
 

 

Opracowanie społecznej koncepcji programu rewitalizacji 

toruńskiego Starego Miasta 

www.restart.org.pl  

Stare Miasto w Toruniu 
według jego użytkowników 

Badania jakościowe – raport końcowy 
 
Badania przeprowadzone w ramach projektu „RESTART”  
dla Fundacji Stare Miasto we współpracy z Pracownią Realizacji 
Badań Instytutu Socjologii UMK „PRYZMAT” 

 
dr Łukasz M. Dominiak 

2011-12-01 

 



2 
 

Badania finansowane przez Fundację im. Stefana Batorego 

 
 
 
 

Współpraca 

 

  
 

    
 
 

 



3 
 

Wprowadzenie – podstawowe 
informacje na temat badań 

 
Prezentowany raport jest podsumowaniem jakościowych badań socjologicznych prowadzonych 
od 17 sierpnia do 20 września 2011 na temat „Stare Miasto w Toruniu według jego 
mieszkańców i użytkowników”. 
 
Cel badań 

 
Celem badań było ustalenie podstawowych kategorii opisu przestrzeni miejskiej uznanych za 
istotne przez jej mieszkańców i użytkowników. Dzięki temu możliwe będzie określenie jak dany 
obszar jest postrzegany w świadomości ankietowanych ludzi. Wyniki badań mają pomóc 
wypracować projekt społecznej rewitalizacji obszaru Starego Miasta w Toruniu (dalej SM). 
 
Metodologia 

 
Badania zostały przeprowadzone metodą wywiadu jakościowego. Zastosowano scenariusz 
(patrz załącznik nr 1) częściowo ustrukturyzowany, pozostawiając ankieterom znaczną swobodę 
w prowadzeniu konwersacji z respondentami. Grupa badanych zawiera 35 osób – mieszkańców 
Torunia powiązanych z toruńską starówką w różny sposób. Są to przedstawiciele różnych grup: 
pracownicy, studenci, mieszkańcy SM, przedsiębiorcy, mieszkańcy Torunia spoza obszaru SM, 
urzędnicy. Kryterium doboru było użytkowanie SM w sposób ciągły przez minimum 24 miesiące. 
Próba badawcza została dobrana teoretycznie, a nie statystycznie ponieważ jej celem było 
wygenerowanie nowych kategorii i własności dla badanego obszaru, a nie reprezentatywność 
samej próby. 
 Wywiady były nagrywane w formie cyfrowej, ich średnia długość wynosi 45 minut 
(minimum 27 min., maksimum 75 minut). Analiza wywiadów została dokonana metodą 
„fiszkowania” polegającą na notowaniu wybranych tematycznie wypowiedzi, których zbiór był 
traktowany jako podstawowa warstwa danych. Transkrypcja uwzględnia trzy podstawowe 
własności języka pozawerbalnego tj. (1) nacisk tonem głosu, (2) (ściszenie głosu) oraz (3) 
[słowa słabo słyszalne, lub niedopowiedziane]. 
 Badania uwzględniają postulaty socjologii rozumiejącej, która zakłada że zwykły człowiek 
jest depozytariuszem istotnej wiedzy o tym, co społeczne. Zgodnie z tym nie przedsiębrano 
żadnych jednoznacznie z góry zakładanych hipotez i w toku wywiadów starano się unikać 
wywoływania odpowiedzi. Przyczyniło się to do „spłaszczenia” danych ponieważ scenariusz 
unikał jednoznacznych stwierdzeń, ale jednocześnie zapewniło to ich reprezentatywność 
sprowadzoną do danego tematu, lecz nie do grupy społecznej.  
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Zespół badawczy 

 
Badania zostały przeprowadzone przez zespół złożony ze studentów Instytutu Socjologii UMK w 
składzie: Joanna Górska, Joanna Jankowska, Aneta Kamińska, Monika Kicińska, Andrzej 
Klonowski, Rafał Korasiewicz, Anna Organiściak, Monika Pełowska, Katarzyna Pstrąg, Joanna 
Suchomska (koordynator ze strony Zespołu PRYZMAT). Autor tego raportu dziękuje 
uczestnikom badań oraz konsultantom za pomoc, zaangażowanie i cenne uwagi na różnych jego 
etapach. Osobne podziękowania kieruję do p. mgra Adama Mordzona za konsultację 
scenariusza wywiadu. 
 
 
Informacje o licencji 

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons.  
Uznanie autorstwa Polska 3.0 
 
 
 

Wstęp  

 
Toruń nieodmiennie kojarzony jest z przychylnym, pozytywnym miejscem. I chociaż 
respondenci zdają sobie sprawę, że jest to obraz powstały na skutek porównania z sąsiednią 
Bydgoszczą jak również innymi, mniejszymi miastami, to często Toruń stawiany był tuż za 
Krakowem i/lub Wrocławiem, jeśli chodzi o wartość zabytkowego i oryginalnego centrum. Nie 
było osoby, która zapytana o „pierwsze wrażenie” nie nawiązałaby do wyjątkowego charakteru 
SM, które odnosi się też od razu do całego Torunia. Zdanie to przewijało się później w toku 
dalszych wypowiedzi. 
 

Starówka jest pięknym miastem. Zachwyciły mnie te stare budynki. 
Piękna jest ta nasza starówka. To miasto niewątpliwie ma swój klimat. 
(W 5) 

 
Co charakterystyczne, jednocześnie z wypowiedziami afirmatywnymi ujawniały się wątpliwości 
dotyczące nie tylko źródła tej wyjątkowości: 
 

Kopernik jest związany z tym miastem, ale to jest taka funkcja 
przypadkowa, no bo ciężko powiedzieć, co by było gdyby tutaj nie 
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mieszkał - byłaby tylko Krzywa Wieża i tyle. (W3) 

 
ale także trwałości tego wyobrażenia, które w opisach respondentów jest weryfikowane w 
stopniu zależnym od długości zamieszkiwania, lub użytkowania tego miejsca. Hasła „Gotyk na 
dotyk” czy „Kopernik i pierniki” reprezentujące pozytywne wyobrażenie o SM, zawsze 
wypowiadane były „z przymrużeniem oka”, lub ze znaczącym uśmiechem. Pierwsze negatywne 
konotacje pojawiają się wraz z dostrzeżeniem dużej ilości turystów oraz w związku z 
niedogodnościami życia codziennego:  
 

Starówka nie jest dobra do życia i do prowadzenia biznesu. (W27) 

 
Warto zwrócić uwagę na to podwójne znaczenie, jakie uczestnicy życia na starówce nadają 
temu miejscu. W toku wywiadów nie zabrakło głosów nieraz niemal idealnie sprzecznych w 
sobie na ten temat. Wyniki tych badań będą zweryfikowane dzięki zebraniu innych danych, ale 
już na tym etapie można postawić tezę o ambiwalentnym wyobrażeniu determinującym 

postrzeganie SM przez jego użytkowników, które z jednej strony uaktualnia 

wyjątkowo rozpowszechnione zdanie o estetycznej i historycznej wyjątkowości 

toruńskiej starówki, a z drugiej ujawnia głębokie przekonanie o niedostosowaniu 

(dysfunkcji) tego miejsca do współczesnych warunków gospodarczych, 

demograficznych i kulturowych. Prezentowana analiza będzie poruszać się właśnie tropem 
tych podwójnych wiązek znaczeń, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych.  
 
 
Kategorie opisu 

 
Prezentowane poniżej, zgrupowane tematyczne kategorie zostały wypracowane w toku 
wywiadów pilotażowych. Tylko część z nich została powzięta z góry ze względu na stosowany 
charakter badań. Stanowią one szkielet narracji o SM zawartej w tym sprawozdaniu.  
 
I.1 mieszkańcy/ludzie - I.2 inicjatywy - I.3 funkcja 
II.1. bezpieczeństwo - II.2 problemy - II.3 miejsca do parkowania 
III.1 wizerunek - III.2 przestrzeń - III.3 infrastruktura 
 
Najbardziej nieoczywista okazała się kategoria problemów. Zdecydowana większość 
ankietowanych miała trudności z jej konceptualizacją i wskazaniem jej przedmiotu, a niektórzy 
starali się ją także zanegować (np. „jakie problemy?”, lub „te problemy są typowe nie tylko dla 
starówki toruńskiej”). Mimo to, zdecydowano się podtrzymać tę kategorię, pozostawiając 
miejsce dla ewentualnej jej weryfikacji.  
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Starówka to perła w koronie i dopóki będziemy traktować jej problemy 
jako nieistniejące albo traktować je obojętnie tak długo będą głosy 
niezadowolenia. (W4) 

 
Powyższa wypowiedź, odosobniona w swoim zdecydowaniu, nieprzypisana do żadnej kategorii i 
zanotowana „na marginesie” badawczym, bardzo dobrze oddaje stan opinii nt. SM. Przede 
wszystkim dlatego, że ujawnia z jaką rzadkością podchodzi się do SM w sposób problematyczny 
i uświadomiony. SM jako przestrzeń życia, lub obiekt zainteresowania bardzo szybko 
powszednieje stając się trwałym elementem świata życia codziennego respondentów. Dzieje się 
tak na przekór wielokrotnie powtarzanej formule o wyjątkowości tego miejsca, która świadczy o 
znacznej uwadze poświęcanej temu miejscu, szczególnie w trakcie spędzania w jej obrębie 
czasu wolnego. Pokazuje to na ile samo to badanie uruchomiło zarówno w badanych, jak i w 
badaczach procesy uświadomienia „ujętych w nawias” problemów ukrytych przez „codzienne 
zabieganie”. W ten właśnie zwrotny sposób, poprzez oddziaływanie dwóch grup ludzi, zostały 
skonstruowane i zweryfikowane podstawowe parametry społeczne opisywanej przestrzeni.  
 
