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1. Wprowadzanie 1 

Region Górnego Śląska od wielu lat jest objęty licznymi działaniami o charakterze 2 

rewitalizacyjnym, mimo tego ogromna poprzemysłowa spuścizna sprawia, iż nadal istnieją tu 3 

przestrzenie o słabej, zdewastowanej infrastrukturze, w których dochodzi do interferencji 4 

problemów społecznych oraz przestrzennych. Skala występujących tu patologii była badana 5 

przez socjologów od wielu lat. Zwracano uwagę na dewastację materialną budynków  6 

i przestrzeni osiedlowych, słabe więzi sąsiedzkie oraz występowanie chorób społecznych, 7 

takich jak: alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i bierność 8 

społeczna (Wódz, 1989; Świątkiewicz, 1993). Odnowa poprzemysłowych osiedli powinna 9 

być prowadzona w sposób planowy, jednak ze względu na brak uregulowań prawnych, proces 10 

rewitalizacji często nie był inicjowany w takich miejscach. Polityka miast po 1990 roku raczej 11 

sprzyjała negatywnym segregacyjnym procesom zachodzącym w przestrzeni. Do zdewasto-12 

wanych osiedli przesiedlano osoby eksmitowane z innych, lepiej funkcjonujących dzielnic 13 

miast i pozostawiano ich swojemu losowi, pogłębiając w ten sposób i tak istniejący tu kryzys 14 

społeczno-przestrzenny (Niezabitowski, Rożałowska, 2010). 15 

Ustawa o rewitalizacji z 2015 r., której ujednolicony tekst ogłoszono w 2018 r., ułatwiła 16 

podejmowanie skoordynowanych działań wspomagających odnowę poprzemysłowych osiedli 17 

robotniczych. Ustalone zostały zasady współpracy różnych grup interesariuszy, którymi są: 18 

mieszkańcy, właściciele nieruchomości, podmioty zarządzające nieruchomościami, 19 

spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, podmioty prowadzące działalność 20 

gospodarczą, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, jednostki samorządu 21 

terytorialnego i organy władzy publicznej. Stworzenie prawnych ram dla działalności 22 

licznych podmiotów wspierających odnowę zdewastowanych miejskich przestrzeni 23 

zamieszkania jest niewątpliwie szansą wyjścia z kryzysu. W rzeczywistości układ ten można 24 

traktować jako umowę społeczną, która służy „renegocjacji warunków dostarczania dóbr  25 

i usług publicznych na obszarze zdegradowanym i jest możliwa do wypracowania w toku 26 

pełnych konsultacji społecznych z udziałem wszystkich interesariuszy (współrządzenie)” 27 

(Jadach-Sepioło, 2018, p. 8). 28 

Kwestia współrządzenia jest jedną z istotniejszych idei wypracowanych dla poprawy 29 

funkcjonowania miast, a współuczestnictwo obywateli w tworzeniu lepszych jakościowo 30 

przestrzeni do życia w mieście w ostatnich latach stało się kwestią priorytetową. Koncepcja 31 

public governance, traktowana jako kolejny etap ewolucji podejścia do organizacji i działania 32 

sektora publicznego jest częstym przedmiotem rozważań badaczy związanych z naukami  33 

o zarządzaniu, naukami o administracji oraz socjologii społeczności lokalnych (Hausner, 34 

2006; Szumowski, 2014; Lewenstein, 2006). Na gruncie socjologii warto wspomnieć nieco 35 

wcześniejszą koncepcję aktywnego społeczeństwa, którą zaproponował Amitai Etzioni. 36 

Społeczeństwo oparte na zasadach responsywności ma zapewniać równowagę konsensusu  37 
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i kontroli między obywatelami a władzą (Etzioni, 1969). W tym ujęciu responsywność odnosi 1 

się do stopnia otwartości, rzetelności oraz możliwości rozwijania warunków dla partnerstwa  2 

i partycypacji. 3 

J. Schindler wskazuje, że podstawy współczesnego modelu zarządzania przestrzenią są 4 

następujące:  5 

 urzędnicy jako specjaliści są zaangażowani w tworzenie warunków, wspieranie  6 

i aktywizowanie partnerów społecznych dla realizacji istotnych w środowisku 7 

lokalnym celów społecznych. Tym samym nie wyręczają, a ułatwiają stymulowanie 8 

zmian, 9 

 obywatele i interesariusze są uczestnikami inicjatyw kierowanych do społeczności 10 

