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Uwagi wstępne
Badanie metodą map mentalnych przeprowadzone zostało w ramach konsultacji

społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji dla Starogardu Gdańskiego. Badanie
obejmowało następujące etapy:

1) pozyskanie danych do opracowania metodą rozmów z mieszkańcami oraz spotkań

warsztatowych ze zróżnicowaną wiekowo, społecznie i zawodowo grupą minimum
70 mieszkańców,

2) wyznaczenie w obszarze rewitalizacji zgodnych z klasyfikacją Kevina Lyncha
elementów – dróg, węzłów, punktów odniesienia, obszarów i krawędzi (Kevin Lynch,
The Image of the City, Cambridge – London, 1977),

3) opracowanie merytoryczne uzyskanych danych w postaci tekstowej i graficznej.

Metodologia badania uzupełniona została o elementy map poznawczych - wskazanie

miejsc lubianych oraz miejsc niebezpiecznych (Lewicka, Psychologia miejsca, Warszawa,
2012).

Przedmiotem badań nie było całe miasto Starogard Gdański, a jedynie obszar

zdegradowany wyznaczony Uchwałą nr XXV/230/2016 Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru
rewitalizacji na terenie miasta Starogard Gdański.

W trakcie realizacji badań uczestnicy zgłaszali także inne uwagi dotyczące procesu

rewitalizacji miasta, niezwiązane bezpośrednio z tematyką badania. Zestawienie tych uwag
znajduje stanowi końcową część raportu.

Metodologia badań
Kevin Lynch pisał o tzw. obrazach publicznych, powszechne obrazy miasta wspólne

dla dużych grup mieszkańców miasta, obszar porozumienia wynikający z wspólnego
otoczenia fizycznego, wspólnej kultury i uwarunkowań psychologicznych.

W oparciu o to założenie badanie metodą map mentalnych przeprowadzone zostało

wśród różnych grup użytkowników miasta:
1) uczniów szkoły podstawowej,
2) seniorów,
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3) przedstawicieli organizacji pozarządowych,
4) przedstawicieli przedsiębiorców,
5) przechodniów.

Porównanie wyników badań w grupie uczniów i seniorów istotne jest z punktu

widzenia bezpiecznych przestrzeni publicznych - przyjazne miasto powinno być bezpieczne
zarówno dla 8-latka, jak i 80-latka. Z kolei wypowiedzi przedstawicieli organizacji
pozarządowych i przedsiębiorców istotne są jako opinie interesariuszy rewitalizacji o dużym
potencjale organizacyjnym i finansowym, którzy jednocześnie są obserwatorami zachowań
innych użytkowników przestrzeni miejskich.

Samo badanie polegało na wskazywaniu na mapie elementów wskazanych przez

K. Lyncha, a następnie generalizowaniu odpowiedzi i przygotowaniu map zbiorczych

dla każdej z grup badanych osób. Część osób przygotowała indywidualne mapy mentalne

- na czystej kartce rysowały własną mapę obszaru zdegradowanego w Starogardzie
Gdańskim.

Ścieżki to kanały, którymi obserwator porusza się zazwyczaj lub okazjonalnie,

to także potencjalne trasy poruszania się. Mogą nimi być ulice, szlaki, drogi tranzytowe,

kanały, drogi samochodowe. Dla wielu są to elementy przeważające w ich obrazie miasta.

Ludzie obserwują miasto poruszając się w nim, tak więc ścieżki są punktem odniesienia
dla pozostałych elementów obrazu miasta.

Krawędzie to obiekty linearne, które nie są jednak wykorzystywane przez obserwatora

jako ścieżki. To granice, przerwanie ciągłości przestrzeni. Zaliczyć do nich można linię
brzegową, drogi, ściany, linie zabudowy. Granice, które stanowią mogą być w mniejszym

lub większym stopniu możliwe do przekroczenia, jednocześnie oddziela jedną część miasta

od innej. Krawędzie są także ważnym elementem porządkowania obrazu miasta, chociaż
odgrywają mniejszą rolę niż ścieżki.

Obszary to średnie i duże części miasta postrzegane jako spójne, o wspólnej

charakterystyce widocznej zarówno na zewnątrz, jak i od środka. Obserwator wchodząc

na dany obszar ma często wrażenie przekraczania granicy. Strukturyzowanie miasta

w kategoriach obszarów w większym stopniu zależy od formy miasta, w mniejszym od cech
obserwatora.

