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Quo Vadis, Gdańsku?
Odpocząć w cieniu drzew – relacja z konferencji podsumowującej realizację projektu.

W sobotę, 24. października 2015 historyczny gmach główny Politechniki Gdańskiej gościł
licznych zaproszonych ekspertów różnych dziedzin nauki – od inżynierów ruchu po
socjologów – oraz dziesiątki zainteresowanych studentów, działaczy społecznych,
urzędników miejskich i mieszkańców Gdańska na konferencji podsumowującej działania
przeprowadzone w ramach projektu Quo Vadis, Gdańsku. Mieszkańcy planują swoje
miasto. Promocja wypracowanych dokumentów mikrostrategii – zebranych przez
profesjonalistów namacalnych świadectw zaangażowania mieszkańców w planowanie
przestrzenne zgodnie z zamierzeniami organizatorów stała się punktem wyjścia do dalszej –
publicznej i kuluarowej – debaty, porównania doświadczeń, wreszcie do nawiązania
znajomości, które powinny zaowocować dalszym poszerzeniem wiedzy i pola działania
naukowców i lokalnych aktywistów.
Ciekawe tematy, doskonali goście z: Łodzi, Poznania, Sztokholmu, Gliwic, Warszawy i oczywiście
prelegenci z Gdańska. Ponadto gorące dyskusje o stanie i kierunkach procesów partycypacyjnych
w planowaniu przestrzennym w Polsce i o tym po co strategie dla dzielnic. Wszystko na
Dziedzińcu Heweliusza Politechniki Gdańskiej. - podsumował w ramach podziękowań dla
uczestników Przemysław Kluz z Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, organizatora
warsztatów i konferencji.

Mikrostrategie
Po oficjalnym powitaniu gości i krótkim wprowadzeniu do problematyki partycypacji w planowaniu
miast przygotowanym przez Artura Celińskiego, wiceprezesa fundacji Res Publica Res Publica,
politologa i eksperta od polityki kulturalnej oraz dialogu obywatelskiego głos otrzymali
koordynatorzy i zespoły projektowe odpowiedzialne za sporządzenie mikrostrategii dla czterech
dzielnic Gdańska, urbanistki: Gabriela Rembarz, Justyna Martyniuk-Pęczek, Barbara Zgórska,
Barbara Marchwicka i Agnieszka Jurecka oraz Przemysław Kluz.
Wrzeszcz Górny jest właściwie drugim centrum miasta i przeprowadzano tutaj już wiele
warsztatów z mieszkańcami, Orunia ze swoimi problemami społecznymi czy komunikacyjnymi
czeka na rewitalizację, Osowa jest prawie osobnym miasteczkiem, zaś Ujeścisko żywiołowo się
rozwija – uzasadnia maksymalnym zróżnicowaniem wybór dzielnic uczestniczących w projekcie
Przemysław Kluz.

W ramach wstępu i podsumowania omówiono metodologię warsztatów zwracając przy tym m. in.
uwagę z jednej strony na sukces w postaci zebrania pewnej liczby stałych uczestników spotkań i
przekonanie do współpracy na równych zasadach ekspertów i amatorów, z drugiej zaś na brak
powodzenia w zbudowaniu zespołów, które w identycznym składzie zbierałyby się na każdej z
edycji warsztatów.

