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- ELEMENTY mikrostrategii 
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- NARZĘDZIA społecznego planowania przestrzeni 

 

PODSUMOWANIE   

- Refleksje i przemyślenia  

- WNIOSKI Rady Dzielnicy  

 

 

 

„Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje 

miasto” to projekt realizowany w okresie 1.09.2014-

31.10.2015. Projekt obejmuje program wzmacniania 

partycypacji publicznej w 4 dzielnicach Gdańska: 

Oruni, Osowie, Wrzeszczu Górnym i Ujeścisku, 

przez włączenie społeczności lokalnych 

(mieszkańców, Rad Dzielnic, NGO) w proces 

planowania miasta. W ramach projektu 

wypracowywane są cztery dzielnicowe  

mikrostrategie przestrzenno-społeczne oraz 

budowane jest narzędzie społecznego planowania 

przestrzeni i współpracy mieszkaniec-urzędnik. 

Projekt realizowany jest w partnerstwie Gdańskiej 

Fundacji Innowacji Społecznej z Wydziałem 

Architektury Politechniki Gdańskiej i Sopocką Szkołą 

Wyższą we współpracy z Miastem Gdańsk.  

 

W projekt włączeni są studenci partnerskich uczelni 

wyższych. Przyszli specjaliści z zakresu planowania 

miasta nabywają kompetencje pracy w metodologii 

partycypacji publicznej, którą wykorzystają w życiu 

zawodowym. Podsumowanie projektu odbędzie się 

podczas ogólnopolskiej konferencji (24.10.2015). 

Publikacja monograficzna na podstawie projektu 

upowszechni jako model dobrej praktyki z zakresu 

partycypacyjnego planowania miasta. 

WPROWADZENIE 

WRZESZCZ  GÓRNY  KU INTEGRACJI 
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TŁO PROBLEMU  

 
Przestrzeń publiczna jest jednym z najbardziej miejskich elementów 

kształtujących przestrzeń miejsca zamieszkania. W dobie, gdy 

większość wysiłku władz miasta kierowana jest na odnowę 

turystycznego centrum miasta, podjęta została inicjatywa zajęcia się 

dzielnicami znajdującymi się poza pierwszą linią miejskich inwestycji w 

przestrzeń publiczną. Temat jakości otoczenia miejsca zamieszkania 

jest jednym z głównych tematów troski burmistrzów metropolii Regionu 

Morza Bałtyckiego. Łączy się w niej temat zdrowia oraz gospodarki 

miejskiej rozumianej jako powiązanie wpływów z turystyki i biznesu z 

kosztami na rozwój i utrzymanie infrastruktury technicznej. 

Empirycznie sprawdzoną prawda jest dziś, że miasta o niskiej jakości 

przestrzeni publicznej obniżają swój status w rankingach atrakcyjnych 

inwestycyjnie adresów.  

 Główne kierunki we współczesnym planowaniu 

miejskiej przestrzeni publicznej to modne dziś hasła: tożsamość 

miejsca (place-making), partycypacja w planowaniu, miasto dla 

pieszych i rowerów (walkability) oraz rewitalizacja, łącząca w sobie 

wszystkie te tematy w podziale na 4 wymiary: społeczeństwo, 

środowisko, ekonomia, infrastruktura. 

 Gdańsk podobnie jak cała Polska od kilku lat przeżywa 

erupcję społecznych ruchów pracujących nad poprawą jakości 

otoczenia swojego życia. Często dochodzi tu do przeciwstawienia 

wiedzy profesjonalnej projektantów z wiedzą ekspercką mieszkańców. 

Przyczyną tego stanu jest powszechny brak kompetencji w mediacji na 

rzecz jakości miejsc. Ten projekt wkracza na to pole próbując 

wypracować nowe narzędzie dla poprawy prowadzenia tego dialogu. 

Uspołecznienie procesu planowania miasta jest kwestią 

kluczową dla Gdańska i jego mieszkańców.  

 Dzielnice, w których przeprowadzono 

warsztaty są zróżnicowane pod względem społecznym i 

urbanistycznym, natomiast borykają się z podobnymi  

problemami braku i zaniedbania przestrzeni publicznych, 

zarówno tych o znaczeniu reprezentacyjnym, jak i 

sąsiedzkim. Sytuacja obniża wizerunek dzielnicy jako 

miejsca zamieszkania, pogłębia dezintegrację społeczną 

oraz promuje pasywne, dalekie od partycypacji publicznej 

postawy wobec miejsca zamieszkania i wspólnoty 

sąsiedzkiej. 

 W dzielnicach Gdańska obszary ważne dla 

lokalnej społeczności, nierzadko konfliktowe, nie uzyskują 

wsparcia w rozwiązaniu swoich problemów w zapisach 

istniejących Miejscowymi Planami Zagospodarowania 

Przestrzennego (MPZP).  Niejednokrotnie inwestycje w 

tych obszarach prowadzą różne wydziały urzędu miasta, 

które nie prowadzą skutecznego dialogu pomiędzy 

zainteresowanymi ukształtowaniem terenu aktorami: 

przedsiębiorcy, oddolne ruchy mieszkańców, rady dzielnic. 

Niejasna polityka w planowaniu i rozwoju miasta jest 

wyraźnym sygnałem, iż brakuje wspólnej i spójnej wizji 

rozwoju dzielnicy, która powinna być zrozumiała dla jej 

mieszkańców i tworzona przy ich udziale. 

UZASADNEINIE PODJĘCIA TEMATU 
WSTĘP 

WRZESZCZ  GÓRNY  KU INTEGRACJI 
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Mikrostrategia poprawy jakości przestrzeni publicznej dzielnicy 

jest praktyczną odpowiedzią na aktualny stan prawny - braku w 

Gdańsku dokumentów o charakterze wiążącej politycznie strategii 

przestrzenno-społecznego rozwoju dzielnic. W tym sensie 

opracowanie niniejsze pełnić może funkcję zaczynu Mikrostrategii 

przestrzenno-społecznego rozwoju dzielnicy. Dalsza praca nad 

tym dokumentem, rozwijana we wzajemnym zaufaniu ora pełnej 

świadomości znaczenia niniejszej inicjatywy docelowo przerodzić 

może się w dojrzałą formę narzędzia planowania operacyjnego. 

Wypracowany i zredagowany w ramach projektu QV dokument ma 

na celu stworzenie spójnej wizji dzielnicy uwzględniającej zarówno 

głos lokalnej społeczności, jak i urbanistów. Dotyczy poprawy 

jakości przestrzeni publicznej dzielnicy poprzez nakreślenie wizji 

rozplanowania systemu uniwersalnych, ogólnodostępnych miejsc 

spotkań lokalnej społeczności. 

Wizja opiera się na potencjale miejsca i stwarza przesłanki dla 

aktualizacji programu funkcjonalnego terenów sąsiadujących, jego 

uzupełnienia bądź rozbudowy.  

Jest to opracowanie zawierające wstępną spójną wizję zasad   

funkcjonowania oraz charakteru przestrzennego dla systemu/ 

układu miejsc ogólnodostępnych służących lokalnej społeczności 

jako przestrzenie cyrkulacji pieszo-rowerowych,  

strefy interakcji społecznych towarzyszące obiektom użyteczności 

publicznej i usług oraz rekreacji.  

 

MIKROSTRATEGIA 

1) Efektywna współpraca z 

miejską administracją  

2) Kampania społeczna  

na rzecz poprawy jakości życia 

w dzielnicy 

3) Edukacja  

w dziedzinie zagospodarowania 

przestrzennego  

Istotą mikrostrategii jest wykorzystywanie jej 

jako narzędzia na różnych płaszczyznach 

działań dotyczących zagospodarowania 

przestrzennego dzielnicy, dlatego można 

wyróżnić trzy podstawowe elementy do czego 

może ona służyć: 

WSTĘP 

WRZESZCZ  GÓRNY  KU INTEGRACJI 
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WSTEP 

1)  Efektywna współpraca z miejską administracją  

1. Aktywny udział w 

procedurach planistycznych 

tj. opracowywania : 

miejscowych planów 

zagospodarowania 

przestrzennego (mpzp) oraz 

studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego (suikzp) 

 

• zgłaszanie wniosków o 

opracowanie lub zmianę 

MPZP, SUIKZP 

 

• zgłaszanie wniosków do 

opracowywanych MPZP, 

SUIKZP 

opiniowania projektów MPZP, 

SUIKZP 
 

2. Aktywny udział w pracach 

projektowych  miejskich i 

developerskich inwestycji   

tj. drogi, elementy 

infrastruktury miejskiej, 

obiekty użyteczności 

publicznej: 

•  konsultacje społeczne: 

projektów i koncepcji 

zagospodarowania 

•  wnioskowanie o 

opracowanie wariantowych 

koncepcji zagospodarowania 

problemowego fragmentu 

dzielnicy 

•  wnioskowanie o 

zorganizowanie warsztatów 

projektowych dla 

spornego/problemowego 

fragmentu dzielnicy 

 

2)  Kampania 

społeczna  na rzecz 

poprawy jakości życia w 

dzielnicy 

3)  Edukacja  

w  dziedzinie 

zagospodarowania 

przestrzennego  

•  organizowanie warsztatów 

edukacyjnych 

 

•  organizowania spotkań 

informacyjnych z władzami 

miasta i przedstawicielami 

administracji 

 

•   organizowania spotkań i 

warsztatów edukacyjnych  
 

 

• organizowanie warsztatów 

projektowych i realizacyjnych 

dla spornego/problemowego  

fragmentu dzielnicy 

 

• do koordynacji i promocji 

projektów zgłaszanych do 

konkursu „Budżet 

Obywatelski”  

 

• formułowania programów 

działania rad dzielnic oraz 

radnych dzielnic 

 

• formułowanie partnerstw 

prywatno- publicznych na 

rzecz poprawy jakości 

przestrzeni publicznej 
 

MIKROSTRATEGIA – CEL OPRACOWANIA 

WRZESZCZ  GÓRNY  KU INTEGRACJI 
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WSTĘP 
METODYKA PROCESU BUDOWY MIKROSTRATEGII  

 

W ramach projektu „Quo vadis, Wrzeszcz Górny? …”        odbyło się 

6 spotkań warsztatowych z mieszkańcami. W ich trakcie określono 

priorytety dla strategii kształtowania dzielnicowej przestrzeni 

publicznej. 

 Część I: 3 warsztaty, dotyczyła kwestii kondycji 

przestrzeni publicznej dziś oraz wizji jej przyszłości. Pierwszy: 

zadawał pytanie o indywidualny sposób użytkowania dzielnicy oraz 

potrzeby zaspokajane tylko w śródmieściu. Drugi: uczył rozumienia 

pojęcia typologia struktur miejskich, pytając o miejsca, o odmiennym 

programie funkcjonalnym i różnej formie krajobrazu. Trzeci: poprzez 

weryfikację koncepcji studenckich określał założenia dla wizji 

przyszłości: wyznaczał główne bloki tematyczne dla mikrostrategii 

dzielnicy. 

 Część II: poświęcona była wypracowywaniu i 

zaopiniowaniu założeń mikrostrategii oraz .wypracowaniu rozumienia 

metod stosowania powstałego dokumentu – narzędzia dalszej pracy 

 Część III: stanowiła redakcję materiału zebranego w 

fazie analitycznej (profesjonalne opracowanie) i w trakcie I i II części 

(w tym projekty studenckie). Prezentacje wyników w trakcie otwartych 

konferencji, ogólnomiejskich warsztatów na temat nowego SUIKZP 

mentoring urbanistyczny mający na calu zapoznanie mieszkańców z 

aktualnymi kwestiami zagospodarowania przestrzennego, ich 

skutkami i elementami, które mogą podlegać negocjacjom i zmianom.  