 

I.1. Ludzie/mieszkańcy 

 

Gdy ja chodziłam tutaj do szkoły to tylko jedna z moich koleżanek tutaj 
została i mieszka, wszyscy się wyprowadzili, uciekli ze starówki bo były 
brudne kamienice, zaniedbane, bez wody. Pani się przejdzie wieczorem 
i spojrzy na światła w oknach. Coraz mniej ludzi mieszka na starówce. 
(W8) 

 
Wyludnianie się tego obszaru miasta jest nie tylko faktem statystycznym, czy administracyjnym, 
ale także społecznym. Łączy się z tym coraz mniej dostrzegany przez respondentów (w 
niektórych przypadkach wcale niewidoczny) udział mieszkańców w życiu społecznym 
zamieszkiwanego przez nich obszaru na warunkach akceptowanych przez większość. 
Mieszkańcy SM nie stanowią dużej grupy ani w liczbach bezwzględnych, ani w relacji do innych 
grup przemieszczających się po SM, bądź zamieszkujących Toruń. Mimo to, ich obecność w 
postrzeganiu respondentów staje się ewidentna i waloryzowana zdecydowanie negatywnie.  
 

Najbardziej widoczni są ci, których nie powinniśmy widzieć. Jest spore 
patologiczne środowisko. (W8) 

Jestem zła na tych meneli, którzy pojawiają się w wielu miejscach 
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miasta. Trochę brakuje mi reakcji straży miejskiej na obcowanie tego 
towarzystwa. (W3) 

 
Właściwie nie da się osobno rozpatrywać kategorii mieszkańców SM w oderwaniu od problemów 
związanych z ich życiem, które z kolei utożsamiane są jednoznacznie z ich nie tyle najbardziej 
skrajnymi formami (np. przestępstwa), lecz z aktywnościami najbardziej niedogodnymi dla 
zmysłu estetycznego. Niemal wszyscy respondenci starali się przekazać w niej negatywne 
odczucia zmysłowe związane z przykrym widokiem, zapachem lub odgłosami, których źródła są, 
jak się uważa, powszechnie znane.  
 

Jedyną taką bolączką to jest ta patologia w tych kamienicach. (W1) 

 
To częste, zdecydowane i jednoznaczne wskazanie źródła problemów sprzyja dalszemu 
oznaczaniu przez to negatywne wyobrażenie kolejnych obszarów i grup. Ma to miejsce wbrew 
temu, że współobecność mieszkańców SM tylko sporadycznie kojarzona jest z poczuciem 
bezpośredniego zagrożenia. Ich pejoratywny obraz jest przenoszony na mniej lub bardziej 
nieokreśloną całość – „ludzi ze starówki”, jako tzw. „element” lub „socjal”. Wzmacnia się to z 
często artykułowanym/nieartykułowanym (lub pomijanym milczeniem) wyobrażeniem o 
obecności/nieobecności „normalnych” mieszkańców SM, która nie ujawnia się jako 
przeciwieństwo grupy „patogennej”, lecz jako jej nieujawniony brak. 
 

Duża część ludzi, którzy mieszkają to pewnego rodzaju element, 
większość z nich miało do czynienia z półświatkiem – wiadomo, łatwiej 
jest ukraść portfel staruszce niż pójść do pracy. Nie daje to komfortu 
psychicznego, trzeba się pilnować. (W2) 

Bardzo irytuje mnie kiedy na starówce siedząc sobie na obiedzie, przy 
kawie podchodzi jakiś człowiek, trochę podpity i wypiera się tego że 
zbiera na kolejną flaszkę. Jest to bardzo męczące, w ciągu 15 minut 
pojawia się kilku takich ludzi i nie można spokojnie zjeść. Trzeba 
ciągnąć rozmowę na którą nie ma się ochoty. Powinno się za to zabrać 
bo nie zdarzyło się mi wyjść do miasta i nie być zaczepionym i 
poproszonym o jakieś pieniądze. (W6) 

Zaczepiają ludzi i proszą o pieniądze. Za każdym razem gdy jestem na 
mieście jest ktoś kto mnie zaczepi. Podchodzi prosi o złotówkę bo mu 
brakuje na wino czy na bułki (...) zanim zdąży powiedzieć cokolwiek od 
razu mówię że dziękuję i odchodzę. (W8) 
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Nawet 10 lat temu, kiedy miałem pierwszą styczność ze starówką to 
osoby te dzieliły się swoimi problemami, zbierały drobne. 10 lat minęło 
i te osoby zbierają częściej, więcej i częściej się upijają. (W1) 

 
Dla tzw. meneli charakterystyczna jest (1) ich stała obecność (od zawsze i nic się nie da z tym 
zrobić) (2) wszechobecność (zawsze i wszędzie mogą się pojawić), (3) bezkarność wobec prawa 
(wypisywanie im mandatów nic nie daje), (4) budzące odrazę, odpychające zachowania, które 
ingerują w estetyczny komfort obecności innych (zaczepianie, oddawanie moczu, krzyki, głośna 
rozmowa) oraz (5) skierowana do wewnątrz tejże grupy przemoc (bójka pomiędzy menelami). 
 

Po życiu tutaj ponad rok człowiek inaczej nie reaguje jak tylko krótkie 
spierdalaj. Bo jeżeli po raz kolejny zaczepia cię ten sam człowiek 
śmierdzący moczem i alkoholem a ty rano idziesz po bułki a ten 
człowiek zatrzymuje cię codziennie chcąc pieniądze to w inny sposób 
nie zareagujesz, bo masz tego dość. Ja już inaczej nie reaguję jak tylko 
agresją. Na tych ludzi nic innego nie działa. Jak zaczniesz z nim 
rozmawiać, tłumaczyć to jest jeszcze gorzej. Parę razy miałem już 
spięcie z tymi ludźmi, a nikt na to nie reaguje. (W7) 

Widziałem w te wakacje parę alkoholików, którzy się po mordach lali 
pod samym Kopernikiem w środku dnia. Trzeba cokolwiek zrobić bo to 
krępuje i wkurza, że tacy ludzie na środku ulicy na siebie wrzeszczą i 
są pijani. (W3)   

 
W skrajnej postaci stereotyp „menela” skutkuje stygmatyzacją tych, do których się go odnosi, 
co ujawnia się w stosowaniu zaimków wskazujących w ich opisach.  
 

Ci po detoksie, pijacy, żebrzący. (W3) 

Nie bez kozery powszechnym stało się stosowanie pojęcia dzieci 
starówki, uwidacznia to pewne zaniedbania, patologie są i to psuje 
strasznie wizerunek. (W5) 

Ciągle ci sami ludzie, w tych samych miejscach chcący pieniądze i 
często pijani. Ile razy przechodzę obok Sowy widzę tych samych ludzi 
spisywanych przez policjantów, dostających mandaty, które nic nie 
dają. (W8) 
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Naznaczenie meneli nie zawsze jest wykluczające, chociaż zdarzają się wyraźne zdania 
rekomendujące ich „wysiedlenie”, co w opinii wyrażających takie zdania miałoby wpłynąć 
zdecydowanie polepszająco na całą sytuację na SM. Zdarzają się też opinie klasyfikujące meneli 
jako integralną część starówki. W takim przypadku można się do nich odnosić z pobłażaniem, 
nie oddzielając ich od sfery publicznej jeśli tylko są w stanie spełnić minimalne warunki 
uczestnictwa w tej sferze (np. nie łamanie prawa). Wskazywano też, że stosunkowo prostym 
rozwiązaniem tego problemu mogłoby być zwiększenie skuteczności monitoringu. 
 

Zwracają uwagę te osoby, które odbiegają od standardów (powiedzmy), 
czyli ta biedniejsza część czyli biedacy, pijani, żebrzący, aczkolwiek 
wydaje mi się że oni też mają jakąś rolę do spełnienia. Może to nie jest 
dobrze powiedziane, nie brzmi zbyt politycznie, ale ja uważam, że nie 
ma sensu usuwać na siłę tych elementów, to jest też składowa 
systemu. (W17) 

 
Zespół wyobrażeń nt. „meneli”, który mając niewątpliwie swoje podstawy w realnych 
praktykach pewnej grupy ludzi, stanowi jeden z najsilniejszych stereotypów na temat SM 
ponieważ wpływa zarówno na obraz całości SM, jak i na inne grupy i obszary z nim związane.  
 

Moim zdaniem problemem jest to, że jest tutaj duża bieda. Mieszka tu 
dużo biednych osób, które tworzą, nie wiem, jakieś patologiczne 
rodziny. Nad tymi pięknymi sklepami jest dużo biedy, ubóstwa i 
alkoholizmu. (W3) 

 
Bardzo często myślenie o starówce z jej mieszkańcami w tle, prowadzi do wartościujących opinii 
na ich temat, nieraz wskazując na „meneli” jako podstawowe źródło zaniedbania SM.  
 