Węzły to strategiczne punkty miasta skupiające w sobie źródła i cele podróży

mieszkańców miasta. Mogą być to skrzyżowania, przystanki komunikacji publicznej, węzły
kolejowe, punkty pomiędzy przestrzeniami o różnych funkcjach i znaczeniu. Mogą
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to być także miejsca o zagęszczeniu funkcji lub pewnych cech przestrzennych, takie jak place

czy rogi ulic. Niektóre węzły mogą być centrum, najbardziej typowym miejscem w danej

dzielnicy, mogą być jej symbolem czy rdzeniem. Węzły często łączą w sobie cechy
wynikające z bycia skrzyżowaniem oraz płynących z zagęszczenia funkcji. Węzły obecne
są w każdym miejskim krajobrazie, w niektórych sytuacjach mogą być jego dominującym
elementem.

Miejsca charakterystyczne są kolejnym elementem punktowym, jednak w tym

przypadku są zawsze elementem zewnętrznym wobec obserwatora, który nie może wejść
do wewnątrz. Są to zazwyczaj proste obiekty przestrzenne: budynek, znak, sklep czy góra.

Pełnią funkcje znaku. Niektóre miejsca charakterystyczne są dobrze widoczne z różnych
punktów, kątów i odległości, oddziałują promieniście. Mogą znajdować się w mieście,

jak i poza nim. W tym drugim wypadku wskazują na konkretny kierunek. Takim miejscami

charakterystycznymi mogą być pojedyncze wieże, kopuły, wzgórza. Taką funkcję może

też spełniać słońce zmieniające swoją pozycję na niebie. Inne, mniejsze, miejsca
charakterystyczne oddziaływać mogą lokalnie, widoczne tylko z niektórych punktów miasta,

tylko z pewnych ujęć. Mogą to być niezliczone znaki, fronty sklepów, drzewa, gałki u drzwi,

detale architektoniczne. Wykorzystywane są często jako punkty odniesienia w trakcie
codziennych podróży.

Harmonogram i uczestnicy konsultacji społecznych

Badania realizowane były w okresie od 25 maja do 19 czerwca 2016 roku. Wzięło

w nich udział 126 osób. Badania realizowane wśród seniorów, uczniów, przedstawicieli

organizacji pozarządowych i przedsiębiorców miały formę warsztatów poprzedzonych
zaproszeniem.

Badania

wśród

przechodniów

miały

formę

badań

terenowych

niepoprzedzonych formalnym zaproszeniem czy obwieszczeniem o prowadzeniu konsultacji

społecznych. Badania wśród przechodniów realizowane były zarówno w dni powszednie,
jak i w trakcie weekendów.

Harmonogram i liczba uczestników badań przedstawiono poniżej:

 25 maja 2016, seniorzy, 16 osób,
 7 czerwca, uczniowie, 32 osoby,

 7 czerwca, przechodnie (Rynek), 15 osób,
 8 czerwca, przedsiębiorcy, 8 osób,

 8 czerwca, przedstawiciele organizacji pozarządowych, 4 osoby,
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 8 czerwca, przechodnie (park), 15 osób,

 12 czerwca, przechodnie (plac przed Galerią Neptun), 18 osób,
 19 czerwca, przechodnie (Rynek), 18 osób.

drogi - linie, wzdłuż których często się przemieszczamy
Pieszo

rowerem

samochodem
węzły - miejsca w których przecinają się różne
obszary przestrzeni np. skrzyżowania dróg, place
punkty orientacyjne - punkty odniesienia, według
których określamy położenie innych obiektów
(np. dom, miejsce pracy, itp.)
obszary - elementy funkcjonujące jako
powierzchnie, np. parki czy dzielnice słabo znane
krawędzie - linie stanowiące bariery, nieciągłości
w przestrzeni, np. rzeki, nasypy kolejowe,
ogrodzenia itp.
Ryc. 1. Instrukcja - mapy mentalne
Źródło: opracowanie własne.

7

Ryc. 2. Mapy mentalne wypracowane przez uczestników badań
Źródło: archiwum Socjoteka s.c.

Mapy mentalne indywidualne
Uczestnicy badań w grupie seniorów przygotowali indywidualne mapy mentalne, tzn.

rysowali własne mapy mentalne obszaru zdegradowanego. Powstało 16 map, dominują mapy
przygotowane w formie planu miasta z perspektywy pieszego, 2 z perspektywy użytkownika
komunikacji miejskiej. Jedna mapa to schematyczne rysunki budynków, jedna powstała
w formie raczej opisowej niż graficznej.

