O nas
Agnieszka Bojanowska

Katarzyna Lisowska

Ukończyła Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
UW ze specjalizacją PR. Na co dzień wspiera marki
w budowaniu strategii komunikacji oraz marketingu.
Buduje programy współpracy biznesu z lokalnymi
społecznościami, chętnie wchodzi w kolaborację
z warszawskimi aktywistami, organizując np. leśne
spacery dla dzieci. Dzieciństwo i lata nastoletnie
spędziła na Bemowie na osiedlu z wielkiej płyty.

Absolwentka gospodarki przestrzennej. Alma Mater
– Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytet Warszawski. Na co dzień pisze o architekturze
i bada swoje rodzinne strony. Entuzjastka niewielkich
miejscowości i miasteczek. Pochodzi ze SkarżyskaKamiennej, które zarówno kocha, jak i to drugie. Za
młodu „się szwędała”, dziś uprawia sztukę flaneryzmu.
W wolnym czasie szuka ciszy.

Krzysztof Kaczanowski

Małgorzata Łosiewicz

Komunikolog, pasjonat fotografii i poezji. Codzienność
dzieli pomiędzy Poznaniem, a rodzinnymi Polkowicami,
gdzie obecnie odpowiada za komunikację i promocję
samorządu gminnego. W dzieciństwie czas spędzał
głównie na osiedlu z wielkiej płyty. Z czasem, gdy szare
blokowiska nabrały kolorów, okazało się, że świat nie
kończy się na PRL-owskich osiedlach. On się nawet tam
nie zaczyna...

Pedagożka, socjolożka. Na co dzień prowadzi
organizację pozarządową: bada miasta, wspiera
samorządy w dialogu z mieszkańcami i lokalne
społeczności w działaniach – szuka rozwiązań, adaptuje
miejską przestrzeń na wydarzenia kulturalne.
Najlepsze miejscówki, to te z widokiem na rzekę lub
miasto, miejsca do siedzenia wśród zieleni.

Mirosław Kastner

Anna Triebwasser

Inżynier budownictwa, absolwent Politechniki
Gdańskiej, prowadzi własną działalność gospodarczą
i próbuje zrozumieć świat. W młodości mieszkał
w Wąbrzeźnie, spędzając czas wolny na parkingu
i nad jeziorem.

Bydgoszczanka. Absolwentka Wzornictwa na ASP
Gdańsku. Pracuje w Młynach Rothera – instytucji
kultury, której zadaniem jest wypełnić życiem
zabytkowy budynek w sercu miasta. Po godzinach
projektantka graficzna i przewodniczka. W wolnym
czasie wyjeżdża korzystać z wielkomiejskich uciech
– galerii sztuki, restauracji i ścian wspinaczkowych.
Ulubiona miejscówka – wał przeciwpowodziowy.
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Wstęp

Zajęliśmy się obecnością młodzieży w mieście, aby zrozumieć jej potrzeby
i motywacje, a także aby sprawdzić, czy młodzi ludzie są zadowoleni z tego, co mają do
wyboru jeśli chodzi o spędzanie czasu wolnego. U podstaw naszego projektu leżą
własne obserwacje i doświadczenia wszystkich członków grupy oraz potrzeba
wypełnienia luki w badaniach i wytycznych projektowych, a także zwykła ludzka
ciekawość dotycząca tego, jak (i czy w ogóle) zmieniły się praktyki spędzania czasu
wolnego przez młodzież, w porównaniu do tego, co my pamiętamy z okresu
dojrzewania.
Pokusiliśmy się o zestawienie dwóch pokoleń młodzieży – współczesnej i tej pamiętającej lata 90. XX w., zakładając, że różnice między praktykowanymi przez nich
formami spędzania czasu wolnego będą znaczące. I choć faktycznie cyfrowy świat
wyraźnie odciska piętno na stylu życia współczesnych dorastających, to jednak
w kwestii eksploracji miejskich przestrzeni potrzeby tej grupy wiekowej są uniwersalne.
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w okolicach hydroforu
Warszawa, Bemowo, bloki

Jest taki czas w życiu każdego człowieka, kiedy potrzebuje uwolnić się od maminej
spódnicy, a jeszcze nie może poszczycić się dowodem osobistym. Grupę ludzi, będących
w tym stanie zawieszenia, określa się „młodzieżą” (już nie „dzieci”, jeszcze nie „dorośli”).
Masz już te 12 lat i do 18-go roku życia eksplorujesz świat samodzielnie, odważnie,
a autorytet rodziców – mówiąc delikatnie – traci na znaczeniu. Wolność przestaje być
tylko tymczasową potrzebą i wartością. To również etap, kiedy młody człowiek zaczyna
świadomie badać i tworzyć własną tożsamość, a miasto stanowi idealny obszar do
niniejszej eksploracji. Okazuje się, że można się tu nie tylko schować (np. przed
kontrolnym wzrokiem dorosłych), ale i częściowo wychować. Gdzie w mieście młodzież
może bezpiecznie rozwinąć skrzydła? Czy młodzi potrzebują animowania ich
przestrzeni i czasu, czy też sami znajdą dla siebie miejscówkę w najbardziej
nieoczywistej lokalizacji? Jakie miejsca uznają za atrakcyjne i spełniające ich potrzeby?
Dlaczego te a nie inne?
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Struktura pracy
Publikacja składa się z trzech części: tekstu przybliżającego Czytelnikowi tematykę
związaną z młodzieżą w przestrzeniach miejskich, z analizy wywiadów pogłębionych, będących częścią badań terenowych przeprowadzonych w 6 miastach Polski
(Bydgoszcz, Giżycko, Polkowice, Skarżysko-Kamienna, Słupsk, Warszawa) a także
z rekomendacji dotyczących miejsc w mieście atrakcyjnych dla młodzieży.
Po wstępie przechodzimy do opisu przyjętej w naszej pracy metodologii. Następny jest
rozdział poświęcony definicjom, po którym umieszczamy tekst analizujący przeprowadzone wywiady. Publikację kończą rekomendacje dla włodarzy miast, urzędników,
aktywistów miejskich, mieszkańców oraz innych osób zainteresowanych tematyką
młodzieży w mieście.
Dopełnieniem treści publikacji jest materiał fotograficzny wykonany przez nas w fazie
badawczej, a także cytaty z wypowiedzi naszych rozmówców.

Metodologia
Cel pracy
Celem projektu było wskazanie i klasyfikacja przestrzeni, w których młodzież spędza
czas wolny w mieście, a także przedstawienie wartości z tym związanych oraz powodów, dla których te przestrzenie są atrakcyjne dla tej grupy wiekowej. Zestawienie
dwóch pokoleń (w założeniu: współczesnej młodzieży oraz pokolenia ich rodziców)
pomogło określić, czy potrzeby młodzieży zmieniają się w czasie, czy też są uniwersalne. Na tej podstawie za finalny cel pracy uznaliśmy stworzenie rekomendacji dla
zainteresowanych niniejszą tematyką podmiotów, np. władz miasta, aktywistów miejskich czy planistów przestrzennych.

Pytania badawcze
Problematyka młodzieży w mieście jest zagadnieniem dość szerokim. W związku
z tym za istotne uznaliśmy precyzyjne sformułowanie pytań badawczych dotyczących
analizowanego pola problemu. Poniższe pytania stanowiły również główne zagadnienia ze scenariusza wywiadu.

· Czym jest czas wolny dla dorastających i w jaki sposób go spędzają?
· W jakich miejskich przestrzeniach młodzież spędza czas wolny?
· Co stanowi o atrakcyjności danej przestrzeni dla młodzieży i jakie są tego
·
·
·
·
·
·
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wyznaczniki?
Które przestrzenie są omijane?
Które miejsca są uznawane za bezpieczne przez młodzież?
Które przestrzenie są uznawane za niedostępne?
W które miejsce młodzież zabrałaby swoich rówieśników?
Jakie miejsca są według młodzieży tymi idealnymi?
Czy potrzeby młodzieży i rodzaje miejsc, z których korzysta są takie same zarówno
dla współczesnych młodych ludzi, jak i dla dorastających w latach 90. XX w.?
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Stawiane przez nas pytania wynikały z zaprezentowanych wcześniej celów badawczych. Były one warunkowane zatem wyjściową wiedzą na temat zjawiska młodzieży
w mieście zaczerpniętą z literatury przedmiotu, jak i własnymi nieusystematyzowanymi obserwacjami.

Obszar badań
Badania terenowe odbyły się w 6 polskich miastach: Bydgoszczy, Giżycku, Polkowicach, Skarżysku-Kamiennej, Słupsku i Warszawie. Zostały one wybrane na podstawie naszych z nimi relacji. Zależało nam również na dywersyfikacji lokalizacji celem
wprowadzenia szerszej perspektywy w badaniu.
W każdym z miast wywiadami objęte zostały dwie grupy: młodzież współczesna oraz
młodzież lat 90. XX w. Rozmowy prowadziliśmy w każdym mieście z trzema nastolatkami w wieku od 12 do 18 roku życia oraz trzema osobami, które w latach 90. XX w.
miały od 12 do 18 lat. Łącznie przebadano 36 osób (kobiety – 25, mężczyźni – 11).

Badania terenowe przeprowadziliśmy również w formie dokumentacji fotograficznej
przedstawiającej miejsca wskazane przez naszych Rozmówców.
Niezwykle istotny element niniejszej pracy stanowi kwerenda źródeł zastanych, dzięki
której Czytelnik za pośrednictwem wyjaśnianych pojęć zostaje wprowadzony
w tematykę młodzieży w mieście. Na potrzeby pracy przyjrzeliśmy się również dokumentom i strategiom miejskim ukierunkowanym na młodzież.
Dzięki zróżnicowaniu technik badawczych znacznie ograniczono możliwość popełnienia zasadniczych błędów, a także zaprezentowano możliwie najszerszą interpretację wyników.
Warto w tym miejscu odnotować, że wielopłaszczyznowe doświadczenie zawodowe
i życiowe członków naszego zespołu wpłynęło na problematykę i kształt pracy. Wiedza
z zakresu inżynierii, planowania przestrzennego, socjologii, zarządzania obiektem
publicznym, marketingu, komunikacji czy miejskich mediacji wniosła szerokie spektrum wrażliwości na analizowany temat.