Nie zawsze mieszkają tam ludzie, którym się udało. Mają swoje 
grzeszki. Mieszkają tam różni ludzie. (W25) 

Jakby oni zamieszkali w innych miejscach to wtedy miasto mogłoby 
coś zrobić z tymi kamienicami, ktoś by o to zadbał. (W9) 

 
Rzadziej zdarzają się wypowiedzi bardziej zrównoważone, próbujące szukać przyczyn i 
rozwiązań jak np. większa widoczność „meneli” w gęstej zabudowie i ciasnych uliczkach oraz 
fakt, że nawet znaczna część z nich może pochodzić spoza rejonu SM, a więc niewiązanie ich z 
mieszkańcami SM.  
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Patologia jest tu bardziej zauważalna niż w innych częściach miasta. 
Choć oni nie są większością, ale tylko ich widać. Normalni siedzą w 
domu i oglądają telewizję podczas gdy ci co wychodzą odurzają się 
używkami. (W19) 

 
W związku z procesem wyludniania się SM dochodzi również świadomość zmniejszania się 
potencjału dla negatywnych zjawisk związanych z ubóstwem. 
 

Jest coraz mniej biedoty, alkoholików, jest ich mniej w porównaniu z 
tym co było przed 20 laty. (W4) 

 
Rzadziej ma miejsce usankcjonowania toruńskiego „menela” poprzez odwołanie do zdarzenia 
lub wypowiedzi sprzed lat w którym rezonuje ten sam obraz jaki jest przedmiotem 
pamięciowego utrwalenia: 
 

Jak miałam 10 lat i byłam po raz pierwszy w Toruniu na wycieczce to 
pani powiedziała żeby uważać, bo tu jest dużo kieszonkowców, 
oczywiście nikogo nie okradziono. (W15) 

 
Obowiązujący, zdecydowanie negatywny obraz „ludzi ze starówki” wpływa również na ocenę 
możliwości zmian w tym obszarze. Większość ankietowanych nie tylko ujemnie postrzega 
potencjał grupy mieszkańców-meneli (negatywny kapitał społeczny to głównie brak zaufania, 
brak elementarnych zachowań prospołecznych oraz brak pomocy sąsiedzkiej), ale również nie 
jest w stanie wyobrazić sobie, że zmiana w ogóle jest możliwa także w innych grupach.  

Ciężko cokolwiek zmienić na starówce, która ma już paręset lat. (W23) 

Myślę że nic się nie da zmienić bo to jest bardzo trudne. (W25) 

Nic się nie da zrobić. Inni mieszkańcy tych dziwnych osób się boją. 
(W0) 

Nie czuję żadnej wspólnoty. To nie taka kamienica jak ta z babinkami, 
które mieszkają tu od 50 lat. (W22) 

 
Dość odosobnione głosy dające pewną szansę zmianom odnoszą je do dobrych przykładów 
innych dzielnic oraz łączą rozwój ze zmianą prawa własności, a więc wiążą je z czynnikami 
zewnętrznymi wobec SM.  
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Mieszkańcy jak coś mają to o to dbają. Tak jak to boisko nowe. Jak coś 
już się zrobi to widać że oni tego nie niszczą, dbają o to. (W2) 

Spójrzmy na to jak z roku na rok zmienia się Bydgoskie. Powstają 
fundacje, organizacje które prowadzą różne akcje. Podobne działania 
powinny mieć miejsce na starówce, żeby to nie było narzucone, bo 
mieszkańcy będą to odrzucać (...) chodziłoby o takie inicjatywy 
włączające mieszkańców do działań. (W20)  

 
Inne grupy użytkowników SM są co najwyżej wspominane. Poza „menelami” dostrzegani są 
jeszcze turyści (tutaj dwie wyraźne podkategorie: „wycieczki szkolne” oraz emeryci niemieccy), 
rodziny z dziećmi oraz studenci (wieczorem, od października) i tzw. babinki (starsze kobiety 
obserwujące ulice z okien). Zwraca się także uwagę na osoby rozdające ulotki jako grupę 
negatywnie wpływającą na odbiór estetyczny SM. 
 

Masa nachalnych osób, które wciskają ulotki. Idziesz Szeroką i masz 
pełne kieszenie ulotek, które często zaśmiecają starówkę, bo 
większość osób w ogóle ich nie czyta. (W9) 

 
Równie rzadko ankietowani wspominali o bezdomnych, osobach które łamią prawo oraz o 
żebrzących, którzy są postrzegani zawsze jako problem ponadlokalny. Ci ostatni kojarzeni są z 
ludnością romską, co też samo w sobie jest uznawane za normalne. Ponadto zdarzają się 
wypowiedzi na temat grupy dzieci ze SM i autokontroli tej grupy przez mieszkańców SM. 
 

Zauważam dużo dzieciaków. Świetnie że koło Baja powstało nowe 
boisko. Dzieciaki zbierają się aby pograć w piłkę. Jak ta trawa jeszcze 
nie urosła słyszałem takie komentarze: „jeszcze raz zobaczę cię na tej 
trawie to ci nogi (z dupy powyrywam)”. To jest świadectwo dbania o 
przestrzeń, tego że chce się żeby było ładnie. (W5) 

 
Dominujące jest przekonanie o wyludnianiu się starówki, szczególnie jeśli jest ono 
skonfrontowane z uprzednio zapamiętanymi stanami.   
 

Coraz mniej ludzi tutaj mieszka, bo jest tutaj coraz więcej instytucji. 
Ludzie są w pubach i restauracjach, jak się je zamyka to ludzi nie ma. 
(W6) 

Pamiętam 10 lat temu koło godz. 12 na Szerokiej ulica była zalana 
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głowami ludzi. Teraz często się zdarza że o 23 jest więcej ludzi niż o 11 
w dzień. Dzięki clubbingowi miasto jakoś się trzyma. (W28) 

W Toruniu 8 lat temu o godz. 3 w nocy nie dało się przejść przez 
starówkę tyle było ludzi a teraz godz. 1 i ludzie się rozchodzą, w 
tygodniu jest też coraz mniej tych ludzi. (W4) 

 
Rozpoznawane w wypowiedziach obrazy objawów wyludniania się starówki mają bezpośredni  
negatywny wpływ zarówno na ilość jak i na jakość mieszkających na SM i przebywających w 
nim ludzi. Mimo to mieszkańcy SM nie zawsze są skazywani na rolę bezosobowego przedmiotu 
działań innych grup.    
 

Starówkę kształtują nie tylko zabytki, tym co decyduje, o tym, że jest to 
przyjazne miejsce jest życie które się tam dzieje. (W17) 

 
Chociaż wypowiedź ta jest odosobniona, nie powinna być traktowana jako „wyjątek od reguły”. 
Przede wszystkim dlatego, że w większości wywiadów temat „problemów ludzi ze starówki” był 
niemal zawsze świadomie lub nieświadomie wywoływanym (wedle scenariusza, lub 
intencjonalnie przez respondenta), a pojawiające się na ten temat wypowiedzi mają tendencję 
do ulegania samowzmocnieniu i są przedstawiane „jako atrakcyjne”. Były one też tymi 
momentami konwersacji, w którym forma wywiadu przybierała postać nieukierunkowanej 
konwersacji. Można to potraktować jako wyraz głębszych nieujawnianych odczuć dotyczących 
SM i roli czynnika ludzkiego w niej zawartego – „życia które się w nim dzieje”. W związku z tym 
należy podkreślić, że: SM aby spełniać różnorodne funkcje musi zawierać elementy 

swojego i oswojonego życia, aby nie stać się „teatralną dekoracją” (vide przykład 
Warszawy). Koszty społeczne i administracyjne „okiełznania” takiej Starówki będą 

zdecydowanie mniejsze niż koszty wyrugowania resztek heterogenicznej 

„oryginalnej” społeczności. Właśnie uzgodnienie wielu funkcji SM wydaje się zadaniem 
najtrudniejszym i jednocześnie najbardziej potrzebnym. 
 

Starówka jest miejscem od którego się wymaga bardzo wiele. Musi być 
tam miejsce i dla turystów, i dla przedsiębiorców, i dla władz miasta, 
dla dzieci, dla wykluczonych, dla młodzieży. (W14) 

I.2. Inicjatywy 
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Według użytkowników SM zdolność do podejmowania działań oddolnych, zmierzających do 
realizacji celów ponadpartykularnych mieszkańców SM jest minimalna. Jej ocena jest oczywiście 
pochodną negatywnych opinii zawartych w kategorii „menela” czy „dziecka ze starówki”, ale jej 
podstawy tkwią także w jednostkowych i bardzo wyrazistych wyobrażeniach dotyczących 
ogólnej niemocy mieszkańców SM. Podkreślany był brak chęci do bezinteresownej pomocy 
sąsiedzkiej oraz zdolność do jedynie negatywnej koncentracji wysiłku np. założenie i 
prowadzenie „bimbrowni”. Być może dlatego na pytanie „jakie znasz inicjatywy zmieniające 
SM”, ankietowani odwoływali się raczej do „ingerowania” – jednorazowych działań 
podlegających łatwej ocenie i klasyfikacji oraz niełączących się z „mieszkańcami/menelami”.  
 

Cieszy to oko czy ucho, jeśli tu ktoś gra na gitarze, tu jakiś inny 
instrument, tu ktoś rysuje.  

Chociażby to, że mnóstwo osób zbiera się wokół takich widowisk to 
jest najlepszy dowód na to, że jest to potrzebne. (W5) 

 
Użytkownicy SM postrzegają inicjatywy jako działanie, które tę przestrzeń ożywiają, 
przyciągając ludzi. Trudno im jednak zidentyfikować autorów/twórców organizowanych 
wydarzeń. Najczęściej przywoływane są inicjatywy znane i takie, które pojawiają się regularnie: 
Festiwal Skyway, Śniadanie Na Trawie, organizowane latem mecze siatkówki oraz lodowisko na 
Nowym Rynku. Z drugiej strony oprócz imprez o niemal masowym charakterze dostrzegane są 
działania pojedynczych osób, takich jak: muzycy, malarze, mimowie.  
 

