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SPOŁECZNA PERCEPCJA  
PRZESTRZENI ŻYCIA I ROZWOJU  

W PERSPEKTYWIE  
ZAKORZENIENIA  

W MIEJSCU ZAMIESZKANIA 

1. Wprowadzenie 

 W polskiej refleksji rozwijanej w dziedzinie socjologii przestrzeni szcze-
gólne miejsce zajmuje problematyka społecznej percepcji miejsca zamieszkania 
(Wallis 1977, 1990; Libura 1990; Mordwa 2013). Szczeciński ośrodek socjolo-
giczny ma w tym względzie kilka osiągnięć; warto tu zwłaszcza wskazać prace 
Jacka Leońskiego (Leoński 1982, 1987, 1993), Ryszarda Czyszkiewicza 
(Czyszkiewicz, Molewicz, 1999, 2016; Czyszkiewicz i inni, 2004; Czyszkie-
wicz, Durka, 2011), Włodzimierza Durki (Durka 2014; Durka, Czyszkiewicz, 
2016), a także Bolesława Klepajczuka, który wywarł twórczy wpływ na autorów 
niniejszego opracowania (Klepajczuk i inni, 2011; Terelak, Kołodziejczak, 
2016), poprzez aktywną z nimi współpracę w badaniach nad zagadnieniem więzi 
lokalnej społeczności wiejskich, odwołujących się do zjawiska autochtonizacji 
na Pomorzu Zachodnim oraz w badaniach nad jakością życia w Szczecinie, 
mieszczących się obecnie w coraz powszechniejszej konwencji systemu badań 
miast europejskich30.  

                                                 
30 System badania jakości życia w miastach europejskich, tzw. Eurobarometr – Quality of life 

in cities Perception survey in 79 European cities. Badania jakości życia, jako zagadnienie interdy-
scyplinarne, są realizowane przy zastosowaniu obszernego spektrum metod charakterystycznych 
dla socjologii i innych nauk społecznych. W ostatnich latach są realizowane systematyczne bada-
nia porównawcze zorientowane na szeroko pojmowaną problematykę jakości życia na obszarach 
zurbanizowanych. Do najbardziej znanych należą: The Mercer Quality of Living Survey, Europej-
skie badania jakości życia (EQLS), Europejskie badanie dochodów i warunków życia krajów Unii 
Europejskiej (EU-SILC), badania jakości życia w miastach europejskich w ramach Programu 
Urban Audit, oraz szeroko dyskutowany Quality of Life Index, opracowany w 2005 roku 
i stosowany przez brytyjski „The Economist”. 
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 Analiza obrazu Szczecina, wyłaniającego się szczególnie wyraźnie z po-
równań z innymi dużymi miastami Polski,31 ujawniła (podobnie jak w przypad-
ku badań na zachodniopomorskiej wsi) konieczność sięgnięcia do tradycyjnych 
ujęć teoretycznych problematyki socjologii regionalnej, socjologii miasta i prze-
strzeni oraz wprost socjologii Ziem Zachodnich. W tej dziedzinie mieszczą się 
badania inicjowane od samego początku wielkich ruchów osiedleńczych na 
„ziemiach odzyskanych” – głównie przez badaczy z Instytutu Zachodniego  
w Poznaniu. Do najważniejszych działań podejmowanych dla charakterystyki 
tworzącego się społeczeństwa tego obszaru, a równocześnie wpisujących się  
w problematykę socjologii przestrzeni, trzeba zaliczyć badania nad integracją 
społeczną, rozwojem więzi lokalnych oraz tożsamości lokalnej i regionalnej 
mieszkańców tej części powojennej Polski. Bogatą tradycję badań terenowych 
realizowanych w ramach tego nurtu, głównie w latach 50., 60. tych i 70. XX 
wieku tych reprezentują liczne opracowania, stanowiące źródło wiedzy teore-
tycznej oraz wzorów postępowania badawczego. Zarówno metodologiczny, jak  
i teoretyczny équipage niniejszego opracowania stanowią prace Pawła Rybic-
kiego (Rybicki 1970), Stanisława Ossowskiego (Ossowski 1970), Ireny Turnau 
(1960), Andrzeja Kwileckiego (Kwilecki 1970), Franciszka Krzykały (Krzykała 
1971) oraz Zygmunta Dulczewskiego (Dulczewski 2001). Nade wszystko jednak 
wiodącą inspiracją dla podjęcia badań prezentowanych w niniejszym tekście by-
ła pionierska, i obecnie już klasyczna, praca dotycząca badań nad miastem –  
w kategoriach świadomości jego mieszkańców – autorstwa Floriana Znanieckie-
go i Janusza Ziółkowskiego (Znaniecki, Ziółkowski, 1984).  
 Niniejszy artykuł jest rezultatem badań prowadzonych od dziesięciu lat  
(w dwuletnim interwale) na reprezentatywnych próbach mieszkańców Szczecina 
w mobilnych kategoriach wiekowych (25-44 lata). Dane zaprezentowane w ni-
niejszym artykule pochodzą z badań przeprowadzonych w 2015 roku (n = 1003); 
zostały one szerzej omówione już wcześniej (Terelak, Kołodziejczak, 2017; Te-
relak 2017; Kołodziejczak 2017). Niektóre treści niniejszego artykułu stanowią 
odwołania, przytoczenia oraz modyfikacje sformułowań i ujęć zawartych we 
wskazanych wyżej tekstach. 