Wstępne obserwacje

Narzędzia badawcze
Za narzędzia badawcze służyły pogłębione wywiady indywidualne (IDI – Individual
In-Depth Interview). Wywiady jakościowe prowadzone przez moderatora z jedną
osobą, według opracowanego wcześniej scenariusza, pozwalają na pełną swobodę
wypowiedzi. Badacze zaś mogą rozpoznawać wiele niuansów w postawach i zachowaniach, które mogą umknąć w innego rodzaju technikach.¹ Pytania zostały
sformułowane m.in. w oparciu o teorię „współczynnika humanistycznego” Floriana
Znanieckiego, którą tak tłumaczy Krzysztof Bierwiaczonek:
„(…) badając miejskie przestrzenie publiczne, należy odwoływać się do doświadczeń i opinii na ich temat,
jakie posiadają ich użytkownicy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców badanych miast.”²

Aby zwiększyć zasięg badań i zróżnicować metodologię, posłużyliśmy się również
komunikatorem internetowym Facebook, gdzie na grupach archiwistów i miłośników
poszczególnych miast poprosiliśmy młodzież z lat 90. XX w. o wskazanie miejsc, do
których uczęszczało się, będąc nastolatkiem, a także o podzielenie się archiwalnym
materiałem ikonograficznym.
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Już na etapie przygotowań do badań i doboru respondentów poczyniliśmy pewne
obserwacje rodzące hipotetyczne założenia. O ile młodzież lat 90. XX w. z entuzjazmem
i dużą energią podchodziła do propozycji przeprowadzenia wywiadu, o tyle współcześni młodzi ludzie wykazywali znaczną dozę sceptycyzmu i skrępowania. Wiążemy
reakcję pierwszej grupy z sentymentalizmem, drugiej zaś – z brakiem doświadczenia
udziału w podobnych rozmowach, a także z niechęcią do „zdradzania” szczegółów
aktywności czasu wolnego i miejsc, w których one się odbywają, a być może nawet
i z faktem, że młodzież nie jest pytana na co dzień o jakiekolwiek zagadnienia związane
z życiem w mieście. W pewnym sensie młodzież jest dziś z przestrzeni publicznej
wykluczona – place zabaw są tworzone dla dzieci, a inne miejskie atrakcje (m.in.
restauracje, puby, kluby, muzea, kina) wymagają pieniędzy lub po prostu są przeznaczone dla osób dorosłych. Miejsc dedykowanych w mieście nastolatkom, miejsc
bezpłatnych i dostępnych dla nich jest jak na lekarstwo.
Przygotowując dokumentację fotograficzną młodzieżowych miejscówek niejednokrotnie spotykaliśmy się z nieprzyjaznymi reakcjami korzystających z danej przestrzeni
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młodych ludzi – czy to w formie wymownego spojrzenia, czy też dosadnego komentarza („Ej, tylko nie rób mi zdjęć, proszę Cię!”). Zdarzyła się też odmowa. Wiążemy
te sytuacje ze zjawiskiem bronienia terytorium, a także z poczuciem naruszenia
prywatności, która dla współczesnej młodzieży (ale przecież nie tylko dla niej!) jest
wartością nadrzędną.
Najważniejszą jednak obserwacją, jaką poczyniliśmy jeszcze na etapie wypracowywania tematu pracy dyplomowej, która skłoniła nas do podjęcia się tej problematyki,
jest brak podobnych opracowań. Okazuje się, że młodzież jest trudną do zbadania
grupą wiekową. Jej nieprzewidywalność zaskakuje – m.in. właśnie poprzez wybór
często nieoczywistych miejsc do spędzania wolnego czasu w mieście. Często jest to
grupa wykluczona w pewien sposób z uczestnictwa w przestrzeni. Pytanie: z jakiego
powodu? Nie jest badana w ogóle, czy też nie daje się zbadać? Dlaczego tak jest?
Poprzez tę publikację chcemy rzucić nieco więcej światła na miejskie potrzeby
młodzieży i jej przestrzenne wybory, pamiętając przy tym jednak, aby zachować
dyskrecję i nie demaskować do końca młodych (w ramach coraz wątlejszej, ale jednak,
międzypokoleniowej solidarności).

Część I – Kwerenda źródłowa
Wielowątkowa tematyka młodzieży w mieście wymagała dogłębnej kwerendy źródłowej. Zależało nam na tym, aby zaprezentować jak najszerszą perspektywę badawczą,
stąd sięgnęliśmy po literaturę zarówno z zakresu architektury, urbanistyki, socjologii,
komunikacji, jak i psychologii człowieka oraz miejsca. Wyróżniliśmy kilka pojęć,
kluczowych w kontekście przeprowadzonych badań. Znajdujące się w niniejszej pracy
podkreślenia w postaci pogrubienia tekstu zastosowaliśmy w celu uwypuklenia
najistotniejszych tez, informacji itd.

Młodzież
Terminem „młodzieży” w niniejszym opracowaniu określa się osoby w wieku 12-18 lat.
Zależało nam na tym, aby uchwycić w obserwacjach tych młodych ludzi, którzy są już na
tyle samodzielni, aby poruszać się po mieście bez opieki dorosłych, ale jeszcze nie są
pełnoletni pod kątem prawnym. Literatura przedmiotu wskazuje, że proponowany
przedział 6 lat obejmuje etap wczesnej adolescencji (od 10/12 r.ż. do 15/16 r.ż.) oraz
etap późnej adolescencji (15/16 r.ż. do 18/20 r.ż.)³. Podobnie Christopher Alexander
wskazuje przedział 12-18 lat jako ten, w którym jednostka zaczyna decydować kim
chciałaby „być” i kiedy krystalizuje się jej osobowość4.
Naukowcy wskazują, że przejście od dzieciństwa do dorosłości to czas największych
w życiu przemian w wymiarach fizycznym, psychicznym i społecznym. W publikacji
Dzieci ulicy. Studium szczególnego problemu miejskiego czytamy, że:
„młodociany staje się, mówiąc nieco metaforycznie, człowiekiem marginesu: nie należy już do grupy
dzieci, a jednocześnie ma świadomość, że dorośli jeszcze nie postrzegają go i nie akceptują w pełni jako
dorosłego. Okres dorastania to czas transgresji i swoistej transformacji, w tym psychicznego
uniezależnienia się od rodziców. Dominującymi potrzebami tego okresu stają się samodzielność
i autonomia.”5

Na proces formowanie tożsamości, który odbywa się w analizowanym przez badaczy
przedziale wiekowym, składają się z trzy kluczowe czynniki: gotowość do eksploracji,
otrzymywanie wsparcia oraz doświadczanie nowego6. W pracy Anny Brzezińskiej
czytamy, że właśnie wtedy:
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„(…) pojawiają się silne reakcje emocjonalne, a nawet wybuchy zwłaszcza w stosunku do osób znaczących
– rodziców. Jedną z form sprzeciwu jest bunt, który stanowi wyraz braku zgody na te sytuacje i stany
rzeczy, które dorastający subiektywnie spostrzega jako ograniczające, zagrażające lub szczególnie
niezgodne z jego idealistycznymi oczekiwaniami i wyobrażeniami.”7

Przemiany wiążą się również ze zwiększoną orientacją na grupę rówieśniczą, a także
kompensacyjnym zaspokajaniem potrzeb psychologicznych i społecznych w środowisku pozarodzinnym. Atrakcyjne stają się:
„sfery, w których dorośli (…) w coraz mniejszym stopniu towarzyszą dziecku w poznawaniu świata,
obejmującego dosłownie rozumianą ulicę, zakamarki centrum handlowego, przestrzenie internetowe.”8

Jak czytamy dalej we wspomnianej już publikacji Dzieci ulicy…, dla osoby dorastającej
coraz większe znaczenie zaczyna mieć miasto. Okazuje się, że:
„miasto odnosi się do takiej formy życia społecznego, w której jednostka uzyskuje coraz większą
autonomię. Powiększa się sfera indywidualnej wolności: „wolności od” i „wolności do”. Rosnącej wraz
z liczbą mieszkańców i grup społecznych indywidualizacji towarzyszy słabnięcie siły nieformalnej
kontroli społecznej.”9

Dla młodej osoby nierzadko przestrzeń ulicy jest polem potencjalnej wolności,
kreacji i autokreacji postrzeganych w sposób neutralny i niewartościujący, bo
wynikających z procesów rozwojowych młodzieży10.

Prywatność i wolność
Wśród definicji związanych z pojęciem „młodzieży” pojawiły się takie terminy, jak
„autonomia” i „samodzielność”, które ściśle wiążą się z kolei z ideami „prywatności”
i „wolności”. Uznaliśmy, że warto je uwypuklić.
Augustyn Bańka, powołując się na Irvina Altmana, mianem „prywatności” określa
poczucie towarzyszące selektywnej kontroli dostępu do własnej osoby lub własnej
grupy, a jej idea:
„(…) podkreśla warunki zamknięcia lub otwarcia swojej osoby lub grupy na innych,
a równocześnie podkreśla potrzebę utrzymywania w tajemnicy lub dyskrecji informacji dotyczących
życia osobistego, obrazu własnej osoby a nawet światopoglądu.”11

Dodatkowo, terminowi „prywatność” przypisuje się takie znaczenia, jak „anonimowość”, „intymność”, „sekretność” i „rezerwa”12.
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Natomiast pod pojęciem „wolności”, w kontekście niniejszych rozważań kryje się m.in.
„możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą oraz życie poza więzieniem, zamknięciem.”13 Inny naukowiec, Isaiah Berlin podzielił wolność na pozytywną
(„wolność do…” np. wolność do zgromadzeń, reprezentacji) oraz negatywną („wolność
od…” np. wolność od przymusu, ingerencji, prześladowań)14.

Czas wolny
Aktywności młodzieży w mieście nie istniałyby, gdyby badana grupa wiekowa nie
dysponowała „czasem wolnym”. Co kryje się pod tym pojęciem? Już sama nazwa
wskazuje, że istnieje jakaś przeciwwaga (wolny – od czego?). Jak wyjaśnia Bańka:
„czas wolny to okres przerwy między okresami pracy. Obecnie czas wolny oraz sposób jego wykorzystania jest ważnym wskaźnikiem jakości życia.”15

Inną definicję podaje Jerzy Mokrzyński twierdząc, że „czas wolny” jest to:
„pewien czas jednostki lub zbiorowości poświęcony czynnościom przez nich obranym całkowicie
dobrowolnie, przeznaczony często na twórczość, rozrywkę lub pracę. (…) Różnice polegają nie na
rodzaju samego zajęcia, ale na intencji osoby, która je podejmuje i wykonuje.”16

Natomiast według Anny Martyki, oferta sposobów spędzania wolnego czasu wynika
również z oferowanych warunków, tj. dostępności i różnorodności terenów i urządzeń,
atrakcyjności oferowanych wydarzeń, organizacji czasu pracy i nauki ściśle związanej
z przedziałem czasu wolnego, propozycji instytucji zajmujących się organizacją czasu
wolnego oraz z dostępnych wzorców, mód i indywidualnych upodobań17.
Bańka wskazuje, że czas wolny stanowi pustkę, którą należy czymś wypełnić
– w młodości wypełnienie stanowi poszukiwanie własnej tożsamości18. Dodatkowo,
badacz – powołując się w swojej pracy na Ericha Fromma – wskazuje, że działania
w czasie wolnym są nie tylko realizacją wolności, ale również w pewnym sensie
ucieczką od niej19. Bańka podkreśla także, że człowiek spędza czas wolny z reguły
w sposób diametralnie różny od tego, co robi w pracy lub na co dzień20. W kontekście
młodzieży oznacza to, że w wolnej chwili nastolatek będzie unikał protekcjonalnego
wzroku dorosłych związanego z przymusem szkolnym lub domowym.
Ważnym aspektem związanym z czasem wolnym jest miejsce jego spędzania.
W uproszczeniu może to być albo przestrzeń zabudowana, albo tzw. łono natury.
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Mokrzyński wskazuje, że korzystanie z wolnego czasu w pierwszym przypadku będzie
polegało na:
„uczestnictwie w zróżnicowanym barwnym życiu miejskim, zaspakajając nie tylko potrzeby społeczeństwa konsumpcyjnego, ale i sprzyjając doznaniom natury kulturalnej i artystycznej.”21

Natomiast dzikość środowiska, czyli spędzanie czasu wśród natury, redukuje napięcie
zestresowanych mieszkańców miast, pozwala skupić uwagę na otoczeniu w sposób
niewymagający dużego wysiłku ze strony organizmu oraz pozwala na zwiększenie
poczucia kontroli i kompetencji22.