lokalnej, a nie tylko usługobiorcami,  11 

 społeczność lokalna zarządzana jest za pomocą struktur mających charakter sieciowy, 12 

a nie hierarchiczny. Łączą one bardzo różnych interesariuszy z wielu sektorów działań 13 

społecznych, 14 

 podejmowane decyzje są obserwowalne dzięki transparentności działań, co jest 15 

możliwe do przeprowadzenia w dobie rozwoju technologii informacyjno-komunika-16 

cyjnych,  17 

 prawidłowo działające procesy decyzyjne i realizacyjne nastawione są w mniejszym 18 

stopniu na efekt, a bardziej na proces, który nie kończy się po osiągnięciu efektu, lecz 19 

jest kontynuowany (Schindler, 2010). 20 

Niewątpliwie realizacja zaprezentowanego modelu wymaga z jednej strony dużej 21 

samodzielności i innowacyjnego myślenia, z drugiej – niezbędne jest zaufanie wobec innych 22 

partnerów uczestniczących w przemianach zachodzących w przestrzeni miasta. 23 

W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się głosy mówiące o kryzysie demokracji 24 

przedstawicielskiej, który sprzyja alienacji władzy i coraz większemu oderwaniu od jej od 25 

spraw lokalnych (Lewenstein, 2010). Konieczne staje się wypracowanie nowego spojrzenia 26 

na kwestię uczestnictwa w działaniach na rzecz mieszkańców. Rewitalizacja społeczna nie 27 

uda się bez animacji środowisk lokalnych.  28 

Tekst wykorzystuje wyniki badań typu case study przeprowadzonych w jednej z dzielnic 29 

Rybnika – w Boguszowicach-Osiedlu, które prowadzono od czerwca do sierpnia 2018 roku 30 

na terenie osiedla. Obszar ten stanowi część podobszaru rewitalizacji wyznaczonego  31 

w Lokalnym Programie Rewitalizacji do 2020 roku. Cześć badań została dokonana na 32 

potrzeby konkursu realizowanego w ramach przedsięwzięcia pt. „Mikroplanowanie miejskie”, 33 

organizowanego przez Urząd Miasta Rybnika, Towarzystwo Urbanistów Polskich o/Katowice 34 

oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. 35 

 36 
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2. Cel i metody 1 

Artykuł ukazuje przeszkody w realizacji idei partnerstwa, wynikające z faktu, że jej 2 

wypełnianie zależne jest także od wewnętrznych możliwości dokonywania przemian przez 3 

wspólnoty miejskie. Postawione problemy badawcze można formułować następująco: czy 4 

działania organizacji społecznych skupionych wokół spraw rewitalizacji i animacji 5 

społeczności lokalnej przyczyniają się do wzrostu partycypacji i odpowiedzialności za 6 

wspólną przestrzeń? Czy wskaźniki problemów społecznych są skorelowane z aktywnością 7 

organizacji społecznych w badanej dzielnicy? Można postawić w tym miejscu hipotezę,  8 

iż nie występuje tu prosta zależność między zwiększeniem liczby podejmowanych przez 9 

instytucje i organizacje działań a wzrostem postaw proaktywnych wśród mieszkańców na 10 

rzecz poprawy jakości życia na terenie osiedla.  11 

Inicjowanie zmian jest procesem, który wymaga istnienia innowacyjnych jednostek, grup, 12 

a nawet całego środowiska społecznego. Ich działania mogą blokować społeczno-kulturowe 13 

czynniki mające swoje korzenie nawet w poprzednim systemie politycznym. Głównym celem 14 

niniejszego artykułu jest próba ukazania głównych barier w procesie partycypacji podczas 15 

planowania rewitalizacji osiedli, a także sprawdzenie, w jakim stopniu mieszkańcy są 16 

partnerami i wyrażają chęć uczestniczenia w działaniach podejmowanych na terenie własnej 17 

przestrzeni zamieszkania. Stosunek do partycypacji zostanie ukazany w kontekście 18 

