
Janusz Lipiński
Piotr Lorens

Janusz Lipiński
Piotr Lorens

Janusz Lipiński
Piotr Lorens

Młode Miasto Gdańsk. Laboratorium miejskich procesów rozwojowych to monografia poświęcona zagad-
nieniom transformacji przestrzennej obszaru nadwodnego w północnej części śródmieścia Gdańska, którego 
sercem są byłe tereny Stoczni Gdańskiej.

Autorzy przyjęli optykę historyczną (1380–2016), ale skupili się na współczesnych procesach rewitalizacji 
nadwodnych terenów poprzemysłowych, których celem jest włączenie przekształcanego obszaru do rdzenia 
rodzącej się metropolii Gdańsk – Gdynia – Sopot. 
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że ta z pozoru technokratyczna analiza zmian przestrzennych jest żywą opowieścią o ciągle podejmowanych 
próbach zbudowania miejskiego habitatu – konfrontacji  współczesnych idei zrównoważonego miasta idealne-
go z  realiami rynku i otoczenia społecznego.

Young City Gdańsk. A Laboratory of Urban Development Processes is a monographic publication devoted 
to issues of the spatial transformation of the waterfront area in the northern part of downtown Gdańsk, former- 
ly occupied by the Gdańsk Shipyard.

The authors have adopted a historical perspective (1380-2016), but their focus is on contemporary urban-
renewal processes of waterfront post-industrial sites, aimed at their integration with the core of the nascent 
metropolitan area of Gdańsk – Gdynia – Sopot.

Discussing citymaking, historical, cultural, political and economic issues, this seemingly technocratic anal-
ysis of a spatial transformation becomes a vivid account of repeated attemps to build an urban habitat, 
of a confrontation between the concept of the sustainable ideal city and the realities of the free market and 
the social environment.
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PRZEDMOWA

Gdańsk i jego burzliwe dzieje są osnową historii powstania i rozwoju Młodego Miasta – nowej dzielnicy 
powstającej na terenach postoczniowych, wzdłuż starego koryta Wisły meandrującej leniwie do Bałtyku.
Pierwsze prawa i nazwę Młode Miasto otrzymało w 1380 roku. W XIX wieku na tych terenach
powstały wielkie, gdańskie stocznie. 1 września 1939 roku, nieopodal, w Porcie Gdańskim,
Niemcy rozpoczęli drugą wojnę światową strzałami z pancernika Schleswig-Holstein
do polskiej załogi wojskowej na Westerplatte. 

Po 1945 roku Polacy odbudowali z ruin miasto i stocznie. W grudniu 1970 roku władza komunistyczna
strzelała tu do robotników domagających się lepszego życia. W 1980 roku robotnicy Stoczni Gdańskiej
z Lechem Wałęsą na czele wywalczyli podczas strajku sierpniowego powstanie Solidarności.
Stan wojenny wprowadzony przez komunistów 13 grudnia 1981 roku zatrzymał nadzieje na całą dekadę.
Dzięki determinacji ludzi Solidarności, w wyniku pokojowej przemiany w 1989 roku komunizm przegrał,
a Polska zaczęła budować nowy, demokratyczny i wolnorynkowy ustrój. 

Przemysł ciężki w śródmieściu miasta zaczął być anachronicznym przeżytkiem i zagrożeniem
dla habitatu. Tak jak sto lat wcześniej stary, gdański port na Motławie zaczął wygaszać swoją
wielowiekową, handlową działalność, tak z początkiem dwudziestego pierwszego wieku rozpoczął się
nieuchronny proces ustępowania przemysłu ciężkiego z gdańskiego śródmieścia i powolnego
wkraczania nowoczesnej zabudowy współczesnego miasta do dawnej, przemysłowej dzielnicy. 

W roku 2004 Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, a Rada Miasta Gdańska uchwaliła
plany zagospodarowania terenów postoczniowych z funkcjami miejskimi. Młode Miasto rozpoczęło
nowy etap w swojej ponad sześciowiekowej historii. W jakim kierunku zmierza ten proces?
Jak są rozwiązywane nieuchronne konflikty rodzące się raz po raz na terenie o tak bogatej historii?
Kim są główni aktorzy przemian? Co jest motorem popychającym ich do działania?
Jakie znaczenie ma to przedsięwzięcie dla rozwoju miasta i metropolii gdańskiej? 

Jako autorzy książki i zarazem współuczestnicy rodzącego się przedsięwzięcia zdajemy sobie sprawę,
że próba odpowiedzi na te pytania  jest zadaniem ryzykownym, nie wyczerpuje  tematu
i może rodzić wątpliwości i pytania wśród czytelników. Możemy wyrazić tylko nadzieję, że ta opowieść
o narodzinach współczesnego „miasta w mieście” będzie na tyle ciekawa, że zachęci
do pogłębionych refleksji, dyskusji i w efekcie pozwoli nam wszystkim lepiej zrozumieć czym może być
współczesny habitat. I to nie tylko w rozumieniu przestrzennym – jako fizyczne, materialne siedlisko
naszego życia ale także w porządku znaczeń społecznych, ekonomicznych, a nawet duchowych.
Myślimy, że właśnie Młode Miasto w Gdańsku nadaje się jak mało które  przedsięwzięcie urbanistyczne
do roli swoistego laboratorium miejskich procesów rozwojowych  XXI wieku.

Jeszcze jedna uwaga o charakterze redakcyjnym. Autorzy wywodzą się z dwóch odmiennych środowisk:
uniwersyteckiego  i rynkowego. Zdarza się, że prezentują różne metody analizy, operując czasami
innym aparatem pojęciowym. Różnice te i powtórzenia zostały celowo zachowane,
gdyż tak jak miasto składa się z wielu warstw nakładających się na siebie i wzajemnie oddziaływujących,
tak odmienne perspektywy i doświadczenia zawodowe mogą w efekcie przynieść wartość dodaną – 
lepsze zrozumienie miejskich procesów rozwojowych.

Janusz Lipiński, Piotr Lorens
Gdańsk, kwiecień 2016
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Gdańsk historyczny, w granicach czternastowiecznych struktur urbanistycz- 
nych, rozwijał się głównie na północ od istniejącego już wtedy kompleksu osad-
niczego. Wybór tego obszaru wynikał z położenia  geograficznego pierwszych, sa-
modzielnych osad gdańskiego zespołu miejskiego w pobliżu ujścia rzeki Motławy 
do Wisły około 4,5 km od Morza Bałtyckiego.

Należały do nich: położone w północno-zachodniej części zespołu Stare Mias- 
to, skupione wokół kościoła św. Katarzyny, następnie na wschód od Starego Miasta 
Osiek – kwartał rzemieślniczo-rybacki, przylegający od północnego zachodu 
do siedziby książęcej (castrum), oblanej wodami Motławy wpadającej nieopodal 
do rozlewającej się tutaj szeroko Wisły, a przede wszystkim Prawe Miasto – dzisiej-
sze Główne Miasto, największy ośrodek handlowy zespołu rozciągający się wzdłuż 
ulicy Długiej, z dostępem do zbudowanych na Motławie przystani portowych. 
Na południe od Prawego Miasta rozwinęła się z czasem osada Przedmieście, 
zwana dzisiaj Starym Przedmieściem. Z kolei na wschód od Prawego Miasta, za-
gospodarowaniem objęto teren Wyspy Spichrzów, opływany wodami Motławy. 
Jeszcze dalej, wzdłuż drogi biegnącej na wschód, posadowiły się zabudowania
Długich Ogrodów. Natomiast wzdłuż drogi biegnącej na zachód od styku Prawe-
go i Starego Miasta, w dolinie Potoku Siedleckiego, wyrosły zabudowania No-
wych Ogrodów.

Wszystkie te jednostki osadnicze posadowione zostały w pasie szerokości około 
1 km, ograniczonym – od zachodu – morenowymi wzgórzami z dwoma charaktery-
stycznymi wierzchołkami: Górą Gradową (późniejszym Grodziskiem – 52,6 m npm) 
na północnym zachodzie oraz Biskupią Górką (67,1 m n.p.m.) na południowym 
zachodzie, spomiędzy których spływał na osi zachód–wschód Potok Siedlecki,
od  południowego wschodu – rozlewiskami Motławy i Starej Raduni a także bag-
nami i łąkami Żuław a od północnego wschodu – głównym nurtem i rozlewiskami 
Wisły. Trzeba też wspomnieć o przekopanym w latach 1348-1356 kanale Raduni 
(Pruszcz Gdański – Orunia – Prawe Miasto – Stare Miasto – Osiek – Motława), ciągną-
cym się wzdłuż Via Mercatorum – Drogi Kupców u podstawy wzgórz morenowych.

Na południe od zespołu osadniczego był niesprzyjający rozwojowi urbani- 
stycznemu teren bagienno-łąkowy, od zachodu wzgórza morenowe bez dostępu 
do dużej rzeki – od wschodu – rozlewiska Motławy i Wisły. Pozostawało skierować 
aktywność osadniczą na północ, na tereny położone między podstawą wzgórz 
morenowych od zachodu i nurtem Wisły od wschodu. 

Do roku 1371 główne koryto Wisły szerokim łukiem wcinało się w ląd, oblewa-
jąc siedzibę castrum i dalej nurt rzeki biegł na północ, by na wysokości dzisiejszej 
Stoczni Północnej wpłynąć do koryta, które znamy współcześnie. Dostępny teren 
wzdłuż drogi na północ był wąski a od wschodu podmokły i nie nadawał się do 
lokacji ośrodka miejskiego. Jednakże w 1371 roku z przyczyn naturalnych nastąpiło 
przesunięcie głównego nurtu rzeki w kierunku północno-wschodnim, do mniej 
więcej dzisiejszego położenia. Po obeschnięciu uwolnione obszary położone 
na północ od Starego Miasta i Osieku, bliższe ujścia Wisły, do morza niż stary port 
na Motławie, mogły zostać zagospodarowane1. Ze względu na stosunkowo dużą 
powierzchnię osuszonych nadwiślańskich terenów nadawały się one nie tylko do za- 
budowy miejskiej, ale też do składowania i handlu towarami wielkogabarytowymi, 
jak drewno i inne materiały budowlane. Także przebiegający obok główny szlak ko-
munikacyjny na północ sprzyjał zamiarom ekspansji osadniczej na północ od Sta- 
rego Miasta. Pozostało wytyczyć granice nowego organizmu miejskiego (lokacja 
przestrzenna), pomyśleć o drogach lądowych i kanałach portowych i przystąpić do 
lokacji prawnej.

8

Rozwój przestrzenny Gdańska do 1380 roku

1 S. Mielczarski, Gdańsk – Młode Miasto (Jungstadt), „Rocznik Gdański”, t. 19/20, 1961, s. 11.



9

Uwarunkowania ekonomiczne, polityczne
i demograficzne rozwoju Gdańska

Gdański zespół osadniczy rozwijał się od IX do XIII wieku pod panowaniem 
zachodniosłowiańskich książąt gdańsko-pomorskich oraz królów polskich. Z upły- 
wem czasu do rejonu przybywało coraz więcej osadników, głównie z miast dol-
noniemieckich, ale także z Pomorza, Prus Krzyżackich i Królestwa Polskiego. W trze- 
cim dziesięcioleciu XIII wieku rdzeń osadniczy przyjął prawo lubeckie. 

Pod koniec sierpnia 1308 roku Gdańsk został najechany przez oddziały wojsk 
brandenburskich sprzymierzonych z pomorską rodziną Święców. Najeźdźcy z po- 
mocą części mieszczan gdańskich zajęli miasto za wyjątkiem fortu książęcego. Bo-
gusza, dowódca obrony castrum, nie mogąc na czas otrzymać pomocy od króla 
Polski Łokietka, zawarł układ z zakonem krzyżackim, na mocy którego otrzymał 
zbrojne wsparcie od Heinricha von Plötzkau, krajowego mistrza pruskiego. Zakon 
Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, zwany zako-
nem krzyżackim, prowadzący misję chrystianizacji plemion nadbałtyckich i poli- 

1.1 Rozmieszczenie
gdańskich jednostek

osadniczych po 1380 r.
na podkładzie mapy

z ok. 1615 r. (mapa
w zbiorach Kriegsarkivet 

w Sztokholmie, której
autorstwo przypisywane 

jest Georgowi
Schmerowi). Przebieg 

Wisły do 1371 r.
hipotetyczny. W 1371 r. 
Wisła zmieniła koryto, 

ustalając je
w lokalizacji zbliżonej

do współczesnej. Źródło: 
opracowanie własne na 

podkładzie mapy
opublikowanej w:

T. Zarębska,
Przebudowa Gdańska

w jego złotym wieku, 
Oficyna Wydawnicza

Politechniki
Warszawskiej,

Warszawa 1998, s. 10.
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tykę równoległego zagarniania kolejnych terytoriów w ramach cywilizacyjnego 
i politycznego „Drang nach Osten”, wspomagał już poprzednio Gdańsk w sytua-
cjach zagrożenia, na przykład w 1301 roku pomógł odeprzeć atak ze strony Wisła- 
wa II, księcia Rugii. 

Kiedy Krzyżacy przybyli do Gdańska, przepędzili Brandenburczyków i na mocy 
układu z Boguszą zażądali od niego oddania całego castrum. Bogusza, który otrzy- 
mał od Łokietka zgodę na oddanie tylko połowy grodu, wszedł w konflikt z krzyża-
kami, którzy wkrótce wypędzili polską załogę zamku. Ale mieszczanie gdańscy 
współpracujący dotychczas z Brandenburczykami nie chcieli, by Krzyżacy przejęli 
władzę nad miastem. Rycerze zakonni użyli wtedy siły i w nocy z 12 na 13 listopada 1308 
roku opanowali miasto, zabijając według różnych źródeł od kilkudziesięciu do kilk-
uset osób2. Ostatecznie zakon krzyżacki ze stolicą w Malborku zainstalował w 
Gdańsku konwent z komturem na czele i zaczął wprowadzać nowe prawo osie- 
dleńcze na bazie przywilejów chełmińskich. Na miejscu dotychczasowego castrum 
rozpoczęto budowę ceglanego zamku jako symbolu władzy krzyżackiej.

W drugiej połowie XIV wieku rozwój gdańskiego zespołu osadniczego nabrał 
dynamiki. Księgi gruntowe głównej jednostki osadniczej zespołu gdańskiego – 
Prawego Miasta – wymieniają 1367 posesji (1382 r.)3. Zakładając, że w każdym domu 
mieszkało średnio 5 osób, oznacza to, że w Prawym Mieście mieszkało ówcześnie 
6835 osób4.  Paul Simpson do tej liczby doliczył mieszkańców innych posesji, co ra-
zem dało 8635 mieszkańców. Z kolei Erich Keyser w swojej pracy z 1924 roku5 doli- 
czył się około 10 000 osób. Pamiętając także o mieszkańcach Starego Miasta, Osieka
i innych zurbanizowanych obszarów gdańskiego zespołu osadniczego, można 
stwierdzić, że żyło tam i pracowało kilkanaście tysięcy osób. Każdego roku przyby-
wały kolejne grupy osadników, powiększając liczbę mieszkańców. Zdrenka6 podaje, 
że około 1420 roku tylko Młode i Stare Miasto mogły liczyć razem około 9500 
mieszkańców, a cały Gdańsk około 24 500 mieszkańców.

W średniowieczu stanowiło to ogromny kapitał zarówno ekonomiczny, jak i po- 
lityczny. Nic więc dziwnego, że zakon krzyżacki starał się nie tylko zeń skorzy- 
stać, ale też rozwijać go i jednocześnie kontrolować. Panowanie nad gdańskim 
zespołem osadniczym było także kluczem do władzy nad całym Pomorzem 
Gdańskim. By zilustrować strategiczne znaczenie ujścia Wisły, można zacytować 
żyjącego kilka wieków później króla Prus Fryderyka II Wielkiego, który powie- 
dział: „ten, kto władał ujściem Wisły, mocniej władał całą Polską niż ten, co miał 
Warszawę”7. 

Państwo krzyżackie mogło od tej chwili kontrolować większość handlu pro-
duktami z dorzecza Wisły i ekspandować dalej w basenie Morza Bałtyckiego. Nowa, 
bardziej stabilna sytuacja przyczyniła się też do napływu ludności nie tylko z okolic 
ale także z całego obszaru na zachód od Łaby.

Trzeba też wspomnieć, że Gdańsk stał się w tym czasie aktywnym członkiem 
Hanzy – ligi miast wspierających się w handlu w obszarze od Morza Bałtyckiego 
do Europy Zachodniej. 

W latach 1358–1409 gdańskie Prawe Miasto było „jednym z najważniejszych 
i najaktywniejszych członków Hanzy wśród miast pruskich, uczestnicząc w latach 

2 K. Jasiński, Utrata Gdańska przez państwo polskie, [w:] Historia Gdańska, red. E. Cieślak,
   t. I. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1978/85,  s. 322 i n.

3 P. Simpson, Geschichte der Stadt Danzig, Bd. 1, A. W. Kafeman, Danzig 1913,  s. 77 i n.

4 J. Zdrenka, Główne, Stare i Młode Miasto Gdańsk i ich patrycjat w latach 1342–1525,
    Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1992, s. 73 i n.

5 E. Keyser, Der bürgerliche Grundbesitz der Rechtstadt Danzig im 14. Jahrhundert,
    „Zeitschrift des Westpreussischen  Geschitsvereins”, H. 58, 1918,  s. 1 i n.

6 J. Zdrenka, Główne, Stare i Młode Miasto Gdańsk…, s. 219.

7 W. Konopczyński, Kwestia bałtycka, Ośrodek Myśli Politycznej Muzeum Historii Polski,
   Kraków–Warszawa 2014, s. 14.
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1358–1409 w trzydziestu zjazdach i biorąc udział w rokowaniach Hanzy z różnymi 
czynnikami politycznymi we Flandrii, Danii, Szwecji i Skanii. Wciągnęło to Główne 
Miasto w wir wielkich wydarzeń polityczno-militarnych w rejonie Bałtyku (1361–1370: 
udział, za zgodą krzyżaków, w wojnie przeciwko Danii, 1395–1398: w walkach o tron 
szwedzki Albrechta III meklemburskiego, 1398–1404: udział w wojnie gotlandzkiej)”8.

W takich okolicznościach wielki mistrz zakonu krzyżackiego Winrich von Kni- 
prode był zainteresowany stworzeniem nowego organizmu miejskiego, który byłby 
bardziej zależny od zakonu i wpłynąłby temperująco na zachowanie bogacących 
się i emancypujących się mieszkańców gdańskich ośrodków miejskich, w szczegól-
ności Prawego Miasta. 

Lokacja prawna Młodego Miasta
Winrich von Kniprode w wydanym 18 stycznia 1380 roku w Malborku przywileju 

udzielonym Lange Clausowi i Peterowi Sandowinowi, umożliwił założenie na świeżo 
osuszonych nadwiślańskich łąkach położonych na północ od gdańskiego Starego 
Miasta, na prawie chełmińskim, nowego grodu pod nazwą Młode Miasto Gdańsk 
(Jungestad Danczk, łac. Iuvenis Civitas Gdanczk).

„Wir brudir Winrich von Kniprode9, homeister des Ordens der Bruder des Spi-
tales sente Marien des Deutschen Huses von Jerusalem, vorlien und geben mit 
der gebitigere rate und willen unsern getruwen Lange Claus und Peter Sando-
win unsere stad dy Jungestad Danczk czu besecczen und eren inwoneren und 
eren nochkomelingen allen ewiclich colmisch recht und gerichte, also was in der 

8 B. Możejko, Gdańsk w Hanzie, HANZA, Gedanopedia,
   http://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=HANZA [dostęp: 2014.09.29].

9 M. Biskup, Kształtowanie się miejskiego zespołu osadniczego, [w:] Historia Gdańska...

1.2. Hanzeatyckie
szlaki handlowe

na tle innych
dróg handlu

europejskiego
w okresie późnego

średniowiecza.
Źródło: https://upload.

wikimedia.org/
wikipedia/

commons/e/e1/Late_
Medieval_

Trade_Routes.jpg,
[dostęp: 2014.09.29].
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stad, adir vor der stad uff irir vriheit, der burger von gerichte vorbusset wirt, das 
des czwe teil uns und unserm huse gevellet, das dritte teil den besecczeren czu 
gehoren sal”10.  

Skąd ta nazwa? Otóż w gdańskim zespole osadniczym występowały już wcześ- 
niej takie jednostki jak: Stare Miasto, Osiek, Przedmieście, ale też Nowe Miasto, pod 
którą to nazwą występował w tym czasie obszar wokół kościoła Św. Jana (1345), tak- 
że na krótko obszar przyszłego Prawego Miasta (do 1406). Na przykład w przywileju 
z 1380 roku znajduje się fragment odnoszący się do późniejszego Prawego Miasta, 
ówcześnie nazywanego Nowym Miastem nad Motławą: „wen dy Nuwestad uff 
der ander siet der Muttela ir vy nicht geweyden mogen, so mogen sy ir vy triben 
lassen uff der gemeym vytrift der Jungenstad”. W późniejszych wiekach Nowym 
Miastem nazywano na przykład tereny na wschód od Motławy i Wyspy Spichrzów 
i na południe od Długich Ogrodów, czyli późniejsze Dolne Miasto (Urbs Nova – 
mapa z XVII w.). Można powiedzieć, że na obszarze gdańskiego zespołu osadnicze-
go Nowe Miasto było nazwą przejściową, wędrującą, nadawaną na czas ustalenia 
nazwy docelowej, używanej później długoterminowo. 

10 Jungestad Danczk (Młode Miasto Gdańsk), Winrych von Kniprode, w. mistrz,
     zezwala Długiemu Klausowi i Piotrowi Sandowinowi na lokowanie Młodego Miasta Gdańska
     na prawie chełmińskim, określając wszystkie prawa i powinności. OF 91a, k. 110v.–111v.
     Druk: P. Simson, IV, nr 101, [w:] Księga komturstwa gdańskiego, wyd. K. Ciesielska, I. Janosz-Biskupowa,   
     Warszawa–Poznań–Toruń 1985, http://www.ksiegipruskie.bydgoszcz.ap.gov.pl/ projekt/zapiski.
     php?id_data=293&id=9&id_nr=15645 [dostęp: 2014.09.29].

1.3. Odcisk
XIV-wiecznej pieczęci 
Młodego Miasta (1387),
z wyobrażeniem
św. Bartłomieja
otoczonego napisem 
sigillum iuvenis
civitatis gdanczk (pie-
częć Młodego Miasta 
Gdańska). Źródło:
Encyklopedia Gdańska, 
http //gedanopedia.pl/
index.php?title=MŁODE
_MIASTO_(Jungstadt), 
[dostęp 2014.06.16].
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Trzeba zaznaczyć, że nazwa Młode Miasto Gdańsk była na tyle oryginalna 
i tak mocno utrwalona w historii Gdańska, że przetrwała kilka następnych wieków, 
na przykład w nazwie Młodomiejskie Składy Drewna (Jungstädtische Holzraum) czy 
też w nazwie ulicy Młodomiejskiej (Jungstädtische Gasse). Wskazuje na to także 
autor studium historycznego poświęconego tej tematyce, Andrzej Januszajtis11.
A więc bez względu na losy tego obszaru pamięć miejsca związana z jego oryginal-
ną nazwą przetrwała do dzisiaj. 

Istnieje bogata literatura poświęcona organizacji Młodego Miasta, działa-
niu jego patrycjatu, Rady Zasiadającej (aktualnie urzędującej – sitzender Rat) i Rady 
Wakującej (lub Pauzującej, składającej się z poprzedników), Rady Ogólnej (czyli 
wspólnego posiedzenia Rady Zasiadającej i Rady Wakującej), Ławy, Burmistrza i jego
zastępcy (Cumpana), rajców, którzy spełniali funkcje na przykład kamlarzy12 
itp., a także mieszkańców i ich przywilejów. Dokumenty źródłowe, z których spora 
część istnieje do dzisiaj, są opisane w wielu pracach autorów polskich i niemieckich 
i dostępne nie tylko w archiwach i bibliotekach gdańskich, w wydawnictwach13, ale 
także w sieci, na przykład w zrealizowanym przez pomorskich naukowców projek-
cie „Księgi pruskie w Internecie”14. Przykładowo, w tym internetowym opracowaniu 
szczegółowa kwestia nadań podanych w dokumencie lokacyjnym z 1380 roku zo- 
stała obudowana dostępem do literatury: „Ośrodkowi młodomiejskiemu nadano 
ponadto wieś Suchanino wraz z 40 łanami ziemi, prawo do wykupu wsi Rutki, dwie 
małe wysepki na Wiśle oraz pastwiska nad Wisłą”15. Odnośniki dotyczą takich au-
torów jak: Hirsch, Keyser, Simson, Biskup, Cieślak, Rozenkranz, Zdrenka, ale także: 
Stankiewicz, Samsonowicz, Mielczarski, Oliński, Tandecki. W kontekście opisu pa-
trycjatu Młodego Miasta uwagę zwracają w szczególności prace Joachima Zdrenki 
i na dokonane przez niego zestawienie bibliograficzne.

Lokacja przestrzenna Młodego Miasta
GRANICE PATRYMONIUM MŁODEGO MIASTA

Analizę rozpocznie ustalenie szlaków komunikacyjnych związanych z położe- 
niem Młodego Miasta oraz linii granicznych patrymonium Młodego Miasta, rozu- 
mianego dalej jako  obszar mieszczący nie tylko lokację nowego grodu w granicach 
planowanych murów, ale obejmujący także okoliczne tereny ściśle związane 
z miastem gospodarczo i przestrzennie. 

11 A. Januszajtis, „Młode Miasto Gdańsk – studium historyczno-nazewnicze”,
     praca nieopublikowana, wykonana na zlecenie spółki Synergia 99 Sp. z o.o., Gdańsk 2001. 

12 Kamlarze to osoby zarządzające skarbem miasta, dbające
     o prawidłowy przebieg procesów gospodarczych, ściąganie podatków i opłat, miary i wagi,
     jakość żywności, dzierżawienie nieruchomości miejskich odpowiedzialne
     za całą gospodarką miejską. Kamlarze zasiadali w Kamlarii – urzędzie wspomagającym
     Radę, a dokumenty, które wytwarzali,  nazywamy aktami Kamlarii.
     Spełniały one rolę dzisiejszych miejskich ksiąg rachunkowych.

13 Księgi Młodego Miasta Gdańska 1400–1455 [1458–1459]
     (Bücher der Jungstadt Danzig 1400–1455 
     [1458–1459]), wyd. K. Kopiński, P. Oliński, Toruń 2008 (Fontes TNT 100).

14 http://ksiegipruskie.bydgoszcz.ap.gov.pl/projekt/orgurzedu.php?pid=4 [dostęp: 2014.05.15].

15 Księga komturstwa gdańskiego, s. 13–15; P. Simson, Geschichte..., Bd. 1, s. 92–93; Bd. 4, nr 101;
     E. Keyser, Die Baugeschichte der Stadt Danzig, Köln–Wien 1972, s. 274–278;
     M. Biskup, Pod panowaniem krzyżackim (od 1308 r. do 1454 r.), [w:] Historia Gdańska..., s. 361–363;
     S. Mielczarski, Gdańsk – Młode Miasto, s. 273 n.;
     T. Hirsch, Danzigs Handels- und Gewerbsgeschichte, s. 14–17;
     E. Rozenkranz, Początki i ustrój miast Pomorza Gdańskiego do schyłku XIV stulecia, Gdańsk 1962, s. 190;  
     J. Zdrenka, Główne, Stare i Młode Miasto Gdańsk..., s. 22–23.
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Wielu historyków zajmowało się ustaleniem położenia Młodego Miasta, mając 
na uwadze przede wszystkim ocalałe dokumenty pisane i ikonograficzne. Wiado-
mo, że Młode Miasto w chwili pierwszej lokacji w 1380 roku rozciągało się na północ 
od Starego Miasta, które w drugiej połowie XIV wieku kończyło się w zasadzie na tak 
zwanej Gnilnej Fosie (Faulen Graben – Rowie Gnilnym), biegnącej w ciągu dzisiej-
szych ulic Gnilnej i Aksamitnej. Gnilna Fosa wraz z późniejszą palisadą była najbardziej 
na północ wysuniętym fragmentem czternastowiecznych umocnień gdańskiego 
zespołu osadniczego, chroniącym dostępu nie tylko do Starego Miasta, ale i do pozo- 
stałych osad położonych bardziej na południe. Linia ta miała w owym czasie cha- 
rakter bardziej umowny niż rzeczywisty i co można wyczytać w różnych dokumen-
tach, była przedmiotem troski rajców staromiejskich, którzy zdawali sobie sprawę 
z iluzoryczności jej wartości obronnej. Można jednak domniemywać, że co najmniej
w pierwszym dwudziestoleciu po erygowaniu Młodego Miasta południowa grani-
ca patrymonium nowego grodu musiała leżeć na północ od linii Gnilnej Fosy. 

Główną drogą ze Starego Miasta do Młodego Miasta (z południa na północ) 
była Nowa Grobla (Nye Tamm16), znana też później jako ulica Nowa (Nue Gasse – 1402), 
i znowu Nowa Grobla (Nuwer Tam: 1415), by w końcu przyjąć nazwę Schüsseldamm 
(dzisiejsza Łagiewniki). Droga ta zaczynała się przy kwartale Pokutnic (późniejszych 
Brygidek) i do mostu na Raduni nosiła później nazwę ulicy Stolarskiej (Tischlergasse 
od 1509), po przekroczeniu Kanału Raduni przyjmowała nazwę Schüsseldamm. 
Biegnąc dalej przez Gnilną Fosę, kierowała się na północ, dochodząc do rejonu 
dzisiejszego placu Solidarności i dalej do rejonu Cegielni. 

Drugi szlak, zwany Drogą Krajową, biegł na północ u stóp wzgórz morenowych 
(kilkaset metrów na zachód od Nowej Grobli): od zachodniej krawędzi Starego 
Miasta (na przedłużeniu staromiejskich ulic Korzennej i Rajskiej), w stronę szpitala
i kościoła Wszystkich Bożych Aniołów (który to zespół mijała po jego wschodniej 
stronie, Cegielnię po zachodniej) i dalej do Oliwy i Pucka (mniej więcej w tym mie-
jscu przebiegają dzisiaj tory kolejowe wraz z ulicą Kolejową po zachodniej stronie 
torów). Na zachód od Drogi Krajowej leżały tereny wsi Suchanino, a granice tego 
obszaru pokrywały się z południowo-zachodnią granicą patrymonium Młodego 
Miasta. Jego północna granica biegła w pierwszym okresie od szpitala i kościoła 
Wszystkich Bożych Aniołów na zachodzie, po czym przecinała Drogę Krajową, Ce-
gielnię i wzdłuż kanału Cegielni dochodziła do brzegu Wisły na wschodzie, w miej-
scu, gdzie dzisiaj kończą się pochylnie użytkowane do niedawna przez Stocznię 
Gdańską, a zaczyna się Stocznia Północna. Późniejszy wykup wsi Rutki doprowadził 
do powiększenia patrymonium Młodego Miasta na północy, prawdopodobnie 
od Świętej Studzienki aż do Potoku Królewskiego i ujścia potoku Strzyża do Wisły17. 
Natomiast od wschodu teren Młodego Miasta dochodził do nabrzeża Wisły, która 
w owym czasie, po 1371 roku, płynęła w korycie zbliżonym do dzisiejszego, choć jej 
zachodni brzeg (a więc wschodnia granica Młodego Miasta) przebiegał miejscami 
przesunięty nieco na zachód w stosunku do koryta współczesnej rzeki. Musimy 
oczywiście pamiętać o dwóch wysepkach na Wiśle, które poszerzały patrymonium 
od wschodu. 

Ponieważ nie odnaleziono żadnych map tego terenu z przełomu XV i XVI 
wieku, do zilustrowania powyższych rozważań posłuży mapa powstała znacznie 
później, odtwarzająca ówczesne warunki terenowe. Główne elementy identyfiku-
jące położenie patrymonium Młodego Miasta umieścił na mapie rekonstrukcyjnej 
w 1908 roku Maximilian Block, dyrektor miejskiego biura katastralnego (mierniczy 
miejski) w Gdańsku.

Rysunek ten pokazuje stan wiedzy historycznej wysokiego urzędnika miej- 
skiego odpowiedzialnego na początku XX wieku za kataster, czyli spis miejskich 

16 G. Cuny, Die St. Georgskapellen in Danzig, Elbing und Thorn, Mitteilungen des Coppernicus-Verein
     für Wissenschaft und Kunst zu Thorn, H. XII, Gedruckt C. Dombrowski, Toruń 1899, s. 8.
17 P. Samól, Młode Miasto (Jungstadt), Encyklopedia Gdańska, http://gedanopedia.pl/index.php
     title=M%C5%81ODE_MIASTO_%28Jungstadt%29 [dostęp: 2014.09.29].
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nieruchomości sporządzonych do celów podatkowych. Z pewnością miał on do-
tęp do dokumentów historycznych zgromadzonych w archiwum miejskim i był
w stanie zaznaczyć na mapie zasadnicze elementy zagospodarowania przestrzen-
nego Gdańska u progu nowożytności. Na pewno też skorzystał z wydanej kilka lat 
wcześniej, w 1893 roku, pracy, której autorem był historyk G. Köhler19. 

Przegląd prac poświęconych lokacji przestrzennej Młodego Miasta, w tym  
umiejscowienia granicznego kanału rozdzielającego patrymonium Starego i Mło-
dego Miasta – Nowego Rowu – przedstawia Zofia Maciakowska20. Badaczka zapre- 
zentowała także własną precyzyjną koncepcję położenia i struktury przestrzennej 
Młodego Miasta. Hipoteza ta będzie przedmiotem dyskusji w dalszej części pracy.

LOKALIZACJA NOWEGO ROWU

Pierwszego maja 1402 roku Albrecht von Schwarzburg, komtur gdański, ze-
zwala Staremu Miastu w Gdańsku na wykopanie fosy pomiędzy Starym i Młodym 
Miastem i wybudowanie nad nią mostu oraz darowuje grunty21. Lokalizacja tej 
fosy (rowu, kanału) określona jest w sposób następujący: „eynen graben zu gra-

1.4. Gdańsk
w 1520 r.

Źródło: M. Block,
Danzig Und

seine Bauten18.
Napisy –

opracowanie
własne.

18 M. Block, Danzig und seine Bauten MCMVIII, Ed. Kohnke R., cz. 1:
      Einleitendes über Danzig, 5. Stadterweiterung, cz. 3: Danzig In Jahre 1520,
      Westpreußischen Architekten und Ingenieur Verein zu Danzig, Danzig 1908, s. 22. 

19 G. Köhler, Geschichte der Festungen Danzig und Weichselmündebis
       bis zum Jahre 1814 in Verbindung mit der Kriegsgeschichte der freien Stadt Danzig,
      Verlag von Wilhelm Koebner, Breslau 1893, Tafel II.

20 Z. Maciakowska, Młode Miasto w Gdańsku – jego położenie i wielkość,
       [w:] Z dziejów średniowiecza. Pamięci Profesora Jana Powierskiego (1940–1999),
      red. W. Długokęcki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 227.

21 Stare Miasto Gdańsk (Aldestat), Albrecht von Schwarzburg, komtur gdański,
      zezwala Staremu Miastu Gdańskowi na wykopanie fosy pomiędzy Starym i Młodym Miastem
      i wybudowanie nad nią mostu oraz darowuje grunty. Druk: P. Simson, IV, nr 116.
      http://www.ksiegipruskie.bydgoszcz.ap.gov.pl/projekt/zapiski.php?id_data=293&id=9&id_  
      nr=15697 [dostęp: 2014.09.29].
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ben tzwisschen unser Jungenstat und der Aldenstat, darczuhebem, do di garten 
legen, disseyt den remen an der gassen und neben des molmeisters wezen bis in 
di Wyssele”.

A więc mowa jest o wybudowaniu rowu między Starym a Młodym Miastem, 
biorącego początek przy ogrodach i działkach z ramami [sukienniczymi] dochodzą- 
cymi do ulicy, po czym rów ten biegnie obok [młynarzy] aż do Wisły. Zapewne cho-
dzi tu o ulicę zwaną „Hinter dem Pockenhause” (lub Hinter dem Lazarett), ponieważ 
leżała wtedy na tyłach ogrodów Domu Ospy – założonego na przełomie XIV i XV 
wieku, ówcześnie poza granicami Starego Miasta – późniejszego (po 1515) lazaretu 
(we współczesnej lokalizacji budynku Dyrekcji przy ulicy Dyrekcyjnej). Hinter dem 
Pockenhause to dzisiejszy odcinek Jana z Kolna na odcinku przylegającym do placu 
Solidarności. Ogrody, o których mowa, położone były po wschodniej stronie 
Domu Ospy i przylegały do opisanego wyżej odcinka ulicy od zachodu. Z kolei działki
z ramami sukienniczymi leżały na wschód od przedłużenia Korzennej i Rajskiej,
a jedna z nich dochodziła do przedłużenia Hinter dem Pockenhause, w rejonie 
dzisiejszego skrzyżowania ulicy Kosynierów Gdyńskich i Jana z Kolna. Jeszcze bar- 
dziej precyzyjne ustalenie początku biegu Nowego Rowu (taką nazwę otrzymał 
ten kanał) będzie możliwe po przeanalizowaniu ocalałych dokumentów ikonogra-
ficznych.

Pierwsze dokumenty kartograficzne mogące nam pomóc w lokalizacji pierwot-
nego posadowienia Młodego Miasta pochodzą z XVI wieku. Próbę identyfikacji 

1.5. Fragment
panoramy Gdańska 
„Dantzig” z 1573 r.
autorstwa
Georga Brauna,
Fransa Hogenberga.
Civitates
Orbis Terrarum
Kolonia 1575,
tabl. 46,
Katalog wystawy
IMAGO POLONIAE 
dawna Rzeczpospolita
na mapach, dokumentach
i starodrukach
w zbiorach Tomasza
Niewodniczańskiego,
t.1, Berlin–Warszawa, 
2002, t. 2: Kraków–
Wrocław, 2003,
t. 2, s. 229.

obszaru Młodego Miasta zacznijmy zatem od analizy najstarszych widoków, map 
i panoram Gdańska, na których to możemy znaleźć interesujące nas tereny. 

Najstarszy z nich to panorama Gdańska (Dantzig) z 1573(5) roku, gdzie można 
rozpoznać północno-zachodnią linię pierwszych, nowożytnych fortyfikacji miasta 
z Bramą Św. Jakuba oraz Bramą i Rondelem Bożego Ciała, a także mosty nad fosą 
łączące Stare Miasto z interesującym nas obszarem.

Fortyfikacje te powstały już po likwidacji pierwszej lokacji Młodego Miasta, a ich 
struktura i układ przestrzenny będą przedmiotem dalszych rozważań. Po lewej stronie 
w głębi widzimy nadwiślańskie łąki z przebiegającym na wschód kanałem portowym 
Św. Jakuba (S. Jacobs Port), służącym również do odprowadzania wody, która napły-
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wała poprzez śluzę z fosy miejskiej do Wisły. Na północny zachód od kanału i fosy 
(na rysunku z lewej strony22) położone są łąki nadwiślańskie i dawne tereny Młodego 
Miasta, połączone mostem z pierwszą Bramą Św. Jakuba (to odcinek dzisiejszej ulicy 
Łagiewniki, od ulicy Wałowej do nietypowego ronda przy placu Solidarności). 