Miasto i przestrzeń publiczna
w ujęciu społecznym
Przywoływany już w niniejszej pracy słynny twórca „kulturalizmu”23 Florian Znaniecki,
w swoich refleksjach nad miastem i miejscami koncentrował się na procesie
społecznego doświadczania przestrzeni miejskiej. Według Znaneckiego:
„miasto jest nieprzestrzennym, humanistycznym tworem, realizującym się w doświadczeniu i działaniu
człowieka.”24

Miasto zatem to organizm z ciągłymi eksplozjami społecznymi. Te zachodzą głównie
w tzw. przestrzeniach publicznych. Czym są? Według urbanisty Piotra Lorensa, mianem
przestrzeni publicznej określa się:

Istotną cechą miejskiej przestrzeni publicznej są podejmowane na jej obszarze
aktywności. Jak wskazuje urbanista Jan Gehl, mogą to być aktywności konieczne
(muszą być podjęte bez względy na warunki zewnętrze, np. wyjście do pracy),
opcjonalne (są podejmowane dobrowolnie, np. spacer) lub społeczne (zależą od
obecności innych ludzi, np. zabawa z dziećmi). Aktywności konieczne mogą cechować
się zarówno charakterem koniecznym (np. wspólny powrót z pracy), jak i opcjonalnym.
Gehl podkreśla, że im więcej aktywności opcjonalnych o charakterze społecznym,
tym wyższa jakość przestrzeni publicznej.27
Okazuje się, że przebywanie w przestrzeni publicznej ma generować uczucie
przyjemności. Lyn Lofland stworzył typologię źródeł przyjemności wynikających
z interakcji społecznych generowanych w przestrzeni publicznej. Krzysztof
Bierwiaczonek wylicza, że są to: publiczna samotność (radość z samego przebywania
wśród innych), oglądanie ludzi (przyjemność z obserwacji innych), publiczna
towarzyskość (radość z aktywnego uczestnictwa w życiu danej grupy) oraz
lekkomyślność/fantazja (przestrzeń publiczna jako miejsce zabawy)28. Dodatkowo, na
pozytywne wrażenia związane z przebywaniem w danej przestrzeni mogą wpływać
lubiane aktywności podejmowane w danym miejscu, estetyka, genius loci29 czy interakcje z innymi ludźmi30.
Powołując się na badania Stephena Carra, Bierwianoczek wskazuje również na kilka
podstawowych potrzeb, jakie powinna spełniać miejska przestrzeń publiczna. Są nimi:
wygoda, możliwość relaksu, zaangażowanie (pasywne – obserwacja, aktywne
– uczestnictwo), eksploracja31.

„ten fragment przestrzeni miejskiej, który – przez sposób swojego urządzenia oraz lokalizację
w strukturze urbanistycznej – jest przeznaczony na potrzeby realizacji bezpośrednich kontaktów
pomiędzy uczestnikami życia społecznego oraz inne potrzeby społeczne korzystających z niego
zbiorowości, pozostając jednocześnie fizycznie dostępny dla wszystkich zainteresowanych osób.
Fizyczna dostępność przestrzeni może być ograniczana czasowo ze względu na kwestie bezpieczeństwa
lub sposób organizacji jej wykorzystania.”25

Okazuje się również, że w kontekście społecznym niezwykle ważna jest architektura.
Otoczenie architektoniczne ma stwarzać poczucie wolności przez akcentowanie
swobody intelektualnej i swobody wyboru ekspresji zachowań32.

Podstawową cechą przestrzeni publicznej jest dostępność. Matthew Carmona,
Claudia de Magalhaesa i Leo Hammond twierdzą, że:

Miasto osobiste

„przestrzeń publiczna odnosi się do wszystkich części zabudowanego i naturalnego środowiska, do
których publiczność posiada wolny dostęp. Są to: wszystkie ulice, place i inne miejsca przemieszczania
się, bez względu na to, czy dominują funkcje mieszkaniowe, komercyjne, miejskie czy obywatelskie;
otwarte przestrzenie i parki, prywatne/publiczne przestrzenie, w których publiczny dostęp jest
nierestrykcyjny.”26

W odpowiedziach naszych respondentów wielokrotnie pojawiał się osobisty rys
cechujący miejsce, o którym opowiadali. Szukając literatury związanej z tematem
relacji z miastem, trafiliśmy na pojęcie „miasta osobistego”, które Andrzej Majer
rozumie jako:
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„część szerszego terytorium, wydzieloną poprzez zakorzenienie i symboliczne zawłaszczenie, dające
prawo do uznawania jej za osobisty dystans przestrzenny.”33

użytkownika jest to miejsce, gdzie w spokoju i w sposób intymny może coś przemyśleć
lub porozmawiać z innymi.

Miasto osobiste m.in. daje poczucie wspólnoty, jest traktowane jako mała ojczyzna,
ma intymny i osobliwy charakter34.
Cytowany już wcześniej Florian Znaniecki stworzył również pojęcie „prywatnej
ojczyzny”, synonimiczne z „miastem osobistym”, oznaczające:
„terytorium najbliższe jednostce, do którego jest przywiązana z racji osobistych losów i które traktuje
jako wartość.”35

Miejsce

Terytorium
W świecie zwierząt terytorium oznacza określoną przestrzeń, która danej grupie
zwierząt zapewnia pożywienie i prokreację. Jest to miejsce „zasiedziane”, w którym
zwierzęta czują się bezpiecznie i tego bezpieczeństwa strzegą. Bronienie terytorium
w ujęciu animalnym wiąże się z agresją. A jak jest w przypadku człowieka, a dokładniej
– w przypadku człowieka w mieście?
Według Augustyna Bańki:

Pytając respondentów o wskazanie najczęściej uczęszczanych miejsc, nie zdawaliśmy
sobie sprawy ze złożoności tego pojęcia. Czy każda lokalizacja to „miejsce”? Co kryje się
pod tym, wydawałoby się, pospolitym terminem?
Psycholog Maria Lewicka wskazuje, że pod pojęciem „miejsca” kryje się określona
lokalizacja posiadająca dla znajdującego się w niej człowieka znaczenie emocjonalne36. Dodatkowo, istotną cechą miejsc jest ich tożsamość, odrębność,
autentyczność. Innymi słowy – genius loci. Im dana lokalizacja jest bardziej nacechowana wyjątkowością (zarówno pod kątem emocjonalnym, jak i architektonicznym),
tym bliżej jej do pojęcia miejsca37.
Lewicka wskazuje również na różnicę dynamiczną pomiędzy przestrzenią a miejscem,
gdzie przestrzeń jest związana z ruchem, a miejsce ze spoczynkiem, zatrzymaniem
się. Na potwierdzenie swoich słów przywołuje badanie przeprowadzone wśród
czytelników Gazety Wyborczej, którzy zostali poproszeniu o wyjaśnienie, czym dla nich
są miejsca magiczne. Według czytelników gazety miejsca magiczne to miejsca,
w których „się jest”, a nie „przez które się przechodzi”38.
Niezwykle ważne w kontekście definiowania pojęcia miejsca, jest nadanie mu nazwy.
Bez aktu nominowania identyfikacja z miejscem nie jest możliwa39. Analiza
przeprowadzonych przez nas wywiadów pogłębionych potwierdza tę tezę. Przykładem
jest tzw. „Rozkmina” – jedna z miejscówek wskazana przez naszych respondentów. Dla
zwykłego obserwatora będzie to po prostu ławka wśród bloków, zaś dla regularnego
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„terytorialność w skali społeczności pozwala na identyfikację grupy i umacnia więź wspólnotową
wyrażającą się w przywiązaniu mieszkańców miasta do swojej dzielnicy lub miasta, np. gangów
nastolatków do swoich rewirów. Małej grupie terytorialność zapewnia zgodność zachowania z miejscem.
Uważa się bowiem, że pewne zachowania są odpowiednie w określonych miejscach oraz że ten, kto ma
dane terytorium, ma także pewne prawa. Jednostce ludzkiej terytorium zapewnia bezpieczeństwo, jest
dla niej źródłem bodźców i identyfikuje ją.”40

Powołując się na Irvina Altmana, Bańka wskazuje na trzy typy terytoriów ludzkich:
podstawowe (kontrolowane najsilniej, najdłuższy czas przebywania, np. dom),
drugorzędne (częściowo publiczne, okupowane czasowo na zasadzie zasiedzenia, a nie
poczucia własności, np. restauracja, czytelnia) oraz publiczne (czasowo okupowane
miejsca, możliwa personalizacja, ale tylko dla prowizorycznej i krótkotrwałej obrony
własnej, np. parki, ulice)41.
Wiemy również, że ludzie personalizują swoje terytorium ze względu na potrzebę
kontroli i obrony przed inwazją, potrzebę identyfikacji z jednostką lub grupą oraz
potrzebę dominacji42. Przykładem aneksji przestrzeni przez młodzieżowe grupy
rówieśnicze jest m.in. graffiti.
Naukowcy zaobserwowali również pewnego rodzaju manipulacje i mechanizmy
wykluczające z korzystania z przestrzeni publicznych, które mogą być stosowane, aby
posiadać nad nimi pewną kontrolę (zarówno ze strony władz, jak i użytkowników).
Kontrola zaś, jak już wiemy, wiąże się z pojęciem terytorium. Krzysztof Bierwiaczonek,
powołując się na klasyfikację Stevena Flusty’ego, wskazuje pięć typów przestrzeni
zakazujących: przestrzeń ukradkową (dostępność jest celowo kamuflowana),
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przestrzeń zawiłą (niedostępna ze względu na zawiłą, zamaskowaną drogę dojścia),
przestrzeń nieprzystępną (dostęp chroniony przez np. mury), przestrzeń kłującą
(zniechęca poprzez brak komfortu przy korzystaniu z niej) oraz przestrzeń
kontrolowaną (stale monitorowana)43.
Wykluczająca była również doświadczona niedawno pandemia Covid-19. W latach
2020-2022 młodzież została w dużej mierze pozbawiona dostępu do przestrzeni
publicznych, co bezpośrednio przekładało się na utrudniony rozwój ich tożsamości
społecznej. Pandemia obnażyła jednak również i inny, nie mniej ważny problem
– przeganiania młodzieży z miejsc publicznych. Poniższy przykład pochodzi ze Stanów
Zjednoczonych, ale dobrze ilustruje zjawisko zachodzące również w Polsce:
„Ostatnio coraz częściej mówi się o miastach przyjaznych dzieciom zapominając o młodzieży. Co więcej,
pojawiają się projekty celowo wykluczające młodzież z przestrzeni. Samo spędzanie czasu z przyjaciółmi
na zewnątrz może być pełne napięć, o czym świadczy duża liczba postów NextDoor (sąsiedzka aplikacja
społecznościowa) ostrzegających przed nastolatkami okupującymi parki i place zabaw. Podobna
sytuacja dotyczyła centrów handlowych. Jeszcze przed Covidem nastolatki były z nich wyganiane
urządzeniem o nazwie >>The Mosquito<<, aby odtwarzać denerwujący, wysoki dźwięk, który słyszą
tylko młodzi ludzie. Zasady przeciwdziałania włóczęgostwu często dotyczą osób poniżej 18 roku życia.
Szczególnie rażący przykład stanowi prywatnie zarządzany obszar śródmieścia Miami Lakes na
Florydzie oraz godziny policyjne dla młodzieży.”44