 

                                                 
31 Badania były realizowane przez PwC Polska; w 2006 roku objęły siedem miast: Po-

znań, Gdańsk, Łódź, Warszawę, Kraków, Wrocław i Katowice. Wyniki opublikowano  
w siedmiu raportach na temat każdego z tych miast (Mastalerz 2007); w 2011 r. badania 
objęły jedenaście miast: Poznań, Trójmiasto, Łódź, Warszawę, Kraków, Wrocław, Ka-
towice, Białystok, Bydgoszcz, Szczecin i Lublin. Wyniki opublikowano w 11 raportach 
na temat każdego z tych miast (Orłowski 2011). Omówienie sytuacji Szczecina w po-
równaniu z innymi dużymi miastami Polski można znaleźć gdzie indziej (Terelak, Koło-
dziejczak, 2017). 
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2. Charakterystyka próby ze względu  
na zmienne zakorzenienia 

 W badaniach nad społeczną percepcją przestrzeni życia i rozwoju w Szcze-
cinie wiodącą perspektywą analizy uczyniono fakt, że objęta badaniem zbioro-
wość składa się z osób tu urodzonych oraz osiedlonych, a nadto w obydwu tych 
kategoriach istotne składowe stanowią osoby mające szczecińskie pochodzenie 
(w pokoleniu rodziców, dziadków, a czasem – co należy tu do rzadkości – jesz-
cze głębsze) oraz takie, których rodziny nie są związane ze Szczecinem. Mając 
na względzie specyfikę rozkładu statystycznego mieszkańców, wyrażającą się  
w tym, iż kategoria osiedlonych w Szczecinie oraz kategoria osób niemających 
szczecińskiego pochodzenia są na tyle liczne w stosunku do kategorii urodzo-
nych w tym mieście i kategorii związanych rodzinnie ze Szczecinem, iż postrze-
ganie miasta, w którym żyją, może rzucać światło na społeczny obraz stolicy 
Pomorza Zachodniego. Dlatego więc na etapie konceptualizacji problematyki 
badania postawiono kwestię znaczenia powyższych zmiennych (zakorzenienia) 
dla przekonań na temat Szczecina.  
 Strukturę próby ze względu na miejsce urodzenia przedstawiono na rycinie 
1, ze względu na szczecińskie pochodzenie natomiast na rycinie 2. 

 

 

dane wyrażone w %; n = 1003 = 100% 

Rycina 1.  Geneza szczecińskiej tożsamości szczecinian w wieku 25-44 lata 
Źródło: badania własne 

 Jak wynika z uzyskanych danych, niemal 60% uczestników badania to oso-
by urodzone w Szczecinie. Warto dodać, iż średnia wieku w tej kategorii wynosi 
33,7 lat (tyle też wynosi w niej średni czas bycia szczecinianinem), wśród osie-
dlonych w Szczecinie natomiast średnia wieku wynosi 34,5 lat, średni czas bycia 
szczecinianinem natomiast 14,3 lat. Ponadto 15,9% osiedlonych napłynęło przed 
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piętnastym rokiem życia, 59,4% osiedliło się w wieku 15-29 lat, z kolei 19,4% 
osiedliło się w późniejszym okresie życia. Należy podkreślić, iż większość osie-
dleńców (62,5%) pochodzi z Pomorza Zachodniego, przy czym jeśli pominąć 
przybywających z Koszalina – drugiego co do wielkości miasta regionu – to 
58,2% osiedlających się w Szczecinie stanowią przybysze z małych miejscowo-
ści regionu. Przeprowadzka z małej miejscowości do dużego miasta – stolicy re-
gionu – oznacza awans społeczny (Terelak 2017: 66, 70 i 74). Dodatkowo należy 
podkreślić, iż 77,1% osiedleńców to osoby niemające żadnych powiązań poko-
leniowych ze Szczecinem. 
 

