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Quo Vadis, Gdańsku?
Mikrostrategia jako podręcznik współpracy

„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 przestrzennospołeczne 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.

Czas podsumowania
Ledwie kilka dni dzielą nas od konferencji podsumowującej niemal roczne prace zespołu
projektowego oraz uczestników otwartych warsztatów nad dokumentem wyznaczającym kierunki
przekształceń gdańskich dzielnic oraz metody pracy pozwalające urzędnikom i planistom
zrozumieć, docenić i wykorzystać głos aktywnie zaangażowanych mieszkańców, przedsiębiorców i
społeczników.
W ramach wrzeszczańskiej edycji projektu odbyło się 6 spotkań warsztatowych z mieszkańcami, w
trakcie których określono priorytety strategii kształtowania dzielnicowej przestrzeni publicznej. Nie
zabrakło refleksji nad stanem infrastruktury, porównań z najlepszymi wzorcami projektowymi z

całego świata, debaty nad koncepcjami studenckimi powstającymi równolegle w akademickich
pracowniach i wskazówek opartych o obserwacje dnia codziennego.
Trudna do przecenienia była również możliwość spotkania i wymiany spostrzeżeń – zarówno w
ramach wspólnej pracy nad zadaniami warsztatowymi, jak i w czasie kuluarowych rozmów – nie
znających się dotąd osobiście dzielnicowych aktywistów, radnych, akademików i planistów z Biura
Rozwoju Gdańska. Przedstawiciele BRG wraz z nową dyrektor Edytą Damszel-Turek należeli przy
tym do regularnych gości spotkań Quo Vadis i najbardziej aktywnych dyskutantów.
Można mieć nadzieję, że uruchomione dzięki warsztatom kontakty utrwalą się w postaci
postulowanego programu Forum Wrzeszczańskiego Działania, którego formułę nakreślił na
koniec ostatniego spotkania jego gospodarz Przemysław Kluz z Gdańskiej Fundacji Innowacji
Społecznej. Niedawna akcja promocyjna związana z tegoroczną edycją Budżetu Obywatelskiego
wydaje się być znakomitym przykładem takiego działania.
Po pierwsze, za większością wrzeszczańskich projektów stali uczestnicy spotkań Quo Vadis, po
drugie wiele z nich odpowiadało na problemy poruszane w ramach warsztatów i zarysowane w
szkicu Mikrostrategii, po trzecie wreszcie wyraźnie widać było schemat forum w działaniu: z
liderem skupiającym wokół siebie zaplecze zaangażowanych mieszkańców i prowadzącym swój
pomysł od początku do końca.
Podobnie, co do zasady, wyglądają trwające prace nad realizacją projektów inwestycyjnych Rady
Dzielnicy. Te ostatnie, naturalnie również ogniskują się wokół kierunków wyznaczonych przez
projekt Quo Vadis i obejmują m.in. rewaloryzację ciągów pieszych i zieleni w zdegradowanych
obszarach głównej aktywności mieszkańców oraz rozpoznanie i stopniowe rozwiązanie problemu
dostępności i jakości przestrzeni parku Jaśkowej Doliny.

Potencjał i problemy
Na metodę tworzenia Mikrostrategii złożyły się: dogłębna analiza historii i obecnego sposobu
funkcjonowania dzielnicy oraz stopień wykorzystania oraz stan zachowania jej często wiekowej
infrastruktury, badanie preferencji użytkowników przestrzeni dzielnicy, wreszcie przegląd narzędzi i
formuł prawnych pozwalających na dokonanie zmian drogą planowania społecznego. W ramach
eksperckich prezentacji zanalizowane zostały konflikty powstające na styku różnego wykorzystania
przestrzeni wspólnej oraz funkcjonalne i estetyczne aspekty planowania. Oba aspekty odczuwane
na co dzień w postaci konfliktów na linii piesi/kierowcy, czy mieszkańcy/przyjezdni oraz
estetyka/funkcja, najsilniej wpisane w inwestycje ostatnich lat: projekty dróg szybkiego ruchu i
centrów handlowych wydają się kluczowe dla społecznej integracji i re-integracji Wrzeszcza.
Wskazano geograficzno-funkcjonalne obszary działań: Serce Miasta, Wrzeszcz na zielono,
Wiedza i Życie oraz Interaktywny Wrzeszcz bazujące na potencjale dzielnicy wynikającym z
centralnego położenia na mapie Gdańska, dostępie do zieleni leśnej i parkowej, obecności
instytucji naukowych i edukacyjnych oraz wynikającym ze wszystkich powyższych niespotykanych
w innych dzielnicach przepływie i aktywności społecznej ludzi.

