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Quo Vadis, Gdańsku?
Wiele wątków – wspólna przyszłość

W środę 12. listopada odbyła się pierwsza z sześciu zaplanowanych sesji warsztatów
urbanistycznych wrzeszczańskiej odsłony projektu Quo Vadis, Gdańsku?. Związane z nim
wydarzenia odbywają się równolegle w czterech dzielnicach miasta, a jego organizatorzy
mieli okazję już wcześniej spotkać się z mieszkańcami i entuzjastami Oruni i Osowej.
Pomimo iż ostatecznie wrzeszczanom nie udało się pobić rekordu frekwencyjnego należącego do
Oruni, dzielnicy, w której główny organizator przedsięwzięcia – Gdańska Fundacja Innowacji
Społecznej koncentruje na co dzień większość swoich działań, duża liczba deklaracji uczestnictwa
wymusiła ogłoszone na kilka dni wcześniej przeniesienie spotkania z siedziby Rady Dzielnicy
Wrzeszcz Górny do pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 45. Szkolna stołówka, w której ostatecznie
odbyły się warsztaty pomieściła ostatecznie ponad 40 zainteresowanych mieszkańców, lokalnych
aktywistów i wspomagających ich wolontariuszy – studentów kierunków projektowych Politechniki
Gdańskiej i Sopockiej Szkoły Wyższej.

Koszula bliższa ciału?
Każda z grup, na jakie podzielili się uczestnicy otrzymała po trzy jednakowe zadania, które w intencji
organizatorów miały pomóc ich członkom uświadomić sobie własne miejsce w przestrzeni i życiu
dzielnicy, a przy tym, w ramach dyskusji wewnątrz zespołu, wzajemnie się poznać. Efekty prac w
postaci map z naniesionymi szlakami codziennych wędrówek, graficznych diagramów ilustrujących
związek codziennych aktywności z obszarem bliższego lub dalszego sąsiedztwa, czy wreszcie lista
wad i zalet życia we Wrzeszczu oraz obaw i nadziei względem przyszłości przewidywanej na podstawie
powszechnie znanych, jak i subiektywnych przesłanek.

Nietrudno się domyślić, że te ostatnie wzbudziły w uczestnikach najżywsze reakcje w czasie otwartej
dyskusji, której poddawane były efekty pracy zespołów po zakończeniu każdego z zadań. Jednak mimo
oczywistych różnic zdań na poszczególne tematy można było odnieść wrażenie, że zdecydowana
większość uczestników warsztatów zdecydowana jest pozostać w dzielnicy i – niezależnie od wieku –
związać z nią swoją przyszłość, co ciekawe, często wbrew rozczarowaniu dniem dzisiejszym.
Co charakterystyczne, z wielu wypowiedzi wynikało, że przywiązanie do dzielnicy jako całości u wielu
wrzeszczan manifestuje się troską o najbliższe otoczenie, własny dom, sąsiedztwo. - Pani mówi o
kamienicach ale proszę pomyśleć o całej dzielnicy – przerywa jednej z uczestniczek moderujący
dyskusję Przemysław Kluz, przedstawiciel GFIS – ja rozumiem, że koszula bliższa ciału ale... - bo to
jest właśnie nasza dzielnica! Te kamienice to Wrzeszcz – ripostuje dyskutantka, której z kolei wtórują
głosy o kondycji zabytkowych budynków, szans na ich uratowanie, wreszcie form i samej celowości
ochrony zabytków.

Doskonała oferta – ale czy dla wszystkich?
Dyskusje potwierdziły zatem również łatwą do przewidzenia linię podziału w postrzeganiu dzielnicy
między ludźmi młodymi, a starszymi, a także między osobami zorientowanymi na komfort życia, a tymi,
dla których większą wartość stanowi historia i autentyczny klimat dzielnicy. Co ciekawe, niejako w
poprzek tych podziałów, dało się odnotować sprzeczne spostrzeżenia na temat kondycji dzielnicy i jej
roli w kontekście rozmaitych aspektów życia Trójmiasta.
Nie wszyscy chcą chodzić na pizzę. To jest oferta dla ludzi młodych. - Jak przyjeżdżają do nas goście,
zabieram ich do Sopotu lub na Długą. - W Sopocie bez trudu mogę iść ulicą i przechodzić z knajpy do
knajpy - mówią starsi, którym wtóruje kilkoro studentów, powołujących się na silną Sopocką scenę
klubową. – Wszystkie moje aktywności jestem w stanie realizować we Wrzeszczu. Mam kino,
restauracje, sklepy, urzędy... - Jeździmy do innych dzielnic bo umożliwia nam to dobra komunikacja! Odpowiadają lokalni patrioci.