 
dane wyrażone w %; n = 1003 = 100% 

Rycina 2. Szczecińskie pochodzenie szczecinian w wieku 25-44 lata 
Źródło: badania własne 

 Średnia wieku osób mających szczecińskie pochodzenie wynosi 33,9 lat 
(średni czas bycia szczecinianinem wynosi w tej kategorii mieszkańców uczest-
niczących w badaniu 27,3 lat), wśród osób niemających w rodzinie szczeciń-
skiego pochodzenia średnia wieku wynosi natomiast 34,3 lata, średni czas bycia 
szczecinianinem wynosi zaś 12,4 lat. Ponadto 36% uczestników badania z po-
chodzeniem szczecińskim ma je jedynie w pokoleniu rodziców; 63,1% ma 
szczecińskie pochodzenie w pokoleniu rodziców i dziadków, 0,9% natomiast 
tylko w pokoleniu dziadków.  
 Przyjmując nieco inną perspektywę oglądu struktury badanej próby – 
przedstawioną na rycinie 3 – można zauważyć kilka istotnych szczegółów.  
W kategorii mających szczecińskie pochodzenie, osoby, których rodzinne 
związki ze Szczecinem sięgają dwóch pokoleń (rodziców i dziadków), mają 
czterdziestoprocentowy udział w próbie (40,4%); są to osoby reprezentujące 
trzecie pokolenie szczecinian32. Osiemnastoprocentowy udział w próbie mają 

                                                 
32 Reprezentatywność próby sprawdzono przy użyciu testu zgodności chi-kwadrat dla głów-

nych zmiennych społeczno-demograficznych: wiek – χ2=0,0116; płeć – χ2=0,0048, poziom wy-
kształcenia – χ2=0,0157. Zastosowana metoda losowego doboru próby oraz jej wielkość pozwalają 
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natomiast te z kategorii osób ze szczecińskim pochodzeniem, których związki ze 
Szczecinem sięgają jedynie pokolenia rodziców. O tej części mieszkańców 
Szczecina można orzec, iż są przedstawicielami drugiego pokolenia szczecinian. 
Innymi słowy, są to urodzone w Szczecinie dzieci osiedleńców. 
 Z drugiej strony, w odróżnieniu od osiedleńców mających szczecińskie po-
chodzenie (w pokoleniu rodziców, dziadków lub w obydwu), 30,5% osób nie-
mających rodzinnych związków ze Szczecinem można określić jako przybyszów 
allochtonicznych.  

 

 
dane wyrażone w %; n = 1003 = 100% 

w zestawieniu pominięto braki danych, traktowane jako „niekreślona  
geneza szczecińskiej tożsamości”, stanowiące 1,4% w próbie 

Rycina 3. Szczecińska tożsamość szczecinian w wieku 25-44 lata 
Źródło: badania własne 

3. Społeczna percepcja Szczecina – perspektywa ogólna 

 Odmienności zaobserwowane wśród szczecinian zróżnicowanych ze 
względu na zmienne zakorzenienia pozwalają zakładać występowanie między 
nimi istotnych różnic postrzegania Szczecina jako miejsca życia i rozwoju oso-
bistego. Problematykę tę podjęto, przy zastosowaniu techniki skalowania meto-
dą Likerta, selekcjonując33 cztery stwierdzenia na temat możliwości rozwoju 
osobistego w Szczecinie34.  

                                                                                                                         
estymować uzyskane w próbie wyniki na zbiorowość szczecinian w wieku 25-44 lata z trzyprocen-
towym przedziałem ufności. 

33 W wyniku analizy selekcyjnej stwierdzeń dobranych do badań pozostawiono do charaktery-
styki zjawiska tylko te, które osiągnęły poziom współczynnika korelacji C-Pearsona wyższy niż 
0,9 (Oppenheim 2004: 230). 

34 Badanie objęło ponadto 11 innych stwierdzeń, odnoszących się do następujących wymiarów 
postrzegania Szczecina jako miejsca życia i realizacji celów życiowych: stosunku do Szczecina  
w ujęciu ogólnym, stosunku do mieszkańców Szczecina oraz stosunku do władz Szczecina. 



162 

 

Stwierdzenie 1:  w Szczecinie panują dogodne warunki dla osiągnięcia sukce-
su przez ludzi z inicjatywą –  sondowanie opinii na temat ja-
kości atmosfery do działań aktywnych mieszkańców.  