Trzecie miejsce
Niezwykle istotnym wątkiem dla niniejszych rozważań jest koncepcja „trzeciego
miejsca” (ang. The Third Place) sformułowana w 1989 r. przez amerykańskiego socjologa
Raya Oldenburga w książce The Great Good Place45. Według Oldenburga życie
społeczne skupia się w trzech obszarach: pracy, domu i w tzw. „trzecich miejscach”.
Czym one są? To różnego rodzaju miejsca publiczne, w których znajdują się grupy
jednostek spędzających czas wolny. To także miejsca, gdzie obserwujemy i pokazujemy się innym46. Przypomina to nieco konwencję teatru, gdzie jedni są widzami,
a drudzy aktorami występującymi na scenie.
W przywoływanej już publikacji Dzieci ulicy… czytamy, że miejsca trzecie:
„umożliwiają regularne, dobrowolne, nieformalne spotkania ludzi poza domem i pracą. (…) ogródki
piwne, główne ulice, kawiarnie są sercem życia społecznego wspólnoty i podstawą do funkcjonowania
demokracji.”47
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Oldenburg na przykładzie miast amerykańskich wskazywał, że niektóre przestrzenie
„udają” miejsca trzecie – są to m.in. centra handlowe. Innym ważnym zagrożeniem dla
tych miejsc są:
„pęknięcia między generacjami, coraz słabsze naturalne i swobodne interakcje pomiędzy dziećmi
i dorosłymi. (…) dzisiaj to młodzież zostaje pod profesjonalną obserwacją całej armii dorosłych, pełnych
dobrych intencji, i oczywiście w miejscach przeznaczonych do celów pedagogicznych. W rezultacie dzieci
i młodzież mają mniejsze możliwości podejmowania samodzielnych prób własnego życia towarzyskiego
oraz przystosowywania terytorium dorosłych do własnych potrzeb.”48

To właśnie w trzecich miejscach – nie w szkole i w domu – młodzież próbuje zniknąć
z radarów rodziców i znaleźć tak ważną dla siebie przestrzeń i autonomię.

Samorządy a sprawa młodzieży w mieście
W ostatnich dwóch dekadach wzrosło zainteresowanie tematyką młodzieży zarówno
wśród samorządów, władz krajowych, jak i na szczeblu europejskim. Dostrzeganie roli
i znaczenia młodzieży w kwestii budowy strategii rozwoju regionów, staje się powoli
kwestią istotną. Mamy nadzieję, że taki stan rzeczy się utrzyma. Jak wygląda ta sytuacja
obecnie?
Z jednej strony, przywołać możemy dość obszerne ogólne dokumenty traktujące o roli
i znaczeniu młodzieży, jak Strategia UE na rzecz młodzieży, stanowiąca ramy dla
współpracy w zakresie unijnej polityki młodzieżowej na lata 2019–2027, w oparciu
o rezolucję Rady z dnia 26 listopada 2018 r. Unijna współpraca na rzecz młodzieży
w maksymalnym stopniu wykorzystuje potencjał polityki młodzieżowej. Wspiera
uczestnictwo młodzieży w życiu demokratycznym, zaangażowanie społeczne i obywatelskie młodzieży i ma na celu zapewnienie wszystkim młodym ludziom niezbędnych
zasobów do udziału w życiu społecznym. Z drugiej, schodząc o poziom niżej, znajdziemy
już działania zdecydowanie bliższe naszym podwórkom, jak rządowa Strategia na
Rzecz Młodego Pokolenia. We wrześniu 2020 roku premier powołał Piotra Mazurka
– współprzewodniczącego Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem na urząd Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej. Według zapewnień rządu, decyzja ta ma na
celu, m.in. stworzenie ośrodka koordynującego dialog pomiędzy administracją rządową
a partnerami społeczno-gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi i organami
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie inicjatyw polityki młodzieżowej,
inicjowanie aktywności wpływających na zwiększanie zaangażowania młodzieży
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w życie publiczne, monitorowanie prac podejmowanych przez organy administracji
rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach związanych
z sytuacją młodzieży w Polsce oraz przedstawiania rekomendacji wobec działań
organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego
w sprawach dotyczących młodzieży49. Rok później, w listopadzie 2021 roku, rozpoczęto prace nad wyżej wspomnianą rządową Strategią na Rzecz Młodego Pokolenia.
Tego typu działania dają nadzieję, że rzeczywiście może zmienić się wiele w kwestii już
nie tylko angażowania NGO-sów, ale i samej młodzieży w życie społeczne, współdecydowanie o przyszłości, która, bądź co bądź, dotyczyć będzie najbardziej tejże młodzieży.
Działania rządu poświęcone kwestii młodzieży to nie jedyne prace administracyjne,
z jakimi możemy się tutaj spotykać. A ponieważ ławy sejmowe i gabinety Kancelarii
Rady Ministrów to jednak trochę odległy świat od miejscówek, w których na co dzień
obcuje młodzież, z naszego punku widzenia, warto przyjrzeć się jeszcze temu, co
w kwestii młodzieży mają do zaoferowania samorządy terytorialne.
Analizując dostępne dokumenty, przyznać należy jedno, że w tej dziedzinie zaczyna się
wiele zmieniać i choć nie da się jedną miarą mierzyć wszystkich JST-ów, to zarówno
w województwach, powiatach, gminach i miastach widoczny jest w ostatnich dwóch
dekadach spory progres. W latach 90. minionego wieku, jak grzyby po deszczu
wyrastały młodzieżowe rady miast, które mniej lub bardziej miały wpływ na otaczającą
młodzież rzeczywistość. Na początku nie były one umocowane prawnie, co często
sprowadzało je tylko do roli doradczej, symbolicznej, choć są przykłady rad, które miały
realny wpływ na otoczenie, szczególnie te skupione w Ogólnopolskiej Federacji
Młodzieżowych Samorządów Lokalnych. Przełom nastąpił w 2001 roku, kiedy to do
ustawy o samorządzie gminnym wprowadzono art. 5b umożliwiający samorządom
utworzenie młodzieżowej rady gminy. Rady te nie posiadały statusu organizacji
pozarządowej, ani osobowości prawnej, ale był to milowy krok w zwiększeniu
znaczenia młodzieży, gdyż ich rady mogły formalnie opiniować dotyczące ich spraw
uchwały. W 2021 roku ustawowo powołano młodzieżowe rady na poziomie powiatów
i województw, zagwarantowano katalog kompetencji tych ciał, m.in. w zakresie
inicjowania procesu uchwałodawczego, opiniowania aktów prawnych i podejmowania
własnych inicjatyw na rzecz młodzieży. Przywołanie młodzieżowych rad w kontekście
naszej pracy jest na tyle istotne, że ukazuje, że obecnie młodzież ma zagwarantowaną
prawnie możliwość czynnego uczestnictwa w kreowaniu swojego otoczenia,
i wreszcie, że zmienia się podejście ustawodawcy, i władz samorządowych do
młodzieży.
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O zmianie podejścia do spraw młodzieży świadczą również istotne dla samorządów
dokumenty strategiczne, które zaczęły być uzupełniane o kwestie dot. młodzieży, albo
dedykowane stricte tej grupie wiekowej. W tym miejscu warto przywołać:

·

dokument Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z 2010 roku,
propozycje do uzupełnienia Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do
2020 roku o problematykę młodzieżową,

·

czy też: Strategię Rozwoju Polityki Młodzieżowej dla Miasta Tarnowa,

·

a także Strategiczne kierunki kreowania miasta jako przestrzeni przyjaznej dla
młodych ludzi (Starachowice Miasto dla Młodych).

Pierwszy przywołany dokument (uzupełnienie do Strategii Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego) doskonale ukazywał, ile lat potrzebowały samorządy, aby po zmianach
ustrojowych pochylić się nad tą grupą społeczną i przekonać się, jak ważne są jej
potrzeby i zrozumieć, że młodzież stanowi znaczną grupę, wobec której nie należy
przechodzić obojętnie, a w ówczesnych latach (2008) stanowiła 1/4 populacji woj.
Dolnośląskiego. W dokumencie zdefiniowano młodzież jako osoby w wieku 13-30 lat
w podziale na dwie grupy wiekowe: młodzież szkolna 13-18 i młodzi dorośli 19-30 lat,
choć zaznaczono, że już samo przygotowanie strategii dla młodzieży całego
województwa nie należało do łatwych zadań ze względu na rozproszony charakter
danych na jej temat. Było to wynikiem głównie różnej interpretacji terminu „młodzież”
przez dolnośląskie instytucje, z których każda zbiera informacje, różnie określając
„młodzież” – począwszy od Urzędu Statystycznego, przez policję i wymiar sprawiedliwości, dla których „młodzież”, a właściwie nieletni, to osoby w wieku 12-17 lat.
Dokument z Dolnego Śląska liczący ponad 50 stron stanowi uzupełnienie strategii
w zakresie czterech dziedzin:

·
·
·
·

Bezpieczeństwo i zdrowie
Rozwój i edukacja na rynku pracy
Kultura czasu wolnego (czynna i bierna)
Aktywność społeczna i obywatelska w każdym z wymienionych obszarów:
· przygotowano diagnozę stanu wyjściowego,
· opracowano prognozę na temat trendów rozwojowych,
· wskazano wizję stanu pożądanego do 2020 roku,
· określono wskaźniki osiągnięcia stanu pożądanego,
· wskazano działania konieczne w celu osiągnięcia stanu pożądanego.
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Analiza stanu obecnego, diagnoza trendów oraz wizja stanu pożądanego pozwoliła
sformułować władzom województwa system realizacji działań strategicznych wobec
młodzieży, wskazać działania implementacyjne oraz potencjalne źródła finansowania.
Jak wielkie znaczenie miało przygotowanie tego dokument pokazują konkluzje,
w których zarówno wskazano konieczność strategicznego współdziałania szeregu
instytucji, organizacji społecznych i co bardzo istotne, wreszcie konieczności
skoordynowanego działania wielu podmiotów. Prace nad dokumentem legły u podstaw
istotnych rekomendacji, m.in.:

·

Utworzenie instytucji zbierającej informacje na temat młodzieży.

·

Powołanie sejmiku młodzieżowego.

·
·

Przygotowanie ram dla konkursów grantowych na działania młodzieżowe.
Przygotowanie rekomendacji do Ministerstwa Pracy i Polityki na temat utworzenia
zawodu pracownika młodzieżowego (Youth Worker), definiowanego szeroko jako
osoba pracująca z młodzieżą poza szkołą, w obszarze animacji czasu wolnego
młodzieży, edukacji pozaformalnej, socjoterapii, streetworkingu ze szczególnym
uwzględnieniem organizacji pozarządowych jako miejsca świadczenia tej pracy.