Jest masa mimów, są malarze, ktoś gra na gitarze. Takie rzeczy są 
wszędzie i są ważne. Brakuje wypełnienia pustych miejsc, gdzie jest 
jakaś goła załatana ściana i można by ją czymś wypełnić. (W20) 

 
Użytkownicy dostrzegają, że nie tylko główna ulica Starego Miasta jest godna podziwu i 
zauważenia, jest wiele miejsc w przestrzeni starówki, które są cenne i ciekawe. Brakuje tylko 
czegoś co mogłoby przyciągnąć ludzi w nieznane dotąd, czy mniej uczęszczane rejony. Takim 
rozwiązaniem mogłaby być artystyczna aranżacja nieremontowanej zabudowy (tak jak na ulicy 
Podmurnej), bądź przenoszenie różnego rodzaju działań i inicjatyw właśnie w te rzadziej 
odwiedzane obszary SM. Inicjatywy angażujące przestrzeń są o tyle istotne, że każdy, nawet 
przechodząc przypadkiem, może się w nie włączyć i przede wszystkim je zauważyć poznając 
tym samym przestrzeń SM w zupełnie inny sposób – zawieszając jej powszedni i oczywisty 
sposób postrzegania.  
 

Teraz jak był ten Skyway to było bardzo dużo ludzi i naprawdę dawno 
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nie widziałam takich tłumów na starówce. (W5) 

Otwierać przestrzenie niedostępne (…) tak jak udostępniono do 
zwiedzania Dwór Artusa. No i naprawdę tłumy osób, trzeba 
organizować dwie grupy, bo tyle jest chętnych. (W8) 

Jest festiwal cyrkowy, ale też pojawia się na tydzień i znika, a trzeba by 
było wprowadzić coś takiego co trwa, co jest długotrwałe. (W4) 

Taki Skyway jest dobry, bo jest któryś raz z rzędu. Ważna jest 
kontynuacja. Tych imprez w sezonie letnim z roku na rok, jest coraz 
więcej ale już w okresie jesienno zimowym praktycznie wcale ich nie 
ma. (W6) 

 
Użytkownicy SM odczuwają potrzebę podejmowania tego typu działań, które sprawiają, że 
przestrzeń tętni życiem, budzi zainteresowanie spacerujących i zwracają uwagę na pewną 
nierównowagę w organizowaniu różnego rodzaju wydarzeń – w okresie jesienno-zimowym 
wszelkiego typu imprez jest znacznie mniej, są prawie niedostrzegalne (użytkownicy wymieniają 
jedynie rynek świąteczny i lodowisko na Nowym Rynku). Wszelkie podejmowane inicjatywy 
możemy zaobserwować jedynie na ulicy Szerokiej. Brakuje „wypełnienia miejsc” mniej 
uczęszczanych.  
  

Brakuje wypełnienia pustych miejsc (…), gdzie jest jakaś goła, 
załamana ściana i można by ją czymś wypełnić. (W20) 

Świetną inicjatywą są festiwale aranżujące przestrzeń, czy to Skyway 
czy Święto Muzyki (…). (W8) 

W tym roku podobało mi się to, że festiwalem zostały objęte nie tylko te 
sztampowe obiekty, ale też te zakamarki, zaułki (…). Dzięki temu można 
też odkryć nowe miejsca. (W21) 

 

Użytkownicy często dają wyraz temu, że nie wiedzą o tym, co się dokładnie dzieje na SM. Brak 
informacji jest częstym powodem, dla którego twierdzą, że „nic się nie dzieje”. Pojawiają się 
również uwagi, że gdyby wiedzieli, że coś jest organizowane chętnie wzięliby udział w takich 
wydarzeniach: 
 

Reklama jest słaba. Albo widać jak już coś się dzieje, albo widzisz 
plakat na ulicy i małym drukiem musisz to czytać. Nie ma promocji tego 
co oni robią. Ja tutaj mieszkam i powinienem wiedzieć, że jakieś 250m 
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ode mnie odbywa się jakiś festyn dla dzieci czy coś. (W6) 

Ważne jest żeby polepszyć jakość informacji, ponieważ jak są jakieś 
wydarzenia bardzo często dowiaduję się o tym już po fakcie albo dzień 
przed i nie mogę już zaplanować czasu żeby się wybrać mimo 
szczerych chęci. (W6) 

Mało jest informacji, plakatów. Wychodzą chyba z założenia, że ludzie 
sami przyjdą i nie trzeba ich reklamować. (W8)  

Powinna być jakaś instytucja prowadząca harmonogram wydarzeń w 
obrębie Starego Miasta. Często zdarza się tak, że informacje o tym co 
się dzieje w mieście w ogóle nie są przekazywane dalej. (W9) 

 
Przestrzeń SM wypełniają różnego typu wydarzenia podejmowane przez stale działające 
instytucje, jak i te pojawiające się spontanicznie i jednorazowo. Jednak – na co była często 
zwracana uwaga – nieadekwatnie działająca promocja sprawia, że informacja nie dociera ani do 
potencjalnego, ani docelowego odbiorcy. Jest to szczególnie widoczne w przypadku 
mieszkańców, którzy czują się „podwójnie” zawiedzeni jeśli ominęło ich coś, co odbyło się w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie. Należy sprawdzić czy oferta kulturalno-rozrywkowa jest 
rozpowszechniana z uwzględnieniem także mieszkańców, którzy ze względu na wiek lub 
ograniczenia materialne nie są użytkownikami „nowych mediów”, nie dysponują nawykami 
odpowiadającymi młodszemu pokoleniu jak subskrypcja wiadomości lub inne formy 
samodzielnych poszukiwań zdarzeń kulturalnych w sieci, telewizji lub informatorach 
drukowanych.  
 

Słyszałem, że była impreza zlot fanów maluchów, o której nikt nie 
słyszał z wyjątkiem fanów, czego żałuję, znowu nie było żadnych 
reklam. (W13)  

Wiem, że w internecie jest jakiś informator kulturalny, ale trzeba to 
jakoś rozwiązać żeby to trafiało do szerszego grona. Jak były jakieś 
koncerty - Pavarotti, Rod Stewart - to o tym się wiedziało, mówiono w 
tym w radiu, był autobus, bilbordy. Może radio byłoby rozwiązaniem, 
reklama. (W2) 

 
Społeczne niedopasowanie oferty reklamowej i promocyjnej poszczególnych wydarzeń sprawia, 
że wydarzenia odbywające się poza terenem SM są lepiej i odpowiednio wcześniej znane jego 
mieszkańcom niż to jest w przypadku informacji o zdarzeniach odbywających się na SM, którego 
adresatami są z kolei osoby spoza SM. Dochodzi do dość paradoksalnej sytuacji, w której 
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mieszkańcy SM nie uczestniczą w zdarzeniach w zamieszkiwanej przestrzeni, co prowadzi ich 
„kulturalną uwagę” poza SM, co z kolei nie sprzyja utożsamianiu się ze starówką.  
Ogólna ocena inicjatyw kulturalnych na SM w Toruniu zarówno pod względem ich podaży jak i 
popytu jest bardzo dobra, chociaż respondenci poprzez deficyt w technikach dowiadywania się 
oraz niewielkie uczestnictwo bierne i czynne rzadko aktualizują swoją wiedzę o nich.   
 

[Oferta kulturalna] jest super. Piękne występy pod pomnikiem 
Kopernika. Jest festiwal piosenki filmowej. Teatr. Jest niszowe kino w 
CSW. Nasze Kino - jeszcze działa? Fajne było Nasze Kino. (W3) 

 
 
 

I.3 Funkcja 

 
Jednym z możliwych do zadania pytań było pytanie o funkcję SM w Toruniu. Większość osób 
intuicyjnie rozumiała to określenie i odpowiadała z dużą pewnością. Charakterystyczne, że w 
wypowiedziach na ten temat brakuje rozróżnienia stanu obecnego z jego oceną i z 
oczekiwaniami wobec funkcjonalności. Pytanie o funkcję SM nie zawierało sugestii i/lub 
wyjaśnień, co jest konkretnie rozumiane przez „funkcję SM”. 
 

Moim zdaniem to starówka powinna być żeby ludzie przyszli odpocząć, 
zjeść, spotkać się ze znajomymi. (W1) 

Starówka jest miejscem stabilnym w negatywnym sensie. Funkcjonuje 
jako zbiór sklepów, instytucji, zabytków i nic więcej. Tu nie przychodzi 
się po to żeby być, ale po to żeby coś załatwić, kupić. (W27) 

Powinno miasto bardziej żyć, żeby było więcej sklepów, rzemiosła, 
żeby ożywić handlowo Nowy Rynek. (W5) 

Wydaje mi się, że starówka powinna być takim miejscem, w którym 
powinno być więcej instytucji kultury i rozrywki zamiast banków i 
sklepów. I nie podoba mi się że na Szerokiej jest tylko 5 kawiarni. (W3) 

 
Przedstawiana w wywiadach funkcja reprezentacyjna (w skrajnej postaci określana jako „salon 
miasta”) najbardziej kontrastuje z równie pożądaną usługowo-handlową. Dodatkowo 
podtrzymywane jest zdanie o konieczności zachowania grupy mieszkańców, chociaż 
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jednocześnie wyrażana jest niechęć do ich obecności w tym miejscu: „w salonie się nie śpi”. 
Dobrze tę sprzeczność oddaje następujące zdanie:  
 

Starówka powinna być ośrodkiem życia mieszkańców miasta a jest 
martwa. (W19) 

 
Wydaje się, że jedynym rozsądnym wnioskiem jest wspieranie wielostronnego rozwoju SM z 
naciskiem na jego kulturalne i handlowo-usługowe funkcje. Nie należy jednak zapominać, że 
funkcja kojarzona jest z charakterem miasta, który jest wytwarzany przez działania jego 
mieszkańców i dlatego powinna być przedmiotem jak najszerszej debaty publicznej, 
umożliwiającej realne uczestnictwo jak najszerszych grup użytkowników. 
 