W lewym, dolnym narożniku obwałowań miejskich widać okrągły Rondel i Bra- 
mę Bożego Ciała, z której wychodzi drugi most, w przybliżeniu po śladzie drogi 
do Bramy Oliwskiej, będącej przedłużeniem staromiejskiej ulicy Korzennej (mniej 
więcej na odcinku dzisiejszej ulicy Dyrekcyjnej).

Patrząc na ten najstarszy dostępny dzisiaj widok Gdańska (o tak dużej skali dokład-
ności), można stwierdzić, że charakterystycznymi elementami interesującego nas te- 
renu były kanały (rowy) wodne, które służyły z jednej strony do odprowadzania nadmia- 
ru wody do Wisły, z drugiej, spełniały rolę spławnych kanałów transportowych. Jeden 
z nich może być poszukiwanym przez nas Nowym Rowem. Na przykład na północ 
od kanału Św. Jakuba, widzimy otoczone łąkami wydzielone, prostokątne tereny 
o funkcjach prawdopodobnie składowych oraz przylegające do nich rowy odprowa- 
dzające wodę do koryta Wisły. Pierwszy z tych terenów na północ od kanału Św. Jaku-
ba (zaznaczony kolorem żółtym), ograniczony jest od północy rowem, biegnącym
prostopadle do nabrzeża Wisły. Być może jest to pozostałość po poszukiwanym 
przez nas Nowym Rowie? Z kolei położony na północ od niego jasny prostokąt, to 
może zarys pierwotnej lokacji Młodego Miasta. Zostanie to sprawdzone na kolej-
nych mapach.

GRUNSCHWART

Sięgając do ksiąg komturskich znajdujących się ówcześnie w gdańskim archi-
wum, młodomiejski kontekst przestrzenny ciekawie opisał cytowany już wcześniej 
George Cuny. Autor ten nie omieszkał również wspomnieć o kanale wodnym, 
którego wylot do Wisły położony był na północ od kanału Św. Jakuba, na odcinku 
umocnionego nabrzeża.

Cuny zauważył, że Hans Spatt w swojej szesnastowiecznej Kronice „zum Jahre 
1455”, pisząc o położeniu Młodego Miasta, użył określenia „an der grunschwar”, 
co oznacza, że gród był położony nad ciekiem wodnym (kanałem, rowem) o takiej
nazwie. Był to zapewne co najmniej spławny, jeśli nie żeglowny odcinek kanału por-
towego Młodego Miasta. Możemy zatem domniemywać, że kanał ten leżał na wy- 
sokości pierwszej lokacji Młodego Miasta i łączył teren „wewnątrz murów” z ko-
rytem pobliskiej Wisły. Jego nazwa nawiązuje do zielonego kożucha na powierzchni, 
co oznaczało, że nawet w trakcie pierwszej lokacji Młodego Miasta nie był 
on za często używany. Andrzej Januszajtis w felietonie Biała Struga i Grunschwart23 
pokazuje na mapie, którą sporządził w 1585 roku holenderski kartograf Lucas Jansz 
Waghenaar, hipotetyczną lokalizację kanału „zielonego kożucha”, tuż obok składów 
drewna (patrz il. 1.6). Widzimy, że oś tego kanału leżała mniej więcej na wysokości 
słupa kolejki linowej służącej do transportu ziemi, który został zaznaczony na mapie 
bardzo wyraźnie, bardziej na zachód, pod Górą Gradową. Januszajtis podaje także 
zapiski Rady Gdańska dotyczące utrzymania porządku na tym terenie  oraz powoła-
nia jego nadzorcy, z których ostatnie są z roku 1606.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy leżący tuż przy młodomiejskich skła- 
dach drewna Nowy Rów był jednocześnie granicą między Młodym i Starym Mia- 
stem, nie mógł więc być kanałem portowym wewnątrz obrysu murów młodomiej- 
skich. Grunschwart – kanał portowy Młodego Miasta był zatem niezależny 
od Nowego Rowu i leżał dalej od niego na północ. Nie mając jednak pewności 
co do położenia Nowego Rowu, a tym samym i Grunschwartu, należy przejść 
do analizy kolejnych dokumentów.

23 A. Januszajtis, Biała Struga i Grunschwart, publikacja 2014-01-27,
      http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,15341537, Januszajtis__Biala_Struga
      i_Grunschwart__FELIETON_.html [dostęp: 2014-03-19].
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PIERWSZA MAPA BERNDTA

Większość autorów zajmujących się tematyką lokalizacji Mło-
dego Miasta opiera swoje analizy przede wszystkim na dwóch 
zachowanych bardzo ciekawych mapach tego obszaru, wyko-
nanych na początku XVII wieku gdańskiego mierniczego, którym 
był w latach 1594–1607 Fryderyk Berndt24 (patrz il. 1.7).

Na mapie z 1601 roku Berndt przedstawił północne przedmieś-
cie Gdańska – obszar na północ od istniejących już wtedy umoc-
nień fortecznych, ograniczony Wisłą od wschodu, morenowymi 

wzniesieniami Góry Gradowej i kolejnymi mniejszymi wzniesieniami – od zachodu, 
oraz zabudowaniami cegielni z kanałem sięgającym Wisły na wschód od głównej drogi 
na północ, a po zachodniej stronie drogi – szpitala Wszystkich Bożych Aniołów od pół- 
nocnego zachodu.

Po lewej stronie widzimy kanał – dawne ujście kanału Raduni do Wisły. Następ-
ny w kierunku północnym rów to zapewne widoczny na panoramie Brauna i Ho-
genberga z 1575 roku kanał portowy św. Jakuba, połączony śluzą z fosą miej-
ską i zbiegający się w ujściu z kanałem Raduni. Jeszcze dalej na północ widzimy 
zapewne Nowy Rów – mający swój początek przy działce z kramami sukienniczymi 
po zachodniej stronie drogi do Bramy św. Jakuba i zbiegający ku Wiśle, do której 
uchodzi dobrze widoczną deltą. Na północ od rowu rozciągają się młodomiejskie 
składy drewna a za nimi, do cegielni, młodomiejska wolnizna.

KOŚCIÓŁ I SZPITAL
WSZYSTKICH BOŻYCH ANIOŁÓW

Na północno-zachodniej flance patrymonium Młodego Miasta, przy drodze 
krajowej, poza obwarowaniami miasta, znajdował się kompleks kościoła i Szpita-
la Wszystkich Bożych Aniołów, regularnie niszczony podczas poważniejszych walk 

1.6. Fragment mapy
okolic Gdańska z 1585 r.,
której autorem jest
holenderski kartograf
Lucas Jansz Waghenaar. 
Czerwonym krzyżykiem 
zaznaczono hipotetyczną 
lokalizację portowego 
kanału Młodego Miasta, 
który nazwano później 
Grunschwart.
Na południe od kanału –
teren młodomiejskich 
składów drewna.
Źródło: A. Januszajtis, 
Biała Struga...

1.7. Plan północnych 
przedmieść Gdańska, 
fragment,
Fryderyk Berndt,
ok. 1601 r.
APG, 300, MP/511.

24 M. Pelczar, F. Berndt, A Surveyor of Gdańsk, 16th – 17th Century, „Libri Gedanenses”, 4/5,
     (1970–1971), PWN 1973, s. 93–118, a także D. Jensen, The science of the stars In Danzig from Rheticus
      to Hevelius, niepublikowana praca doktorska, University of California, San Diego 2006, s. 54.
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o Gdańsk. O ile jednak położony w pobliżu klasztor 
Karmelitów został ostatecznie rozebrany i przenie-
siony na Stare Miasto, o tyle zespół Wszystkich 
Bożych Aniołów przetrwał jeszcze 350 lat zanim 
został ostatecznie zniszczony w 1807 roku, w trakcie 
oblężenia napoleońskiego.

Gdybyśmy więc stali w 1668 roku na terenie po-
kazanej na mapie Berndta Cegielni przy Drodze Kra-
jowej, to zobaczylibyśmy widok zabudowań kościoła 
i Szpitala Wszystkich Bożych Aniołów właśnie tak, 
jak je pokazał artysta – autor ryciny z książki Curic-
kego.

Stojąc w rejonie dzisiejszej alei Zwycięstwa i pa- 
trząc w dół, w kierunku Wisły, można by zobaczyć 
ogrody i zabudowania Wszystkich Bożych Aniołów, tak jak je przedstawił Deisch 
w 1756 roku.

W ten sposób opisane zostały domniemane granice patrymonium Młodego 
Miasta. Pozostaje teraz sprecyzować ostatecznie położenie Nowego Rowu oraz lo- 
kację przestrzenną Młodego Miasta w granicach murów.

USTALENIE OSTATECZNEJ LOKALIZACJI
NOWEGO ROWU

Na początku XV wieku Nowy Rów wyznaczał zgodnie z przywile-
jem z 1402 roku udzielonym przez staromiejskiego komtura Albrechta 
von Schwarzburga południową granicę Młodego Miasta.

Zaczynał się  od Nowej Grobli, przytykając do działki ram sukienni-
czych, po czym pod mostem na Nowej Grobli biegł dalej na wschód 
do Wisły. Tuż po północnej stronie Nowego Rowu widać na mapie 
młodomiejskie składy drewna (patrz il. 1.10) z drogą biegnącą pośród 
nich w dół do umocnionego brzegu rzeki, a dalej, w stronę cegielni, 
wolniznę młodomiejską użytkowaną jako łąki, pastwiska, teren składowy. Powię- 
kszając teraz fragment mapy Berndta z 1601 roku i przyglądając się dokładniej miej-
scu, gdzie Nowy Rów przecina piętnastowieczną Nową Groblę – na mapie Berndta 
widać późniejszą Hinter dem Pockenhause. 

Droga ta biegła od północnej linii obronnej Starego Miasta (po lewej), po-
przez Bramę Św. Jakuba i most Św. Jakuba nad miejską fosą i dalej jako Hinter 
dem Pockenhause (dzisiejsza ulica Jana z Kolna na wysokości placu Solidarności), 
skończywszy na terenach młodomiejskich składów drewna (z napisem Jungstadtt). 
Idąc ulicą Hinter dem Pockenhause, mija się od strony rzeki następujące nieruch-
omości pomocnicze (w kolejności od fosy miejskiej): kościół i Szpital Św. Jakuba 
Większego, własność gildii szyprów w Gdańsku (po 1415), następnie Szpitala 
Św. Elżbiety w Gdańsku i gildii ubogich (po 1394), oraz posesję Starego Miasta.

Od strony zachodniej tuż przy fosie i Hinter dem Pockenhause widać ogro-
dy i dalej na zachód Dom Ospy – lazaret (powyżej, u stóp Góry Gradowej, 
ogrodzony teren szpitala, kościoła i cmentarza Bożego Ciała). Idąc na północ, 
można dojść do działki staromiejskiego składu drewna, za którą pojawia się 
działka ram sukienniczych. Do tej właśnie działki dochodzi kanał – domniemany 
Nowy Rów, który najpierw pod mostem (którym można przejść dalej na północ, 
do młodomiejskich składów drewna) a potem wzdłuż składów drewna kieruje 
się w dół do Wisły. 

Na mapie Berndta zauważalna jest też wyraźnie narysowana północno-za- 
chodnia linia graniczna składów młodomiejskich. Może ona mieć związek z do-
domniemaną lokacją Młodego Miasta w granicach murów. Wyjaśnić to może anali- 
za kolejnej mapy Berndta, wykonanej przez mierniczego kilka lat później.

1.8. Kościół i Szpital
Wszystkich Bożych
Aniołów w 1668 r.

Widok od strony
wschodniej. Źródło:

Der Stadt Dantzig
Historische Beschreibung

herausgegeben von
Reinhold Curicke und

Georg Reinhold Curicke, 
Danzig–Amsterdam 1687.

1.9. Kościół i szpital
Wszystkich Aniołów 

Bożych. Widok
od strony zachodniej.

Rycina Deischa
z 1756 r.
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Druga mapa Berndta (patrz il. 1.11) pochodzi z 1604 roku i przedstawia młodo-
miejskie składy drewna na północ od fosy staromiejskiej. Na mapie widzimy na północ 
od Nowego Rowu młodomiejskie składy drewna, do których prowadzi droga (dzisiej- 
sza oś Łagiewniki – Jana z Kolna, na mapie Hinter dem Pockenhause) od Bramy św. Ja-
kuba, poprzez most św. Jakuba nad fosą zewnętrzną fortyfikacji miejskich (z prawej). 

1.10. Fragment
mapy F. Berndta
z 1601 r.
Źródło:
A. Januszajtis, 
Przeszłość,
[w:] Tu Stocznia.
red. H. Daszczyńska
i D. Kobzdej,
Fundacja
Centrum
Solidarności,
Gdańsk 2013,
s. 11. 

1.11. Mapa Berndta
z ok. 1604 r.
– plan terenów
składowych drewna
na północ
od Starego Miasta.
Źródło: APG, 300,
MP/525.
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Na końcu tej drogi, tuż przed składami drewna znajduje się most nad kanałem bieg-
nącym do Wisły – Nowym Rowem. Można domniemywać, że pierwszy most w tym
miejscu (którego lokalizację opisaliśmy już, analizując pierwszą mapę Berndta) zbu-
dowany został na podstawie wspomnianego już przywileju z 1402 roku. Jeśli więc 
te przypuszczenia się potwierdzą, w chwili opracowywania tej mapy przez Berndta 
most w tym miejscu istniał już 200 lat! Widać też drogę biegnącą przez skład drew-
na – od zachodu, w dół, aż do nabrzeża Wisły (linia przerywana). Po wschodniej 
stronie składów, w pobliżu Wisły, na północ od Nowego Rowu można zauważyć 
kanał służący do  spławiania drewna – to zapewne Grunschwart! Za nim widoczny 
jest nad Wisłą większy budynek, opisany jako Wapiennik. W rejonie tym brzeg Wisły 
był umocniony (Bollwerk), żeby umożliwić rozładunek towarów ze statków. Nabrze- 
że pochodziło zapewne jeszcze z czasów pierwszej lokacji Młodego Miasta.  

1.12. Lokalizacja
Nowego Rowu
na podkładzie

z mapy Daniela
Buhsego wg stanu

z 1865 roku.
Źródło:

Z. Maciakowska, 
Młode Miasto

w Gdańsku…, s. 238.

Wzdłuż Hinter dem Pockenhause jest wyraźny napis mówiący, że odległość 
od miasta do składów drewna wynosi 100 prętów. Można przyjąć, że w tym wypad-
ku jest to odległość od Bramy Św. Jakuba do Nowego Rowu. Mowa była o prętach 
chełmińskich. Młode Miasto zostało erygowane na prawie chełmińskim. Jeden pręt 
chełmiński (culmer Ruthe) liczył 4,325 m, czyli 100 prętów to 432,5 m. Znając ów-
czesne położenie Bramy Św. Jakuba (dzisiejsza ulica Łagiewniki, po północnej 
stronie ulicy Wałowej), można łatwo ustalić, w którym miejscu Nowy Rów do-
chodził do Hinter dem Pockenhaus, czyli dzisiejszej Jana z Kolna. Przenosząc to 
na współczesną konfigurację terenu, Zofia Maciakowska identyfikuje lokalizację 
rowu granicznego w linii poprzecznej do dzisiejszej ulicy Jana z Kolna, kilkadziesiąt 
metrów na północ od dzisiejszej ulicy Gdyńskich Kosynierów a przed wlotem ulicy 
Robotniczej25.

 
LOKACJA MŁODEGO MIASTA W GRANICACH MURÓW

Z dotychczasowej analizy wynika, że Młode Miasto w obrysie murów leżało 
na północ od granicznego Nowego Rowu. Widoczny na drugiej mapie Berndta 
kolorowy prostokąt na terenie składów drewna to prawdopodobnie domniemane 
granice Młodego Miasta, opisane w przywileju lokacyjnym z 15 stycznia 1380 roku 

25 Z. Maciakowska, Młode Miasto w Gdańsku..., s. 234 i n.
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o obwodzie 1297,5 m (30 sznurów chełmińskich po 43,25 m). Kwestia interpretacji 
tego oznaczenia oraz długości obwodu miasta będzie jeszcze omawiana.

Jeżeli zestawimy długości poszczególnych boków tego prostokąta, a raczej 
rombu z drugiej mapy Berndta z długością obwodu podaną w przywileju loka-
cyjnym, otrzymamy następujące wymiary boków: zachodni – 284 m, północny – 
374,66 m, wschodni – 260,29 m, południowy – 378,60 m. Powierzchnia tak zakreślo-
nego terenu Młodego Miasta wewnątrz murów to około 102 000 m2, czyli około 
10 ha. Powierzchnia ta jest typowa dla miast zakładanych w XIV wieku na prawie 
chełmińskim. 

Na przykład Warszawa, która otrzymała podobny przywilej około 1300 roku, 
powtórzony następnie w 1416 roku przez księcia Janusza I Starszego, w obrębie 
murów liczyła około 10 ha. Zakładane na prawie chełmińskim Stare Miasto Toruń –
13,5 ha. Rozmiar typowej działki mieszczańskiej był identyczny: dwa pręty cheł- 
mińskie szerokości, czyli 2 x 4,325 m = 8,65 m oraz 8 prętów długości, czyli 34,6 m. 
Powierzchnia działki miejskiej wynosiła zatem około 300 m2. Ponieważ rzeczywiste 
warunki terenowe uniemożliwiały czasami dokładne trzymanie się tych wytycznych, 
starano się również,. by przynajmniej najważniejsze działki wokół rynku mogły mieć 
zalecane wymiary. Działki w kolejnych rzędach i bliżej zewnętrznych murów miały 
czasami inne rozmiary i inną orientację w stosunku do głównych osi miasta. 

Jak więc wynika z mapy Berndta z 1604 roku, odległość Nowego Rowu od mias- 
ta – na mapie od Bramy Św. Jakuba – wynosi 100 prętów chełmińskich (czyli 432,5 m).

 Hipotetyczna lokalizacja przestrzenna Młodego Miasta w granicach obwa- 
rowań, zidentyfikowana na podstawie omówionych dotychczas przesłanek, mogła-
by zatem wyglądać jak na ilustracji 1.13. Zabudowania w granicach przeznaczonych 
do zamknięcia murami ulokowane były po północnej stronie Nowego Rowu. Po- 
łudniowa granica miasta w obrębie obwarowań mogła pokrywać się z dzisiejszym 
biegiem ulicy Robotniczej. Wtedy to strona zachodnia mogła rozciągać się wzdłuż 

1.13. Lokalizacja terenu
Młodego Miasta
na podkładzie
współczesnej
ortofotomapy z 2011 r.
Opracowanie własne26.

26 Źródło mapy: http://mapa.gdansk.gda.pl/Plan/Mapa.aspx?module=gdansk&x-min=6537170.
     466391877&xmax=6545637.149991912&ymin=6024110.266205955&ymax-=6027926.888422534
     &wkid=102175&podkladID=gdaOrtoFoto2012 [dostęp: 2014.06.16].
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przebiegającej nieopodal Drogi Krajowej (dzisiejsza ulica Kolejowa i przebiegające 
obok tory kolejowe). Północna granica prawdopodobnie nie przekraczała rejonu 
istniejącej dzisiaj kładki pieszej łączącej peron stacji Gdańsk Stocznia z terenami 
nadrzecznymi. Strona wschodnia z kolei zwrócona była frontem do rzeki i umoc-
nionego nabrzeża przystosowanego do obsługi statków (Bollwerk). Od tej strony 
mógł się też znajdować wlot kanału portowego (Grunschwart). Trzeba też uwzględ-
nić lekki skręt osi obszaru wewnątrz murów w kierunku zachodnim, jak na dru-
giej mapie Berndta z 1604 roku, i wynikający stąd nierównoległy przebieg Nowego 
Rowu i południowej granicy Młodego Miasta.

Kiedy wszystkie te ustalenia przenieść na współcześnie wykonaną ortofo-
tomapę tego rejonu Gdańska, można otrzymać klarowny, choć w dalszym ciągu 
domniemany obraz lokacji przestrzennej Młodego Miasta. 

Zofia Maciakowska kwestionuje jednak prostokątny kształt zabudowy Młode-
go Miasta, argumentując, że wpisanie rynku opisanego w przywileju o rozmiarach
4 x 4 sznury (jeden sznur to 10 prętów; 173 m x 173 m) w prostokąt o rozmiarach około
380 m x 280 m (260) sprawia, że pozostaje za mało przestrzeni na działki mie-
szczańskie. Kwestionuje w ten sposób prawdziwość lokacji prostokątnych gra- 
nic z mapy Berndta, a przynajmniej dotychczasowe interpretacje znaczenia tego 
artefaktu podane przez wielu badaczy. Dodatkowo też inaczej niż inni badacze 
interpretuje zapis z dokumentu lokacyjnego z 1380 roku, odnoszący się do rozmia- 
rów zakładanego miasta27. Zapis wygląda następująco: „dese jungestad czwu-
schen den mueren bynnen der stad drissig seil behalde in dy lenge also breit, als 
sie en von uns und von unsirn bruderen bewist ist, bis an dy Wissel” („Jak również 
pragniemy, by owo Młode Miasto wewnątrz między murami utrzymywało trzy-
dzieści sznurów długości i tyleż szerokości, jak to przez nas i naszych braci zostało 
wyznaczone, aż do Wisły”)28. Większość badaczy, odnosząc się do tej części zapisu, 
który mówiąc o konieczności utrzymania wewnątrz murów wymiaru 30 sznurów 
zarówno na długości, jak i szerokości, biorąc pod uwagę nie tylko język, ale i prak-
tykę interpretacji tych zapisów w innych aktach lokacyjnych uważa, że chodzi tu
o całkowitą długość murów miejskich, a nie o długość jednego boku czy jak uważa
Maciakowska – długość trzech boków z murami, ale bez czwartego, pozbawio- 
nego obwarowania,  którym w takich wypadkach jest brzeg rzeki. Autorka prezen-
tuje zatem kształt obszaru Młodego Miasta nie w formie prostokąta, lecz kwadratu 
o boku 10 sznurów (432,5 m), którego trzy boki mają razem 30 sznurów długości, 
z położonym centralnie kwadratowym rynkiem o boku 4 sznurów (173 m x 173 m). 
Jest to interesująca koncepcja (patrz il. 1.14).

Młode Miasto przypomina rzymski obóz założony na planie kwadratu. 
Piękny i wielki centralny rynek i dosyć przestrzeni do ulokowania ponad 300 działek 
mieszczańskich. Jednak nie ma żadnych dowodów że taki układ urbanistyczny zo- 
stał zrealizowany. Sama autorka pisze, że „dopiero po ich przebadaniu [pozostałości 
podziemnych Młodego Miasta – przyp. J.S.L.] można będzie ostatecznie wyjaśnić, 
gdzie się znajdowało”.

Można oczywiście przyjąć założenie badaczki kwadratowego kształtu miasta, ale jed-
nocześnie pozostać przy interpretacji mówiącej o długości obwodu wewnątrz murów 
równej 30 sznurom chełmińskim. Wtedy będziemy mieli do czynienia z kwadratem 
o boku 7,5 sznura (ok. 324,4 m) oraz centralnie położonym rynkiem o boku 4 sznurów 
(173 m). Można także przyjąć interpretację Maciakowskiej, że 30 sznurów to długość tylko 
trzech boków miasta otoczonego murami (bez czwartego skierowanego frontem 
do rzeki), ale założyć jednocześnie, że kształt miasta był prostokątny. Zatem, kiedy nie ma 
ostatecznych dowodów uprawdopodobniających zrealizowany kształt Młodego Miasta 
w granicach murów – możemy snuć tylko przypuszczenia i wysuwać mniej lub bardziej 
prawdopodobne hipotezy. 

27 Ibidem, s. 236 i n.

28 A. Januszajtis, Więcej o Młodym Mieście, http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35635,11312889,
     Andrzej_Januszajtis__Wiecej_o_Mlodym_Miescie.html#ixzz22wprUtQ3, [dostęp: 2012.08.08].
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Dyskutując o strukturze przestrzennej miasta, trzeba również wziąć pod uwagę, 
że nawet wielkie rynki nie były na ogół pustyniami, tylko miejscami czasami dość 
intensywnej zabudowy. I to nie tylko budynków publicznych, czyli opisanego 
w przywileju ratusza i ław handlowych, ale także całkiem pokaźnych kwartałów 
zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Niech za przykład posłuży nam zabudowa 
centralnego obszaru rynku Starego Miasta we Wrocławiu. 

Można przyjąć założenie, że na kwadratowym placu o powierzchni prawie 
trzech hektarów (29 929 m2) umieszczono młodomiejski blok śródrynkowy. 
Na przykład kwadratowy blok śródrynkowy o boku 2 sznurów mógłby być opasany 
ringiem komunikacyjnym i zarazem targowym o szerokości jednego sznura. Wyni-
ka z tego, że i wewnątrz dziesięciohektarowego obszaru miasta będzie dosyć 
miejsca, co najmniej na dwieście kilkadziesiąt parcel.

Wróćmy jednak do koncepcji planu prostokątnego o całkowitym obwodzie 
30 sznurów. Oczywiście z zabudowanym pośrodku rynkiem. Choć to też tylko hi-
poteza. Pozostanę jednak przy niej, gdyż mam zaufanie nie tylko do Fryderyka 
Berndta i trafności jego odwzorowania terenu na obu mapach, ale również do wie-
dzy i intuicji badawczej grupy historyków zajmujących się tą problematyką. Chyba, 
że pojawią się nowe wiarygodne dowody definiujące inaczej lokację przestrzenną 
Młodego Miasta.

Młode Miasto
i stosunki polsko-krzyżacko-pruskie
Przechodząc do omówienia kolejnego etapu historii pierwszej lokacji Młodego 

Miasta warto poruszyć niejasną kwestię statusu nowej dzielnicy podczas różnego 
rodzaju konfliktów Gdańska ze „światem zewnętrznym”. 

Na przykład nie udało się znaleźć w literaturze wzmianek o roli Młodego Mias-
ta w trakcie najazdu polsko-czeskiego w 1433 roku. Nie wiadomo, czy Młode Miasto 
się broniło, czy też przyjęło wojska przyjaźnie. Szpital Św. Jakuba z kaplicą, stojący 
na zewnątrz umocnień Starego Miasta, został poważnie zniszczony. 

1.14. Hipotetyczna
lokalizacja
Młodego Miasta
oraz jego kształt
urbanistyczny –
Koncepcja
Zofii Maciakowskiej.
Źródło:
Z. Maciakowska,
Młode Miasto
w Gdańsku…, s. 240.
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Nie wiadomo też, co działo się z Młodym Miastem w granicach lokacji. Gdyby 
zostało spalone, znalazłyby się o tym wzmianki w dokumentach miejskich albo in-
nych przekazach historycznych. Może to oznaczać, że mieszkańcy Młodego Miasta 
porozumieli się z husytami i Polakami. Erich Keyser twierdzi, że Młode Miasto 
nie mając murów miejskich, musiało jednak mieć choć palisadę obronną, dzięki 
której ocalało29.

Inny fakt, o którym wspomina Zdrenka, to istnienie w RHD (Regesta histori- 
co-diplomatica, 1, nr 10650) zapisu o zatargu w 1451 roku między burmistrzem, raj-
cami i mieszkańcami Młodego Miasta, a zakonem krzyżackim30. 

Właściwie brakuje dowodów na prokrzyżackość Młodego Miasta. 
Można postawić tezę, że choć Młode Miasto założone było z woli komtura Winry-

cha von Kniprodego, to w trakcie kilku dziesięcioleci swojego rozwoju stawało się coraz 
bardziej samodzielne, czego najlepszym dowodem był zatarg z zakonem w 1451 roku.

Wskazówką co do rzeczywistej pozycji Młodego Miasta w sporach polsko- 
-gdańsko-krzyżackich mogą być epizody związane z klasztorem Karmelitów.  

Pierwszy w Polsce klasztor należący do tego zgromadzenia należał do Młode-
go Miasta a jego zabudowania zlokalizowane były w północnej części patrymo- 
nium, przy głównej drodze, na południe od młodomiejskiej cegielni i na wschód 
od zespołu Wszystkich Bożych Aniołów, prawdopodobnie w okolicach dzisiejszej 
ulicy Jana z Kolna, na północ od kładki z peronu stacji Gdańsk-Stocznia. 

Jak pisze Andrzej Januszajtis: „Pierwsze wiadomości pochodzą z roku 1391. 
Bawiący wówczas w Prusach książę Henryk Lancaster hr. Derby, wnuk Edwarda III, 
który sam w przyszłości miał zasiąść na angielskim tronie jako Henryk IV, dwukrotnie 
ofiarował jałmużnę „dwóm braciom karmelitom” – pierwszy raz 10 lutego w Bra-
niewie (pół grzywny pruskiej), a drugi między 15 lutego a 26 marca w Gdańsku 
(8 szylingów sterlingów, czyli mniej więcej tyle samo, co poprzednio)”31. 

O zaawansowaniu organizacyjnym klasztoru już w 1395 roku świadczy wysłanie 
dwóch mnichów do Maklemburgii w celu zbierania jałmużny i kierowania tam nowo 
otwieranymi klasztorami32. W 1410 roku zakonnicy zakupili 100 000 cegieł i około 
1422 roku zakończyli rozbudowę karmelickiego zespołu kościelno-klasztornego. 

Zgromadzenie karmelitów i istniejący nieopodal szpital i kościół Wszystkich 
Bożych Aniołów leżały poza obrębem ewentualnych murów Młodego Miasta i musiały 
stawiać czoło interwencjom z zewnątrz, jak chociażby najazdowi husytów. Ale sam 
klasztor wtedy nie ucierpiał. 

Następny fakt to pozostawienie klasztoru nawet po zburzeniu Młodego Miasta. 
W 1461 roku 500 konnych krzyżackich najemników z Pucka napadło na wiernych 
przybyłych z Gdańska na odpust w pierwszą niedzielę po Wielkiej Nocy. Przybyła 
z miasta pomoc uratowała wiernych i klasztor. Można domniemywać, że gdyby 
krzyżacy uznawali klasztor karmelitów „za swój”, nie napadaliby na niego. 

Inne znaczące wydarzenie miało miejsce rok później, 25 września 1462 roku. 
Karmelici ugościli wtedy 500 rycerzy polskich przybyłych po wygranej osiem dni 
wcześniej bitwie z krzyżakami pod Świecinem. 

Ostatecznie karmelici zgodzili się jednak w 1464 roku przenieść na teren Starego 
Miasta, w obręb murów miejskich, gdzie zagospodarowali teren Szpitala Św. Jerzego. 

29 E. Keyser, Die Baugeschichte der Stadt Danzig, Köln–Wien 1972, s. 30 i n.;  Handfeste im Danziger  
      Komthureibuch: „auch wollen wir, dass unsere junge Stadt zwischen den Mauern binnen der Stadt
      dreissig Seile behalte in der Lenge und also breit, als sie en (ihnen) von uns und unsern Brüdern  
      bewyst ist bis an die Weichsel. In Wirklichkeit hat die Stadt diese Ausdehnung nie erreicht
      und hat es auch nicht zu einer Mauerbefestigung gebracht. Doch muss sie eine Plankenbefestigung  
      gehabt haben, weil sie sonst von den Hussiten 1433 zerstört worden wäre.” 

30 J. Zdrenka, Główne, Stare i Młode Miasto Gdańsk…, s. 70.

31 A. Januszajtis, Karmelici w Gdańsku, w pracy Kościół Św. Józefa w Gdańsku. Dzieje i zabytki,
      Gdańsk 2010,  s. 3 i n., 2014-07-16,  http://www.gdansk.oblaci.pl/index.php?option
      =com_content&view=article&id=52&Itemid=60.

32 Ibidem, s. 4–23.
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Ponieważ budynki klasztoru były bardzo solidnie zbudowane i po ich ewentualnym 
zdobyciu przez wroga mogły się stać przyczółkiem dla wrogów Gdańska,  zostały 
rozebrane i nie pozostał po nich żaden ślad. Podobne argumenty były używane 
wcześniej, w 1455 roku, kiedy to patrycjat Prawego Miasta starał się o zgodę króla 
polskiego na zburzenie Młodego Miasta. 

Fakty te przytoczono, gdyż z dostępnych dokumentów nie wynika jasno, jaką rolę 
odgrywało politycznie Młode Miasto (wraz z różnymi instytucjami zlokalizowanymi 
w jego patrymonium) w kontekście toczącej się rozgrywki polsko-prusko-krzyżackiej. 

Jest oczywiste, że potencjalnie Młode Miasto stanowiło zagrożenie o charak- 
terze ekonomicznym. Ponieważ nie miało rozwiniętego systemu murów obron-
nych, jego ewentualne zdobycie przez wroga nie stanowiło poważnego zagroże-
nia militarnego. A może sami patrycjusze Młodego Miasto, którzy często ściśle 
współpracowali z patrycjatem Prawego Miasta (byli nawet spokrewnieni), stanowili 
zagrożenie polityczne dla władz Gdańska centralnego (Prawego Miasta)? 

Wydaje się, że po wypędzeniu krzyżaków z Gdańska i zawarciu sojuszu z Rzeczą- 
pospolitą wystarczyłoby wchłonąć Młode Miasto do struktur Gdańska, włącznie 
z otaczającymi go murami obronnymi (czy też palisadą), i połączenie ich z syste-
mem fortyfikacji całego miasta. Tak się jednak nie stało. Widocznie patrycjat Prawe-
go Miasta uznał jednak, że potencjał rozwojowy Młodego Miasta jest tak duży,
że wcześniej czy później musiałby doprowadzić do zmarginalizowania Prawego 
Miasta, a tym samym zmniejszenia wartości aktywów posiadanych przez jego ów-
czesnych mieszkańców.

Likwidacja pierwszej lokacji Młodego Miasta
w 1455 roku
Mimo iż patrycjat Prawego i Starego Miasta a także członkowie zakonu krzy- 

żackiego pochodzili w przeważającej masie z obszaru niemieckojęzycznego, sto-
sunki między tymi grupami nie były najlepsze. Mieszczanie oczekiwali większych 
swobód i ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej, krzyżacy z kolei oprócz 
celów gospodarczych i religijnych konsekwentnie realizowali kontrolę polityczną 
nad obszarem Prus. 

Członkowie założonego w 1440 roku Związku Pruskiego, grupującego przed- 
stawicieli szlachty i miast w Prusach, oczekiwali powiększenia swobód na wzór tych, 
które obowiązywały w innych krajach europejskich, na przykład w Koronie Polskiej 
oraz miastach Hanzy, tym samym chcieli ograniczyć monopol zakonu krzyżackiego. 
Związek Pruski w rozmowach z zakonem, ale także z Koroną, dążył w negocjacjach 
do uzyskania odpowiednich przywilejów. Na czele delegacji pruskiej przybyłej 
z Torunia do Krakowa w lutym 1454 roku stał Jan Bażyński (Johannes von Baysen), 
przewodniczący Tajnej Rady Związku Pruskiego. On to w mowie z 21 lutego 1454 
roku prosił Kazimierza Jagiellończyka, aby wcielił ziemie władane przez krzyżaków 
do Królestwa Polskiego, „od którego jesteśmy oderwani”.

Gdańszczanie reprezentowani głównie przez przedstawicieli patrycjatu: bur-
mistrza Prawego Miasta Wilhelma Jordana oraz rajcę Johana Meydeburga, również 
w lutym 1454 roku prowadzili w Krakowie negocjacje z królem Kazimierzem Jagiel-
lończykiem33. Przedmiotem rozmów było uzyskanie lepszych warunków współpra-
cy Gdańska z Koroną, niż wynikało to z dotychczasowych stosunków z zakonem 
krzyżackim. Starali się uzyskać jak najlepsze przywileje, w zamian za co król polski 
oczekiwał, że Gdańsk przystąpi po stronie polskiej do mającej wkrótce wybuchnąć  
wojny nazwanej później trzynastoletnią. Mimo że Jordan i Meydeburg wcale nie byli 

33 B. Możejko, Przywileje Kazimierza Jagiellończyka z 1457 r. dla Gdańska a zmiany heraldycznego
       wizerunku miasta, [w:] Okręt Kościoła z gdańskiego Dworu Artusa. 
      Studia i materiały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, Res Gedanses, Gdańsk 2008, s. 15 i n.
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zwolennikami natychmiastowego zerwania z zakonem, w końcu doszli do poro-
zumienia z królem Polski. 

Zgodnie z zawartymi porozumieniami 6 marca 1454 roku nastąpił akt inkorpo-
racji Prus z Gdańskiem do Korony, a 15 kwietnia 1454 roku Jordan, Niederhoff i inni
przedstawiciele Związku Pruskiego złożyli w Toruniu przysięgę na wierność Kazi-
mierzowi Jagiellończykowi. Uzyskane w kolejnych latach, szczególnie przez gdańsz- 
czan, przywileje przyczyniły się w znacznym stopniu do niezwykłego rozwoju całe-
go miasta.

Inaczej było z Młodym Miastem, które założone przez krzyżaków i mające cią-
gle potencjał rozwoju gospodarczego i terytorialnego, było solą w oku patrycjatu 
Prawego Miasta. 

W efekcie działań prowadzących negocjacje przedstawicieli Prawego Miasta, 
8 stycznia 1455 roku Kazimierz Jagiellończyk wydał zgodę na fizyczną likwi-
dację Młodego Miasta, które następnie prawie całkowicie rozebrano, a miesz-
kańców przesiedlono do Prawego i Starego Miasta. Jednym z pretekstów było to, że 
leżące poza strefą obronną gdańskiego zespołu osiedleńczego Młode Miasto może 
być w czasie oblężeń podpalone, a ogień przeniesie się na Stare i Prawe Miasto. 
Mimo że główne zabudowania Młodego Miasta były oddalone co najmniej 
o 100 prętów od Starego Miasta i oddzielone dodatkowo szeroką fosą miejską.

Może zatem nie chodziło o względy militarne, lecz jak to napisał Kazimierz Pi-
warski: „Nemezys dziejowa dotknęła zbudowane przez Zakon miasto, biorąc od-
wet za zniszczenie starego Gdańska w r. 1308” 34. Można mieć wątpliwości, czy tak 
sformułowany motyw polityczny kierował wtedy gdańszczanami. Czy jednak nie 
chodziło im o to, żeby pozbyć się gospodarczego konkurenta, który mógłby też 
skorzystać na królewskich przywilejach i zagrozić Prawemu Miastu w swobodnym 
dostępie do zysków?

Beata Możejko przytacza bardzo interesujący fragment listu, jaki negocjatorzy 
z Prawego Miasta, Jordan i Meydeburg wysłali do Gdańska po tym, jak dowiedzieli 

1.15. Stany pruskie
oddają swe ziemie
królowi polskiemu

Kazimierzowi
Jagiellończykowi

i koronie polskiej,
15 kwietnia 1454 r.

Źródło: AGAD

34  K. Piwarski, Dzieje Gdańska w zarysie, Instytut Bałtycki, Gdańsk–Bydgoszcz–Szczecin 1946, s. 57. 



się, że wielki mistrz zakonu krzyżackiego zgadza się na żądania Związ-
ku Pruskiego: „gdyby list z tymi informacjami przyszedł osiem dni 
wcześniej, byłoby rzeczą wątpliwą, czy zostalibyśmy Polakami”35.  

Czyżby więc jeden tydzień opóźnienia ze strony wielkiego mi-
strza sprawił, że Gdańsk na prawie 340 lat stał się częścią Rzeczpospo-
litej? A korzyścią dla Prawego Miasta była zgoda polskiego króla 
na pozbycie się głównego konkurenta na rynku – Młodego Miasta?