wskaźników problemów społecznych, z którymi borykają się mieszkańcy osiedla. Tekst 19 

podejmuje również kwestię aktywności stowarzyszeń i organizacji obywatelskich. Analizie 20 

poddana została ich liczba i specyfika prowadzonych działań mogących wspierać mieszkającą 21 

tu społeczność. 22 

Rewitalizacja traktowana jest w opracowaniu zgodnie z definicją zamieszczoną w ustawie 23 

jako „proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony 24 

w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, 25 

przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy 26 

rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji”. Jest to złożony proces 27 

uwzględniający zarówno aspekty przestrzenno-urbanistyczne, jak i ekonomiczne oraz 28 

społeczne. Jednak w artykule, ze względu na charakter badań, główny akcent zostanie 29 

położony na kwestie społeczne i przestrzenne. 30 

Rewitalizacja dotyczy wielu różnych przestrzeni, takich jak: dzielnice śródmiejskie,  31 

jak i pozostałe, najstarsze obszary miast cechujących się degradacją dotychczasowych 32 

funkcji, ponadto wielkie osiedla mieszkaniowe, które powstawały do okresu transformacji 33 

ustrojowej, a także zdewastowane tereny o dawnych funkcjach przemysłowych. Rewitalizacji 34 

podlega również krajobraz miejski, szczególnie przestrzeń publiczna (Leszkowicz-Baczyński, 35 

2015). Ten ostatni typ jest istotny dla niniejszych badań, ponieważ to właśnie aktywność  36 

w przestrzeni publicznej osiedla stanowi jeden z celów opracowania. 37 
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Problem uczestnictwa mieszkańców występuje – jak wykazali badacze – w każdym  1 

z powyższych rodzajów przestrzeni (Rącka, Wenerska, 2018). Wynika to z faktu,  2 

iż ogólnie rzecz ujmując, społeczna i polityczna aktywność mieszkańców polskich miasta nie 3 

jest wysoka (Mularska-Kucharek, and Świątek 2011). Jest ona skorelowana z trzema 4 

czynnikami takimi jak: dochód, wykształcenie oraz zawód. Co oznacza, że częściej 5 

podejmują działania na rzecz społeczności ludzie z wyższym wykształceniem i dochodem 6 

powyżej średniej krajowej, a bardzo rzadko ludzie z wykształceniem podstawowym  7 

i zawodowym o najniższym dochodzie. 8 

To załamanie inicjatyw obywatelskich – na które wskazują badacze – nastąpiło po 1945 9 

roku, wskutek zdelegalizowania instytucji fundacji i zastępowania aktywności społecznych 10 

organizacjami podporządkowanymi państwu (Modzelewska, 2012). Funkcje opiekuńcze 11 

przejęły również zakłady pracy, dostarczające swoim pracownikom dobra poprawiające 12 

jakość życia, począwszy od przydziału na ziemniaki i mieszkania, po zapewnianie 13 

wakacyjnego wypoczynku i rozrywki. Przez lata wytworzono warunki do zmiany mentalności 14 

ludzi, a powstała w ten sposób swoista kultura bierności obywatelskiej, skutecznie hamowała 15 

wspólnotowe działania na rzecz społeczności lokalnych. Przyjmuje ona wzór podobny do 16 

opisanej przez Oskara Lewisa kultury ubóstwa, gdy biedni ludzie wytwarzają własny system 17 

norm i wartości, zgodnie z którym postępują. Ludzie o niskim statusie nie mają zaufania do 18 

instytucji społecznych, nie podejmują żadnych aktywności oraz wyrażają brak 19 

zainteresowania życiem publicznym i politycznym swojego regionu i państwa (Lewis, 2011). 20 

Środowiska te charakteryzują się również niskim kapitałem społecznym. 21 

Doświadczenia innych państw, w których system polityczny w przeszłości stłumił 22 

działania obywatelskie, wskazują na utrzymywanie się nadal wzorów zachowań określonych 23 

empiryczną kategorią „postsocjalizmu” (Kurczewska, 1993; Synowiec, 2017). A. Synowiec, 24 

badając społeczności lokalne na terenie zachodniej Ukrainy, odnalazła tam te same 25 

mechanizmy społeczne obniżające aktywność obywatelską opisywane przez polskich badaczy 26 

po transformacji ustrojowej. Dominujące sposoby myślenia człowieka postsocjalistycznego 27 

to: ciągłe odniesienia do przeszłości i sytuowania w niej nostalgicznych wspomnień, wiara  28 

w konieczność opieki państwa nad obywatelami, atomizacja życia społecznego (Synowiec, 29 

