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1. CEL BADANIA 

Badanie ankietowe miało na celu poznanie opinii mieszkańców – ze szczególnym 

uwzględnieniem preferencji mieszkańców osiedla – odnośnie nazwy dla nowej ulicy 

osiedla Meksyk. Udział mieszkańców w nadaniu nazwy nowej ulicy zostało zaplanowane już 

w 2017 r.  w Gminnym Programie Rewitalizacji. Był to element uzgodniony w toku konsultacji 

i analizy wniosków składanych na etapie tworzenia dokumentu. Nowa droga publiczna jest 

realizowana w ramach inwestycji pn. „Budowa węzła integracyjnego Gdynia Chylonia – Etap 

II Północny – budowa drogi publicznej z pętlą autobusową wraz z rozbudową układu 

drogowego i infrastruktury technicznej na osiedlu Meksyk w Gdyni”. Po jej zakończeniu na 

osiedlu powstanie całkiem nowa ulica, stanowiąca połączenie pomiędzy dworcem PKP/SKM 

w Chyloni a ulicą Hutniczą, a także nowa trasa i pętla dla komunikacji miejskiej. Nowa ulica i 

jej nazwa mogą stać się symbolicznym odbiciem zmian, jakie zachodzą na osiedlu Meksyk.  

 

PRZEBIEG BADANIA ANKIETOWEGO 

Całość procesu stanowiło badanie ilościowe realizowane w formie ankiety w wersji 

elektronicznej (za pośrednictwem Gdyńskiej Platformy Dialogu) oraz w wersji papierowej 

(dostarczonej mieszkańcom osiedla bezpośrednio, a także dostępnej w punkcie 

konsultacyjnym). W badaniu uwzględniono również głosy nadesłane mailem. Oba 

kwestionariusze były identyczne. Dzięki dwukanałowej drodze dystrybucji ankieta miała 

możliwość trafienia do szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców. Badanie prowadzono w 

okresie od dnia 2 listopada do dnia 30 listopada 2021 roku.  Zebrano łącznie 30 ankiet 

papierowych, 7 odpowiedzi drogą mailową oraz 1187 ankiet internetowych.  
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WYNIKI BADANIA  

Wykres nr 1 przedstawia zebrane wyniki ze wszystkich udostępnionych mieszkańcom 

narzędzi. Wynika z niego, że według mieszkańców Gdyni, w tym mieszkańców 

dzielnicy Chylonia, oraz osiedla Meksyk, najbardziej adekwatną dla nowej ulicy jest 

nazwa ulica Meksykańska (48% badanych). Kolejnymi propozycjami były: ulica 

Kaktusowa (9%), ulica Figowa (5,4%) oraz ulica Do Kasi 1 (3,5%). Ze względu na dużą 

różnorodność odpowiedzi, zdecydowano się przedstawić cztery najbardziej popularne 

propozycje. 

Jak wynika z danych pokazanych na wykresie nr 4, mieszkańcy Gdyni jako ogół byli 

zgodni co do nazwy, jaką powinna posiadać nowa ulica. Trzy najpopularniejsze 

odpowiedzi pokrywają się we wszystkich, badanych przypadkach (na osiedlu Meksyk, 

w pozostałej części Chyloni oraz w pozostałej części Gdyni). Dane te, jedynie 

częściowo pokrywają się z wynikami uzyskanymi podczas badania przeprowadzonego 

za pomocą kwestionariusza papierowego, zamkniętego w obrębie dzielnicy Meksyk 

(pokrywają się tylko w przypadku najpopularniejszej propozycji, czyli nazwy ulica 

Meksykańska). 

Wykresy nr 2 i 3 z kwestionariusza papierowego pokazują, że mieszkańcy osiedla 

twórczo podeszli do badania. Wychodząc poza ramy zaproponowanych w ankiecie 

nazw, mieszkańcy podawali propozycje własne, takie jak: ulica Malinowa, Pigwowa, 

Ogrodowa, Jagodowa czy Kwiatowa.  

Podobnie jak w przypadku kwestionariusza papierowego, odpowiedzi zebrane za 

pomocą narzędzia udostępnionego na Gdyńskiej Platformie Dialogu również pokazują 

wysoki stopień różnorodności kategorii propozycji nazw zaproponowanych przez 

mieszkańców, z czego najwięcej odpowiedzi nawiązuje do kultury kraju Meksyk lub 

ogólnie Ameryki Środkowej i Południowej. 

W przypadku badania kwestionariuszem internetowym na Gdyńskiej Platformie 

Dialogu, najwięcej odpowiedzi uzyskano od mieszkańców Gdyni spoza obszaru 

Chyloni czy osiedla Meksyk. Następnie, najwięcej propozycji wpłynęło od 

mieszkańców dzielnicy Chylonia, ale nie osiedla Meksyk i najmniej odpowiedzi 

wpłynęło z samego osiedla. Taki wynik spowodowany  jest poziomem ogólności tych 

 
1  Propozycja nazwy „Do Kasi” pochodzi od nazwy popularnego na osiedlu sklepu ogólnospożywczego, 

zlokalizowanego przy skrzyżowaniu przedmiotowej ulicy z ul. Hutniczą 
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trzech zmiennych – osiedle Meksyk jako ta najbardziej uszczegółowiona zebrała 

najmniej odpowiedzi. M.in. z tego względu kwestionariusz internetowy uzupełniony 

został o badanie zamknięte tylko w obrębie osiedla Meksyk. 