 

Współpraca prowadzona była w formule Mentoringu Urbanistycznego 

WRZESZCZ  GÓRNY  KU INTEGRACJI 

TERMINARZ WARSZTATÓW 

Wrzeszcz Górny 

Szkoła Podstawowa nr 45 

Ul. Matki Polki 3 
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Konferencja  
o przestrzeni dla demokracji lokalnej  

WSTĘP 
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CZĘŚĆ I  - CZĘŚĆ OPRACOWANIA Z UDZIAŁEM MIESZKAŃCÓW 

CZĘŚĆ I 

 - część opracowania z udziałem mieszkańców 

  

- MENTORING URBANISTYCZNY – podstawowe 

elementy i założenia  

 - DZIELNICOWE WARSZTATY URBANISTYCZNE – 

wnioski z warsztatów 
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MENTORING URBANISTYCZNY – podstawowe założenia  

 
Mentoring urbanistyczny (MU) to rodzaj doradztwa – partnerska relacja między profesjonalistami w dziedzinie 

planowania miasta a lokalnymi społecznikami, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału strony społecznej. 

MU zakłada, że strona społeczna posiada istotne kompetencje w zakresie wiedzy o uwarunkowaniach i potrzebach 

lokalnych. Asysta profesjonalistów potrzebna jest w celu poszerzenia zakresu rozumienia przez społeczników 

mechanizmów i narzędzi planowania i zarządzania miastem.  

MU opiera się na inspiracji, stymulowaniu i ukierunkowanym wspieraniu lokalnej społeczności na drodze do 

pełniejszego rozumienia złożonej materii, jaką jest planowanie i zarządzanie miastem. 

Polega głównie na pracy z grupami lokalnych aktywistów nad: 

analizą i waloryzacją otaczającej przestrzeni, 

systemowym rozumieniem problemów i potencjałów miejsca/dzielnicy zamieszkania, 

rozumieniem pojęć używanych w planowaniu miast, 

rozwojem umiejętności publicznej debaty nad koncepcjami przestrzennymi oraz wypracowywania kompromisu 

społecznego wokół proponowanych rozwiązań oraz promowanych opinii, 

poszerzaniem wiedzy na temat zasad i sposobów kształtowania polityki miejskiej, 

 

Definicja ta nawiązuje do definicji mentoringu podanej przez S. Karwala w „Model mentoringu we współczesnej 

szkole wyższej”, WSB-NLU 2007, s. 67 

  

podstawowe formy pracy: 
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1. Warsztat analityczny: moja dzielnica: 

widzenie, rozumienie, nazywanie,    

2. Zadania indywidualne do 

przedyskutowanie w grupie zewnętrznej, 

którą reprezentuję (chcę reprezentować)  

3. Wymiana inspiracji i poglądów w 

grupie facebook, 

4. omówienia/podsumowania/wykłady  

tematyczne  np. komunikacja,  

5. prezentacja i dyskusja (krytyka) 

studialnych projektów studenckich 

6. Warsztat projektowy  

7. Dyskusja nad założeniami 

mikrostrategii 

8. Omówienie i warsztaty jak wdrażać 

mikrostrategię 

9. Konferencja: prezentacja, ewaluacja 

i porównanie wyników z udziałem 

ekspertów zewnętrznych 

Zespół prowadzący mentoring urbanistyczny: 

• inspiruje powstawanie grup doradczo-inicjatywnych o kompetencjach umożliwiających systemową 

współpracę w ramach partycypacyjnego planowania miasta, 

• asystuje w sporządzaniu mikro-lokalnych strategii, wizji i koncepcji wprowadzania usprawnień w społeczno-

przestrzennym funkcjonowaniu dzielnicy,  

• inspiruje wyobrażenia na temat zakresu realizacyjnych możliwości rozwiązywania konkretnych problemów – 

krytyczny przegląd przykładów dobrej praktyki, 

• doradza, ewaluuje oraz pomaga w programowaniu działań lokalnej społeczności, pomocy we wdrożeniu 

wypracowanych strategii, w szczególnych przypadkach może również obejmować swoim zakresem fazę 

realizacyjną (przejście do formuły placemaking’u: wspólnej pracy na rzecz fizycznej przebudowy wybranego 

miejsca), 

• wspiera rozwój sieci współpracy partnerskiej grupy lokalnej ze wszystkimi lokalnymi i ogólnomiejskimi 

aktorami procesu 

Współpraca w ramach MU ma charakter dwukierunkowej wymiany: obustronnego wkładu wiedzy i pracy oraz 

posiadać charakter trwałej relacji o rozpisanym w dłuższym okresie czasu programie, w którym uczestniczy 

określona grupa stałych uczestników. W wyjątkowych sytuacjach sukcesem prowadzonego MU jest zmiana 

formuły na relację o charakterze coachingu – asystowanie w procesie wzmocnienia skuteczności działania, 

wspieranie w samodzielnym określaniu celów i metod działania w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby. 
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INTERAKTYWNA ROBOCZA GRUPA FACEBOOK’owa 

 

Na użytek projektu QV prowadzona była specjalna Facebook’owa grupa robocza. 

Jej członkami oprócz osób regularnie uczestniczących w warsztatach i studentów Społecznej 

Akademii Planowania były również osoby chętne do wsparcia projektu swoimi uwagami oraz 

poszerzenia wiedzy o zamieszczane na stronie informacje. 

 

Do głównych tematów poruszanych w grupie było:  

• poszukiwanie przykładowego urządzenia zaniedbanych fragmentów dzielnicy, 

• komentowanie aktualnej sytuacji w dzielnicy (układ drogowy, efekty wcześniejszych warsztatów), 

• udostępnianie wyników prac studenckich, 

• zamieszczanie relacji z warsztatów,  

 

 

 

 

• odnajdywanie wartościowych elementów krajobrazy dzielnicy i okolic,  

• dyskusja na temat pomysłów i koncepcji na rozwiązanie problemów dzielnicy,  

• inspiracje działań i projektów w innych miastach Polski i świata, 

• Informowanie o bieżących wydarzeniach związanych z zagospodarowaniem dzielnicy. 

 

Na stronie znajdowały się również artykuły / relacje z poszczególnych spotkań z komentarzem 

dotyczącym bieżących tematów. 
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JAK MYŚLIMY  

O DZIELNICY? 

JAK MYŚLIMY  

O CENTRUM 

MIASTA? 

MENTORING URBANISTYCZNY  

- OMÓWIENIE: użytkownik w przestrzeni publicznej,  

- WARSZTAT: jak zmienia się sposób naszego użytkowania 

                        przestrzeni publicznej? 

 
Zależnie od wieku i kondycji psycho-fizycznej odmiennie definiujemy nasze minimalne potrzeby 

dotyczące wyposażenia przestrzeni poza naszym domem. Nasze oczekiwania zmieniają się w 

czasie ze względu na nasze naturalne potrzeby ale też rosnące lub malejące aspiracje, 

kulturowe i ekonomiczne.  W zależności od mody oraz zachodzących w całym mieście zmian 

inaczej widzimy swoje potrzeby – inaczej widzimy oczekiwania swojej grupy społecznej. 

Planowanie powinno uwzględniać perspektywę dalszą niż dziś – jest to zwykle 20 lat – 

odpowiada to systemowi ustalania wieloletnich planów inwestycyjnych miasta, zaciągania 

kredytów mieszkaniowych, planowania biznesów, a w końcu jest to okres liczony jako 

dorastanie dzieci i istotnych zmian generacyjnych. Miejsca kształtowane są przez ludzi ale też 

miejsca kształtują nas i naszą społeczność.  

 

Warsztat miał za zadanie wypracowanie na pytanie jaka jest relacja Wrzeszcza Górnego  i  

centrum miasta oraz innych dzielnic. Co robimy w naszej dzielnicy a co poza nią ? Gdzie 

chodzimy a gdzie jeździmy autem czy autobusem? Czego nam potrzeba a co mamy w 
dzielnicy.  

MOJA PRZYSZŁOŚĆ WE WRZESZCZU GÓRNYM 

1. Czy chce Pan/Pani mieszkać we Wrzeszczu za 20 lat? Dlaczego? 

 

2.     Czy mieszkanie we Wrzeszczu jest dobrą inwestycją społeczną /życiową 

/finansową? Dlaczego? 

 

3.  Jeżeli będzie Pan/Pani mieszkać we Wrzeszczu za 20 lat, to jakie 

nawyki/zwyczaje/zainteresowania chce Pan/Pani kultywować dalej? Co chce 

Pan/Pani zacząć robić? 

 

4. Jeżeli będzie Pan/Pani mieszkać we Wrzeszczu przez następne 20 lat, to 

czego się Pan/Pani obawia? 

 

5.   Jeżeli będzie Pan/Pani mieszkać we Wrzeszczu przez następne 20 lat, to co 

w tej perspektywie Pana/Panią cieszy? 
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ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA 

wg. J. Gehl 
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MENTORING URBANISTYCZNY  

– Omówienie 2. Typy przestrzeni (struktur) miejskich  oraz ich charakterystyka 

  
W omówieniu warsztatu przybliżono uczestnikom rozumienie pojęcia struktury miejskiej. Określono jej 4 

podstawowe typy odróżniające się między innymi sposobem użytkowania i ukształtowania ogólnodostępnej 

przestrzeni miejskiej – przestrzeni miejskiej. Wprowadzono podstawowe kryteria oceny jakości przestrzeni 

miejskiej, pokazując, że urządzenie fizyczne (kształt) jest  niezbędnym, ale nie wyłącznym warunkiem powstania 

atrakcyjnego miejsca dla spotkań w dzielnicy.  

 

W najprostszy sposób formalny można opisać przestrzeń jako tę, która występuje między budynkami, tę gdzie 

każdy obywatel ma prawo przebywać i z niej korzystać. Jednakże nie oznacza to, że każda przestrzeń pomiędzy 

budynkami może być nazwana przestrzenią  publiczną.  Aby  nabrała  ona  takich  cech, winna spełniać 

przynamniej dwa z trzech warunków. Po pierwsze powinna posiadać specjalne znaczenie w życiu społecznym, po 

drugie jej forma winna stwarzać możliwości interakcji społecznych, zaś po trzecie winna być dostępna dla 

wszystkich, stanowić publiczną formę własności. 

 

W części warsztatowej na podstawie zamieszczonych w grupie  FB zdjęć krytykujących zaniedbanie przestrzeni 

wspólnych w dzielnicy (problem śmietników) przećwiczono wspólnie wyobraźnię planistyczną: co widzi zwykły 

obywatel a co widzi projektant - dostrzeganie potencjałów miejsc zaniedbanych oraz budowanie wyobrażenia  jak 

można by ten potencjał wykorzystać w danym miejscu i jako element składowy szerszego projektu/strategii. 

 

Rozpoczęto dyskusję nad wyznaczeniem odmiennych typów przestrzeni we Wrzeszczu i ich potencjalną odnowę. 

Pytania pomocnicze kierowały uczestników warsztatu pogłębiały rozumienie  kwestii projektowo-organizacyjnych. 

Śmietniki, bałagan, bariery nowych tras transportowych, 

zdewastowane drogi i skwery,  Zaniedbany Park Jaśkowej Doliny  
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Kto korzysta/ jest użytkownikiem przestrzeni? 
Kto jest/ Kto powinien być inicjatorem zagospodarowania? Kto buduje/ tworzy, utrzymuje 

(naprawia, dogląda) poszczególne przestrzenie? 

USŁUGI ZIELEŃ 

KOMUNIKACJA SPORT 

Jakie są niezbędne elementy dla funkcjonowania takiego typu przestrzeni – z czego się składają? W jaki sposób dobrze zorganizowana przestrzeń (każdy typ) może wpłynąć na styl życia, zdrowie, 
wychowanie dzieci, dobrą edukację, atrakcyjność dzielnicy, dobre samopoczucie mieszkańców? 