- We Wrzeszczu co roku powstają nowe lokale, mamy nawet restauracje wegańskie – dodaje studentka
z zagranicy, która uważa Wrzeszcz za doskonałe miejsce do życia. - Ale nie ma prawdziwego domu
kultury! Przecież nie wszyscy chcą pić piwo. - oburza się jedna z mieszkanek. Jak się okazuje nawet
działający ostatnio jakby prężniej i rozpoznawany w kraju klub Żak nie jest przez mieszkańców
uważany za autentyczną instytucję kultury.

Wrzeszcz wymaga więcej uwagi
Choć wszyscy raczej chętnie zgadzali się z tezą o doskonałym skomunikowaniu dzielnicy, jej
dostępności i centralnym położeniu, wielu narzekało na brak odpowiedniej dla siebie oferty kulturalnej,
czy gastronomicznej, której z kolei wielu innych uczestników było gotowych bronić. Może to świadczyć
o największym spośród innych dzielnic, w których odbywają się warsztaty Quo Vadis, Gdańsku?,
zróżnicowaniu społecznym, ale i przestrzennym dzielnicy. W ten sposób konkluzje wynikające z
dyskusji wydają się dodatkowym dowodem złożoności i wielowątkowości Wrzeszcza zilustrowanej
stworzonymi przez zespoły diagramami.
Podsumowując, trudno nie zgodzić się, z konkluzją, że stworzenie dobrych planów obszaru takiego jak
Wrzeszcz – węzła komunikacyjnego, dzielnicy studentów, rodzin i emerytów ale również handlu, usług,
biznesu wymaga znacznie większych nakładów na samo tylko rozpoznanie sytuacji społecznej, której
zaledwie wierzchołek odsłoniła pierwsza edycja warsztatów. Pozostaje mieć nadzieję, że jak najwięcej
spostrzeżeń zanotowanych i przeanalizowanych przez organizatorów i partnerów projektu, zgodnie z
zapowiedziami miejskich urzędników, uzupełni założenia strategii rozwoju dzielnicy. Warto oprzeć się o
entuzjazm i zaangażowanie ludzi, którzy reprezentują przecież tak różne grupy społeczne, a niemal
zgodnie deklarują, że widzą swoją przyszłość właśnie w tym jednym miejscu.

Każdy może być ekspertem
Chcemy skorzystać z Państwa wiedzy i doświadczeń. Bardzo liczymy na zaangażowanie, głosy i
przemyślenia mieszkańców. Wierzymy, że każdy z nas ma coś ciekawego do powiedzenia. Prosimy o
przekazanie tej informacji sąsiadom i dołączenie do zespołu projektowego już na najbliższym spotkaniu
– apeluje do wrzeszczan Lidia Makowska z Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny.

harmonogram spotkań we Wrzeszczu:

12.11.2014
(środa)
18.00

10.12.2014
(środa)
18.00

14.01.2014
(środa)
18.00

18.02.2015
(środa)
18.00

22.04.2015
(środa)
18.00

17.06.2015
(środa)
18.00

Spotkania odbędą się w Szkole Podstawowej nr 45:
ul. Matki Polki o godzinie 18.00
Zgłoszenia i pytania związane z uczestnictwem w warsztatach proszę kierować na adres
koordynatora rekrutacji, Wojciecha Chmielewskiego aw23@wp.pl oraz przedstawiciela
organizatora, Przemysława Kluza p.kluz@gfis.pl lub na facebookową stronę wydarzenia
https://www.facebook.com/events/391275441029147
Więcej na temat projektu "Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto" znajdą
Państwo na stronach:
www.facebook.com/mieszkancyplanuja i http://gfis.pl/
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