 

 

Wykres 1 Cztery najważniejsze odpowiedzi ze wszystkich, zebranych ankiet. 

 

Wyniki z ankiet papierowych i odpowiedzi droga mailową 
W badanej grupie przeważały osoby zamieszkałe na terenie osiedla Meksyk  

(81% mieszkańców/mieszkanek), drugą najliczniejszą grupę stanowią mieszkanki i mieszkańcy 

pozostałych dzielnic Gdyni (14%). Wśród odpowiedzi tylko jedna osoba zamieszkuje pozostałą 

część dzielnicy Chylonia i podobnie jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi na pytanie o miejscu 

zamieszkania. Wyniki w wersji graficznej przedstawia poniższy wykres: 
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Wykres 1. Cztery najpopularniejsze odpowiedzi ze 
wszystkich zebranych ankiet. N=1224 [%] 
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Wykres 2 Jestem mieszkańcem/mieszkanką:. 

 

Drugim pytaniem w ankiecie było: Spośród niżej zaproponowanych nazw najbardziej 

odpowiednią dla nowej ulicy osiedla Meksyk jest: (…). Mieszkańcy i mieszkanki 

wybierali spośród sześciu wyselekcjonowanych wcześniej nazw, a także mogli 

zaproponować gatunek owocu (z uwagi na dominujące na osiedlu nazwy ulic 

pochodzące od owoców) lub zaproponować zupełnie inną nazwę. Wśród odpowiedzi 

dominowała propozycja d. ulica Meksykańska  (70%), a kolejną była ulica Malinowa 

(8%) Ponadto, mieszkańcy i mieszkanki proponowali nazwy, takie jak: Jagodowa 

(2,7%), Ogrodowa (2,7%), Pigwowa (2,7%), do Kasi (2,7%), Kaktusowa (2,7%), czy 

Figowa (2,7%).  

Wyniki  ankiet papierowych w wersji graficznej przedstawia poniższy wykres: 
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Wykres nr 2. Jestem mieszkańcem/mieszkanką:. N=37 [%]
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Wykres 3 Spośród niżej zaproponowanych nazw najbardziej odpowiednią dla nowej ulicy osiedla Meksyk jest:. 

 

Wyniki z ankiet Gdyńskiej Platformy Dialogu 
W badaniu ankietowym za pośrednictwem Gdyńskiej Platformy Dialogu” wzięło udział 1187 

mieszkanek i mieszkańców Gdyni. Większość, bo ponad 67,5% respondentów pochodziło z 

pozostałych dzielnic Gdyni. Co piąty mieszkaniec, pochodził z innej części dzielnicy Chylonia, 

a odpowiedzi udzielone przez mieszkańców osiedla Meksyk stanowiły 11,9% badanych. 

Zebrany wynik odzwierciedla poziom ogólności poszczególnych zmiennych, maleje wraz ze 

wzrostem uszczegółowienia – od najmniej szczegółowego (wszyscy mieszkańcy Gdyni spoza 

Chyloni), do najbardziej (osiedle Meksyk). 
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Wykres nr 3. Spośród niżej zaproponowanych nazw 
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Meksyk jest:. N=37 [%]
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Wykres 4 Jestem mieszkańcem/mieszkanką:. 

 

Identycznie jak w przypadku badania kwestionariuszem papierowym, Gdynianie zostali 

poproszeni o podanie najbardziej (według nich) adekwatnej nazwy dla nowej ulicy na osiedlu 

Meksyk. Mieszkańcy pochodzący z trzech badanych obszarów (z osiedla Meksyk, z pozostałej 

części dzielnicy Chylonia i z pozostałej części Gdyni) zgodnie uznali, że najlepszą według nich 

propozycją jest ulica Meksykańska. Takiej odpowiedzi udzieliło 49% badanych pochodzących 

z pozostałej części Gdyni, taki sam odsetek mieszkańców pozostałej części Chyloni, oraz 

35,4% osób pochodzących z osiedla Meksyk. 

Mieszkańcy pozostałej części Gdyni proponowali nazwy takie jak: ulica Kaktusowa (8,7%), 

ulica Figowa (5%), oraz ulica Do Kasi (3,7%). Podobnych odpowiedzi udzielili mieszkańcy 

osiedla Meksyk: ulica Kaktusowa uzyskała wynik 11,3%, za ulicą Figową opowiedziało się 

7% osób, a 4,3% wybrało ulicę Do Kasi. W przypadku mieszkańców pozostałej części dzielnicy 

Chylonia najpopularniejsze wybory są podobne: ulica Kaktusowa (9,8%) i ulica Figowa 

(5,7%). Ostatnia propozycja różni się od tych pochodzących z pozostałej części Gdyni, jest to 

ulica Rewitalizacji, którą wybrało 2,9% badanych. 
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*Osiedle Meksyk N=141, pozostała część dzielnicy Chylonia N=245, pozostałą część Gdyni N=801. 