Mając na uwadze duży zasięg terytorialny poszczególnych województw, jak również
ilość podmiotów koniecznych do realizacji strategii, naszym zdaniem, najistotniejsze
jednak znaczenie ma współpraca władz samorządów miejskich, gminnych z młodzieżą.
O ile, jak wspomnieliśmy, jest coraz więcej miast, w których działają młodzieżowe rady,
to jednak nie wszędzie samorządy podejmują działania, bądź tworzą strategie rozwoju
swoich samorządów, zaznaczając istotną rolę młodzieży. O ile o roli młodzieży mówi się
i praktycznie wspiera w metropoliach takich jak Wrocław, Poznań, Warszawa, tworzy
się strategię („Młoda Warszawa. Polityka młodzieżowa miasta stołecznego Warszawy”), o tyle z punktu widzenia naszej pracy ważna jest sytuacja młodzieży i w małych
miasteczkach. Analizując tę kwestię również można zauważyć pewien progres,
wynikający już nie tylko z ducha czasu, ale i samego głosu młodego pokolenia, które
coraz odważniej podkreśla swoją rolę i chęć wpływu na otaczający świat i wizje
przyszłości, w której przyjdzie jej spędzić dorosłość. Zmienia się również świadomość
wielu dorosłych, którzy trafnie zauważyli, że młodzieży trzeba umożliwić bycie
architektami własnego życia oraz wspierać ich w rozwoju osobistym i kształtującej się
autonomii, aby radzili sobie ze zmianami na świecie, zachęcać młode osoby do bycia
aktywnymi obywatelami, udoskonalać decyzje polityczne pod względem ich wpływu na
młodzież we wszystkich sektorach, zwłaszcza w sektorze zatrudnienia, edukacji,
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zdrowia i w sektorze społecznym, przyczyniać się do eliminacji ubóstwa i wszelkich
form dyskryminacji osób młodych, o czym traktują dokumenty, strategie dedykowane
młodzieży. Przywołane strategie – Warszawa, Tarnów, Starachowice – są przykładem
dokumentów, które powstawały nie w zaciszu gabinetów włodarzy miast, a przy
czynnym udziale kilkuset ludzi młodych, poprzedzone zostały wielomiesięcznymi
konsultacjami społecznymi, badaniami, ankietami, dyskusjami, warsztatami – solidną
pracą u podstaw. Co ważne, w ich tworzenie zaangażowano różne środowiska, a rolą
dorosłych była jedynie koordynacja prac, a nie narzucanie swojej wizji świata.
Dodatkowo zarówno w Starachowicach, jak i w Tarnowie projekt budowy strategii
zrealizowany został przy wsparciu funduszy z Unii Europejskiej, w ramach programu
Erasmus+. Strategie swoim zakresem obejmowały (Tarnów) dziedziny przestrzeni
publicznej powiązane z młodzieżą:

·

udział młodzieży w sprawowaniu władzy publicznej,

·

stwarzanie szans dla rozwoju własnej aktywności młodego pokolenia,

·

wspieranie młodzieży w edukacji, w nabywaniu wiedzy i umiejętności,

·
·

wspieranie młodzieży na rynku pracy, w tym także przedsiębiorczości młodych,
wspieranie młodzieży w kształtowaniu przestrzeni związanej z kulturą, rekreacją
oraz kulturą fizyczną.

W Starachowicach wyselekcjonowano 4 obszary tematyczne, w obrębie których
wypracowano wnioski i rekomendacje:

·

Starachowice dla aktywnych – promowanie aktywnego uczestnictwa młodzieży
w życiu społecznym, udział młodzieży w wyborach, budżecie obywatelskim, konsultacjach społecznych, wolontariacie, organizacjach społecznych i innych,

·

Pierwsza praca w Starachowicach – stwarzanie większych, a przy tym równych szans
młodzieży w dziedzinie edukacji i na rynku pracy, przedsiębiorczość, umiejętności
cenione u pracodawców, rynek pracy dla młodzieży, udział w praktykach i stażach,

·

Starachowice – miasto przyjazne dla młodych – zdrowie i dobra kondycja oraz
kreatywność i kultura, spędzanie wolnego czasu w mieście, infrastruktura w praktykach i stażach,

·

Nowoczesne Starachowice – współreagowanie na wyzwania i szanse, które stawia
epoka cyfrowa przed polityką młodzieżową, pracą z młodzieżą oraz młodymi ludźmi.
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Z analizy dokumentów wynika, iż diagnoza stanu wyjściowego obrazu młodzieży
niezależnie od miejsca jest bardzo podobna. Młodzież jest mało aktywna
i wycofana z życia społecznego, dominuje niska świadomość o możliwościach
zaangażowania i wpływu na lokalną rzeczywistość oraz twierdzi, że nie ma działań,
które mogłyby wpłynąć na poprawę sytuacji (Starachowice, Warszawa). Z punktu
widzenia naszej pracy, to, co jest najistotniejsze w tych dokumentach, to fakt, że dzięki
możliwości wypowiedzenia się, zabrania głosu w temacie kreowania polityki budowy
miasta, tworzenia miejskich przestrzeni, młodzież zdefiniowała to, co dla niej jest najistotniejsze (piszemy o tym niżej). I o ile w przypadku tychże dokumentów możemy
mówić o podobieństwie potrzeb, to również liczne fora, czy też analiza grup
dyskusyjnych w różnych miastach (Starachowice, Warszawa, Polkowice) pokazuje, że
potrzeby młodzieży są raczej zbieżne, niezależnie od miejsca zamieszkania. Choć
powszechne stało się twierdzenie, że „polskie miasta były budowane dla młodych
i zdrowych mężczyzn”, to cieszyć powinien fakt, że coraz częściej spotykamy się
z akceptacją konieczności przemodelowania miast – już nie tylko pod seniorów, co
oczywiste – ale i dla młodzieży obojga płci.
W zakresie przestrzeni publicznej młodzież najczęściej wskazuje na konieczność
tworzenia miast przyjaznych młodzieży, zwracając uwagę najczęściej na:

·

brak miejsc, w których mogą rozwijać swoje pasje i spędzać czas wolny,

·

zaniedbane miejsca rekreacji,

·

źle funkcjonującą komunikację miejską (co w kontekście dotarcia do ww. miejsc ma
istotne znaczenie),

·

przestarzałą, bądź źle funkcjonującą infrastrukturą,

·

(co b. istotne) młodzież nie zapomina o konieczności likwidacji barier dla osób
z niepełnosprawnościami.

W warszawskiej polityce dla młodzieży ważnym elementem, z punktu widzenia naszej
pracy jest fakt, że jest ona spójna z celami strategicznymi przedstawionymi w „Strategii
#Warszawa2030”, wśród których istotnym postulatem jest funkcjonalna przestrzeń
oraz twórcze środowisko. Polityka młodzieżowa jest swoistą wskazówką dla koordynatorów, w jakim kontekście zadbać o potrzeby młodych w wypracowywanych przez
nich dokumentach .
To, co wynika z badań i ankiet jest już nie tylko wskaźnikiem i punktem wyjścia do
dalszych badań nad tworzeniem przestrzeni miejskich przyjaznych poszczególnym
grupom społecznym. To doskonałe kompendium wiedzy dla włodarzy, którzy powinni
sobie zdać sprawę z tego, że miasto tworzy się nie tylko dla samochodów i deweloperów, a dla ludzi, nie tylko dla przyszłych dorosłych, ale też dla młodych żyjących tu
i teraz. Jeżeli miasto nie będzie atrakcyjne dla młodzieży, to zapewne prędzej czy
później ta wyjedzie, w poszukiwaniu lepszego, bardziej przyjaznego miejsca do życia. To
zaś wiąże się z procesem wyludniania i z mniejszymi wpływami do budżetu gmin i miast
z tytułu PIT, czy CIT. Warto pamiętać, że przyszłość jest przed miastami, które
dostrzegają odrębność, podmiotowość i potencjał młodzieży, co udowadnia Warszawa,
zajmując pierwsze miejsce w rankingu „Miasta dla młodych”, co w kontekście zarówno
przestrzeni miejskiej, jak i rozwoju nie powinno budzić zdziwienia.

Analizując nasze ankiety, jak i dokumenty strategiczne, widać, że młodzi ludzie
dostrzegają:

·

konieczność odnowy terenów zielonych,

·

modernizację istniejącej oraz inwestycje w nową infrastrukturę miejską – ścieżki
rowerowe, bulwary,

·

dostosowanie przestrzeni publicznej do współczesnego świata – wykorzystanie
technologii – dostępne porty USB, bezpłatny hot-spoty Wi-Fi,

·

szybki kontakt z władzami przy zgłaszaniu usterek w przestrzeni miejskiej
(aplikacja mobilna),

26

27

rko
odwó
p
,
k
s
m
Słup
blokie
przed

28

29

Część II – Analiza
badań terenowych
Co łączy młodzież lat 90-tych XX w. i współczesnych nastolatków z różnych miast?
Blokowiska, murki, schody, trzepak, krzaki, place zabaw, ławki? Gdzie młodzież lubi
(i lubiła) przebywać, jakie miejsce jest tym idealnym? Czy da się stworzyć miejsce dla
młodzieży „szyte na miarę”? Co łączy nastolatków z Warszawy, Giżycka, Słupska,
Skarżyska-Kamiennej, Bydgoszczy i Polkowic – nastolatków współczesnych i pokolenie
ich rodziców? Na te i inne pytania staraliśmy się uzyskać odpowiedź, przeprowadzając
wywiady pogłębione. Oto czego się dowiedzieliśmy od naszych rozmówców.

Jak mieszkaliśmy, jak mieszkamy

Warszawa, Ochota, baza

Młodzież lat 90-tych mieszkała głównie na blokowiskach. Były to przestrzenie pełne
zieleni, z obowiązkowym trzepakiem, murkiem, skromnym placem zabaw i dużą liczbą
bawiących się dzieci. Z opowieści naszych rozmówców wynika, że każde osiedle
wyglądało niemal identycznie. Z jednej strony, nie brakowało placów zabaw, boisk,
sklepów, pobliskich lasów lub ogródków działkowych, z drugiej, dookoła były place
budowy, niezagospodarowana (dzika) zieleń, betonowe pustynie, które dawały pełną
swobodę zabawy i pobudzały wyobraźnię.
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„Tam było bagno, staw taki
duży (...). Żyło się rewelacyjnie.
Dzicz była. Ja to lubiłem.”
(Mężczyzna, Giżycko, młodzież lat 90-tych)
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Choć dla niektórych rozmówców ta dzikość i niezagospodarowana pod ich potrzeby
przestrzeń jawiła się we wspomnieniach jako mało atrakcyjna, nudna, stawiała
wyzwania, w jaki sposób zająć sobie i swoim rówieśnikom czas wolny.
Mała liczba samochodów, którym za miejsce postoju wystarczał w latach dziewięćdziesiątych kawałek zabetonowanego placu, sprzyjała dużej liczbie zieleńców,
ogródkom i przestrzeniom do wspólnych spotkań przed blokiem. W sąsiedztwie każdego z opisywanych przez rozmówców osiedli była też szkoła.

„Kiedyś osiedla budowano tak,
że wszystko było w zasięgu
– sklepy, szkoły, przychodnia,
zieleń, miejsca rozrywki.
Nie było potrzeby jechać do innej
części miasta, no chyba,
że na pizzę.”
(Mężczyzna, Słupsk, młodzież lat 90-tych)

Dla nastolatków osiedlowe życie zaczynało się zaraz po lekcjach. Trwało do późnych
godzin wieczornych. Dla seniorów zaczynało się od świtu. W Polkowicach rytm życia
osiedlowego wyznaczany był przez pracę zmianową w kopalni. W Giżycku był zależny
od sezonu turystycznego. Jak podkreślali rozmówcy, na każdym z osiedli było dużo
dzieci i nastolatków.

