym świecie.

Paryż - 15-minutowe sąsiedztwo
Jest wysoce prawdopodobne, że problemy i wyzwania związane z COVID-19 mogą ponownie stanąć
przed miastami wraz z odrodzeniem się epidemii, innymi zjawiskami epidemicznymi lub
nieprzewidywalnymi wydarzeniami, które pociągną za sobą nowe wymogi w zakresie ograniczenia
w funkcjonowaniu. To dla miejskiego organizmu duża trudność - w okresie blokady struktury miast
oparte na oddzieleniu miejsc pracy, obszarów mieszkalnych, miejsc konsumpcji i przestrzeni
publicznych wykazywały wyraźne ograniczenia. Małe sklepy zlokalizowane w miejscach koncentracji
pracy zostały zdziesiątkowane przez sklepy wielkopowierzchniowe, usługi lokalne zostały w dużym
stopniu wyeliminowane przez sieciowe oferty dzięki usprawnieniu podejścia i optymalizacji kosztów,
co doprowadziło do skoncentrowania ich w zaledwie kilku lokalizacjach. Zarazem obszary
produkcyjne i parki biznesowe zbudowane w dedykowanych miastach i kampusach uniwersyteckich
stały się nieosiągalne. Rzeczywistość online - od handlu elektronicznego po pracę w domu i
świadczenie zdalnej opieki zdrowotnej i usług socjalnych - okazała się tylko częściowo zdolna do
złagodzenia negatywnych skutków fizycznej separacji w obrębie miasta.
Do tego ujawniają się czynniki stanowiące ograniczenia w sytuacjach kryzysowych, związane
z niewystarczająca żywotnością miast w normalnych warunkach. Popularne teorie urbanistyczne
systematycznie wskazują na potrzebę wyjścia poza podział funkcjonalny miast, sugerując w zamian
ścieżkę łączenia i mieszania, współistnienie różnych funkcji jako sposób na aktywizację przestrzeni
miejskich. W sytuacji, gdy domy masowo przejęły funkcje miejsc pracy i wypoczynku, restauracje
stały się miejscami produkującymi żywność na potrzeby zdalnej dystrybucji, a miejsca pracy stają się
coraz bardziej tymczasowe, mieszanie i łączenie może dotyczyć nie tylko funkcji, ale także
dotyczących ich wewnętrznych relacji zachodzących w domach, biurach i miejsca konsumpcji.
Na bazie tych koncepcji i ujawnionych potrzeb, wiele miast analizuje możliwości uniezależnienia
dzielnic poprzez wzmocnienie oferty usług znajdujących się w odległości nie większej niż 15–20 minut
pieszo od miejsca zamieszkania. Dotyczyć to ma takich obiektów, jak szkoły, handel, restauracje,
parki publiczne, apteki, przychodnie lekarskie i najważniejsze urzędy publiczne. Ogólna koncepcja
„15-minutowego miasta” została opracowana przez Carlosa Moreno. Wobec obecnego kryzysu
zyskała ona popularność jako sposób na podniesienie jakości i zrównoważonego rozwoju życia w
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miastach, zapewniając dostęp do sześciu podstawowych funkcji na krótkim obszarze: życie, praca,
zaopatrzenie, opieka medyczna, nauka i rozrywka. Miasta dostosowują projekty urbanistyczne,
odzyskują przestrzenie publiczne dla mieszkańców i ponownie przemyślają lokalizację podstawowych
funkcji miejskich, aby zapewnić łatwiejszy dostęp do usług i udogodnień miejskich, jednocześnie
zapewniając bezpieczeństwo i zdrowie ich mieszkańcom.
Tego rodzaju rozwiązania już przygotowuje kilka metropolii. Najbardziej znany przykład to Paryż.
Burmistrz Anne Hidalgo zobowiązała się w ostatnich miesiącach do wdrożenia systemu
funkcjonowania miasta, w którym ludzie mogą z łatwością zaspokoić wszystkie swoje potrzeby w
ciągu piętnastu minut od domu, korzystając z przyjaznego dla środowiska transportu, czyli pieszo,
rowerem lub komunikacją miejską. Oznaczać to ma dla Paryża lepszy dostęp do żywności,
niezbędnych środków i opieki medycznej dla wszystkich w granicach miasta. Pierwszym elementem
projektu ma być miasto bardziej przyjazne dla rowerzystów, co w zamyśle władz ma złagodzić obawy
dotyczące przenoszenia COVID-19 w transporcie publicznym.
Nieco starszy plan adaptacji Mediolanu do 2020 roku obejmuje koncepcję 15-minutowego miasta,
w ramach której dostępności usług towarzyszy również promocja elastyczności wykorzystania
istniejącej infrastruktury i udogodnień, na przykład wykorzystanie budynków szkolnych latem do
przyjmowania ludzi oraz dostępność terenów zielonych. Z kolei Montreal wykorzystuje kryzys COVID19 do refleksji nad przyszłością formy miejskiej i miejskich zastosowań w centrum miasta. Władze
miasta konsultują się z uniwersytetami i przedsiębiorstwami - które wprowadziły pracę zdalną
podczas blokady - w celu zdefiniowania nowego systemu hybrydowego między pracą zdalną a ciągłą
potrzebą i wykorzystaniem przestrzeni fizycznej. W ramach wstępnych planów przestrzeń publiczna
będzie odgrywać kluczową rolę w zachowaniu tej równowagi i zostanie zaaranżowana tak, aby
zachować atrakcyjność dla mieszkańców, jednocześnie umożliwiając dystans społeczny, poprzez
rozbudowę chodników. To dodatkowo uwypukli korzyści płynące z rozwoju miasta „ludzkiej skali” –
Montrealu, który już jest postrzegany jako metropolia łącząca dzielnice, z których każda oferuje łatwo
dostępne usługi publiczne i udogodnienia dla mieszkańców.
W ramach przygotowywanych przez Paryż i inne miasta koncepcji spodziewane jest uzyskanie
efektów, które zwiększą odporność miasta w przypadku epidemii lub innych wydarzeń
ograniczających mobilność, ale też mogą, w normalnych warunkach, sprzyjać rozwojowi
zdecentralizowanej urbanizacji. Władzom miast chodzi o to, by była bardziej inkluzywna, w
szczególności dla tej części populacji, dla której mobilność jest trudniejsza w uzyskaniu i utrzymaniu.
Uzyskanie bliskiego sąsiedztwa i dostępności nie dzieje się spontanicznie. Wymaga wprowadzenia
konkretnych polityk, poczynając od sporządzenia „planów sąsiedztwa w promieniu 15-20 minut”,
angażujących zarówno samych mieszkańców, jak i operatorów, wspierających wynajem komercyjny
w sąsiedztwo. Kolejne przewidywane elementy systemowego działania, to decentralizacja
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podstawowych usług, przekształcanie nieużywanych budynków i utrzymanie terenów zielonych,
na których zostały one zaniedbane itp.