Uwaga ta niestety w największej mierze dotyczyła spotkań wrzeszczańskich. Jednocześnie jednak
z prezentacji mikrostrategii dla tej dzielnicy wyłaniał się z pewnością materiał najbogatszy,
wyraźnie stawiający wyzwanie złożoności potencjału i problemów dzielnicy, zawierający
pogłębione studium lokalnych konfliktów i sposobów ich rozwiązania. Z kolei spotkania w dzielnicy
Ujeścisko-Łostowice niespodziewanie ujawniły drzemiący na tym wielkim, „wyspowo”
zagospodarowanym obszarze potencjał społeczny, pragnienie integracji i troskę o wysoką jakość
niedawno skolonizowanej przestrzeni.
Wrzeszcz – ku integracji
Każdą z dzielnic autorki dokumentów trafnie opisały stosownym motto i znakiem graficznym:
Orunia do miasta, Osowa ku Naturze, Wrzeszcz ku integracji... Autorka dokumentu
wrzeszczańskiej mikrostrategii Barbara Zgórska interpretuje to hasło jako konieczność pogodzenia
pozornie sprzecznych interesów i sposobów korzystania z przestrzeni. Wyłaniający się z
opracowania obraz sprzeczności, konfliktów oraz izolowanych aktywności w połączeniu z niemal
inwentaryzatorskim rozpoznaniem największych atutów Wrzeszcza pozwolił odkryć niewidzialną i
niewykorzystaną sieć integrujących połączeń między poszczególnymi strefami topograficznymi i
funkcjonalnymi.
Wrzeszcz to serce miasta. Jego przyszłość to wykorzystanie centralnego położenia, potencjału
Politechniki Gdańskiej, bogatej i nieco zapomnianej zieleni. Ekspozycja ciągów pieszych wśród
kameralnej historycznej zabudowy jako wysokiej jakości przestrzeni publicznej i alternatywy dla
dzielących miasto arterii komunikacyjnych pozwoli na wytworzenie połączeń między dworcem,
parkami, uczelnią i obiektami handlowymi, które przestaną być wyspami w mieście. - podobnymi
słowami opisuje swoją tezę wrzeszczańska urbanistka.

Całość dopełniał wskazówki realizacji społecznie inspirowanego zadania inwestycyjnego z
podziałem na etapy i kompetencje uczestników stanowiące gotowy do wdrożenia schemat
działania w oparciu o lokalną grupę inicjatywną. Szczegóły w ramach osobnego podsumowania
omówił twórca koncepcji Wrzeszczańskiego Forum Działania Przemysław Kluz.
Pokłosie
Kolejny punkt konferencji stanowiło podsumowanie dorobku projektu zrealizowane w konwencji
spotkania przedstawicieli partnerów społecznych projektu z Łukaszem Pancewiczem, urbanistą,
projektantem z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.

Krzysztof Koprowski reprezentujący dzielnicę Wrzeszcz Górny przypomniał, że we Wrzeszczu
odbyły się już dziesiątki edycji warsztatów mniej lub bardziej dosłownie dotykających udziału
mieszkańców w procesie projektowania miasta, co pozostało nie bez wpływu na wahania
frekwencyjne podczas spotkań Quo Vadis. Jego zdaniem podczas gdy inicjatyw zmierzających do
przekucia głosu społeczeństwa w projekty pojawia się coraz więcej zainteresowanie mieszkańców
spada, do czego przede wszystkim przyczynia się brak poczucia wpływu na realne zmiany, czego
przykładem było choćby niedawne zagospodarowanie Placu Anny Walentynowicz nie nawiązujące
w żaden sposób do koncepcji przygotowanych wcześniej w ramach warsztatów Biura Rozwoju
Gdańska.
W kontekście zaprezentowanej wizualizacji ul. Dmowskiego wzorowanej na nowoczesnym
kopenhaskim parku Koprowski zwraca też uwagę na ciągle zmieniający się kontekst: Rzeczy
pokazane w mikrostrategii już się dzieją. Planowanie w mieście jest dynamiczne. Trasa Wrzeszcz
– Południe, której koncepcję niedawno przedstawiono nie tylko uwalnia przestrzeń przed dworcem
od samochodów ale idzie krok dalej powiększając ten węzeł komunikacyjny o linię tramwajową.
Nie odpocznę w cieniu drzewa, które zasadziłem. - tak z kolei podsumowuje działania zmierzające
do poprawy estetyki miasta Grzegorz Barczewski, uczestnik spotkań na Ujeścisku i Oruni.
Opowiadając o swoich spacerach z psem po nietkniętych jeszcze przez cywilizację opłotkach
dzielnicy wraca przy tym uwagę że poruszanie się pieszo jest jedyną metodą rzeczywistego
poznania okolicy pozwalającą dostrzec i docenić jej piękno. Warto obserwować, docenić każde
miejsce, jego klimat, krajobraz. Niekoniecznie z okna samochodu w drodze do pracy i z powrotem.
Mieszkaniec Ujeściska porównuje przy tym przykład XVIII-w. Alei Zwycięstwa z Al. Havla pytając
co stało na przeszkodzie by zaaranżować tę ostatnią w podobny sposób projektując parkową
zieleń i uzupełniając funkcję komunikacyjną o wartość dodaną.