„Mieszkam na osiedlu domków jednorodzinnych
w dzielnicy, która jest oddalona od tzw. centrum
miasta. W okolicy jest niewielu rówieśników.
Wszystkie funkcje publiczne
i społeczne odbywają się w innej części miasta.
Czasami czuję się jak «na wygnaniu».”
(Kobieta, Skarżysko-Kamienna, młodzież współczesna)

Warto zwrócić uwagę na to, że opowieści młodych rozmówców o miejscu zamieszkania wychodzą poza jedno osiedle, najczęściej (poza Warszawą) skupiają się na całej
miejscowości. Wśród wypowiedzi powtarzają się te o braku atrakcji, określają miejsce
zamieszkania jako nudne.

„Miasto bezproblemowe, ale w pewnym momencie
beztroska człowieka męczy i szuka wrażeń.
Wtedy miasto staje się problematyczne
i zaczynam się w nim dusić.”
(Mężczyzna, Polkowice, młodzież współczesna)

Współczesna młodzież mieszka na bardziej różnorodnych osiedlach. Od domków
jednorodzinnych (Polkowice, Skarżysko-Kamienna), przez blokowiska, po osiedla
grodzone (Warszawa).
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Czym jest czas wolny?

U współczesnej młodzieży pojawia się mniej podobnych odpowiedzi, dla niektórych
czas wolny to oderwanie się od codzienności miejsca zamieszkania:

Czas wolny w rozumieniu badanych to: czas wolny od szkoły, obowiązków domowych,
czas na spotkania ze znajomymi i przyjaciółmi, czas na zabawę oraz czas spędzony na
świeżym powietrzu. Dla młodzieży lat dziewięćdziesiątych jest to głównie czas
spędzony poza domem.

„Do domu przychodziło się
tylko na obiad i kolację.
Całe dzieciństwo spędzało się
na podwórku.”
(Kobieta, Słupsk, młodzież lat 90-tych)

„Nie wiem, dlaczego spędzałam czas poza
mieszkaniem, ale chyba chodziło o to,
że największą karą było siedzenie w domu.
Wystarczy, że była na podwórku jedna osoba
i już coś robiliśmy.”

(Kobieta, Warszawa, młodzież lat 90-tych)

„Mieszkanie w komunistycznym budownictwie nie
zachęca do przebywania całego czasu w domu.
(Więc) czas wolny jest oderwaniem od tej szarości
i ucieczką przed starością
(przyp. na osiedlu mieszka dużo seniorów).”
(Mężczyzna, Polkowice, młodzież współczesna)

Inni zaś wątpią, czy w ogóle go mają:

„Nie wiem, czy w ogóle mam czas wolny.
Bo w sumie mam rzeczy
do zrobienia, ale ich po prostu często nie robię.”
(Mężczyzna, Warszawa, młodzież współczesna)

„Z tym czasem wolnym, to bym nie szalała.
Mamy bardzo dużo lekcji i dużo zadań do odrabiania
w domu. W tygodniu to nie ma szans spotkać się
na dłużej ze znajomymi, chyba, że od razu po szkole
i na pół godzinki. Weekendy też słabo, bo ciągle
ktoś coś od nas chce.”
(Kobieta, Słupsk, młodzież współczesna)
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W grupach czy osobno?
Przeważająca większość rozmówców spędzała czas w grupach kilku- lub kilkunastoosobowych.

„Wtedy nie było takich rzeczy jak Internet
do poznawania ludzi, więc my się raczej trzymaliśmy
we własnym sosie, czyli znajomi z klasy, znajomi
z podwórka. Nie spotkałeś się z ludźmi, którzy się
interesują tym, co ty, tylko z tymi, którzy
mieszkają koło ciebie.”
(Mężczyzna, Bydgoszcz, młodzież lat 90-tych)

„Nie było innej możliwości, żeby być
na podwórku i nie spędzać czasu z innymi.”
(Mężczyzna, Słupsk, młodzież lat 90-tych)

„W tym mieście nie da się inaczej. Miasto jest małe,
każdy się zna, więc wszędzie są jacyś znajomi.
Inną sprawą jest to, że nie ma miejsc, w których
można by spędzać czas samemu.”

Dwóch rozmówców (współczesnych nastolatków) spędza czas samemu, wskazując na
sporadyczne aktywności w grupie, głównie online. Wynikają one między innymi z dużej
odległości od znajomych (Warszawa):

„Spędzam czas z kolegami
w grze online. Nikt do mnie nie
dzwoni, żebym wyszedł z domu
i ja do nikogo też nie dzwonię.
Nie mam potrzeby
przebywania w grupie.”
(Mężczyzna, Warszawa, młodzież współczesna)

(Mężczyzna, Polkowice, młodzież współczesna)
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e
Warszawa, Bemowo, na hydroforz

„Całe lata 80', 90' to trzepak.
Spędzaliśmy tam wiele czasu na
ćwiczeniach, grę w siatkę,
randki. Miejsce kłótni i spotkań
osiedlowych.”

Warszawa, Bemow
o,

trzepak

(Kobieta, Skarżysko-Kamienna, młodzież lat 90-tych)

„Tam były prochówki, czyli skład amunicji
z pierwszej wojny światowej, który Ruski wysadzili
w powietrze. My tam chodziliśmy i zbieraliśmy
niewypały. To było dla nas bardzo atrakcyjne miejsce.”

(Mężczyzna, Giżycko, młodzież lat 90-tych)

„Uczyłam się skakać z ławki
na trzepak. Obok było też przedszkole ogrodzone płotem i tam
uczyliśmy się trzymania równowagi – po tym płocie chodziliśmy
na około tego przedszkola.”
(Kobieta, Bydgoszcz, młodzież lat 90-tych)

„Zawsze zaczynało się pod blokiem. W młodszych
latach kopało się piłkę o mur, grało w kapsle, noże
itp. W późniejszych latach po prostu stało pod klatką
i rozmawiało. Moim zdaniem najważniejsza w owym
czasie była grupa rówieśnicza.”

(Mężczyzna, Skarżysko-Kamienna, młodzież lat 90-tych)
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„Pamiętam, że jeździliśmy na rowerach
na Śmieciową Górkę za Laskiem Bemowskim
– ja tam nadal jeżdżę rowerem, to są moje ulubione
trasy, więc dla mnie Górka Śmieciowa jest
odwiecznym symbolem i będzie – kiedy po raz
pierwszy usłyszałam piosenkę Sydneya Polaka
«Chomiczówka, Chomiczówka», co było wiele lat
temu – kiedy jadę na Chomiczówkę, to myślę jedynie
słowami piosenki Sydneya Polaka.”
(Kobieta, Warszawa, młodzież lat 90-tych)

5. pozostałe: wyjścia do knajpek lub osiedlowych kawiarni, uczestnictwo w zajęciach
zorganizowanych (np. warsztaty artystyczne).

„W zimowym [sezonie] słabo – tylko rzadkie eventy
w Domu kultury, koncerty lub wystawy, klub Garbus
w MDK i ww. Galeria, do dziewięćdziesiątego
siódmego roku kino (potem zamknęli).”
(Kobieta, Giżycko, młodzież lat 90-tych)

„W późniejszych latach nastoletnich wychodziłam
z nimi do pubów, jak Alf, Saloniki, Kamyk. Rzadziej
Kostera, Celitca czy Aspri. Chodziłam też na
dyskoteki, najpierw do Cegielni, Groty, potem
do Emki i Cosmosu. Dużo czasu spędziłam również
w pomieszczaniach Pod Danusią, a dokładnie pod
byłą knajpą Czerwona, gdzie mój kuzyn miał salę
prób swojego zespołu muzycznego.”

Kobieta, Polkowice, młodzież lat 90-tych)

Lata 90-te to również coraz bardziej popularne komputery. Rozmówcy wskazywali na
taką formę spędzania czasu wolnego, ale podkreślali, że i tak głównym zajęciem było
spędzanie czasu z rówieśnikami na podwórku.
Pojawiły się również opinie wskazujące na brak ciekawych sposobów spędzania
wolnego czasu:

„Mało było alternatywy. Dzisiaj bardzo wiele jest
miejsc, gdzie młodzież może pójść. W centrach
handlowych, w restauracjach… nawet parki
– teraz są zrobione, za naszych czasów parki były
bardzo zaniedbane.”
(Kobieta, Bydgoszcz, młodzież lat 90-tych)
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„Czasami jeżdżę nad zalew – bardziej na część leśną,
niż plażową, bo jest tam miejsce na ognisko,
są drzewa, można się lepiej ukryć.
Na plaży jest «większy przypał».”
(Kobieta, Skarżysko-Kamienna, młodzież współczesna)

„Na naszym osiedlu jest dużo zieleni i czuję się tu jak
w tajemniczym ogrodzie. Jest tu dość dużo krzaków
i możemy tam siedzieć. Bierzemy sobie z dużych
gabarytów jakieś stare meble i robimy sobie
kryjówkę. Bazę za krzakami. Możemy się tam ukryć
przed kimś – przed ochroniarzem czy sąsiadem, który
na nas krzyczy. Mamy tam meble, palety drewniane,
na których można siedzieć, lampki. Mamy też siatkę
ze sztucznych liści, żeby zakryć wejście. Kupujemy
sobie jedzenie w Żabce. Chcą nas stamtąd przegonić
– pan, który zarządza osiedlem.”

„To był teren zakazany, ale czuliśmy się niemal jak
Poszukiwacze Zaginionej Arki – że tam nikt nie
przychodził, a tam było bardzo fajnie, czyli,
że to będzie takie nasze.”
(Kobieta, Warszawa, młodzież lat dziewięćdziesiątych)

56

Skarżysko-Kamienna, zalew

(Kobieta, Warszawa, młodzież współczesna)
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„Chodzi się tylko tam, gdzie chodzą inni. Nie ma
sensu iść tam, gdzie nikogo nie ma,
bo nic się nie dzieje.”
(Kobieta, Słupsk, młodzież współczesna)

„Każde miejsce wyjęte spod «osiedlowego monitoringu» było dobre. Ważne było, żeby żadna sąsiadka
nie naskarżyła rodzicom. Bo potem był przypał.”
(Mężczyzna, Słupsk, młodzież współczesna)

Tam się nie chodzi
Jakich miejsc unikali i unikają nastolatkowie? Przede wszystkim takich, które są daleko
od miejsca zamieszkania. Wynika to z tego, iż rozmówcy poruszali się pieszo lub okazjonalnie komunikacją publiczną (Bydgoszcz, Warszawa).

„Nie chodzę tam, bo jest za daleko od samozwańczego
centrum miasta [podkreślenie nasze – Autorzy].
Pomimo, że odległościowo było to bliżej od mojego
domu, mentalnie było to dla mnie za daleko od tzw.
miasta. Odległość ma dla nas znaczenie, poruszamy
się pieszo w grupie.”
(Kobieta, Skarżysko-Kamienna, młodzież współczesna)

„Generalnie to, co było zakazane, to, co było złe, było
dla nas dobre. Zawsze to była jakaś dodatkowa
rozrywka. My nie byliśmy grzecznymi dziećmi.”