Amsterdam – ekonomia pączków
W swoim planowaniu funkcjonowania po COVID-19 Amsterdam poszukuje rozwiązania
strukturalnych problemów rozwojowych w sformułowaniu ogólnego modelu ekonomicznego
miasta. Miasto przyjęło „model ekonomii pączków” opracowany przez Kate Raworth z uniwersytetu
oksfordzkiego. Został on zaprojektowany, aby pomóc miastom i państwom rozwijać się w
równowadze z planetą. W 2019 roku, na długo przed wybuchem pandemii, miasto zaprosiło
angielską ekonomistkę, aby została wykładowcą na tamtejszym Uniwersytecie Nauk Stosowanych i
utworzyła

sieć,

która

obejmowałaby

wraz

z lokalnymi władzami różne stowarzyszenia, organizacje i firmy. Obecnie w Amsterdam Donut
Coalition jest zaangażowanych około trzydziestu graczy. Wspólnie zajmowali się zbieraniem danych,
analizą

scenariuszy

i

opracowywaniem

propozycji.

Przyniosło to

sformułowanie

nowego

i szczegółowego portretu miasta oraz zatwierdzonego przez Radę Miejską planu działania na lata
2020-2025.
Teoria Kate Raworth jest określana jako „przełomowa alternatywa dla ekonomii wzrostu”. W istocie
wykorzystuje ona cele zrównoważonego rozwoju Narodów Zjednoczonych do określenia
podstawowego standardu dla wszelkiego rodzaju aktywności i wpływu generowanego przez
współczesny organizm miejski.
Kate Raworth zaproponowała podsumowanie złożoności systemu w kształcie pączka. Ten zabieg ma
korespondować z popularnym przysmakiem i upowszechnieniem odpowiedzi na pytanie o to, czego
naprawdę potrzebuje osoba, a nawet społeczność, aby dobrze żyć i co można zrobić, aby zapewnić
każdemu coraz większy udział w zasobach, które zapewnia planeta. Środkowy otwór pączka
reprezentuje ludzi, którzy nie osiągają minimalnych standardów dochodów, edukacji, opieki
zdrowotnej, mieszkania, żywności i dostępu do czystej wody i powietrza. Wyznacza minimum
potrzebne do dobrego życia, standard wywodzący się z celów zrównoważonego rozwoju ONZ
i uzgodniony przez światowych przywódców. Każdy, kto nie osiąga takich minimalnych standardów,
żyje w niedostatku. Solidną częścią pączka jest grupa osób, którzy mają dostęp do tych zasobów
i korzystają z nich bez generowania odpadów lub nadmiernych szkód w środowisku, innymi słowy ludzie, którzy dobrze żyją. „Ciasto pączka”, które tworzy pierścień, to smaczne słodycze, które
wszyscy

lubią,

metafora

tej

części

rzeczywistości,

którą

nadal

możemy

cieszyć

się

wszyscy. Reprezentuje stabilność gospodarczą, zaspokajając potrzeby wszystkich i zapewniając
planecie rozkwit. Zewnętrzna część pączka jest ekologiczną granicą planety. Społeczeństwo powinno
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unikać jej naruszania, aby ograniczyć szkody wyrządzane ziemi i jej mieszkańcom. Zewnętrzna
skorupa wyznacza granicę, ustaloną na podstawie dużej liczby badań i badań, po przekroczeniu
której społeczność konsumuje więcej, niż to, czym faktycznie dysponuje. W praktyce ważne jest, aby
nie przekraczać tej granicy, jeśli chce się uniknąć niszczenia klimatu, oceanów, bioróżnorodności, a
tym samym całej Ziemi.
Model uwzględnia całokształt relacji dotyczących społeczeństwa, od nierówności ekonomicznych
po

budowę

nowej

infrastruktury

z

wykorzystaniem

materiałów

przyjaznych

dla

środowiska. Urzędnicy miejscy w Amsterdamie mają nadzieję, że ten nowy model gospodarczy
pomoże