Stwierdzenie 2:   gdybym żył(a) w innym dużym mieście Polski, to 
miał(a)bym większe możliwości realizacji celów – podobna 
prowokacja, ale do przyjęcia indywidualnej perspektywy 
identyfikacji osobistych szans rozwojowych. 

Stwierdzenie 3:  jeśli ktoś ma duże ambicje zawodowe, to większe szanse ich 
spełnienia dają inne niż Szczecin duże miasta Polski – pro-
wokacja projekcji przekonań o warunkach rozwojowych  
w mieście. 

Stwierdzenie 4:  inne duże miasta Polski rozwijają się szybciej niż Szczecin – 
odniesienie się do myślenia o Szczecinie w kontekście wyob-
rażeń oraz wiedzy o tym, jak rozwijają się inne miasta 
w Polsce.  

 Opinie na temat powyższych stwierdzeń, wyrażane przez szczecinian (ryc. 
4), uzmysławiają społeczną percepcję istniejących w mieście potencjałów roz-
wojowych oraz ocenę poziomu ich wykorzystania. Ten kontekst obecnych zaso-
bów oraz oddziałujących na nie endogennych impulsów rozwojowych (przez 
władze, podmioty gospodarcze i mieszkańców) lub egzogennych – jest przed-
miotem recepcji społecznej, jak również powstających w rezultacie przekonań  
o tym, że stolica Pomorza Zachodniego jest środowiskiem sprzyjającym odno-
szeniu sukcesów, wzmacniającym podejmowane wysiłki i inspirującym do ko-
lejnych działań, albo przeciwnie – jest przestrzenią demotywującą i w zasadzie 
można tu znaleźć raczej przeszkody i bariery niż progi, z których dałoby się wy-
bić na wyżyny własnych możliwości.  
 Ogólne rozkłady opinii szczecinian na temat stwierdzeń odnoszących się do 
rozwojowego oblicza miasta pozwalają przede wszystkim zauważyć przewagę 
negatywnego nastawienia do warunków i możliwości rozwojowych Szczecina. 
Należy jednak podkreślić, że odmiennie od perspektywy ponadindywidualnej 
przedstawiają się opinie wyrażane na temat osobistej perspektywy realizacji ce-
lów życiowych. O ile negatywne opinie na temat stwierdzenia: „gdybym żył(a) 
w innym dużym mieście Polski, to miał(a)bym większe możliwości realizacji ce-
lów” wyraźnie przeważają nad opiniami pozytywnymi (45,36% do 14,96%, przy 
39,28% postaw niezdecydowanych w tym względzie), to 28,11% opinii nega-
tywnych na temat stwierdzenia: „w Szczecinie panują dogodne warunki dla 
osiągnięcia sukcesu przez ludzi z inicjatywą”, odpowiada 31,51% opinii pozy-
tywnych, przy 39,58% postaw niezdecydowanych. Jeśli zaś na tę kwestię spoj- 
 

                                                                                                                         
Szczegółowa charakterystyka rozkładów opinii na temat treści stwierdzeń obrazujących wymie-
nione wymiary znajduje się gdzie indziej (Terelak 2017; Kołodziejczak 2017). 
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W Szczecinie panują dogodne warunki dla osiągnięcia sukcesu przez ludzi z inicjatywą 
 

 

 

 

zdecydowanie nie   

do  zdecydowanie tak 

raczej nie   do   raczej tak 

 

 

trudno powiedzieć 

braki danych 

  

Gdybym żył(a) w innym dużym mieście Polski, to miał(a)bym większe możliwości  
realizacji celów 

 

 

 

zdecydowanie tak    
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trudno powiedzieć 

 

braki danych 

  

Jeśli  ktoś ma duże ambicje zawodowe, to większe szanse ich spełnienia dają  
inne – niż Szczecin – duże miasta Polski 
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 Inne duże miasta Polski rozwijają się szybciej niż Szczecin 
 

 

 

zdecydowanie  tak   

  do    zdecydowanie  nie 
 

raczej tak   do  raczej nie 

 

 
trudno powiedzieć 

 

braki danych 

 

dane wyrażone w %; n = 1003 = 100% 

Rycina 4. Ocena możliwości osobistego rozwoju w Szczecinie; zestawienie rozkładów opinii 
Źródło: badania własne 