Stare Miasto to miejsce, w którym żyje wiele ludzi i wiele będzie jeszcze 
żyło, także nie wydaje mi się żeby było obiektem, o którym mogą 
decydować tylko ludzie którzy często realizują jakieś takie swoje 
dziwne cele. Nie widziałem wielu osób zbierających podpisy. A każda 
decyzja powinna być konsultowana i głosowana. (W23) 

 
Na funkcję miasta ma również wpływ niedaleka przeszłość tego miejsca. Niektórzy respondenci 
odwołują się do pamięci zbiorowej, aby usankcjonować wizję przyszłości:  
 

Wiem to z historii, że tutaj się żyło. Nie wiem, może potrzebna jest 
kampania – „zamieszkaj na starówce”, żeby uratować jej użytkową i 
mieszkalną funkcję. (W15) 

 
 

II.1 Bezpieczeństwo  

 

Bezpieczeństwo, postrzegane jako jego brak, traktowane było przez użytkowników starówki 
jako stan zagrożenia przykrym incydentem polegającym na psychofizycznym naruszeniu granic 
swojego ciała („oberwać, dostać w nos”). Jest ono kojarzone głównie z grupkami młodych ludzi 
– fanów klubów piłkarskich, rzadziej z grupami osób przebywających w okolicach nocnych 
sklepów. Wszyscy respondenci byli zgodni co do tego, że bezpieczniej czują się na ulicy 
Szerokiej oraz na Starym Rynku niż w innych rejonach SM. 
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Jak się wchodzi w te boczne uliczki, Podmurna, Wąska to czuć że tam 
może się coś wydarzyć, a nie czuć, że może ktoś pomóc jak coś się 
wydarzy. (W23) 

 
Charakterystyczne jest to, że główna przyczyna braku bezpieczeństwa – groźba przemocy – jeśli 
nie jest kojarzona z menelami, staje się bezosobowa i ukryta. Jej sprawcami są: „jacyś 
panowie”, „banda małolatów” lub „grupki młodych mężczyzn”. Poczucia bezpieczeństwa nie 
zwiększa znacząco obecność (lub świadomość ich obecności) patroli Policji i Straży Miejskiej 
ponieważ panuje przekonanie o ich niewielkiej skuteczności i nieregularnej częstotliwości ich 
kursów, co jest szczególnie doświadczane w „bocznych uliczkach” a więc na wszystkich poza ul. 
Szeroką i Starym Rynkiem.  
 

Jest problem z kwestią bezpieczeństwa. Wieczorami można oberwać i 
to za darmo. Jedną z ulic starówki szła jakaś banda małolatów nie 
ustępując nikomu miejsca. Po zwróceniu uwagi rzucili się na nich. 
Przyszła policja i załatwia temat słowami: panowie przyjdźcie jutro jak 
chcecie złożyć doniesienie, jestem przyzwyczajony do tego typu 
kończenia tematu, niereagując na to, do niczego to nie prowadzi jak 
ludzie czują się bezkarni to strach będzie przyjść z czasem. (W3) 

Nie do końca można czuć się bezpiecznie, bo jeżeli zagłębić się w 
jakieś boczne uliczki… ja wolę się tam nie zapuszczać wieczorem. 
Osobę z mojej rodziny wieczorową porą zaczepili jacyś panowie i 
doszło do rękoczynów. Nie powinno być tak, że ludzie boją się 
wychodzić po 23 bo może coś im się stać. (W8) 

Są patrole policji i straży miejskiej można czuć się bezpiecznie, 
natomiast gorzej w bocznych uliczkach. (W2) 

 
Mniejsze poczucie braku bezpieczeństwa jest powodowany również mniejszym oświetleniem 
oraz nieskutecznym wg respondentów monitoringiem.  
 

Powinna być większa piecza nad tym kto i w jakim stanie przebywa na 
starym mieście. (W25) 

Nie trzeba być stałym bywalcem lub zapuszczać się w ciemne uliczki, 
żeby być świadkiem bójki. (W5) 
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Ankietowani sami starają się być czujni i dbać zarówno o własne mienie jak i napiętnowanie 
czynów przestępczych samodzielnie, co w istotny sposób zmniejsza ich komfort przebywania na 
SM. Świadomość braku bezpieczeństwa wymusza na użytkownikach starówki wykształcenie 
„dodatkowego zmysłu”, specyficznej formy uwagi ukierunkowanej na różne zagrożenia. To 
powoduje, że zmniejsza się atencja jaką można poświęcić, innym, szczególnie mniej 
ewidentnym własnościom przestrzeni niż jej (nie)bezpieczeństwo.  
 

Samochody, szczególnie ochroniarskie, które się pchają i tłoczą i 
człowiek nie może spokojnie chodzić, tylko musi uważać żeby nie być 
potrąconym czy otrąbionym. (W6)  

 
Brak poczucia bezpieczeństwa, jak większość negatywnych zjawisk na SM, w świadomości 
badanych powszednieje i mimo iż „trzeba uważać” na grupy (także pojazdów) stwarzające 
zagrożenie to łatwo się do tego stanu lekkiego napięcia emocjonalnego przyzwyczaić. Problem 
ten na pewno występuje, choć jest dostrzegany jako „problem” tylko w niewielkim stopniu 
(„taka specyfika tego miejsca”). Należy dodać, że SM jako miejsce dość dokładnie wyznaczone i 
łatwe do zlokalizowania nie spełnia swojej podstawowej funkcji, można dodać – historycznie 
najpierwotniejszej, jaką jest zapewnienie ochrony wszystkim znajdującym się wewnątrz tego 
obszaru.  
 
 
 

II.2 Problemy 

 

W trakcie badań kategoria problemu okazała się najmniej oczywista. Po pierwsze dlatego, że 
pytanie o nią zazwyczaj pojawiało się po skonstatowaniu uwag ogólnych nt. SM, które już 
zawierały opisy kwintesencji „problemów” SM, a więc „meneli”, miejsc parkingowych itp. 
Ponadto, bardzo często ankieterzy mieli do czynienia z postawą negującą „problem problemów”. 
Dlatego podkreślę jeszcze raz, że „problem” należy w tym kontekście rozumieć tak jak w 
przypadkach opisanych w podrozdziale I.1 dotyczących mieszkańców (tym samym potwierdza to 
tezę, że problemy SM są „problemami społecznymi”), jako sytuację naruszającą zmysł 

estetyczny osoby doświadczającej czasoprzestrzeni SM jako niezgodny z jego 

oczekiwaniami.    
 

Matka drze się na syna, dziecko też się drze, nikt nie zwraca na to 
uwagi, mnóstwo szczekających psów i płacz dziecka. (W13) 
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Wśród czynników pozaspołecznych problem stanowi populacja gołębi niszcząca odchodami 
budynki SM. Ptaki te są zgodnie ze swoim miejscem w ekosystemie traktowane jako synantropy 
(„Tam gdzie człowiek, tam gołąb” W3). Ich stosunkowo rzadkie wymienianie świadczy o tym, że 
stanowią problem raczej dla zarządzających budynkami (o czym świadczą instalacje ochronne 
na parapetach) niż dla użytkownika i/lub mieszkańca. Innymi zwierzętami, które stanowią 
problem dla SM są psy oraz ich właściciele, którzy nie sprzątają ich odchodów lub nawet nie 
starają się wyprowadzać swoich pupili poza chodniki. Widok i zapach psich odchodów jest 
zdecydowanie najbardziej zniechęcającą ingerencją w przestrzeń SM. Z nieczystościami po 
psach kojarzony jest brud w ogóle i bezsilność w kwestii zmiany tej sytuacji przy jednoczesnej 
świadomości jak bardzo odpychające musi być to zjawisko dla innych.  
 
Ankietowani w trakcie odpowiadania na pytanie o problemy SM wskazywali na następujące 
niedogodności związane z doświadczaniem przestrzeni SM:  
 

• brak stojaków dla rowerów,  
• brak miejsc do siedzenia, ławek,  
• kłopoty z wywozem śmieci,  
• głośne zachowania osób bawiących się podczas „imprez” – szczególnie latem,  
• za duża ilość banków i aptek („przechodząc obok banku nie jestem zrelaksowany” W17),  
• brak terenów typowych dla dzieci, placów zabaw,  
• często zmieniające się, lub brak oznakowania zarówno ulic jak i obiektów zabytkowych, 
• brak reakcji służb porządkowych na problemy zauważane przez respondentów, 
• nadreakcja służb porządkowych w kwestii niedozwolonego parkowania pojazdów 
• brak toalet o wyższym standardzie i dostępnych po godz. 18.00 
• za duże nagromadzenie ogródków piwnych, szczególnie na głównych ulicach 
• niedopasowany do użytkowników rodzaj nawierzchni ulic SM 

 
Należy zwrócić uwagę, że wszystkie powyższe „problemy” nie są klasyfikowane jako szkodliwe 
lub dyskwalifikujące dla oceny SM. Do ich opisu dołączane było objaśnienie, że niedogodności te 
rekompensowane są urokiem i pięknem przestrzeni, w której występują: „ale za to starówka 
jest piękna i urokliwa”. W tych przypadkach obowiązuje zdroworozsądkowa zasada „coś za coś”, 
lub „nie można mieć wszystkiego”. Jak to zwięźle ujął jeden z respondentów: 
 

Urok oglądanych miejsc odbiera chęć do narzekania. (W25) 

 
Jedynym problemem, który pojawia się we wszystkich wywiadach, i który jest klasyfikowanym 
jako bardzo poważny jest problem miejsc parkingowych. Zostanie on przedstawiony w kolejnym 
podrozdziale. 
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II.3 Miejsca do parkowania 

 

Problemem SM w Toruniu eksponowanym w wypowiedziach najczęściej jest problem braku 
miejsc do parkowania. Jest on podkreślany przez respondentów nie tylko ze względu na 
uciążliwość, ale również dlatego że zależy bezpośrednio od prawa ustalanego lokalnie, a więc od 
władz samorządowych, które tylko w tym przypadku są przywoływane jako instytucji sprawcza, 
jeśli chodzi o całokształt działań i problemów SM.  
 