Myślę, że jednak nie ten incydent zdecydował o decyzji gdańskich 
patrycjuszy, lecz prosta kalkulacja ekonomiczna – większość towarów, 
którymi handlowali gdańszczanie, pochodziła przecież z Polski. Ich 
niezakłócony spływ do Gdańska, co jak mniemali, zapewni im zwy-
cięzca wojny z zakonem – polski król, oraz przywileje handlowe, które 
chcieli otrzymać, były niewątpliwie priorytetem dla merkantylnie 
nastawionych kupców gdańskich. W ten sposób Młode Miasto, żywy
i rozwijający się organizm miejski, zostało złożone na ołtarzu gospodar-
ki, polityki i całkiem ludzkich namiętności, ceną zaś za przejście Gdań-

ska do obozu króla polskiego stało się poza innymi przywilejami – zniknięcie nowej, 
gdańskiej dzielnicy. 

35  B. Możejko, Przywileje Kazimierza Jagiellończyka z 1457 r. dla Gdańska…, s. 1.

1.16. Król Kazimierz
Jagiellończyk
(1427–1492).
Źródło:
Portret z epoki.
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1.17. Gdańsk
ok. 1440
wg F. Froese,
Die Entwicklung
des Danziger
Stadtbildes,
Der Nordosten,
Jg. 1, 1931, s. 158.



Podsumowanie
Piętnastego maja 1457 roku, podczas wizyty Kazimierza Jagiellończyka 

w Gdańsku, król zatwierdził tak zwany wielki przywilej potwierdzający zjed-
noczenie Prawego, Starego i Młodego Miasta w jeden organizm miejski. W rezul- 
tacie główną rolę zaczęło odgrywać Prawe Miasto, przedstawicielom Starego Miasta zaś 
udało się zachować tylko ograniczone formy własnego przedstawicielstwa. Młode Miasto 
pozbawione fizycznie lokacji przestrzennej, straciło również lokację prawną. Bez prze-
sady można stwierdzić, że od tej daty Gdański Zespół Osadniczy, składający się z grupy 
niezależnych miast, powoli przechodził do historii, a Gdańsk zaczął się przekształcać w jed-
nolity organizm o coraz spójniejszej tożsamości, z dominującą pozycją Prawego Miasta.

Młode Miasto nie ocalało w latach 1455–1457, ale za to Gdańsk jako jeden orga- 
nizm miejski dostał szansę wielkiego rozwoju w ramach Rzeczypospolitej. Czy zli- 
kwidowana wtedy dzielnica po 550 latach może być teraz, w XXI wieku, na nowo 
zbudowana? Czy fantomowe ciało Młodego Miasta znowu ma szansę stać się dziel-
nicą zjednoczonego, współczesnego Gdańska? Czy o wszystkim zdecyduje funk- 
cjonalność i dostępność lokalizacji obszaru i jego przydatność w procesie rozwoju 
miejskiej struktury – czy też inne względy – polityczne, personalne, gospodarcze 
a może społeczno-kulturowe?

Janusz Lipiński
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Fortyfikacje średniowieczne.
GNILNA FOSA – ULICA GNILNA/AKSAMITNA

Tereny Młodego Miasta zlokalizowane na północ od Starego Miasta oddalone 
były od staromiejskiej zabudowy o kilkaset metrów. To swoiste „międzymieście” 
było obszarem nie tylko postępującej zabudowy między przedłużeniem na północ 
ulicy Korzennej (Dom Ospy/lazaret – hospicjum), wzdłuż dzisiejszej ulicy Dyrek-
cyjnej, oraz Nowej Grobli (dzisiejszej Łagiewniki i jej kontynuacji na północ – Jana
z Kolna), ale także składowiskiem drewna przeładowywanego na brzegu Wisły
do przypływających z Bałtyku statków (młodomiejskie składy drewna). 

Obszar ten wraz z terenami byłego już patrymonium Młodego Miasta (aż do 
cegielni i zespołu Wszystkich Bożych Aniołów) stał się w kolejnych wiekach miej-
scem budowy gdańskiego systemu obronnego. 

Jednak fortyfikacje okalające od północy Stare Miasto w Gdańsku w XIV i na 
początku XV wieku nie były traktowane priorytetowo przez mieszkańców gdańs- 
kiego zespołu osadniczego. W momencie pierwszej lokacji Młodego Miasta ograni- 
czały się do rowu wodnego (fosy) w linii dzisiejszej ulicy Gnilnej. Prawdopodobnie 
wzdłuż tego rowu o nieco późniejszej nazwie Faulen Graben istniał niewielki wał 
wraz z palisadą obronną.

Linia obronna Faulen Graben odegrała pewną rolę podczas najazdu na miasto
wojsk polsko-husyckich w 1433 roku (warto wspomnieć, że od 1308 r. w Gdańsku 
panowali krzyżacy). Rów z wałem i palisadą został wzmocniony i pomógł zatrzy-
mać wojska atakujące od północy Stare Miasto. Natomiast szpital z kościołem św. Ja- 
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2.1. Lokalizacja
Gnilnej Fosy.
Źródło:
Opracowanie własne
na podkładzie z:
G. Köhler, Geschichte
der Festungen Danzig
und Weichselmündebis
bis zum Jahre 1814
in Verbindung
mit der Kriegsgeschichte 
der freien Stadt Danzig, 
Wilhelm Koebner,
Breslau 1893, tablica II.



33

kuba, znajdujący się przy Nowej Grobli, ale poza granicami Starego Miasta (na pół- 
noc od Gnilnej Fosy), został poważnie zniszczony.

Po odstąpieniu wojsk polsko-czeskich Gnilna Fosa mająca charakter w dużej 
mierze prowizoryczny nie była przedmiotem troski i zaczęła z czasem zarastać. 
Utrwaliła się jej nazwa: Faulen Graben – i konsekwentnie współczesna, polska naz-
wa: Gnilna Fosa i późniejsza nazwa ulicy – Gnilna. Trzeba też pamiętać, że nie było 
wtedy w mieście  kanalizacji, a rowy takie, szczególnie te, które miały odpływy 
do rzeki, pełniły także rolę rynsztoków.

Kiedy w 1454 roku Gdańsk wraz z Prusami inkorporowany został do Korony 
Polskiej, a rok później Młode Miasto zostało rozebrane, gdańscy patrycjusze posta- 
nowili przesunąć na północ miejską linię obronną, między innymi po to, aby zrobić 
miejsce dla przenoszonych mieszkańców Młodego Miasta. Stąd postanowienie
o założeniu nowej linii obronnej w odległości 25 prętów (108,25 m) na północ
od Gnilnej Fosy (patrz oś kanału portowego św. Jakuba, il. 2.1). W ten sposób szpital 
i kościół św. Jakuba znalazł się po stronie Starego Miasta, w obszarze chronionym 
nową linią fortyfikacji miejskich. Sama zaś Gnilna Fosa ostatecznie została zasypana 
w latach 1504–15061, już po wybudowaniu nowej linii obronnej i stała się istnieją-
cym do dzisiaj ciągiem ulic staromiejskich: Gnilnej i Aksamitnej. Świadczą o tym 
zapisy w księgach kamlarii Starego Miasta, gdzie zanotowano w tych latach wydatki 
na zasypanie fosy.

Fortyfikacje nowożytne
NOWY WAŁ, MURY OBRONNE I FOSA
W DRUGIEJ POŁOWIE XV WIEKU

Po inkorporacji w 1454 roku Prus z Gdańskiem do Korony Polskiej, po roze-
braniu Młodego Miasta i w obliczu wojny trzynastoletniej (1454–1466) stało się 
oczywiste, że zjednoczony w jeden organizm przywilejem królewskim Gdańsk, 
jest praktycznie odkryty od strony północnej i wymaga budowy fortyfikacji. Zjed-
noczone miasto nie mogło lekceważyć swojej północnej flanki. Założona nowa linia 
obronna, położona 25 prętów (około 108 m) na północ od Gnilnej Fosy, składała 
się z wału ziemnego i szerokiej fosy miejskiej. Między wałem i fosą powstała linia 
murów obronnych z umocnieniami: Bramą Bożego Ciała na zachodzie, następnie 
w kierunku wschodnim Basztą Św. Bartłomieja, Bramą Św. Jakuba na osi Nowej 
Grobli i położoną na wschodnim krańcu Basztą Pod Ciemną Gwiazdą. Nowa linia 
obronna na stosunkowo krótkim odcinku (640 m) wzmocniona była aż dwoma 
zespołami bramnymi, umożliwiającymi wyjazd z miasta na północ, oraz basztami 
o różnej konstrukcji i funkcjach. Choć prace rozpoczęto jeszcze w trakcie wojny 
trzynastoletniej (1454–1466), to budowa północnego sektora gdańskich fortyfi- 
kacji zaczęła się po 1476 roku2 i trwała co najmniej do 1490 roku3. 

Ich charakter był typowy dla fortyfikacji średniowiecznych: od strony miasta 
wał ziemny, następnie mury z punktami węzłowymi: basztami i bramami, oraz 
na zewnątrz fosa miejska. Z czasem, jeśli wierzyć przekazom ikonograficznym,
na newralgicznych odcinkach pojawiały się także pośrodku fosy przedmurza w po-
staci wałów ziemnych z drewnianą palisadą i umocnionymi punktami węzłowymi –
bastejami. 

1 T. Larczyński, Rozwój fortyfikacji Starego Miasta Gdańska w II połowie XV – początkach XVI w.,
   [w:] Z dziejów średniowiecza. Pamięci Profesora Jana Powierskiego (1940–1999),
   red. W. Długokęcki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 204 i n.

2 Ibidem, s. 210 i n.

3 M. Najmajer, Rozwój przestrzenny Gdańska,  [w:] Gdańsk pomnik historii, teka gdańska 3, red. A. Kostarczyk,
   Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Gdańsku, Gdańsk 1998, s. 13.



34

FORTYFIKACJE SZESNASTOWIECZNE

Zagadnienie to można przeanalizować na podstawie tak zwanego Kolorowego 
widoku, znajdującego się w gdańskim archiwum. Niestety datowanie tego doku-
mentu jest nieustalone (prawdopodobnie około 1520, czyli w czasie toczącej się 
wtedy wojny polsko-krzyżackiej), nie wiadomo również, czy jest to rysunek z natury 
czy raczej, jak sądzą inni badacze, wizualizacja koncepcji projektu, który nigdy w tej 
postaci nie został całkowicie zrealizowany.

Są co prawda badacze, którzy uważają, że rysunek ten był faktycznie inwen-
taryzacją ówczesnego stanu. Należy do nich Tomasz Larczyński, który w cytowanej 
już wcześniej pracy pisze, że rysunek ten może być wręcz po prostu dokumentacją 
już istniejących umocnień, rodzajem selektywnej panoramy wykonanej, jak to ja- 
sno pokazuje perspektywa rysunku, z Góry Gradowej, co wiąże się z tym, iż ustale-
nia Kolorowego widoku znajdują potwierdzenie wszędzie tam, gdzie tylko da się je 
skontrolować przez inne źródła”. 

4 G. Bukal, Fortyfikacje Gdańska 1454–1793, [w:] Fortyfikacje Gdańska, red. G.Bakal,
    Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk 2006, s. 24–25.  Pierwszy zamysł budowy
     ciągu fortyfikacji bastejowych powstał chyba  dopiero pod koniec wojny
     (z Krzyżakami – dop. autora) lub nawet po jej zakończeniu, w wyniku doświadczeń
     wyniesionych z nieudanego krzyżackiego oblężenia (6–10 XI 1520).
    T. Larczyński, Rozwój fortyfikacji..., s. 222.

2.2. Fragment
Kolorowego widoku, 
Źródło:
A. Januszajtis,
Przeszłość, [w:]
Tu Stocznia,
red. H. Daszczyńska,
D. Kobzdej,
Fundacja Centrum
Solidarności,
Gdańsk 2013, s. 11.

Twórca Kolorowego widoku pokazał północno-zachodnią część gdańskich 
fortyfikacji (na ilustracji widok od północy). Teren zajmowany przez te fortyfik-
acje to obszar między dzisiejszymi ulicami Wałową oraz Gazowniczą i Wały Pias- 
towskie. 

Grzegorz Bukal przychyla się do opinii, że w szczególności jeśli chodzi o drugą,
północną linię wałów ziemnych z bastejami – faktycznego przedmurza zlokalizowa-
nego pośrodku szerokiej fosy miejskiej – jest to tylko niezrealizowany projekt z okre- 
su po listopadzie 1520 roku4. Trzeba jednak zaznaczyć, że ten sam autor podaje 
w Gedanopedii, że „w 1490 wykopano fosę przed obwodem Starego Miasta, 
a pomiędzy bramami Bożego Ciała i św. Jakuba założono jeszcze fosę ze-
wnętrzną. Między nimi rozpoczęto budowę wału, na którym zbudowano 
blokhauz. W latach 1490 i 1491 budowano mury i baszty na odcinku między 
bramami św. Jakuba i Bożego Ciała, a 1491–1494 basztę Ciemna Gwiazda, kończącą 
ciąg murów. W 1547 roku rozpoczęto budowę rondela osłaniającego Bramę Bożego 
Ciała. Następnie budowano wał od Bramy św. Jakuba do ul. św. Elżbiety. W roku 
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1549 przebudowano Bramę Bożego Ciała, a w 1559 zbudowano przed nią most. 
Przed frontem umocnień między Ciemną Gwiazdą a Bramą Bożego Ciała 
zlikwidowano wał zewnętrzny, a podwójną fosę zastąpiono pojedynczą”5.  

Z kolei Andrzej Januszajtis podaje że „W latach 1482-1490 wzmocniono fortyfi- 
kacje dodatkowymi basztami i podwojono fosę” (1487)6. Jeżeli w ogóle powstała 
podwójna fosa zewnętrzna na północnym odcinku fortyfikacji, to istniała tylko 
w latach 1487–1559. 

To, że opisanego powyżej przedmurza (i drugiej fosy) nie było już faktycznie 
w siódmej dekadzie XVI wieku może świadczyć kolejna rycina (patrz il. 2.3), przed-
stawiająca epizody z oblężenia Gdańska w 1577 roku przez wojska króla pol-
skiego Stefana Batorego. 

W tym miejscu trzeba choć w kilku zdaniach wyjaśnić historyczne przyczyny 
tego zamieszania. Otóż po ucieczce do Francji w 1574 roku koronowanego wcześniej 
na Wawelu Henryka Walezego został on zdetronizowany a senat polski wybrał wte-
dy na króla Polski Maksymiliana II Habsburgskiego. Faktu tego nie uznało jednak 
stronnictwo zwolenników „opcji piastowskiej”. Przeciwnicy Habsburgów ostatecz- 
nie zgodzili się na osadzenie na tronie Anny Jagiellonki (13 grudnia 1575 na rynku 

2.3. Oblężenie Gdańska 
przez wojska polskie 

Stefana Batorego
w 1577 roku.

Widok w kierunku
północnym

na byłe tereny
Młodego Miasta,
prawdopodobnie
z wieży kościoła
Św. Bartłomieja.

Rycina z epoki
nieustalonego autora. 

Oryginał ryciny 
przechowywany był

w ówczesnym
Archiwum Miejskim.
Źródło: O. Kloeppel,

Das Stadtbild
von Danzig in drei 

Jahrhunderten
seiner großen

Geschichte,
A. W.Kafeman,

Danzig 1937.

Starego Miasta w Warszawie), ale za cenę ożenku z przybyłym z Węgier księciem 
Siedmiogrodu Stefanem Batorym (ślub i koronacja 1 maja 1576 roku na Wawelu), 
który w ten sposób został wkrótce faktycznie sprawującym władzę królem Polski. 

Jednak Gdańsk wraz z Prusami Królewskimi i Wielkim Księstwem Litewskim op-
towali ciągle za Maksymilianem II Habsburgskim, którego uważali za legalnie wy-
branego króla polskiego i ze strony którego spodziewali się więcej wolności i przy- 
wilejów handlowych. Stefan Batory po zakończeniu elekcji musiał więc utrwalić 
swoją pozycję zbrojnie. I w ten sposób przybył na początku maja 1577 roku pod 
Gdańsk. Ale nie chodziło tu o proste przejęcie władzy. Batory rozumiał, że obecność 
Polski nad Bałtykiem jest jednym z kluczowych warunków przetrwania i rozwoju 

5 G. Bukal, Fortyfikacje, http://www.gedanopedia.pl/index.php?title=FORTYFIKACJE [dostęp: 2014-12-03].

6 A. Januszajtis, Przeszłość, [w:] Tu Stocznia, red. H. Daszczyńska, D. Kobzdej,
   Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk 2013, s. 11–12.
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Rzeczypospolitej. Król przed wiosennymi sejmikami w 1577 roku wydał instrukcję, 
w której wyłożył jak rozumie stosunki Gdańska z Rzecząpospolitą:
„Gdańszczanie będąc pod posłuszeństwem koronnym, zbogaciwszy się, a prawie jak 
wieprze utuczywszy, z majętności Jej (Korony) panami się poczynili, a nas omamili, 
a już ci zaledwie rzeczą samą, choć nie nazwiskiem, dowiedli tego byli praktykami 
swemi, że naszymi panami byli, ponieważ wszystkie zboża, towary, majętności do-
chodów naszych w ręku swych mieli, szacując to jako chcieli… A teraz już czas 
przyszedł, Pan Bóg za ich pychę i złość chce ich pokarać, iżby byli w swej hardej 
myśli uskromieni i do powinności przywiedzeni, to jest aby się czuli poddanymi 
koronnymi jej zgodnymi a pożytecznymi, nie tyranami szkodliwymi”7. 

 Ilustracja nr 2.3 przedstawia widok na północ z wieży kościoła Św. Bartłomieja. 
Na pierwszym planie można zobaczyć mury obronne Starego Miasta z Bramami 
Bożego Ciała i Św. Jakuba, za nimi fosa miejska i łąki nadwiślańskie – dawne tere- 
ny Młodego Miasta – na których trwają potyczki między walczącymi stronami. Po 
północnej stronie fosy znajduje się drewniana palisada z bramami na ciągach ko-
munikacyjnych, za nią pojedyncze budynki przy Nowej Grobli. Tuż za fosą miejską 
i palisadą północną, między wyjściem z Bramy Bożego Ciała i wyjściem z Bramy 
Św. Jakuba stoją budynki Domu Ospy (lazaretu). W fosie miejskiej trudno zauważyć 
jakiekolwiek ślady przedmurza. Najwyraźniej wtedy po prostu nie istniały. 

Widać też walki przy Twierdzy Wisłoujście – wojska Batorego oblegają wieżę 
twierdzy z ceglanym wieńcem. Na północy, między potokiem Strzyża a jeziorem 
Zaspa – obóz wojsk królewskich. Na Wiśle okręty wojenne prowadzą ogień z dział 
pokładowych, ostrzeliwując walczące na lądzie oddziały. Na dole od lewej Brama 
i Rondel Bożego Ciała – na Bramie flaga z herbem Gdańska i wyjazd na północ
z mostem zwodzonym i przejściem przez drewnianą palisadę po drugiej stronie 
fosy, następna na prawo prawdopodobnie Baszta Św. Bartłomieja, potem pierwsza, 
gotycka Brama Św. Jakuba z mostem przez fosę (druga od prawej) na osi Nowej 
Grobli oraz Baszta Pod Ciemną Gwiazdą (pierwsza z prawej). 

Widok pochodzi z książki profesora Politechniki Gdańskiej Ottona Kloeppela8, 
który większość dokumentów i ilustracji zaczerpnął z zasobów 
archiwum miejskiego. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że wie-
le oryginalnych dokumentów z gdańskiego archiwum nie prze- 
trwało dziejowych zawieruch, toteż jedynymi ich śladami 
pozostają często zapisy w literaturze.

O tym, że fosa północna nie miała na początku XVII wie-
ku drugiej linii wałów ziemnych z bastejami (jak na Kolorowym 
Widoku), świadczy kolejna ilustracja oparta na podkładzie tak 
zwanego Planu Sztokholmskiego, datowanego na około 1615 
rok. 

Jest to niesygnowany widok aksonometryczny Gdańska, 
którego autorstwo badaczka zbiorów kartograficznych w sztok-

holmskim Krigsarkivet Ulla Ehrensvärd przypisuje Gregorowi Schmerowi9. Teresa 
Zarębska sugeruje co najmniej współautorstwo Antoniego Möllera10. Na planie tym 

7 W. Konopczyński, Kwestia bałtycka, Ośrodek Myśli Politycznej Muzeum Historii Polski,
   Kraków–Warszawa 2014, s. 209. 

8 O. Kloeppel, Das Stadtbild von Danzig in drei Jahrhunderten seiner großen Geschichte,
   A. W. Kafeman, Gdańsk 1937, s. 144.

9 Patrz: Gregor Schmer: Gdańsk (Danzig) 1615. Military Archives (Krigsarkivet), Stockholm 1316. 
   U. Ehrensvärd, Cartographica Poloniae 1570–1930. Catalogue of manuscript sources in Swedish
    collections to the history of Polish territories/Katalog źródel rękopiśmiennych do historii ziem polskich
    w zbiorach szwedzkich, Wydawnictwo Retro-Art, Warszawa 2008,
   http://eurofresh.se/index.php/pl/projekty-historyczne/cartographica-poloniae-pl [dostęp 2014.08.29].

10 T. Zarębska, Przebudowa Gdańska w jego złotym wieku, Oficyna Wydawnicza
   Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998, s.10.

2.4. Stare Miasto
i jego fortyfikacje
na przełomie XVI
i XVII w. na podkładzie
tzw. Planu
Sztokholmskiego
z 1615 roku.
Źródło:
Opracowanie własne
na podstawie fragmentu 
„planu sztokholmskiego”.
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wyraźnie widać, że północna część fortyfikacji Gdańska, od Bramy Bożego Ciała 
aż do Baszty Pod Ciemną Gwiazdą, oparta jest na schemacie: wał, mur, fosa. Nie ma 
przedmurza i podwójnej fosy. 

Trzeba podkreślić, że ewentualne istnienie przedmurza pośrodku fosy północ-
nej dotyczy stosunkowo krótkiego okresu: pierwszej połowy XVI wieku. W tej sytu-
acji należy zachować daleko idącą ostrożność, chyba że pojawią się jakieś nowe 
dowody rozstrzygające kwestię struktury północnej linii obronnej Gdańska w owym 
czasie.

Na kolejnym szkicu z około 1617 roku, autorstwa Aegidiusa Dickmana, widać 
dokładnie stan obwarowań Gdańska od strony zachodniej. Na północ od szpitala 
i kościoła Św. Jakuba wał, mur obronny z bramami i basztami oraz fosa miejska. 
Nadwiślańskie łąki poprzecinane są rowami biegnącymi od Nowej Grobli do Wisły. 
Widać także wyraźnie dwa mosty: jeden wycho-
dzący z Bramy Bożego Ciała i drugi położony 
bardziej na wschód, bliżej Wisły, łączący Bramę 
Św. Jakuba z terenami byłego Młodego Miasta. 
Po kolejnych 400 m (po lewej stronie widoku), 
najprawdopodobniej na byłych terenach Mło-
dego Miasta – tym razem młodomiejskie składy 
drewna. Na działce przylegającej do fosy na od-
cinku między mostami widać od strony zachod-
niej zabudowania najprawdopodobniej Domu 
Ospy – miejskiego lazaretu. Na rysunku nie ma też 
przedmurza pośrodku fosy miejsmiejskiej. Warto 
w tym miejscu zaznaczyć, że Aegidius Dickman urodzony w 1594 roku (lub 1595)11 
wykonał ten szkic, mając około 22 lat, co być może wpłynęło na stosunkowo duży 
stopień ogólności planu i przyjęcie wielu uproszczeń, choćby w porównaniu z „pla-
nem sztokholmskim”. Jest to jednak kolejne świadectwo ówczesnego stanu zabu-
dowy przestrzennej Gdańskiego Zespołu Osadniczego.

I BRAMA ŚW. JAKUBA

Budowa najpoważniejszego punktu obronnego północnej linii obronnej, Bra-
my Św. Jakuba, na idącej przez Stare Miasto do Młodego Miasta Nowej Grobli, choć 
prowadzona już wcześniej (1461), kontynuowana była przez siódmą i ósmą dekadę, 
przy czym w 1482 roku wzmacniano głównie fundamenty z powodu bagnistego 
podłoża. Była to tzw. I Brama Św. Jakuba, położona na osi Nowej Grobli, po północ-
nej stronie dzisiejszej ulicy Wałowej.

Na Kolorowym widoku Brama Św. Jakuba przedstawiona jest w postaci zespołu 
dwóch gotyckich wież z bramą pośrodku (patrz il. 2.6). W bramie pokazanej od stro- 
ny północnej na osi Nowej Grobli widać urządzenia mostu zwodzonego, który 
umożliwiał przejazd nad fosą miejską. Na południe od Bramy Św. Jakuba 
widoczny jest wał ziemny leżący wzdłuż dzisiejszej ulicy Wałowej. Wał 
ten jest też doskonale widoczny na powiększonym fragmencie planu 
„sztokholmskiego” z początku XVII wieku (patrz il. 2.7).

Tuż przed nim położony jest szpital i kościół Św. Jakuba, jeszcze bez 
głównej wieży zwieńczonej hełmem. Można zauważyć tylko małą wie- 
żę ze spiczastym zwieńczeniem – sygnaturkę na wschodniej nawie bu-
dowli.

Brama Św. Jakuba stoi tuż przy szerokiej fosie miejskiej (po północ-
nej stronie dzisiejszego skrzyżowania ulicy Łagiewniki i Wałowej), ponad 
którą biegnie most do dawnego międzymieścia – obszaru między Starym 

2.5. Aegidius Dickman,
Plan Gdańska,

ok. 1617. 

2.6. I Brama Św. Jakuba 
(widok od strony

północnej – ok. 1520 r.).
Fragment

Kolorowego widoku.

11 E. Kizik, Refleksja po latach. Wokół książki Teresy Grzybkowskiej,
      Złoty wiek malarstwa gdańskiego na tle kultury artystycznej miasta 1520–1620.
      PWN, Warszawa 1990, s. 201, „Czasy Nowożytne”, t. 23, 2010, s. 255.
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i Młodym Miastem. Gnilna Fosa  jest już całkowicie zasypana i tworzy 
ulicę Gnilną. Na dole rysunku widzimy dach i sygnaturkę kościoła 
św. Bartłomieja. Być może właśnie z tej sygnaturki w 1577 roku autor 
ryciny przedstawionej na ilustracji 2.3 obserwował oblężenie Gdańska 
przez wojska króla Stefana Batorego. Kiedy w 1625 roku zaczęto bu-
dować w bezpośrednim styku z I Bramą Św. Jakuba Bastion św. Jaku-
ba w postaci usypanego z ziemi szańca, murowane fragmenty bramy 
od ulicy Wałowej zostały włączone do bastionu jako umocnione 
wejście od strony Starego Miasta. W tej części bastionu mieścił się 
także magazyn prochu, który wskutek zaniedbania remontujących 

go robotników, wyleciał w powietrze 6 grudnia 1815 roku, czyniąc wielkie szkody 
w całej dzielnicy, choć najbardziej ucierpiał szpital i kościół św. Jakuba.

SZPITAL I KOŚCIÓŁ ŚW. JAKUBA

Pierwsze opisy lokalizacji szpitala i kaplicy Św. Jakuba (na północ od linii Gnilnej 
Fosy), wskazywały, że mogła być traktowana jako przedmiejska względem Starego 
Miasta lub należąca do patrymonium Młodego Miasta, czy nawet jako położona 
przy drodze do Młodego Miasta. Jeśli jednak granica między patrymonium Stare- 
go Miasta i Młodego Miasta przebiegała po 1402 roku wzdłuż Nowego Rowu, 
to musimy przyjąć, że opisana dalej lokalizacja zespołu szpitalnego św. Jakuba 
leżała po tej dacie w granicach patrymonium Starego Miasta.

W 1415 roku na terenie między Starym a Młodym Miastem (poza ówczesnymi 
granicami Starego Miasta wciąż lokalizowanymi w linii Gnilnej Fosy i patrymonium 
staromiejskim rozciągającym się po 1402 roku aż do Nowego Rowu)  zorganizowana 
grupa szyprów i marynarzy gdańskich (gildia szyprów) dostała zgodę na budowę 
szpitala i kościoła św. Jakuba przeznaczonego głównie dla chorych żeglarzy. Zgoda 
na budowę świątyni została udzielona, gdyż wcześniej funkcjonował już szpitalik 
wraz z kaplicą (prawdopodobnie co najmniej od 1414 roku) a gildia występowała 
o przywilej już w 1409 roku. Szpital przylegał od północy do kaplicy konsekrowa-
nej 18 marca 1415 roku, rozbudowanej  później do kościoła św. Jakuba. Lokalizacja 

2.7. I Brama
Św. Jakuba (ok. 1615 r.) 
widziana od południa, 
położona
na przedłużeniu
Nowej Grobli.
Na wschód
od Nowej Grobli
(na prawo) widoczny jest 
zespół kościoła
i Szpitala Św. Jakuba.
Pośrodku u dołu
– dach i sygnaturka 
kościoła św. Bartłomieja. 
Fragment „planu
sztokholmskiego”.

2.8. Kościół i Szpital
Św. Jakuba
przy Nowej Grobli
(Peter Willer 1687). 
Źródło: R. Curicke,
Der Stadt... s. 330.
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ta opisana została w akcie nadania wydanym w 1415 roku przez wielkiego mistrza 
Henryka von Plauena w następujący sposób: „Przyznajemy i dajemy im i ich potom-
kom wieczyście w spadku parcele na Nowej Grobli po drodze od pokutnic [rejon 
ulic Mniszki, Stolarska – J.S.L.] do Młodego Miasta w stronę Wisły”. Oznaczało 
to, że parcela zachodnim frontem skierowana była do Nowej Grobli (późniejszej 
Schüsseldamm) a północnym bokiem przylegała do drogi biegnącej od Nowej 
Grobli na wschód do Wisły (dzisiejsza Wałowa).

Budowa trwałego budynku szpitala w nowej lokalizacji rozpoczęła się po raz 
pierwszy w 1415 roku. Obiekt, rozbudowany w 1432, rok później spalony przez hu-
sytów, został powtórnie odbudowany. Na rycinie z 1687 roku widać, że sam szpital 
(wraz z przytułkiem) mieścił się w podwójnej, północnej nawie głównego kom-
pleksu oraz w otaczających go budynkach. W głębi widać drogę do Wisły z przyle-
gającym do niej od północy wałem ziemnym, a na późniejszej ulicy Wałowej 
ćwiczący oddział wojska, prawdopodobnie przydzielony do obrony północnego 
odcinka fortyfikacji miejskich. 

Nowa Grobla przegrodzona jest podwójnym, drewnianym płotem z zamykany- 
mi bramami, gdyż w tym czasie I Brama Św. Jakuba nie pełniła już roli głównego 
wyjazdu z miasta od strony północnej, lecz pełniła funkcję wejścia do Bastionu 
Św. Jakuba. Widoczne po lewej stronie ryciny zachodnie skrzydło byłej I Bramy 
Św. Jakuba jest tutaj tylko częścią Bastionu należącego do północnej flanki nowo- 
żytnych, staroholenderskich umocnień fortecznych Gdańska. Innym ciekawym ele- 
mentem kwartału szpitalnego są kamieniczki położone wzdłuż Nowej Grobli, 
na południe od kościoła św. Jakuba, sięgające w zwartej zabudowie aż do ciągu 
ulic Aksamitnej i Gnilnej.

Zofia Maciakowska12 wspominała o innej lokalizacji Szpitala Św. Jakuba, po pół- 
nocnej stronie patrymonium Młodego Miasta, w pobliżu cegielni. Wszystko wska- 
zuje na to, że chodzi o inny szpital św. Jakuba, leżący nieopodal klasztoru Kar-
melitów, o którym wzmiankę z 1414 roku zamieszcza Keyser13. Również w innych 
pracach wspomniana jest inna, młodomiejska lokalizacja Szpitala Św. Jakuba. 
Na przykład Waldemar Rozynkowski w swoim artykule14 przywołuje wzmianki 
na ten temat w pracach A. Szarszewskiego15 i P. Olińskiego16, wskazując, że odpo- 
wiednie informacje można znaleźć w zachowanej i wydanej współcześnie Księdze 
Młodego Miasta17. Można też wysunąć hipotezę, że Szpital Św. Jakuba leżący w Mło-
dym Mieście obok klasztoru Karmelitów, był może pierwotnym, tymczasowym 
dziełem gildii szyprów, która już od 1409 roku starała się o przywilej założenia szpi-
tala z kaplicą i cmentarzem. Gildia uzyskała odpowiedni przywilej dopiero w 1415 
roku i wtedy też rozpoczęła budowę w nowej lokacji  odpowiadającej istniejącemu 
do dzisiaj przy ulicy Łagiewniki kościołowi św. Jakuba. 

12 Z. Maciakowska, Młode Miasto w Gdańsku…, s. 240 i n.
 
13 E. Keyser, Baugeschichte der Stadt Danzig, Köln – Wien 1972, s. 254. 
      Wzmiankę zauważył  A. Januszajtis.
 
14 W. Rozynkowski, Ś. Jakub – patron obiektów sakralnych
       w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach,
      [w:] Szpital i kościół św. Jakuba. 600 lat fundacji gildii szyprów w Gdańsku,
      red. A. Sroka OFM Cap., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 35.
  
15 A. Szarszewski, Szpital i kościół św. Jakuba w Gdańsku. Zarys historyczny,
      Toruń 1999, s. 13–14, 162.

16 P. Oliński, Fundacje mieszczańskie w miastach pruskich w okresie średniowiecza
        i na progu czasów nowożytnych (Chełmno, Toruń, Elbląg, Gdańsk, Królewiec, Braniewo),
      Toruń 2008, s. 483–486.

17  K. Kopiński, P. Oliński, Księgi Młodego Miasta Gdańska 1400–1455 [1458–1459],
       „Fontes Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, t. 100,
      Toruń 2008, nr 132, 158, 178, 228.
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Jednak w znanym artykule Adama Szarszewskiego i Macieja Zagierskiego 
o powstaniu szpitali gdańskich w średniowieczu18 nie ma wzmianki o pierwszej, 
młodomiejskiej lokacji Szpitala św. Jakuba. Mowa jest wyłącznie o opisanej wyżej 
lokalizacji przy Nowej Grobli.

BRAMA BOŻEGO CIAŁA

Brama Bożego Ciała, leżąca na zachodniej flance północnego pasma umocnień, 
podobnie jak Brama Św. Jakuba, zbudowana była w formie przykrytego wspólnym 
dachem dwuwieżowego zespołu z bramą pośrodku. Sama Brama była chroniona 
od północno-zachodniego narożnika szańcem usypanym w formie rondla otoczo-
nego fosą miejską. Dalej na zachód, w stronę Góry Gradowej, położony był kompleks 
szpitala i kościoła Bożego Ciała.

Na Kolorowym widoku Rondel jest częścią przedmurza oblanego z dwóch 
stron wodami fosy miejskiej. Z bramy głównej wiódł most do rodzaju przedbramy 
będącej częścią przedmurza, po czym znowu mostem, nad północną częścią fosy 
można było dojść do drogi krajowej, zmierzającej dalej na północ, po zachodniej 
stronie Domu Ospy (lazaretu).

Ponieważ nie ma pewności, że umocnienia wyglądały w rzeczywistości tak jak 
na Kolorowym widoku, warto sprawdzić, jak to dzieło obronne wyglądało na póź- 
niejszych rycinach. Porównajmy zatem fragment Kolorowego widoku z około 1520 
roku i znaną rycinę Dickmana z 1617 roku19.

 W rzeczywistości struktura tej części umocnień obronnych wyglądała najpraw-
dopodobniej tak jak na rycinie wykonanej przez Dickmana. Po wyjściu z miasta 
bramą (w dwuwieżowej budowli) wchodziło się na most łączący bramę z rondlem, 
następnie drewnianym mostem z umocnionym przyczółkiem po zewnętrznej stro-
nie fosy można było  tuż obok lazaretu wejść na drogę w kierunku północnym. Z ty-
łu widoczne są fragmenty Góry Gradowej, z której pozyskiwano ziemię do usy-
pywania wałów obronnych. Maszt służył prawdopodobnie do podtrzymywania 
kolejki linowej, którą transportowano ziemię w dół, w kierunku umocnień miejskich.

18  A. Szarszewski, M. Zagierski, Powstanie szpitali gdańskich a szpitalnictwo europejskie w średniowieczu, 
      „Forum Medycyny Rodzinnej 2010”, t. 4 (6), 2010, s. 438–447.

19  O. Kloeppel, Das Stadtbild..., s. 145.

2.9. Zespół Bramy 
Bożego Ciała
na tzw.
Kolorowym widoku, 
ok. 1520 r.

2.10. Zespół Bramy
Bożego Ciała
z widocznym
po prawej stronie 
kościołem Bożego
Ciała wg Aegidiusa
Dickmana z 1617 roku. 
Źródło:
Danzig Und Seine
Bauten MCMVIII,
Herausgegeben
vom Westpreussischen 
Architekten
und Ingenieur-Verein
zu Danzig.
Wilhelm Ernst & Sohn, 
Berlin 1908, s. 115.
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Staroholenderskie fortyfikacje XVII wieku
Wraz z początkiem epoki nowożytnej postęp techniczny i organizacyjny w pro- 

wadzeniu wojen i tworzeniu nowych rodzajów broni palnej spowodował, że mistrzo-
wie praktykujący dotychczas klasyczne formy średniowieczne oparte na murach 
z basztami i bramami, wynaleźli nową formę budowli obronnych w postaci pię- 
ciokątnych bastionów połączonych krótkim wałem kurtynowym. 

Przez cały XVI wiek w Italii rozwijała się sztuka budowy fortyfikacji zwana no-
wowłoską szkołą fortyfikacji bastionowych. Najlepszym przykładem praktycznej 
realizacji takiego systemu w Polsce było zaprojektowane przez włoskiego architek-
ta Bernardo Moranda miasto-twierdza Zamość (1578–1586). Sława tych osiągnięć 
dotarła i do Gdańska, który w roku 1600 zaprosił na konsultacje dwóch inżynierów 
wojskowych: Heronima Ferrero i Jana Baptystę. Ich ocena stanu istniejącego oraz 
nowe koncepcje wzmocnienia istniejących fortyfikacji i przekształcenia różnych 
elementów w jeden spójny system okazały się bardzo przydatne w ostatecznym 
ukształtowaniu okrążających miasto dzieł obronnych. Jednak niewiele z tych pla-
nów wprowadzono w życie.  

W 1619 roku Rada zaprosiła do miasta inżynierów holenderskich, gdyż doświad-
czenia tak zwanej szkoły staroholenderskiej20 wydawały się najbardziej odpowia- 
dać naturalnemu położeniu Gdańska. Holendrzy stosowali w praktyce system wa- 
łów ziemnych wzmacnianych w krytycznych miejscach pięciokątnymi bastionami, 
uzupełnionymi o szerokie zewnętrzne  fosy z wykorzystaniem naturalnych cieków 
i zbiorników wodnych.

Na fali zainteresowania nowego typu fortyfikacjami pracujący w Gdańsku bu-
downiczowie: gdańszczanin Jan Strakowski i jeden z Holendrów, Korneliusz van 
den Bosch, zaprojektowali obwodowe systemy forteczne, opierając się na analizach 
Ferrero oraz zasadach staroholenderskiej sztuki kształtowania budowli obronnych.