Na głos Agnieszki Ważnej z Osowej w sprawie otwartości i przejrzystości w dyskusji z
mieszkańcami i planowaniu odpowiada z sali Jan Kosiedowski z Biura Projektów Budownictwa
Komunalnego, jednego z partnerów Quo Vadis. Treść jego wypowiedzi właściwie powtarza jeden z
wniosków z wrzeszczańskiego spotkania, którego znany gdański inżynier budowy dróg był
gościem. - Konieczne jest wypracowanie języka rozmowy z ludźmi, którzy nie rozumieją wykresów
i schematów. Brak dyskusji na etapie koncepcji powoduje, że protesty zaczynają się jak już na
budowę wchodzą koparki.
Inżynier dodatkowo wraca do przykładu Al. Havla przypominając o tym, że tego typu obiekty nie
zawsze mają szanse zostać poprzedzone studiami i zebraniem opinii mieszkańców. - Aleja Havla
została zbudowana na mocy spec-ustawy. Nie było na to czasu. Ponadto prawo przetargowe
pozwala wygrać najtańszej firmie, która zleci projekty kilku drobnym pracowniom: od dróg, latarni,
kanalizacji, których pracy nikt nie koordynuje. - konkluduje, nie bez żalu, Kosiedowski.

Miasto Spacerów
Na kolejny blok konferencji złożyły się prezentacje doświadczeń z praktyki w dziedzinie planowania
partycypacyjnego na przykładach z innych miast. Monika Rudeńska, reprezentująca urząd miejski
w Sztokholmie omówiła wdrażaną aktualnie w tym mieście strategię planistyczną zwaną
Promenadstaden. Założenie podporządkowane proponowanej hierarchii środków komunikacji
promuje ruch pieszy i dąży do minimalizacji potrzeby używania samochodów prywatnych.
Realizacji tego postulatu wypracowanego mają służyć wysoka jakość przestrzeni publicznych –
przekształcenie ulic komunikacyjnych w aleje – oraz wspieranie rozwoju lokalnych centrów
pozwalające na ograniczenie podróży do śródmieścia celem załatwienia podstawowych spraw.

Naturalnie, szczegóły rozwiązań krystalizują się w ramach współpracy planistów z mieszkańcami:
- Spotkania – zależnie od dzielnicy – potrafią przyciągnąć pełne sale lub wręcz nie zainteresować
nikogo. Wpływają na to pochodzenie mieszkańców – Sztokholm jest miastem wielokulturowym - i
stopień urbanizacji. Sytuacje konfliktowe zazwyczaj generują tłumy na spotkaniach. Każdy chce
się wypowiedzieć. Miasto Spacerów to radykalny pomysł ale Helsinki idą krok dalej. Przyglądamy
się... - mówi urbanistka.
Trzeba iść do ludzi...
Nawiązując do wypowiedzi poprzedniczki Wojciech Kłoskowski, ekspert ds. rewitalizacji miast
decyduje się na opowieść o jeszcze bardziej międzynarodowym tle, potwierdza też własnym
doświadczeniem, że największe zainteresowanie partycypacją pojawia się zawsze tam, gdzie jest
największa potrzeba zmian. Ogłasza wreszcie koniec epoki projektanta oderwanego od kontekstu
oraz odwrócenie schematu, w którym to projektant edukuje mieszkańca.