Jeżeli mam potrzebę pozostawienia samochodu na starówce to 
przeżywam niesamowitą gehennę. Dużo ludzi traci dużo czasu krążąc i 
szukając miejsca. Parkingi powinny znajdować się na obrzeżach 
starówki, przecież o tym decyduje samorząd, to może zrobić, jak na 
przykład zachęta w postaci zniżki na wstęp do gminnej instytucji 
kultury z biletem parkingowym. (W17) 

 
Wydaje się, że peryferyjne położenie parkingów nie ulega wątpliwości również dla władz miasta 
o czym świadczą lokalizacje kolejnych inwestycji tj. parking na placu św. Katarzyny, czy parking 
pod CSW. Jednak nieudolne zarządzanie tymi miejscami tylko pogłębia zastany problem. 
 

Parking na Katarzyny w ogóle nie funkcjonuje. Mijam go co najmniej 
raz dziennie i na wyświetlaczu zawsze jest podobna liczba miejsc, 
około trzystu. Ja wolę zaparkować gdzieś dalej i przejść ten kilometr, 
półtora, niż się kręcić po starówce, bo można w ten sposób stracić pół 
godziny, godzinę. (W28) 

Kiedy się krąży po starówce w poszukiwaniu miejsca parkingowego 
ciężko jest trafić na informację widoczną z daleka – jedź tędy a 
dojedziesz w pobliże ratusza, czy gdzie indziej… tym bardziej uważam 
że parkingi powinny być na obrzeżach a potem pieszo chodzić. Tak 
byłoby łatwiej. (W8)  

 
Zlokalizowanie miejsc parkingowych wewnątrz SM stanowi poważnym problemem, który jednak 
jest dla użytkowników łatwy do rozwiązania. W ich wypowiedziach widać wyraźnie że 
problemem nie są stawki opłat parkingowych, lecz niedogodny sposób ich pobierania.  
 

Same opłaty parkingowe nie są problemem. Są wymagane monety, a 
automat nie wydaje reszty. Nie mogę płacić kartą ani przez telefon więc 
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muszę biegać po bankomatach i rozmieniać te pieniądze. Zapłacę za 2h 
a stoję 15 min plus dodatkowo 5 minut szukam miłego sprzedawcy. 
Jest to strasznie irytujące, że trzeba się ganiać z tymi drobnymi. (W7) 

 
Z tej perspektywy dyskusja o wysokości stawek i ich podwyżkach jest drugorzędna. Szczególnie 
w kontekście wyrażanych zdań o całkowitym wyłączeniu obszaru SM z ruchu kołowego. Ze 
względu na konkretne, przestrzenne przesłanki należy ten temat podjąć biorąc pod uwagę 
poprawkę dla służb ratunkowych, miejskich i czasowego ruchu dostawczego.  
 

To jest przestrzeń, której przejście w osi wschód – zachód zajmuje 
spacerkiem 5 -8 minut. Parkingi są niewykorzystane tylko dlatego, że 
ludziom się wydaje że jak Stare Miasto jest małe to najlepiej wjechać 
pod sam ratusz. Nie ma problemu parkingów. Z jednej strony są 
narzekania na miejsca parkingowe, a z drugiej, że przez samochody nie 
ma jak przejść, że jest smród spalin, że jest niebezpiecznie. (W19) 

 
Respondenci dostrzegają istotną sprzeczność. Poruszające się po obszarze SM pojazdy 
(szczególnie silnikowe) – stanowią problem (zagrożenie) dla ludzi, budynków, wizerunku miasta 
zabytkowego, ale jednocześnie rozważa się ich cyrkulację na SM jako niepodlegający dyskusji 
„naturalny” temat w kontekście miejsc parkingowych, jakie mają one zajmować. Stąd pojawiają 
się głosy za zdecydowanym rozwiązaniem obu tych problemów na raz. 
 

Starówka powinna być wyłączona z ruchu kołowego. Tu jest tyle 
zabytków, tylu turystów, że to naprawdę przeszkadza w takim nawet 
codziennym obcowaniu z przeszłością. To powinien być teren 
chroniony z powodu tych zabytków i atmosfery żeby co chwilę się nie 
rozglądać czy coś nie jedzie. Ta zabudowa jest tak zwarta, że nie jest to 
problem przejść w 15 minut z jednego krańca na drugi. (W6) 

 
Użytkownicy SM opowiadają się też za przynajmniej częściowym ograniczeniem ruchu 
samochodowego na rzecz zwiększenia ruchu rowerowego. 
 

Nie powinno być do końca zabronione poruszanie się jednośladami po 
Szerokiej. Widać, że jest na to zapotrzebowanie, bo ludzie i tak to robią. 
Z tym wiąże się problem braku miejsc parkingowych dla rowerów. (W5) 

Zdarzyło mi się kilka razy poruszać rowerem i tu jest problem z 
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miejscem parkingowym, bo w obrębie starówki trzeba szukać jakichś 
słupów gdzie można podpiąć rower. (W27) 

Ruch samochodowy powinien być bardziej swobodny poza Szeroką. 
Maksymalnie wykorzystać boczne uliczki dla samochodów, rowerów 
aby ułatwić przemieszczanie się tym, którzy tu przychodzą. (W8) 

 
Piesi użytkownicy wyraźnie wskazują, też że samochody poruszające się po SM są 
niebezpieczne, szczególnie dla dzieci, lub przy dużym natężeniu ruchu turystycznego: 
 

To powinien być teren chroniony z powodu tych zabytków i atmosfery 
żeby też co chwilę się nie rozglądać czy coś nie jedzie. Ta zabudowa 
jest tak zwarta, że nie jest to problem przejść się spacerkiem. (W6) 

Ruch kołowy na obszarze Starego Miasta jest problemem nie tylko dla 
kierowców, ze względu na złe funkcjonowanie parkingów czy złe 
oznakowanie ulic ale też dla pieszych. Pojazdy utrudniają poruszanie 
się pieszym, z kolei kiepskie oznakowanie utrudnia poruszanie się 
samochodom. (W28) 

 

 

III.1 Wizerunek  

 

Dla wizerunku SM najbardziej znaczące jest wyobrażenie Torunia w ogóle, jako małego i 
urokliwego miasta. W wypowiedziach jego użytkowników trudno jest je odróżnić od sumy 
wszystkich wrażeń i refleksji na temat SM po dłuższym, lub krótszym okresie jego użytkowania.  
 

Toruń ładnym miastem jest. Słyszałem to wcześniej w kontekście 
porównywania Torunia do Bydgoszczy. Jak się już przyjechało do 
Torunia to to zdanie odniosłam do starówki… To miasto niewątpliwie 
ma swój klimat. (W0) 

Bardzo ważną cechą wizerunku SM jest jego jednolitość. Według niektórych respondentów 
starówka toruńska przedstawia się jako przestrzeń jednorodna, stabilna i przewidywalna, jeśli 
chodzi o możliwe do odkrycia jakości przestrzenne.  
 

Stare miasto to dla mnie jednolita masa kamieniczek, jednolita kopuła. 
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(W14) 

Zawężając Toruń do starówki to jest jak taka mała wioska gdzie się 
wszyscy znają, można czuć się tu w pełni (…) człowiek tu się nie gubi. 
(W5) 

 
W niektórych wypowiedziach widać wyraźnie jak typowe ujęcia wizerunku SM kształtują 
wyobrażenie o nim.  
 