20 I. Kozłowska, Holenderska szkoła fortyfikacji, aneks do rozprawy doktorskiej:
       Szczecińskie Fortyfikacje Nowożytne,
      Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, Szczecin 2007, s. 160 i n. 

Szkoła staroholenderska 
„Jej powstanie związane jest z holenderską wojną wyzwoleńczą prowadzoną przeciwko
Hiszpanii w latach 1572–1648. Niedługo po jej rozpoczęciu, oczywista stała się potrzeba
wniesienia nowoczesnych obwarowań miast, które zapewniłyby im należytą obronę.
Fortyfikacje typu włoskiego z kamiennymi bastionami stosowane dotychczas
w Niderlandach, były kosztowne i czasochłonne, wobec czego zaczęto szukać nowych
rozwiązań. W latach 70. XVII wieku opracowano nowy system nazwany systemem
fortyfikacji niderlandzkich. Forma ziemnych wałów zastąpiła średniowieczny system obronny
z wieżami i basztami, jak i system bastejowy oraz włoskie szkoły systemu bastionowego.
Zaletą ziemnych konstrukcji, oprócz ich łatwości i szybkości wznoszenia była także mniejsza
podatność na uszkodzenia ogniem artyleryjskim.  Holendrzy jako znakomici budowniczowie
wodnych kanałów, wykorzystując swoje umiejętności przy wykonywaniu prac ziemnych,
zastąpili kamienne, kazamatowe umocnienia z głębokimi fosami, niskimi ziemnymi wałami
odzianymi w darń lub faszyny z prostymi, pozbawionymi uszów (al orione, al musone)
bastionami i płytkimi, szerokimi, wodnymi fosami. Wysoki poziom wód gruntowych,
charakterystyczny dla terenów holenderskich, zapewniał wystarczające wypełnienie fos,
w przeciwnym przypadku pobierano wodę z morza lub rzeki kamiennymi zaporami
lub groblami dla zapewnienia stałego poziomu wody. Znacznie powiększono
oraz zmieniono kształt bastionów, czyniąc je ostrokątnymi, co w efekcie zwiększyło pole
ostrzału obrony. Wymagało także takiego ich wykreślenia, aby obrona boczna
była najskuteczniejsza. Barki bastionów, dotychczas cofnięte i schowane za uszami,
zastąpiono barkami prostymi, prostopadłymi do kurtyny, co zwiększyło przestrzeń
szyi bastionu na rozmieszczenie dział. 
Potrzeba stworzenia najkrótszego obwodu obejmującego najrozleglejszą powierzchnię
doprowadziła do planowania twierdz na wymiarowych wielobokach. Bok obwodu
obronnego nie przekraczał długości 140 sążni (około 242 m) co związane było
z zasięgiem rażenia ówczesnych muszkietów. Długość ta (220 m) była także modułem,
służącym do rozplanowania fortyfikacji, tzw. linią królewską, którą stosowano
w trzech wymiarach: dużej, średniej, małej. Siłę ognia obrony wzmocniło
zaktywizowanie ognia broni ręcznej przez wprowadzenie w profilu wału tzw. podwala
(fausse braye = fosbreja) dla piechoty”.
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Rada wybrała do realizacji projekt Boscha z czternastoma
bastionami ziemnymi i zmienioną zabudową bram wyjazdo-
wych. 

Pierwszym zadaniem było zamknięcie obwodu forteczne-
go wokół Gdańska, co uczyniono do 1636 roku. W następnych 
latach przebudowywano różne fragmenty linii obronnych
i w efekcie miasto otrzymało nowoczesny system obwodowych 
obwarowań typu staroholenderskiego, odpornych na ogień 
artyleryjski i bezpośrednie ataki oblegających je wojsk.

Celem tej pracy nie jest szczegółowe omówienie wszyst-
kich nowych dzieł fortecznych, tylko tych, które w zasadni- 
czy sposób wpłynęły na zagospodarowanie przestrzenne 

omawianych terenów na północny zachód od Starego Miasta. Trzeba zwrócić 
uwagę na prowizoryczny ciąg budowli obronnych od zachodu, obejmujący 
w szczególności dwa wzgórza: Biskupią Górkę i Górę Gradową. Miasto zatrudniało 
w tym czasie wielu specjalistów do przebudowy systemu obronnego. Jeden z nich, 
niderlandzki inżynier Pejiter de Perceval, zaprojektował i dopilnował budowy 
spójnego zachodniego pierścienia obronnego z interesującą nas Bramą Oliwską.  

2.11. Projekt obwodowego 
systemu fortecznego
wykonany ok. 1620 r. 
przez gdańskiego
budowniczego
Jana Strakowskiego.
Źródło:
APG, 300MP, 16-627.

2.12. Plan północnej
części obwodowych
fortyfikacji Gdańska,
fragment całościowego 
planu przygotowanego
ok. 1620 r.
przez  Korneliusza
van den Boscha,
przyjęty do dalszej
realizacji przez
Radę Gdańska.
Źródło:
APG, 300MP, 16-786.

Na mapie wykonanej prawdopodobnie w 1687 roku przez Petera Willera po-
kazano gdański system obronny pod koniec XVII wieku, po wykonaniu większości 
prac wprowadzających obwodowy system fortyfikacji typu staroholenderskiego.
Północno-wschodnia flanka ochraniała wchłonięte do środka obwarowań tereny la-
zaretu, Zaułka Fundacyjnego i nadrzeczne składy drewna. Te ostatnie nazywane były 
często Młodomiejskimi Składami Drewna (Jungstädtischer Holzraum) i zlokalizowane 
były na terenie pomiędzy Rowem Heckera (Heckergraben), biegnącym na wschód 
do Wisły oraz Rowem Generalskim (Generals Graben), który na kierunku południe –
północ zaczynał swój bieg przy półksiężycu św. Jakuba i ciągnął się aż do ujścia 
dawnego Grunschwartu do rzeki. Z kolei od półksiężyca św. Jakuba ten zewnętrzny 
rów, zwany od tego miejsca Pfand Graben,  ciągnął się od wschodu aż do Motławy, 
powtarzając geometrię fosy miejskiej (generalski wężyk). Pfand Graben był rowem 
obronnym, z którego woda odpływała do Wisły Rowem Tranowym (Thran Gra-
ben – jak dawnym ujściem Raduni do Wisły – patrz plan Dickmana).

Oryginał ryciny (patrz il. 2.13) pochodzi z książki Reinholda Curickego (Secre-
tarius) napisanej w latach 1638–1645 przez sekretarza Rady Miejskiej w Gdańsku i wy- 
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danej po jego śmierci na zamówienie jego syna Georga Reinholda Curickego 
w 1687 roku21 wraz z uzupełniającymi ilustracjami.

Aby dokładniej określić charakter obwałowań należy przyjrzeć się powiększo- 
nemu i pokolorowanemu fragmentowi (patrz il. 2.14) widoku Gdańska z roku 1687.  
Na pierwszym planie, u dołu ryciny, widzimy zapewne Petera Willera szkicującego 
widok ze wzniesienia Góry Gradowej. Tuż przed nim kondukt pogrzebowy zmierza 
na położony tuż obok cmentarz przy kościele Bożego Ciała. 

Na następnym planie widać fosę miejską ogrodzoną drewnianą balustradą. 
Po drugiej stronie fosy – nasypy szańca ziemnego wewnątrz pięciokątnego bastio- 
nu Bożego Ciała z ceglanym cokołem chroniącym fundamenty bastionu od wody. 
Dalej na wschód, w kierunku Wisły, stoi most nad fosą (z elementami zwodzony-
mi) łączący nową II Bramę Św. Jakuba z jej rawelinem22, też otoczonym wałem 
i fosą. Za mostem, w głębi, Szaniec Św. Jakuba usypany pośrodku pięciokątnego 
bastionu, z wejściem od południa przez obsypane ziemią wieże pierwszej Bramy 
Św. Jakuba. Za szańcem, na wschodnim krańcu północnych obwałowań, można 
zaobserwować czubek dachu dawnej Baszty Pod Ciemną Gwiazdą. Od fosy miej-
skiej biegnie ku Wiśle kanał odprowadzający wodę do rzeki – to prawdopodobnie 

2.13. Peter Willer, 
Dantzig in Plano, 

1687.

21 R. Curicke, Der Stadt Danzig...

22 Rawelin – dzieło forteczne, zwykle w kształcie trójkąta, często otoczonego fosą,
     którego przeznaczeniem było osłaniać od frontu (także maskować) ważny element
     układu obronnego, na przykład bramę przejazdową w kurtynie między bastionami,
     stanowiąc tym samym jeszcze jeden element systemu obronnego twierdzy nowożytnej.
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dawny kanał portu św. Jakuba, tak wyraźnie oznaczony na widoku Hogenber-
ga z 1575 roku i Dickmana z 1617 roku. Nieco na prawo od szańca (na południe) 
widać charakterystyczną sylwetkę kościoła św. Bartłomieja. Na północ od kościoła, 
ponad zielonymi ścianami bastionu Bożego Ciała, widać wieżyczkę nad II Bramą Św. 
Jakuba, oraz w głębi, dalej na wschód, smukłą wieżę kościoła św. Jakuba. Szeroka 
fosa miejska opływa fortyfikacje ziemne wraz z bramami, biegnąc zakosami 
na wschód, w kierunku Wisły. 

Na ilustracjach 2.15 i 2.16 Petera Willera z tego samego dzieła Curickego przedsta- 
wiono kwartał Domu Ospy (lazaretu). Z lewej strony obszaru pokazanego na ilu-
stracji (od północy) rozciągał się kwartał Domu Ospy/lazaretu (Zaułek Fundacyjny). 
Po prawej stronie fragmentu ryciny (il. 2.16) widzimy wejście na rawelin II Bramy 
Św. Jakuba, z którego mostem przechodziło się przez Bramę na staromiejską ulicę 
Rajską. 

Dzisiaj w miejscu rawelinu stoi „Zieleniak” – biurowiec zbudowany w latach 
1965–1971. Nieco powyżej, a więc bliżej Wisły, widać kopiec Bastionu Św. Jakuba.

Cały ten kwartał zajmował nie tylko szpital, najpierw św. Rocha (do 1400 roku – 
w opisach lokalizacji wskazywano, że był położony na terenie Młodego Miasta), na- 
stępnie św. Łazarza (Lazareth lub Pockenhaus) ale także powiązanych z nim fundacji: 
Szpitala na Zapleczu (Hinterspital) i Domu dla Chorych Zakaźnie (Pestilenzhaus)23. 
Cały kompleks budynków fundacyjnych był pod opieką Rady Miejskiej. Kiedy 

2.14. Fragment
pokolorowanego
widoku Gdańska
z mapy Dantzig
In Plano, Anno 1687
Petera Willera
Źródło:
R. Curicke,
Der Stadt Danzig...

2.15. Kwartał Domu Ospy
w pobliżu bastionu
Bożego Ciała
i Bramy św. Jakuba.
Peter Willer
Das Lazareth
oder Pockenhaus, 
Źródło: R. Curicke,
Der Stadt Danzig...
s. 344 (fragment).

23 A. Szarszewski, Ordynacje i instrukcje szpitala św. Łazarza, Szpitala na Zapleczu
       oraz Domu dla Chorych Zakaźnie w Gdańsku XVII–XVIII w.,
      Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 11.
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w 1520 roku, w trakcie wojny polsko-krzyżackiej został 
spalony, już po siedmiu latach został całkowicie odbudo- 
wany. 

W 1745 roku wybudowano oddzielny budynek koś- 
cielny z wieżą (protestancki kościół św. Łazarza), co widzi-
my wyraźnie na rycinie Deischa. Widoczny tam budynek 
z wieżą ponad wiek później wyglądał jak na zdjęciu po- 
niżej. W miejscu tym wybudowano w latach 1912–1914 
budynek Dyrekcji Kolei w Gdańsku.  

II BRAMA ŚW. JAKUBA

II Bramę Św. Jakuba odgrywała ważną rolę w północnej części fortyfikacji ob-
wodowych Gdańska. Na ilustracji 2.18 widać dokładną lokalizację II Bramy Św. Jakuba. 
Aby zmieścić na froncie północnym pięciokątne bastiony z szerokimi fosami, zli- 
kwidowano dwie bramy: Bożego Ciała i Św. Jakuba, w zamian wybudowano w latach 
1625–1635 jeden duży zespół nazwany najpierw Bramą Bożego Ciała, następnie
II Bramą Św. Jakuba, mniej więcej u wylotu ulicy Rajskiej. II Brama św. Jakuba włączo-
na została do kurtyny – wału łączącego Bastion Bożego Ciała z Bastionem Św. Ja- 

2.16. Lazaret (Dom Ospy)
przy rawelinie

II Bramy św. Jakuba.
Powiększony

(patrz il.31)
fragment ryciny
Petera Willera.

2.17. Kościół protestancki
św. Łazarza

przed wyburzeniem
w 1912 r.

Na jego miejscu
wybudowany

w latach 1912–1914
budynek

Dyrekcji Kolei.
Na zapleczu rawelinu
II Bramy Św. Jakuba.

kuba. Natomiast I Brama Św. Jakuba stała się wejściem do Bastionu Św. Jakuba, 
pomieszczeniem dla żołnierzy i składem prochu. 

Po lewej stronie widzimy rawelin połączony mostem nad fosą z elementami 
zwodzonymi z pokazaną po prawej stronie II Bramą Św. Jakuba. Na drugim pla-
nie, pośrodku ryciny, usypany kopiec Bastionu Św. Jakuba, położony na północ 
od kościoła św. Jakuba. Z rawelinu, który pełnił rolę średniowiecznego barbakanu, 
schodziło się już bezpośrednio na rozstaje dróg tuż obok lazaretu, skąd można było 
pójść poprzez młodomiejskie składy drewna do Wisły lub drogą krajową na północ 
w kierunku Oliwy.

Dwie symetrycznie ulokowane przybudówki/kazamaty służyły za mieszkania 
dla strażników. Na zewnątrz przybudówek widoczne jest wejście schodami na wał 
kurtynowy, za którym zaczynała się miejska fosa. Istnieje do dzisiaj skromny ślad 
po lokalizacji II Bramy Św. Jakuba. Na wschód od południowego frontu dzisiejszej 
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siedziby Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przy ulicy 
Wały Piastowskie znajduje się mały placyk zamykający 
dawną ulicę Rajską. To właśnie domniemane miejsce 
lokacji południowego frontu II Bramy Św. Jakuba. 
Na kolejnych ilustracjach pokazano detale nieistnie-
jącej już dzisiaj II Bramy Św. Jakuba. Przetrwała ona,
w zasadzie nienaruruszona, do czwartego ćwierćwie- 
cza dziewiętnastego wieku. Była wielokrotnie przebu-
dowywana, a w 1883 roku rozebrana wraz z likwidacją 
nowożytnych obwarowań. Sygnaturka trafiła na szczyt 
wieży kościoła św. Jakuba a elementy kamieniarki uży-
to do przyozdobienia budowli historycznego Gdańska. 
Niemal dokładnie w miejscu rawelinu wchodzącego 
w skład II Bramy Św. Jakuba zbudowano willę prezy-
denta Senatu Wolnego Miasta Gdańska, a po jej 
zburzeniu – biurowiec „Zieleniak”.2.18. II Brama Św. Jakuba, 

Zaułek Fundacyjny
i młodomiejskie składy
drewna na mapie
z połowy XVII w.

2.19. Peter Willer, fragment ryciny przedstawiającej Bramę Bożego Ciała nazwaną wkrótce potem
II Bramą Św. Jakuba. Widok od zachodu, ze zbocza Góry Gradowej, 1668 r.
Źródło: R. Curicke, Der Stadt Danzig, s. 47 (fragment).

2.20. Matthaeus Deisch, II Brama Św. Jakuba od strony północnej na rycinie z 1765 roku.
Widok prawdopodobnie z wieży kościoła protestanckiego w zespole Domu Ospy/lazaretu.
Od lewej: kopiec Bastionu Św. Jakuba, kościół św. Jakuba, pośrodku wału II Brama Św. Jakuba
z mostem przez fosę miejską, za Bramą kościół św. Bartłomieja.
Źródło: O. Kloeppel, Das Stadtbild von Danzig in drei Jahrhunderten
seiner großen Geschichte, A.W. Kafeman, Danzig 1937, s. 211.
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SZANIEC WAPIENNY

W latach 1638–1658 na byłych terenach Młodego Miasta, 
na północ od Nowego Rowu i na południe od kanału Cegielni zbu-
dowano Wielki Szaniec Wapienny zajmujący około 11 ha. Jego lo-
kalizację można opisać następująco: jest to były teren wolnizny 
młodomiejskiej, gdzie pod koniec XIX wieku zlokalizowane zostały 
pochylnie Stoczni Schichaua, po 1946 roku pochylnie K3 Stoczni 
Gdańskiej, między Wisłą a współczesną ulicą Jana z Kolna i torami kolejowymi.

Na mapie z 1696 roku Eric Dahlberg przedstawił twierdzę Gdańsk wraz z Twier-
dzą Wisłoujście. Interesująca jest tu nowożytna, północna linia obronna

2.21. Matthaeus Deisch,
II Brama Św. Jakuba

od strony miasta
(widok od południa,

od strony miasta),
na przecięciu ulic

Rajskiej i Wałowej.
według rysunku

F.A. Lohrmanna.
Źródło:

M. Deisch,
Album 50 widoków

Gdańska,
Gdańsk 1765.

2.22. Przekrój II Bramy
Św. Jakuba. Z lewej

strony – wejście
południowe od strony 

Starego Miasta,
z prawej – konstrukcja 

mostu w fosie miejskiej 
od północy, łączącego 

bramę z rawelinem. 
Źródło:

O. Kloeppel,
Das Stadtbild...,

 s. 20624

2.23. Brama Św. Jakuba – 
widok od północy,

od strony fosy.
Źródło:

O. Kloeppel,
Das Stadtbild...,

 s. 208.
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z II Bramą Św. Jakuba wraz z rawelinem oraz Rowem 
Generalskim biegnącym z południa na północ (równo- 
legle do późniejszej ulicy Am Holzraum, dziś Jaracza), 
który łączy fosę miejską z systemem fos chroniących
Wielki Szaniec Wapienny nad brzegiem Wisły. 

Rów Generalski oraz towarzyszący mu Rów Hecke- 
ra zniknęły z map dopiero pomiędzy 1933 a 1936 ro- 
kiem, po 300 latach od zbudowania Wielkiego Szańca 
Wapiennego i towarzyszącego mu systemu rowów 
obronnych.

Na północ od Wielkiego Szańca Wapiennego wi- 
dzimy inny zespół rowów, z których główny to kanał Ce-
gielni, tak dobrze nam znany ze starszych map. Mapa ta 
świetnie pokazuje granice przestrzenne nowożytnych 
obwarowań siedemnastowiecznego Gdańska.

2.24. Brama
Św. Jakuba,
widok od strony
Starego Miasta.
II poł. XIX w.
Źródło:
O. Kloeppel,
Das Stadtbild...,
s. 210.

2.25. II Brama
Św. Jakuba,
widok od strony 
Starego Miasta. 
Źródło:
O. Kloeppel,
Das Stadtbild...,
s. 209.
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Dzieła obronne w XVIII wieku
Na kolejnej mapie z 1711 roku biegnąca od Góry Gradowej w dół, w kierunku 

wschodnim, linia obronna, nieistniejąca jeszcze na mapie z 1696 roku,  chroni zespół 
Bożego Ciała, osłaniając zabudowania wokół ulicy Ku Lazaretowi (dzisiejszy odcinek 
Jana z Kolna na wysokości placu Solidarności), w tym Zaułek Fundacyjny, dochodzi 
do kanałów opasujących obszar młodomiejskich składów drewna, które od półno-
cy chronione są umocnieniami Wielkiego Szańca Wapiennego.

Trzeba też zwrócić uwagę na umocnienia obronne po drugiej stronie Wisły, 
na terenie dzisiejszej wyspy Ostrów, które razem z Wielkim Szańcem Wapiennym 
pozwalały kontrolować ruch na rzece a jednocześnie broniły podejścia do rzeki
od strony wschodniej. 

Za Szańcem Wapiennym dobrze nam znane: kanał i zabudowania Cegiel            
Zobsadzonej drzewami drogi biegnącej z miasta na północ do Cegielni – byłe pa- 
stwiska młodomiejskie, które wraz z terenem Szańca Wapiennego 300 lat wcześniej 
należały do obszaru wolnizny młodomiejskiej. Charakterystyczna działka obsadzo-
na z trzech stron drzewami, pomiędzy Zaułkiem Fundacyjnym a Szańcem Wa-

2.26. Erik Dahlbergh, 
Dantiscum:

Ichnographia Urbi
Gedani et Castelli
ad ostium Vistulae

vulgo Weichselmunde,
ok. 1696 r.. Na północ

od zespołu Bramy
i Szańca Św. Jakuba oraz 

zabudowań Domu
Ospy/Lazaretu Św. Ducha 

widzimy obwarowania 
Szańca Wapiennego, 

połączonego kanałami
z fosą miejską i rowami

odprowadzającymi
wodę w kierunku Wisły.

Dalej na północ Cegielnia
i zespół Wszystkich

Bożych Aniołów.

piennym, to prawdopodobnie zasadniczy fragment pierwszej lokacji przestrzennej 
Młodego Miasta w granicach murów, opisanej w przywileju z 1380 roku. Na ryci- 
nie 2.28 można obejrzeć ten sam teren od zachodu – z Góry Gradowej.

Ilustracja 2.29 przedstawia fragment panoramy miasta podczas oblęże-
nia przez wojska rosyjsko-saskie w 1734 roku wykonanej przez Paula Georga
Busha. Warto przypomnieć, ze Gdańsk udzielił wtedy schronienia Stanisławowi Lesz-
czyńskiemu, który 12 września 1733 roku wybrany został podczas elekcji w Warsza-
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wie na króla Polski. Stronnictwo saskie nie 
chciało się z tym faktem pogodzić i wybrało Au-
gusta III Wettyna, a wojska rosyjskie, saskie i aus-
triackie obległy Gdańsk wierny królowi Sta- 
nisławowi. Wobec znacznej przewagi wojsk 
sasko-rosyjskich Stanisław Leszczyński uciekł 
do Królewca. Gdańsk poddał się 21 lipca 1734 
roku.

Na powiększonym fragmencie miedzio-
rytu na pierwszym planie widać rosyjsko-saski 
okręt wojenny na Wiśle ostrzeliwujący forty-
fikacje gdańskie od wschodu. Po prawej stro- 
nie na dole – dom na Przeróbce (Troyl), tuż 
przy odnodze kanału o nazwie Łacha Bosmań-
ska (późniejszego portu cesarskiego, obec-
nego portowego Kanału Kaszubskiego). Po 

zachodniej stronie Wisły, u ujścia Motławy do Wisły, widoczne są budynki z cha-
rakterystycznym blockhauzem na samym czubku Polskiego Haka. Powyżej, z pra- 
wej strony, na północ od Szańca Św. Jakuba, widoczne składy drewna za Rowem 
Heckera, za nimi, w kierunku zachodnim, budynki i ogrody wzdłuż ulicy  ciągnącej 
się na zapleczu zabudowań, nazwanych na mapie Lazarethen Kirche und Krancken 
Haus. 

2.27. Fragment planu miasta
pokazujący dzieła
forteczne na północ
od Starego Miasta, 1711

2.28. J. Hürlimann
wg rys. von Striebera
Fragment panoramy
z Góry Gradowej,
połowa XVIII w.
Na pierwszym planie 
zespół Bożego Ciała.
Po lewej stronie linia 
obronna zbiegająca
aż do Drewnicy,
z mostem na wysokości 
Bramy Oliwskiej.
Pośrodku Zaułek
Fundacyjny
i młodomiejskie składy 
Drewna. Po prawej fosa 
miejska z II Bramą
Św. Jakuba, kościołem
i Szpitalem św. Jakuba 
oraz położonym
nieopodal Bastionem
Św. Jakuba. Źródło:
L. Sachse & Co.,
Berlin ok. 1840 r.

Ciekawy jest też dobrze widoczny budynek stojący frontem do rzeki, od któ- 
rego droga wiedzie prosto do nadwiślańskiego pomostu. To zapewne sławny za-
jazd Milchpeter, otoczony łąkami mennonickimi, zaznaczony już na planie Willera 
umieszczonym w książce Curickego z 1687 roku. I to z własnym pomostem wci-
nającym się w nurt Wisły.

2.29. Paul Georg Bush,
Fragment miedziorytu 
wykonanego
na podstawie ryciny
Daniela Schulza
przedstawiającej
oblężenie Gdańska przez 
wojska rosyjsko-saskie
w 1734 r. Widok
od wschodu, od strony 
Wisły, z terenu
dzisiejszej Przeróbki.
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Za nimi, na zachodzie, wzgórza morenowe z Górą Gradową
i Biskupią Górką. Tak wyglądały nadwiślańskie łąki i teren na północ 
od Szańca Św. Jakuba około 1734 roku. Obejrzyjmy jeszcze jeden 
widok Gdańska sprzed 1750 roku, z położonych na zachód od Gdań- 
ska wzgórz morenowych, którego autorem jest architekt Marcus 
Rupprecht. Po lewej stronie, na północ od miejskich obwałowań, 
widać tereny byłego międzymieścia pomiędzy Starym i Młodym Mia- 
stem. Doskonale widać wszystkie podstawowe elementy zagospo- 
darowania terenu, w tym w szczególności dzieła obronne oraz za-
budowania lazaretu i hospicjum na terenie Zaułku Fundacyjnego. 
Ilustruje to panorama, a w szczególności – powiększony jej fragment  
(patrz il. 2.31, 2.32).

Na powiększonym fragmencie (il. 2.32) można rozróżnić następujące elementy
zagospodarowania terenu: 1 – Twierdza Wisłoujście, 2 – hospicjum (rodzaj przytuł-
ku z opieką dla chorych oraz z miejscami noclegowymi dla podróżnych przybywa-
jących do Gdańska, leżący na terenie tak zwanego Zaułka Fundacyjnego), 3 – Dom 
Ospy (lazaret), szpital dla chorych zakaźnie, 4 – blockhaus na czubku Polskiego Haka 
kontrolujący ruch u ujścia Motławy do Wisły, 5 – II Brama Św. Jakuba na zakończeniu 
ulicy Rajskiej na Starym Mieście, 6 – Szaniec Św. Jakuba z kopcem usypanym z ziemi, 
7 – wieża kościoła św. Jakuba, 41 – most nad fosą dzieł obronnych ciągnących się 
od Góry Gradowej w kierunku północno-wschodnim, aż do Szańca Wapiennego 
nad Wisłą, 44 – zespół kościoła Bożego Ciała wraz ze szpitalem i cmentarzem, 
45 – rawelin Bramy Św. Jakuba otoczony fosą i wałem ziemnym, 46 – umocnie-
nia forteczne na Górze Gradowej (późniejsze Grodzisko).

Jak widać na ilustracjach 2.11–2.31, w połowie XVIII wieku Gdańsk posiadał już 
całkowicie zbudowany, zmodyfikowany i dojrzały system fortyfikacji nowożytnych. 
Przetrwał on w takiej konfiguracji aż do czasu kampanii napoleońskiej w 1807 roku.

Pierwsza połowa XIX wieku
Kolejne przekształcenia nastąpiły w trakcie i po kampanii napoleońskiej w 1807 

roku. Miasto było oblężone przez wojska napoleońskie (znaczącą rolę odegrali 
wtedy polscy żołnierze armii napoleońskiej) na wiosnę 1807 roku, a pierwszy atak 
rozpoczął się nocą z 1 na 2 kwietnia. Mapa z 1813 roku przedstawia omawiany teren 
po 1807 roku (patrz il. 2.33).

2.30. Powiększony
fragment ryciny

Paula Georga Buscha
przedstawiającej

oblężenie Gdańska
w 1734 roku.

2.31. Marcus Rupprecht, 
Gdańsk, panorama,

wydana przez
Johana Christopha

Haffnera
w Augsburgu,

ok. 1750 r.
Fotografia

z archiwum
autora.



52

2.32. Marcus
Abraham
Rupprecht,
Dantiscum,
Danzig, 1750.
Fragment
widoku
Gdańska
z Góry
Gradowej.

2.33. Plan
Gdańska
z 1809 r.
Źródło: Plan
von der Gegend
um Danzig
Im Anfange
des Jahres 1807
entworfen
von F. B. Engelhardt. 
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Większość prac modernizujących fortyfikacje gdańskie podczas obecności 
w Gdańsku wojsk napoleońskich przeprowadzono w latach 1811–1813. Na analizę 
w szczególności zasługują prace inżynieryjne wykonane na wyspie Ostrów. Był to 
szereg „dzieł: lunet, redut, a nawet fortów otoczonych nawodnioną fosą i połączo-
nych ze sobą ciągami drogi krytej. Dominantę stanowił tutaj wzniesiony u północ-
nego wylotu Łachy do Leniwki Fort Napoleona”25. A jednocześnie na odcinku 
od Bramy Oliwskiej w kierunku na północny wschód – do Leniwki „dla lepszego 
powiązania z dziełem rogowym [Młodomiejskich – J.S.L.] Składów Drzewnych, cof-
nięto na południe Mały Szaniec Wapienny i nadano mu formę lunety, nazwanej 
imieniem Tardeville’a”26.

25 J. Stankiewicz, Przemiany przestrzenne i demograficzne w okresie pierwszego Wolnego Miasta,
      [w:] Historia Gdańska, red. E. Cieślak, t. III/2: 1793–1815, Gdańsk 1993, s. 94.

26 Ibidem, s. 96.

2.34. Plan Gdańska
z 1734 roku.
Źródło: Plan
und Prospect
nebst Anzeige

der Russ-
Saechsischen

Belagerung
(Urbs Hanseatica

Borussiae
Polonicae, 1734).

Na północnym odcinku zachodnich obwałowań teren od Bramy Oliwskiej aż do 
umocnień Szańca Wapiennego pozostaje od 100 lat włączony do wewnętrznego 
obszaru twierdzy gdańskiej. Widać też, że fosy znaczącego kiedyś Wielkiego Szań-
ca Wapiennego, później Małego Szańca, są w stanie szczątkowym. Tylko w połud-
niowej części szańca istnieje luneta: niewielka, przysunięta do rzeki część forty-
fikacji. Także ulica Za Lazaretem (początek dzisiejszej Jana z Kolna) wraz z całym 
Zaułkiem Fundacyjnym oraz obiektami Lazaretu i Hospicjum chronione są dolnym 
odcinkiem umocnień zewnętrznego ciągu zachodniego oraz dziełem rogowym 



Młodomiejskich Składów Drewna. Stan ten utrzymał się w kolejnych dekadach, 
co widać na kolejnej mapie z 1822 roku.

Należy jeszcze raz zwrócić uwagę na rozwinięty zespół kanałów/rowów 
związanych zarówno z Młodomiejskimi Składami Drewna, jak i fosami miejskimi 
będącymi elementami obwodowego układu obronnego. Od czubka fosy przy Ba-
stionie Św. Jakuba (zwanej półksiężycem) biegnie prosty Rów Generalski do dzieła
rogowego Młodomiejskich Składów Drewna. Charakterystyczna zakręcona koń- 
cówka ujścia Rowu Generalskiego, to najprawdopodobniej pozostałość dawnego 
młodomiejskiego Grunschwartu, zaś zaczynający swój bieg tuż przy półksiężycu 
(tak jak Rów Generalski) i biegnący prostopadle do Wisły, to Rów Heckera. Lokaliza- 
cja dzieła fortecznego – półksiężyca św. Jakuba to centrum dzisiejszego placu So- 
lidarności. Rów Generalski biegnie wzdłuż dzisiejszej ulicy Jaracza, Rów Heckera 
wzdłuż ulicy Doki. Kanał Cegielni zamyka od północy ten fragment nadwiślańskich 
łąk.

Mimo że w miarę postępującej zabudowy cieki wodne zniknęły z krajobrazu, 
przez wieki stanowiły one charakterystyczny jego element i nawet po zasypaniu 
można zauważyć ich ślady w ukształtowaniu terenu. 

Podsumowanie 
Tereny Młodomiejskich Składów Drewna wraz z przylegającymi do nich łąkami 

to miejsce przyszłych stoczni: Królewskiej, Cesarskiej i Gdańskiej, a obszar zajmowa-

2.35. Fragment
mapy Gdańska,
A. Gersdorff,
1822.
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2.36. A. Gersdorff
(J.L. Belitski –

miedzioryt),
fragment

nadwiślańskich
terenów fortecznych

tuż przed pierwszymi
przekształceniami

związanymi
z budową stoczni
na tych terenach.

Źródło:
Grundriss der

estpreussischen
See Handlungsstadt

und Festung
Danzig, 1822.

ny przez Szaniec Wapienny aż do Cegielni to, jak wspomniano, tereny przyszłej 
Stoczni Schichaua, przekształcone w końcu w pochylnie wydziału K-3 Stoczni 
Gdańskiej, dziś użytkowane przez Stocznię Nauta. 

I choć nowożytne dzieła dzieła obronne Gdańska na omawianych terenach 
ulegały z czasem modyfikacjom, przetrwały w zasadzie aż do połowy XIX wieku, 
by potem koegzystując z budowanymi tu stoczniami, ulec poważnym zmianom 
lub zniknąć całkowicie dopiero u progu XX wieku. 

Obszar nadwiślańskich dzieł fortecznych na terenie byłego patrymonium Mło-
dego Miasta, wyłączony z miejskiej zabudowy na ponad 400 lat, stał się na kolejne 
160 lat ziemią obiecaną przemysłu stoczniowego w Gdańsku.

Janusz Lipiński
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OD NAPOLEONA, POPRZEZ WIOSNĘ LUDÓW
DO CESARSTWA NIEMIECKIEGO

Epoka napoleońska niosła ze sobą zapowiedź zmian politycznych, społecz-
nych i gospodarczych. Kodeks cywilny, zwany Kodeksem Napoleona, skodyfiko- 
wał prawo, opierając się na prawie rzymskim. Zasady równości obywateli, wolności 
osobistej i ochrony własności zaważyły znacząco na systemach prawnych krajów 
Europy kontynentalnej. Wprowadzone wówczas przepisy prawa ogólnego i hand-
lowego sprzyjały rewolucji przemysłowej, ale także uświadamiały potrzebę zmian 
społecznych. Nakładały się na to procesy narodowościowe, które w przypadku kra-
jów niemieckich doprowadziły do powstania na kongresie wiedeńskim w 1815 
roku Związku Niemieckiego, następnie do wydarzeń Wiosny Ludów (1848) i po- 
wołania parlamentu frankfurckiego (18 maja 1848 r.) aż do powstania w 1866 roku 
Związku Północnoniemieckiego (bez Austrii – po przegranej walce o hegemonię 
z Prusami) i ostatecznie Cesarstwa Niemieckiego w 1871 roku.
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3.1. Bitwa morska
pod Helgolandem
4 czerwca 1849 r.,
fragment obrazu
Lüdera Arenholda, 1905. 
Źródło: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/
commons/
4/4c/Seegefecht_
vor_Helgoland_1849_ 
Gem%C3%A4lde_
von_L%C3%BCder_
Arenhold_um_1905.jpg 
[dostęp: 2016-02-10].

PRZEMYSŁ STOCZNIOWY NAD BAŁTYKIEM

Rewolucja przemysłowa długo nie znajdowała specjalnego odzewu w Prusach 
nadbałtyckich, gdyż główną specjalizacją pozostawało tu rolnictwo i handel jego 
produktami. Patrycjuszy gdańskich, którzy woleli utrzymać tradycyjne podziały eko-
nomiczne i społeczne, wspierali właściciele wielkich gospodarstw rolnych – junkrzy
pruscy. Ferdynand Schichau, przedsiębiorca z wielką wyobraźnią i wyczuciem 
rynku, który w 1837 roku założył w Elblągu fabrykę maszyn, był jednym z nie- 
wielu aktywnych przemysłowców na lokalnym rynku. Jeżeli chodzi o technikę 
wojenną, to ciągle w Prusach panowało przekonanie o dominacji armii lądowej 
i tym samym brak zrozumienia dla potrzeby rozwijania floty wojennej. Zmiany 
przyniosła Wiosna Ludów (1848/49), kiedy to narastający nacjonalizm niemiecki 
wszedł w konflikt z Królestwem Duńskim podczas pierwszej próby przyłączenia 
do Związku Niemieckiego księstw Szlezwik i Holsztyn (także Lauenburg). Kiedy 
wojska Związku Niemieckiego „wkraczały do Jutlandii, flota duńska opanowała 
Bałtyk, blokując dostęp do portów niemieckich1. Rok później, 4 czerwca 1849 
roku, mała i słaba eskadra pruska poniosła porażkę w czasie walk na wysokoś-
ci wyspy Helgoland. Okazało się, że nie wystarczy panować na lądzie. Konieczna 
jest także dominacja na morzu, z powodów nie tylko wojskowych i politycznych, 

1 W. Froese, Historia państw i narodów Morza Bałtyckiego, przeł. M. Dorm i in.,
    Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 238.
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ale także ekonomicznych, w tym ekspansji kolonialnej. „Konflikt o narodową i państ-
wową przynależność Szlezwika-Holsztynu stał się w końcu… katalizatorem zjed-
noczenia Niemiec”2 i wpłynął na zrozumienie potrzeby rozwijania floty wojennej 
oraz pośrednio przyczynił się do rozwoju przemysłu stoczniowego. Jednym 
z ośrodków budowy statków został pruski Gdańsk, gdzie okręty powstawały już 
od kilkuset lat. 

Przystań Korwet
Królewskiej Głównej Szkoły Nawigacji
w Gdańsku 1844–1849
Królewska Szkoła Nawigacji w Gdańsku powstała w 1817 roku. Najpierw funk-

cjonowała w zabudowaniach kościoła św. Jakuba, później przy ulicy Karpiej, nad 
kanałem Raduni. Szkolna korweta cumowała nieopodal na Motławie. Szkoła się 
rozrastała, wkrótce potrzebowała nowej lokalizacji dla przystani, warsztatów i ma- 
gazynów.

W nocy z 31 stycznia na 1 lutego 1840 roku spiętrzona wskutek 
zatoru lodowego Wisła koło wsi Górki Wschodnie znalazła nowe uj- 
ście do Zatoki Gdańskiej, co spowodowało, że akwen wodny w porcie 
gdańskim stał się bardziej bezpieczny. 

Potrzeby Szkoły Nawigacji oraz poprawa warunków wodnych 
w akwenie gdańskim sprawiły, że rząd pruski, który wcześniej, w 1836 
roku, odrzucił projekt budowy floty wojennej opracowany przez księ-
cia Adalberta von Hohenzollerna (Adalberta Pruskiego), tym razem 
wyraził zgodę na budowę nowej przystani dla korwet Królewskiej 
Szkoły Nawigacji. 26 lipca 1840 roku rząd pruski zakupił od miasta za 500 talarów 
działkę (5 morgów magdeburskich, czyli 1,2766 ha) nad Martwą Wisłą, po wschod-
niej stronie ujścia Rowu Heckera do rzeki. Pomimo że ciągle obowiązywał tu zakaz 
zabudowy, uczyniono wyjątek, choć tylko dla konstrukcji drewnianych. 