2017). 30 

Koncepcja ta zmusza do zastanowienia, czy właśnie problemy z pozyskaniem partnerów-31 

mieszkańców nie wynikają właśnie z pozostałości postaw nazwanych postsocjalizmem. 32 

Postawy te nie sprzyjają otwarciu się na innych i realizacji tak modnej obecnie idei 33 

partycypacji społecznej. Nowoczesny model sprawowania władzy w społeczności lokalnej 34 

public governance przewiduje bowiem, że interesariusze są partnerami biorącymi udział  35 

w procesie decyzyjnym i realizacyjnym (Lewenstein, 2010).  36 

W badaniach poddano analizie dane uzyskane na podstawie: (1) dokumentacji Lokalnego 37 

Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika, (2) wywiadów z liderami organizacji poza-38 

rządowych oraz z przedstawicielami samorządu (3) wywiadów grupowych i indywidualnych 39 
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z mieszkańcami oraz spacerów badawczych aktywności stowarzyszeń i organizacji na terenie 1 

osiedla. 2 

Zastosowane metody miały charakter jakościowy, dla lepszego zrozumieniu prezento-3 

wanych relacji i procesach zachodzących w badanej społeczności. Wyniki badań posłużą 4 

wypracowaniu dalszej koncepcji badań opartej na metodach ilościowych. Celem niniejszego 5 

opracowania jest interpretacja wstępnie zebranych danych, jak również wskazanie dalszych 6 

kierunków działań badawczych.  7 

Wskazane powyżej metody i techniki badawcze pozwoliły na uzyskanie następującego 8 

materiału badawczego: 9 

 Szczegółowych danych na temat problemów, z którymi borykają się mieszkańcy, 10 

uzyskanych z Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do roku 2020  11 

(z 2017 r.). 12 

 Danych na temat obszaru oddziaływania i wsparcia mieszkańców przez lokalne 13 

organizacje i stowarzyszenia. 14 

 Informacji na temat aktywności mieszkańców w przestrzeni osiedla, głównych 15 

potrzeb, oczekiwań i problemów związanych z miejscem zamieszkania. 16 

3. Badania 17 

Obszar badań – Boguszowice-Osiedle to trzecia pod względem liczebności mieszkańców 18 

dzielnica Rybnika. Jest to stara osada górnicza, której rozkwit datuje się na 1913 r., kiedy to 19 

Gwidon von Donnersmark rozpoczął budowę kopalni. Osiedle rozrosło się w okresie 20 

powojennym. Do 1966 r. administratorem osiedla pozostawała kopalnia „Jankowice”, a od 21 

1967 r. zarządzanie przestrzenią Boguszowic przejął Miejski Zarząd Budynków 22 

Mieszkalnych. Do dzisiaj, mimo złej kondycji kopalni i zamknięcia części szybów, większość 23 

mieszkających tu rodzin jest zależna od pracy w kopalni. Spora część mieszkańców pobiera 24 

także emeryturę górniczą. Obecnie Boguszowice-Osiedle zamieszkuje 10800 (stan z 2016 r.) 25 

osób, głównie w wieku przedprodukcyjnym (1976 dzieci do 17 roku życia) i produkcyjnym 26 

(7558 osób). Osoby starsze po 65 roku życia stanowią 11,7% populacji. Jest to przestrzeń,  27 

w której zaobserwować można spadek liczby mieszkańców, co jest efektem ujemnego salda 28 

przyrostu naturalnego oraz migracji do innych części miasta. W okresie od 2000 do 2015 roku 29 

ich liczba zmniejszyła się o 2375 osób, co świadczyć może o negatywnym wizerunku tej 30 

części miasta jako miejsca zamieszkania. Szczegółowa analiza wybranych obszarów badań 31 

kształtuje się następująco: 32 

33 
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a) Wskaźniki problemów społecznych, z którymi borykają się mieszkańcy wg Lokalnego 1 

Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do roku 2020. 2 

Osiedle ma ciekawy układ urbanistyczny, a budynki nie tworzą typowego miejskiego 3 

blokowiska, jednak zgodnie z informacjami zawartymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji 4 

do 2020 roku (2017) dzielnica Boguszowice Osiedle jest obszarem, który zmaga się  5 

z wieloma problemami natury społecznej. Mieszkańcy są w czołówce spośród wszystkich 6 

innych dzielnic Rybnika korzystających z pomocy społecznej z tytułu: alkoholizmu, 7 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, bezrobocia, niepełnosprawności  8 

i problemów zdrowotnych oraz ubóstwa. Większość wskaźników, w stosunku do 9 

uśrednionych wartości na terenie Rybnika, wskazuje na kumulację problemów społecznych 10 

na tym obszarze (Tabela 1). 11 

Tabela 1. 12 
Przyczyny korzystania z pomocy społecznej (wskaźnik liczby osób w przeliczeniu  13 

na 100 mieszkańców) 14 

 
Boguszowice-

Osiedle 

Średnia dla 

Rybnika 

Alkoholizm 1,59 0,41 

Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych - rodzina wielodzietna 3,42 0,86 

Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych - rodzina niepełna 6,45 1,25 

Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego 
4,32 1,32 

Bezrobocie 11,80 3,18 

Długotrwała choroba 5,95 2,81 

Niepełnosprawność 7,00 1,48 

Ubóstwo 12,50 1,64 

Źródło: dane opracowane na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Rybnik. 15 

Dużym problemem na terenie osiedla jest alkoholizm występujący wśród mieszkającej tu 16 

społeczności. Wcześniejsze badania ukazują, że ponad 70% badanych uważa ten fakt za 17 

najbardziej dotkliwy dla mieszkańców Bogucic-Osiedla (LPR, 2017). Z tego powodu osiedle 18 

uważane jest przez badanych za niebezpieczne, tylko 30% badanych czuje się na jego terenie 19 

bezpiecznie, 80% przyznaje, że w przestrzeni osiedlowej widać pijących alkohol, a także 20 

osoby pijane. Wysokie są również wskaźniki korzystających z opieki społecznej ze względu 21 

na bezrobocie, niepełnosprawność oraz ubóstwo.  22 

Tabela 2. 23 
Wskaźniki problemów społecznych na terenie osiedla 24 

 Boguszowice-

Osiedle 

Średnia dla 

Rybnika 

Liczba lokali socjalnych na 100 mieszkańców 0,57 0,10 

Liczba rodzin otrzymujących świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego  

w 2015 r. na 100 mieszkańców 

1,71 0,69 

Liczba rodzin otrzymujących dodatki mieszkaniowe na 100 mieszkańców 8,62 2,71 

Niebieskie Karty na 100 mieszkańców 0,94 0,25 

Bezrobotni ogółem na 100 mieszkańców 4,57 2,90 

Niepełnosprawni bezrobotni na 100 mieszkańców 0,31 0,21 

Źródło: dane opracowane na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Rybnik. 25 
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Inne wskaźniki są równie niepokojące. Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi po 1990 r. 1 

doprowadziło do kumulacji mieszkań socjalnych na tym terenie. Wskaźnik ten osiąga wartość 2 

0,57, w porównaniu do średniej dla Rybnika 0,1 (Tabela 2). Wskazuje on na traktowanie 3 

dzielnicy jako rezerwuaru mniej wartościowych mieszkań. Skutkiem takiej polityki są 4 

przesiedlenia na teren osiedla osób egzystujących na marginesie społecznym i pogłębianie się 5 

wszystkich występujących tu negatywnych zjawisk społecznych. Między innymi dlatego 6 

dużym problemem jest tutaj przemoc w rodzinie (wydano tutaj najwięcej niebieskich kart  7 

w przeliczeniu na 100 mieszkańców). Mieszka tu też najwięcej rodzin niepełnych (3,97 na 8 