Rozmówcy unikali takich miejsc, gdzie można paść ofiarą przemocy, zaczepek, niezagospodarowanych (dzikich) miejsc słabo oświetlonych, gdzie spożywany jest alkohol
albo zażywane są substancje psychoaktywne. Aspekt bezpieczeństwa w odpowiedziach pojawiał się najczęściej.

(Mężczyzna, Giżycko, młodzież lat 90-tych)

„Atrakcyjne są dla mnie miejsca, gdzie mogę mieć
trochę prywatności, czyli uciec przed dorosłymi, ale
też takie, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo,
że spotkam znajomych z innych paczek, z którymi się
nie umówiłam. Taka spontaniczność.”
(Kobieta, Skarżysko-Kamienna, młodzież współczesna)
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„Ja mam wrażenie, że to, że Wyspa jest
niebezpieczna, to było bardziej zdanie rodziców,
którzy narzucali dzieciom jakiś sposób myślenia.
Sam nie kojarzę, żeby coś niebezpiecznego tu było,
raczej po prostu grupki pijących,
a, że niebezpiecznie…, to raczej z opowieści
niż z autopsji.”

(Mężczyzna, Bydgoszcz, młodzież lat 90-tych)
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Obie grupy wskazały również na miejsca, które były pod stałą kontrolą dorosłych (rodziców, sąsiadów), np. ławki przed blokiem, tereny koło sklepów, parkingi, place zabaw.

Niedostępność

W opowieściach respondentów kilkukrotnie pojawiła się również winda, która
odcisnęła wyraźne piętno na ówczesnych nastolatkach, zwłaszcza w Warszawie:

„Nie wiem, czy rodzice by mi zabronili gdzieś jechać,
bo raczej nie mówię rodzicom, gdzie chodzę (...). Ale
raczej, jeśli nie pozwalają, to z jakiegoś powodu, typu:
że mam jeszcze do zrobienia rzeczy.”

„Do tej pory mam fobię w windzie. Nawet się boję
sprawdzić, czy ktoś nie siedzi w schowku
w windzie towarowej.”

(Kobieta, Warszawa, młodzież lat 90-tych)

„Za każdym razem mam lęk wchodząc do windy.”

(Mężczyzna, Warszawa, młodzież współczesna)

Poprosiliśmy respondentów o wskazanie niedostępnych dla nich miejsc. Wśród
najczęstszych odpowiedzi padały te, związane z finansami. Jeśli wejście, do jakiegoś
obiektu wymagało uiszczenia opłaty, bądź wymagało kupienia czegoś (np. knajpki,
Mcdonalds) – omijano je, bądź wybierano okazjonalnie.

(Kobieta, Warszawa, młodzież lat 90-tych)

„W zimę na przykład tak robiliśmy, że jak ktoś był
głodny, to jechaliśmy, 2 osoby jadły, a wszyscy
siadaliśmy po prostu, żeby pogadać.”

Tam jest bezpiecznie
Dla wielu rozmówców aspekt bezpieczeństwa nie był nigdy brany pod uwagę przy
wyborze aktywności, bądź miejsca docelowego na spędzenie czasu wolnego. Wyróżniały
się dwa rodzaje odpowiedzi. Za miejsce bezpieczne zarówno starsi i młodsi rozmówcy
uważali miejsca poza nadzorem dorosłych (piwnica, murek za szkołą, własna baza, pobliski
las lub park), czyli takie przestrzenie, gdzie była pełna swoboda i możliwość
nieskrępowanej aktywności lub miejsca pełne obcych ludzi, aby, jak to się mówi, „zniknąć
w tłumie”. Inni wskazywali przede wszystkim własne osiedle – tam, gdzie zna się
wszystkich oraz zatłoczone miejsca, takie jak place zabaw, centrum miasta, galeria
handlowa, czyli miejsca, gdzie jest więcej ludzi skłonnych pomóc w razie jakiegokolwiek
zagrożenia. Czujemy się bezpiecznie, jeśli jesteśmy z grupą znajomych nam osób. Starsi
rozmówcy wskazywali również na mniejszą świadomość zagrożeń, co miało wpływ przy
wyborze miejsc, gdzie spędzano czas wolny i rodzaj aktywności (np. samodzielne wyprawy
do lasu, pływanie na styropianach po stawach, zabawy na składach amunicji, itp.).
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(Kobieta, Bydgoszcz, młodzież współczesna)

Niedostępne miejsca według naszych rozmówców to również takie poza zasięgiem
pieszych, bądź komunikacji publicznej. Starsi respondenci wskazywali również na
sąsiednie osiedla, czyli tam, gdzie przebywały osoby z innych klanów (określenie grup
osiedlowych, bardzo często pojawiające się w naszych wywiadach).
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„Niedostępne dla nas były boiska na sąsiednich
osiedlach, albo w ogóle inne osiedla. Grupki tam
mieszkające rościły sobie prawo pierwszeństwa
w użytkowaniu tamtej przestrzeni.”

„Niezbyt przyjemne miejsce - trzepak koło
śmietnika. Z jednej strony nostalgia, a z drugiej
wspomnienie lekko prymitywnych aspektów.”
(Kobieta, Skarżysko-Kamienna, młodzież lat 90-tych)

(Mężczyzna, Słupsk, młodzież lat 90-tych)

Powroty na trzepak

Miejsce szyte na miarę

Respondenci zapytani o to, gdzie by chętnie wrócili, bądź gdzie zabraliby swoich
rówieśników, wskazywali na miejsca, z którymi mają dobre wspomnienia (związek
emocjonalny), z którymi łączą się szczególne wydarzenia. Okazuje się, że sentyment
(nostalgia) wiąże ich z danym miejscem. Były to przede wszystkim miejscówki na osiedlach,
w których zamieszkiwali. Tam, gdzie spędzali beztrosko czas na zabawie, spotkaniach ze
znajomymi. Tam, gdzie palili swoje pierwsze papierosy, umawiali się na randki, przeżywali
pierwsze rozstania, poznawali nowe osoby. Młodsi respondenci wskazywali miejsca
reprezentacyjne dla danych miejscowości, które są popularne m.in. wśród turystów:

Poprosiliśmy rozmówców o opisanie miejsc, w których z chęcią spędzaliby czas jako
nastolatkowie. Odpowiedzi były zróżnicowane ze względu na wiek responden-

„Plac zabaw dla mniejszych dzieci przy szkole.
Jakoś fajnie tam się trochę wspomina pierwsze lata
podstawówki, a i fajnie się czuje, gdy jest się już
za dużym na te atrakcje.”
(Kobieta, Polkowice, młodzież współczesna)

ark
Skarżysko-Kamienna, skatep
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tów. Niektórym respondentom trudno było sobie wyobrazić takie miejsce w mieście.

„W mieście człowiek nie wypoczywa. Miasto jest
raczej do mieszkania, a nie do wypoczywania. Nie
bawią mnie plaże, zabytki w mieście. Ja w mieście
nie odpocznę. Za dużo bodźców i hałasu.”
(Mężczyzna, Giżycko, młodzież lat 90-tych)

Na podstawie tego, co mówią respondenci można wskazać dwa rodzaje miejsc
idealnych dla nastolatków do spędzania czasu wolnego. Pierwsze z nich to miejsce
oddane naturze – charakteryzuje je duża ilość zieleni, cienia, spokoju. Jest to miejsce
dobre do siedzenia, przede wszystkim bez samochodów w okolicy; przebywanie
w pobliżu wody (stawów, fontann, rzek).
Druga część respondentów wskazywała na miejsca z dużą ilością zieleni, ale też z dużą
ilością atrakcji w postaci fontann, boisk do gier zespołowych, elementów sztuki
(„elementów zaskoczenia”), animacji, placów zabaw. Dla jednych i drugich ważna była
bliska odległość od miejsca zamieszkania, możliwa do pokonania pieszo, dostępne
toalety oraz zadaszenie.
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Wśród współczesnych nastolatków powtarzały się często potrzeby dotyczące
obecności dużej ilości zieleni, miejsc zadaszonych i ocieplanych, takich, w których
można się schować, usiąść i podładować telefon.

„Altana z grzejnikami takimi na powietrzu, jak te,
co są koło restauracji i do tego jakieś miejsca do
naładowania telefonu obowiązkowo.”

„Najlepiej, gdyby to było jak galeria handlowa, gdzie
można zrobić zakupy, coś zjeść, popatrzyć na ciuchy,
rzeczy i pomarzyć o ich kupnie (...). Jest wszystko
w jednym miejscu, a nie jak na osiedlu
jedna Żabka i nic więcej.”
(Kobieta, Polkowice, młodzież współczesna)

(Kobieta, Bydgoszcz, młodzież współczesna)
Wśród rozmówców pojawiły się również wypowiedzi, które wskazują na brak szerszych potrzeb w zakresie tworzenia miejsc szytych na miarę.
Kolejna grupa respondentów wskazywała na to, aby miejsce było popularne i spotykało
się tam dużo ludzi. Ważne było również zapewnienie warunków do różnorodnej
aktywności (od możliwości uprawiania sportów zespołowych, po miejsce dla rolkarzy,
osób jeżdżących na hulajnodze, place zabaw dla starszych dzieci) oraz akcent wodny
(fontanny, najczęściej posadzkowe, zapewniające dodatkowe atrakcje). Młodzież
współczesna wspominała również o potrzebie miejskich hulajnóg, czy rowerów.

„Jako nastolatka potrzebowałam takiej zewnętrznej
pracowni plastycznej, gdzie mogłabym tworzyć
sztukę, a potem żyć wśród niej. Jeśli miałabym do
wyboru przestrzeń, w której mogę ulepić bałwana,
lub przestrzeń, w której mogę ulepić coś z gliny i mieć
gwarancję, że będzie to tam stało - w tej drugiej
byłabym pierwsza. Młodzież, która ma wkład w to,
jak wygląda przestrzeń miejska – bomba.”