rzeć z perspektywy atmosfery dla szczególnie wysokiego pułapu rozwoju zawo-
dowego, to rozkład opinii o tym, na ile miasto rzeczywiście tego rodzaju atmos-
ferę tworzy, wydaje się jednoznaczny (55,93% negatywnych opinii na temat 
stwierdzenia: „jeśli ktoś ma wysokie ambicje zawodowe, to większe szanse ich 
spełnienia dają inne niż Szczecin duże miasta Polski”, oraz 16,75% opinii pozy-
tywnych, przy 26,62% postaw niezdecydowanych). 
 Istnieje także różnica myślenia o potencjale rozwojowym miasta w zależno-
ści od tego, czy istniejące w nim warunki są oceniane niezależnie od innych du-
żych ośrodków miejskich w Polsce (czyli w perspektywie samego Szczecina), 
czy w porównaniu z warunkami panującymi w tych ośrodkach. O ile zatem  
31,51% mieszkańców Szczecina mieszczących się w dynamicznych kategoriach 
wieku produkcyjnego (25-44 lata) wyraża przekonanie, iż „w Szczecinie panują 
dogodne warunki do osiągnięcia sukcesu przez ludzi z inicjatywą”, to w każdym 
z trzech pozostałych stwierdzeń, które zestawiają Szczecin z innymi miastami, 
opinie pozytywne są wyraźnie rzadsze. Szczecin postrzega się więc jako miasto, 
w którym – co prawda – można osiągnąć sukces (pod warunkiem wykazania 
własnej inicjatywy), jednakże w innych miastach – w opinii szczecinian – wa-
runki ku temu są bardziej sprzyjające. 

4. Społeczna percepcja Szczecina – perspektywa zakorzenienia 

 Ten uogólniony obraz warunków rozwojowych istniejących w Szczecinie 
zyskuje kilka ważnych szczegółów, gdy przyjrzeć mu się z perspektywy zmien-
nych dotyczących zakorzenienia, nazwanych w badaniu genezą szczecińskiej 
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tożsamości oraz szczecińskiego pochodzenia rodziny. Znaczenie tych zamien-
nych daje się zauważyć już w przypadku stwierdzenia, że „w Szczecinie panują 
dogodne warunki dla osiągnięcia sukcesu przez ludzi z inicjatywą”. Co prawda, 
w podobnym stopniu zgadzają się z tym stwierdzeniem zarówno urodzeni  
w Szczecinie, jak i tu osiedleni; mający szczecińskie pochodzenie, jak i ci, któ-
rzy go nie mają, jeśli jednak uważniej przyjrzeć się brakowi zgody z tym stwier-
dzeniem, uwidocznia się fakt, iż wyraźnie częściej krytycznie o Szczecinie wy-
powiadają się w nim urodzeni oraz ci, którzy mają szczecińskie pochodzenie. 
Mieszkańcy niezakorzenieni są raczej skłonni unikać negatywnych opinii, udzie-
lając odpowiedzi neutralnych. 

 

 

 
dane wyrażone w %; n urodzonych w Szczecinie = 588 = 100%,  

n osiedlonych w Szczecinie = 393 = 100%; 

n posiadających szczecińskie korzenie w rodzinie = 670 = 100%;  

n nieposiadających szczecińskich korzeni w rodzinie = 304 = 10035 

Rycina 5. Rozkład opinii na temat stwierdzenia: „W Szczecinie panują dogodne warunki  
dla osiągnięcia sukcesu przez ludzi z inicjatywą”, ze względu na genezę szczecińskiej  

tożsamości mieszkańców w wieku 25-44 lat i ze względu na szczecińskie pochodzenie rodzinne  
Źródło: badania własne 

                                                 
35 Test Chi-kwadrat dla zależności między rozkładem opinii na temat stwierdzenia: „W Szcze-

cinie panują dogodne warunki dla osiągnięcia sukcesu przez ludzi z inicjatywą” a genezą szczeciń-
skiej tożsamości: Chi-kwadrat Pearsona = 13,73 (przy df=2 i α<0,01) – związek istotny statystycz-
nie z prawdopodobieństwem wyższym niż 99%. Współczynnik siły związku C kor Pearsona = 0,15. 