1 maja 1844 roku rząd pruski wydał rozporządzenie powołu-
jące do życia Korvetten-Depots der Navigationsschule. Trzeba do-
dać, że najprawdopodobniej było to skutkiem działań zwolenni-
ków rozwoju floty, do których należeli książę (admirał) Adalbert 
Pruski i przyszły wiceadmirał, gdańszczanin E.C.E Jachmann. 
Pierwszym statkiem stacjonującym w nowej przystani była żaglo-
wa korweta Amazone, zwodowana rok wcześniej w Szczecinie.

Można więc przypuszczać, że od samego początku pruskie wła- 
dze wojskowe, które nie tylko spełniały kontrolę właścicielską nad 
wszelkimi „dziełami” o militarnym znaczeniu, ale także narzucały regulacje użyt-
kowania terenów sąsiednich (np. rejony forteczne na terenach pomłodomiejskich), 
zezwoliły na budowę przystani szkolnej służącej przede wszystkim celom wojsko- 
wym, planując, że w przyszłości rozwinie się ona w stocznię marynarki wojennej. 

Książę Adalbert Pruski (Heinrich Wilhelm Adalbert) [1811–1873]

Syn księcia Wilhelma, najmłodszego brata króla Prus Fryderyka Wilhelma III, służył 
w artylerii armii pruskiej ale po wielu podróżach zrozumiał znaczenie nowoczesnej 
floty morskiej. W 1936 roku zaprezentował plan pruskiej marynarki wojennej, który nie 
został wtedy zaaprobowany przez rząd pruski. Dopiero w 1848 roku Niemieckie Zgro-
madzenie Narodowe (parlament frankfurcki) przyjęło jego plan budowy Niemieckiej
Floty Cesarskiej, a książę Adalbert został mianowany szefem Komisji (Technicznej) 
2 W. Froese, Historia państw i narodów Morza Bałtyckiego, przeł. M. Dorm i in.,
    Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 238.

3.2. Nowe ujście Wisły
do Zatoki Gdańskiej

(od 1 lutego 1840 roku) 
koło wsi Górki Wschodnie.

Po prawej widoczne
główne ujście Wisły
do Zatoki Gdańskiej

poprzez przekop między 
Świbnem i Mikoszewem

wykonany w latach
1891–95. Źródło: Danzig 

und seine Bauten,
Wilhelm Ernst & Sohn,

Berlin 1908

3.3. Pierwsza lokacja
Przystani Korwet 

Królewskiej Głównej 
Szkoły Nawigacji
w Gdańsku, 1840.

Źródło:
Danzig und seine

Bauten, s. 385.
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Marynarki Wojennej. W 1854 roku powstała z jego inicjatywy baza marynarki wojen-
nej Wilhelmshaven, a jego samego mianowano admirałem pruskiego wybrzeża oraz 
komandorem-dowódcą marynarki. Podczas drugiej wojny z Danią w 1864 roku do- 
wodził Flotą Bałtycką. Po wojnie francusko-pruskiej (1871) i powstaniu Cesarstwa 
Niemieckiego Adalbert utracił tytuł „księcia-admirała” i przeszedł na emeryturę.

Edward Carl Emanuel von Jachmann (1822–1887)

Urodzony w Gdańsku, syn profesora Conradinum Reinholda Bernharda Jach-
manna, służył na różnych okrętach, w tym na korwecie Amazone. Z czasem dowo- 
dził na coraz wyższym szczeblu. Z ramienia pruskiego Ministerstwa Wojny w 1854 
roku został mianowany głównym oficerem Stoczni Królewskiej w Gdańsku. W 1864 
roku dowodził pruską flotą wojenną na Bałtyku (druga, tym razem zwycięska wojna
z Danią o Schlezwik-Holstein), w 1867 roku został mianowany wiceadmirałem 
(kontradmirałem), pełniąc ważne funkcje w Ministerstwie Marynarki, a w latach
1870–1871 został dowódcą floty na Morzu Północnym. Był przyjacielem i współ- 
pracownikiem księcia Adalberta Pruskiego.

3.4. 1848.
Lith. geogr. Anst.
von Eduard Wagner, 
Darmstadt.
Źródło:
http://plany gdanska.pl/
karta.php?
pozycja=33&rok=19 
[dostęp: 2015.05.18].

Ilustracja 3.4 przedstawia sytuację przestrzenną w tym rejonie ok. 1848 roku, 
osiem lat po wykupieniu pierwszego skrawka terenu pod Przystań Korwet Kró- 
lewskiej Głównej Szkoły Nawigacji w Gdańsku.

Na powyższej mapie droga wzdłuż Rowu Heckera nosi nazwę Neuer Weg – 
w przyszłości będzie to Werft Gasse (ulica Stoczniowa) – i okala teren przystani. Cały 
zespół przystani jest oznaczony jako Schiffs Werfte der Königliche Marine (Stocznia 
Królewskiej Marynarki Wojennej). Mimo że była to formalnie tylko przystań Szkoły 
Nawigacji a wkrótce Przystań Marynarki Wojennej, litograf z Darmstadtu (lub jego 
informator z Gdańska) użył już w 1848 roku nazwy kojarzonej z budową okrętów, 
a przy nabrzeżu ulokował zarys pływającego suchego doku  służącego nie tylko 
do remontu, ale i do budowy statków.

Przystań Marynarki Gdańsk 1849–1853
Przystań dla szkolnej korwety okazała się za mała. Poszerzały się też funkcje 

obiektu. Dopiero jednak, jak już wspomniano, przegrane potyczki morskie z Danią 
w 1849 roku sprawiły, że rząd pruski postanowił stworzyć lepsze warunki dla roz- 
woju przyszłej floty wojennej, przebudowując przystań nad Martwą Wisłą w bazę 
marynarki z możliwością budowy okrętów. 

„W lipcu 1850 zakupiono od miasta za 900 talarów kolejnych 9 morgów ziemi 
[2,2979 ha – J.S.L.]. Nowy teren podwyższono i osuszono, wybudowano na nim 
magazyn drzewny. Na starym terenie bazy pod koniec 1850 roku (za 800 talarów) 
wybudowano dwa następne magazyny, skład na narzędzia i kilka mniejszych bu-



61

dynków. 15 IV 1850 (za 8960 talarów) rozpoczęto budowę pierwszej pochylni. Stęp-
kę pod pierwszy okręt, parowo-żaglową korwetę Danzig, położono 24 VIII 1850 r”3. 
Budową kierował właściciel znanej gdańskiej stoczni Johann W. Klawitter. Był to 
początek wieloletniej współpracy między obiema stoczniami. Kadłub pierwszej 
budowanej tutaj korwety Danzig zwodowano 13 listopada 1851 roku, ale z powo- 
du zastosowania w napędzie bocznych kół łopatkowych okręt nie nadawał się do 
żeglugi po wzburzonych często wodach mórz otwartych. Szereg elementów wy-
posażenia korwety Danzig dostarczył elbląski zakład Ferdinanda Schichaua.

W latach 1849–1853 Baza Marynarki pozostawała pod dowództwem oddzia- 
łów artylerii miasta Gdańsk, co świadczyło o podrzędnej roli floty w pruskich siłach 
zbrojnych.

Stocznia Królewska w Gdańsku
1853/1854–1871
Przystań Marynarki ze względu na podjętą budowę okrętów oraz chęć pod-

niesienia rangi całego przedsięwzięcia uzyskała pod koniec 1853 roku status Stoczni 
Królewskiej (Die Königliche Werft zu Danzig, KWD). W 1854 roku Edward Carl Ema-
nuel von Jachmann został mianowany głównym oficerem Stoczni Królewskiej.
W budowanych następnie korwetach (Arcona, Gazelle) stosowano już napęd 
śrubowy (1855–1859). Rozwijający się program budowy okrętów dla pruskiej flo-
ty wojennej wymagał coraz to nowych budowli i tym samym nowych terenów.

W latach 1855–1857 pozyskiwano kolejne grunty w najbliższym sąsiedztwie, 
między Wisłą a nowożytnymi obwałowaniami fortecznymi. Z widocznych na il. 3.3 

3 M. Bakun, Stocznia Królewska, http://www.gedanopedia.pl/?title=STOCZNIA_KRÓLEWSKA
    [dostęp: 2015.05.16].

3.5. Johann Carl Schulz, 
Stocznia Królewska, 

budowa korwet
Arcona i Gazelle (1857) 

po południowo
-wschodniej stronie

ujścia Rowu Heckera
do Martwej Wisły.
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gruntów rodziny Broschke (Weideland Broschke) zakupiono 7 morgów i 42 pręty 
kwadratowe (1,846756 ha) oraz 8 morgów i 139 prętów kwadratowych (2,2397 ha). 
Ponadto od szpitala św. Jakuba rząd pruski nabył 6 morgów 167 prętów kwadra-
towych (1,7687 ha). W sumie w latach 1840-1857 roku rząd pruski nabył na potrze- 
by stoczni 1,2766+2,2979+1,846756+2,2397+1,7687 = 9,43 ha. Jeśli dodamy zaku- 
pione nieco później łąki mennonickie oraz działki Milchpeterwiesenland (1856)
a także uwzględnimy powierzchnię dróg przekazanych przez miasto (1858), po- 
wstał kilkunastohektarowy obszar,  na którym postępowała zabudowa o charakte- 
rze przemysłowym (teren wciąż posiada status przedpola fortecy gdańskiej z zaka-
zem zabudowy trwałej).

Na ilustracji 3.6 przedstawiono stan prac wykonanych do 1857 roku.  Wykopany 
został na przykład Nowy Kanał (Der Neue Canal), na północ od Rowu Tranowe-
go, służący do transportu drewna konstrukcyjnego. Widać także kilka położonych 
prostopadle do nabrzeża doków/basenów. Bliżej miasta wciąż istnieją fragmenty 
systemu fortecznego. Tereny składów drewna między Rowem Heckera i Gene- 
ralskim nie należą jeszcze do stoczni. Na planie zaznaczono wewnętrzną drogę 
stoczniową (równoległą do nabrzeża), ciągnącą się od Rowu Heckera, która przeci-

nając Nowy Kanał i Rów Tranowy, zmierza na wschód w kie- 
runku terenu zwanego dawniej Milchpeter (dawna gospoda, 
łąki i przystań na Wiśle). Jednak wewnętrzna droga przeci-
nająca Nowy Kanał i Rów Tranowy nie stała się osią porząd-
kującą teren Stoczni Królewskiej – zabudowa prowadzona 
była w sposób chaotyczny. 

Pokazuje to dobrze kolejna ilustracja 3.7. Po pierwsze jedy- 
ny dostęp do terenów Stoczni Królewskiej od strony miasta 
jest możliwy tylko wąską drogą wzdłuż Rowu Heckera. Obiekty
stoczniowe zostały rozmieszczone bez nadrzędnego planu 
(w szczególności na terenie B). 

Brakuje także bezpośredniego połączenia obszaru Stoczni 
Królewskiej z miastem – na przeszkodzie stoją elementy for-
forteczne. Widzimy na nich śluzę Domu Ospy (Szpitalną), re- 
gulującą poziom i przepływ wody w fosie miejskiej. U nabrzeża 

zacumowano dok pływający pochodzący ze stoczni Johanna W. Klawittera.  
Stocznia Królewska znacznie powiększyła swoje możliwości produkcyjne i za- 

chowała swój status, mimo przeniesienia w 1865 roku do Kilonii głównej bazy 
Marynarki Wojennej. W 1868 roku w Stoczni Królewskiej zbudowano pierwszy okręt 
pancerny dla pruskiej floty – korwetę Hansa. Jednak cechą charakterystyczną całej 
zabudowy była jej „tymczasowość”. Widać to, zwłaszcza gdy porównamy konstruk-
cję budynków i budowli z solidnymi budynkami produkcyjnymi, spotykanymi już 
w owym czasie w rozwijających się rejonach przemysłowych. Na kolejnej ilustracji 
(il. 3.8) widoczne są konstrukcje trzech zadaszeń, pod którymi składano kadłuby 
statków. Za nimi umieszczono budynki produkcyjne, warsztatowe i magazynowe, 

przy nabrzeżu – pływający dok ze Stoczni Klawittera. Ilustra-
cja świetnie pokazuje charakter zabudowy i sposób umoc-
nienia nabrzeży wiślanych. Mimo imponującej skali przedsię-
wzięcia jest to jednak zakład produkcyjny z poprzedniej epoki.

Sytuację przestrzenną świetnie pokazuje fragment pla- 
nu Gdańska wykonany w latach 1866–1869 przez Daniela
Buhsego (il. 3.9). Na pierwszym planie w kolorze ciemnym 
widać układ rowów wodnych i budynków w okresie istnienia 
Stoczni Królewskiej. Pod spodem, zarysy planu Stoczni Cesar-
skiej z charakterystycznym basenem dokowym z trzema po- 
chylniami. Ponieważ w podkładzie planu widoczna jest także 
częściowa zabudowa terenów pofortecznych oraz zarys placu 
Hanzy, można przyjąć, że jest to wersja planu sporządzona 
w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych XIX wieku.

3.6. Stocznia Królewska,
ok. 1857 r. Źródło:
APG, sygn. 300 MP/289.

3.7. Stocznia Królewska 
przed przebudową,
po 1855 r.  Źródło:
Danzig und seine
Bauten, s. 386.
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Stocznia Cesarska Gdańsk 1872–1914
Po zwycięskiej wojnie Prus z Francją w 1871 roku zakończonej proklamacją 

w Wersalu Cesarstwa Niemieckiego, flota Związku Północnoniemieckiego została 
przekształcona w Cesarską Marynarkę Wojenną (Kaiserliche Marine). Kontrybucja 
ściągnięta przez Cesarstwo Niemieckie pozwoliła zainwestować także w rozwój 
stoczni w Gdańsku, która tak jak Marynarka uzyskała status Cesarskiej (Die Kaiser-
liche Werft Danzig, KWD). Trzeba jednak podkreślić, że Bismarck do końca swojej 
służby w 1890 roku uważał, że rozwój floty nie jest priorytetem dla Cesarstwa i sta- 
wiał na wojska lądowe. 

W latach 1874–1882 powiększono obszar zakładu o cały dostęp-
ny teren między północnymi bastionami Starego Miasta a Wisłą  – 
w sumie 24 ha4. 

Większość obiektów zbudowanych dla Stoczni Królewskiej wy-
burzono, w zamian zaś powstał zupełnie nowy układ budynków 
i budowli, starannie skomponowany i odpowiadający potrzebom 
wzrastającej produkcji okrętów (il. 3.10). 

Zasadnicze elementy planu Stoczni Cesarskiej to: prostopadłe 
do nabrzeża główne hale (nr 1-10 i 17-26), wewnętrzna, równoległa 
do nabrzeża, droga stoczniowa (późniejsza ulica Narzędziowców), budynek Dyrek-
cji (nr 27) z przebiegającą obok ulicą Stoczniową (Werft Gasse – na tym odcinku 
to współczesna Nowa Wałowa) oraz charakterystyczny basen stoczniowy (II Dock 
Bassin) wraz z trzema pochylniami. Budynek Dyrekcji (il. 3.11) pokazuje jak starannie 
budowniczowie Stoczni Cesarskiej podeszli do jakości nowej zabudowy. Dotyczy 
to także elementów infrastruktury technicznej. 

Na ilustracji 3.5 widać ważne elementy infrastrukturalne wybudowane na te-
renie Stoczni Cesarskiej. Nie są to drewniane, tymczasowe budowle z okresu 
Stoczni Królewskiej, lecz murowane, żelbetowe i stalowe struktury przystoso-
wane do produkcji ciężkich kadłubów (pochylnie, baseny, doki), a także nowe 
kanały, hale produkcyjno-warsztatowe, kotłownie i drogi. 

Sytuację przestrzenną Stoczni Cesarskiej w okresie tuż przed defortyfikacją 
przedstawiają ilustracje 3.9 i 3.10. Widoczny jest dobrze ukształtowany zespół przy 
Werft Gasse (ulica Stoczniowa): budynek Dyrekcji, willa dyrektora, magazyn torped 
(późniejsza Sala BHP). Na tym odcinku Werft Gasse od 2014 roku biegnie ulica Nowa 

4 Ibidem.

3.8. Stocznia Królewska
1861 r. – widok od strony 

Martwej Wisły.
Pośrodku rzeki flisacy 

spławiają drewno,
drzeworyt

według rys.
J. Gottheila.

3.9. Daniel Buhse,
Plan Gdańska,

wersja planu
prawdopodobnie
zmodyfikowana

po 1895 r.
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Wałowa (obecnie ulica Ks. Jerzego Popiełuszki). W lewym górnym rogu (na pół-
nocny zachód od Rowu Generalskiego) widać zabudowania Stoczni Schichaua. 
Niezwykle poważnie potraktowano sprawę dostępu do terenów stoczniowych. 
Na przykład w latach 1877–1878 przebito między bastionami Lis i Ryś przejście 
drogowe łączące Stocznię Cesarską bezpośrednio przez Bramę Stoczniową 
(Werfter Thor) ze Starym Miastem. Ułatwiono w ten sposób dostęp do Stocz- 
ni i zrobiono pierwszy poważny krok ku integracji nadwiślańskich terenów 
stoczniowych z miastem historycznym. 

3.10. Stocznia Cesarska
po pierwszym etapie
przebudowy, ok. 1877. 
Źródło: Danzig und
seine Bauten,
Berlin 1908, s. 387.

3.11. Gmach (Dyrekcji)
Biura Budowy Stoczni
Cesarskiej w Gdańsku. 
Źródło: fragment
pocztówki z 1878 roku
z drzeworytem
według rys. M. Bischofa.
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Wiele z tych obiektów istnie-
je do dzisiaj, na przykład budy-
nek dyrekcji, basen dokowy, choć
czasami mają inną formę, a sama 
kompozycja i najważniejsze obiek-
ty chronione są zapisami planu 
miejscowego z 2004 roku. Właś- 
nie ten pierwotny układ urbanis-
tyczny Stoczni Cesarskiej jest cie-
kawym przykładem przemysło-
wej struktury przestrzennej war-
tej zachowania w przyszłości, gdy stanie się elementem nowej zabudowy.

Przed omówieniem najważniejszego pod koniec XIX wieku wydarzenia urba- 
nistycznego w Gdańsku, jakim była defortyfikacja obwodowego systemu obron-
nego, warto wspomnieć o dwóch artykułach: Piotra Lorensa z 1998 roku Prze-
kształcenia obszaru śródmieścia Gdańska w latach 1793–19455, w którym autor 
przedstawił zagadnienia przekształceń przestrzennych omawianych terenów i sze-
rszą analizę rozwoju miasta z bogatym materiałem ilustracyjnym, oraz tekst Małgo- 
rzaty Omilanowskiej z 2010 roku Defortyfikacja Gdańska na tle przekształceń miast 
niemieckich w XIX w.6, omawiający z perspektywy historyczno-porównawczej proble-
my rozwoju urbanistycznego na przykładzie miast niemieckich, których orbis interior 
ograniczony w czasach nowożytnych obwodowymi systemami fortecznymi musiał 
ulec otwarciu, jeśli ośrodki te miały się dalej rozwijać, pochłaniając coraz to nowe te- 
reny należące dotychczas do orbis exterior.

3.13. Stocznia Cesarska
tuż przed defortyfikacją,

po 1893, a przed 1895. 
Zasadnicze elementy 

Stoczni Schichaua
już są gotowe. Tereny 

przyszłej gazowni
jeszcze nie istnieją

– zajmują je
fortyfikacje miejskie.

3.12. Brama zamykająca
basen doku

Stoczni Cesarskiej,
ok. 1880.

Na zdjęciu widać
siłowniki parowe

wchodzące w skład
wyposażenia doku.

Po drugiej stronie
Wisły widoczne są

okręty zacumowane
przy nabrzeżach

na wyspie Ostrów
(Holm).

5 P. Lorens, Przekształcenia obszaru śródmieścia Gdańska w latach 1793–1945,
   [w:] Gdańsk pomnik historii, cz. 1, red. A. Kostarczyk, Regionalny Ośrodek Studiów
   i Ochrony Środowiska Kulturowego w Gdańsku, Gdańsk 1998, s. 26–81.

6 M. Omilanowska, Defortyfikacja Gdańska na tle przekształceń miast niemieckich w XIX w.,
   „Biuletyn Historii Sztuki”, t. 72(3), 2010, s. 293–334.
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Defortyfikacja
Po zakończeniu wojen napoleońskich technika wojenna rozwijała się w przy- 

spieszonym tempie na fali rewolucji przemysłowej, ogarniającej przede wszystkim 
Europę i Amerykę. Już w połowie XIX wieku było jasne, że nowożytne dzieła fortecz- 
ne nie sprostają nowym technikom wojennym i coraz to nowocześniejszym bro- 
niom. Z drugiej strony miasta potrzebowały nowych terenów do rozwoju. Kraków 
wyburzył w dużej części swoje średniowieczne mury (niemające od dawna znaczenia 
militarnego) już na początku XIX wieku, a począwszy od 1820 roku odzyskane tere-
ny przekształcał w ogrodowe Planty otoczone nową, miejską zabudową. Zachęca-
jące były doświadczenia Wiednia, gdzie decyzja o demilitaryzacji została podjęta
w 1857 roku a rozwój zabudowy terenów powałowych (Ringstrassenzone) przyniósł 
wiele korzyści miastu i jego mieszkańcom. Procesy te dotknęły również Gdańsk; 
wyburzenia starych umocnień stały się kwestią czasu, choć miały swoją specy-
fikę ze względu na ciągle obowiązujący status miasta-fortecy, były rozciągnięte 
w czasie, a ich realizacja przebiegała etapami. W wypadku Gdańska najsilniejszym 
argumentem za demilitaryzacją strefy obwałowań była potrzeba zbudowania na tere-
nach łąk nadwiślańskich silnego ośrodka stoczniowego, służącego przede wszyst-
kim budowie pruskiej floty wojennej, oraz konieczność wprowadzenia usprawnień 
transportowych poprzez przeprowadzenie linii kolejowej z południa na północ, 
po zachodniej stronie miasta.

3.14. Stocznia Cesarska
na mapie Gdańska
którą sporządził
J. F. Lohrenz, 1884.
Widoczny nowy
przejazd między
bastionami Lis i Ryś, 
dochodzący do ulicy 
Stoczniowej.
W zespole budynków
nie ma jeszcze
magazynu torped –
przyszłej Sali BHP.
Źródło: Neuester
Situations-Plan
von Danzig gezeichnet 
und litographist
von J. F. Lohrenz.
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Małgorzata Omilanowska we wspomnianym artykule pisze: „Gdańsk zaczął sil-
nie odczuwać ograniczenia wynikające z istnienia umocnień dopiero po wejściu 
w okres bardziej dynamicznego rozwoju, co stało się w latach 60. XIX w. i wiązało 
z inicjatywami podjętymi przez nowego nadburmistrza Leopolda von Wintera 
wybranego na to stanowisko w 1863 r. Sześć lat wcześniej architektem miejskim w 
Gdańsku został Julius Albert Gottlieb Licht, człowiek dobrze wykształcony w ber-
lińskiej Bauakademie, z praktyką w zakresie miernictwa, architektury, mechaniki, in-
żynierii lądowej, wodnej i dróg żelaznych, o niezwykłej osobowości, szerokich hory-
zontach i mocno zaangażowany w sprawy miasta. Winter znalazł w nim oddanego 
i pomysłowego współpracownika, z którym przez następnych dwadzieścia siedem 
lat kreował nowoczesny Gdańsk”7.

3.15. Przekrój Bramy 
Stoczniowej

zaprojektowanej
w 1871 roku

i zbudowanej
w 1887/1888.

Źródło:
APG, 1121-44.

Opór władz wojskowych był jednak silny i dopiero w siódmej i ósmej deka-
dzie XIX wieku udało się władzom Gdańska przebudować miejskie bramy. W efek-
cie tych działań, aby poprawić komunikację z rozbudowującą się Stocznią Cesarską
– w latach 1877–1878 przebito pomiędzy bastionami Lis i św. Jakuba tak zwaną 
Bramę Stoczniową, łączącą tereny stoczniowe ze Starym Miastem (po połud-
niowej stronie dzisiejszej ulicy Rybaki Górne).  

W 1881 roku przebudowano II Bramę św. Jakuba (rozbierając budowlę nowo- 
żytną), a po decyzji demilitaryzacyjnej w 1888 roku – zniwelowano w kolejnych 
latach bastiony Lis i Ryś.

PLAN DEFORTYFIKACJI MIASTA

Wspomniany już wcześniej nadburmistrz Gdańska Leopold von Winter, który 
pracował na tym stanowisku od 1863 roku, w 1890 roku odszedł na emeryturę. 
W tym czasie pojawiło się wiele propozycji urbanistycznych zagospodarowania 
terenów po likwidacji obwałowań, głównie po zachodniej stronie miasta – przede 
wszystkim w celu swobodnego przeprowadzenia komunikacji kolejowej i drogowej
oraz stworzenia warunków do nowej zabudowy miejskiej. Jednak żaden z tych

7 M. Omilanowska, Defortyfikacja...
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pomysłów nie znalazł uznania wśród radnych miasta. Dopiero kiedy współpra-
cownik von Wintera Albert Gottlieb Licht oraz mierniczy miejski Maximilian
Block przygotowali w 1891 roku projekt zagospodarowania terenów powałowych, 
radni uznali, że można je poddać pod publiczną dyskusję. 

Jak pisze Małgorzata Omilanowska, „29 stycznia 1892 r. plany Lichta i opis 
założeń projektowych zabudowy frontu zachodniego podane zostały do publicznej 
wiadomości; ogłoszono je w prasie gdańskiej i w dorocznym sprawozdaniu magi- 
stratu. 2 lutego na posiedzeniu Rady Miasta poddano projekt pod dyskusję i zade-
cydowano o zamówieniu u Josefa Stübbena opinii na jego temat, przeznaczając 

3.16. III Brama
św. Jakuba
po przebudowie
w 1881 roku.
W tle Bastion
Św. Jakuba
i zabudowania
Stoczni Cesarskiej
(po lewej),
po prawej kościół
św. Bartłomieja.
W miejscu fosy
miejskiej dzisiaj
ul. Wały
Piastowskie, 1887.

na jego honorarium 1500 marek”8. Po konsultacji z Josefem Stübbenem Licht i Block 
przygotowali projekt, który 23 grudnia 1892 roku został zaaprobowany przez 
miasto do realizacji. Ilustracje poniżej pokazują główne zasady planu defortyfikacji. 
Na interesującym nas terenie, w rejonie Bramy Św. Jakuba, miał powstać zielony plac 
Hansy. Odchodzący od niego na południowy wschód obszar w kształcie łuku – rin-
gu składającego się z bloków przeznaczonych do zabudowy – zastępował dawny 
obszar obwałowań nowożytnych, od Bramy Św. Jakuba do Brabanku. Tereny te, wraz 
z całym frontem zachodnim, znajdujące się w zarządzie wojskowym (Militär-Fiskus), 
można teraz było przeznaczyć pod rozwój tkanki miejskiej.

Herman Josef Stübben (1845–1936)

Był znanym i poważanym architektem i urbanistą, działającym głównie w Niem-
czech, pod koniec XIX wieku. W latach 1881–1898 Stübben pracował jako miejski 
planista w Kolonii. W 1890 roku wydał podręcznik planowania Der Städtebau. W la- 
tach 1891–1893 konsultował projekty planów zagospodarowania terenów poforty-
fikacyjnych w Gdańsku. Pracował też dla miasta Poznań.

W pierwszej połowie 1895 roku, kiedy przygotowywano się już do niwelacji 
umocnień, nieznany fotograf zrobił interesujące zdjęcie terenów na południe 
od Bastionu Św. Jakuba (il. 3.20).

Na pierwszym planie widzimy słup telegraficzny stojący na kopcu bastionu 
św. Jakuba, za nim fosę miejską. Za fosą, po prawej stronie, tereny Młodomiejskich 
Składów Drewna,  z drewnianym mostkiem u zbiegu Rowu Generalskiego i Rowu 
Heckera. Wzdłuż Rowu Generalskiego biegnie na północ droga: wtedy nazywana 
Am Holzraum (Ku Drewnicy), dzisiaj to początek ulicy Jaracza, tuż obok Europejskie-

8 Ibidem, s. 318.
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go Centrum Solidarności. Po lewej stronie stoją budynki przemysłowe mieszczące 
fabrykę margaryny Dalitz und Co. Ten fragment terenu użytkowany do celów prze-
mysłowych po niwelacji dzieł obronnych zostanie zabudowany miejskimi kamieni-
cami. Dalej na północ widzimy zabudowania Stoczni Schichaua ze stojącym pośród 

3.17. Plan przebudowy
terenów pofortecznych

po północno-zachodniej 
stronie Gdańska

historycznego. Rysunek 
wykonany wg pomysłu
i wskazówek Hermana 

Josefa Stübbena,
planisty miejskiego

w Kolonii, 1893.

rusztowań kadłubem statku na jednej ze stoczniowych pochylni. Po prawej stron-
ie w głębi, za Młodomiejskimi Składami Drewna (wtedy służącymi już częściowo 
Stoczni Cesarskiej) płynie martwa Wisła. Widoczny za fosą placyk na rozstaju dróg 
to fragment dzisiejszego placu Solidarności, a odchodząca w prawo droga to ów-
czesna Neuer Weg, główna droga Stoczni Cesarskiej, która niebawem zosta-
nie przemianowana na Werftgasse (ulica Stoczniowa, dzisiejsza ulica Doki – 
początek Drogi do Wolności).

3.18, 3.19. Plan niwelacji
dzieła fortecznego –
II Bramy Św. Jakuba

i utworzenia w tym
miejscu: placu Hanzy

(teren XIV i XV),
Trójkąta Naukowego
(teren XI), zabudowy

miejskiej (teren X)
na miejscu rawelinu
Bramy Św. Jakuba.

Na północ od terenu X 
widać istniejące jeszcze 

zabudowania miejskiego 
lazaretu. Po prawej

stronie wycinek mapy
pokazujący

defortyfikowane tereny 
wokół Gdańska
historycznego –
bez zabudowy,

przed 1890.

Praktycznie już od 1889 roku władze miasta prowadziły różne drobne prace 
rozbiórkowe, które ruszyły w 1894 roku, kiedy to wynegocjowano z władzami woj- 
skowymi warunki finansowych rozliczeń związanych z terenami pozyskiwanymi 
pod zabudowę. A więc po niwelacji dzieł obronnych w 1895 roku na miejscu no- 
wożytnych obwałowań powstały tereny pod kontrolą wojska (Militär-Fiskus), które 
stopniowo były uwalniane i sprzedawane przez władze wojskowe pod zabudowę 
miejską i przemysłową.



70

Ilustracja 3.21 z 1896 roku pokazuje charakterystyczny układ fos miejskich i rowów 
wodnych Młodomiejskich Składów Drewna, istniejących wtedy jeszcze w niemal 
pierwotnym stanie. Na przykład między Bramą Oliwską a Bastionem Drewnica – 
obronny rów wodny dzieła rogowego na Drewnicy biegnie od Bramy Oliwskiej 
do Rowu Generalskiego. Również wzdłuż niego biegnie równolegle część drogi 

3.20. Widok od południa 
(prawdopodobnie
znad szańca Bastionu
Św. Jakuba) na tereny 
młodomiejskie,
tuż przed defortyfikacją. 
W miejscu widocznego 
pośrodku placu-rozdroża 
stoi dziś Pomnik
Poległych Stoczniowców – 
centralne miejsce
placu Solidarności,
1895 r.
Źródło: BG PAN.

Am Olivaer Thor. Na północ od Młodomiejskich Składów Drewna widać pierwsze 
zabudowania nowo powstałej Stoczni Schichaua (Schiffswerft Schichau). Linia kole-
jowa idąca na północ dzieli się na dwa torowiska: do Szczecina i do Nowego Portu. 
Pierwsza zabudowa na terenach pofortecznych przy ulicy Wałowej to zespół służb 
mundurowych (zaopatrzenie i szwalnia) armii pruskiej (Korps Bekleidungs Amt). 
W kościele św. Jakuba mieściła się wtedy Biblioteka Miejska. Widoczne są jeszcze 

3.21. Gdańsk - fragment
planu. Widok
terenów pofortecznych 
po północnej stronie 
Gdańska historycznego, 
po niwelacji nowożytnych 
wałów obronnych,
grudzień 1896. 
Źródło:
F. A. Brockhaus,
Konversation-
-Lexikon, 14.Aufl., 
Geogr.-artist. Anstalt, 
Leipzig 1897.
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fragmenty Bramy Stoczniowej. Główna ulica Stoczni Cesarskiej, która na mapie 
z 1888 roku nosiła jeszcze nazwę Neuer Weg, tutaj występuje już jako Werftgas-
se (ulica Stoczniowa). Pojawił się też budynek dyrekcji (Werftdirektion). Można 
zauważyć, że na placu Hanzy wytrasowano zieleńce.

3.22. Zabudowa rejonu
Stoczni Cesarskiej –

fragment mapy, 1907 r.
Źródło: Meyers 

Konv.-Lexikon, 6. Aufl., 
Bibliogr. Institut
in Leipzig (Zum

Artikel „Danzig”). 

URBANISTYCZNY ROZWÓJ MIASTA PO DEFORTYFIKACJI

Defortyfikacja umożliwiła rozwój miasta na terenach okalających dotychczaso- 
we umocnienia, w szczególności od zachodu i północy miasta historycznego. Ilustra- 
cja 3.22 przedstawia stan tego terenu po zlikwidowaniu fortyfikacji (fos i bastio-
nów) i po zabudowie obszaru między Schichau Gasse (Jana z Kolna) a drogą 
wzdłuż Rowu Generalskiego, czyli Am Holzraum  (ulica Jaracza).

3.23. Wnętrze
„trójkąta naukowego”

– widok od ulicy
Am Jakobstor

(dzisiaj Wałowej),
po prawej Biblioteka

Miejska, w głębi,
od tyłu – Szkoła

Realna św. Piotra.
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  Położony między Hansaplatz a ulicą Schüsseldamm (Łagiewniki) tak zwany 
trójkąt naukowy mieścił trzy zespoły gmachów: Biblioteki Miejskiej (Stadt Biblio- 
thek) w narożniku Am Jakobstor i Schüsseldamm, Archiwum Miejskie (Staatsar-
chiv) w narożniku Am Jakobstor i Hansaplatz. Ciekawostką przestrzenną jest fakt 
że ulica Am Jakobstor jest łącznikiem pomiędzy lokalizacjami pierwszej i drugiej 
Bramy Św. Jakuba. Natomiast w północnym narożniku trójkąta wybudowano Szko- 
łę Realną św. Piotra (Oberrealschule St. Petri). Hansaplatz stał się lokalnym parkiem 

(skwerem), jakby przesuniętym na wschód ogrodem 
na Błędniku (Irr-Garten), który zlikwidowano i zabudo-
wano infrastrukturą kolejową i drogową. Teren na pół-
nocny zachód od Werft Gasse, pomiędzy Schichau 
Gasse a Am Holzraum, został zabudowany regularnymi 
miejskimi kamienicami, co można zobaczyć na kolej- 
nych ilustracjach.

W kontekście defortyfikacji i jej skutków dla miasta 
warto uświadomić sobie, że gdyby obowiązywały wte- 
dy zasady ochrony zabytków zbliżone do dzisiejszych, 
to zmiany spowodowane tym procesem nigdy by nie 
doszły do skutku. 

3.26, 3.27. Szkoła Realna
św. Piotra na rogu
Hansaplatz (dzisiejsze 
Wały Piastowskie)
i Schüsseldamm
(Łagiewniki). Na zdjęciu 
po lewej, w głębi
przylegające do Hansaplatz
Archiwum Miejskie.

3.28. Ulica Łagiewniki
(Schüsseldamm), widok
od południa, od ulicy 
Wałowej (prawdopodobnie
z wieży kościoła
św. Jakuba). Po lewej
zabudowania
„trójkąta naukowego”:
Biblioteka Miejska
i dalej Szkoła Realna
im. Św. Piotra. Po prawej 
stronie ogrody na terenach 
pofortecznych. W głębi 
zabudowania na wschód
od Schichau Gasse
(dzisiejsza Jana z Kolna),
na obszarze
dzisiejszego placu
Solidarności. Zza dachów 
kamienic widać czubek 
dźwigu Stoczni Schichaua, 
1905. Źródło: BG PAN.

3.29. Restauracja
w budynku na Drewnicy 
(Młodomiejskie Składy 
Drewna). Źódło:
fragment pocztówki
Verlag v. Paul Jancke,
Berlin 1899.

3.24, 3.25. Widok
od wschodu, z ulicy 
Wałowej na narożny
budynek Biblioteki
Miejskiej (róg Am
Jakobstor /Wałowa
i Schüsseldamm
/Łagiewniki).
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W 1899 roku życie codzienne w 
Gdańsku, choć toczyło się w cieniu 
armii i jej potrzeb, miało również swo-
je uroki. Najlepszym przykładem jest 
pokazana na ilustracji 3.29 restauracja 
na Drewnicy. Budynek służący kiedyś 
administra- cji składów drewna, tutaj 
rozrozbudowany o letnią werandę 
mieści teraz restaurację pełną zado- 
wolonych gości. Przed budynek za-
jeżdża wóz konny wiozący zapewne 
kolejnych. Tuż przed wejściem poli- 
cyjny patrol konny, pilnujący porząd-
ku w bezpośrednim sąsiedztwie Stoczni Marynarki Wojennej. Wszystko to dzieje się 
na terenie miasta garnizonowego, miasta-twierdzy. 

Na nadbrzeżu Wisły ciągle działa gospoda Milchpeter (od XVII wieku). Choć 
pozbawiona większości okolicznych łąk, które wykupiono pod rozwój Stoczni 
Cesarskiej, oferuje mieszkańcom Gdańska noclegi i restaurację z ogródkiem. Przy-
stań służyła do celów komunikacji wewnętrznej po terenie Portu Gdańskiego. 
Po prawej widoczne zabudowania Stoczni Cesarskiej. Z nadbrzeżnej przystani 
odpływają statki do Długiego Nabrzeża i do Wisłoujścia. Po pierwszej wojnie 
światowej miejsce to weszło w skład terenów Stoczni Gdańskiej. Około 1922 
roku został tam wybudowany ceglany budynek o charakterze magazynowym, 
tuż przy basenie wyposażeniowym. Budynek ten po 1945 roku był częścią wy-
działu K2 i służył jako magazyn mebli okrętowych (nr 151A).

Za wyciągniętą na brzeg łodzią widać wylot kanału wyposażeniowego Stoczni 
Cesarskiej. Na zdjęciu 3.34, po drugiej stronie ówczesnej ulicy Schichaustrasse 
(dzisiejsza Jana z Kolna) widzimy budynki mieszkalne (wzdłuż leżącej na ich tyłach 
ulicy Am Holzraum/Jaracza), dochodzące do dawnych Młodomiejskich Składów 

3.30. Cafe Milchpeter
od strony Martwej

Wisły w 1904 r.

3.31. Ogródek
restauracyjny

i gospoda
Milchpeter,

1914 r. 
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3.32. Przystań
Milchpeter.
W głębi, po lewej,
na wyspie Ostrów
(Holm)
charakterystyczny
budynek Stoczni
Cesarskiej służący
magazynowaniu 
U-bootów.
U nabrzeża wyspy 
widzimy zacumowany 
okręt wojenny
Marynarki
Cesarskiej, 1917.

3.33. Wejście na teren
Młodomiejskich
Składów Drewna.
Mostek
nad Hecker Graben
(przy połączeniu
z Generals Graben),
który łączył ulicę
Am Holzraum
(Ku Drewnicy,
obecnie Jaracza)
z terenami
Młodomiejskich
Składów Drewna. 
Współcześnie jest to
rejon budynku ECS
przy placu Solidarności. 
Budynek na fotografii 
mieścił restaurację
pokazaną wcześniej
na zdjęciu 79,
prawdopodobnie
luty 1921. 