100 mieszkańców). Duży odsetek osób nie jest w stanie opłacić podstawowych opłat, dlatego 9 

znaczną część funduszy przeznacza się na dodatki mieszkaniowe (w przeliczeniu na 100 10 

mieszkańców najwyższa dla Rybnika wartość wskaźnika – 8,62). Specjaliści od spraw 11 

rewitalizacji zwracają również uwagę, że budynki zlokalizowane w tym obszarze są w dużym 12 

stopniu zdewastowane o niskim standardzie wyposażenia. Przestrzeń publiczna jest 13 

przykładem współwystępowania problemów społecznych i przestrzennych. Widać 14 

zaniedbanie, brakuje miejsc spotkań, rekreacji dla dzieci i młodzieży.  15 

b) Działalność stowarzyszeń i organizacji na terenie osiedla. 16 

Przytoczone powyżej dane mogą sugerować, iż jest to przestrzeń opuszczona przez 17 

pozarządowe organizacje obywatelskie. Nie jest to jednak wniosek prawdziwy, gdyż od wielu 18 

lat na terenie osiedla funkcjonują stowarzyszenia wspierające mieszkańców. Obecnie są to: 19 

Podaj Dalej, Korzenie.pl, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Izart", a także najprężniej 20 

działające Stowarzyszenie „17-stka”. Ilość inicjatyw podejmowanych przez to stowarzyszenie 21 

jest ogromna. „17-stka” jako organ prowadzący realizuje aż sześć różnych przedsięwzięć, tj.: 22 

 Placówka Wsparcia Dziennego „Klub 17-tka" – przeznaczona dla dzieci w wieku  23 

od 6 do 13 lat. 24 

 Placówka Wsparcia Dziennego „Ekipa z placu", gdzie streetworkerzy otaczają opieką 25 

dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat. W ramach tej inicjatywy działa również 26 

Szkoła Podwórkowa prowadząca animacje i działania edukacyjne dla dzieci. Prowadzi 27 

się również pracę z grupami młodzieżowymi od 10 do 18 lat.  28 

 Młodzieżowy Klub Środowiskowy – angażuje młodzież od 13 do 21 lat. Realizowane 29 

są tu również projekty aktywizacji społecznej (EFS) i wtedy grupa wiekowa rozciąga 30 

się do 25 lat, wsparciem objęci są również młodzi dorośli. 31 

 Klub Integracji Społecznej „SR". Podstawa prawna: Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 32 

umożliwia korzystanie z tej formy aktywności osobom od 18 do 60 lat.  33 

 Klub Seniora „IKA – Integracyjny Klub Aktywnych"  34 

 „Rybnicki Bank Drugiej Ręki" (RBDR). Realizowany od 2011 program wsparcia 35 

rzeczowego i materialnego, kierowany do osób w trudnej sytuacji finansowej. 36 

Działania opierają się o redystrybucję rzeczy (mebli, sprzętu AGD i RTV), i co warto 37 

nadmienić, w RBDR działają wolontariusze, którymi są głównie byli podopieczni. 38 
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Istniejący w centralnej części Dom Kultury także daje osiedlowym dzieciom możliwość 1 

uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, a osobom starszym zapewnia rozrywkę,  2 

ze względu na odbywające się tu imprezy kulturalne. 3 

Instytucje i organizacje społeczne działające na terenie osiedla, korzystają z finansowania 4 

ze strony Urzędu Miasta oraz ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego 5 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).  6 

Dla wsparcia samych Boguszowic w ciągu najbliższych trzech lat przewiduje się 7 

finansowanie następujących programów: Programu Aktywności Społecznej (1 050 000 zł.) 8 

oraz programu „Czyste ciepło” służącemu termomodernizacji, przyłączeniu budynków 9 

mieszkalnych wielorodzinnych do sieci ciepłowniczych lub gazowych, rozwojowi 10 

infrastruktury umożliwiającej likwidację niskiej emisji (12 000 000 zł.). Planowane są 11 

również wspólne projekty dla kilku problemowych dzielnic. Oddziaływanie realizowanych 12 

programów powinny skutkować poprawą przytoczonych wcześniej wskaźników problemów 13 

społecznych.  14 

c) Aktywność, potrzeby i problemy wskazane przez mieszkańców, urzędników  15 

i działaczy lokalnych. 16 

Badania wymagające zebrania grupy respondentów, takie jak: wywiady grupowe lub 17 

panele dyskusyjne, okazały się dużym wyzwaniem. Na spotkania poświęcone ustaleniu 18 

głównych wytycznych dla zrewitalizowania przestrzeni publicznych, przychodziło 12-14 19 

osób. Niewielkie zainteresowanie świadczy o licznych barierach psychologiczno-kulturowych 20 

blokujących aktywność mieszkających tu ludzi. Część osób o niższym wykształceniu jest 21 

niechętna wypowiadaniu się na forum publicznym, co sygnalizowali sami respondenci. 22 