Metoda działania
Drugi filar dokumentu tworzy vademecum działania stanowiące odpowiedź na problemy
zdiagnozowane w każdym z wyznaczonych obszarów. Składają się na nie trzy formy działania:
taktyczne, strategiczne i naprawcze przypisane do kompetencji poszczególnych jednostek od
sąsiadów zwracających uwagę na problem występujący w okolicy przez reagujących na niego
zarządców infrastruktury aż po planistów tworzących narzędzia zapobiegające jego powstaniu w
przyszłości.
Na skuteczny łańcuch działań pozwalających w pełni korzystać z zasobów dzielnicy,
minimalizować problemy infrastrukturalne i społeczne i poprawiać jakość przestrzeni, a tym samym
wizerunek i jakość życia składają się przy tym współpraca między dzielnicami dotycząca

wspólnego problemu, kampania społeczna na rzecz wiedzy o dzielnicy i mieście, stała debata
wszystkich aktorów dzielnicy od urzędników, przedsiębiorców, ludzi kultury, działaczy społecznych
po mieszkańców i sympatyków, wreszcie stały monitoring problemów i obserwatorium efektów
wprowadzanych zmian. Zatem, zgodnie z postulatami Mikrostrategii proces działania zaczyna się
od zdefiniowania potrzeb, obejmuje prace nad koncepcją i konkretnymi projektami przekształceń i
trwa jeszcze długo po „przecięciu wstęgi” obejmując nie tylko samą inwestycję ale i monitorując jej
społeczne i przestrzenne funkcjonowanie.

Dyskusja trwa
Sobotnia konferencja podsumowująca prace projektu Quo Vadis to jedyna w swoim rodzaju okazja
do prześledzenia raz jeszcze kulis powstania Mikrostrategii oraz ogólnopolskiego kontekstu
działań mających na celu zwiększenie udziału społeczności lokalnej w planowaniu przestrzennym.
Udział uznanych naukowców wielu dziedzin, planistów miejskich i przedstawicieli organizacji
społecznych oraz możliwość śledzenia dyskusji i uczestnictwa w debacie czynią z zapowiadanego
wydarzenia prawdziwe święto projektowania partycypacyjnego.
Na konferencji nie powinno zabraknąć osób zaangażowanych w animację oddolnych inicjatyw w
dzielnicach, profesjonalnych projektantów, samorządowców, krytyków i dziennikarzy.
Organizatorzy liczą na jak najszerszy udział mieszkańców dzielnic biorących udział w projekcie
oraz wszystkich tych, którym kształt i jakość przestrzeni nie są obojętne. Z pewnością, podobnie
jak w trakcie warsztatów, pojawi się możliwość nawiązania kontaktu z potencjalnymi stronnikami i
partnerami planowanych działań. Będzie też możliwość omówienia szczegółów naszego projektu z
autorami opracowania, które już dzisiaj można pobrać m.in. pod adresem:
http://prostydesign.pl/art/qv_wrzeszcz_10_2015.pdf

Program konferencji:

9.00-9.30 Rejestracja uczestników
9.30-10.00 Oficjalne otwarcie konferencji: przedstawiciele gospodarzy i partnerów projektu
10.00-10.30 Sesja I: Wprowadzenie do problematyki partycypacji w planowaniu miast:Artur
Celiński, Respublica
10.30-11.30 Sesja II: Prezentacja wyników projektu „Quo vadis Gdańsku? Mieszkańcy
planują swoje miasto”: Gabriela Rembarz, WAPG, Justyna Martyniuk-Pęczek WAPG, SSW,
Przemek Kluz GFIS
Barbara Zgórska, Barbara Marchwicka, Agnieszka Jurecka
11.30-12.30 Sesja III: Podsumowanie dorobku projektu według partnerów społecznych
Moderacja: Łukasz Pancewicz WAPG, UM Łódź oraz przedstawiciele partnerów
społecznych projektu
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.30 Sesja III: Doświadczenia z praktyki w dziedzinie planowania partycypacyjnego:
Monika Rudeńska, UM Stockholm/Szwecja, Wojciech Kłoskowski, UM Łódź
14.30-16.00 Panel dyskusyjny: Obywatele dla Demokracji w planowaniu miasta
Debata z udziałem: Prof. Iwona Sagan UG, Maciej Wudarski, Z-ca Prezydenta UM w
Poznianiu, „Prawo do Miasta”, Edyta Damszel-Turek, Dyrektor BRG, Moderacja: Artur

Celiński, Respublica
16.30 Podsumowanie i oficjalne zakończenie konferencji (kawa)
17.00-19.00 Sesja informacyjno-posterowa w podgrupach tematycznych 4 dzielnic przy
panelach wystawowych

Paneliści i prelegenci:

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/

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