Dla mnie panorama starówki to panorama świata. Bardzo mi się 
podoba to hasło: Toruń - gotyk na dotyk, bo tak jest. (W4) 

Zawsze mi się podobała starówka, szczególnie to, że wszystko 
pozostało oryginalne, nie zostało przerobione. (W19) 

 
Wizerunek kształtuje się również pod wpływem emocji, jakie wywołują właściwie wszystkie 
poruszane wcześniej tematy od problemów społecznych po psie odchody. Poszczególne 
własności SM, wskazywane przez ankietowanych składają się na jego spolaryzowany wizerunek, 
który można łatwiej przedstawić w następującej tabeli, gdzie w pierwszej kolumnie ukazano 
zjawiska i obiekty wskazywane, jako waloryzujące dodatnio wizerunek miasta, a w drugiej 
waloryzujące ujemnie: 
 
 

Sprzyja wizerunkowi SM Szkodzi wizerunkowi SM 

Panorama starówki Boczne uliczki i bramy, ich stan 

Zabytki, ich ilość i oryginalność Banki 

Remonty zabytków Brud, nieczystości 

Atmosfera, magia miejsca Starówka w ciągłym biegu 

Starówka tętni życiem (w przeciwieństwie do 
Warszawy i Bydgoszczy) 

trudne miejsce do mieszkania 

Sprzyja wizerunkowi SM Szkodzi wizerunkowi SM 

Mała architektura niedyskretne rusztowania 

Zwiedzanie ze znajomymi, dużo miejsc do 
pokazania 

Anteny na dachach 
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Anioł, kot na dachu Ludzie w różnym stanie, Straż M. na to 
pozwala 

Nie jest to rynek w małej mieścinie Nie jest to jednak Amsterdam 

 
 
 

III.2 Przestrzeń 

 
Najważniejszym miejscem w przestrzeni SM jest pomnik Kopernika, a wraz z nim cały Stary 
Rynek. W opisach dostarczanych przez ankietowanych można dostrzec, że jest to punkt 
niezwykle ważny ze względu na możliwość spotkania znajomych, jest to tzw. „punkt startowy”, 
miejsce, które otwiera dalszą drogę po SM. Rzadziej w tej funkcji wymienia się fontannę z 
flisakiem. „Kopernik” jest również punktem orientacyjnym i dodatkowo jednym z niewielu 
punktów, w którym dostępne są miejsca do siedzenia. Pomnik spełnia rolę bardziej praktyczną 
w przestrzeni niż pierwotną, upamiętniającą lub zabytkową. Podobną funkcję pełnią kapliczki lub 
OSP we wsiach i małych miejscowościach.  
 

Jak się spotykam z kimś na starówce to zawsze pod Kopernikiem, dużo 
ludzi tam czeka i się spotykają. (W9)   

Widać wieczorami jak grupy młodzieży spotykają się pod Kopernikiem 
lub flisakiem, tam się umawiają, stąd łatwo wyskoczyć gdzieś dalej. 
(W20) 

 
Pomnik Kopernika wyznacza również Stary Rynek jako niekwestionowane centrum, „serce 
miasta” (W2).  
 

Okolice ratusza, pomnik Kopernika są to miejsca najbardziej przeze 
mnie ukochane i nie tylko przeze mnie odwiedzane często. Są swojskie. 
(W25) 

 
Pomnik Kopernika wyznacza również dwie, krzyżujące się osie dalszego przemieszczania się – w 
stronę bulwarów i ulicę Szeroką, które z kolei stanowią granice postrzegania SM jako całości. 
 

Stare Miasto zaczyna się od zejścia w stronę ulicy Szerokiej, trwa w jej 
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obrębie i nie znajduję granic mojego miasta. Nie czuję się już tak 
dobrze w okolicach św. Katarzyny. (W25) 

 
Tak wyraźne osadzenie w przestrzeni centrum daje nie tylko jej najważniejszy punkt 
orientacyjny, ale rozpoczyna różnicowanie jej obszarów ze względu na ich oddalenie od 
Kopernika i Starego Rynku.  
 

Atrakcyjność starówki skupiona jest wokół Starego Rynku, udając się 
w okolice Nowego Rynku czy Bulwarów, ta atrakcyjność z każdym 
metrem spada. (W21) 

Jak są te boczne ulice od Szerokiej to tak do połowy tych ulic jest 
zadbane, a potem są pozostawione te budynki. (W7) 

 
W takiej sytuacji obszary poza wyraźnie określonym centrum bardzo rzadko według 
respondentów zyskują walor wyjątkowości. 
 

Okolice Krzywej Wieży nie w każdym aspekcie są zadbane, jednak mają 
w sobie coś przyciągającego. (W25) 

 
Powoduje to wzmacnianie wyobrażenia o peryferyjności takich obszarów jak Krzywa Wieża, 
Zamek Krzyżacki, czy Bulwar.  
 

Dla mnie Krzywa Wieża już nie jest atrakcją. Właśnie dla ludzi 
mieszkających tutaj brakuje takich miejsc gdzie mogę spędzić czas. 
Jedno boisko, jedne plac zabaw, co tu robić… (W9) 

Bulwar już mi się nie podoba powinien się zmienić jego wygląd, za 
mało barek jest. To też powinno bardziej żyć tak samo jak Zamek 
Krzyżacki. (W6) 

 
Centralna pozycja charakterystycznej „triady” Stary Rynek – Kopernik – Szeroka skutkuje 
również konkretnymi zachowaniami i wyborami ludzi poruszających się w tak zdefiniowanej 
przestrzeni. 
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Jest tylko i wyłącznie kilka ulic, którymi ludzie się przemieszczają, 
między innymi ja będąc tutaj. Ale jest sporo przestrzeni opustoszałej, 
są takie miejsca do odkrycia. (W8) 

 
Swoista centralizacja SM wokół pomnika Kopernika i Starego Rynku ma również wpływ na 
marginalizację Nowego Rynku i jego okolic.  
 

Są jakieś takie uprzedzenia w głowach: Nowe Miasto zawsze było takie 
skromniejsze, tam się nie chodziło na zakupy, nie spotykało ze 
znajomymi, rodziną. I tak to do teraz pokutuje. 

Od dawna utrzymuje się różnica między Starym a Nowym Toruniem, od 
stuleci i to widać do dnia dzisiejszego. Cały czas to życie gospodarcze, 
towarzyskie toczy się na starówce. Nowy Toruń jest pomijany. (W21) 

 
Jest to wyraz szerszej świadomości wykluczenia Nowego Rynku i części SM ze starówki w ogóle. 
Jednocześnie respondenci zdają sobie sprawę z wyjątkowości tego miejsca wobec którego 
wykluczenie jest wtórne. 
 

Imprezy wszyscy chcą na starówce – na Rynku Nowomiejskim – nie, 
ale przecież Tumult to przedziwne miejsce. (W0) 

 
Ankietowani często podkreślali, że samo traktowanie SM jako obszaru odrębnego (w 
jakimkolwiek sensie – administracyjnym, architektonicznym, symbolicznym, społecznym, 
inwestycyjnym) nie wpływa pozytywnie na zakres dostępnych w tym obszarze możliwości. 
 

Starówka nie może i nie powinna istnieć w oderwaniu od tego, co ją 
otacza. Myślę tu uznaniu dla miejsc i obiektów takich jak dolina 
miłości, czy poziomy zegar na Łaziennej. Brakuje odwagi i 
decyzyjności w uznaniu co starówką jest a co nią nie jest. (W17) 

 

W samym starym mieście niewiele można zmienić, ale ważne są dla 
mnie okolice: fontanna, pomnik Jana Pawła II, skansen, zieleń. Przez to 
przyjemnie się wchodzi na starówkę. (W23) 



28 
 

 
Podsumowując, respondenci w praktyce traktują przestrzeń SM jako zróżnicowany i 
wielofunkcyjny obszar spełniający lub nie ich podstawowe potrzeby tj. kontakt z innymi ludźmi, 
bezpieczeństwo, alimentacja, zaspokojenie gustu estetycznego. Jednak w wymiarze myślowym, 
refleksyjnym przestrzeń ta jest w miarę jednolita jako „zabytkowa masa budynków” z jedynym, 
wyraźnym, wręcz emocjonalnym wyróżnieniem dla osi: ul. Szeroka – Kopernik – Stary Rynek. W 
takim mentalnym obrazie miejscami waloryzowanymi negatywnie są coraz liczniejsze banki, 
apteki i duże sklepy spożywcze.    
 
 
 

III.3 Infrastruktura 

 
Pytanie o infrastrukturę wywoływało szereg odpowiedzi o sposób zagospodarowania przestrzeni 
SM, jej dostępność i adekwatność wobec potrzeb. Część z nich pokrywała się z brakami 
infrastrukturalnymi poruszanymi przy okazji problemów (pkt. II.2). Panuje dość powszechne 
przekonanie, że starówka utraciła już, lub traci w szybkim tempie swój wcześniejszy charakter – 
obszaru handlowo-usługowego, który był dawniej, „kiedyś”. Powstawanie, budowa i planowanie 
kolejnych supermarketów w Toruniu i w bezpośredniej bliskości starówki ma ten proces 
przyspieszyć.  
 

Kiedyś ludzie przyjeżdżali na starówkę po zakupy, teraz otworzyli 
galerie i tam ludzie spędzają czas na starówkę nie przyjadą. Moi 
rodzice ostatnio byli tutaj żeby w coś w banku załatwić, a pamiętam za 
dzieciaka, jak się na starówkę na zakupy przyjeżdżało. (W8) 

Bardziej handlowo powinno być, tu masz wszędzie apteki, banki, nie 
masz krawca, szewca, małych sklepów. Ciężko utrzymać cokolwiek 
poza Szeroką. Teraz się otworzył ostatnio kebab na Garbarach. 
Popracował miesiąc, może dwa, nie wiedziałem tutaj ani jednego 
człowieka, który by kupił kebab (…), jak ktoś otworzy coś w tych 
bocznych uliczkach to zaraz zamyka. (W6) 

 
W wypowiedziach użytkownicy wskazują na braki i niedogodności w ilości miejsc do siedzenia, 
niedopasowania nawierzchni do ruchu pieszego i brak przejrzystego oznakowania zarówno 
miejsc parkingowych jak i obiektów zabytkowych.  
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Podsumowanie  

 
Klasyfikacja problemów badanego obszaru dzięki zastosowanej metodzie wywiadu pozwala 
przedstawić ich gradację z perspektywy osób bezpośrednio zainteresowanych praktycznym 
radzeniem sobie z nimi. Z tego punktu widzenia to niewątpliwie problem miejsc parkingowych 
(pkt. II.3) jest najbardziej powszechny i irytujący jednocześnie. Wynika on częściowo z 
czynników obiektywnym tj. gwałtowny wzrost liczby pojazdów i ich cyrkulacja w zasadzie 
niezmienionym od średniowiecza układzie urbanistycznym. Z drugiej strony parkingi jako 
przedmiot zarządzania jednostki samorządu terytorialnego są domeną bezpośrednio zależną od 
konkretnego podmiotu sprawczego i postrzegane jako takie stają się obiektem uwagi 
mieszkańców. Do tego dochodzą także czynniki natury instytucjonalnej polegające na 
dodawaniu wartości miejscom parkingowym poprzez ich skrupulatne wyodrębnianie, czynienie 
ich dobrami rzadkimi (kwestia dystrybucji abonamentów) i płatnymi (taryfowanie). Z tego 
powodu zajmują one tak znaczące miejsce w świadomości respondentów. Wydaje się że 
instytucje gminne, zupełnie nieświadomie, uczyniły w ten sposób znaczną część przestrzeni SM 
towarem spekulacyjnym, którego wartość jest stawką w grze o możliwe do wyegzekwowania 
zasoby pomiędzy urzędem, a konsumentem – użytkownikami starówki.  
 