Drewna – tutaj już wykorzystywanych przez Stocznię Cesarską. Dzieląca je mała 
ulica Jungstatische Gasse to dzisiejsza Nowomiejska, a ciągnąca się dalej do rzeki 
ulica Werft Gasse (dzisiejsza ulica Doki) dochodzi do mostu na Martwej Wiśle, przez 
który można się było dostać na Ostrów. 

Na terenach stoczni, mniej więcej pośrodku, Werft Gasse przecięta jest po-
przeczną drogą służącą do transportu wewnętrznego. Droga obudowana jest 
z obu stron niskimi budynkami przemysłowymi. Przechodzi obok budynku dyrekcji 
i biegnie dalej, na południe w kierunku Gazowni. Po śladzie tej stoczniowej drogi 
przebiega dzisiejsza ulica Nowa Wałowa (Ks. Jerzego Popiełuszki), oddana do użyt-
kowania w maju 2014 roku. 

Prawa dolna część fotografii to plac Hanzy o charakterze miejskiego skweru, 
pełnego zieleni, graniczącego od wschodu z „trójkątem naukowym”. Po lewej stro-
nie, na dole, widzimy nowy budynek Dyrekcji Kolei (na miejscu dawnego laza-
retu – szpitala miejskiego i protestanckiego kościoła św. Łazarza). Budynek, wybu- 
dowany w latach 1912–1914 (14 sierpnia 1912 – kamień węgielny poprzedzony 
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okresem palowania grząskiego gruntu, 5 czerwca 1914 r. – od-
danie gmachu do użytku), istnieje do dzisiaj. Interesujący jego 
opis znajdziemy w pracy Katarzyny Anny Wojtczak w periodyku 
„Porta Aurea”9.

Na ilustracji 3.37, widać front gmachu wzdłuż ówczesnej ulicy 
Am Olivaer Tor (Ku Bramie Oliwskiej), czyli dzisiejszej ulicy Dyrek-
cyjnej. Widać dobrze reprezentacyjny hol z klatką schodową, dwa 
skrzydła jednotraktowe z biurami po obu stronach (położonego 
pośrodku) korytarza komunikacyjnego i dwa łączniki z jednym 
rzędem pokoi biurowych, okalające symetrycznie podzielony 
dziedziniec.

Na zdjęciu 3.39, zza prawego skrzydła frontowej fasady gma-
chu Dyrekcji Kolei wystaje mały fragment wybudowanego w la-
tach 1947–1948 biurowca Centrali Zbytu Produktów Przemysłu 
Węglowego (u wylotu ulicy Rajskiej i Wały Piastowskie). Budynek ten flankował wjazd 
na trasę ku stoczniom, nazywaną przez ówczesnych urbanistów „osią dyspozycji
morskiej”. Dzisiaj mieści się tu siedziba Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 

3.34. Mostek
nad Hecker Graben
w trakcie remontu.

W tle widoczne
kamienice wzdłuż

Am Holzraum.

3.35. Ujście
Potoku Siedleckiego

(przy mostku
na Drewnicę) do Rowu 

Generalskiego
(forma murowana)
przypomina most

u ujścia kanału
Raduni do Motławy. 

Dzisiaj w tym miejscu, 
pod placem

Solidarności biegnie 
podziemny kanał

Potoku Siedleckiego,

3.36. Tereny Stoczni 
Gdańskiej od strony 

Hansaplatz
(po prawej, na dole).

W głębi widoczne
zabudowania Stoczni 

Cesarskiej, Martwa
Wisła i wyspa Ostrów.

Zdjęcie wykonane
z wysokości ok. 200 m,

 1920/1930 r.

9 K. A. Wojtczak, Budynek Dyrekcji Kolei w Gdańsku, „Porta Aurea”, nr 10, 2011, s. 161.
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Gmach Dyrekcji Kolei przetrwał do dzisiaj w zupełnie dobrym stanie
i stanowi naturalną dominantę architektoniczną ulicy Dyrekcyjnej.

Tuż obok, na terenie dawnego rawelinu II Bramy Św. Jakuba, wy-
budowano kilka reprezentacyjnych budynków, z których warto przy-
pomnieć stojącą na samym południowym rogu willę przy Am Olivaer 
Tor – dzisiejszej Dyrekcyjnej – w miejscu gdzie dziś stoi wysoki budynek 
biurowy zwany „Zieleniakiem”.

Rozwój Stoczni Cesarskiej 1895–1914
W latach osiemdziesiątych XIX wieku zakończono produkcję korwet i przystą-

piono do budowy nowocześniejszych okrętów. Rzesza Niemiecka pod rządami 
nowego cesarza, Wilhelma II, przygotowywała się do konfrontacji z Wielką Brytanią, 
budując swą potęgę na nowo. Admirał Tirpitz przedstawił plan budowy potężnej 
floty wojennej10.  

W 1895 roku kolejny raz powiększono obszar stoczni o tereny poforteczne. 
Pozyskano część obszaru po wale fortecznym i Bastion Drewnica (Bastion Holz-
raum).  W 1898 roku zakupiono na południowym krańcu wyspy Ostrów teren o po- 
wierzchni 48 ha. Wybudowano tam z czasem miejsce cumowania przydzielonej 

3.37. Reprezentacyjna, 
siedemnastoosiowa
fasada gmachu
Dyrekcji Kolei
w Gdańsku.
Źródło: Technische
Universität Berlin,
Architekturmuseum
in der
Universitätsbibliothek.

3.38. Dyrekcja Kolei
w Gdańsku. Rzut I piętra.
Lewa strona to front
gmachu położony
równolegle do ówczesnej 
ulicy Am Olivaer Thor
(ul. Dyrekcyjna).
Architekci:
Alexander Rüdell,
także Giebelhausen
i Eitner (współpraca).
Źródło: Technische
Universität Berlin,
Architekturmuseum
in der
Universitätsbibliothek.

3.39. Gmach Dyrekcji
Kolei w Gdańsku
od strony Błędnika.
Fot. Stanisław
Rychłowski,
architekt z Warszawy 
pracujący przy
odbudowie Gdańska,
po 1948 r. Źródło:
z archiwum autora.

10 http://rzygacz.webd.pl/index.php?aid=86 © Marcin Stąporek 2004 [dostęp: 2015.05.18].
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do Gdańska flotylli torpedowców, następnie magazyny amunicyjne oraz budynki 
działu artylerii, działu administracji i zaopatrzenia11.

 Na mapach z tego okresu nie widać już wałów, rowu i fosy miejskiej, są nato-
miast stołówka stoczniowa nr 99, magazyn torped nr 87 (późniejsza Sala BHP), bu-
dynek dyrekcji nr 43 i charakterystyczny basen dokowy nr 27, istniejący do dzisiaj. Na 
Ostrowiu widać oznaczony numerem 9 budynek magazynu łodzi (Bootsmagazin),
do którego wnętrza mogły wpływać budowane w Stoczni Cesarskiej okręty 
podwodne. Typowe okręty budowane ówcześnie w Stoczni Cesarskiej to U-2 
(patrz il. 3.42) i krążowniki Marynarki Cesarskiej (il. 3.45).

Na ilustracji 3.46 widać, że fragment rowu obronnego Pfand Graben wokół Ba- 
stionu Lis jest już zasypany, a pozostała jego część dochodzi do styku Rowu Hec-
kera i Rowu Generalskiego. Po jego śladzie biegnie fragment Werftgasse, która 

3.40. Willa miejska,
w której później,

w okresie
międzywojennym,

mieszkał prezydent
Senatu Wolnego
Miasta Gdańska,

W głębi widać wieżę 
budynku kościoła

św. Łazarza na terenie
szpitala miejskiego –

 późniejsza lokalizacja 
budynku Dyrekcji Kolei.

Narożnik Am Olivaer
Tor i Hanzaplatz, teren

dawnego rawelinu
II Bramy św. Jakuba, 
dzisiejsza lokalizacja 

budynku biurowego
„Zieleniaka”, 1906 r.

3.41. SMS Odin
zbudowany

w Stoczni
Cesarskiej

w latach 1893–1896 ,
litografia Hugo Graf.

Źródło: https://en.
wikipedia.org/wiki/

Wikipedia:
Picture_of_the_day/

December 2015.

11 Maciej Bakun, Stocznia Królewska, http://www.gedanopedia.pl/?title=STOCZNIA_KRÓLEWSKA
     [dostęp: 2015.05.16]
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dochodząc do ulicy Rybaki Górne 
i  odbijając dalej na wschód, w kie-
runku Wisły, łączy się z nadbrzeżną 
drogą w rejonie Milchpeter. Ulica 
będąca częścią pofortyfikacyjnego 
ringu, oddzielająca od południowe-

go zachodu Stocznię Cesarską od miasta na wschód od Schüsseldamm, nosi nazwę 
Jakobswall. Ulica ta zmierza na południowy wschód, w stronę Brabanku i Motławy. 
Na południe od wschodniego odcinka Werftgasse (dzisiejsza Podstoczna) widać 
ukształtowany już zespół Gazowni (Gas Anstalt II). Na nabrzeżu Martwej Wisły, 
między stocznią a Gazownią widać opisane wcześniej miejsce zwane od XVII wie-
ku Milchpeter.

3.43. Mapa
Stoczni Cesarskiej
po rozbudowie –
stan zagospodarowania
ok. 1905–1907.
Pojawił się magazyn
torped (nr 87)
oraz nowa
stołówka stoczniowa –
budynek nr 99.

3.44. Okręty Cesarskiej
Marynarki Wojennej
na Martwej Wiśle,
u nabrzeży Holmu
i Stoczni Cesarskiej,
ok. 1910.

3.42. 1906. Model
pierwszego okrętu
podwodnego U2,
zbudowanego
w Stoczni Cesarskiej
w latach 1906-1908,
1906 r.
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Na kolejnej ilustracji z 1909 roku (3.47) widzi-
my nabrzeże Młodomiejskich Składów Drew-
na ukształtowane na nowo w zarysie bardzo 
bliskim współczesnemu. Powstało charakte-
rystyczne wcięcie – widać zaznaczone głębo-
kości 0,4–0,6 m. W kolejnych latach wcięcie 
zostało pogłębione i służyło jako miejsce 
cumowania pływającego doku (po 1920). 
Dzisiaj w jego miejscu mamy dodatkowy pirs 
służący obsłudze cumujących przy nim stat-
ków. Rów Generalski istnieje jeszcze w całoś-
ci, włącznie z charakterystycznym ujściem do 
Wisły (prawdopodobnie dawny Grunschwart). 
Rów Heckera jest już częściowo zasypany, poza 
samym ujściem do Wisły, w miejscu dzisiejszego przyczółka mostu pontonowego 
na wyspę Ostrów. Na mapie nie umieszczono nowego kształtu nabrzeża (pirsu 
widocznego na mapie z 1909 roku) w rejonie ujścia Rowu Heckera do Wisły. Cha- 
rakterystyczny kształt pirsu pojawia się na mapach dopiero około 1920 roku. Praw-
dopodobnie wtedy osiągnął swoją docelową głębokość i był zaznaczany na ma- 
pach. Powyżej Jakobswall, a na terenie dawnego Bastionu Lis, zaznaczono nową 
stołówkę stoczniową, wybudowaną w roku 1907 (patrz il. 3.43).

W latach 1910–1914 Stocznia Cesarska była jednym z ośrodków produkcji
okrętów wojennych dla Marynarki Rze-
szy. Od 1897 roku ministrem w Urzę-
dzie Marynarki Rzeszy był admirał Al-
fred von Tirpitz, który pod patronatem 
cesarza Wilhelma II stworzył do 1914 
roku wielką „Flotę Pełnego Morza” – 
Hochseeflotte. Główną jej bazą był 
Wilhelmshaven, a drugą, – dla obszaru 
bałtyckiego – Kilonia. W Stoczni Cesar-
skiej w Gdańsku budowano i remon-
towano okręty wchodzące w skład
Hochseeflotte. Poniższa ilustracja poka-
zuje jak intensywnie użytkowano tereny
Stoczni Cesarskiej w przededniu pierw- 
szej wojny światowej.

3.45. Dok pływający
zacumowany przy nabrzeżu
Stoczni Cesarskiej. W doku 

okręt wojenny Marynarki 
Pruskiej. Na dalszym planie

inne okręty wojenne
i dźwig pływający,

1906 r. 

3.46. Stocznia Cesarska
na mapie z 1908 r.

Można domniemywać,
że przedstawia warunki 

przestrzenne sprzed
1903 roku (brak nowej 
stołówki stoczniowej,

magazynu torped
i budynku Bootsmagazin

na Holmie).
Źródło: Sadtiches

Vermessungsamt, Block 
(Direktor), Danzig 1908.

3.47. Fragment mapy
Die Weichsel

von Neufahrwasser
bis Danzig 1909, Rowy 

obronne wokół Bastionu 
Lis zlikwidowane

całkowicie. Część Rowu 
Heckera – zasypana.

Istnieje już
magazyn torped. 
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Stocznia Cesarska podczas
pierwszej wojny światowej 1914–1918  

Przez cały okres pierwszej wojny światowej Stocznia Cesarska była, jak już 
wspomniano, centrum produkcyjno-remontowym okrętów Marynarki Rzeszy 
Niemieckiej. Kontynuowano tu produkcję między innymi okrętów podwodnych: 
U-bootów SM U 20 i SM U 135, których w latach 1908–1915 wyprodukowano 
23 sztuki. Pod koniec wojny stocznia zatrudniała około 7000 pracowników. Co cieka-
we, budowano tu i remontowano dla Marynarki Wojennej także samoloty-amfibie. 
Warto jednak dodać, że w podobnym czasie w Stoczni Cesarskiej w Wilhelmshaven 
pracowało 21 000 robotników. Nie zapominajmy więc, że z perspektywy Cesar-
stwa gdańskie zakłady miały charakter uzupełniający i raczej lokalny niż strate-
giczny, może z wyjątkiem budowanych tu seryjnie okrętów podwodnych.

Stocznia Gdańska w międzywojniu 1918–1939
STOCZNIA PAŃSTWOWA GDAŃSK 1918–1919 

Po zakończeniu pierwszej wojny światowej w Niemczech obowiązywał zakaz 
produkcji wojskowej. Stocznia Cesarska straciła status zakładu militarnego oraz naz-

3.48. Stocznia Cesarska,
widok od Leniwki
na zachód, w kierunku 
budynku dyrekcji
(w głębi, po lewej).
Na wprost, w głębi
– zachowany
do dzisiaj budynek
Straży Pożarnej,
2 lutego 1909.

3.49. Fragment
Planu Gdańska,
1910 r.
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wę Stoczni Cesarskiej. Powołany został zarząd cywilny, który starał się pod szyldem 
państwowej Stoczni Gdańskiej wykonywać różne prace o charakterze gospodar-
czym. W 1919 roku dyrektorem generalnym Stoczni Gdańskiej (Danziger Werft und 
Eisenbahn Werkstätten A.G.) został Ludwig Noé.

3.52. Pancerniki
Haimdahl,

Hildebrand i Beowulf  
przycumowane

u nabrzeży
Stoczni Cesarskiej,

1910–1914.

3.50, 3.51. Nowa 
stołówka

pracownicza
Stoczni Cesarskiej. 

Rzut parteru
i fotografia

zewnętrzna.
Źródło: Danzig

und seine Bauten, 
s. 396.

Ludwig Noé 

Urodził się 3 października 1871 roku, studia na politechnice ukończył w Karls-
ruhe, po czym zajmował różne stanowiska w przemyśle niemieckim (Diesel, Hano- 
mag, Krupp). W wieku 48 lat (w 1919 roku) został dyrektorem generalnym w Stoczni 
Gdańskiej, pracował też w spółce The International Shipbuilding and Engineering 
Company Limited12. Był profesorem na Politechnice Gdańskiej (1919–1937). In-
teresował się polityką jako członek Niemieckiej Partii Demokratycznej. Jego brat 

3.53. 1914 r.
Plan Gdańska,

fragment
A.W. Kafeman.

12 https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_ Noé.
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Hermann Noé  był dyrektorem w stoczni F. Schichau GmbH. W Archiwum Państ-
wowym w Gdańsku znajduje się wyjątkowy zbiór dokumentów po profesorze Lud-
wigu Noém13, dotyczący jego działalności zawodowej i politycznej.

3.54. Hale Stoczni
Cesarskiej od strony 
Martwej Wisły.
Po lewej kadłub statku
w doku pływającym.

3.55. Stocznie
Schichaua i Cesarska
na mapie wydanej
w 1918 roku. Alianci, 
którzy pokonali
Cesarstwo w pierwszej 
wojnie światowej,
zakazali wtedy
produkcji wojskowej
i stocznie musiały
się przerzucić
na produkcję cywilną.

13 APG, sygn. 10/988/0/342.

STOCZNIA GDAŃSKA W ZARZĄDZIE CYWILNYM, 1920–1922

Na ilustracji 3.56 widać parowozy zakupione przez rząd Rzeczypospolitej. 
Przypłynęły ze Stanów Zjednoczonych i po zmontowaniu zasiliły infrastrukturę od- 
rodzonego państwa polskiego. Z kolei ilustracja 3.57 to plan sporządzony na pod-
stawie mapy pochodzącej z Urzędu Mierniczego Miejskiego (Stadtiches Vermes-
sungsamt), którego dyrektorem był Maximilian Block. Interesujące, że teren między 
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Wałową a Jakobswall, w pobliżu zespołu św. Jakuba przeznaczono dla celów 
handlowych – zbudowano tu później halę „Technik” Targów Gdańskich. Nato-
miast bliżej Lisiej Grobli wybudowano gmach Kasy Chorych – dziś mieści się tu 
przychodnia zdrowia. Widać także całkowicie ukształtowany i zagospodarowa-
ny zielenią Hanzaplatz.

3.56. Parowozy 
amerykańskie

zakupione przez
rząd II RP,

wyładowane
w basenie

wyposażeniowym
Stoczni Gdańskiej,

1921.

THE INTERNATIONAL SHIPBUILDING & ENGINEERING CO LTD,
GDAŃSK 1923–1939

Wskutek przegranej przez Cesarstwo Niemieckie Wielkiej Wojny, Liga Narodów 
decydująca o statusie świeżo powołanego i zdemilitaryzowanego Wolnego Miasta
Gdańska, wykonująca postanowienie zwycięskich mocarstw o zakazie produkcji wojskowej 
w Gdańsku, zdecydowała o przekazaniu Stoczni Gdańskiej (oraz Zakładów 
Naprawczych Taboru Kolejowego i Miejskiego na Przeróbce) – w pięćdziesięcio- 
letnią dzierżawę – nowo powołanej cywilnej spółce z ograniczoną odpowie- 
dzialnością. Spółka o kapitale 10 000 funtów została zawiązana w Londynie 
8 grudnia 1922 roku, a udziały w niej przejęły 
następujące podmioty: 30% brytyjska fabryka 
wagonów Cravens, 30% francuska Groupe-
ment Industriel pour Danzig, 20% Wolne Mia-
sto Gdańsk poprzez Danziger Privat-Aktien- 
-Bank oraz 20% polski skarb państwa poprzez 
Bank Handlowy w Warszawie. Spółka nazwana 
została The International Shipbuilding & En-
gineering Co Ltd, w skrócie Stocznia Gdańska 
(jako następca  prawny Danziger Werft und
Eisenbahn Werkstätten AG).

W latach tych istnieje już całkowicie ukształ-
towany i „dojrzały” zespół budynków i budowli 
stoczniowych, widocznych doskonale na ilu- 
stracji 3.58, oraz w szczególności na kolejnych 
zdjęciach z epoki (il. 3.60, 3.61). Cechy charakte-
rystyczne to długie budynki stoczniowe usta-
wione prostopadle do nabrzeża rzeki, zgrupo-
wane w dwa zespoły przedzielone drogą ko-
munikacyjną opartą z jednej strony o orygi-
nalny basen dokowy, a z drugiej prowadzącą 
do terenów byłych Młodomiejskich Składów 

3.57. Fragment
Planu Gdańska.

Charakterystyczne,
że na dotychczasowych 
mapach wydawnictwa 

A.W. Kafeman
nie ma magazynu

torped. A.W.Kafeman
G.m.b.H., Danzig, 1920.
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Drewna (Drewnicy). Można zauważyć, że budynek głównej kotłowni ustawiony 
w trzecim rzędzie od rzeki zlokalizowany jest na tej samej, prostopadłościennej si-
atce urbanistycznej, co główne hale Stoczni Cesarskiej. W odróżnieniu od tak posad-
owionego zespołu stoczniowego, gmach dyrekcji jest lekko skręcony względem 
głównych osi, odzwierciedlając fakt, że był on lokowany prostopadle do przebiegu 
dawnego Rowu Heckera. Natomiast budynek Nowej Stołówki zlokalizowany jest 
na miejscu zdefortyfikowanego Bastionu Lis. Ukształtowane w ten sposób siatki 
urbanistyczne stanowiły wtedy i dzisiaj są punktem odniesienia wszelkich prze-
kształceń przestrzennych stoczniowych tere- nów nadwiślańskich aż do styku z 
historycznym rejonem Starego Miasta. Kolejne poważniejsze inwestycje zaczęły się 
w roku 1940.

STOCZNIA GDAŃSKA 1939–1945
W latach 1939–1945 Stocznia Gdańska (Die Reichswerft Danzig – do 30 sierpnia 

1940 roku jako „staatliches sondervermögen”, potem w formie państwowej spółki 
akcyjnej Danziger Werft AG z przymusowym zarządem wojennym) była częścią nie-
mieckiej machiny wojennej i to zarówno w sensie produkcyjnym (głównie now-
oczesne U-booty dla Kriegsmarine), jak i miejsce aktywnej propagandy narodow-

osocjalistycznej. Na terenie stoczni pracowali więźniowie 
różnych filii obozu Stutthof Konzentrationslager – w tym 
przede wszystkim Außenarbeitslager Danziger Werft 
z siedzibą na Przeróbce. Stocznia Gdańska, kooperując 
z byłą Stocznią Schichaua, w szczególności w zakresie 
budowy U-bootów stanowi jeden organizm będący wła-
snością III Rzeszy, organizacyjnie podporządkowany 
całkowicie władzy wojskowej.

Albert Forster (1902–1952) 

Albert Forster na polecenie Adolfa Hitlera od 15 
października 1930 roku gaulaiter NSDAP we Freie Stadt 
Danzig, po 1 września 1939 roku został namiestnikiem 
Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie (Reichsstatthal-
ter Reichsgau Danzig-Westpreußen). Przyłączył Gdańsk 
do Rzeszy Niemieckiej, prześladował w wyjątkowy 
sposób Polaków i Żydów: „Kto należy do narodu polskie-
go, musi zniknąć. Najzaszczytniejszym dla nas zadaniem 
jest uczynienie wszystkiego, aby każdy przejaw polsko- 
ści zginął bez reszty”. Po wojnie osądzony został przez 
Najwyższy Trybunał Narodowy w Gdańsku i stracony 
w Warszawie 28 lutego 1952 roku.

3.58. Stocznia Gdańska
– rysunek z folderu 
reklamowego,
1923–1924.
Widok od południa, 
obszar dawnej
Stoczni Cesarskiej.

3.59. Akcja nr 941
The International
Shipbuilding
& Engineering
Company
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3.60. Obszar dawnej
Stoczni Cesarskiej

sfotografowany
z powietrza.

Na wyspie Ostrów
widoczne

zabudowania
stoczniowe

z leżącym nad wodą 
Bootsmagazin,

za nimi pozostałości
terenowe umocnień

pochodzących
jeszcze z czasów

napoleońskich,
1929 r. 

3.61. Stocznia Gdańska.
Zdjęcie z powietrza,

od wschodu.
Na pierwszym planie 

dźwig i dok pływające
na Martwej Wiśle,

ok. 1936. 

3.62. Fragment mapy
Portu Gdańskiego

z 1929 roku,
z terenami

stoczniowymi
nad Martwą Wisłą. 
Źródło: Der Hafen

von Danzig,
Wydawnictwo

Przemysł i Handel,
Warszawa 1929.
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3.63. Motyw graficzny 
z polskiego folderu 
poświęconego portowi
w Gdańsku.
Źródło: Der Hafen
von Danzig.

3.64. Fragment
stoczni od południa.
Po lewej stronie
kotłownia z kominem,
po prawej basen
dokowy z pochylnią,
1929.

3.65. Widok
od południowego wschodu
z osią obecnej ulicy
Narzędziowców.
We wcięciu przy nabrzeżu 
Drewnicy zacumowany
jest drugi dok pływający. 
Dzisiaj pośrodku
wcięcia istnieje pirs
pozwalający obsługiwać 
dwie jednostki pływające 
równocześnie. Widoczny 
jest także most pontonowy 
łączący ląd z Holmem
(w dzisiejszej lokalizacji). 
Przy budynku starej dyrekcji
zlokalizowana jest droga 
wchodząca na teren
Młodomiejskich Składów
Drewna, po której śladzie
zaprojektowana została
współczesna Nowa Wałowa
i zbudowana w 2014 roku.
ulica Ks. Jerzego
Popiełuszki.
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Druga wojna światowa była też okresem intensyw-
nych inwestycji na terenie Stoczni Gdańskiej. Po wybu-
rzeniu Stołówki Stoczniowej, w rejonie bramy na końcu 
ulicy Lisia Grobla (późniejsza Brama nr 1 Stoczni Gdań-
skiej) i niemal w bezpośrednim styku z Halą Targową 
od ulicy Wałowej, wybudowano po 1940 roku wielki, 
czterokondygnacyjny budynek magazynowo-produk-
cyjny ustawiony na przedłużeniu siatki urbanistycznej 
byłej Stoczni Cesarskiej (równolegle i prostopadle do bie-
gu Martwej Wisły). Budynek przeznaczony był do pro-
dukcji i montażu elementów U-bootów. 

Widać to na interesującej fotografii wykonanej z sa-
molotu brytyjskiego RAF-u 2 czerwca 1942 roku (il. 3.71). 

W tym samym czasie wybudowany został również zespół budynków maga- 
zynowo-produkcyjnych na Drewnicy (miejsce dawnego Bastionu Holzraum 
– po wschodniej stronie drogi Am Holzraum), a po północno-zachodniej stronie 
pochylni Stoczni Schichaua (będącej wtedy pod jednolitym zarządem wojennym 
ze Stocznią Gdańską) – wielka hala zwana po 1945 roku Trasernią. Obiektów tych nie 
ma na materiałach ikonograficznych sprzed 1939 roku, pojawiają się zaś na zdjęciu 
RAF-u z czerwca 1942 roku. Choć zamieszczone poniżej zdjęcia pokazują te obiek-
ty w 2015 roku, oddają one dobrze ich oryginalną strukturę i na pewno ułatwiają 
orientację w ich pierwotnej wartości architektonicznej.

Budynek 3B nazywany Trasernią (nr 3.74), to wielka hala montażowa wybu-
dowana w 1940 roku, położona na północ od pochylni okrętowych, używana jest 
do dzisiaj. Powierzchnia łączna 16 959 m2, kubatura 231 500 m3, wysokość w szczy-
cie 27 m. Do środka hali, po torach kolejowych mogą wjeżdżać składy wagonowe. 
Do głównej bryły przylega przybudówka 9B o powierzchni ponad 5800 m2 i wyso- 
kości 11,5 m (1980). Frontowa fasada budynku 3B z napisem „Stocznia Gdańska” jest 

3.66. Plan Wolnego Miasta 
Gdańska, X20 Danziger 
Werft, 1938 r. Na terenie

Stoczni Gdańskiej,
u wylotu ulicy Lisia

Grobla istnieje jeszcze 
stara stołówka

pracownicza z 1907 r.
Bastion Holzraum jest 

niezabudowany, a za
ostatnią pochylnią
Stoczni Schichaua

nie ma jeszcze
olbrzymiej hali

traserni. Na terenach
stoczniowych

i w sąsiedztwie nie ma 
baraków wojennych

obozów pracy.

3.67. Motyw
graficzny –

symboliczne
świadectwo

polskich aspiracji.
Źródło: 

Der Hafen
von Danzig.

3.68. Wiec pracowników
Stoczni Gdańskiej
przed budynkiem

Dyrekcji.
Na trybunie gaulaiter 

Albert Forster,
1939 r. Źródło:

NAC, sygn. 2-3821.
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doskonale widoczna od strony ulicy Jana z Kolna
i z kładki pieszej nad torami kolejowymi i ulicy 
Jana z Kolna, łączącej peron stacji SKM „Stocznia” 
z nadrzecznymi terenami stoczniowymi.

Drugą interesującą budowlą jest gmach 
132B (Administracja), wybudowany w 1925 roku 
(nr 125). Razem z opisanymi niżej budowlami: 90B 
– Magazynem głównym (1940) i 33B – Warszta-
tem elektrycznym (1947), stanowią zwarty kom-
pleks położony pośrodku półwyspu Drewnica. 

Budynek 90B (Magazyn Główny), dostawiony od południa do budynku 132B, 
został wybudowany w 1940 roku w związku z rozwijającą się wojenną produkcją 
U-bootów. Budynek o powierzchni 8920 m2 i kubaturze 55 910 m3 posiada nie-
zwykle mocne stropy wykonane z płyt żelbetowych na belkach stalowych w otu-
linie. Budynek jest użytkowany nie tylko przez przemysł. W 2012 roku Instytut Sztuki 
Wyspa, we współpracy z Miastem Gdańsk, stworzył tu przestrzeń wystawienniczą 
dla Festiwalu Alternativa.

Ilustracja 3.78 przedstawia 
fragment wojskowej mapy ame-
rykańskiej z 1944 roku, która 
oparta była na mapach nie-
mieckich sprzed 1940 roku. 
Warto zwrócić uwagę na wy-
stępujące w różnych rejonach
zespoły budynków barako-
wych. To filie obozu koncen-
tracyjnego Stutthoft grupujące
więźniów przymusowo pracu-
jących w gdańskich zakładach
przemysłowych.

3.69. Widok od ulicy 
Wałowej. Od lewej:
nieistniejąca dzisiaj Hala 
Targowa (Messehalle 
„Technika”), po prawej 
budynek Przychodni
(Allgemaine
Ortskrankenkasse Danzig), 
za nimi wybudowany
w latach 1940–1941 budynek
montażu U-botów. 
Stan zagospodarowania 
przestrzennego
jak w 1939 roku,
2012.

3.70. U-boot 7c podczas 
prac wyposażeniowych
w Danziger Werft AG
(pod przymusowym 
zarządem wojskowym
III Rzeszy). Widok
od strony Martwej Wisły, 
1942.

3.71. Gdańsk
sfotografowany
z brytyjskiego
samolotu RAF,
2 czerwca 1942 r.
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Dzięki zdjęciom lotniczym RAF-u wiadomo, 
że po 1940 roku wyburzono stołówkę stocznio-
wą z 1907 roku, a na jej miejscu wybudowano 
duży, wielokondygnacyjny budynek produkcyj-
no-magazynowy, przeznaczony głównie do mon-
tażu silników U-bootów. Na amerykańskiej 
mapie widzimy jeszcze starą stołówkę, która 
w 1944 roku już nie istniała. Interesujące, że 
mapa ta jest niezgodna ze zdjęciami RAF-u 
wykonanymi w 1942 roku (nr 3.71), właśnie jeśli chodzi o zabudowę tego rejonu 
(inne, nowe budynki na Drewnicy i na północ od pochylni Schichaua są odpo- 
wiednio zaznaczone). Nasuwają się zatem pytania: czy to błąd (niedopatrzenie), 
czy celowe działanie kartografów? W każdym razie mapa ta jest niezgodna 
z danymi, które posiadał już od czerwca 1942 roku wywiad brytyjski.

Jak wspomniano, tereny i zabudowania stoczniowe służyły podczas drugiej 
wojny światowej nie tylko do produkcji ale również były miejscem zgromadzeń 
wpisujących się w działania polityczno-propagandowe III Rzeszy. Ilustracja 3.79 to 
świadectwo nastrojów wojennych w sierpniu 1944 roku, tuż po zamachu na Hitlera.

20 lipca 1944 roku w Kwa-
terze Hitlera pod Kętrzynem płk 
Claus Schenk von Stauffenberg 
podłożył teczkę z bombą pod 
stołem obrad. Adolf Hitler prze-
żył. Hitlerowcy po zamachu stra-
cili nie tylko samych zamachow-
ców ale wykorzystali to zdarzenie 
do stanowczego „zdyscyplino-
wania” narodu. Zabili wtedy około 5000 osób. Wszystko odbywało się w atmosferze 
rozprawy ze „zdrajcami”. 

W jednej z hal Stoczni Gdańskiej odbył się wiec Niemieckiego Związku Kobiet, 
które chciały w ten sposób wyrazić swoje poparcie dla Adolfa Hitlera. Na balu- 
stradzie balkonu widzimy napis: Ganz gleich wo wir kämpfen müssen, unser ist der 
Sieg! (Bez względu na to, gdzie musimy walczyć, zwycięstwo jest nasze!) W tym 

3.72. Budynek 89A
służący w czasie II wojny 

światowej do produkcji 
U-bootów. Widok

od wschodu, z ulicy Nowej 
Wałowej (od kwietnia 

2015 r. – ul. Ks. Jerzego
Popiełuszki).

3.73 Nowe budynki
z lat 1940–192,

oznaczone
na fragmencie

zdjęcia RAF
z czerwca 1942.

1 – Trasernia,
ulica Malarzy 3 B, 

2 – U-boot, ulica
Bibliotekarska:

6 – 89A, Drewnica,
ulica Elektryków:

3 – Magazyn 90 B,
4 – Biurowiec 132 B,

5 – Warsztaty 33 B,
6 – Kotłownia 64 B,

7 – 48 B.  Oznaczenia
z inwentaryzacji

Stoczni Gdanskiej.

3.74. Budynek 3B
(Trasernia)

za pochylniami
byłej Stoczni

Schichaua,
Ok. 1940–1942,
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3.75. Budynek
magazynowo-
-produkcyjny 90B
na Drewnicy,
zbudowany w latach
1940–1942.
W czasie drugiej
wojny światowej
produkowano
w nim U-booty.
Widok fasady
zachodniej
z głównym wejściem.
2015.

3.76. Biurowiec
nr 132B.
Widok od północy
z głównym wejściem.
Od południa
przylega
do budynku 90B.
2015.

3.77. Budynek
produkcyjno-
-magazynowy 48B, 
położony
na zachód
od kompleksu
90B/132B.
2015
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czasie stocznię odwiedził także Albert Speer, architekt i polityk, 
minister uzbrojenia Rzeszy, by dopilnować budowy U-bootów, 
tak ważnych w strategii wojennej Niemiec.

Do Gdańska wojska sowieckie i polskie weszły po ciężkich 
walkach i zniszczeniu miasta dopiero wieczorem 30 marca 1945 
roku, a więc dwa i pół miesiąca po wyzwoleniu ruin Warszawy. 
Czołgi atakujących wojsk pojawiły się natychmiast w rejonie 
Stoczni Gdańskiej. Historia po raz kolejny odcisnęła swe piętno 
na pomłodomiejskich terenach.

3.78. Fragment
mapy Gdańska,

War Office
of US Army,
GSGS 4496,

Oct. 1944.

3.79. 10 sierpnia 1944,
Manifestacja

Niemieckiego Związku
Kobiet w hali Stoczni 

Gdańskiej poparcia
dla Adolfa Hitlera

po nieudanym zamachu 
na jego życie w dniu

20 lipca 1944 r. APG.
Źródło: D. Schenk,

Gdańsk 1930–1945. 
Koniec pewnego
Wolnego Miasta,

przeł. J. W. Sawicki,
Oskar Sp. z o.o.,

Gdańsk 2014, s. 201.

3.80. Czołg sowiecki
na skrzyżowaniu ulic:

od lewej Schiftswinkel
(Robotniczej) i na wprost
Am Holzraum (Jaracza), 

po 30 marca 1944 r.
Po prawej budynek 
stoczniowej szkoły 

zawodowej, mieszczący 
dzisiaj (2016) Instytut

Sztuki Wyspa.
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EKSPANSJA STOCZNI SCHICHAUA W GDAŃSKU

Kiedy w latach osiemdziesiątych XIX wieku Rzesza Niemiecka szykowała się 
do starcia z Wielką Brytanią, Ferdinand Schichau, wybitny przemysłowiec z Elbląga, 
wyczuł zbliżającą się koniunkturę na duże okręty wojenne i nowego typu ocea- 
niczne statki pasażerskie. Jego zakłady w Elblągu nie powalały mu rozwinąć pro-
dukcji głównie z powodu uwarunkowań przestrzennych. Postanowił więc znaleźć 
teren sprzyjający planom stoczniowej ekspansji. Rozumiał też, jaką rolę odgrywała 
dotychczas gdańska Stocznia Klawittera, współpracująca ze Stocznią Cesarską. 
Wszystkie te okoliczności postanowił wykorzystać, rozwijając własne przedsięwzię- 
cie stoczniowe. 

Ferdinand Schichau w piśmie z dnia 15 stycznia 1889 roku do zarządu miasta 
Gdańska zwracał się o zgodę na zakup terenów nadwiślańskich położonych na pół- 

3.81. Mapa terenów
nabytych przez
Ferdinanda Schichaua
dla potrzeb stoczni
i usług towarzyszących,
1912 r, fragment
dokumentu
zatytułowanego
Die Entwicklung
der Schichausen
Werke zu Elbing,
Danzig und Pillau,
w opracowaniu
autora.

3.82. Stocznia Schichaua –
budowa rozpoczęła się
18 kwietnia 1890 r. 
Widoczne wieże
do palowania
fundamentów pierwszej 
pochylni od strony
miasta. Grząski,
bagienny teren
po młodomiejskich
łąkach i rowach
obronnych Wielkiego
Szańca Wapiennego
wymagał osuszenia,
podwyższenia
i głębokiego palowania
pod konstrukcje
pochylnie, 1890.

Stocznia Schichaua 1889–1945
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14 W. Gruszkowski i in., Opinia konserwatorska dotycząca oceny podstawowych
      wartości zabytkowych wybranych budynków na terenie Stoczni Gdańskiej S.A.,
     Pracownia Autorska MACUR, Gdańsk 1999, t. 1(c. 1), s. 106.

nocny zachód od Stoczni Cesarskiej. Do transakcji doszło 14 lutego 1889 roku. Przed-
siębiorca nabył teren o powierzchni około 50 ha14 (patrz il. 3.81).

Główny teren produkcyjny Stoczni Schichaua o powierzchni około 20 ha po- 
czątkowo od południa ograniczony był rowem obronnym biegnącym od Bramy 
Oliwskiej do Bastionu Holzraum (wkrótce potem domami przy ulicy Stiftswinkel, 
dzisiejszej Robotniczej) i terenami samego bastionu, obejmował część półwyspu 
Drewnica (na zachód od Rowu Generalskiego) powstałego po wykopaniu basenu 
wyposażeniowego (Ausrüstungbassin), ale bez pirsu dochodzącego dzisiaj do rejo- 
nu przyczółka mostu przez Martwą Wisłę (Leniwkę) na wyspę Ostrów (należącego
do Stoczni Cesarskiej – późniejszej Gdańskiej). Od wschodu teren opływały wody 
Martwej Wisły. Od północy ograniczał ją teren Fabryki Wagonów (dzisiejsza Stocznia 

3.83. Plan geodezyjny 
pierwszej fazy budowy 

Stoczni Schichaua
– trzy pochylnie i kanał 

wyposażeniowy.
Ostatnia dekada XIX w.