im

poruszać

się

po gospodarce ożywienia po wygaśnięciu COVID-19.
Pączek nie dostarcza odpowiedzi, ale pomaga je znaleźć. W takim przypadku nie oferuje szeregu
przepisów, którymi należy się kierować, ale raczej perspektywę, która poszerza możliwości
rozwiązywania problemów. Niemniej uzyskany „portret miasta” pokazuje, gdzie podstawowe
potrzeby nie są zaspokajane, a „granice planety” przekraczane. Pokazuje, w jaki sposób problemy
miasta
są ze sobą powiązane. Główne założenie polega na tym, że celem działalności gospodarczej powinno
być zaspokojenie podstawowych potrzeb wszystkich, ale w granicach możliwości planety. „Pączek”,
to urządzenie, które pokazuje, co to oznacza w praktyce. Mając na uwadze uzyskane wnioski
i systematycznie analizując dane w Amsterdamie wprowadzono już szereg programów skierowanych
do restauracji i hoteli. Ich celem jest ograniczenie ilości odpadów do minimum oraz zachęcanie
do recyklingu mebli, odzieży i elektroniki poprzez zwiększenie liczby „bibliotek rzeczy”, rynków
używanych i centrów uczących umiejętności niezbędnych do naprawy przedmiotów. Miasto planuje
wprowadzić regulacje, aby zapewnić budowniczym stosowanie materiałów, które są najczęściej
poddawane recyklingowi i na bazie biologicznej, takie jak drewno.
Model i podejmowane na jego podstawie działania mają ułatwić uzyskanie odpowiedzi na pytanie,
ilu biednych mieszkańców ma miasto lub ilu mieszka w bardziej zanieczyszczonych dzielnicach lub
na obszarach, gdzie szkoły, domy lub tereny zielone nie spełniają standardów. Inna dostępna
odpowiedź ma dotyczyć tego, co trzeba zrobić, żeby wciągnąć tych ludzi w stałą część pączka,
bez wychodzenia na drugą stronę i powodowania marnotrawstwa. Rozwiązanie aktywnie angażuje
szerokie grono interesariuszy. Port w Amsterdamie jako największy na świecie importer ziarna
kakaowego, głównie z Afryki Zachodniej, w ramach nowej wizji miasta bada uzależnienie tego
produktu od paliw kopalnych. Tym samym rozwój miasta ma uwzględniać takie zagadnienia, jak
prawa pracownicze w Afryce Zachodniej, co miasto uważa za istotny aspekt wartości narzędzia.
Celem Amsterdamu jest osiągnięcie do 2050 roku statusu miasta o zerowym oddziaływaniu, opartego
na gospodarce o obiegu zamkniętym, a jednocześnie zdolnego do połączenia „rozwoju
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gospodarczego i ochrony indywidualnej”. Mówi się już o zastosowaniu „ekonomii pączków”
w Filadelfii i Portland, gdzie prace nad mapowaniem sytuacji są już zaawansowane. Donut Economics
Action Labs gromadzi pomysły i spostrzeżenia z całego świata w celu „ponownego przemyślenia
przyszłości”. Za największą wartość tego rozwiązania właściwą do wykorzystania należy uznać kulturę
myślenia

o

rozwoju

(i związane z nią praktyczne rozwiązania), które zarówno pozwalają miastu nie przekraczać swej
miary i zasobów, dostosowywać do nich rzeczywistość funkcjonowania, jak też lepiej wpisywać się
w zachodzące w skali globalnej i kontynentalnej trendy. Zdolność do nawiązywania do nich staje się
coraz szybciej niezbędną kompetencją – zarówno w kontekście spodziewanych kolejnych kryzysów
o niejasnej dziś naturze, jak i w bieżącej rywalizacji o mieszkańców i podmioty generujące miejsca
pracy.

Londyn – miasto responsywne – odpowiadające na potrzeby mieszkańców
W sytuacji izolacji każdy spacer jest ważny, nawet codzienne trasy związane z podstawowymi
potrzebami życiowymi (przejście do pracy, wyjście na zakupy, aktywności sportowe) mogą
redukować niedogodności właściwe dla życia w mieście. Architekci z Foster&Partners wśród
rozwiązań rekomendowanych dla Londynu na czas pandemii, ale także jako elementy poprawiające
jakość życia w mieście wskazali m.in. uliczne ogrody - przestrzenie zielone (nawet kosztem
ograniczenia/przekształcenia części dróg dojazdowych do posesji – zmiana ich w przestrzenie
zielone), i zredukowanie miejsc parkingowych negatywnie oddziałujących na przestrzeń dla
użytkowników chodników i ścieżek rowerowych. Architekci Foster&Partners zwizualizowali tę samą
ulicę przed i po rewitalizacji, wskazując na bariery urbanistyczne oraz niekorzystne rozwiązania dla
transportu miejskiego, oddające prymat parkingom samochodowym nad przestrzenią niezbędną dla
interakcji społecznych. W okresie pandemii, gdy powszechna izolacja sprawiła, że mieszkańcy
zaparkowali samochody i zostali w domach, gdy nawet chcieli wyjść na jedyny dozwolony „bliski
spacer” - okolica nie sprzyjała odreagowaniu stresów związanych z izolacją. Prosta wizualizacja
ilustruje oddziaływanie rozwiązań parkingowych na jakość interakcji społecznych, a nawet będących
wprost jedną z przyczyn ograniczenia pozytywnych relacji dobrosąsiedzkich - dla których trzeba
przywrócić przestrzeń.
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Źródło: Archdaily.com [w:] Moser, B., Malzieu T., Petkova P. (04.06.2020) Tactical Urbanism.
Reimagining Our Cities post-Covid-19 https://www.archdaily.com/940877/tactical-urbanismreimagining-our-cities-post-covid-19 [dostęp: 22.10.2020]
Przywrócenie przestrzeni publicznej ludziom jest coraz częściej wprost rozumiane jako przywrócenie
prymatu mieszkańców nad środkami transportu (najpierw ludzie, potem maszyny), a także
ograniczenie trudnej do skontrolowania i zracjonalizowania prywatnej komunikacji opartej o
prywatne samochody na rzecz komunikacji publicznej (zorganizowanej i zrównoważonej).
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Graficzna koncepcja Rotorua CBD. Rotorua Lakes Council
Źródło: rotoruanow.nz [w:] Desmarais, F. (07.07.2020) City revitalisation strategy to be consider
https://www.rotoruanow.co.nz/news/19639-city-revitalisation-strategy-to-be-considered.html
[dostęp: 22.10.2020]