Czy jest zależność (jeśli tak, to jaka) między dobrą przestrzenią publiczną a powodzeniem/ rozwojem lokalnego 

biznesu? 
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TYPY PRZESTRZENI (STRUKTUR) MIEJSKICH PODSUMOWANIE 

WYNIKI WARSZTATU Z MIESZKAŃCAMI 
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OZNACZENIA 

Lasy 

Skwery / parki 

Wielkopowierzchniowe obiekty 

handlowe 

Kolej 

Drogi 

Węzły / skrzyżowania 

TERENY ROZWOJOWE: 

sportowo – rekreacyjne 

rekreacyjne – zielone 

usługowe – pierzeje  

obszary z przewaga usług 

ciągi piesze 

poprawa stanu istniejących 

chodników 

bezpieczne przejścia dla pieszych 

poprawa skrzyżowań 

 

 

 

 

Mieszkańcy wskazali przede wszystkim na funkcje usługową, 

która realizowana jest poprzez rozrastające się centra 

handlowe, które zabijają ulice handlowe, z których znany był 

Wrzeszcz. Pierzeje usługowe zapełniają się filiami banków, 

usług finansowych, które nie generują  życia miejskiego. 

Wizualizacją tych spostrzeżeń były ciągi usługowe pokazane 

schematycznie wzdłuż głównych ulic Wrzeszcza. 

Mieszkańcy wskazali przede wszystkim na funkcje 

usługową, która realizowana jest poprzez rozrastające się 

centra handlowe, które zabijają ulice handlowe, z których 

znany był Wrzeszcz. Pierzeje usługowe zapełniają się filiami 

banków, usług finansowych, które nie generują  życia 

miejskiego. Wizualizacją tych spostrzeń były ciągi usługowe 

pokazane schematycznie wzdłuż głównych ulic Wrzeszcza. 
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„Kraj wysokorozwinięty to nie taki, w którym 

każdy biedny ma samochód, tylko ten w 

którym bogaci jeżdżą komunikacją publiczną” 

 

Enrique Penalosa,  

były Burmistrz Bogoty/Columbia,  

zasłużony w walce o dobre miasto  

MENTORING URBANISTYCZNY  

– Wykład 3. Wykład  - Komunikacja w mieście – humanizacja przestrzeni 

drogi. 

 

Analiza rozwoju miast w Europie Zachodniej pokazuje ewolucję poglądów 

na temat relacji samochód-pieszy. W XIX wieku styl życia w mieście z 

natury rzeczy sprzyjał ruchowi pieszemu, w XX wieku wzrost motoryzacji 

wymusił rozwiązania, które doprowadziły do całkowitego rozdziału ruchu 

kołowego i pieszego tworząc dla nich oddzielne strefy. Uzyskano warunki 

dla bezpieczeństwa pieszych i wygody prędkiej jazdy aut, tworząc nowe 

niekorzystne uwarunkowania wynikające z masowego użycia samochodu 

osobowego oraz dostosowania rozwoju miasta do technicznych 

możliwości pojazdów. Dalekie dojazdy, korki, zanieczyszczenie powietrza, 

hałas, kryzys paliwowy, podziały miasta, zerwanie więzi społecznych, 

wzrost przestępczości a nawet otyłość -  wprowadziły nowe myślenie do 

teorii planowania miast. Zanegowano bezwzględne wsparcie dla rozwoju 

kołowego transportu indywidualnego i rozdziału ruchu, na rzecz rozwoju 

transportu publicznego i rowerowego oraz bezpiecznych sieci cyrkulacji 

pieszych. Przyjęto zasadę wsparcia integracji ruchów ii dostosowania do 

tego wymogu parametrów przestrzeni miejskiej. Wdrażane są smart-

rozwiązania techniczno-organizacyjne. 

Podobne parametry inny charakter miasta - porównanie alei  

Havla  w Gdańsku i Champ des Elysees w Paryżu 
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zapewnia poprawność 

funkcjonowania 

zapewnia estetykę 

rozwiązań 

D R O G A, ULICA 

INFRASTRUKTURA KRAJOBRAZ 

normy prawne  

(też akustyczne) 

 

ulica jako część 

przestrzeni publicznej 

PLATFORMA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

Charakter stylu życia  

Problem poprawy efektywności transportowej miasta charakteryzuje szereg zależności: 

1. Im więcej samochodów osobowych tym większe zapotrzebowanie na rozbudowę 

układu ulicznego o wysokich parametrach, 

2. Im bardziej „rozlane miasto” czyli większe rozproszenie zabudowy tym więcej 

samochodów osobowych i mniej opłacalna komunikacja publiczna, 

3. Im brzydsze i źle funkcjonujące miasto tym większe zapotrzebowanie na samochód 

indywidualny. 

 

Główne problemy związane z planowaniem ruchu kołowego, pieszego-rowerowego oraz 

transportu publicznego na dziś: 

• zmniejszenie zapotrzebowania na  użycie komunikacji indywidualnej – tańsze i 

zdrowsze życie w mieście, 

• zwiększenie dostępności do efektywnej czyli taniej i wygodnej komunikacji publicznej, 

• poprawa rozwiązań bezpiecznego i atrakcyjnego poruszania się piechotą i na 

rowerze 

• systemowe rozwiązywanie zapotrzebowania na miejsca parkingowe 

ZAGROŻENIE WYPADKAMI (BRAK BEZPIECZEŃSTWA) 

HAŁAS 

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA 
(SPALINY W RUCHU, WYZIEWY W SPOCZYNKU) 

PRZEGRZEWANIE POWIETRZA 

ZAJMOWANIE PRZESTRZENI 

BARIERY PRZESTRZENNE 

Uciążliwości związane ze strefami komunikacji – ulice, parkingi 

WRZESZCZ  GÓRNY  KU INTEGRACJI 
CZĘŚĆ I  - CZĘŚĆ OPRACOWANIA Z UDZIAŁEM MIESZKAŃCÓW 



Projekt realizowany w ramach programu  

Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG 

Partnerstwo: Patronat: 

Opracowanie: 

IM LEPSZE PRZESTRZENIE PUBLICZNE 

TYM WIĘKSZA ZGODA NA CHODZENIE PIESZO 

„Jeśli planujesz miasta dla ruchu kołowego i samochodów, masz w nim auta i ich uciążliwości, jeśli  

planujesz miejsca z myślą o ludziach, masz w mieście miejsce dla ludzi.” 

 Fred Kent, Project for Public Spaces 

Zależność jakością przestrzeni publicznej a rozwojem sieci 

drogowej w mieście jest bardzo złożona. Docenili ją Szwedzi 

przyjmując w 2010 roku Studium Rozwoju Miasta Sztokholm pod 

hasłem Promenadstaden, czyli Miasto Spacerów, planowanie 

miasta ma wspomagać funkcje miastotwórcze, gdzie przyjazne 

pieszym i rowerzystom ulice z lokalami w przyziemiu ulic są sceną 

dynamicznego życia miejskiego. www.stockholm.se/oversiktsplan. 
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Do najważniejszych elementów, istotnych dla tworzenia miasta sprzyjającego pieszym, jest wykreowanie 

rozległej oferty alternatywnych rozwiązań transportowych, w tym organizacyjnych:  

 

więcej wariantów podróży - mniej ruchu osobowych aut na ulicach  

 

Analizując rozwiązania drogowe zastanówmy się czy: 

1. wygoda, bezpieczeństwo i  atrakcyjność dla pieszego została uwzględniona, 

2. przystanki komunikacji publicznej są łatwo osiągalne 

3. zasadzono nowe aleje drzew, ochroniono istniejąco i przemyślano zieleń, tak by zawsze była atrakcyjna 

4. ścieżki rowerowe zaprojektowano dla użytkowników z różnych grup wiekowo-sprawnościowych, 

5. układ uliczny nie dominuje nad otoczeniem: miejscami licznie i często używanymi, zielenią rekreacyjną, 

   
Porównanie powierzchni:  Węzeł Zielony Tr,ójkąt w Gdańsku-Wrzeszczu i Skwer Kościuszki w Gdyni 
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PRZESTRZEŃ PUBLICZNA 
„PLACEMAKING” 

PARKOWANIE 

ROZBUDOWA UKŁADU ULICZNEGO 

ZWOLENNICY ZRÓWNOWAŻONEGO 
TRANSPORTU MIEJSKIEGO  

ZWOLENNICY MOTORYZACJI 
INDYWIDUALNEJ  

ST
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TY

 ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA 
TRANSPORTOWE: ROWER, ROWER 

MIEJSKI, CAR-SHARRING,  
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ROZDZIAŁ RUCHU KOEGZYSTENCJA RUCHU 
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DOMINUJĄCA DOKTRYNA  
ROZWOJU MIAST  

W LATACH 50-60-70 
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DOKTRYNA ROZWIJAJĄCA SIĘ OD LAT 80,  

DZIŚ POWOLI WCHODZĄCA DO STRATEGII 
ROZWOJU MIAST POLSKICH 

Główne problemy związane z planowaniem układu 

ulicznego w Gdańsku: 

• przestarzałe założenia polityki transportowej – 

projektowanie tras szybkiego ruchu zakładających 

astronomiczny wzrost komunikacji indywidualnej, 

• Inwestowanie środków publicznych w przewymiarowane, 

nieciągłe rozwiązania niszczące tkankę miejską, 

• Brak połączenia pomiędzy planowaniem przestrzennym 

(w modelu docelowym 2050) ulic jako części przestrzeni 

publicznej miasta – ulice jedynie dla funkcji komunikacji, 

• Niewiara w skuteczność alternatywnych rozwiązań 

transportowych: rower, zintegrowany transport publiczny, 

• Wadliwa polityka przestrzenna wspierająca rozwój 

miasta rozdzielającego obszary funkcjonalne i 

wspierające  suburbanizację. 

Główne przyczyny pogłębiania się skostnienia polityki transportowej 

miasta: 

• brak ogólnokrajowej debaty nad nowym modelem planowania miast 

w kontekście rozwiązań transportowych – stare normatywy 

techniczne, 

• nieadekwatne modele dla prognoz ruchu, 

• brak planowania strategicznego na poziomie dzielnic, 

• brak woli (wiedzy?) u liderów politycznych miasta, 

• inercja administracyjna, 

• pozorny pragmatyzm (pośpiech w uzyskiwaniu środków unijne), 

• populizm polityczny zamiast edukacji i promocji nowych rozwiązań. 
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GDAŃSK Wrzeszcz: Legionów, Hallera, Kościuszki  

Ulica to również aleja miejska , która 

może znajdować się w  różnych  

układach. Jej istnienie zmniejsza 

nagrzewanie się utwardzonych 

nawierzchni, zmniejsza w ten sposób 

wysuszanie powietrza, rozbija 

strumienie powietrza łagodząc wiatry, 

pozwala pyłom na zbieranie się na 

liściach przez co zmniejsza się 

zapylenie miasta. Wrażenia estetyczne 

zmienności pór roku, światłocienia, 

zapachu wpływają korzystnie na 
kondycje psychiczna mieszkańców 

Stockholm, Hammerby 
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Ulica to nie tylko pas jezdni, ale również infrastruktura 
techniczna o ustalonych parametrach i zasadach położenia. 