Wykres 5 Spośród niżej zaproponowanych nazw najbardziej odpowiednią dla nowej ulicy Meksyk jest: - cztery 

najpopularniejsze odpowiedzi. 

 

Odpowiedzi zebrane podczas badania można podzielić na poszczególne kategorie. 

Najpopularniejszą kategorią odpowiedzi pochodzących od mieszkańców osiedla Meksyk były 

te odnoszące się do kultury Ameryki Środkowej lub Południowej (37,5%). Do tej kategorii 

należą odpowiedzi takie jak: tacos, sombrero, czy też meksykańska. Kolejną, popularną 

kategorią były owoce, warzywa lub rośliny (27,7%), do której należały odpowiedzi: malinowa, 

pigwowa, limonkowa, mandarynkowa, jalapeniowa, kaktusowa. Co ósmy mieszkaniec podawał 

propozycje związaną z miejscem: Do kasi, ogrodowa, sadownicza, stepowa. Pozostałymi 

kategoriami były: wydarzenie (4,2%), znana osoba (4,2%), kamienie szlachetne (1,4%), inne 

(0,7%) oraz ważna grupa (0,7%). 
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*12% braków danych. 

Wykres 6 Kategorie odpowiedzi: osiedle Meksyk. 

 

Mieszkańcy pozostałej części dzielnicy Chylonia, najczęściej udzielali odpowiedzi związanych 

z kulturą Ameryki Środkowej i Południowej (53,8%). W przypadku tej części Gdyni, do tej 

kategorii należą odpowiedzi takie jak: meksykańska, aztecka, orła azteckiego, sombrero, 

burrito. Następną, chętnie wybieraną kategorią była ta odnosząca się do warzywa, owocu lub 

rośliny (co piąty mieszkaniec). Warzywa, rośliny lub owoce, które respondenci podawali jako 

propozycje nazwy to np.,: kokosowa, jalapenowa, kaktusowa, figowa. Trzecią pod względem 

popularności kategorią były miejsca (6,5%), np.: San Escobar, Do Kasi, Nowy Meksyk, Puebla. 

Mieszkańcy podawali także propozycje z kategorii takich jak: znana osoba (5,5%), wydarzenie 

(4,5%), kamień szlachetny (0,8%), zwierzę (0,8%) oraz religia (0,4%). 
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*6,9% braków danych. 

Wykres 7 Kategorie odpowiedzi: pozostała część dzielnicy Chylonia. 

 

Skategoryzowane odpowiedzi mieszkańców pozostałych dzielnic Gdyni pokazują, że 

(podobnie jak w poprzednich przypadkach) odpowiedzi związane z kulturą Ameryki 

Środkowej i Południowej pojawiały się najczęściej (52,3%). Były to propozycje takie jak: 

Latynoska, via de los Muertos, sombrero, Quatzalcoatla, aztecka. Gdynianie chętnie wybierali 

również warzywa, owoce lub rośliny (18,6%), np.: nektarynowa, miętusowa, czereśniowa, 

figowa, bakłażanowa. Trzecią, najpopularniejszą kategorią była ta związana ze znanymi 

osobami (7,6%), a były to np.: Jacek Kaczmarski, Krzysztof Radwański, Frida Kahlo, Diego 

Riviera, Maciej Gwiazda. Pozostałymi kategoriami były: miejsca (6,9%), wydarzenia (2,7%), 

ważna grupa (1,6%), inne (1,5%), zwierzę (0,4%) oraz struktura (0,1%). 
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*8,2% braków danych. 

Wykres 8 Kategorie odpowiedzi: pozostałe dzielnice Gdyni. 

 

REKOMENDACJE 

Mieszkańcy chętnie wyrazili swoje zdanie, składając wiele propozycji nazwy dla nowej ulicy 

na Osiedlu Meksyk. W toku prowadzonego plebiscytu pojawiły się następujące rekomendacje: 

• Dane pozyskane podczas badania pokazują zgodność mieszkańców w kwestii 

proponowanych nazw. Zdecydowana większość respondentów uważa, że najlepszą 

propozycją była ulica Meksykańska. 

• Wiele głosów zdobyły także propozycje ulica Kaktusowa i ulica Figowa, jako 

alternatywy do ulicy Meksykańskiej. 

• Mieszkańcy składali wiele propozycji własnych. Skategoryzowanie tych odpowiedzi 

pokazało, że najchętniej zgłaszane były propozycje związane z kulturą Ameryki 

Środkowej i Południowej albo bezpośrednio odnoszące się do kultury kraju Meksyk. 

Następną popularną kategorią były owoce, warzywa lub rośliny. Rekomenduje się, aby 

nazwa nawiązywała do którejś z tych kategorii ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

kategorie dotyczącą kultury. 
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ZAŁĄCZNIKI 
1. Ankieta plebiscytu nazwy dla nowej ulicy osiedla Meksyk. 
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