125

10.Wnioski i rekomendacje.
Przeprowadzone analizy i sformułowana na ich podstawie diagnoza dotyka wielu aspektów
funkcjonowania miasta i jego społeczności w realiach kryzysu związanego z pandemią i
towarzyszących jej ograniczeń, jak też ujawniających się problemów. Ich ranga, trwałość, rzeczywisty
zasięg oraz znaczenie dla miasta oraz osób i struktur podejmujących decyzje zarządcze – w tym w
odniesieniu
do procesu rewitalizacji – będą się w dalszym ciągu konkretyzować. Z obecnej perspektywy można
z przekonaniem sformułować tezę o niemożności (w przewidywalnej przyszłości) określenia
jednoznacznego punktu zakończenia pandemii, jak też jednoznacznie pozytywnym bądź negatywnym
oddziaływaniu jej przejawów i skutków. Stają się one wszystkie stopniowo integralnym elementem
rzeczywistości miasta oraz sposobu życia, przeświadczeń i postaw jego mieszkańców. Tym samym
nowa rzeczywistość, łącznie z gotowością do przyjmowania jej kolejnych, zmieniających się
wariantów, powinna stać się przyjmowanym do wiadomości i uwzględnianym w podejmowanych na
poziomie indywidualnym i zbiorowym decyzjach.
Dokonujące się w przestrzeni miejskiej procesy związane z trwaniem i następstwami pandemii
wymykają się zarówno zewnętrznemu opisowi, jak i zrozumieniu oraz racjonalizacji ze strony
mieszkańców. Reprezentują oni szerokie spektrum nastawień, reakcji, ocen i postępowań w stosunku
do zaistniałej sytuacji. Zróżnicowanie to warunkowane jest przede wszystkim indywidualnej,
dominującej i przejawiającej się na wielu poziomach potrzeby poczucia bezpieczeństwa, zarówno
fizycznego, jak i w sferze psychicznej. Ta potrzeba skłania do różnorodnego racjonalizowania
przebiegu pandemii, ale też funkcjonowania administracji, czy też wszelkiego rodzaju zjawisk
zachodzących
w przestrzeni publicznej. Wobec tego zmianie ulega też rozumienie i wartościowanie takich działań,
jak rewitalizacja przestrzeni miejskiej oraz przyjmowane w jej ramach procedury postępowania
i rozwiązania. Coraz trudniej o uzyskanie czegoś, co stanowiłoby obiektywny i jednoznacznie
akceptowany wzorzec rewitalizacji oraz model funkcjonowania przestrzeni miejskiej. Potrzeba
bezpieczeństwa i racjonalizacji wymusza nowe hierarchie potrzeb, ale też modyfikuje kryteria oceny
działań w sferze publicznej. Rośnie zatem rola dialogu społecznego, dążenia do sprawnej i efektywnej
komunikacji, wszechstronnej zgody na brak ostatecznych i satysfakcjonujących każdego rozwiązań.
Pogłębia się polaryzacja punktów widzenia i kryzys instytucji autorytetu, co można traktować
zarówno w kategoriach straty, jak i wyzwania. Z punktu widzenia polityki miejskiej definiowanie
przestrzeni
w procesie dialogu ze społeczeństwem stwarza szanse na to, by utracone punkty odniesienia,
hierarchie wartości i obszary wspólnego działania przynajmniej w pewnym stopniu odbudowywać.
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Wymaga to uwzględniania nowych realiów i ugruntowujących się potrzeb, które społeczność
poddana wyzwaniu pandemii i ograniczeń administracyjnych z różnym natężeniem, świadomością
i determinacją wyraża.
Rewitalizacja nie jest procesem w znacznym stopniu rozpoznawanym, zauważanym, docenianym,
a prawdopodobnie także akceptowanym przez społeczność miasta. Nie jest rozumiana spójnie,
celowo, nie ma wyraźnej identyfikacji. Społeczność jest w nią zaangażowana jako uczestnik eventów,
odbiorca oferty, krytyk, w mniejszej liczbie przypadków współtwórca, twórca, inicjator,
pomysłodawca i realizator, lider – przy takiej recepcji rewitalizacja zdaje się być procesem
zewnętrznym, prowadzonym w Śródmieściu i na jego rzecz, ale nieprzenikającym do wnętrza,
niezintegrowanym. Dotyczy to także osób, które z racji pełnionych funkcji czy też różnych form
aktywności w przestrzeni publicznej mają większą szansę obserwowania czy też włączania się w to
zjawisko. Brak też wystarczającej świadomości relacji między przekształceniami w sferze
infrastrukturalnej

a

zmianami

o charakterze społecznej składającymi się na całokształt procesu rewitalizacji. Niepewność wywołana
pandemią sprowokowała gradację własnego zaangażowania i rankingowanie/ hierarchizowanie
społecznych aktywności: te związane z bezpieczeństwem, zapobieganiem, poprawą jakości życia
wysunęły się przed te o charakterze bardziej rekreacyjnym czy rozrywkowym. Rewitalizacja poprzez
aktywności miejskie oraz równoległe działania inwestycyjne „teraz kontynuowana”, nie wydaje się
być pierwszą potrzebą mieszkańców (chociaż mogłaby zaowocować wsparciem społeczności oraz stać
się przyczynkiem do rozwiązania niektórych z jej problemów), pojawiły się głosy, że można ją odłożyć,
wrócić do tego później, teraz są pilniejsze potrzeby. Sytuacja niepewności oddziałuje negatywnie na
ocenianie zmian, bo będą zaburzały i tak już zniekształconą w ostatnich trzech kwartałach
rzeczywistość.