Test Chi-kwadrat dla zależności między rozkładem opinii na temat stwierdzenia: „W Szczeci-
nie panują dogodne warunki dla osiągnięcia sukcesu przez ludzi z inicjatywą”  a zmienną szczeciń-
skie pochodzenie rodzinie: Chi-kwadrat Pearsona = 20,32 (przy df=2 i α<0,01) – związek istotny 
statystycznie z prawdopodobieństwem wyższym niż 99%. Współczynnik siły związku C kor Pear-
sona = 0,19. 
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 Warto zwrócić uwagę na fakt, iż istotną zmienną wchodzącą w interakcję 
(Sułek 1997: 64-66) ze zmiennymi zakorzenienia jest wykształcenie. Okazuje 
się bowiem, że związek między podwyższonym poziomem wiary w to, że wyka-
zując inicjatywę, można w Szczecinie osiągnąć sukces, jest wyraźniejszy  
w przypadku osób niezakorzenionych i mających wyższe wykształcenie. I od-
wrotnie – optymizm ten wyraźnie rzadziej wyrażają niżej wykształceni szczeci-
nianie z urodzenia oraz ci, którzy mają szczecińskie pochodzenie (rycina 5). 
 Zgoła odmiennie przedstawia się specyfika rozkładu opinii na temat prze-
konania wyrażonego w stwierdzeniu: „gdybym żył(a) w innym dużym mieście 
Polski, to miał(a)bym większe możliwości realizacji celów”. Po pierwsze, nie-
zależnie od zmiennych zakorzenienia, opinie ujawniające negatywny obraz moż-
liwości rozwoju osobistego w Szczecinie są od 16 do 19 punktów procentowych 
częstsze niż w przypadku stwierdzenia omówionego wcześniej. Dla przykładu 
(pamiętając, że zgoda ze stwierdzeniem, że „w Szczecinie panują dogodne wa-
runki dla osiągnięcia sukcesu przez ludzi z inicjatywą”, ujawnia pozytywny ob-
raz Szczecina w świadomości mieszkańców, zgoda natomiast ze stwierdzeniem, 
że „gdybym żył(a) w innym dużym mieście Polski, to miał(a)bym większe moż-
liwości realizacji celów” oznacza – przeciwnie – obraz negatywny), 49,91% 
zgody ze stwierdzeniem „gdybym żył(a) w innym…” odpowiada 32,82% braku 
zgody ze stwierdzeniem „w Szczecinie panują…”. Różnica wynosi 17,09 punk-
tów procentowych. Można zatem stwierdzić, iż wprowadzenie perspektywy 
osobistych możliwości i szans życiowych pokazuje znacznie gorszy obraz mia-
sta w świadomości jego mieszkańców będących w najbardziej dynamicznych la-
tach wieku produkcyjnego niż w przypadku oglądu niezależnego od sytuacji 
własnej. 
 Drugi wymiar  analizy opinii na temat treści omawianego stwierdzenia 
(„gdybym żył(a) w innym…”) potwierdza sformułowaną wcześniej konkluzję. 
Szczecinianie „zakorzenieni” zgadzają się z nim o 10 punktów procentowych 
częściej niż „niezakorzenieni”. Przeciwne stanowisko, wyrażające się brakiem 
zgody, nie jest zróżnicowane na poziomie istotnym statystycznie przez zmienne 
zakorzenienia; wyraża je jedynie od 12 do 16% szczecinian uczestniczących  
w badaniu. Największe natomiast różnice między urodzonymi w Szczecinie oraz 
zakorzenionymi rodzinnie a osiedleńcami, jak również niemającymi pokolenio-
wych związków z tym miastem, uwidoczniają się w rozkładzie odpowiedzi neu-
tralnych. Wyraźna jest tu kilkunastopunktowa przewaga udziału odpowiedzi 
„trudno powiedzieć” wśród szczecinian osiedlonych oraz tych, którzy nie mają 
szczecińskiego pochodzenia. 
 Rozkłady opinii szczecinian na temat kolejnego stwierdzenia: „jeśli ktoś ma 
duże ambicje zawodowe, to większe szanse ich spełnienia dają inne – niż Szcze-
cin – duże miasta Polski” (ryc. 6), są bardziej wyraziste niż rozkłady opinii na 
temat stwierdzenia omówionego wcześniej.  
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[dane wyrażone w %; n urodzonych w Szczecinie = 589 = 100%,  

n osiedlonych w Szczecinie = 396 = 100%; 
n posiadających szczecińskie korzenie w rodzinie = 671 = 100%; 

 n nieposiadających szczecińskich korzeni w rodzinie = 307 = 100%]36 

Rycina 6. Rozkład opinii na temat stwierdzenia: „Gdybym żył(a) w innym dużym mieście  
Polski, to miał(a)bym większe możliwości realizacji celów”, ze względu na genezę szczecińskiej 

tożsamości mieszkańców w wieku 25-44 lat i ze względu na szczecińskie pochodzenie  
Źródło: badania własne 

