Wojciech Chmielewski
Quo Vadis, Gdańsku?
Urbaniści i mieszkańcy – nowa wizja współpracy

W środę 14. stycznia w szkole podstawowej nr 45 po raz kolejny miało miejsce
spotkanie z mieszkańcami w ramach warsztatów „Quo Vadis, Gdańsku?”. Tym
razem osoby mieszkajace we Wrzeszczu miały okazję zapoznać się z projektami
studentów Architektury i Urbanistyki PG opartych na wnioskach z poprzednich
spotkań. Przedstawianie projektów poprzedziła prezentacja podsumowująca dwa
poprzednie spotkania i zawierająca potencjalne inspiracje dla projektów. Na
spotkaniu wśród uczestników znaleźli się również pracownicy Biura Rozwoju
Gdańska, Zarządu Dróg i Zielenii oraz radni dzielnicowi z Wrzeszcza Górnego i
Dolnego oraz Brętowa.
Prezentacja multimedialna przygotowana przez urbanistkę Barbarę Zgórską zawierała
wnioski z listopadowych i grudniowych warsztatów. Na ich podstawie utworzono schematy
cyrkulacji mieszkańców Wrzeszcza oraz zakres użytkowania dzielnicy. Urbaniści
uczestniczący w projekcie podsumowali również wizje mieszkańców, jak widzą siebie za
20 lat w dzielnicy oraz ich opinie czy inwestowanie w mieszkanie we Wrzeszczu jest
dobrym pomysłem. Następnie prelegentka przedstawiła efekty poszukiwania klimatu
dzielnicy i przypomniała o koncepcjach mieszkańców, takich jak zatrzymanie w dzielnicy
studentów i stworzenie ulicy handlowej zamiast kolejnych centrów handlowych.
Prezentację zwieńczyły fotografie i wizualizacje projektów z innych miast, które mogłyby
stanowić inspiracje dla urbanistów w tworzeniu nowych rozwiązań dla Wrzeszcza
Górnego.

Kierunek – obrzeża.
Projekty nie skupiały się na samym centrum Wrzeszcza. Dotyczyły one miejsc
znajdujących się na obrzeżach dzielnicy – okolic przyszłego przystanku Pomorskiej Kolei
Metropolitarnej na granicy z dzielnicą Brętowo, sąsiadujące z Aniołkami okolice przystanku
SKM Politechnika oraz stary odcinek ulicy Słowackiego oddzielający Górny Wrzeszcz od
Strzyży.
Podczas prezentacji studenci rozstawili się ze swoimi projektami w sali warsztatowej i
umożliwili mieszkańcom zapoznanie się z nimi. Ci ostatni z kolei mieli okazję obejrzeć
makiety, przeczytać opisy i przede wszystkim zapytać młodych urbanistów o szczegóły.
Studenci z dużym entuzjazem przedstawiali mieszkańcom swoje koncepcje
przedstawiając krok po kroku jak zagospodarowaliby wspomniane wcześniej obszary. Po
prezentacji mieszkańcy mieli możliwość odnotowania na kartkach plusów i minusów
projektów.

Ku integracji mieszkańców.
Większość zaprezentowanych makiet dotyczyła obszaru wokół przecięcia dzielnic Górny
Wrzeszcz i Brętowo, w okolicy przyszłej stacji PKM Brętowo. Studenci wykazali
niesamowitą różnorodność w swoich koncepcjach. Duży nacisk położyli na rozwój terenów
rekreacyjnych, których brakuje w tej okolicy. Wśród pomysłów pojawiły się również
odwołania do historii dzielnicy, co też jeden z mieszkańców skomentował propozycją
lektury książki Pawła Huelle „Weiser Dawidek”, której akcja toczyła się w tych okolicach.
Studenci odpowiedzieli również na zgłaszany przez mieszkańców niedobór kultury w tym
rejonie Gdańska prezentując makietę zakładającą chociażby utworzenie w okolicy
kompleksu instalacji artystycznych.

Co z pewnością jest istotne – mieszkańcy zwrócili uwagę na integracyjny charakter
pomysłów studentów – Projekty integrują interesy wszystkich grup wiekowych – stwierdziła
jedna z mieszkanek. Trudno się z nią nie zgodzić – młodzi adepci urbanistyki dostrzegli
wieloaspektowy potencjał okolicy i zdecydowali się na takie rozwiązania, które
satysfakcjonowałyby liczne grono mieszkańców.

Prawdziwa rewitalizacja.
Wśród projektów znalazły się także te dotyczące okolic stacji SKM Politechnika. W
związku z pojawiającymi się na poprzednich spotkaniach głosów o zamieraniu obszaru
wokół Politechniki Gdańskiej po godzinach zajęć młodzi urbaniści opracowali koncepcje
zagospodarowania terenu wokół ich uczelni w sposób taki, aby otworzyć go na resztę
dzielnicy i grupy społeczne inne niż studenci. W projektach znalazło się wiele nowych
rozwiązań komunikacyjnych dla tego obszaru, a także nowe pomysły na tereny
rekreacyjne, których wokół Politechniki przydałoby się więcej.
Studenci poświęcili również uwagę odcinkowi między ulicami Słowackiego a aleją
Żołnierzy Wyklętych. Ulica Słowackiego, do 2013 stanowiąca główną arterię
komunikacyjną między Wrzeszczem a Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy, po oddaniu do
użytku nowego odcinka Trasy Słowackiego (obecnie al. Żołnierzy Wyklętych) znacznie
straciła na znaczeniu. Urbaniści z Politechniki Gdańskiej znaleźli jednak rozwiązanie dla
zaniedbywanej ulicy – zaproponowali utworzenie wzdłuż starej ulicy Słowackiego
kompleksu instytucji kulturalnych.
Rozwiązanie to wprowadziłoby dużo kolorytu do typowo mieszkalnej zabudowy ulicy
Słowackiego na odcinku między ulicą Chrzanowskiego a skrzyżowaniem z aleją Żołnierzy
Wyklętych. Ulica ta zmieniłaby całkowicie swój charakter – i na tym właśnie polega

prawdziwa rewitalizacja – podsumowała projekt Lidia Makowska z Rady Dzielnicy
Wrzeszcz Górny.
Współpraca studentów z mieszkańcami?
Projekty zaprezentowane przez studentów Architektury i Urbanistyki wzbudziły duży
entuzjazm wśród mieszkańców. Innowacyjne podejście młodych ludzi do planowania
przestrzeni zyskało takie uznanie, że pojawiły się propozycje ze strony mieszkańców i
mieszkanek Wrzeszcza, aby młodzi urbaniści pojawiali się na spotkaniach z planistami z
Urzędu Miasta i merytorycznie wspierali mieszkańców oczekujących zmian w przestrzeni
publicznej – my mamy swoje zawody i nie znamy się na architekturze i urbanistyce. Jeśli
będą państwo mogli przychodzić na te spotkania i nas wspierać, to ja bardzo poproszę –
podsumowała Lidia Makowska z Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny.

Liczy się każda opinia.
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. Kolejna część warsztatów będzię miała miejsce już
18.02.2015 w stołówce Szkoły Podstawowej nr 45.
harmonogram spotkań we Wrzeszczu:

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/
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