Stockholm, Hammerby 

Z opracowania UM Wrocław 
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Na użytek projektu QV opracowany został specjalny program zajęć dla międzynarodowej grupy studentów, V semestru dziennych studiów I stopnia na Wydziale 

Architektury Politechniki Gdańskiej. W ramach 30 godzin zajęć z projektowania urbanistycznego opracowali wizje rozwoju wybranych fragmentów dzielnicy. Comiesięczne 

warsztaty z lokalną społecznością stworzyły im niepowtarzalną okazję do wnikliwego zapoznania się z dzielnicą oraz zwyczajami, potrzebami i problemami lokalnej 

społeczności. Osobisty kontakt z mieszkańcami wykorzystany został przez studentów aby na bieżąco weryfikować swoje koncepcje przestrzenne. Ich pomysły podsuwały 

mieszkańcom nowy sposób widzenia potencjałów rozwojowych dzielnicy. Wyniki prac projektowych pokazano w trakcie warsztatów. Dwa z projektów semestralnych: 

WRZESZCZ  GÓRNY  KU INTEGRACJI 
CZĘŚĆ II  - CZĘŚĆ OPRACOWANIA Z UDZIAŁEM MIESZKAŃCÓW 

SPOŁECZNA AKADEMIA PLANOWANIA: projektowe warsztaty międzynarodowe 

abc NIEDŹWIEDNIK 

Joanna Burcza, Krzysztof Bladowski 

Słowackiego / Żołnierzy Wyklętych 

Aleksandra Zonakowska, Katarzyna Urbańska 
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KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA PROMOCJA : KONGRES TUPŁÓDŹ  2015 
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- ANALIZY I UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE 
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WIDOK NA WRZESZCZ DZISIAJ 

                                         i  WCZORAJ 

Górny Wrzeszcz obok Głównego, Starego Miasta i Oliwy stanowi jedną z szeroko 

rozpoznawalnych – w skali ogólnopolskiej - dzielnic Gdańska (niekoniecznie w podziale na 

Dolny i Górny, który jest istotny administracyjnie w samym Gdańsku). 

 

W 2013 roku Wrzeszcz świętował 750 lecie pojawienia się pierwszej wzmianki o miejscu 

Virest, które oznaczało osadę w miejscu gdzie na przestrzeni wieków rozwijała się (i rozwija 

dalej) dzielnica. 

 

Dziś Wrzeszcz to największa dzielnica Gdańska, którą łącznie (Górny i Dolny) zamieszkuje 

około 40 tys. Gdańszczan a poprzez uczelnie wyższe  w dzielnicy codziennie przebywa 

kilkadziesiąt tysięcy studentów . 

 

Historia Wrzeszcza jako osad i samodzielnych wsi sięga roku 1263 roku, do Gdańska został 

włączony w 1814 roku. Najbardziej dynamiczny rozwój Wrzeszcza dokonał się na przełomie 

XIX i XX w.  Odbudowa powojenna i przebudowa ukształtowały dzielnicę jako centrum 

usługowe na trasie głównych arterii Gdańsk – Gdynia. Poza domami handlowymi 

zlokalizowany został tu teatr (dziś Opera Bałtycka), siedziba telewizji gdańskiej, banki, 

restauracje w tym słynne niegdyś Cristal, Olimp.  

 

Współczesny Wrzeszcz przeżywa dynamiczny rozwój związany z nowymi inwestycjami m.in. 

na dawnych terenach wojskowych (historyczne koszary) i przemysłowych (dawny browar) i na 

skutek przebudowy terenów np. wieżowiec Neptun w miejscu galerii handlowej centrum, czy 

CH Manhattan.  

 

We Wrzeszczu historycznym rozbudowane były przestrzenie publiczne: rynek w okolicy 

dzisiejszego CH Manhattan, szerokie aleje, parki, Ogrody Jordanowskie i wówczas drugi w 

Europie ogólnodostępny, urządzony teren rekreacyjny – Park Jaśkowej Doliny. Wrzeszcz to 

dzielnica śródmiejska i jako taka powinna cechować się najwyższą jakością przestrzeni 

publicznych.  

 

Postrzeganie otoczenia, wizerunek miasta, dzielnicy kształtowany jest poprzez relacje 

społeczne w przestrzeni publicznej. Dynamiczny rozwój dzielnicy, proinwestycyjny kierunek 

rozwoju oddający w prywatne ręce coraz to nowe tereny oraz dyktat przepustowości ruchu 

kołowego skutkuje kurczeniem się miejsc miastotwórczych, a te które istnieją nie mają 

wysokiej jakości winnej w tak istotnym miejscu w strukturze Gdańska. 
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JAŚKOWA DOLINA POLITECHNIKA 

GDAŃSKA 

Historyczny wizerunek dzielnicy powszechnie utożsamiany jest z niezwykle charakterystycznymi obiektami architektonicznymi – Politechniką Gdańską, dworkami w malowniczej Jaśkowej Dolinie, 

willami w otoczeniu ogrodów, Parkiem Jaśkowej Doliny (lasem); układem urbanistycznym – willowe domy w otoczeniu ogrodów. We Wrzeszczu zakorzeniona jest funkcja handlowo – usługowa 

wzdłuż głównych traktów transportowych, gdzie mieściły się domy handlowe, targowiska a także parki (na miejscu dawnych cmentarzy). Politechnika Gdańska, teatry (wybrzeże, Miniatura) i Opera 

Bałtycka dopełniają śródmiejskiego charakteru dzielnicy. 

 

Dziś Wrzeszcz kojarzy się w pierwszej kolejności z ogromnymi centrami handlowymi: Galeria Bałtycka, Manhattan, kolejnymi po Olimpie wieżowcami Quattro Towers, Neptun. Przekształceniami 

ulic w anty miejskie korytarze transportowe tak jak Aleja Żołnierzy Wyklętych czy aleja Grunwaldzka, gdzie zlokalizowane usługi redukowane są coraz bardziej tzw. sektora FIRE (finanse, 

insurance, real estate). Z postrzegania dzielnicy zupełnie wyparte są parki, skwery ulice miejskie. Nie toczy się tu życie uliczne, nie ma śródmiejskiego gwaru, kawiarenek, ławek. Wrzeszcz to 

przystanek na drodze po zakupy, nie funkcjonuje na trójmiejskiej mapie atrakcji turystycznych.  

CENTRUM WRZESZCZA JAŚKOWA DOLINA - PARK 

QUATTRO TOWER CH    MANHATTAN CH  GALERIA BAŁTYCKA 
ALEJA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
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Wrzeszcz  - serce Gdańska 

 
ANALIZA LOKALIZACJI  METODĄ SWOT 

 

  SILNE STRONY 

 centralne położenie, doskonale skomunikowane 

 szybki dostęp do tras transportowych ponadlokalnych (S6, 

W-Z) 

 „silna” pozycja w strukturze funkcjonalno – przestrzennej 

miasta – usługi ponadlokalne 

 bezpośredni dostęp terenów leśnych 

 

 SŁABE STRONY 

 korytarze transportowe dezintegrują dzielnicę 

 węzły podporządkowane ruchowi kołowemu (ignorowanie 

pieszych) 

 słaby transport zbiorowy w głębi dzielnicy, poza  

bezpośrednim sąsiedztwem głównych ulic 

 

 SZANSE 

 nigdy nie nastąpi marginalizacja dzielnicy w strukturze 

miasta 

 silna identyfikacja dzielnicy w Aglomeracji i mieście dla 

budowy marki 

 

 ZAGROŻENIA 

 dalsza dezintegracja poprzez budowę nowych ulic – Nowa 

Politechniczna, Droga Czerwona 

 intensyfikacja zabudowy bez wizji roli dzielnicy  

 brak kompleksowej polityki parkingowej 

 
 
 

 



ANALIZY I UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE UŻYTKOWANIE TERENÓW WG STUDIUM M. GDAŃSKA 
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OZNACZENIA 

Zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna (intensywna) 

Zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna i jednorodzinna 

Zabudowa mieszkaniowo – 

usługowa 

Tereny usługowo – rekreacyjne 

 

Zabudowa usługowa 

 

Tereny przemysłowe, magazyny, 

składy 

Cmentarz komunalny 

 

Las 

 

Tereny zieleni urządzonej 

 

Tereny niezagospodarowane 

 

Zbiornik retencyjny 

 

Drogi, ulice, kolej 

 

Tereny inwestycyjne  

mieszkaniowe 

Tereny inwestycyjne mieszkaniowo 

– usługowe 

 

Centralne Pasmo Usługowe 

 

Zwarte kompleksy leśne TPK 
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ANALIZY I UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE UŻYTKOWANIE TERENÓW UJĘCIE OGÓLNE 

 



Projekt realizowany w ramach programu  

Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG 

Partnerstwo: Patronat: 

Opracowanie: 

We Wrzeszczu Górnym  znajdują się całkiem  duże powierzchniowo tereny 

inwestycyjne. Są to głównie obszary podlegające przekształceniom:  (1) tereny dawnych 

koszar wojskowych (historycznych Czarnych Huzarów potem Wojska Polskiego) 

stopniowo przekształcane przez prywatnego inwestora  w obszar zabudowy 

mieszkaniowo – usługowy. Drugim większym obszarem inwestycyjnym jest teren w 

południowo – wschodniej części dzielnicy (2) również w rękach prywatnych docelowo  

ma stanowić zabudowę mieszkaniowo – usługową. Istotne dla rozwoju dzielnicy są 

rezerwy terenowe uczelni wyższych -  Politechniki  (3) i Uniwersytetu. (4)  

 

Innym znaczącym trendem w rozwoju Wrzeszcza są lokalizowane tu budynki 

wysokościowe jak na przykład biurowiec Neptun  (5) i zespół budynków mieszkaniowych 

Quatro Towers (6). Ceny gruntów i śródmiejski charakter dzielnicy z pewnością  

poskutkują kolejnymi (7) na przykład w okolicy dworca. W okolicy zbiornika retencyjnego 

Srebrzysko planowana jest rozbudowa cmentarza komunalnego (8). 

 

Duże kontrowersje wśród mieszkańców budzą plany  budowy kolejnych 

wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (9), których w dzielnicy jest już kilka. 

 

Centralne Pasmo Usługowe (CPU)  obejmuje w zasadzie całość zabudowy  od alei 

Grunwaldzkiej do terenów leśnych / parkowych. Koncentracja usług skutkuje problemem 

lokalizacji miejsc postojowych zarówno dla korzystających z nich mieszkańców Gdańska 

jak i mieszkańców dzielnicy. 

 

Istotne znaczenie będą miały przesz kształcenia  układów transportowych, w tym 

najbliższa inwestycja planowana do realizacji trasa tzw. Nowej Politechnicznej (10). 
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ANALIZY I UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE 

tereny gminne/ w użytkowaniu wieczystym 

tereny Skarbu Państwa/ w użytkowaniu wieczystym tereny Kościoła 

tereny prywatne 

tereny Spółki prawa handlowego i inne podmioty ewidencyjne 

treny powiatu  

WRZESZCZ  GÓRNY  KU INTEGRACJI 
CZĘŚĆ II  - CZĘŚĆ OPRACOWANIA EKSPERCKIEGO 

Realizacja systemu przestrzeni 

publicznych powinna być 

realizowana w ramach własności 

gminnych. Schemat struktury 

własności pokazuje, że miasto 

nadal jest gospodarzem znacznej 

ilości terenów w dzielnicy. We 

własności gminne (kolo żółty na 

powyższym schemacie)  znajduje 

się przede wszystkim Park 

Jaśkowej Doliny (tereny leśne), 

tereny wokół zbiornika 

retencyjnego Srebrzysko, ulice 

(poza głównymi arteriami), 

skwerów a także znaczna część 

podwórek wewnątrz kwartałów 

zabudowy.  Istotna część terenów 

należy do przedsiębiorstw 

państwowych – wyższych uczelni 

(kolor bladoróżowy). Świadczy to o 

istotnym wpływie planów 

rozbudowy campusów na 

funkcjonowanie dzielnicy i stanowi 

ogromną szanse na podniesienie 

jakości przestrzeni publicznej. 