Co ciekawe, na 3 z nich nie pojawił sie Rynek, chociaż jest to miejsce stanowiące

centrum obszaru zdegradowanego w Starogardzie. Jedynie w połowie przypadków Rynek
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został umieszczony w centrum mapy. Dla porównania, Galeria Neptun nie pojawiła się na 4
mapach, na 3 przypadkach została umieszczona w centrum mapy.

Na mapach dominują obiekty handlowe, obiekty użyteczności publicznej (np. urzędy)

i kulturalno-rekreacyjne (np. centrum kultury, stadion). Zdecydowanie rzadziej pojawią się
obiekty związane z historią miasta (np. ratusz, kościoły przy Rynku).

Obszar zdegradowany postrzegany jest przede wszystkim przez pryzmat codziennych

czynności, takich jak zakupy, udział w zajęciach rekreacyjnych. Zdecydowanie rzadziej
przedstawiany był w kategoriach miejsc charakterystycznych, symbolicznych.

Ryc. 3. Uczniowie w trakcie badania
Źródło: archiwum Socjoteka s.c.
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Mapy mentalne zbiorowe
Sposoby i kierunki poruszania się po obszarze zdegradowanym

Uczestnicy badania poruszali się po obszarze zdegradowanym przede wszystkim

samochodami (dotyczy to także uczniów podróżujących jako pasażerowie) lub pieszo,
najrzadziej rowerami.

Najważniejsze kierunki podróży są podobne bez względu na sposób transportu - ulice

Hallera, Kościuszki, Chojnicka, Jana Pawła II. Pieszo badani poruszali się także ul. Parkową
i w rejonie parku, samochodem po ul. Pomorskiej oraz trasie nr 22.

Przynależność do jednej z kategorii badanych nie różnicowała ani wykorzystywanych

środków transportu, ani najczęstszych kierunków podróży.
Węzły

Funkcje węzłów pełnią przede wszystkim skrzyżowania i ronda:

1) rondo na trasie nr 22 przy ul. Zielonej i Norwida,
2) narożniku Rynku z ul. Tczewską i Chojnicką,

3) skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Pelplińską i al. Jana Pawła II,
4) rondo na ul. Hallera,

5) skrzyżowanie przy młynach.

Wskazanie węzłów sprawiało badanym największą trudność. Ich wybory nie były

zależne od przynależności do jednej z kategorii badanych.
Obszary

Do najważniejszych, najczęściej wskazywanych obszarów wskazywanych na terenie

zdegradowanym w Starogardzie Gdańskim należą:
1) park,

2) stadion,
3) Rynek,

4) Galeria Handlowa Neptun.

Jednocześnie ważne obszary: park, młyny, ul. Kościuszki wskazywane były jako

miejsca postrzegane jako niebezpieczne.

Wszystkie wymienione powyżej obszary, chociaż ostrzegane jako odrębne całości,

były miejscem podróży i aktywności społecznych. Dwa rejony charakteryzują się stosunkowo
dużą liczbą wskazań jako obszary przy jednoczesnych braku obecności w innych kategoriach
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(poruszania się, miejsc ulubionych, miejsc niebezpiecznych, itp.), stanowią rodzaj "ziemi
nieznanej" na terenie będącym przedmiotem badania. Są to tereny:
1) pomiędzy drogą nr 22, parkiem miejskim i ul. Parkową,
2) pomiędzy ul. Tczewską, Owidzką, Unii Europejskiej.

Obszary rzadziej wskazywane były przez uczniów, częściej przez pozostałe grupy

badanych.
Bariery

W trakcie badania barierami najczęściej nazywane były trasy komunikacyjne, mostki

(przy parku i stadionie), wejścia do parków.

Wśród ulic najczęściej wskazywano skrzyżowania trasy nr 22 z ul. Gdańską i Unii

Europejskiej oraz ul. Kościuszki (przechodnie), skrzyżowanie ul. Pomorskiej i Pelplińskiej
(uczniowie, sąsiedztwo szkoły).
Miejsca ulubione

Najczęściej jako ulubione miejsca wskazywane były: Rynek, park, stadion miejski,

stadion w rejonie ul. Parkowej i Sportowej oraz Galeria Handlowa Neptun.

Szczególnie istotna wydaje się proporcja wskazań dwóch miejsc: Rynku i Galerii

Handlowej Neptun. Rynek dominuje wśród przechodniów, jednak już w przypadku uczniów

zdecydowanie wygrywa Galeria Handlowa Neptun, w przypadku pozostałych grup proporcje
był zbliżone.