Drugim istotnym problemem jest sprawa „meneli” – osób zajmujących przestrzeń SM w sposób 
niezgodny z oczekiwaniami społecznymi. Także w tym przypadku mamy do czynienia ze 
specyficznym zestawieniem problemu realnego z wyobrażeniem na jego temat, co skutkuje 
stereotypem zupełnie blokującym realizację myślenia o możliwych jego rozwiązaniach. Mimo że 
„menele” bardzo rzadko stanowią bezpośrednie zagrożenie, ich natarczywa obecność w 
świadomości badanych świadczy o tym, że ich obraz stał się prawdziwą przeszkodą mentalną.   
 
Prezentowane badania potwierdzają kulturalistyczne koncepcje przestrzeni miejskiej, które 
mówią o tym, że podstawowym mechanizmem adaptacji człowieka do danego obszaru jest 
proces jej waloryzacji. Polega on na aktywny percypowaniu i przekształcaniu pierwotnego 
komunikatu generowanego w polu czasoprzestrzennym, w który niemal natychmiast włączają 
się pozaempiryczne fazy postrzegania tj. klasyfikacja, porządkowanie, waloryzacja, i autoocena i 
to właśnie one mają decydujący wpływ na podejmowane przez jednostki w danym obszarze 
wybory i działania (Majer 2010: 60). Oznacza to że przestrzeń SM zależy nie tylko od 
obiektywnego stanu infrastruktury, ale również od sposobu w jaki o niej się myśli. Dlatego 
oprócz problemów pragmatycznych, wynikających z płynności i łatwości użytkowania danego 
fragmentu przestrzeni należy zadbać o zmianę nastawienia szczególnie wobec tych 

problemów, które uznane zostały za „naturalne”, „nieodłączne” i 

„nierozwiązywalne”.  
 

Jest podejście, nie wiem czyje, że starówka jest jednym wielkim 
skansenem. Główny nacisk kładzie się na turystów. (W15) 
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Należy również zwrócić szczególną uwagę na zlokalizowanie i uzgodnienie w myśl zasad 
demokracji lokalnej wielostronnych żądań wobec obszaru SM różnych grup społecznych, które 
reprezentują węższe lub szersze interesy. 
 

Nie widziałem wielu osób zbierających podpisy. A przecież każda 
decyzja powinna być konsultowana i głosowana. O mieście powinni 
decydować nie tylko ci, którzy mają tu swoje dziwne interesy. Stare 
Miasto jest to miejsce w którym żyje wiele ludzi i wiele będzie jeszcze 
żyło, także nie wydaje mi się żeby było ono obiektem, o którym mogą 
decydować tylko ludzie, którzy często realizują jakieś takie swoje 
dziwne cele. (W23) 

 
Ważne z punktu widzenia wdrażanych zmian jest również uzgodnienie zakresu możliwej 
ingerencji władz lokalnych, na podstawie istniejących i nowych narzędzi prawnych. 
 

Jak bardzo samorząd może ingerować we własność prywatną? Wydaje 
mi się że jednak powinien mieć możliwość, żeby kształtować 
harmonijną wizję, oczywiście nie zacierając indywidualizmu. (W17) 

 
Wedle Karty Lipskiej (2007) centra zabytkowych miast powinny kreować otwartą przestrzeń 
publiczną wysokiej jakości oraz posiadać zintegrowaną wizję jej rozwoju. Toruńska starówka nie 
spełnia tego kryterium ponieważ nie stanowi zwartego obszaru kulturowego – nie jest obiektem 
długotrwałej interakcji danej grupy społecznej. Ponadto szereg sygnalizowanych problemów i 
niedoborów badanego obszaru jest efektem nieeksponowania jego uniwersalnych (publicznych) 
wartości tj. instrumentalnych, sytuacyjnych i estetycznych, które mają najistotniejsze znaczenie 
dla podejmowanych w nim działań ludzkich (Wallis 1990: 28-30). Zaburzenie ciągów 
komunikacyjnych i brak równowagi w zagospodarowaniu części użytkowej SM sprawia, że jego 
przestrzeń nie jest łatwa do odczytania. Brak fizycznego i psychicznego poczucia 
bezpieczeństwa czyni je podatnym na niepożądane sytuacje. Tylko wartości estetyczne znajdują 
tutaj swoje wyraźne miejsce, chociaż stopień ich doświadczania jest za bardzo uzależniony od 
nabytej przez jednostki wiedzy historycznej, a więc nie jest uniwersalny.  
 
SM nie jest łatwe do życia. Nie można też przejść obok obaw o przyszłość tego obszaru na 
którym rozpoczęły się już negatywne zjawiska związane z komercjalizacją przestrzeni publicznej 
tj. gentryfikacja czy gettoizacja: 
 

Mam takie odczucie, że jest to robienie takiego getta dla mieszkańców. 
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Niedługo będzie cisza, las bez śpiewu ptaków, poligon bez żołnierzy. 
Jeśli [ludzie] są powoli wysiedlani, życie zaniknie. Ja bym tu nic nie 
zmieniał i to będzie najlepszą zmianą. (W14) 

 
Potencjał zmiany tego obszaru będzie zależeć nie tylko od konkretnych rozwiązań praktyczno-
technicznych, ale również od wypracowania szeroko konsultowanej polityki rewitalizacyjnej oraz 
od zdolności podmiotów gospodarczych, społecznych i administracyjnych do podejmowania 
przedsięwzięć dających możliwość współdecydowania o danym obszarze wszystkim 
zainteresowanym.  
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Załącznik nr 1 

 

SCENARIUSZ wywiadu socjologicznego “Stare Miasto (SM) w Toruniu” Restart 

 

Problem badawczy: Stare Miasto w Toruniu jest przestrzenią miejską generującą problemy społeczne, 
ekonomiczne, własnościowe, które skupiają się na niewielkim obszarze o dużej gęstości skutkując 
sytuacjami konfliktowymi.  

 

Cel badawczy: Diagnoza funkcjonowania SM mająca być podstawą do przygotowania planów wdrażania 
zmian. Ukazanie jakości funkcjonowania tych ludzi w przestrzeni SM. Jawność celu: nowa wiedza o SM - 
opisy życia codziennego, mniej interesują nas opinie.  

 

Pytanie wprowadzające: Dziękuję, że zgodziłaś/łeś się na wywiad. W ramach projektu Restart zajmuję się 

Starym Miastem w Toruniu i chciałbym abyśmy porozmawiali o problemach i potrzebach związanych z 

użytkownikami tego miejsca. Na początek chciałbym się dowiedzieć jakie są Twoje pierwsze wrażenia 

związane ze Starym Miastem w Toruniu, pierwsze odczucia jakie zapamiętałaś/eś.  

 

1. PROBLEMY SM / Czy możesz opisać swoją reakcję na sytuację problemową SM usłyszaną, lub 

doświadczoną bezpośrednio? Czy możesz wskazać i opisać najistotniejszy twoim zdaniem problem SM? 

Uznaje się że najpoważniejszymi problemami są: zaniedbane zabytki, brak wystarczającej ilości miejsc 

parkingowych, czystość/estetyka przestrzeni? Czy zgodzisz się z tym i czy mógłbyś opisać taki problem 

(najważniejszy wg ciebie)?  

 

2. POTRZEBY użytkowników SM/ Czy możesz opisać twój typowy dzień na SM? Jaką funkcję twoim 

zdaniem spełnia/powinno spełniać SM w Toruniu? Jakie grupy użytkowników SM najczęściej (w sposób 

najbardziej widoczny dla ciebie) korzystają z niego (w sposób negatywny lub pozytywny) i jakie to budzi 

u ciebie odczucia?  

 

3. PRZESTRZEŃ SM/ Co uznajesz za obszar SM? Jakie jego rejony są dla ciebie szczególnie ważne i 

dlaczego? Które zwracają uwagę swoją estetyką, a które odpychają cię? Czy są jakieś obszary ewidentnie 

omijane/nieznane? Czy możesz opisać swoje i\lub zaobserwowane sposoby przemieszczania się po SM? 

 

Pytanie pogłębiające: Twoja ocena infrastruktury SM (nawierzchnie, dostęp do internetu, oznakowanie).  

 

4. MIESZKAŃCY SM i możliwości zmian/ Czy możesz opisać zachowania/relacje mieszkańców SM? Jakie 

dostrzegasz możliwości zmian w tym środowisku? Czy znasz/pamiętasz/potrafisz opisać jakąś inicjatywę, 

której celem była wprowadzenie zmian na SM? 

 

 

 

 

 

 

 