Największe powierzchniowo tereny 

inwestycyjne znajdują się w rękach 

prywatnych (kolor błękitny), które z 

uwagi na lokalizację nie powinny 

zostać odgrodzone od tkanki 

dzielnicy. 
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ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRENNEGO 
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ANALIZY I UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE ROZWÓJ PRZESTRZNNY WRZESZCZA  
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1813 1890 1930 



Projekt realizowany w ramach programu  

Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG 

Partnerstwo: Patronat: 

Opracowanie: 

Źródło:  Studium Ogólnomijeskich 

Przestrzeni Publicznych, BRG 2013 

Park Jaśkowej Doliny to dziedzictwo przestrzeni publicznych na skalę krajową. W 

miejscu udostępnionego publicznie ok parku leśnego (od ok. 1803r.) ufundowano (z 

kasy miejskiej i ze zbiórki publicznej) i urządzono około 1832r. drugi w Europie park 

miejski służący rekreacji (Volkspark). Na wzgórzach i w dolinach urządzono  ścieżki 

spacerowe, punkty widokowe, place zabaw, estradę, podium do tańca, bufety i 

restaurację. Po wojnie park przekształcono w las komunalny. O przywrócenie 

dawnej świetności od lat starają się miejscy aktywiści i radni dzielnicowi. 

ANALIZY I UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE – ELEMENTY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - JAŚKOWEJ DOLINY 

 CZĘŚĆ II  - CZĘŚĆ OPRACOWANIA EKSPERCKIEGO 

WRZESZCZ  GÓRNY  KU INTEGRACJI 
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WRZESZCZ  GÓRNY  KU INTEGRACJI ANALIZY I UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE – ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 
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WRZESZCZ  GÓRNY  KU INTEGRACJI ANALIZY I UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE – DZIEDZIECTWO KULTUROWE 
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Istotne uwarunkowania transportowe: 

-Zrealizowana w  skrajnie 

nieprzyjaznej  pieszym formie aleja 

Żołnierzy Wyklętych 

-- obawa mieszkańców że taką samą 

formę będzie miała tzw. nowa 

Politechniczna 

-- ponadto utrzymywana od lat 

rezerwa pod tzw. Drogę Czerwoną 

budzą niezwykle ostry konflikt 

-- efektem jest szeroka debata nad 

kształtem układu drogowego w 

mieście 

 

-Na wnioski należy poczekać do 

czasu opracowania specjalistycznych, 

pogłębionych studiów transportowych. 

 



Projekt realizowany w ramach programu  

Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG 

Partnerstwo: Patronat: 

Opracowanie: 

NOWA POLITECHNICZNA NA ODCINKU DO STUDZIENKI 

WIZJA CIĄGU PIESZO  JEZDNEGO oprac. FRAG 

CZĘŚĆ II  - CZĘŚĆ OPRACOWANIA EKSPERCKIEGO 

WRZESZCZ  GÓRNY  KU INTEGRACJI ANALIZY I UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE – UKŁAD DROGOWO TRANSPORTOWY 

 

 

ALTERNATYWA DLA PRZEBIEGU TZW.NOWEJ POLITECHNICZNJE – oprac. BRG 2015 

NOWA POLITECHNICZNA ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE oprac. FRAG  
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Schemat B: POTENCJAŁY /  WALORY Schemat A:   BARIERY Schemat C: KONFLIKTY 

Czynniki wpływające na kształt przestrzeni dzielnicy 

usystematyzowano w grupy: 

bariery przestrzenne (sch.A)  do których zaliczono 

głównie korytarze transportowe: trasę kolejową (1), 

trasę kolei PKM (2) oraz otoczoną ekranami Aleję 

Żołnierzy Wyklętych (3). Jako barierę rozwoju 

przestrzennego raczej w ujęciu krawędzi niż 

przeszkody przestrzennej określono tereny leśne 

TPK oraz parku Jaśkowej doliny (4). 

1 

2 

3 

4 

Potencjały i walory dzielnicy (sch. B)  to elementy o 

największym potencjale dla budowania nowoczesnej 

wizji funkcjonowania dzielnicy. Z uwagi na dziedzictwo 

historyczne i znaczenie dla mieszkańców kluczowe 

wydaje się być przywrócenie pierwotnej świetności 

Parkowi Jaśkowej Doliny (5), szansa jest także 

modelowe rozwiązanie przestrzeni publicznych na 

terenie osiedla Garnizon (6) oraz włączenie w życie 

dzielnicy terenów campusu PG i UG (7). Duży 

potencjał stanowią okolice Opery Bałtyckiej i 

przystanku SKM Politechnika (8) 

5 

6 

Elementy przestrzenne planowane do realizacji 

budzące największe kontrowersje  to miejsca  

konfliktowe (sch. C). Najaktualniejszym problemem jest 

planowana budowa tzw. Nowej Politechnicznej (9) 

budzącym kontrowersje z uwagi na możliwość 

wyburzenia historycznych pierzei ul. Do Studzienki. 

Kontrowersje budzi rozbudowa centrów handlowych 

(10) oraz niewykorzystana szansa na 

zagospodarowanie zbiornika retencyjnego Srebrzysko 

(11). Najstarszym konfliktem jest zaś przebieg tzw. 

Drogi Czerwonej (12). 
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CZĘŚĆ II  - CZĘŚĆ OPRACOWANIA EKSPERCKIEGO 

WRZESZCZ  GÓRNY  KU INTEGRACJI 

Źródło:  Studium Ogólnomijeskich 

Przestrzeni Publicznych, BRG 2013 

W 2013 roku zostało opracowane Studium Ogólnomiejskich Przestrzeni Publicznych, które określałoby te przestrzenie miasta, które winny być ujęte jako formalne przestrzenie publiczne wskazane w 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Celem opracowania było też określenie wizji rozwoju, struktury tych przestrzeni  oraz ocena jakości i kierunki rozwoju. 

Fakt opracowania takiego dokumentu wskazuje na wzrost świadomości wagi miastotwórczych i społecznie potrzebnych obszarów miasta, gdzie będzie toczyło się jego życie. Może sugerować też 

przełom w traktowaniu miasta jako modernistycznej maszyny do mieszkania.  

 

Dokument ten dla Wrzeszcza Górnego  i Dolnego (słusznie analizowanych wspólnie)  wskazuje że największy potencjał drzemie wzdłuż Alei Grunwaldzkiej oraz w okolicy historycznych skwerów i 

placów, co jest oczywiste, jednak traktuje przestrzenie publiczne niejako „inżyniersko” i nieco powierzchownie. Brak jest analizy „użytkowania” terenów przez mieszkańców oraz wizji przekształceń 

Wrzeszcza  uwzględniającego jego śródmiejski charakter w rejonie ciągów transportowych. Zakasujące jest również pominięcie terenów zielonych, Parku Jaśkowej Doliny, okolic zbiornika retencyjnego 

Srebrzysko czy też potoku Strzyży jako przestrzeni publicznej. Materiał ten to dobry punkt wyjścia do pogłębionej analizy w skali dzielnicy. Tereny wyznaczone w tym dokumencie niewątpliwie stanowią 

szkielet, wokół którego rozwijać będzie można nowocześnie postrzegane miasto. 

Potencjalne miejsca rozwoju przestrzeni 

publicznych we Wrzeszczu  jako rozwinięcie 

„szkieletu” / głównej osi, które  powinny zostać 

przeanalizowane w trakcie warsztatów z 

mieszkańcami. 

 

Tereny zielone / rekreacyjne: 

1. Park Jaśkowej Doliny 

2.  Zbiornik retencyjny Srebrzysko 

3.  skwery i tereny zielone 

4.  Park przy Politechnice 

Tereny komunikacji pieszo – 

rowerowej: 

5. Okolica Galerii Bałtyckiej 

6. Okolice Politechniki i 

Uniwersytetu 

7.  ulica Słowackiego 

Tereny usługowe (szeroko pojęte) 

8.  Okolica przystanku SKM 

Politechnika 

9.  Okolica Opery Bałtyckiej i 

Multikina 
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- ZAŁOŻENIA mikrostrategii – przyjęta metoda  

- ELEMENTY mikrostrategii 

- POWIĄZANIA PRZESTRZENNE w mikrostertegii  

 

 

 

 

WRZESZCZ  GÓRNY  KU INTEGRACJI 
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PRZYJĘTA METODA 

Współpraca międzydzielnicowa  
na rzecz lepszego zagospodarowania terenów nadwodnych  stanowi 

jeden z najistotniejszych tematów mogących wpłynąć na zmianę 

wizerunku dzielnicy Orunia  i jej potencjał gospodarczo-społeczny. 

PROBLEMY: 

• nieefektywny  dialog,   

• infrastruktura, 

komunikacja   

• brak wizji dla rozwoju w 

dzielnicach  

ZASOBY: 

• ludzie 

• środowisko 

• infrastruktura  

WYZWANIA:  

ZMIANA WIZERUNKU  

DZIELNICY 

budowa nowoczesnej  

wizji rozwoju dzielnic i jej  

konsekwentna realizacja   

Ustawiczna kampania społeczna  
na rzecz wiedzy o dzielnicy, mieście i planowaniu 

Poszerzająca grono osób o podobnej wiedzy o procesie miejskim 

mogących stanowić partnerów dla dialogu ze środowiskiem 

profesjonalnym  

Społeczne obserwatorium zmian  
Systematyczna praca nad zbieraniem informacji o pełnym zakresie 

skutków wprowadzanych zmian oraz wypływających stąd nowych 

potrzebach i możliwościach. . 

Stała debata i współpraca   
Ze wszystkimi podmiotami (aktorami) działającymi na terenie 

dzielnicy: pracodawcy, właściciele, wspólnoty, instytucje miejskie 

mającymi wpływ na  przyszłość dzielnicy oraz uczelniami wyższymi i 

instytucjami kultury. Okrągły Stół Dzielnicy. 

Monitoring problemów  
działającymi na terenie dzielnicy (pracodawcy, właściciele, 

wspólnoty) oraz instytucjami miejskimi mającymi wpływ na  

przyszłość dzielnicy. 

WRZESZCZ  GÓRNY  KU INTEGRACJI 
CZĘŚĆ III  -  OPRACOWANIE ZBIORCZE MIKROSTRATEGIA 
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DZIAŁANIA 

TAKTYCZNE 

DZIAŁANIA 

NAPRAWCZE 

DZIAŁANIA 

STRATEGICZNE 

WIZERUNEK 

DZIELNICY 

Zmiana wizerunku dzielnicy, poza czytelnym sygnałem woli politycznej ze strony włodarzy, 

wymaga aktywizacji mieszkańców wokół trzech kategorii działań:  

a. działania strategiczne – monitorowanie, opiniowanie oraz składanie 

konstruktywnych uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, studiów rozwoju transportu 

czy innych dokumentów strategicznych i planistycznych determinujących rozwój dzielnicy, w 

punktach które zagrażają jej rozwojowi „w zgodzie z naturą”; 

b. działania taktyczne – animowanie wydarzeń, pobudzanie 

aktywności sąsiedzkiej i koalicji międzyosiedlowych oraz lobbowanie w kreatywny sposób za 

postulatami społecznej strategii rozwoju dzielnicy; 

c. działania naprawcze – stworzenie listy miejsc wymagających 

poprawy/naprawy, w celu stopniowego i systematycznego niwelowania skutków już podjętych 

decyzji, które konserwują stereotypowy wizerunek dzielnicy. 

Dla uzyskania istotnych efektów niezbędna jest synergia tych działań.  