Pandemia jako głębokie indywidualne i zbiorowe doświadczenie nie pozostaje obojętna dla dynamiki
zmian – samoistnych i projektowanych oraz zarządzanych – zachodzących w przestrzeni miasta.
Przede wszystkim ogranicza kontakty, bez których trudno o efektywne planowania i wdrażanie
jakichkolwiek procesów. Należy się spodziewać, że następstwa tego stanu rzeczy utrzymają się długo,
tym bardziej, że sam moment „zakończenia pandemii’ pozostanie nieokreślony.
W dostępnych ramach nastąpiło nasilenie kontaktów społecznych, względnie ujawniła się większa
potrzeba ich utrzymywania. Wszelkiego rodzaju bezpośrednie kontakty uległy dowartościowaniu.
Doceniona została także przestrzeń, która kontaktom sprzyja.
Deficyt kontaktów i możliwości wspólnego działania objawił się jako bieżąca trudność, ale także
czarny scenariusz wdrażanych zmian. Rośnie świadomość faktu, że miasto musi cechować się
wieloaspektową dostępnością oraz intensywnością kontaktów międzyludzkich, aby właściwie
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spełniać

swoje

funkcje

i stanowić dobre miejsce do życia. Pandemia „pozwoliła” przetestować warianty sytuacji, w których
mieszkańcy doświadczają swojej nieobecności, ze wszystkimi tego przejawami, choć jeszcze
bez świadomości długofalowych następstw.
Nie sprawdziło się wiele przewidywań i szybkich, oczywistych recept na postępowanie, które miało
pomóc poradzić sobie z „wyciszeniem” miasta w następstwie pandemii. Przede wszystkim
technologia i nowoczesne rozwiązania okazują się dostępne, ale niewystarczające. Podejmowane
działania ukazywały bezradność rozwiązań opartych na technologii jako samodzielnych odpowiedzi
na potrzeby mieszkańców rewitalizowanego obszaru.

Na podstawie sformułowanych tu wniosków uzasadnione jest zdefiniowanie następujących
rekomendacji dla kontynuowania procesu rewitalizacji w przedmiotowym obszarze:

1. Nie sposób dziś mówić o czymś takim, jak koniec pandemii. Z tego punktu widzenia
rewitalizacja i każde przekształcanie miasta trzeba traktować w kategoriach stałego,
rozwijającego się procesu. Pewne potrzeby i uwarunkowania będą dopiero dochodzić do
głosu, a mieszkańcy sformułują przez swoje postępowanie rozwiązania, które im najlepiej
odpowiadają i spełniają ich potrzeby. Da się to godzić z formalnym kończeniem i ewaluacją
projektów, ważniejsze jest działanie w świadomości, że przestrzeń musi zachować zdolność
do dalszych zmian, bowiem istotne, nagłe i dojmujące w swym oddziaływaniu zdarzenia
mogą mieć miejsce praktycznie w każdej chwili.

2. Należy działać zarówno w perspektywie taktycznej, jak i strategicznej. Podejmowane
na bieżąco działania motywowane są – zazwyczaj - istotnymi potrzebami, co do istotnej wagi
których jednak nie można mieć całkowitej pewności. Wpływ na nie ma wiele czynników
i różnorodne ocena tego, co pilne i ważne. Zarówno osobna ocena pandemii i rewitalizacji
oraz ich przebiegu i efektów, jak też relacji łączących oba te zagadnienia pokazuje, w jak
istotnym stopniu rzetelny obraz stanu rzeczy wymaga wzbogacania i obiektywizacji
perspektywy, uwzględnienia opinii różnego rodzaju i rangi interesariuszy. Wobec tego
obecnie uzyskiwane rezultaty nie muszą być w dłuższej perspektywie uznawane za
rzeczywiście istotne, co więcej, znaczącym zmianom mogą ulegać hierarchie tego, do czego
dąży lokalna społeczność. Łączenie wymiaru strategicznego z taktycznym w toku dojrzałego
systemu programowania rozwoju pozwala na obiektywizowanie hierarchii, jak też
odnoszenie jej do doświadczeń własnych mieszkańców, jak też innych miast i społeczności.
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3. Rewitalizacja – tak jak miasto – nie jest zagadnieniem zobiektywizowanej wiedzy, ale sumy
doświadczeń mieszkańców i podmiotów działających w obrębie miasta. Pandemia ujawnia,
jak kruche i ważne jednocześnie są podstawowe aspekty życia społeczności związane
z kontaktami, wzajemną obecnością, rozpoznawalnością i stałością sytuacji i przestrzeni.
Proces rewitalizacji, który nie spełnia tych warunków, nie istnieje w świadomości, a jego
efekty nie będą akceptowane. Ważne jest zatem przede wszystkim samo działanie, jeśli
angażuje ono emocje i doświadczenia mieszkańców, a dopiero w drugim planie fizyczne
efekty realizowanych prac.
4. Wszędzie środowisko naturalne i jego zasoby staje się wartością stojąca w centrum
dokonujących się zmian, jeśli mają to być zmiany na lepsze. W tym względzie pandemia ma
charakter egalitarny – wielkie metropolie i małe miasta dysponują własnymi zasobami, które
w większym lub mniejszym stopniu, lepiej lub gorzej mogą zostać wykorzystane bądź
zaangażowane w kreowanie zmiany. Stawianie w centrum uwagi środowiska naturalnego
zawsze przynosi skutek i sukces, przy czym może stanowić zarówno wartość samą w sobie,
jak też punkt wyjścia dla poszukiwania tego, co najlepsze dla człowieka i dla zbiorowiska
ludzi. Ponadto rozwiązania prośrodowiskowe niosą w sobie coraz większy potencjał
społecznej akceptacji, szanse na to, że staną się wehikułem porozumienia i współpracy z
mieszkańcami.