- Architekt na studiach wyobraża sobie, że będzie siedział przed komputerem, a tu trzeba iść do
ludzi... W Brazylii to są setki pracowników społecznych idących w miasto, do każdej faveli.
Spotkania potrafią wypełnić wielkie hale sportowe. Czy chodzi o brazylijski temperament? Czy
Polacy mają mniej temperamentu niż Anglicy. Warsztaty rewitalizacyjne w Chelsea Barracks w
Londynie też przyciągały tłumy bo wymagała tego sytuacja w dzielnicy.
Punkty widzenia
Punktem kulminacyjnym konferencji i jednocześnie okazją do poznania jeszcze innych perspektyw:
samorządowca, urzędnika, społecznika, projektanta i naukowca był panel dyskusyjny pod hasłem
Obywatele dla Demokracji w planowaniu miasta moderowany przez Artura Celińskiego. Jednym z
ciekawszych świadectw była wypowiedź jednego z liderów ruchu miejskiego Prawo do Miasta,
obecnego zastępcy prezydenta Poznania o tym jak zmieniła się jego percepcja planowania i
zarządzania miastem po objęciu urzędu. Edyta Damszel-Turek, nowa dyrektor Biura Rozwoju
Gdańska, uczestniczka wrzeszczańskich spotkań Quo Vadis, która dzięki nim poznała drugą
stronę społecznego planowania przypomniała z kolei wszystkie dotychczasowe prace i inicjatywy
Biura zmierzające do poddania procesu planistycznego jak najpełniejszej kontroli społecznej
poprzez
organizację
warsztatów,
konsultacji
i
współpracę
z
radami
dzielnic.

Trudno chyba o lepsze podsumowanie wszystkich prezentacji i dyskusji niż słowa prof. Tomasza
Parteki, eksperta, wykładowcy PG i Członka Prezydium Komitetu Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju PAN nawiązujące do wypowiedzi Grzegorza Barczewskiego z Ujeściska.

- Możemy odpocząć w cieniu drzew, które zasadzimy, tylko trzeba wcześniej sadzić!

Można to rozumieć jako radę, odezwę i wyzwanie dla mieszkańców, dzielnicowych aktywistów ale
również projektantów i polityków. Zawiera się w tym zarówno morał opowieści profesora o tym jak
zaangażowanie kilku osób zainspirowało sąsiadów by w PRL-owskiej rzeczywistości zmienić
zaniedbany skwerek w jego dzielnicy w namiastkę sąsiedzkiego ogrodu, jak i tezy inż.
Kosiedowskiego o potrzebie wykreowania wspólnego języka i dialogu, który rozpoczyna proces
planowania, a nie pojawia się dopiero w postaci protestu, gdy jest już na to za późno.

Paneliści i prelegenci konferencji podsumowującej projekt Quo Vadis, Gdańsku:
Maciej Wudarski - przedstawiciel poznański ruch miejski „Prawo do Miasta”, Z-ca
Prezydenta Poznania, współautor „Anty-Bezradnika przestrzennego”,
Iwona Sagan - prof. UG, dr hab. Uniwersytet Gdański, geograf, członkini Rady Studium
SUIKZP,
Edyta Damszel-Turek -
Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska,
Łukasz Pancewicz - dr inż. arch. Politechnika Gdańska, Miejska Pracownia Urbanistyczna
w Łodzi,
Wojciech Kłosowski - niezależny ekspert ds. rewitalizacji miast,
Monika Rudeńska -
planistka, Urząd Miejski w Sztokholmie,
Moderator: Artur Celiński - ekspert ds. polityki kulturalnej, Res Publica, z-ca red.
naczelnego Magazynu Miasta.

Więcej informacji na stronie wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/775728672549065/

Wykorzystano ilustracje pochodzące z portalu dzielnicowego Osowa.com (fot. M. Biernat)
oraz dokumentu mikrostrategii dla dzielnicy Wrzeszcz Górny (oprac. B. Zgórska)

Organizatorzy i partnerzy:
Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Politechnika Gdańska, Sopocka Szkoła Wyższa
Partner lokalny: Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