 
Niektóre wymagają kompetencji społecznych, inne świadomości i obycia w strukturach 

urzędowych. Mieszkańcy, zarówno w pojedynkę, jak i stowarzyszeni w grupy, znajdą wśród 
propozycji zawartych w Strategii pole do własnej aktywności obywatelskiej 

Praca nad zmianą wizerunku dzielnicy, w każdej z trzech kategorii działań będzie 

wykonywana przez mieszkańców z różnych środowisk i różnych części dzielnicy. Każdy 

mieszkaniec posiada inne kompetencje, dysponuje różnymi zasobami czasowymi, 

ekonomicznymi itd.. Ważne, aby przekaz płynący z działań na rzecz dzielnicy, został 

wzmocniony czytelnym i wspólnym dla wszystkich hasłem, które w zrozumiały sposób 

kontrastować będzie z obecnym wizerunkiem. 

WRZESZCZ podzielone  wyspy funkcjonalne  

WRZESZCZ zintegrowane serce Gdańska – nadaje rytm życiu miasta 

Mikrostrategia WRZESZCZ GÓRNY KU INTEGRACJI 

WRZESZCZ  GÓRNY  KU INTEGRACJI 
CZĘŚĆ III  -  OPRACOWANIE ZBIORCZE MIKROSTRATEGIA 

PRZYJĘTA METODA 
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BLOK 1 

BLOK 2 

BLOK 3 

DZIAŁANIA 

TAKTYCZNE 

DZIAŁANIA 

STRATEGICZNE 

DZIAŁANIA 

NAPRAWCZE 

 

MIKROSTRATEGIA  

  

BLOK 4 

na rzecz wizji i rozwoju obejmujące dokumenty miejskie lobbujące poprawę uchybień 

GRUPY  

PROBLEMÓW ZASOBY 

BLOK 1 

BLOK 2 

BLOK 3 

BLOK 4 

BLOK 1 

BLOK 2 

BLOK 3 

BLOK 4 

 

 

 

 

Mikrostrategia to dokument o charakterze narzędzia używanego do dialogu pomiędzy stronami wypracowującymi wspólne decyzje na temat przyszłości przestrzeni 

wspólnych w dzielnicy. Mikrostrategia jest jak ramą pozwalająca ustalić wspólne działanie na rzecz dzielnicy. Nie jest dokumentem prawa i można ja zmieniać dostosowując 

do zmiennych uwarunkowań czy rodzących się nowych pomysłów i potrzeb. Uwzględnia istniejące w dzielnicy zasoby podpowiadając jak je wykorzystać dla rozwiązywania 

zidentyfikowanych problemów. Zawarte w mikrostrategii treści pozwalają na  skuteczne integrowanie lokalnej społeczności do sprawnego dialogu z władzami miasta 

poprzez: 

a. Pracę nad wypracowaniem konkretnych rozwiązań dla spraw i miejsc problemowych 

b. Rzeczowe wnioskowanie i opiniowanie dokumentów  prawa miejscowego sporządzanych przez miasto 

c. Lobbowanie wśród osób publicznych i prywatnych na rzecz dobra wspólnego dzielnicy 

WRZESZCZ  GÓRNY  KU INTEGRACJI 
CZĘŚĆ III  -  OPRACOWANIE ZBIORCZE MIKROSTRATEGIA 

SCHEMATY DZIAŁAŃ 
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IDEOWY SCHEMAT PRZEKSZTAŁCEŃ DZIELNICY 

Wrzeszcz Górny traci integralność i wewnętrzną 

spójność poprzez rozcinanie tkanki dzielnicy trasami 

transportowymi. Nieprzyjazne pieszym, faworyzujące 

ruch kołowy tworzą  bariery przestrzenne  trudne do 

pokonania w codziennym użytkowaniu i eliminują 

wszelkie przejawy „życia ulicy”. W ujęciu ogólnym 

miejskim Wrzeszcz to dwie punktowe koncentracje 

usług handlu i wyższe uczelnie (głównie Politechnika) 

funkcjonujące niejako eksterytorialnie  w dzielnicy. 

Niewykorzystany potencjał rekreacyjny Parku 

Jaśkowej Doliny powoduje, że nie pełni on należnej 

roli w strukturze dzielnicy., tym bardziej, że nie 

prowadza do niego czytelne ciągi piesze.  

 

 

Wrzeszcz Górny dysponuje ogromnym 

potencjałem wykreowania  dzielnicowych  centrów 

aktywności . Każde z takich miejsc w strukturze 

odpowiadałoby na aktualne problemy 

doskwierające mieszkańcom : miejsca rekreacji 

nie tylko dla małych dzieci  ale także dla innych 

grup społecznych, koncentracje drobnych usług 

codziennej potrzeby, udostępnione dla potrzeb 

dzielnicowych miejsca  centach handlowych (jak 

np. mediateka i GAS w CH Manhattan) oraz 

punkty integracji campusu PG  z dzielnicą. 

 

 

Najważniejsze z punktu widzenia mikrostrategii 

jest wykreowania nowych połączeń pieszych 

pomiędzy głównymi punktami dzielnicy. Spinając 

istniejącą tkankę siecią atrakcyjnych uliczek, 

łączących skwery, parki, place, sklepy i otwartą 

na dzielnicę Politechnikę Gdańską  pozwoli 

odwrócić trend fragmentaryzacji i dezintegracji 

Wrzeszcza.. 

 

 

Chcąc stworzyć hasło przewodnie dla Strategii, wyszliśmy od tego, co najwyraźniej podkreślali mieszkańcy Wrzeszcza Górnego w toku warsztatów i innych spotkań a także w dotychczasowych 

dyskusjach na temat przekształceń dzielnicy – problemu barier istniejących i potencjalnych, koncentracji monofunkcyjnych obiektów handlowych i zamkniętej na współuczestniczenie w życiu 

dzielnicy kampusów Politechnik i Uniwersytetu. Wizualnym obrazem dyskusji jest zaproponowany schemat rozwoju idei integracji wewnętrznej Wrzeszcza Górnego. 
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Czynniki wpływające na kształt przestrzeni dzielnicy 

usystematyzowano w grupy: 

bariery przestrzenne (sch.A)  do których zaliczono 

głównie korytarze transportowe: trasę kolejową (1), 

trasę kolei PKM (2) oraz otoczoną ekranami Aleję 

Żołnierzy Wyklętych (3). Jako barierę rozwoju 

przestrzennego raczej w ujęciu krawędzi niż 

przeszkody przestrzennej określono tereny leśne 

TPK oraz parku Jaśkowej doliny (4). 

1 

2 

3 

4 

Potencjały i walory dzielnicy (sch. B)  to elementy o 

największym potencjale dla budowania nowoczesnej 

wizji funkcjonowania dzielnicy. Z uwagi na dziedzictwo 

historyczne i znaczenie dla mieszkańców kluczowe 

wydaje się być przywrócenie pierwotnej świetności 

Parkowi Jaśkowej Doliny (5), szansa jest także 

modelowe rozwiązanie przestrzeni publicznych na 

terenie osiedla Garnizon (6) oraz włączenie w życie 

dzielnicy terenów campusu PG i UG (7). Duży 

potencjał stanowią okolice Opery Bałtyckiej i 

przystanku SKM Politechnika (8) 

5 

6 

Elementy przestrzenne planowane do realizacji 

budzące największe kontrowersje  to miejsca  

konfliktowe (sch. C). Najaktualniejszym problemem jest 

planowana budowa tzw. Nowej Politechnicznej (9) 

budzącym kontrowersje z uwagi na możliwość 

wyburzenia historycznych pierzei ul. Do Studzienki. 

Kontrowersje budzi rozbudowa centrów handlowych 

(10) oraz niewykorzystana szansa na 

zagospodarowanie zbiornika retencyjnego Srebrzysko 

(11). Najstarszym konfliktem jest zaś przebieg tzw. 

Drogi Czerwonej (12). 
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Główne konkluzje z prowadzonych dyskusji popartych wynikami analiz polityki miejskiej wobec Wrzeszcza Górnego: 

Lokalizacja w sercu miasta jest atutem, jednak z punktu widzenia mieszkańców powoduje marginalizację głosów strony społecznej domagającej się udziału w decyzjach rozwoju przestrzennego 

dzielnicy i miasta.  

 

Wysoka renta gruntów i „skazanie na sukces”  niemal każdej  inicjatywy budowalnej w dzielnicy powoduje presję inwestycyjną, która przy tak gęstej zabudowie generuje ostre konflikty. 

Jednocześnie Wrzeszczanie deklarują ogromne przywiązanie do „swojej” dzielnicy i widzą możliwości harmonijnego rozwoju w oparciu o istniejące, lokalne potencjały. 

CZĘŚĆ III  -  OPRACOWANIE ZBIORCZE MIKROSTRATEGIA 
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Potencjalne miejsca rozwoju przestrzeni publicznych we Wrzeszczu  

jako rozwinięcie „szkieletu” / głównej osi, które  powinny zostać 

przeanalizowane w trakcie warsztatów z mieszkańcami. 

 

Tereny zielone / rekreacyjne: 

1. Park Jaśkowej Doliny 

2.  Zbiornik retencyjny Srebrzysko 

3.  skwery i tereny zielone 

4.  Park przy Politechnice                                     

Tereny komunikacji pieszo – rowerowej: 

5. Okolica Galerii Bałtyckiej 

6. Okolice Politechniki i Uniwersytetu 

7.  ulica Słowackiego 

       przejścia dla pieszych 

Tereny usługowe (szeroko pojęte) 

8.  Okolica przystanku SKM Politechnika 

9.  Okolica Opery Bałtyckiej i Multikina 

1 
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4 
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Ciągi transportowe – kolej 

Ciągi transportowe – ulice 

skrzyżowania 

 

 

Przestrzeń publiczna o znaczeniu 

ponadlokalnym 

Przestrzeń publiczna o znaczeniu 

lokalnym 

Tereny zielone – rekreacyjne 

 

Tereny usługowe – publiczne, 

sportowe 

Połączenia ciągami pieszymi 

 

Planowane drogi 

Przyjazne pieszym przejścia 

 

 

 

SCHEMAT ROZWOJU PRZESTRZENI PUBLICZNYCH WE WRZESZCZU GÓRNYM 
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W toku prac nad mikrostrategią rozwoju przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Górnym zredagowano główne założenia w postaci 4 bloków tematycznych, porządkując toczącą 

się w dzielnicy debatę na temat przyszłości. W 4 hasłach zawarto główne potencjały lokalne, które można wykorzystać dla  poprawy jakości przestrzeni wspólnej, ulic, placów, 

skwerów, zieleńców, parków, innych miejskich (publicznych) lub wspólnotowych  terenów niezagospodarowanych lub źle urządzonych. Wypracowane hasła mogą również służyć 

za inspirację prywatnym właścicielom i przedsiębiorcom, chcącym w swą działalność wpisać lokalne potencjały. W hasłach bloków ujęto: 

1. ważny potencjał rozwoju dzielnicy, 

2. przykłady działań  jakie lokalne społeczności mogą podejmować lub inicjować w celu uzyskania poprawy jakości życia w dzielnicy, 

3. pokazano korelacje pomiędzy plami problemowymi  a możliwościami pracy na rzecz zmiany na lepsze. 