5. Nie ma sensu poszukiwanie na siłę wyróżników i mocnych punktów realizowanego
projektu. W ciągu kilku miesięcy liderzy miast na całym świecie prowadzą intensywne
poszukiwania rozwiązań służących jak najlepszemu przezwyciężaniu pandemii, a także
projektowaniu przyszłości po niej. To szerokie spektrum działań na rzecz odnawiania miast,
swoistej rewitalizacji, podejmowanej w najróżniejszych lokalnych uwarunkowaniach, ale też
mierzącej się ze zbliżonymi problemami. Wszyscy dochodzą zasadniczo do tych samych
wniosków
i rozwiązań, zwłaszcza jeśli są one traktowane jako pozyskiwane z zewnątrz bądź
formułowane odgórnie jako autorska, liderska koncepcja. Prawdziwe różnice i siła tkwią w
indywidualnej zdolności do realizacji oraz specyfice osób i środowisk, które użytkują powstałe
narzędzia, infrastrukturę, mechanizmy. Wobec takich wyzwań, jak pandemia i zmiana
społeczna, początkowo każde miasto staje tak samo bezradne.

6. Miasto nie jest jednoznacznie podzielone na sfery funkcjonowania młodzieży i seniorów, na
to, co dla każdej z tych grup dobre i przez nią akceptowalne. Ważne są raczej przejścia, to co
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łączy pokolenia i pozwala im nawiązać dialog. Sytuacja pandemii pokazuje, jak kruche i
narażone na negatywne zjawiska jest miasto, w którym zanikają relacje międzypokoleniowe,
w którym poszczególne grupy z takich bądź innych przyczyn stają się nieobecne. Dlatego też
warto budować miasto i rozwijać przestrzeń, która pozwala się pokoleniom i ich potrzebom
oraz aktywności przenikać.

7. Żadne funkcje nie są dane bezwarunkowo raz na zawsze. Funkcje miejsca i jego znaczenie
dla miasta trzeba śledzić i starać się za nią postępować. Miasta w dobie pandemii robią
wiele,
by uciekać od jednoznaczności miejsc, aby uzyskać ich tkwią i zdolność do przekształceń.
Wygrywają miejsca o charakterze złożonym, wykazujące zdolności adaptacyjne. Warto,
by przekształcana ulica i szerzej każda przestrzeń miejska była do pewnego stopnia
zapuszczonym ogrodem, który zmienia się stosownie do potrzeb i okoliczności. W takim
przypadku zmiany mogą być – w toku obserwacji i namysłu – wspierane, ale nie planowane
i nadzorowane.

8. Dla miasta i mieszkańców funkcjonowanie biznesu ma fundamentalne znaczenie,
jednocześnie instrumenty stymulowania tej obecności i funkcjonowania są bardzo
ograniczone. W sytuacji kryzysowej zdolność współoddziaływania miasta i biznesu tym
bardziej radykalnie maleje. Przestrzeń może być czynnikiem niwelowania tego deficytu –
oddanie

przestrzeni

we współposiadanie biznesu, mieszkańców i miasta tworzy realny i symboliczny kapitał
wzmacniający biznes i minimalizujący ryzyko jego migracji w sytuacjach kryzysowych.
Rewitalizacja i ożywienie miejsca powinny zatem być traktowane jako proces
biznesotwórczy. Miasto powinno pilnować ogólnych reguł, ale też zostawić miejsce dla
swobodnego kształtowania się relacji w sferze biznesu.

Miasta żyją w tych miejscach, które są dostępne. Dostępność może być dziś wręcz traktowana jako
kluczowy atrybut miejsca. Samo zachowanie dostępności jest niczym energia, która sprawia, że wokół
istnieje życie lub nie. Rola władz miasta w odniesieniu do miejsca, które ma żyć, polega dziś zatem
przede wszystkim na utrzymywaniu żywotności, a otoczenie kształtuje się w sposób organiczny,
samoistny. Nie da się realizować tego procesu w odwrotnej kolejności, licząc na to, że tworzenie
warunków, zwłaszcza ścisłe działania o charakterze infrastrukturalnym i inwestycyjnym zapewnią
jakość, która wpłynie na żywotność. Pandemia ujawnia bariery tworzone przez mieszkańców
i adaptowaną przez nich infrastrukturę, jeśli nie potrzebują się oni nawzajem – wykazują tendencję
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do grodzenia, uciekania „do siebie”. Tylko potrzeba interakcji z miejscem – domem, placem, całą
ulicą – pozwoli uniknąć ucieczek w sferę prywatności, zwłaszcza, jeśli daje ona faktyczne lub złudne
uczucie bezpieczeństwa, tak jak w przypadku pandemii.
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LISTA
AKTYWNOŚCI
REWITALIZACJA