 Zarówno szczecinianie „zakorzenieni”, jak i „niezakorzenieni” skłaniają się 
ku przekonaniu, iż jeśli nawet istnieją tu warunki do osiągania sukcesu, to – o ile 
ktoś ma rzeczywiście duże ambicje zawodowe – lepiej jeśli spróbuje realizować 
je gdzieś indziej. Jednakże urodzeni w Szczecinie, a także ci, którzy mają szcze-
cińskie pochodzenie, przekonanie to wyrażają o około 10 punktów procento-
wych częściej niż szczecinianie osiedleni oraz ci, którzy nie mają szczecińskiego 
pochodzenia, ci bowiem odwrotnie, częściej o ok. 10 punktów procentowych 
(niż „zakorzenieni”) wyrażają brak zdecydowania w omawianym względzie. Je-

                                                 
36 Test Chi-kwadrat dla zależności między rozkładem opinii na temat stwierdzenia: „Gdybym 

żył(a) w innym dużym mieście Polski, to miał(a)bym większe możliwości realizacji celów”  
a genezą szczecińskiej tożsamości: Chi-kwadrat Pearsona = 15,75 (przy df=2 i α<0,01) – związek 
istotny statystycznie z prawdopodobieństwem wyższym niż 99%. Współczynnik C kor Pearso- 
na = 0,17. 

Test Chi-kwadrat dla zależności między rozkładem opinii na temat stwierdzenia: „Gdybym 
żył(a) w innym dużym mieście Polski, to miał(a)bym większe możliwości realizacji celów”  
a zmienną szczecińskie korzenie w rodzinie: Chi-kwadrat Pearsona = 19,32 (przy df=2 i α<0,01) – 
związek istotny statystycznie z prawdopodobieństwem wyższym niż 99%. Współczynnik C kor Pe-
arsona = 0,18. 
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dynie udział braku zgody z analizowanym stwierdzeniem okazuje się zbliżony 
we wszystkich wyróżnionych kategoriach. 
 

 

 

 

dane wyrażone w %; n urodzonych w Szczecinie = 589 = 100%, n osiedlonych w Szczecinie = 393 = 100%; 
n posiadających szczecińskie korzenie w rodzinie = 671 = 100%; n nieposiadających szczecińskich korzeni w rodzinie = 304 = 

100%37 

Rycina 7. Rozkład opinii na temat stwierdzenia: „Jeśli ktoś ma duże ambicje zawodowe,  
to większe szanse ich spełnienia dają inne – niż Szczecin – duże miasta Polski”,  

ze względu na genezę szczecińskiej tożsamości mieszkańców w wieku 25-44 lata  
i ze względu na szczecińskie pochodzenie 

Źródło: badania własne 

 Analiza rozkładu opinii na temat ostatniego z dobranych stwierdzeń: „inne 
duże miasta Polski rozwijają się szybciej niż Szczecin”, stanowi domkniecie nar-
racji na temat obrazu stolicy Pomorza Zachodniego w świadomości jej miesz-
kańców, aktywnych zawodowo i – ogólnie – życiowo.  
 Jeżeli zapytać o to, dlaczego – w opinii szczecinian uczestniczących w ba-
daniu – ludzie szczególnie ambitni powinni gdzieś indziej poszukiwać dla siebie 
szans rozwojowych, to odpowiedź można znaleźć w rozkładzie zobrazowanym 
na rycinie 8. Zdecydowana większość uczestników badania pozostaje w przeko-
naniu, iż inne duże miasta Polski rozwijają się szybciej niż Szczecin, z tym jed-
                                                 

37 Test Chi-kwadrat dla zależności między rozkładem opinii na temat stwierdzenia: „Jeśli ktoś 
ma duże ambicje zawodowe, to większe szanse ich spełnienia dają inne – niż Szczecin – duże mia-
sta Polski” a genezą szczecińskiej tożsamości: Chi-kwadrat Pearsona = 7,12 (przy df=2 i α=0,03) – 
związek istotny statystycznie z prawdopodobieństwem 97%. Współczynnik C kor Pearsona = 0,11. 

Test Chi-kwadrat dla zależności między rozkładem opinii na temat stwierdzenia: „Jeśli ktoś 
ma duże ambicje zawodowe, to większe szanse ich spełnienia dają inne – niż Szczecin – duże mia-
sta Polski” a zmienną szczecińskie pochodzenie: Chi-kwadrat Pearsona = 8,38 (przy df=2  
i α=0,02) – związek istotny statystycznie z prawdopodobieństwem 98%. Współczynnik C kor Pear-
sona = 0,12. 
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nak że i osiedleni, i urodzeni w Szczecinie nie różnią się w tym względzie, na-
tomiast mieszkańcy mający szczecińskie pochodzenie statystycznie istotnie czę-
ściej skłaniają się ku niemu niż jest to w przypadku mieszkańców niezakorze-
nionych rodzinnie.  
 