BLOK 1  

 

MIKROSTRATEGIA  

WRZESZCZ GÓRNY KU INTEGRACJI 

  

SERCE MIASTA 
- potencjał  lokalizacji  w centrum miasta, dzielnica „skazana na sukces” 

WRZESZCZ NA ZIELONO 
- Potencjał zieleni, drzewa i pomniki przyrody, ogrody, park Jaśkowej Doliny 

WIEDZA  I  ŻYCIE 
- potencjał wynikający z lokalizacji campusu Politechniki i Uniwersytetu 

BLOK 2  

BLOK 3  

BLOK 4  
INTERAKTYWNY WRZESZCZ 

- Wrzeszcz jako centrum innowacji społecznych, działalności, centrum życia studenckiego, alternatywne szlaki turystyczne 

WRZESZCZ  GÓRNY  KU INTEGRACJI 
CZĘŚĆ III  -  OPRACOWANIE ZBIORCZE MIKROSTRATEGIA 

STRUKTURA  MIKROSTRATEGII 
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SERCE MIASTA 
- potencjał  lokalizacji  w centrum miasta, dzielnica 

„skazana na sukces” 

WIEDZA  I  ŻYCIE 
- potencjał wynikający z lokalizacji campusu 

Politechniki i Uniwersytetu 

WRZESZCZ NA ZIELONO 
- potencjał zieleni, drzewa i pomniki przyrody, 

ogrody, park Jaśkowej Doliny 

INTERAKTYWNY WRZESZCZ 

- Wrzeszcz jako centrum innowacji społecznych, 

działalności, centrum życia studenckiego, alternatywne szlaki 

turystyczne 

BLOKI tematyczne nie są ściśle adresowane do konkretnie wyznaczonych 

granicami obszarów i miejsc. Rysunek ilustruje obszary o większej koncentracji 

potencjałów i problemów odpowiadających parametrom odrębnego BLOKU. Takie 

podejście pozwala na konstruowanie nowych koncepcji projektowych czerpiąc z 

mikrostrategii jak z inspiracji a nie ustalonego sztywnego planu. 

IDEOGRAM  PRZESTRZENNEGO 

ROZMIESZCZENIA  OBSZARÓW 

DZIAŁAŃ 

WRZESZCZ  GÓRNY  KU INTEGRACJI 
CZĘŚĆ III  -  OPRACOWANIE ZBIORCZE MIKROSTRATEGIA 

ZASADA  DZIAŁANIA  MIKROSTRATEGII 
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ZAŁOŻENIA  MIKROSTRATEGII 

Aktywności i inwestycje 

Od podwórka 

do opery 
AGORA 

SERCE MIASTA 
- potencjał  lokalizacji  w centrum miasta, dzielnica „skazana na sukces” 

Każda usługa 

w zasięgu 

spaceru 

Perły 

architektury 

willowej 

Święto ulicy 

„pod 

patronem” : 

Batory,  

Stachura, 

Pilecki … 

Integracja 

Wrzeszcza 

(Dolnego i 

Górnego) 

Ginące zawody 

Blok  I  SERCE MIASTA odnosi się do lokalizacji Wrzeszcza w centrum miasta, nie 

tylko geometrycznym ale też funkcjonalnym. Ideą działań jest maksymalne 

wykorzystanie tej cechy dzielnicy – lokalizacja, która „skazuje na sukces”. To 

największy potencjał w odniesieniu do całego Gdańska. Istotnym elementem tego 

bloku jest przywrócenie Wrzeszczowi ulic handlowych, odwrócenie trendu 

zamierania życia na ulicy na rzecz wielkich centrów handlowych. Promocja 

Wrzeszcza jako celu wizyt miłośników architektury, urbanistyki, tradycji willowego 

przedmieścia. Odzyskanie podwórek i uliczek przywrócić życie miejskie, uaktywni 

lokalną społeczność.  

Blok II skierowany jest na projekty i działania, których celem jest integracja 

obszaru Politechniki i Uniwersytetu w tkankę dzielnicy zarówno fizycznie poprzez 

otwarcie bram jak i w ramach działań społecznych. Wykorzystanie wzajemnego 

potencjału w relacji mieszkańcy – studenci doprowadzi do rozkwitu Wrzeszcza. W 

obliczu problemów demograficznych miasta a historycznych dzielnic w 

szczególności kilkadziesiąt tysięcy studentów przebywających co dzień we 

Wrzeszczu to niedocenione i niewykorzystane źródło inspiracji, kooperacji. 

Studenci to niekończący się strumień klientów, potencjalnych mieszkańców i 

miłośników dzielnicy. Rozpoczęcie współpracy pozwoli też na eliminację 

istniejących problemów np. parkingowego. 

WIEDZA  I  ŻYCIE 
- potencjał wynikający z lokalizacji campusu Politechniki i Uniwersytetu 

Źródło 

inspiracji i 

wiedzy 

Laboratorium 

miasta 
„Otwarte bramy 

uczelni” 

Platforma 

wymiany 

informacji studenci 

- mieszkańcy 

Parking nasz 

codzienny 

Glokalizacja 

Ulice handlowe 

ORUNIA DO MIASTA 

Studencie -  

pokochaj 

Wrzeszcz 
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Pikniki 

Rodzinne w 

Parku  

Park Jaśkowej 

Doliny perłą 

Gdańska 

Odkryjmy potoki 

Wrzeszcza  

Zielony rynek 
Konkurs na 

najpiękniejsze 

podwórko 

Chrońmy 

zwierzęta 

Blok  III  WRZESZCZ NA ZIELONO dotyczy podkreślanego przez mieszkańców 

potencjału dzielnicy  jakim  są liczne tu historyczne parki w tym perła: Park 

Jaśkowej Doliny, ogrody, aleje czy pojedyncze cenne stare drzewa. Znajdziemy tu 

również łącznik do tradycji dzielnicy jako willi podmiejskich pośród natury.  

Potencjał ten jest największym walorem podkreślanym przez mieszkańców a w 

szczególności dostęp do otwartych terenów – wzgórz morenowych porośniętych 

drzewami. Wspólne pielęgnowanie zieleni jest działaniem zarówno wspólnoto 

twórczym jak i promocyjnym. Jest tez istotnym polem interakcji lokalnej 

społeczności z władzami na rzecz obszarów zaniedbanych mogących w istotny 

sposób zmieniając swój charakter odmienić postrzeganie dzielnicy.  

 

Blok IV INTERAKTYWNY WRZESZCZ to nawiązanie do głosu studentów 

stanowiących niewykorzystany dotychczas potencjał społeczny. Celem działań 

ujętych w tym bloku mają być inicjatywy poprawiające relacje Wrzeszczan z bracią 

studencką, tak aby wzajemnie dopełniać swoje potrzeby. W bloku ujęta jest także 

działalność na rzecz miasta w ogóle. Wrzeszcz stanowi silny głos w dyskusji o 

mieście a aktywiście z Wrzeszcza często dają impuls do zmian np. poprzez 

promocję i wprowadzenie w mieście Budżetu Obywatelskiego. Wrzeszcz może 

stanowić platformę wymiany myśli społecznej. Kilkanaście tysięcy studentów to 

nieprzebrany zasób pomysłów na życie – niech rozpoczynają się tutaj – przecież 

człowiek to najlepsza inwestycja. Eksperymenty i innowacje przyczynia się do 

trwałego ożywienia dzielnicy.  

Mieszkańcy 

zadowoleni i 

dumni z 

Wrzeszcza 

Forum 

dyskusyjne 

rozwoju 

dzielnicy i 

miasta 

Alternatywne 

szlaki 

turystyczne 

Zacznij we 

Wrzeszczu: 

Start - up 

Mobilnie i 

nowocześnie 

Centrum 

inicjatywy 

obywatelskiej 

Miejskie ogrody 

warzywne 

Zbiorniki 

retencyjno - 

rekreacyjne 

WRZESZCZ NA ZIELONO 
- potencjał zieleni, drzewa i pomniki przyrody, ogrody, park Jaśkowej Doliny 

INTERAKTYWNY WRZESZCZ 
- Wrzeszcz jako centrum innowacji społecznych, działalności, centrum życia 

studenckiego, alternatywne szlaki turystyczne 

WRZESZCZ  GÓRNY  KU INTEGRACJI 
CZĘŚĆ III  -  OPRACOWANIE ZBIORCZE MIKROSTRATEGIA 

ZASADA  DZIAŁANIA  MIKROSTRATEGII 

Trasa starych 

drzew i 

pomników 

przyrody 

Parkami i 

skwerami przez 

Wrzeszcz 

Bitcoin 
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AGORA 
Każda usługa w zasięgu 

spaceru 

Idea / motywy działania 

NOWE DZIAŁANIA 

SERCE MIASTA 
- potencjał  lokalizacji  w centrum 

miasta, dzielnica „skazana na 

sukces” 

WRZESZCZ  GÓRNY  KU INTEGRACJI 
CZĘŚĆ III  -  OPRACOWANIE ZBIORCZE MIKROSTRATEGIA 

ZASADA  DZIAŁANIA  MIKROSTRATEGII 

Schemat zakłada uzupełnianie i rozwijanie go przez mieszkańców. 

Przedstawione w Strategii aktywności są propozycjami.. Jest to metoda 

budowania wizji, a nie gotowy projekt. 

 

AGORA 
Mieszkańcy odczuwają brak charakterystycznego dla dzielnic swoistego 

centrum – dawniej był to targ lub targowisko, dziś nie ma takiego miejsca. 

Pomimo dużego zagęszczenia zabudowy forum takie mogłoby znajdować 

się w okolicy dworca, jednocześnie mogłoby pełnić funkcję łącznika 

przestrzennego pomiędzy dwoma Wrzeszczami.   

 

KAŻDA USŁUGA W ZASIĘGU SPACERU 
Wrzeszcz oferuje niemal każdy rodzaj usługi – od szewca po naukę 

języka chińskiego, znajdują się tu pracownie artystyczne i edukacyjne: od 

żłobka po studia. Zasób ten zebrany w formie przewodnika czy 

informatora pozwoli na lepsze dotarcie do potencjalnych klientów 

przyczyniając się do rozwoju dzielnicy. 

 

Wizja zagospodarowania szarego, betonowego toczenia CH Manhattan 

Schemat uaktywnienia ulic w opozycji do wielkpowierzchniowych centów 

handlowych 
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Schemat zakłada uzupełnianie i rozwijanie go przez mieszkańców. 

Przedstawione w Strategii aktywności są propozycjami.. Jest to metoda 

budowania wizji, a nie gotowy projekt. 

 

LABORATORIUM MIASTA: - Projekt dotyczy realnego 

zaangażowania studentów do projektowania przestrzeni publicznych 

– studenci dysponują przebogatym doświadczeniem obserwacji 

otwartego świata,. Realizacja wizji pozwoli przenieść się na 

światowy poziom wizerunku miasta. 
 

OTWARTE BRAMY UCZELNI – to projekt wynikający z wielokrotnie 

podkreślanej eksterytorialności campusów. Otwarcie bram na sobotnie 

jarmarki czy warsztaty oraz wdrożenie programów aktywizacji osób 

starszych a nawet kursów podnoszących kwalifikacje zapewni zarówno 

integrację  przestrzenna jak i społeczną. 
 

 

Laboratorium 

miasta 

Idea / motywy działania 

NOWE DZIAŁANIA 

„Otwarte bramy 

uczelni” 

WIEDZA  I  ŻYCIE 
- potencjał wynikający z 

lokalizacji campusu Politechniki 

i Uniwersytetu 

NOWE DZIAŁANIA 

WRZESZCZ  GÓRNY  KU INTEGRACJI 
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Wizja zagospodarowania parkingu przy ulicy Lendziona 

Schemat uaktywnienia  tereny Politechniki i Uniwersytetu oraz 

wykorzystania badaczy i naukowców do poprawy bezpieczeństwa  



Projekt realizowany w ramach programu  

Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG 

Partnerstwo: Patronat: 

Opracowanie: 

Schemat zakłada uzupełnianie i rozwijanie go przez mieszkańców. Przedstawione 

w Strategii aktywności są propozycjami.. Jest to metoda budowania wizji, a nie 

gotowy projekt. 

 

PARK JASKOWEJ DOLINY PERŁĄ GDAŃSKA – to najstarszy w Polsce 

park założony z ideą wspólnotowego wykorzystania przez mieszkańców. W 

parku od niedawna prowadzone są punktowe inwestycje ale brakuje wspólnej 

spójnej wizji.  Po opracowaniu wizji łatwiej będzie skoordynować działania i 

przywrócić świetność temu miejscu. 