DUŻE RZECZY
☐ Analiza krajobrazu (spójność, premiowanie
włączenia starego rozwiązania do nowego
krajobrazu – żeby chciało się zmieniać)
☐ Likwidacja pustostanów/redukcja komunikatu: na
wynajem//na sprzedaż – inne treści, aktywowanie
☐ Premiowanie spójnych witryn – dobry wzór
☐ Festiwal Śródmieścia/ festiwal ulicy
☐ Środek – rewitalizacja społeczna (punkt centralny i
jego oscylatory, koordynacja właściwa)
☐ Chodź! Nie bądź samochodem/samolubem
☐ Ławeczki z klimatem/ skwerki miejskie
☐ Zmiana priorytetów: zieleń miejska
☐ Zmiana priorytetów: człowiek ponad maszynami
☐ Transport miejski
☐ promocja butików i concept storów (przykład
Rayskiego)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Flash moby (razem na dystans)
Konkursy: rankingowanie społeczne
Akcje balkonowe (kwiaty, illuminacje, dekoracje)
Zakupy lokalne (kupuj blisko)
Flash moby on-line
Recenzje społeczne
Dzienikarstwo społeczne
Kronikarstwo społeczne
Akcje plakatowe (jak żyć, dobre praktyki)
Tablice informacyjne (obwieszczenia)
Giełdy tematyczne - małe
Witryny miejskie nieużytków
Torby papierowe z reklamami
Informator dzielnicowy (zintegrowana komunikacja)
Gradacja aktywnosći (kalendarium głównych
wydarzeń i mniejsze oscylatory – higiena relacji,
więcej nie znaczy lepiej)

WIRTUALIZACJA ŻYCIA
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

przeniesienie sprzedaży do sieci
organizacja dostaw
oferty dostępne w sieci (przegląd, zakupy, dostawa)
informator dzielnicowy (strona www)
grupy tematyczne w social media
promocja butików i concept storów
POLECAMY – społeczne recenzowanie okazji

ZRÓWNOWAŻONE ŻYCIE
☐
☐
☐
☐
☐

Modelowanie postaw prozdrowotnych
Promowanie ruchu w mieście
Selektywna zbiórka odpadów i premiowanie postaw
Włączanie rozwiązań smart-city
Redukcja transportu i spalin

MAŁE GESTY
☐ Nowe formy komunikacji społecznej
☐ Nowe gesty powitalne (uśmiech, podnoszenie dłoni)
☐ Budowanie relacji z sąsiadem (rejonizacja: szkoły,
rady osiedli)
☐ Gry miejskie
☐ Edukacja dot. koegzystencji sąsiedzkiej
☐ Samopomoc sąsiedzka

AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Sprzątanie po swoim psie
Społeczne informowanie
Pomoc sąsiedzka
Dziennikarstwo społeczne
Wskazywanie grup/ tematów
Premiowanie postaw proekologicznych
Rankingowanie/ wyróżnianie (Twój głos działa)
Budżety obywatelskie
Premiowanie przedsiębiorców zaangażowanych
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Aneks: załączniki
Scenariusz wywiadu
Przywitanie oraz przedstawienie celu wywiadu.
1. Jak wpłynęła na P. pandemia?
2. Jakie spowodowała ograniczenia?
3. Jakie potrzeby zostały wzmocnione a jakie osłabione w wyniku pandemii?
4. Jakie działania powinny zostać realizowane dla mieszkańców w okresie izolacji społecznej?
Jak i gdzie powinny być realizowane? Kto miałby brać w nich udział (jakie grupy społeczne,
tj. dzieci, seniorzy itd.)? Kto powinien to robić?
5. Jakie działania można przeprowadzić, żeby wesprzeć mieszkańców w radzeniu sobie
w sytuacjach trudnych i kryzysowych?
6. Z jakimi problemami wynikającymi z przedłużającego się okresu ograniczeń w życiu
społecznym i gospodarczym P. się boryka? Co musiałoby się stać, żeby te problemy
zminimalizować? Jakie działania podjąć, żeby uniknąć takiej sytuacji w przyszłości?
7. Kto najbardziej ucierpiał na skutek wprowadzonych ograniczeń związanych z zagrożeniem
epidemiologicznym i dlaczego? Co należałoby zrobić, żeby zmniejszyć te straty? Jakie
działania podjąć, żeby uniknąć takiej sytuacji w przyszłości?
8. Czy znajome jest P. pojęcie rewitalizacji? Czy P. wie, że mieszka (pracuje/ma firmę) na
obszarze rewitalizacji? (jeżeli pojęcie nie jest znane, proszę wyjaśnić).
9. Kto wymaga w pierwszej kolejności wsparcia w ramach działań rewitalizacyjnych?
10. Jakie działania w sferze społecznej należałoby podjąć, żeby kontynuować proces rewitalizacji?
11. Jak należy wspierać lokalne firmy/podmioty gospodarcze na obszarze rewitalizowanym?
12. Jak zmieniło się życie P. w okresie pandemii oraz jaki jest zakres i charakter zmian
zachowania?
13. Jakie obszary życia mieszkańców uległy zmianie w związku z pandemią?
14. Czy mieszkańcy zmienili swoje zachowanie? Jakie to są zmiany? Czy są stałe?
15. Jakie działania należałoby wdrożyć z zakresu promocji czynnych form aktywności oraz
wskazania wartościowego i efektywnego sposobu spędzania czasu wolnego, nabywania
umiejętności zdrowej rywalizacji, pokonywania słabości i kompleksów oraz alternatywnych
możliwości wyładowania swoich emocji, bez stosowania przemocy?
16. W jaki sposób i jakie realizować działania szkoleniowe dla mieszkańców w sytuacji izolacji
społecznej?
17. W jaki sposób i jakie realizować działania dla dzieci i młodzieży w sytuacji izolacji społecznej?
18. W jaki sposób i jakie realizować działania dla seniorów w sytuacji izolacji społecznej?
19. Jakie stosować nowe formy komunikacji na temat działań zrealizowanych i planowanych
na obszarze rewitalizacji?