Północna), a od zachodu, korytarz komunikacyjny ulicy Jana z Kolna (ówczesna 
Schichaugasse) z biegnącymi równolegle torami kolejowymi. 

Mapa z roku 1912 (patrz il. 3.81) przedstawia tereny Stoczni Schichaua składające 
się zasadniczo z trzech części: głównego obszaru produkcyjnego między Drewnicą 
a Fabryką Wagonów o powierzchni około 20 ha, części północnej o powierzchni 
około 21 ha, przeznaczonej pod przyszły rozwój oraz pod budownictwo mieszka-
niowe (między innymi osiedle pracownicze Kolonia Schichaua), oraz teren 
na Holmie o powierzchni około 9 ha. Stąd też pochodzi podawana w literaturze 
powierzchnia 29,15 ha, odpowiadająca obszarowi produkcyjnemu stoczni po 
obu stronach Wisły, oraz 50 ha jako łączna powierzchnia terenów we władaniu 
Stoczni Schichaua. 

Warto także zajrzeć do map z XVII wieku i porównać je z mapami nabytków 
gdańskich Ferdinanda Schichaua. Możemy postawić tezę, że teren łąk nadwiślań- 
skich nabyty przez przemysłowca pokrywał się w dużej mierze z terenem patry-
monium Młodego Miasta, głównie z obszarem wolnizny młodomiejskiej. Gdyby 
Ferdinand Schichau nabył również teren przyszłej Fabryki Wagonów, 500 lat po ery-
gowaniu Młodego Miasta przemysłowiec z Elbląga stałby się głównym właścicielem 
młodomiejskiej spuścizny.

BUDOWA STOCZNI SCHICHAUA

Aby rozpocząć budowę, Schichau musiał uzgodnić szczegóły zagospodarow-
ania z pruskimi władzami wojskowymi, gdyż obszar ten wciąż był traktowany jako 
przedpole umocnień fortecznych Gdańska.  
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3.84. Plan Stoczni 
Schichaua
z 6 pochylniami.
Plan terenu stoczni
po rozbudowie do
6 pochylni. Teren
od północy ogranicza 
kanał byłej cegielni,
od południa
Młodomiejskie Składy 
Drewna powiązane
rowami obronnymi
z rejonem
Bramy Oliwskiej.
Źródło:
Danzig und seine
Bauten, s. 398.

15 J. Dudziak, Rys historyczny Polskiego Przemysłu Okrętowego, „Zeszyty Problemowe Centrum Techniki 
     Okrętowej”, R. XXVII, nr B-116, 2005, s. 9.

16 Ibidem.

17 J. Kukliński, J. Litwin, http://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=STOCZNIA_SCHICHAUA
     [dostęp: 2015.08.12].

Sama budowa zaczęła się po ponad roku od zakupienia terenu – 18 kwietnia
1890 roku. Grząski, bagienny teren po młodomiejskich łąkach i rowach obronnych 
Wielkiego Szańca Wapiennego wymagał osuszenia, podwyższenia i głębokiego 
palowania pod konstrukcje pochylni.

Pozostałości po Wielkim Szańcu Wapiennym zostały zniwelowane, a bagnisty 
teren podwyższony i umocniony. Do transportu brakującej ziemi z okolicznych 
wzgórz wykorzystano, nie pierwszy raz w historii Gdańska, kolejkę linową (długość 
480 m, różnica wysokości 20 m15. Przetransportowano nią co najmniej 200 000 m3 
piasku i kamieni z położonego po zachodniej stronie wzgórza Wroni Szaniec. 
Po wybudowaniu trzech pochylnie stocznia zaczęła działać w 1892 roku.

Po dalszej rozbudowie, jak podaje Jan Dudziak, „Stocznia miała 6 pochylni, 
w tym cztery o długości powyżej 150 m. Długość nabrzeży stoczni wynosiła 930 m, a jej 
powierzchnia 291 500 m2”16. Do części produkcyjnej Stoczni Schichaua wchodziły 
jeszcze grunty zakupione na Holmie – położone vis-à-vis istniejących pochylni, 
gdzie wykopano dwa kanały wyposażeniowe. Całościowy plan stoczni był dziełem 
berlińskiego architekta Juliusa Rulffsa, roboty ziemne i budowlane wykonała gdańs-
ka firma budowlana Aleksa Feya17.  

PIERWSZE WODOWANIA
I ROZWÓJ STOCZNI

Jako pierwszą w Stoczni Schichaua zwodowano 31 maja 1893 roku zamówioną 
przez marynarkę niemiecką korwetę (mały krążownik) Gefion. 

Ferdinad Schichau mógł zobaczyć jeszcze swoje dzieło w rozkwicie – urodzony 
30 stycznia 1814 roku w Elblągu, zmarł 1896 w tym samym mieście, gdzie przed laty 
osiadła jego holenderska rodzina. Schichau, umierając, zostawił rodzinie olbrzymi 
majątek wart 30 milionów ówczesnych marek. Stocznie poprowadził zięć Schichaua 
Carl Ziese, zdolny inżynier i wynalazca, kierownik działu budowy maszyn w jego 
zakładach w Elblągu.

Po rozbudowie zakładów aż cztery pochylnie miały długość 150–200 m, co po-
zwalało budować największe statki, a od 1914 roku stocznia dysponowała olbrzy-
mim dźwigiem młotowym o wysokości 60 m i udźwigu 250 t. Była to zatem jedna
z największych stoczni w ówczesnych Niemczech, a tym samym w Europie.
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Piętnastego września 1917 roku zwodowano tu dla Marynarki Cesarskiej krą- 
żownik SMS Graf Spee o wyporności 35,3 tys. t. i kadłubie o rekordowej długości 
223 m i szerokości 30,4 m18.

Piętnastego grudnia 1917 roku zmarł Carl Ziese, a kierownictwo stoczni objął 
jego zięć Carl Fridolf Carlson. 23 października 1924 roku, po śmierci męża, zakłady 
objęła Hildegarda Carlson, wnuczka Ferdinanda Schichaua.

W 1922 roku, w czasach Wolnego Miasta Gdańska z pochylni Stoczni Schichaua 
zwodowano statek pasażerski Columbus – ówcześnie największy statek pod nie-
miecką banderą. Choć stępkę położono po raz pierwszy w 1914 roku, ale perturba- 
cje spowodowane pierwszą wojną światową spowodowały wieloletnie opóźnienie 
w wodowaniu.

3.85. Wodowanie
kadłuba SMS

Keiser Barbarossa
z pochylni

Stoczni Schichaua,
21 kwietnia 1900 r.

W okresie międzywojennym Stocznia Schichaua dysponowała nadal sześcioma 
pochylniami o następujących długościach: 1 – 120 m, 2 – 120 m, 3 – 150 m, 4 – 230 m,
5 – 180 m, 6 – 250 m. To był wciąż ogromny potencjał, ale nawet ciężka praca 
właścicieli zakładów i jej personelu nie zapobiegła upadkowi stoczni. Wodowanie 
dwóch największych, jakie powstały w Gdańsku, statków pasażerskich: Homeric 
i Columbus, też nie pomogło. Kiedy 24 października 1927 roku zmarła Hildegarda 
Carlson, zarząd stoczni objął kurator, a dwa lata później przedsiębiorstwo upadło 
i zostało upaństwowione. Również starania córki Hildegardy i prawnuczki Ferdinan-
da, Karin Carlson i jej męża, kolejnego zdolnego inżyniera, Eberharda C. Westphala, 
nie przyniosły rezultatu. Brak zamówień wojennych i kryzys światowy zrobiły swoje. 
Stocznia Schichaua w czasie drugiej wojny światowej, jak i jej sąsiadka, Danziger 
Werft AG, produkowały głównie nowoczesne łodzie podwodne, by w 1947 roku 
połączyć się formalnie w jeden organizm jako Stocznia  Gdańska.

18 Okręt nie został ukończony z powodu zakończenia pierwszej wojny światowej i ostatecznie
     zezłomowany w Kolonii w latach 1921–1923.
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3.86. Panorama Stoczni 
Schichaua od wschodu 
(zdjęcie wykonane
prawdopodobnie
z wieży stoczniowego 
dźwigu młotowego,
zainstalowanego
w 1912 roku). Po lewej
basen wyposażeniowy
(dzisiaj kanał
im. M. Konopnickiej),
w głębi budynki stoczniowe, 
po prawej 6 pochylni
z kadłubami obstawionymi 
rusztowaniami, 1912.

3.87. Wodowanie kadłuba
statku pasażerskiego 
Columbus, który nie został 
ukończony i po zakończeniu 
pierwszej wojny światowej 
przekazany Wielkiej
Brytanii w ramach
reparacji wojennych pływał 
potem, od 1922 roku, jako
RMS Homeric.
Drugi, bliźniaczy kadłub 
Columbusa został
zwodowany w Stoczni 
Schichaua ostatecznie
w sierpniu 1922 r.
(pierwsza próba była
nieudana – kadłub
zakleszczył się na pochylni) 
po czym był dalej
wykańczany w basenie
wyposażeniowym,
17 grudnia 1913 r.

1413.88Columbus w basenie
wyposażeniowym
Stoczni Schichaua,
jesień 1922.
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3.89. Widok Stoczni 
Schichaua

od południa.
Po prawej stronie

na dole tereny
Drewnicy w trakcie

przebudowy.
Na czubku

obszaru Drewnicy
należącego

do Stoczni Schichaua 
dźwig młotowy,

ok. 1930.

3.90. Nowe nabrzeże 
Drewnicy na terenie 

Stoczni Gdańskiej
z dokiem pływającym,

dalej Stocznia
Schichaua. Pomiędzy 

Stocznią Gdańską
a Stocznią Schichaua 

widać pusty teren
bastionu Holzraum 

(Drewnica), ok. 1929.

3.91. Pochylnie
Stoczni Schichaua,

już w pełni
rozwinięte, ale

jeszcze bez hali
Traserni

(na północy),
która została
wybudowana

po 1940 roku,
ok. 1930.
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3.92. Stocznia Schichaua 
widoczna od zachodu.
Na pierwszym planie
po lewej – dom
na wzgórzu przy
dzisiejszej ulicy
Kopernika. Po prawej 
charakterystyczny dźwig 
młotowy stojący
na czubku Drewnicy,
u wylotu do Wisły
kanału wyposażeniowego. 
Pośrodku ciąg budynków 
przemysłowych
tworzących pierzeję
wzdłuż Schichaugasse 
(dzisiejsza Jana z Kolna), 
zza nich wyłaniają się 
dźwigi stoczniowe,
1929.

BUDYNKI I BUDOWLE
W STOCZNI SCHICHAUA

Budynki i inne budowle na terenie Stoczni Schichaua powstawały w czterech 
okresach: pod koniec XIX wieku, w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku, 
podczas drugiej wojny światowej (1939–1945) oraz po 1945 roku już jako budynki 
Stoczni Gdańskiej.

Z historycznego i architektonicznego punktu widzenia do jednego z cieka-
wszych budynków Stoczni Schichaua możemy zaliczyć zbudowany na przełomie 
XIX i XX wieku, położony na południe od bramy nr 3, przy ulicy Jana z Kolna, ce-
glany, trzypiętrowy gmach o powierzchni ponad 5 tys. m2 i późniejszym numerze 
inwentarzowym 141B, który był główną siedzibą zarządu Stoczni Schichaua, a po 
1945 roku pełnił funkcję Biura Projektowo-Konstrukcyjnego (RN).

Do momentu rozbiórki w 2012 roku, na dachu budynku widoczne były napisy 
z czasów strajku majowego w 1988 roku: „Strajk trwa”, „NZS”, „Nie oddamy Stoczni” 
(il. 3.95).

Budynek 86B to hala garażowa elektrowózków zbudowana w 1947 roku, 
położona na zapleczu pochylni stoczniowych, w południowej części terenów 
Stoczni Schichaua. Lech Wałęsa pracował na pobliskim wydziale W-4 Stoczni 
Gdańskiej i w jednym z pomieszczeń budynku 86B jest jego stół warsztatowy 
ze schowkiem na narzędzia do naprawy wózków elektrycznych (il. 3.97).

3.93. Główne wejście
do Stoczni Schichaua
od strony Schichau
Gasse (Jana z Kolna).
To późniejsza
(po 1947 roku) Brama
nr 3 Stoczni Gdańskiej.
Dziś budynki
po obu stronach
Bramy
już nie istnieją.
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3.94. Ulica Jana z Kolna
a przy niej budynek

Biura Projektowo-
-Konstrukcyjnego

(budynek 141B).
Widok od południa,

z nasypu rampy wjazdu 
na wiadukt nad torami 

kolejowymi prowadzący 
do Bramy Oliwskiej,

lata sześćdziesiąte
dwudziestego wieku.

3.95. Budynek 141B.
Widok od południa,
lata osiemdziesiąte.

3.96. Budynek Traserni
z dużym napisem 

„STOCZNIA
GDAŃSKA”

widziany od południa.
Na północy

widać w skrócie
perspektywicznym

osiedla mieszkaniowe
na północ od ulicy

Marynarki Polskiej.
Fotografia

ze zbiorów autora.
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STOCZNIA SCHICHAUA
PODCZAS DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

W czasie drugiej wojny światowej Stocznia Schichaua została połączona
ze Stocznią Gdańską (Danziger Werft AG) głównie w celu koordynacji produkcji 
nowoczesnych U-bootów dla niemieckiej Kriegsmarine. Jak wspomniano wcześniej, 
produkcja ta była tak ważna dla marynarki niemieckiej, że nadzorował ją osobiście 
minister uzbrojenia Rzeszy Albert Speer.

Wojska sowieckie wraz z polskimi oddziałami, które wieczorem 30 marca wje-
chały do zdobytego miasta, zastały na pochylniach wiele niedokończonych kadłu- 
bów okrętów podwodnych, które następnie wraz z dużą częścią wyposażenia 
stoczni zostały wywiezione do Związku Radzieckiego.

3.97. Budynek nr 86B.
Na pierwszym planie,
po prawej, warsztat
Lecha Wałęsy.
2015. Fot. Janusz
Lipiński.

3.98. Niedokończone
kadłuby U-bootów
serii XXI
na pochylniach
Stoczni Schichaua,
kwiecień 1945 r.
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Stocznia Klawittera
STOCZNIOWY KLAN KLAWITTERÓW

Historia tej stoczni nierozerwalnie związana jest z gdańską rodziną Klawitterów. 
Już na początku XVIII wieku członkowie rodziny odnotowani są w dokumentach 
potwierdzających ich wybitny wkład w budownictwo okrętowe w Gdańsku. Ich 
aktywność jako budowniczych związana była głównie z dwoma miejscami: Bra-
bankiem – po wschodniej stronie ujścia kanału Raduni do Motławy oraz Polskim 
Hakiem – półwyspem opływanym wodami Martwej Wisły i Motławy. Założycielem 
pierwszej rodzinnej stoczni na Brabanku był Johann Wilhelm Klawitter (1801–
1863), syn starszego cieśli okrętowego i wykładowcy w Królewskiej Szkole Nawi- 

3.99. Na pierwszym
planie żołnierz

sowiecki na pokładzie 
holownika Danzig X

zacumowanego
do nabrzeża Holmu

– już niedługo
wyspy Ostrów.

W głębi: pochylnie 
Stoczni Schichaua

(w latach 1945–1947
to Stocznia nr 2,

od 1947 Stocznia
Gdańska) i stojące

na nich kadłuby
niezwodowanych

jeszcze U-bootów. 
Wkrótce zostaną
one wywiezione

do Związku
Radzieckiego,

prawdopodobnie
kwiecień 1945 r.

3.100. Tereny
Stoczni Klawittera:

na Brabanku
(przy Bastionie

Motława) oraz nowe
na Polskim Haku,

1884 r. 
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gacyjnej Johanna Jacoba Klawittera. Zakłady stoczniowe działały od 1827 roku21 
pod marką J. W. Klawitter. W 1830 roku urodził się Julius Wilhelm Klawitter, który 
z kolei został ojcem Carla (ur. 1856) i Fritza (ur. 1866), a wszyscy oni przyczynili się 
do spektakularnego rozwoju rodzinnego przedsiębiorstwa stoczniowego. 

Głównym produktem stoczni Klawittera do lat siedemdziesiątych XIX wieku 
były żaglowce. Jednak już w 1840 roku w stoczni wybudowano pierwsze parowce: 
Der Pfeil i Der Blitz, których eksploatacja rozpoczęła się w 1842 roku. Kiedy w pobli- 
skich warsztatach Marynarki Wojennej założonych nieopodal ujścia Rowu Heckera 

3.101. Tereny zajmowane 
przez stocznię Klawittera 
w 1927 roku: nr 79 –
stara lokalizacja
na Brabanku (na mapie
już po defortyfikacji)
oraz nowa lokalizacja
na Polskim Haku – nr 4. 
W 1927 roku spółka
nosiła nazwę Klawitter 
Werftbetriebsgesellschaft 
m.b.H & Co., Danzig
1927.

3.101. Stocznia Klawittera 
na Polskim Haku.
W pływającym doku 
statek handlowy.
W prawym górnym
rogu zdjęcia widoczne
są zabudowania
produkcyjne Stoczni 
Gdańskiej po zachodniej 
stronie Martwej Wisły 
(hala produkcyjna i kanał 
wyposażeniowy), w tym 
świeżo wybudowany
budynek w dawnej 
lokalizacji Petermilch
1929.

21 J. Litwin, Stocznia Klawittera, Gedanopedia,
      http://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=STOCZNIA_KLAWITTERA [dostęp: 2015.08.27].
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do Wisły miała zostać wybudowana pierwsza korweta (z mieszanym napędem ża-
glowo-parowym), jej budowę, która rozpoczęła się w 1850 roku, prowadził za-
trudniony przez władze pruskie Johann Wilhelm Klawitter. Wkrótce stocznia 
Klawittera wybudowała duży, drewniany dok pływający, mogący przyjmować 
statki o długości do 76 metrów. Ze względu na aktywną współpracę Klawittera 
ze Stocznią Królewską oraz odpowiednie warunki wodne, dok był przycumowa-
ny u nabrzeży Martwej Wisły i służył głównie do obsługi okrętów Marynarki 
Wojennej. W ten sposób rozpoczęła się korzystna dla obu stoczni współpraca, 
kontynuowana przez kilka dziesięcioleci.

BRABANK I POLSKI HAK
 
Julius Wilhelm Klawitter (1830–1910), syn Johanna, nie był w stanie rozbu-

dowywać stoczni na Brabanku, gdyż obowiązywały tu ciągle ograniczenia zwią- 
zane z regulacjami obwodowego dzieła obronnego fortecy gdańskiej. W 1865 roku, 
dwa lata po śmierci ojca, Julius Klawitter zakupił tereny na Polskim Haku, z dobrym 
dostępem do Martwej Wisły i wystarczającą powierzchnią do rozbudowy stoczni.

3.103. Masowiec
s/s Wilno w doku

remontowym
stoczni

J. W. Klawittera,
1929 r. 

Na przełomie XIX i XX wieku na terenach stoczni Klawittera na Polskim Haku 
wybudowano kilka znaczących obiektów, jak odlewnia, nowa elektrownia, zakład 
budowy maszyn okrętowych, które wykorzystując nowe technologie i organizację 
pracy, sprawiły, że stocznia mogła się podejmować skomplikowanych i większych 
w skali prac konstrukcyjnych.

 W 1910 roku właścicielem stoczni został syn Juliusa Carl Wiliam Klawitter 
(1856–1929), wybrany w 1920 roku na prezesa Gdańskiej Izby Gospodarczej (Han-
delskammer in Danzig) i uhonorowany tytułem doktorskim przez Politechnikę 
Gdańską w 1926 roku. Dyrektorem technicznym zakładów był brat Carla Fritz 
Klawitter (1866–1942).

STOCZNIA KLAWITTERA
PO PIERWSZEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ

Po zakończeniu pierwszej wojny światowej stocznie straciły zamówienia z nie-
mieckiego wojska i musiały przeprofilować się w kierunku floty i gospodarki 
cywilnej. Stocznia Klawittera liczyła między innymi na zamówienia ze strony 
firm polskich ale na przykład ważny przetarg na statki dla „Białej Floty” wygrała 
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niespodziewanie brytyjska stocznia Palmers Shipbuliding & Iron Co., prawdo-
podobnie z powodów politycznych. 

W tym czasie stocznia Klawittera reklamowała się na przykład w polskich wy-
dawnictwach poświęconych Gdańskowi, (patrz il. 3.103). Stocznia Klawittera próbo- 
wała w kolejnych latach znaleźć zamówienia również w Związku Radzieckim. 
Jednakże nie mogła znaleźć odpowiedniego finansowania – kryzys światowy 
rozwijający się od 1929 roku zapukał także do Gdańska. W 1931 roku rozpoczęło 
się postępowanie upadłościowe zakończone w 1932 roku bankructwem jednej 
z najstarszych stoczni w Gdańsku. 

Na cmentarzu przy kościele Bożego Ciała, u stóp Góry Gradowej, do dzisiaj 
znajduje się nagrobek Johanna, Juliusa i Carla Klawitterów – współtwórców nowo- 
czesnego przemysłu stoczniowego w Gdańsku19.

Podsumowanie             
Stan zagospodarowania przestrzennego terenów stoczniowych pod koniec 

wojny obrazuje mapa topograficzna w skali 1:25 000 wydana w 1944 roku przez 
władze niemieckie. Są na niej zaznaczone wszystkie budynki wybudowane w la- 
tach 1940–1942. Treść tej mapy jest ogólnie zgodna na przykład z prezentowanym 
wcześniej zdjęciem RAF-u z 2 czerwca 1942 roku. Potwierdza to znajdujące się 
na mapie objaśnienie, że oprócz osnowy z 1936 roku zawiera ona zaktualizowane 
informacje na dzień 25 czerwca 1942 roku.  

19 N. i W. Borzestowscy, Klawitter kojarzy się z morzem, „30 dni”, nr 2(70), (2007), s. 12–19.

3.104. Niemiecka
mapa topograficzna
z 1944 roku.



Przy okazji warto jeszcze raz podkreślić, że mapa ta, wydana w 1944 roku i zak-
tualizowana na dzień 25 czerwca 1942 roku, bardziej odpowiada rzeczywistości 
niż prezentowana wcześniej mapa amerykańska z października 1944 roku.

Jak widać na ilustracji 3.104, Kolonia Schichaua, jeden ze śladów pozytywis- 
tycznej pracy Ferdinanda Schichaua i jego spadkobierców, została zdominowana 
w przestrzeni przez baraki nazistowskich obozów pracy przymusowej. A same 
stocznie po wkroczeniu Armii Radzieckiej do Gdańska 30 marca 1945 roku, zostaną 
najpierw kompletnie złupione (70% wyposażenia zostanie wywiezione) po czym 
przekazane administracji polskiej. 

W ten sposób rozpocznie się nowy rozdział w historii nadwiślańskich terenów 
Młodego Miasta.

Janusz Lipiński





4
ROZDZIAŁ

STOCZNIA
GDAŃSKA
PO II WOJNIE
ŚWIATOWEJ
1945–1999



Stocznia Gdańska po drugiej wojnie światowej działała na obszarze zdefinio-
wanym już znacznie wcześniej, w latach trzydziestych. W czasie wojny znajdowała 
się administracyjnie pod jednym zarządem z byłą Stocznią Schichaua. Po zakończe-
niu drugiej wojny światowej i przejęciu (26 lipca 1945 roku) przez władze polskie 
administracji nad terenami stoczniowymi od radzieckiego komendanta wojskowe-
go, 19 października 1947 roku doszło do połączenia dawnej Stoczni Schichaua 
i Stoczni Gdańskiej (formalnie istniejących wtedy w nomenklaturze polskiej ad-
ministracji jako Stocznia nr 1 i Stocznia nr 2) w jeden organizm o nazwie Stocznia 
Gdańska. 

Ponieważ historia Stoczni Gdańskiej jako przedsiębiorstwa nie jest przedmio- 
tem tej pracy, zostanie ona przedstawiona skrótowo, w formie kalendarium, aby 
naświetlić tylko ogólne tło, potrzebne do zrozumienia istoty późniejszych prze- 
kształceń przestrzennych północnego obszaru śródmieścia Gdańska. Kalendarium 
to podzielone zostało na dwa okresy: PRL – 1945–1989 oraz III RP – 1989–1999. 

W roku 2000 rozpoczęły się znaczące przemiany terenów postoczniowych i po-
czątek realizacji miejskich koncepcji zagospodarowania tego obszaru. Dlatego też 
kolejne lata omówiono w dalszej części opracowania.
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4.1. Oficerowie Armii 
Czerwonej przy kanale 
wyposażeniowym
Stoczni Schichaua
(od 1940 r. pod jednym 
zarządem ze Stocznią 
Gdańską). W tle
na pochylniach 
niezwodowane kadłuby 
niemieckich okrętów
podwodnych typu XXI,
kwiecień–maj 1945 r.

Odbudowa i rozwój
po drugiej wojnie światowej
27–30 marca 1945 –  Armia Czerwona z polskimi oddziałami wchodzi do Gdańska.
10 maja 1945 – Komitet Obrony ZSRR podejmuje decyzję o podziale

wyposażenia stoczni: 70% dla ZSRR, 30% dla Polski.
13 czerwca 1945 – komendant wojskowy Gdańska podejmuje decyzję

o przekazaniu stoczni gdańskich polskiej administracji.
14 czerwca 1945 – Departament Morski Ministerstwa Przemysłu

utworzył Zjednoczenie Stoczni Polskich z siedzibą w Gdańsku.
15 lipca 1945 – Stocznia Gdańska i Stocznia Schichaua

przejęte przez władze Polski1.

1 B. Mazurkiewicz, Historia Stoczni Gdańskiej, prezentacja, Gdańsk, 29 lipca 2013 r.
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1947 – Zjednoczenie Stoczni Polskich zarządzało między innymi w kolejnych 
latach takimi zakładami stoczniowymi jak:   

l Stocznia nr 1 od 26 lipca 1945 roku (była Danziger Werft AG)
     4 od 19 października 1947 roku 4 Stocznia Gdańska. 4 pochylnie
      o długości 180 m, 1basen dokowy, 4 doki pływające
l    Stocznia nr 2 od 14 czerwca 1945 roku (była Schichau-Werft Danzig)
     4 od 19 października 1947 roku 4 Stocznia Gdańska.
       6 pochylni: 2 x 120m, 2 x 150-200 m, 2 x powyżej 200 m
l    Stocznia nr 3 (była Danziger Waggonfabrik DWF)
     4 od 14 czerwca 1945 roku 4 Stocznia Północna
l    Stocznia nr 4 (Danziger Flusschiffwerft GmbH)
     4 od 20 kwietnia 1947 roku 4 Przedsiębiorstwo Robot Czerpalnych i Podwodnych.
l    Stocznia nr 5 (była Klawitter Werftbetriebs g.m.b.H)
     4 od 20 kwietnia 1947 roku 4Przedsiębiorstwo Robot Czerpalnych i Podwodnych.
l    Stocznia nr 9 od 14 czerwca 1945 roku (była Gebruder Heyking Werft) 
     4 1947 4 Północne Zjednoczenie Przemysłu Metalowego2. 

4.2. U-boot typ XXI
na pochylni

Stoczni Schichaua
przed wodowaniem,

prawdopodobnie 
kwiecień/maj 1945 r.

4.3. Wodowanie
z pochylni Stoczni 

Schichaua w obecności
oficerów radzieckich 

niedokończonego
kadłuba niemieckiego 

U-boota klasy XXI
przed

odtransportowaniem
do ZSRR,

prawdopodobnie
maj 1945 r.

2 Ibidem.
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19 października 1947 – połączenie Stoczni nr 1 oraz Stoczni nr 2 w jedno 
przedsiębiorstwo o nazwie Stocznia Gdańska.

1948–1949 – budowa w Stoczni 
Gdańskiej rudowęglowca Sołdek (2540 t),
na nowej pochylni A2 położonej mię-
dzy dawnym kanałem wyposażenio-
wym w rejonie Petermilch a basenem 
dokowym dawnej Stoczni Cesarskiej:
3 kwietnia 1948 roku położenie stępki,
6 listopada 1948 roku wodowanie, 21 paź-
dziernika 1949 roku oddanie do eksplo-
atacji. Podczas uroczystości położenia
stępki poświęcenia dokonał o. Ernest
Łanucha, ówczesny przełożony gdań-
skiego klasztoru Kapucynów przy koś- 
ciele św. Jakuba.

1950 – zbudowano pochylnię A1 
oraz most pontonowy na wyspę Os-
trów.

1952 – 31 grudnia wybudowanie
nowej blachowni i walcowni.

4.4. Mapa
z oznaczeniami
stoczni gdańskich 
zarządzanych
przez Zjednoczenie 
Stoczni Polskich.
Źródło: kolekcja
Marka Zielińskiego.

4.5. Składanie
kadłuba Sołdka
na pochylni A2
Stoczni Gdańskiej.
Zdjęcie od strony
Martwej Wisły,
1948 r.
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1960 
31 grudnia w Stoczni Gdańskiej pracuje 10 pochylni. 
18 czerwca – wodowanie zbiornikowca o nośności 18 190 t. 

3 J. Litwin, Z historii stoczni i przemysłu okrętowego w Polsce. Budowa statków – lata 50. XX wieku  
    [Odcinek 7], http://www.portalmorski.pl/stocznie/historia/38296-z-historii-stoczni-i-przemyslu
   -okretowego-w-polsce-budowa-statkow-lata-50-ub-wieku-odcinek-7 [dostęp: 2015.11.04].

4.6. Sołdek
wypływa
w morze.

4.7. Stocznia
Gdańska,

1955 r.

1961
Zbiornikowiec z serii B70 Bałakława (19 tys. t) był 308 statkiem zwodowanym 

po drugiej wojnie światowej w Stoczni Gdańskiej i zawierał pierwszą milionową 
tonę nośności statków wodowanych po 1945 roku3. 

„Po zakończeniu budowy trawlerów parowych B14 Stocznia Gdańska wykonała 
następny krok w kierunku budowy nowoczesnych statków rybackich. Były nimi traw- 
lery przetwórnie typu B15 o nośności 1200 ton. Głównym projektantem, uznanych 
wówczas za jedne z najnowocześniejszych na świecie statków, był mgr inż. Włodzi- 
mierz Piltz. Prototypową jednostkę oddano do służby 31 marca 1960 roku, a do koń-

4.8. Wodowanie
29 dziesięciotysięcznika

z pochylni A2
Stoczni Gdańskiej,

1962 r.
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ca 1967 roku zbudowano ich łącznie 30 sztuk, w tym część dla polskiego przedsię-
biorstwa »Dalmor«. Statki te powstawały na rozbudowanym terenie wydziału K5, 
który po rozbudowie w 1961 roku otrzymał nazwę Zakład Budowy Statków C”4. 

Stocznia Gdańska zaczęła być postrzegana jako jedna z najważniejszych w dzie- 
dzinie budowy wyspecjalizowanych statków dla rybołówstwa. Trend ten utrzymał 
się także w kolejnych dekadach.

4.9. Kadłub
trawlera-przetwórni
(prawdopodobnie dla 
armatora radzieckiego)
przygotowany
do wodowania na wyspie 
Ostrów. Był to
pięćsetny statek 
zwodowany w Stoczni 
Gdańskiej. Druga połowa 
lat sześćdziesiątych
XX w.

4.10. Nowe tory
tramwajowe układane
na odcinku Wały
Piastowskie – Jana z Kolna 
(pośrodku dawnego
Hansaplatz). Z lewej
południowe skrzydło
gmachu Dyrekcji Kolei,
z prawej – biurowiec 
Centrali Zbytu Produktów 
Przemysłu Węglowego
(proj. Witold Minkiewicz, 
budowa 1947/8, dzisiaj
tzw. budynek
Solidarności)5. W głębi,
na lewo od wieżowca
mieszkalnego pusta 
przestrzeń po dawnych 
kamienicach
(widocznych doskonale
np. na il. 84),
późniejszy teren pętli
tramwajowej przy ulicy 
Doki i obecnego placu
Solidarności6, 1966. 

4 Ibidem.

5 Ł. Bugalski, Zarys przemian przestrzennych strefy reprezentacyjnej Gdańska na podstawie
    opracowań planistycznych od 1866 roku, Do Jutra ! - Alternativa Editions, część 2/2.
   Publikacja została wydana przy okazji wystawy „Do Jutra! Ideologie przestrzeni miasta
   i taktyki jego zamieszkania (25.05.–06.10.2013)” w ramach festiwalu Alternativa organizowanego
   przez Instytut Sztuki Wyspa na terenach Stoczni Gdańskiej. Instytut Sztuki Wyspa, Gdańsk 2013, s. 543. 

6 http://issuu.com/wyspa/docs/reader_dj_calosc_czesc_iii.
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1967 
– 15 kwietnia Stoczni nadano imię Lenina. 
– 20 czerwca w Stoczni Gdańskiej wybudowano dwumilionową tonę nośności 

po drugiej wojnie światowej.
1970
– 22 lipca otwarto bezkolizyjne skrzyżowanie na wiadukcie „Błędnik” (tramwaj, 

kolej, samochody). 
– Rozpoczęły się zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym terenu przed 

Bramą nr 2. Na placu przed bramą zaczęła powstawać nowa pętla tramwajowa. 
– 14 grudnia przed budynkiem starej dyrekcji w Stoczni Gdańskiej zaczęli 

się zbierać robotnicy oburzeni zapowiadanymi przez rząd podwyżkami. Powstał 
komitet strajkowy. Tłum wyszedł na miasto, zbierał się pod gmachem Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR. Rozpoczęły się starcia z milicją. 15 grudnia przed komendą 
milicji zginął pierwszy człowiek. Członek Biura Polityczne-
go PZPR Zenon Kliszko powiedział: „Mamy do czynienia 
z kontrrewolucją, a z kontrrewolucją trzeba walczyć za po- 
mocą siły. Jeśli zginie nawet 300 robotników, to bunt zo- 
stanie zdławiony”. 16 grudnia do Gdańska wkroczyło woj-
sko. Rozpoczęły się strajki okupacyjne. Świadek Jerzy Czar- 
niecki, 24 letni robotnik ze Stoczni Gdańskiej opowiadał: 
„Stoczniowcy, tak jak poprzedniego dnia, chcieli w pocho-
chodzie opuścić zakład pracy. Przez megafony wojskowe 
ostrzegano, żeby nie wychodzili poza bramę zakładu. 
Tłum napierał. I wtedy padły strzały. Ludzie chcieli koniecznie wyjść. Strzały padły 
w momencie, kiedy wydawało się, że tłum lada moment ruszy. To nie była salwa, 
tylko krótkie nieskoordynowane wystrzały. Ja nie stałem w pierwszym rzędzie. 
Stałem kilka metrów dalej. Pamiętam, usłyszałem wołanie jednego z kolegów, 
chyba Stefana Kuklińskiego, żeby się nie bać, bo strzelają ze »ślepaków«. Jednak 
po pierwszych strzałach nastąpiła panika. Ludzie uciekali. Ja nadal stałem i nagle 
zobaczyłem, że najwięcej bezwładnych ciał leżało nie pod bramą, ale pomiędzy 
kioskiem i szpitalem. Przed bramą też leżeli, jednym z nich był na pewno Stefan 
Mosiewicz – 22-letni pracownik wydziału W-1. Nie wiedziałem, czy są ranni, czy
zabici, widziałem jedynie, że Mosiewicz zginął. Moim zdaniem strzelano do nich
z wieżowca, w którym kwaterowano pracowników armatora radzieckiego. Słysza- 
łem wołania ludzi. Wtedy ja też spanikowałem i uciekłem”7.  

Jak dzisiaj wiemy, zginęli wtedy stoczniowcy: Jerzy Matelski oraz Stefan 
Mosiewicz, rannych zostało 11 osób. Jeżeli porównamy zeznania świadków oraz 
przyjrzymy się zdjęciom Dariusza Molika wykonanym z budynku mieszkalnego przy 
ulicy Doki, jest bardzo prawdopodobne, że w kierunku stoczni na odcinku Bramy
nr 2 strzelali żołnierze Wojska Polskiego z oddziałów 
zmotoryzowanych zgromadzonych w rejonie budo-
wanej pętli tramwajowej. Byli to żołnierze z Pod-
oficerskiej Szkoły Obrony Terytorialnej i 55 Pułku 
Zmechanizowanego. W szczególności na zdjęciu 
164 widać jak pluton rozwija pozycje przed atakiem,
a jeden z żołnierzy ustawia ręczny karabin maszyno-
wy na górze piasku, kierując lufę w stronę Bramy
nr 2. Kto ostatecznie strzelał: czy któryś ze spieszo-
nych żołnierzy czy też strzelcy z czołgów i transpor-
terów opancerzonych, to już inna historia. W każdym
razie strzały padły, to znaczy, że wcześniej musiały 
zostać wydane odpowiednie rozkazy i to z pewnoś-

7 O. Zielińska, Świadkowie. Jerzy Czarniecki. Po drugiej stronie stali robotnicy.
   http://grudzien70.solidarnosc.gda.pl/magazyn/archiwum_ms/magazyn3_04/magazyn3_04_03.htm
   [dostęp: 2015.10.29].

4.11. Pętla tramwajowa
przed Bramą nr 2

Stoczni Gdańskiej
w trakcie budowy.

Po prawej u góry
początek ulicy Jaracza 
(dawna Am Holzraum

– Ku Drewnicy).
Jednostka wojskowa
z czołgiem zajmuje

pozycję przed atakiem
na Bramę nr 2,

16 grudnia 1970 r.
Fot. Dariusz Molik,

mieszkaniec budynku
przy ulicy Doki 1.

Źródło: ECS.

4.12. Czołgi, bojowe wozy 
piechoty i żołnierze LWP 

szykują się do ataku
w rejonie Bramy nr 2 

Stoczni Gdańskiej.
Po prawej stronie, u góry, 

strzelec ustawia
stanowisko ręcznego

karabinu maszynowego.,
16 grudnia 1970 r.

Fot. Dariusz Molik.
Źródło: ECS.
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cią nie tylko na najniższym, lokalnym szczeblu. Wojskiem do-
wodził w Gdańsku generał Grzegorz Jan Korczyński8, który 
otrzymał „instrukcje” od premiera Józefa Cyrankiewicza, który 
zrelacjonował mu rezultaty specjalnej narady Biura Politycz-
nego KC PZPR9, podczas której Władysław Gomułka miał 
powiedzieć: „W obliczu brutalnego pogwałcenia porządku 
publicznego, masakrowania milicjantów, palenia gmachów 
publicznych itp. należy użyć broni wobec napastników, przy 
czym strzelać w nogi”10.

Ślad po tym wydarzeniu możemy dzisiaj obejrzeć na wy- 
stawie stałej w Europejskim Centrum Solidarności. To prze-

strzelone drzwi ze starego szpitala stoczniowego (il. 4.13), znajdującego się na te-
renie stoczni, kilkadziesiąt metrów od Bramy nr 2.

28 lipca 1971 roku oddano do użytku nową pętlę tramwajową (Pętla 
Doki) na placu przed Bramą Stoczni nr 2 (przyszły plac Solidarności), z wjazdem 
od ulicy Jana z Kolna. To pętla tramwajowa (wówczas w budowie) ze zdjęć Dariusza 
Molika z grudnia 1970 roku.