Dominujące postawy to bierne przyglądanie się sąsiadom oraz grupie badaczy w trakcie 23 

warsztatów. 24 

Brak aktywności widać również w przestrzeni osiedla. Urzędnicy i działacze społeczni  25 

w trakcie wywiadów swobodnych wskazali, iż mieszkańcy rzadko podejmują wspólne 26 

działania mające na celu poprawę jakości środowiska zamieszkania. Realizowane wspólnie 27 

prace zazwyczaj związane były ze stworzeniem miejsca do parkowania samochodów, nie ma 28 

natomiast wspólnych inicjatyw mających poprawić funkcjonowanie placu zabaw, wygląd 29 

trawników, czy stan czystości ulic. Postawy takie są zapewne zakorzenione jeszcze  30 

w czasach, gdy osiedlem opiekowała się pobliska kopalnia. W wypowiedziach mieszkańcy 31 

często przywołują przykłady podejmowanych na terenie osiedla przez kopalnię działań. 32 

Można zauważyć tęsknotę za minionymi latami. Najstarsi mieszkańcy wspominają, że na 33 

początku istnienia osiedla, w latach 50. sąsiedzi w każdą sobotę sami sprzątali ulice oraz dbali 34 

o istniejące tu kwietniki. W ich pamięci ukształtowała się wizja sprawnego, pięknego „raju 35 

utraconego”, która jest często opisywana w kategorii antropologii postsocjalizmu.  36 

Mimo słabej jakości infrastruktury osiedlowej mieszkańcy mają zwyczaj spotykać się 37 

przed budynkami z sąsiadami. Widać, że istniejąca tu społeczność jest w pewnym stopniu 38 

zintegrowana na wzór dawnych dzielnic robotniczych, czy wiejskich osiedli. Przy niektórych 39 
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budynkach widoczne są działania mieszkańców mające na celu stworzenie prowizorycznych 1 

miejsc spotkań. Wyróżniają się one na terenie osiedla swoim nieco „slamsowatym” 2 

charakterem, co stanowi kontrast z istniejącymi tu również bardziej zadbanymi ogródkami 3 

przydomowymi. Potrzeba stworzenia miejsc spotkań była często sygnalizowana przez 4 

najstarszych mieszkańców osiedla. 5 

Do najważniejszych kwestii wskazywanych przez respondentów była konieczność 6 

odnowienia zaniedbanych przestrzeni na terenie osiedla. Ruiny dawnej restauracji, 7 

nieodnawiany plac zabaw oraz zaniedbany park w części centralnej stają się miejscami 8 

użytkowanymi przez bezdomnych i pijącą alkohol młodzież. Problem alkoholizmu jest 9 

zauważany przez wszystkie grupy badanych jako jeden z bardziej utrudniających życie na 10 

terenie osiedla.  11 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Rybnika zawiera dane, które warto w tym 12 

miejscu przytoczyć. Tabela 1 ukazuje, w jaki sposób mieszkańcy postrzegają zaangażowanie 13 

różnych podmiotów w działania poprawiające funkcjonowanie osiedla. Najwyższy odsetek 14 

wskazań, prawie połowa dotyczy Rady Dzielnicy (49,7%) i pobliskiej parafii (32%), 15 

natomiast udział władz dostrzega tylko 20,6% badanych. Nieco więcej, bo 22,3% wyborów 16 

otrzymały organizacje społeczne. Duży odsetek biorących udział w badaniu nie wie, kto jest 17 

zaangażowany w działania na terenie osiedla lub uważa, że są to sami mieszkańcy, a także iż 18 

nikt tego nie robi. W sumie odpowiedzi te zyskały ponad połowę wskazań (53,7%). Świadczy 19 

to o problemie traktowania poszczególnych podmiotów jako partnerów. 20 

Tabela 3. 21 
Opinie na temat podmiotów realizujących działania na rzecz mieszkańców 22 