 

 
[dane wyrażone w %; n urodzonych w Szczecinie = 589 = 100%,  

n osiedlonych w Szczecinie = 396 = 100%; 
n posiadających szczecińskie korzenie w rodzinie = 671 = 100%;  

n nieposiadających szczecińskich korzeni w rodzinie = 307 = 100%]38 

Rycina 8. Rozkład opinii na temat stwierdzenia: „Inne duże miasta Polski rozwijają się  
szybciej niż Szczecin”, ze względu na genezę szczecińskiej tożsamości mieszkańców  

w wieku 25-44 lata i ze względu na szczecińskie pochodzenie 
Źródło: badania własne 

5. Zakończenie 

 Zebrane opinie szczecinian reprezentujących najbardziej mobilne kategorie 
wieku produkcyjnego, analizowane z perspektywy zmiennych zakorzenienia, 
zyskują ważny kontekst interpretacyjny, jakim jest fakt, iż społeczeństwo Szcze-

                                                 
38 Test Chi-kwadrat dla zależności między rozkładem opinii na temat stwierdzenia: „Inne duże 

miasta Polski rozwijają się szybciej niż Szczecin” a genezą szczecińskiej tożsamości: Chi-kwadrat 
Pearsona = 3,01 (przy df=2 i α=0,22) – związek nieistotny statystycznie. 

Test Chi-kwadrat dla zależności między rozkładem opinii na temat stwierdzenia: „Inne duże 
miasta Polski rozwijają się szybciej niż Szczecin” a zmienną szczecińskie korzenie w rodzinie: 
Chi-kwadrat Pearsona = 7,37 (przy df=2 i α=0,03) – związek istotny statystycznie z prawdopodo-
bieństwem 97%. Współczynnik C kor Pearsona = 0,11. 
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cina należy do tych zbiorowości terytorialnych w kraju, które – praktycznie  
w całości – autochtonizują się. Od początku okresu powojennego obserwuje się 
tu bowiem duży napływ ludności (ze względu na skalę zjawiska – ruch osiedleń-
czy) z bardzo różnych stron kraju oraz z zagranicy. W całych kolejnych dziesię-
cioleciach dynamika ruchów wędrówkowych w mieście nie ulegała znacznemu 
osłabieniu ze względu na – po pierwsze – charakter gospodarki z dominantą go-
spodarki morskiej z międzynarodowym portem oraz przemysłem stoczniowym 
stanowiącymi silny atraktor zjawisk społecznych. Po drugie, znaczna odległość 
od innych dużych miast Polski czyniła Szczecin ośrodkiem koncentrującym sta-
ły napływ ludności z rozległych obszarów Pomorza Zachodniego, pod pewnymi 
względami wciąż pozostających peryferiami rozwojowymi kraju. Z tej dynamiki 
wynika ciągła (aczkolwiek chwiejna) równowaga między zbiorowością głębiej  
i dłużej związaną ze Szczecinem a osobami tworzącymi „świeży czynnik na-
pływowy”. Wiele elementów ogólnego obrazu stolicy Pomorza Zachodniego 
uświadamia ich specyficzną postać, w zależności od tego, czy obraz ten jest 
przedstawiany przez mieszkańców związanych z miastem urodzeniem lub wię-
ziami rodzinnymi, czy przez „niezakorzenionych”. Na szczególną uwagę w tym 
względzie zasługuje podwyższony poziom krytycyzmu prezentowany przez 
szczecinian związanych z miastem od urodzenia lub poprzez szczecińskie po-
chodzenie. Z drugiej zaś strony, nowo przybyli, napływając (w przewadze) ze 
słabszych rozwojowo obszarów regionu (Terelak 2017: 65-66), a tym samym 
osiedlenie w Szczecinie traktując jako rodzaj awansu społecznego, zdradzają 
tendencje do przyjmowania postaw ostrożnego wyczekiwania. Przejawia się to 
stosunkowo niższym (niż u szczecinian „zakorzenionych”) udziałem wypowie-
dzi negatywnych na temat poszczególnych elementów obrazu Szczecina oraz 
wyraźnie wyższym udziałem odpowiedzi neutralnych („trudno powiedzieć”).  
 Niezbędne wydaje się objecie badaniami pełnego spektrum kategorii wie-
kowych szczecinian (co autorzy niniejszego artykułu już realizują), a także roz-
szerzenie projektu badawczego na inne duże ośrodki w Polsce. Chodzi przy tym 
zarówno o miasta Ziem Północnych i Zachodnich, jak i pozostałych obszarów 
kraju, co wydaje się szczególnie użyteczne porównawczo. 
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