 

ZBIORNIKI RETENCYJNO – REKRACYJNE – zrealizowana sieć zbiorników 

pełnić powinna funkcje nie tylko inżynieryjną ale także rekreacyjna. Woda w 

mieści stanowi bezkonkurencyjną atrakcję. Zagospodarowanie wokół 

zbiornika może być także podzielone na mniejsze zadania pod warunkiem 

opracowania całościowej koncepcji programowej. 

Idea / motywy działania 

NOWE DZIAŁANIA 

Park Jaśkowej 

Doliny perłą 

Gdańska 

Zbiorniki 

retencyjno - 

rekreacyjne 

WRZESZCZ  GÓRNY  KU INTEGRACJI 
CZĘŚĆ III  -  OPRACOWANIE ZBIORCZE MIKROSTRATEGIA 

ZASADA  DZIAŁANIA  MIKROSTRATEGII 

Wizja zagospodarowania zbiornika retencyjnego Srebrzysko 

Schemat uaktywnienia  tereny Politechniki i Uniwersytetu oraz 

wykorzystania badaczy i naukowców do poprawy bezpieczeństwa  

WRZESZCZ NA ZIELONO 
- potencjał zieleni, drzewa i pomniki 

przyrody, ogrody, park Jaśkowej Doliny 
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INTERAKTYWNY WRZESZCZ 
- Wrzeszcz jako centrum innowacji społecznych, 

działalności, centrum życia studenckiego, 

alternatywne szlaki turystyczne 
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Schemat zakłada uzupełnianie i rozwijanie go przez mieszkańców. 

Przedstawione w Strategii aktywności są propozycjami.. Jest to metoda 

budowania wizji, a nie gotowy projekt. 

 

CENTRUM INICJATYWY OBYWATELSKIEJ – Wrzeszcz to 

doskonałe miejsce rozwoju inicjatyw obywatelskich jako dynamicznie 

rozwijająca się dzielnica. Forum wymiany myśli  przy jednoczesnym 

ich wdrażaniu – od nowoczesnych nie katalogowych rozwiązań 

przestrzeni publicznych po aktywny udział w życiu społecznym i 

politycznym miasta. 
 

 
Centrum  

Inicjatywy 

Obywatelskiej 

Idea / motywy działania 

NOWE DZIAŁANIA 

NOWE DZIAŁANIA 

WRZESZCZ  GÓRNY  KU INTEGRACJI 
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Wizja zagospodarowania placu zabaw w Parku Uphagena 

Schemat wskazujący na miejsca węzłowe rozwoju przestrzeni publicznych 

we Wrzeszczu 



Projekt realizowany w ramach programu  

Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG 

Partnerstwo: Patronat: 

Opracowanie: 

WARIANTY 

Wariantowanie mini strategii  może nastąpić na kilku 

płaszczyznach:  

 

WARIANT A – kompleksowa realizacja całości 

założeń ministrategii  - zgodnie z  przyjętym 

schematem. 

 

 

WARIANT B – wybór jednego bloku działań  jako 

priorytetu i  uruchomienie działań mających na celu jego 

realizację 

Wybór jednego wariantu i jego realizacja pozwoli zdobyć 

doświadczenia i umożliwi  opracowanie metod dla 

sprawnego wdrażania pozostałych elementów. Stanowić 

może punkt odniesienia  dla opracowania metod wdrożeń 

pozostałych bloków. 

 

 

 

WARIANT C – natychmiastowej realizacji 

poszczególnych elementów wymienionych wyżej bloków 

poprzez wybór działań nie wymagających nakładów 

finansowych ani zmian czy tez aktualizacji dokumentów 

miejskich. 

Wariant ten stanowiłby  inicjację działań na rzecz 

realizacji całości wizji poprzez  stopniową aktywizację 

mieszkańców i organizacji pozarządowych wspólnie z 

jednostkami miejskimi. 

 

 

 

DZIAŁANIA 
TAKTYCZNE 

DZIAŁANIA 
STRATEGICZNE 

DZIAŁANIA 
NAPRAWCZE 

na rzecz wizji i rozwoju obejmujące dokumenty  
miejskie 

lobbujące poprawę 
 uchybień 

BLOK 1 

BLOK 2 

BLOK 3 

BLOK 4 

BLOK 1 

BLOK 2 

BLOK 3 

BLOK 4 

BLOK 1 

BLOK 2 

BLOK 3 

BLOK 4 

WARIANT B 

WARIANT C 

DZIAŁANIA 
TAKTYCZNE 

DZIAŁANIA 
STRATEGICZNE 

DZIAŁANIA 
NAPRAWCZE 

na rzecz wizji i rozwoju obejmujące dokumenty  
miejskie 

lobbujące poprawę 
 uchybień 

BLOK 1 

BLOK 2 

BLOK 3 

BLOK 4 

BLOK 1 

BLOK 2 

BLOK 3 

BLOK 4 

BLOK 1 

BLOK 2 

BLOK 3 

BLOK 4 

WRZESZCZ  GÓRNY  KU INTEGRACJI 
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WARIANTOWANIE 
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WDROŻENIE  

CZĘŚĆ IV – wdrażanie mikrostrategii   

 

- NARZĘDZIA społecznego planowania przestrzeni i współpracy 

mieszkaniec-urzędnik 
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NARZĘDZIA społecznego planowania przestrzeni i współpracy mieszkaniec-

urzędnik 

 

Mikrostrategia ukazuje potencjały dzielnicy w formie wykreowanych POTRZEB i 

przekłada je na możliwe choć nie jedyne rozwiązania projektowe. Ideą takiego 

podejścia  jest zainicjowanie działań dalszych.  

Jak pokazuje schemat, strategia ukazała POTRZEBY, które wymagają dalekiej 

drogi do realizacji, a i nawet po jej zakończeniu dalej będą wymagać monitoringu 

oraz ewentualnej reakcji.  

 

Przestrzeni publiczne są terenami dla wszystkich użytkowników. Warsztaty „Quo 

vadis… „ pokazały, iż dialog między różnymi grupami, decydentami i mieszkańcami 

jest istotny. Skoro udało się wpracować pierwszy element, przy kolejnych etapach 

realizacji projektu należałoby kontynuować zasadę partnerstwa. Należy zadbać by 

odpowiedni partnerzy uczestniczyli w procesie projektowania nowych przestrzeni 

otwartych od samego początku procesu oraz dopilnować, aby 

o ile to możliwe, ich wymagania i potrzeby  były spełnione. 

 

Głównymi podmiotami biorącymi udział w projektowaniu przestrzeni są różne 

grupy, które ilustruje schemat.  

•Opracowano a podstawie WSKAZÓWKI DO OPRACOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI MIEJSKICH- Strategia Działania3.3. 

W ramach programu URBSPACES – Urban spaces –enhancing the attractiveness and quality of the urban environment  
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CZĘŚĆ IV – WDRAŻANIE MIKROSTRATEGII 

NARDZĘDZIA społecznego planowania przestrzeni i współpracy mieszkaniec-urzędnik 

 

Forum Wrzeszczańskiego Działania 

 

W Gdańsku przeżywamy renesans aktywności społecznej. W niejednej dzielnicy prężnie działają Rady Dzielnic, NGO-sy, 

grupy nieformalne, spółdzielnie, czasami pojedynczy mieszkańcy. Wydaje się jednak, że deficytem jest wspólna komunikacja, 

dzielenie się doświadczeniami, obowiązkami i sukcesami. Staramy się zrobić wiele dla własnej dzielnicy, ale nie do końca 

potrafimy skoordynować te działania z innymi grupami mieszkańców o podobnych celach. Część potencjału lokalnej 

społeczności może zostać zmarnowana. Powstaje więc pytanie – gdzie i jak rozmawiać o działaniach? 

 

W trakcie ostatnich warsztatów zaproponowaliśmy formułę, którą jest Forum Osowskiego Działania. Poniżej kilka zasad, które pomogą 

działać i planować wspólne działania.  

1. FOD powinien opierać się na zasadach, które umożliwią wszystkim mieszkańcom i grupom równość i szacunek wobec siebie, ale 

skanalizują tematykę rozmów na działania.  

2. Otwarte spotkania w lokalnej społeczności powinny odbywać się kilka razy w roku (np. co kwartał). Zasady są proste:  1. 

Opowiadamy o działaniach - chwalimy się, pytamy, przyłączamy się; 2. Nikt nie jest prezesem, ani właścicielem forum – jesteśmy 

wspólnotą; 3.Każde działanie lub projekt wymaga lidera lub koordynatora; 4. Nie zgłaszamy pomysłów na działania, jeśli nie 

chcemy ich prowadzić; 5. Nie skupiamy się opisywaniu problemów, ale na rozwiązaniu ich. 

3. Aby krótko przedstawić swoje działania musimy krótko określić ich: cel, koordynatora, typ działania – czy są to działania 

lobbingowe, inwestycyjne, społeczne i o jakiej tematyce (może odnosić się do bloków tematycznych), przybliżone terminy,  

szacunkowy budżet, zespół i kogo do niego potrzebujemy.  

4. Dzięki dobrze skonstruowanym spotkaniom forum wspomaganym narzędziami internetowymi, możemy zapewnić sobie dobrą 

koordynację i przegląd lokalnych działań, zachęcić do zaangażowania nowych mieszkańców i co ważne – monitorować efekty 

działań, zarówno swoich jak i samorządu.  
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Mikrostrategia zainicjowała pewien proces, który ma szansę przekuć się w wymierne rezultaty.  Proces, który zainicjował POTRZEBY, powinien 

trwać na długo zanim powstaną wszelkie projekty przekształcenia przestrzeni publicznej, jak i po zakończeniu procesu przekształcenia. Dialog 

społeczny wielopłaszczyznowy, jest kluczowym zagadnieniem tego etapu. Można wyróżnić cztery kolejna etapy realizacji: 

1) Przygotowanie – zbieranie informacji o potencjalnym miejscu i potrzebach jego użytkowników  

2) Projekt – wszystko, co dotyczy tworzenia nowej wizji miejsca, biorąc pod uwagę wyżej wymienione fakty  

3) Wdrożenie – zadanie budowania i obsadzania roślinnością nowej przestrzeni miejskiej 

4) Utrzymanie, zarządzanie i monitorowanie – działając zgodnie z przeznaczeniem nowego miejsca. 

 

Etapy wymienione są w porządku chronologicznym, gdzie etap zarządzania i monitoringu może być również traktowany jako etap prowadzący do 

fazy początkowej projektu następnego. Każdy z tych etapów można rozbić na cykl odrębnych kroków, ale ponad całym tym procesem musi stać 

całościowa wizja i koordynator, który tę wizję prowadzi do przodu i pilnuje, aby wszystkie zainteresowane strony odgrywały w niej przypisane sobie 

role. 
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WARIANTOWANIE  

WARIANTOWANIE MIKROSTRATEGII   
 

    Mikrostrategia dzielnicy składa się z bloków tematycznych, które 

ułatwiają stosowanie jej w różnych wariantach przez grupy 

mieszkańców zainteresowane odmiennymi aspektami życia w 

dzielnicy. Taka budowa opracowania umożliwia wykorzystywanie 

jej w części lub dowolnych konstelacjach, ukazując jednakże 

istniejące współzależności życia w dzielnicy. Budowania różnych 

niewykluczających się wariantów rozwoju dzielnicy wspomaga 

dialog pomiędzy odmiennymi grupami interesów prowadzony w 

lokalnej społeczności.  
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PODSUMOWANIE  

 Dziękujemy za lekturę mikrostrategii. 

Wszystkie uwagi związane z warsztatami  

i mikrostrategią  prosimy  kierować do: 

 Wojciech Chmielewski: e-mail: aw23@wp.pl, Rada Dzielnicy Wrzeszcz Gr. 

Przemysław Kluz: p.kluz@gfis.pl, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej 
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