 % wskazań 

Rada dzielnicy 49,7 

Parafia 32,6 

Szkoła 29,7 

Sami mieszkańcy 27,4 

Organizacje społeczne 22,3 

Władze miasta 20,6 

Ktoś inny 7,4 

Nikt 5,7 

Nie wiem 20,6 

Źródło: Badania przeprowadzone przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS na potrzeby 23 
Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Rybnik. 24 

Rozważając kwestię możliwości, jakie daje przestrzeniom podobnym do Boguszowic idea 25 

partnerstwa, należy wspomnieć dobrze funkcjonującą współpracę między samorządem 26 

Rybnika a działającymi tu stowarzyszeniami. Wspierane są liczne inicjatywy skierowane do 27 

różnych grup mieszkańców, zarówno młodszych, jak i starszych. Istnieje więc możliwość,  28 

że młodsze pokolenie wniesie do przestrzeni osiedla zupełnie inne wzorce zachowań, które 29 

wyprą dawne przyzwyczajenia. 30 
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4. Podsumowanie i wnioski 1 

Wstępne badania pokazują, iż działania organizacji społecznych oraz wsparcie finansowe 2 

uzyskane w ramach różnych projektów nie wpływają znacząco na poprawę wskaźników 3 

problemów społecznych. Jedną z głównych przeszkód jest słaba integracja mieszkańców, 4 

która zakłóca kształtowanie postaw proaktywnych niezbędnych do stworzenia innowacyjnego 5 

środowiska pośród członków społeczności.  6 

Kultura bierności obywatelskiej, która pozostała jako spadek po poprzednim systemie 7 

politycznym jest ogromnym utrudnieniem w rozwoju miejskiej demokracji partycypacyjnej. 8 

Badania eksploracyjne powadzone na terenie Rybnika pokazały, iż istnieje kilka czynników 9 

obniżających aktywność mieszkańców. Pierwszym z nich jest długotrwałe rozwiązywanie 10 

problemów wspólnoty lokalnej przez różne ponadlokalne i lokalne instytucje, takie jak 11 

państwo, zakład pracy lub instytucje samorządu miejskiego bez angażowania mieszkańców. 12 

Kolejny czynnik to ujemne saldo migracji i usztywnienie istniejących układów społecznych 13 

na terenie osiedla. 14 

Istotną barierą dla rozwoju aktywności jest także zła jakość przestrzeni osiedla oraz niskie 15 

dochody mieszkańców. Nagromadzenie specyficznych usług typu pożyczki „chwilówki”, 16 

lombardy, zakłady bukmacherskie oraz sklepy alkoholowe świadczą o złej kondycji 17 

ekonomicznej mieszkańców osiedla, a duża liczba pustych lokali o charakterze usługowym 18 

jest dowodem nieatrakcyjności tej przestrzeni dla biznesu. Szansą dla osiedli podobnych do 19 

Boguszowic będzie dobrze przeprowadzona rewitalizacja przestrzenno-urbanistyczna. Dalsze 20 

badania powinny zatem skupić się na monitorowaniu wskaźników problemów społecznych, 21 

różnych form wsparcia społeczności lokalnej (np. w postaci mikrograntów, inwestycji  22 

w przestrzeni publicznej osiedla) i ich wpływu na postawy wobec osiedla oraz liczbę 23 

podejmowanych aktywności na rzecz społeczności.  24 

Istnienie obszarów o wysokim stopniu degradacji, na których dochodzi do kumulacji 25 

negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych i przestrzennych jest dużym obciążeniem dla 26 

rozwoju całego regionu. Odtworzenie aktywnych społeczności, będących partnerami dla 27 

różnych miejskich instytucji, jest ważne z punktu widzenia interesu samej wspólnoty, gdyż 28 

ulega poprawie ogólnie rozumiana jakości życia. Ma to również znaczenie ponadlokalne, 29 

ponieważ rozwój „napędzany” oddolnie zwiększa szansę na poprawę konkurencyjności 30 

regionu ze względu na siłę kapitału społecznego oraz atrakcyjność przestrzeni zamieszkania.  31 

 32 
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