(Kobieta, Skarżysko-Kamienna, młodzież lat 90-tych)

„Mój pokój jest idealnym miejscem do spędzania
wolnego czasu. Jest szansa, żeby było jakieś miejsce,
które stanowiłoby konkurencję dla gier online, ale
nie umiem dokładnie powiedzieć, co to by mogło być.
Powinno to być miejsce niezorganizowane.
Nie poznaję nikogo poza domem.”
(Mężczyzna, Warszawa, młodzież współczesna)

„(...) Mam już wystarczająco rzeczy i wiem, że nawet,
gdyby zbudowali coś, to to by było poniszczone.
Mamy wybór, ale z tego nie korzystamy. To śmieszne,
bo czasem idziemy na plac zabaw dla mniejszych
dzieci i tam siedzimy. To trochę przykre, bo np.
przychodzą małe dzieci i nie wiedzą, co ze sobą zrobić. ”
(Mężczyzna, Warszawa, młodzież współczesna)

66

67

Część III – Wnioski
i rekomendacje
Niuanse w uniwersalności – tak kształtuje się główny wniosek płynący z naszego
badania. Ale po kolei.
Badanie pokazało, że zarówno młodzież dzisiejsza jak i wczorajsza ma niemal takie
same potrzeby względem miast. Jak się okazało, pomimo rozpędzonej rewolucji
cyfrowej, podstawowe potrzeby przestrzenne człowieka pozostają bez zmian.
Zaobserwowaliśmy jednak kilka aspektów, które różnicują młodzież współczesną od
pokolenia ich rodziców. Oto pozostałe wnioski i uzupełniające je rekomendacje, które
według nas warto uwzględnić w myśleniu o młodzieży w mieście, w projektowaniu dla
niej przyjaznych przestrzeni oraz w tworzeniu programu dla tej wymagającej
i pomijanej często w planach Ratusza grupy.
Dla osób dorastających czas wolny, niezależnie od dekady, w której przyszło im żyć, to
głównie czas spędzony w grupie i czas spędzony poza domem. O ile młodzież lat 90. XX
w. miała czasu wolnego pod dostatkiem, o tyle współczesna młodzież nieraz narzeka na
jego brak głównie ze względu na natłok prac domowych lub pozaszkolnych zajęć
dodatkowych (a te, jak wiemy, o ile nie są podjęte dobrowolnie, są swego rodzaju pracą,
a więc – przeciwieństwem wolnego czasu).
Rekomendacja: Więcej przestrzeni, więcej czasu! Czas wolny jest młodzieży do
rozwoju (szczęścia?) koniecznie potrzebny! Dzięki niezagospodarowanym (w sposób
sztywny!) godzinom, młody człowiek może w swoim tempie i w swobodny sposób
kształtować własną tożsamość. Naturalnym środowiskiem dla osób dorastających jest
grupa rówieśnicza, w której przebywa się bez protektoratu dorosłych – rodziców,
dziadków czy też nauczycieli. O reformie szkolnictwa mówi się już od dłuższego czasu.
Czy faktycznie większa ilość prac domowych jest działaniem efektywnym w kontekście
nauki i rozwoju jednostki?
Dodatkowo, badana przez nas współczesna młodzież warszawska, a więc wielkomiejska, wychodzi z domu zdecydowanie rzadziej niż młodzi z mniejszych miast. Jako
powód podaje zniechęcające duże odległości do pokonania oraz… uzależnienie od gier
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komputerowych. Uzależnieni nie wychodzą na dwór, bo nie czują takiej potrzeby, inni
z kolei nie mają z kim wyjść, a chcieliby, bo koledzy i koleżanki wybierają towarzystwo
komputera, bądź scrollowanie telefonu (Instagrama lub Tik Toka). Jest to niestety
zgodne z wynikami raportu „Nastolatki 3.0”, który opublikował Państwowy Instytut
Badawczy NASK51. Jak się okazało, już co trzeci nastolatek (33,6%) wykazuje się
wysokim natężeniem wskaźników tzw. problematycznego użytkowania Internetu
(kategoria określająca m.in. zachowania ryzykowne czy nadmiernie długie
przebywanie online), a trzech na stu – bardzo wysokim (3,2%). Najmocniej dotknięte
tym problemem są dziewczęta ze szkół ponadpodstawowych – aż dwie na pięć
(39,4%) badanych uczennic twierdzi, że gdyby pozbawić je smartfona, ich życie
stałoby się puste. Z kolei w artykule Michała Kociankowskiego pt. Świat wartości
nastolatka czytamy:
„Wbrew naszemu przekonaniu, nastolatki nie myślą zbyt wiele o technologii. (...) Życie bez technologii
wydaje im się niezwykle trudne i niepraktyczne, ale sama technologia jest dla nich przeźroczysta, nie jest
wartością. Wartości realizuje się poprzez to, co robi się przy użyciu technologii. Mają znajomych, uczą się,
znajdują dodatkowe zajęcia nie mimo technologii, ale właśnie dzięki niej. Miasto powinno więc dawać
taką alternatywę, która z jednej strony pozwalałaby nastolatkom od technologii odpocząć, ale z drugiej
strony uwzględniać jej obecność jako pewną stałą w publicznej przestrzeni miejskiej.”52

Jak młodzi spędzają czas wolny w mieście? Na przesiadywaniu, grach i zabawach,
imprezowaniu, aktywności sportowej i siedzeniu w kawiarniach – od lat bez zmian.
Jednak współcześni młodzi do tej listy dodają odwiedzanie McDonald’sa i galerii
handlowych. Uzasadniają to potrzebą „pokazania się”, a także spotkania zarówno
znajomych, jak i nieznajomych.
Rekomendacja: Dbajmy o miejsca, które „działają” – nawet jeśli mamy co do nich
uwagi. Jeśli potrzebujemy modyfikacji – działajmy na formie, a nie na treści. W mieście
powinny pojawiać się miejsca umożliwiające powyższe aktywności.
Miejsca atrakcyjne pozostają uniwersalne. Co kryje się pod tym pojęciem? To przede
wszystkim lokalizacje poza kontrolą dorosłych, sprzyjające „ukryciu” azyle, czasem
miejsca zakazane. Najlepiej, aby znajdowały się blisko domu, a także aby otaczała je
zieleń. Są to również miejsca popularne wśród rówieśników, można w nich spotkać się
ze znajomymi i w sposób różnorodny spędzić czas, a także poznać kogoś nowego.
Z kwestii technicznych – jest na czym usiąść, blisko znajduje się toaleta publiczna i jest
ciepło! Młodzież posiada również potrzebę intymności – niektóre miejsca muszą
dawać możliwość spokojnej rozmowy i prywatności. Mile widziane są lokalizacje dzikie
i z dobrym punktem widokowym!
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Rekomendacja: Pamiętajmy o tym, aby nie przekraczać cienkiej linii prywatności
młodych – oni jej potrzebują. To, w co warto ingerować, to kwestie infrastrukturalne
– doświetlenie, zieleń, miejsce do siedzenia, zadaszenie, ogrzewanie, toalety publiczne.
Jeśli chcecie w sposób nieinwazyjny sprawdzić, które miejsca „działają”, śledźcie
#hasztagi! We współczesnych czasach to dobry trop wyłapujący najbardziej pożądane
przez młodzież miejsca.
Zbyt duża odległość. To najważniejszy powód, dla którego dane miejsce jest omijane
i niedostępne. Młodzież porusza się głównie pieszo. Unika miejsc o niechlubnej sławie,
nieoświetlonych i znów – pod dużą kontrolą dorosłych. Za niedostępne uznaje się też
miejsca płatne. Trzydzieści lat temu terytorialność związana z gangami (w polskim
wydaniu – bandami/grupami osiedlowymi/dzielnicowymi, klanami) również stanowiła
powód, dla którego nie chodzono w dane miejsca, współczesna młodzież jednakże nie
wspomniała o tym aspekcie bycia w mieście. Natomiast dziś im mniej popularne
miejsce, im mniej instagramowe – tym rzadziej się do niego chodzi.
Rekomendacja: Twórzmy przestrzenie dla młodych na przecięciu szlaków komunikacyjnych, w punktach węzłowych, przy miejscach charakterystycznych, możliwie jak
najbliżej centrum. Warto zainwestować również w infrastrukturę publiczną
dostosowaną do młodzieży – hulajnogi elektryczne, miejskie rowery. Najlepiej na
zniżkę uczniowską.
Młodzież od lat bezpieczeństwo kojarzy z… brakiem nadzoru i pełną swobodą. Nasza
rekomendacja: uszanujmy to!
Nasi respondenci sami wytypowali, jakie miejsca byłyby dla nich, młodych, tymi
wymarzonymi. Potraktujmy ich wskazówki jako najlepsze możliwe rekomendacje.
Idealne miejsce według młodzieży to nieodległe miejsce pełne zieleni, z dostępem do
cienia i zadaszenia, oddalone od samochodowego zgiełku. Miłe doznania powoduje
sąsiedztwo wody. Taka przestrzeń ma umożliwiać wielorakie rodzaje aktywności
i interakcji – wszystko po to, aby mieszali się tu ludzie o różnych zainteresowaniach.
Dodatkowego smaczku nadaje artystyczno-kulturalny sznyt, z możliwością warsztatowej, kreatywnej ingerencji.

partycypacji społecznej. Zapraszajmy do projektów szkolnych na temat przestrzeni
publicznej, w której młodzież żyje i uczy się. Uczmy debaty publicznej, a nawet tak
prozaicznych rzeczy jak pisania postulatów, informacji prasowych czy wniosków, które
będą jako dorośli składać do miejskich urzędów. Dzisiaj młodzież nawet nie wie, że
może mieć wpływ na swoje otoczenie w mieście i być może dlatego nie jest tym
zainteresowana. Nie wie, że jej głos się liczy, bo przeważnie nikt jej nie pytał o zdanie.
Choć doskonale wie, czym jest ekologia, zrównoważony rozwój, zielone miasto czy
energia wiatrowa – bo o tym słyszy nieustannie i tym żyje od najmłodszych lat. Chce
korzystać z technologii tak, aby jej jak najlepiej służyła, jest pokoleniem digital native.
Chce mieszkać w miejscu, które jest dla niej wygodne, w którym ma blisko do przyjaciół,
ale i do miejskich rozrywek.
Zapytajmy, które z polskich miast jest dzisiaj najbardziej przyjazne i dla nastolatków?
Które z nich można uznać za „szczęśliwe”? Dlaczego akurat to, a nie inne? Czy
zastosowane tam rozwiązania są uniwersalne? Zapytajmy, jakie jeszcze kryteria
dzisiejsza młodzież wzięłaby pod uwagę, by czuć się w mieście przyjemnie, dobrze,
a o których my, jako nastolatkowie z lat 90-tych i dwutysięcznych nawet nie
myśleliśmy? W czym tkwi różnica? Zapytajmy wreszcie o to jako rodzice, nauczyciele,
znajomi, pedagodzy, zarządzający miastem, urbaniści, architekci przestrzeni miejskiej,
reprezentanci deweloperów, aktywiści miejscy, sąsiedzi – słowem – jako świadomi
swojej odpowiedzialni za młodzież dorośli.
Doświadczenie, jakie wynosimy z pracy nad niniejszą publikacją, bardzo wzbogaciło
nas jako badaczki i badaczy miejskich, będących pracownikami różnych sektorów,
uwrażliwiając nas na sprawy naszej młodzieży. Mamy nadzieję, że dzięki temu badaniu
nie tylko my będziemy przychylnym okiem przyglądać się tak różnorodnej obecności
młodych ludzi w mieście – ich problemom, troskom, ale też ich oczekiwaniom,
potrzebom i nadziejom, odpowiadając na nie – ale również nasi lokalni decydenci,
osoby, od których, co tu kryć, w bardzo dużym stopniu zależy jakość naszego życia
w mieście. Liczymy na to, że nasze badanie okaże się w tym przedsięwzięciu bardzo
pomocnym narzędziem oraz na to, że z czasem pojawią się kolejne opracowania
rozwijające i pogłębiające podjęte przez nas wątki.

Na koniec pozwoliliśmy sobie na ogólną rekomendację dla miejskich włodarzy, osób
odpowiadających za samorządowe młodzieżowe polityki miejskie, ale także osób
odpowiedzialnych za polski system edukacji, zarówno decydentów, jak i nauczycieli.
Włączajmy młodzież od najmłodszych lat w tematykę miejską. Zachęcajmy ją do
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Warszawa, Bemowo, klatka schodowa w bloku
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