Scenariusz wywiadu z przedsiębiorcami
Przywitanie oraz przedstawienie celu wywiadu.
1. Jak pandemia wpłynęła na prowadzenie firmy? Jakie zmiany musiały być przez P dokonane?
2. Jakie spowodowała ograniczenia w rozwoju firmy?
3. Jakie potrzeby zostały wzmocnione a jakie osłabione w wyniku pandemii?
4. Czy P. klienci zmienili swoje zachowania konsumenckie? Jakie to są zmiany? Czy są stałe?
Czy Miasto może i czy powinno ingerować w te zachowania?
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5. Jakie działania powinny zostać realizowane przez Miasto w okresie izolacji społecznej, w celu
wsparcia przedsiębiorców? Jak i gdzie powinny być realizowane? Kto miałby brać w nich
udział (jakie grupy społeczne, tj. dzieci, seniorzy itd.)? Kto powinien to robić?
6. Z jakimi problemami wynikającymi z przedłużającego się okresu ograniczeń w życiu
społecznym i gospodarczym P. się boryka? Co musiałoby się stać, żeby te problemy
zminimalizować? Jakie działania podjąć, żeby uniknąć takiej sytuacji w przyszłości?
7. Kto najbardziej ucierpiał na skutek wprowadzonych ograniczeń związanych z zagrożeniem
epidemiologicznym i dlaczego? Co należałoby zrobić, żeby zmniejszyć te straty? Jakie
działania podjąć, żeby uniknąć takiej sytuacji w przyszłości?
8. Czy znajome jest P. pojęcie rewitalizacji? Czy P. wie, że ma firmę na obszarze rewitalizacji?
(jeżeli pojęcie nie jest znane, proszę wyjaśnić).
9. Kto wymaga w pierwszej kolejności wsparcia w ramach działań rewitalizacyjnych?
10. Jakie działania należałoby podjąć, żeby mieszkańcy byli bardziej aktywni, chcieli bardziej
angażować się społecznie?
11. Jakie działania należałoby wdrożyć z zakresu promocji czynnych form aktywności oraz
wskazania wartościowego i efektywnego sposobu spędzania czasu wolnego, nabywania
umiejętności zdrowej rywalizacji, pokonywania słabości i kompleksów oraz alternatywnych
możliwości wyładowania swoich emocji, bez stosowania przemocy?
12. W jaki sposób i jakie realizować działania szkoleniowe dla mieszkańców w sytuacji izolacji
społecznej?
13. W jaki sposób i jakie realizować działania dla dzieci i młodzieży w sytuacji izolacji społecznej?
14. W jaki sposób i jakie realizować działania dla seniorów w sytuacji izolacji społecznej?
15. Jakie stosować nowe formy komunikacji na temat działań zrealizowanych i planowanych
na obszarze rewitalizacji?
Scenariusz wywiadu grupowego
Przywitanie oraz przedstawienie celu wywiadu.
1. Jak wpłynęła na P. pandemia?
2. Jakie spowodowała ograniczenia?
3. Jakie potrzeby zostały wzmocnione a jakie osłabione w wyniku pandemii?
4. Jakie działania powinny zostać realizowane dla mieszkańców w okresie izolacji społecznej?
Jak i gdzie powinny być realizowane? Kto miałby brać w nich udział (jakie grupy społeczne,
tj. dzieci, seniorzy itd.)? Kto powinien to robić?
5. Jakie działania można przeprowadzić, żeby wesprzeć mieszkańców w radzeniu sobie
w sytuacjach trudnych i kryzysowych?
6. Z jakimi problemami wynikającymi z przedłużającego się okresu ograniczeń w życiu
społecznym i gospodarczym P. się boryka? Co musiałoby się stać, żeby te problemy
zminimalizować? Jakie działania podjąć, żeby uniknąć takiej sytuacji w przyszłości?
7. Kto najbardziej ucierpiał na skutek wprowadzonych ograniczeń związanych z zagrożeniem
epidemiologicznym i dlaczego? Co należałoby zrobić, żeby zmniejszyć te straty? Jakie
działania podjąć, żeby uniknąć takiej sytuacji w przyszłości?
8. Czy znajome jest P. pojęcie rewitalizacji? Czy P. wie, że mieszka (pracuje/ma firmę) na
obszarze rewitalizacji? (jeżeli pojęcie nie jest znane, proszę wyjaśnić).
9. Kto wymaga w pierwszej kolejności wsparcia w ramach działań rewitalizacyjnych?
10. Jakie działania w sferze społecznej należałoby podjąć, żeby kontynuować proces rewitalizacji?
11. Jak należy wspierać lokalne firmy/podmioty gospodarcze na obszarze rewitalizowanym?
12. Jak zmieniło się życie P. w okresie pandemii oraz jaki jest zakres i charakter zmian
zachowania?
13. Jakie obszary życia mieszkańców uległy zmianie w związku z pandemią?
14. Czy mieszkańcy zmienili swoje zachowanie? Jakie to są zmiany? Czy są stałe?
15. Jakie działania należałoby wdrożyć z zakresu promocji czynnych form aktywności oraz
wskazania wartościowego i efektywnego sposobu spędzania czasu wolnego, nabywania
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16.
17.
18.
19.

umiejętności zdrowej rywalizacji, pokonywania słabości i kompleksów oraz alternatywnych
możliwości wyładowania swoich emocji, bez stosowania przemocy?
W jaki sposób i jakie realizować działania szkoleniowe dla mieszkańców w sytuacji izolacji
społecznej?
W jaki sposób i jakie realizować działania dla dzieci i młodzieży w sytuacji izolacji społecznej?
W jaki sposób i jakie realizować działania dla seniorów w sytuacji izolacji społecznej?
Jakie stosować nowe formy komunikacji na temat działań zrealizowanych i planowanych
na obszarze rewitalizacji?
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