Miejsca niebezpieczne

Miejsca niebezpieczne na terenie zdegradowanym Starogardu Gdańskiego to przede

wszystkim ul. Kościuszki, okolice młynów i park. Wybory miejsc niebezpiecznych nie były
zależne od przynależności do jednej z kategorii badanych.

Uwagi zebrane w trakcie konsultacji społecznych
Uwagi dotyczące Rynku:
1) fontanna,

2) ograniczenie hałasu,

3) ograniczenie ruchu samochodowego,
4) likwidacja parkingów,
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5) mniej banków,

6) więcej kafejek, kawiarni, itp.,

7) słupy informacyjne o wydarzeniach kulturalnych,
8) brak miejsca na paradę na Dzień Kawalerzysty,
9) deptak na rynku z dopuszczeniem rowerów,

10) zbyt wysokie czynsze dla lokali usługowych,

11) niższe czynsze dla usług i obiektów handlowcy budujących atrakcyjną ofertę,
12) wymieranie miasta,

13) brak atrakcji alternatywnych dla galerii handlowej,

14) wysoka ocena wprowadzenie sezonowej części rynku wyłączonej z ruchu
samochodowego,

15) projektowanie Rynku wraz z przyległymi ulicami,
Uwagi dotyczące parku:

1) nierówne chodniki,
2) stromy podjazd,

3) utworzenie skate parku,
4) nowa fontanna,

5) lepsze utrzymanie zieleni,

6) rewaloryzacja ścieżki ekologicznej,
7) siłowania zewnętrzna,

8) mogło by być zoo, park tematyczny, bobry, krety, itp.,
9) trasy rowerowe na terenie parku,
10) trasy dla rolkarzy,

11) ustawienie rzeźby Wierzyczanki,

12) trampoliny na stałe, zamykane na noc,
Pozostałe:

1) sieć tras rowerowych na terenie miasta,
2) parkingi, stojaki rowerowe,
3) wypożyczalnia rowerów,

4) więcej ochrony podczas imprez

5) kontrapasy dla rowerów, ułatwienia dla rowerów,

6) więcej ścieżek rowerowych, ścieżki za miasto - przejazd kolejowy, w stronę Skarszew,
12

7) utworzenie miejskiej plaży,

8) atrakcyjne przestrzenie nadwodne,

9) oczyszczenie i zagospodarowanie Wierzycy,
10) place zabaw na ul. Wojska Polskiego,

11) bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych,
12) nieestetyczna ul. Pelplińska i Lubichowska,
13) wykorzystanie terenu młynów i stolarni,
14) kino Sokół - amatorska scena teatralna,

15) wykorzystanie potencjału Synagogi i cmentarza żydowskiego,
16) muzeum sportu / wódki / farmacji,
17) brak nagłośnienia imprez,
18) powiększenie miasta,
19) wąskotorówka,
20) przedszkole,

21) szersze ulice dla samochodów
22) remonty ulic

23) miejsca pracy

24) bilety czasowe

25) na stadionie zimą włączone latarnie

26) zagospodarowanie okolic ul. Kościuszki (przebicie ul. Łowickiej, lokale socjalne,
oswojenie przestrzeni),

27) rewitalizacja mentalności - wspieranie potencjału i mocnych stron (zabytki,
architektura, autostrada, imprezy),

28) wspieranie aktywnych i przedsiębiorczych,
29) uciążliwe remonty,

30) zagospodarowanie okolic ul. Pomorskiej,

31) poprawa bezpieczeństwa na ul. Gimnazjalnej - spowolnienie ruchu, wprowadzenie
ograniczenia ruchu, parkomaty,

32) zamek krzyżacki,

Wnioski

Obszar zdegradowany Starogardu Gdańskiego jawi się podobnie wszystkim

użytkownikom badania, różnice widoczne są jedynie na linii uczniowie - pozostałe kategorie
badanych.
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Uzyskane w trakcie badania wyniki wskazują na kilka głównych problemów, których

rozwiązaniem powinno znaleźć się w Gminnym Programie Rewitalizacji:
1) przezwyciężenie dominacji ruchu samochodowego,

2) utrata znaczenia Rynku jako centrum miasta (na rzecz Galerii Handlowej Neptun),
3) oswojenie terenów pomiędzy drogą nr 22, parkiem miejskim i ul. Parkową oraz
pomiędzy ul. Tczewską, Owidzką, Unii Europejskiej,

4) poprawa bezpieczeństwa ba ul. Kościuszki, w okolicy młynów i w parku,
5) zmiana wizerunku ul. Kościuszki.

Ryc. 4. Przechodnie w trakcie badania
Źródło: archiwum Socjoteka s.c.
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