1971 – Henryk Lenarciak, uczestnik wydarzeń grudniowych, pełniący w Stocz-
ni Gdańskiej funkcję przewodniczącego rady oddziałowej Związku Zawodowego 
Metalowców na Wydziale W-411, zgłosił publicznie ideę postawienia pomnika ofia- 
rom Grudnia 1970 roku. Po wahaniach władze ostatecznie pomysł odrzuciły. 

1971–1975 – przebudowa pochylni B1, 2, 3 i 4 w Stoczni Gdańskiej (teren daw- 
nej Stoczni Schichaua).

4.13. Drzwi (okute
blachą) starego
szpitala stoczniowego 
przestrzelone podczas 
wydarzeń grudniowych. 
Drzwi znajdowały się
od strony Bramy nr 2.
Drzwi zostały
zabezpieczone
przez pracowników
Synergia 99, spółki 
zarządzającej terenami 
od 1999 roku, podczas 
rozbiórki budynku
w 2000 roku
i przekazane później
do Europejskiego
Centrum Solidarności, 
gdzie znajdują się
na głównej ekspozycji. 
Autentyczność zabytku 
potwierdził były
pracownik Stoczni 
Gdańskiej.
Fot. Janusz Lipiński.

4.14. Grób ofiary wypadów
grudniowych w Gdańsku
(cmentarz Na Srebrzysku).
Fot. Anna Beata Bohdziewicz, 1980

8  Gen. Grzegorz Korczyński (właśc. Stefan Jan Kilanowicz),
    dąbrowszczak w Hiszpanii, partyzant GL skazany w 1954 roku na dożywocie
    za mordy na ludności polskiej i żydowskiej, zwolniony na przełomie 1956/57 roku,
    szef wywiadu wojskowego do 1965 roku, od 1968 – generał broni,
    w grudniu 1970 roku pacyfikował demonstracje na Wybrzeżu,
    ambasador w Algierii, zmarł tam 22 października 1971 roku
    w niejasnych okolicznościach.

9  Warszawa, 15 grudnia 1970 roku, godzina 9.00 rano, obecni:
    Władysław Gomułka, Józef Cyrankiewicz, Marian Spychalski, Mieczysław Moczar,
    Ryszard Strzelecki, Bolesław Jaszczuk, Stanisław Kania, Wojciech Jaruzelski,
    Kazimierz Świtała, Tadeusz Pietrzak.

10 J. Eisler, Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje,
      Wydawnictwo Sensacje XX Wieku, Warszawa 2000, s. 136.

11 http://www.gdansk.pl/bip/architektura,512,17320.html [dostęp: 2015.10.21].

4.15. Grób ofiary wypadów
grudniowych w Gdańsku
(cmentarz Na Srebrzysku).
Fot. Anna Beata Bohdziewicz, 1980
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1972
Stocznia Gdańska na zamówienie Morskiego Instytutu Rybackiego (MIR) 

w Gdyni, zbudowała w latach 1971–1972 roku statek naukowo-badawczy Profesor 
Siedlecki12. Był to uniwersalny statek naukowo-badawczy, którego projekt był opra-
cowywany przez wiele lat w Morskim Instytucie Rybackim i Centralnym Ośrodku 
Konstrukcyjno-Badawczym Przemysłu Okrętowego a zaprojektowany został przez 
zespół kierowany przez mgr inż. Włodzimierza Piltza. 

4.16. Statki
przy nabrzeżach

wyposażeniowych
Stoczni Gdańskiej:

po lewej stronie
główne tereny

stoczniowe (dawna 
Stocznia Cesarska),

po prawej
wyspa Ostrów.

12 Autor w latach 1977–1989 pracował jako inżynier konstruktor
     i pracownik naukowo-badawczy w instytucie (IMS),
     który między innymi wykonywał prototypy urządzeń dla MIR-u.
     Jedno z takich urządzeń służące do obróbki kryla antarktycznego
     było poddawane próbom podczas rejsu badawczego Profesora Siedleckiego
     na Antarktydę. Po wycofaniu statku z eksploatacji w 1992 roku jego dzwon okrętowy
     został powieszony w Sali konferencyjnej im. Prof. Demela
     w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni.

4.17. Statek
naukowo-badawczy

B-424 Profesor
Siedlecki. Wymiary 

główne: 89,34 m
(długość całkowita)

x 15,00 m (szerokość
na wręgach) x 5,30 m

(zanurzenie
konstrukcyjne).

Źródło: W. Blady,
Polska flota rybacka
w latach 1921-2001,

Morski Instytut
Rybacki,

Gdynia 2002,
s. 213–219.
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Średniej długości kadłub (89,34 m) posiadał przeciwlodowe wzmocnienia, 
a napęd tworzył układ spalinowo-elektryczny. Na statku znajdował się zespół 
specjalistycznych laboratoriów z systemem komputerowym firmy Elliott 905, 
który zapewniał między innymi jednoczesną kontrolę on-line 190 parametrów,
na przykład w badaniach podwodnych. Profesor Siedlecki był jednym z najnowo- 
cześniejszych na świecie statków tego typu. 

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Stocznia Gdańska stała się jed-
nym z czołowych w Europie i na świecie producentów jednostek pracujących dla 
rybołówstwa (statki-bazy, trawlery-przetwórnie, sejnery, chłodnicowce, transpor-
towce itd.), a także innych, nowoczesnych statków, na przykład typu ro-ro. Sukcesy 
Stoczni Gdańskiej na pewno przyczyniły się do opinii, którą można było przeczytać 
w znanym brytyjskim miesięczniku rybackim „Fishing News International” z sierpnia 
1978 roku: „W ciągu ubiegłych 20 lat Polska stała się jednym z wiodących krajów 
w światowym rybołówstwie dalekomorskim”13.

Sprzeczności społeczno-gospodarcze
Głównym odbiorcą zagranicznym statków wyprodukowanych 

w Stoczni Gdańskiej był Związek Socjalistycznych Republik Radziec-
kich. Z dzisiejszego punktu widzenia trudno zrozumieć, jak wyglądał 
system kontraktowania i rozliczeń za wykonane statki i jak w efekcie 
przekładało się to na warunki pracy i płacy, szczególnie robotników. 
W latach pięćdziesiątych, po interwencji Stalina, stosowano we wza-
jemnych rozliczeniach tak zwany specjalny kurs wymiany (1 rubel =
3 złote) „powszechnie oceniany jako preferencyjny dla ZSRR i traktowa-
ny w kategoriach »daniny« na rzecz komunistycznego imperium”14. 
Trzeba pamiętać, że system ten, przynajmniej do śmierci Stalina 
w 1953 roku, obejmował specjalne ceny rozliczeniowe produktów 

przemysłu zbrojeniowego oraz drastycznie zaniżone ceny zakupu polskiego węgla. 
Zasady te zostały w kolejnych latach zmienione, ale z powodów interwencji o cha- 
rakterze politycznym i ustrojowym nigdy nie przypominały wymiany towarów 
i usług w gospodarce wolnorynkowej. 

Jeśli chodzi o przygotowanie i organizację samej produkcji, powszechne nie-
dobory materiałowe i nierytmiczność dostaw, a także nieustanny brak odpowied-
niego finansowania były przyczyną chaosu organizacyjnego przejawiającego się 
opóźnieniami w wykonaniu planowanych zadań, wymuszonymi nadgodzina-
mi i lekceważeniem zasad BHP. Prowadziło to nie tylko do strat finansowych, ale 
także było przyczyną wielu wypadków. Na przykład 13 grudnia 1961 roku, z powo-
du braku właściwej koordynacji robót we wnętrzu kadłuba będącego na ukończe-
niu MS Maria Konopnicka wybuchł pożar, w wyniku którego zginęło 22 stoczniow- 
ców. Statek – 154-metrowy drobnicowiec B-54 (dziesięciotysięcznik)15 miał być 
przekazany armatorowi ze Związku Radzieckiego.

Nie można też nie wspomnieć o niekorzystnej strukturze przestrzennej Stoczni 
Gdańskiej, która była zlepkiem dwóch historycznych stoczni (Stoczni Cesar-
skiej i Stoczni Schichaua) położonych na trzech (włącznie z wyspą Ostrów), różnych 
terenach. Odległości między wydziałami były duże, brakowało możliwości prze-

13 A. Ropelewski, Przedmowa, [w:] Polska flota rybacka..., s. 5. 

14 J. Kaliński, Pomoc czy wyzysk?, [w:] Białe plamy. Czarne plamy.
      Sprawy trudne w polsko-rosyjskich stosunkach 1918–2008.,
     Rozdział: Stosunki gospodarcze między Polską a ZSRR, red. A. D. Rotfeld i A. W. Torkunow,
     Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2010, s. 842.

15 Pożar na MS Konopnicka w Stoczni Gdańskiej,
     źródło: http://pspflorian.pl/articles.php?article_id=34 [dostęp: 2015.11.13].

4.18. Medal
wybity z okazji
zbudowania
pięćsetnego statku
dla ZSRR, 1977 r.
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prowadzenia racjonalnie ułożonej produkcji potokowej, co generowało opóźnie-
nia i zwiększało koszty produkcji. Prowadziło to w efekcie do perturbacji gospo- 
darczych i przyczyniało się do kolejnych przesileń i protestów społecznych.

Podsumowując, po odnotowaniu niewątpliwych sukcesów techniczno-pro-
dukcyjnych Stoczni Gdańskiej (należy też wspomnieć o związanych z nimi inwesty- 
cjach, jak przebudowa pochylni B1-4, zakup dźwigów Kone czy budowa wielkiej
hali na Ostrowiu – Centralnego Ośrodka Obróbki i Prefabrykacji Kadłubów) nie moż-
na zapominać, że osiągnięcia te z powodów politycznych, ustrojowych i przestrzen-
nych nie przekładały się na wyniki ekonomiczne, a tym bardziej na wysokość wyna-
grodzeń robotniników stoczniowych czy też zmieniając perspektywę – stosunki 
społeczne w pracy i co oczywiste – w szerszym zakresie – w kraju. 

Nie miejsce tu na zagłębianie się w okoliczności ekonomiczno-polityczne i his-
torię protestów społecznych w Polsce w latach siedemdziesiątych (i wcześniejszych, 
jak rok 1956 w Poznaniu), ale dla lepszego zrozumienia 
kontekstu zmian w stoczni przypomnę choćby o wy-
darzeniach radomskich w 1976 roku (także w Ursu-
sie) po zapowiedzi wielkich podwyżek cen żywności, 
kształtowaniu się opozycji demokratycznej, a przede 
wszystkim o ciągle niezaleczonej ranie krwawych wy-
darzeń z grudnia 1970 roku w Trójmieście. Na tym 
tle warto przypomnieć, że na początku roku 1976 
młody robotnik Lech Wałęsa po gorącym wystąpieniu 
na forum oficjalnych związków został zwolniony z pra-
cy. Z kolei latem 1978 roku Edward Gierek odwiedził 
Stocznię Gdańską, gdzie miejscowi działacze oficjal-
nych związków pożegnali go wystawnym przyjęciem 
w nowo umeblowanych pomieszczeniach. Opisała to 
w „Robotniku Wybrzeża” Anna Walentynowicz w fe-
lietonie Szczera dyskusja nad sztuką mięsa. Wściekli dy- 

4.19. Fragment tajnej 
radzieckiej mapy

wojskowej Gdańska
z 1978 r. Nie ma jednak 
zaznaczonej nowej pętli 
tramwajowej w rejonie 

Bramy nr 2 Stoczni 
Gdańskiej (1971).

Nie ma też
biurowca „Zieleniak”

(zbudowanego w latach 
1965–1971 dla

Centralnego Ośrodka
Konstrukcyjno-

Badawczego
Przemysłu Okrętowego) 

między Wałami
Piastowskimi

a gmachem
Dyrekcji Kolei.

4.20. Bogdan Borusewicz
składa kwiaty przed

murem Stoczni
Gdańskiej w rocznicę

antykomunistycznej 
rewolty w grudniu 1970 r. 

Uroczystość była
zorganizowana przez 

działaczy Studenckiego 
Komitetu Solidarności, 

Duszpasterstwa
Akademickiego

i Komitetu Obrony
Robotników. Przypomnę,

że były to wtedy czyny
nielegalne i ryzykowne
i uczestniczyło w nich
niewielu ludzi. Dzisiaj

w tym miejscu znajduje się 
betonowy mur z tablicami 
pamiątkowymi, pomiędzy 

Pomnikiem Poległych 
Stoczniowców a budynkiem 

Europejskiego
Centrum Solidarności.
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gnitarze stoczniowi przenieśli ją do gorszej pracy, ale w końcu powróciła na su-
wnicę. 7 sierpnia 1980 roku została wyrzucona z pracy.

Mimo więc częściowych sukcesów produkcyjnych organizacja pracy, jej rezul- 
taty ekonomiczne i społeczne były coraz gorsze, atmosfera w pracy pozostawiała 
wiele do życzenia i wszystko zmierzało do kolejnego przesilenia.

Niezależne uroczystości składania kwiatów w rocznice masakry grudniowej 
w drugiej połowie lat siedemdziesiątych zaczęły wzbudzać niepokój władzy. Po
18 grudnia 1979 roku Służba Bezpieczeństwa oceniała, że za rok może przyjść 
jeszcze więcej ludzi. W związku z taką oceną płk Władysław Jaworski i płk Jerzy An-
drzejewski z SB w Gdańsku wystosowali do ministra spraw wewnętrznych Stanisła-
wa Kowalczyka memorandum, w którym rekomendowali, by „zainspirować kom-
petentne czynniki Stoczni Gdańskiej im. Lenina do oficjalnego wystąpienia z inicja-
tywą wybudowania na terenie stoczni lub na terenie przyległym do Bramy nr 2 
obelisku, na którym umieszczona byłaby tablica zawierająca nazwiska wszystkich 
poległych w wydarzeniach grudniowych. W każdą rocznicę wydarzeń stoczniowcy 
mieliby możliwość składania przed obeliskiem wieńców czy kwiatów. Wykorzystu-
jąc budowę obelisku – przesunąć ogrodzenie terenów stoczni na zewnątrz, tak 
by obelisk znalazł się na terenie wewnątrzstoczniowym, zlikwidować Bramę nr 2 
oraz znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tejże bramy przystanki linii tram-
wajowych i autobusowych”16.

A więc przez całą dekadę lat siedemdziesiątych znaczenie symboliczne miejsca
wydarzeń grudniowych w rejonie Bramy nr 2, skutkiem działań stosunkowo nie- 
wielkiej, ale świadomej i zdeterminowanej grupy ludzi zostało tak utrwalone w świa-
domości społecznej, że funkcjonariusze SB nie widzieli innego sposobu na po- 
zbycie się problemu niż „zamknięcie” miejsca pamięci za murami Stoczni i odcięcie 
od miasta przez umieszczenie w strefie przemysłowej z całkowicie kontrolowanym 
dostępem. 

Trzeba dodać, że pomysł odizolowania interesującego nas obszaru Stoczni 
Gdańskiej środkami fizyczno-przestrzennymi a także prawnymi, uczynienia tam 
strefy wykluczonej z normalnego życia miejskiego ma swoich zwolenników do dzi-

16 S. Cenckiewicz, Gdańsk ’70. Zbrodnia nieukarana i bitwa o pamięć, „Biuletyn Instytutu Pamięci
     Narodowej”, Grudzień ’70, nr 12 (121), 2010, s.23. Cytat pochodzi z: AIPN Gd, 003/14, t. 91,
     Informacja dotycząca działań polityczno-operacyjnych zmierzających do wytworzenia warunków
     i atmosfery niesprzyjających realizacji inicjatyw zorganizowanych elementów antysocjalistycznych
     związanych z 10. rocznicą wydarzeń grudniowych, płk W. Jaworski, płk J. Andrzejewski,
     Gdańsk, 29 I 1980 r., k. 72–79. 

4.21. Niezależna
uroczystość
zorganizowana
przez działaczy
Wolnych Związków 
Zawodowych
Wybrzeża
i Ruchu Młodej
Polski w rocznicę
wydarzeń
grudniowych przed 
ogrodzeniem
Stoczni Gdańskiej,
przy pętli
tramwajowej.
Przyszło znacznie
więcej ludzi
niż w poprzednich
latach, 18 grudnia
1979 r., godzina 14.20.
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siaj. Co prawda dzieje się to pod innymi hasłami, ale rezultat ma być ten sam: teren 
ma być rodzajem zamkniętej i w pełni kontrolowanej strefy zamkniętej, w żaden 
sposób nieintegrującej się z otaczającym je miastem. Więcej, są też dziś rozważane 
plany wprowadzenia choćby na części tych terenów wojskowej strefy zamkniętej 
o profilu charakterystycznym dla przemysłu ciężkiego, co jest zawsze decyzją 
opartą na przesłankach politycznych i co oczywiste, wykluczającą taki obszar z pro-
cesów miejskiego rozwoju. Warto zwrócić uwagę, że tradycja wprowadzenia strefy 
zamkniętej na tym terenie jako narzędzia powstrzymania naturalnych, opartych 
na wolności procesach społeczno-gospodarczych ma długie, kilkuwieczne trady- 
cje (od 8 stycznia 1455 roku – patrz rozdział I i II). Zagadnienie to pojawi się jeszcze 
przy omawianiu przyszłych sposobów transformacji terenów Stoczni Gdańskiej.

Strajki sierpniowe
w 1980 roku
Przebieg wielkiego strajku sierpniowego w Stoczni Gdańskiej, jego przyczyny, 

okoliczności i skutki a także historia 16 miesięcy „Solidarności” zostały tak wielowym-
iarowo zbadane i opisane, że streszczanie ich na łamach tego opracowania mogło-
by wydawać się niepotrzebne, ale nawet dla autora, aktywnego współuczestnika 
rewolucji „Solidarności”, wiele spraw jest do dzisiaj nie do końca rozpoznanych, zin-
terpretowanych i ostatecznie rozsądzonych. Jest to, co oczywiste, już historia, ale cią-
gle żywa, ciągle mająca swoje konsekwencje w drugiej a pewnie też trzeciej deka- 
dzie XXI wieku. Można także powiedzieć, 
że Sierpień ’80 i jego skutki miały kluczowe 
znaczenie nie tylko z perspektywy polskiej 
i gdańskiej, ale wpływały także na indywidu-
alne losy uczestników tych wydarzeń. Ich ży-
cie po sierpniu 1980 roku zaczęło zmierzać
w nowym kierunku. Warto więc powrócić
do historii, która zdarzyła się w Stoczni Gdań-
skiej, gdyż wpłynęła ona bezpośrednio na wy-
bory, jakich mieli dokonywać w przyszłości, 
już w wolnej i demokratycznej Polsce. Także 
w kontekście zdarzeń, które po roku 2000 
dotyczyły bezpośrednio losów terenów po- 
stoczniowych. 

„1 lipca 1980 roku Edward Gierek, który 
doszedł do władzy w wyniku niefortunnej 
podwyżki cen w 1970, sam z kolei zaryzykował
ogłoszenie wielkiej podwyżki cen żywności”17.
W całej Polsce rozpoczęły się strajki, w tym
w Lublinie. Jak wspomniano, 7 sierpnia 1980
roku usunięto z pracy w Stoczni Annę Walen-
tynowicz, 5 miesięcy przed emeryturą. Dzia-
łacze Wolnych Związków Zawodowych przy-
gotowali ulotkę o zwolnieniu Walentynowicz 
i w końcu 14 sierpnia rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Pojawił się 
Lech Wałęsa. Historia strajku nie jest przedmiotem tej pracy, warto jednak przypo-
mnieć, jakie były jego najważniejsze cechy, gdyż zdecydowały one nie tylko o tym, 
co się działo w ciągu następnych 16 miesięcy, ale również wpłynęły na przebieg 
zdarzeń w kolejnej dekadzie, co najmniej do 1989 roku.

17 L. Goodwyn, Jak to zrobiliście?. Powstanie Solidarności w Polsce,
     Krajowa Agencja Wydawnicza, Gdańsk 1992, s. 259.

4.22. Stocznia
Gdańska im. Lenina.

Mapa przedstawia
główny trzon terenów 

Stoczni Gdańskiej,
z zaznaczonymi

symbolami głównych
wydziałów

przedsiębiorstwa,
 koniec lat

siedemdziesiątych.
Fot. Zenon Mirota.

Źródło: ECS.
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l Strajk miał charakter okupacyjny, to znaczy 
ograniczał się do terenu Stoczni, bez wychodzenia
na ulice miasta. Teren był pod kontrolą strajkujących
i fakt ten decydował o poczuciu bezpieczeństwa 
strajkujących. 

l W drugiej części strajku powstał  Międzyzakła-
dowy Komitet Strajkowy (MKS), który narodził się 
najpierw w Elmorze, z 16 na 17 sierpnia, gdzie strajk 
organizowali Bogdan Lis i Andrzej Gwiazda („sami jes- 
teśmy słabsi niż stocznia”20). MKS szybko zagnieździł 
się w Stoczni Gdańskiej, w której to Lech Wałęsa prze-
konany został do kontynuacji strajku w formie solidar-
nościowej z innymi zakładami. Niezwykle ważnym 
elementem było zorganizowanie łączności między 
wszystkimi przy pomocy kurierów. 

l Ustalenie listy 21 postulatów (nocą z 16 na 17 
sierpnia przez około 18 osób), które zostały przeniesione na Bramę nr 2 po wypisa-
niu ich 18 sierpnia na tablicach przez Arkadiusza Rybickiego i Macieja Grzywaczew- 
skiego. Postulat nr 1 to: Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wol-
nych związków zawodowych...

Negocjacje ze stroną rządową, które nastąpiły później, zwieńczone zostały 
podpisaniem 31 sierpnia 1980 roku Porozumień Sierpniowych, zarejestrowaniem 

4.23. Sierpień 1980 r. 
Początek strajku. Drewniany 
krzyż, ustawiony przez
strajkujących w miejscu, 
gdzie zginęli stoczniowcy
w grudniu 1970 r. Jednym 
z żądań strajkowych była 
budowa Pomnika Poległych 
Stoczniowców, który 
odsłonięto w grudniu 1980 r. 
W głębi Brama nr 2 Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina. 
Dojście ulicą Doki
do Bramy nr 2 odgrodzone 
jest nowym płotem
z solidnych płaskowników 
metalowych. Wygrodzony 
teren wraz z rozpoczętą 
budową nowego biura 
przepustek
to prawdopodobnie
realizacja zmian 
przestrzennych w rejonie 
Bramy nr 2,
rekomendowanych 
wcześniej przez gdańskich 
oficerów UB,
Fot. Małgorzata
Lewandowska18.

18 Źródło: http://ecs.gda.pl/, poprzez https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:
     Media_contributed_by_the_European_Solidarity_Centre#/media/File:
     Strajk_sierpniowy_w_Stoczni_Gda%C5%84skiej_im._Lenina.jpg [dostęp: 2015-11-13].

19 Ibidem.

20 A. Machcewicz, BUNT. Strajki w Trójmieście. Sierpień 1980.
      Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2015, s. 234. 

4.24. Sierpień 1980. Widok
z góry na Bramę nr 2 Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina
i tłumy solidaryzujących
się ze strajkującymi
mieszkańców Gdańska.
Na dole zdjęcia widać 
szalunki fundamentów 
nowego biura przepustek
które wraz z nowym 
ogrodzeniem miały od-
grodzić rejon Bramy
nr 2 od swobodnego 
dostępu do miasta. Część 
metalowego ogrodzenia 
wzdłuż ulicy Doki,
bliżej Bramy nr 2 została 
rozmontowana, dzięki 
czemu ludzie mogli
gromadzić się przy Bramie. 
Fot. Zenon Mirota19.
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ogólnopolskiego NSZZ „Solidarność” i 16 miesiącami 
„karnawału Solidarności”, co zmieniło historię Polski oraz 
wpłynęło na losy samej Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 
Oczywiście nikt nie zdawał sobie w pełni sprawy 
z długoterminowych konsekwencji tych zdarzeń dla kra-
ju, a tym bardziej dla tej części Gdańska, i to zaledwie 
w perspektywie trzech dekad. 

Główne wydarzenia strajku sierpniowego miały miej- 
sce na stosunkowo ograniczonym obszarze, poczynając
od rejonu Bramy nr 2 wraz z budynkiem portierni, po-
przez ulicę Doki z przylegającymi do niej budynkami 
Stołówki, starego szpitala stoczniowego aż do Sali BHP, 
gdzie odbywały się negocjacje. Strajkujący oczywiście 
kontrolowali cały teren Stoczni, odwiedzali budynek Dy- 
rekcji i gromadzili się czasami również w innych miejscach,
przy Bramie nr 3 od ulicy Jana z Kolna czy na dachach 
budynków. 

4.25. Lech Wałęsa
i Anna Walentynowicz,

za nimi Romuald
Kukołowicz (w okularach) 

podczas mszy świętej
celebrowanej na terenie 

Stoczni Gdańskiej
im. Lenina (z tyłu
gmach Stołówki),

sierpień 1980 r.
Fot. Tadeusz Kłapyta21

4.26. Brama nr 2 Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina,

sierpień 1980.
Fot. Leonard Szmaglik22 

4.27. Mur i budynki 
Stoczni Gdańskiej im. 

Lenina
od ulicy Jana z Kolna

z hasłami strajkowymi,
sierpień 1980  r.23

21 Źródło: http://ecs.gda.pl/ [dostęp: 2015.11.13].

22 Ibidem.

23 Ibidem.
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4.28. Rozmowy
strajkujących
z bliskimi przez
ogrodzenie Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina,
sierpień 1980 r.
Fot. Małgorzata
Lewandowska24

186. Brama nr 3
Stoczni Gdańskiej
im. Lenina podczas 
strajku (od ulicy
Jana z Kolna),
sierpień 1980 r.
Fot. Jacek
Awakumowski25

4.29 Tablice
z 21 postulatami 
Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego 
umieszczone
na budynku portierni
przy Bramie nr 2
Stoczni Gdańskiej
im. Lenina,
31 sierpnia 1980 r.
Fot. Krzysztof
Korczyński26.

24 Ibidem.

25 Ibidem.

26 Ibidem.

Theatrum wydarzeń sierpnia ‘80 to obszar 
pierwszy: od Bramy nr 2 do Sali BHP. Teren 
ten stał się symboliczną ikoną przestrzenną 
strajku sierpniowego i wraz z przyległym 
do Bramy nr 2 placem – jednym z naj- 
ważniejszych miejsc publicznych w Gdańs-
ku po drugiej wojnie światowej. Jest to ob- 
szar głównego odcinka dzisiejszej Drogi 
do Wolności.
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4.30. Wnętrze Sali BHP Stoczni Gdańskiej im. Lenina, obrady
Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego; przemawia Lech Wałęsa,
obok stoi Bogdan Lis. Na stole prezydialnym widać wyeksponowaną
makietę Pomnika Poległych Stoczniowców (pierwsza wersja
z czterema krzyżami), którego budowa była jednym z żądań
strajkujących, sierpień 1980. Fot. Zygmunt Błażek27.

4.31. Tłum
mieszkańców

Gdańska
zgromadzony

przed Bramą nr 2
Stoczni Gdańskiej

im. Lenina,
sierpień 1980 r.

Fot. Zygmunt
Błażek28.

4.32. Delegaci
strajkujących

zakładów pracy
w Sali BHP

Stoczni Gdańskiej
im. Lenina,

sierpień 1980 r.
Fot. Leonard

Szmaglik29.

4.33. Delegacja strony 
rządowej w składzie: 

Mieczysław Jagielski  –
wicepremier rządu,
Klemens Gniech –

dyrektor Stoczni
Gdańskiej im. Lenina oraz 

Tadeusz Fiszbach – 
I sekretarz komitetu

Wojewódzkiego
PZPR w Gdańsku

udaje się do Sali BHP
na rozmowy

z przedstawicielami
MKS, sierpień 1980 r.

 Fot. Gedymin
Jabłoński30. 

27 Ibidem.

28 Ibidem.

29 Ibidem.

30 Ibidem.
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Pomnik Poległych Stoczniowców
i plac Solidarności

Czternastego sierpnia 1980 roku, w pierwszym dniu 
strajku, Bogdan Pietruszka wykonał pierwszy szkic po- 
mnika ofiar Grudnia 1970 roku, oparty na pomyśle czterech 
krzyży z kotwicami. 1 września 1980 powstał Społeczny 
Komitet Budowy Pomnika pod przewodnictwem Hen-
ryka Lenarciaka, a 17 września zaakceptowana została 
lokalizacja pomnika na placu (tuż obok pętli tramwa-
jowej) w rejonie Bramy nr 2. 

Oryginalny pomysł Bogdana Pietruszki, po różnych 
społecznych i profesjonalnych konsultacjach (liczba krzy-
ży została zredukowana do trzech), uległ ostatecznej mo-
dyfikacji w rezultacie prac zespołu: Bogdan Pietruszka
(koncepcja ogólna), Robert Pepliński, Elżbieta Szczodrow- 
ska-Peplińska (koncepcja artystyczna i prace rzeźbiarskie), 
Wiesław Szyślak (konstrukcja). Przestrzenne zagospoda- 
rowanie terenu (otoczenie pomnika i placu Solidarności) 

zaprojektowali architekci Szczepan Baum, Jacek Krenz i Wojciech Mokwiński33.
Pomnik Poległych Stoczniowców składa się z trzech krzyży, z których każdy 

waży 36 t i mierzy 42 m wysokości. Na każdym krzyżu zawieszona jest kotwica
o wadze około 2 ton każda. W dolnej części monumentu przewidziano płasko-
rzeźby ze scenami z życia stoczniowców. Na pomniku został umieszczony cytat 
z Psalmu 29, a także fragment wiersza – Który skrzywdziłeś… Czesława Miłosza34.

Szesnastego grudnia 1980 roku, w dziesiątą rocznicę wydarzeń grudniowych, 
nastąpiło uroczyste odsłonięcie  Pomnika Poległych Stoczniowców na placu po zli- 
kwidowanej pętli, który został nazwany placem Solidarności. Podczas uroczystoś-
ci zabrzmiała Lacrimosa, kilkuminutowy lament na sopran, chór i orkiestrę, skom-
ponowany przez Krzysztofa Pendereckiego. „To było niezwykłe przeżycie. Koncert, 

a właściwie odtworzenie nagrania mojego 
utworu było tylko fragmentem uroczystości. 
Pod pomnikiem zebrał się podobno milion 
osób, padał deszcz ze śniegiem, reflektory 
dawały przy tej pogodzie niesamowite świa-
tło. Kilka dni wcześniej zadzwonił do mnie 
Lech Wałęsa: »Panie kompozytorze, inni pana 
koledzy odmówili, czy pan zgodzi się napisać 
utwór na uroczystość odsłonięcia pomnika 
poległych stoczniowców?« […] zgodziłem się 
i napisałem Lacrimosę dosłownie w ciągu kil-
ku dni. Antoni Wit nagrał ją z Chórem i Orkie-
strą Polskiego Radia w Krakowie, z Jadwigą 
Gadulanką jako solistką i to właśnie nagranie 
odtworzono w Gdańsku”35.  

4.34. Przewodniczący 
Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego 
Lech Wałęsa
w Sali BHP Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina.
Z tyłu za nim
Bogdan Lis,
sierpień 1980 r.
Fot. Gedymin
Jabłoński31.

4.35. Lech Wałęsa
przemawia do ludzi
zgromadzonych
przed Bramą nr 2
Stoczni Gdańskiej
im. Lenina,
sierpień 1980 r.
Fot. Krzysztof
Korczyński32.

31 Ibidem.

32 Ibidem.

33 http://www.pg.gda.pl/~jkrenz/projekty1.htm [dostęp 2015.10.21].

34 http://www.gdansk.pl/bip/architektura,512,17320.html [dostęp 2015.10.21].

35 http://www.krzysztofpenderecki.eu/pl/4/156/3/Polish-Requiem--a-witness-of-history
     [dostęp 2015.10.210].
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4.38. Przygotowanie
do montażu krzyża

w Pomniku Poległych
Stoczniowców,

grudzień 1980 r.
Fot. Zenon Mirota.

4.36. Zawieszanie flag na krzyżach pomnika,
grudzień 1980 r. Fot. Anna Beata Bohdziewicz.

4.39. Pomnik
Poległych

Stoczniowców
w budowie,

grudzień 1980 r.
Fot. Anna Beata

Bohdziewicz.

4.37. Warta harcerska u stóp Pomnika
Poległych Stoczniowców, grudzień 1980 r. 
Fot. Anna Beata Bohdziewicz.

4.40. Uroczystość
odsłonięcia Pomnika 

Poległych
Stoczniowców

na rysunku dziecka
ze szkoły podstawowej

nr 8 w Sopocie
– z wystawy w Hali

Olivii podczas II Tury 
Zjazdu „Solidarności”

w październiku 1981 r.,
16 grudnia 1980 r. 

Fot. Anna Beata 
Bohdziewicz.
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Grudzień 1981 roku
Burzliwy rok 1981 zmierzał do tragicznego finału grudniowego. Komuniści 

nie mogli się pogodzić z groźbą władzy. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku na 
wieść o aresztowaniach związa-
nych z wprowadzeniem przez
władze PRL stanu wojennego,
w całej Polsce rozpoczęły się
czynne protesty. W Stoczni Gdań-
skiej tej nocy wybuchł strajk roz-
bity następnie przez ZOMO i SB. 
14 grudnia w stoczni wybuchł 
kolejny strajk. W nocy z 14 na 15 
oddziały ZOMO i WP znowu in-
terweniowały. „15 grudnia około 
szesnastej do stoczni przybył Bog-
dan Borusewicz. Znajdowali się 
tam już inni działacze, ocaleli z po-
przednich pacyfikacji, m.in. Mi-
rosław Krupiński, Antoni Maciere-
wicz, Alojzy Szablewski, Jan Wasz-

kiewicz. Zarządzono przygotowania do obrony, m.in. zatarasowano bramy, a straj- 
kujących wyposażono w metalowe rurki. 

16 grudnia około szóstej rano rozpoczął się atak. Brama nr 2 została rozbita przez 
czołg, na teren zakładu wkroczyły wojskowe oddziały komandosów oraz ZOMO. 
Aresztowano większość przywódców strajku, Borusewiczowi udało się uciec”37. 

36 Źródło: http://szymanski-foto.com/portfolio/wodowanie-daru-mlodziezy/ [dostęp 2015.11.12].

37 W. Polak, Opór społeczny w pierwszych dniach stanu wojennego, „Wolność i Solidarność”,
     nr 2, 2011, s. 54 oraz: S. Cenckiewicz, Pomorze
      Gdańskie i Kujawy..., s. 483–486;
     K. Knoch, Regionalna Komisja Koordynacyjna w Gdańsku w latach 1982–1989
     [w:] „Solidarność” podziemna 1981–1989, red. A. Friszke, Warszawa 2006, s. 187–188;
     L. Biernacki, A. Kazański, NSZZ „Solidarność” Region Gdański, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980–1989,
     t. 3: Polska północna, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 102–110.

4.41. Stocznia Gdańska. 
Wodowanie kadłuba
Daru Młodzieży,
żaglowca szkolnego,
z pochylni bocznej
na wyspie Ostrów.
Projektantem był
Zygmunt Choreń,
główny konstruktor 
żaglowców w Stoczni 
Gdańskiej, między
innymi – Pogorii (1980),
Daru Młodzieży,
Oceanii, Fryderyka
Chopina, Royal
Clipper (2000).
Bandera na Darze 
Młodzieży została
podniesiona
w stanie wojennym,
4 lipca 1982 roku.
12 listopada 1981 r.
Fot. Marek
Szymański36.

4.42. Czołgi przed Bramą 
nr 2 Stoczni Gdańskiej 
(podczas wydarzeń
grudniowych 1970)
na rysunku dziecka
ze szkoły podstawowej
nr 8 w Sopocie,
wystawionym podczas
II tury Zjazdu NSZZ 
„Solidarność” w hali 
Olivii w Gdańsku
w październiku 1981 r.
Historia powtórzyła się
na początku stanu
wojennego w grudniu 
1981 r. Fot. Anna Beata 
Bohdziewicz.
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1982 – rok ten to represje, postępujący upadek gospodarczy i brak nadziei 
na korzystne zmiany zarówno w całym kraju, jak i w Stoczni Gdańskiej.

1983 – początek trudnego okresu dla „Solidarności” na płaszczyźnie makro-
społecznej38. 

1986 – zakończona została przebudowa torowisk tramwajowych na ulicy Jana 
z Kolna. Zmieniony został całkowicie liniowy tabor tramwajowy.

1988  W wyniku prowadzonej przez władze PRL-u katastrofalnej polityki 
społeczno-gospodarczej i kolejnych lat kryzysu gospodarczego połączonych 
z represjami politycznymi, w kwietniu 1988 roku zaczęły w Polsce wybuchać strajki 
protestacyjne i dochodziło coraz częściej do demonstracji ulicznych. Strajki, które 
masowo wybuchły na wiosnę i w lecie 1988 roku, głównie pod hasłem reaktywacji 
„Solidarności”, zmusiły PRL-owskie władze do rozmów ze związkowcami i przed-
stawicielami społeczeństwa.

Strajk majowy w Stoczni Gdańskiej, 1988
Drugiego maja wybuchł strajk w Stoczni Gdańskiej zakończony 10 maja w obliczu 

groźby interwencji siłowej ze strony ówczesnych władz. Jak przyjrzymy się dokład-
niej przebiegowi  strajku majowego w Stoczni Gdańskiej, to nic nie było oczywiste –
ani to jakie szanse powodzenia ma strajk w sensie społecznym ani też czy nie 
skończy się represjami jak w stanie wojennym. Spójrzmy też jaki był odzew spo- 
łeczny – liczba strajkujących i ludzi z miasta przed Bramą nr 2 to był ułamek tego, 
co można było tu zobaczyć w sierpniu 1980 roku. Stan wojenny
i kolejne lata represji i upadku gospodarki zrobiły swoje. Wy-
dawało się, że nieudany strajk niczego konkretnego nie przy- 
niósł. Nastroje były nie najlepsze. Czas pokazał, że był to jednak 
przełomowy moment. Fala protestów w całej Polsce i zmienia-
jąca się sytuacja międzynarodowa skłoniły w końcu władze 
do rozpoczęcia rozmów. W sierpniu 1988 roku wybuchły strajki 
a PZPR już wkrótce miała się podzielić władzą. Ale w maju 
1988 roku nikt tego jeszcze nie wiedział.

38 A. Kazański, Solidarność w Stoczni Gdańskiej. Grudzień 1981 – Sierpień 1988,
      Stowarzyszenie „Solidarni z Kolebki”, Gdańsk 2004, s. 45.

4.43. Plan ogólny Stoczni 
Gdańskiej  (listopad 1985)

z zaznaczeniem trzech 
głównych terenów:

A – była Stocznia Cesarska,
B – była Stocznia

Schichaua, C – teren
na wyspie Ostrów (Holm). 

Przy Bramie nr 2 wyraźnie 
zaznaczono plac

Solidarności z centralnie 
położonym Pomnikiem 

Poległych Stoczniowców.
Fot. Janusz Lipiński.

4.44. Rejon Bramy nr 2 
Stoczni Gdańskiej

im. Lenina wraz
z Pomnikiem Poległych 

Stoczniowców – fragment 
planu z 1985 roku –
to opisane w tekście

Theatrum najważniejszych 
wydarzeń w Stoczni
Gdańskiej. Budynki:

nr 131A – Sala BHP, 136A
 – Stary Szpital stoczniowy, 

156A – Portiernia, 505A
– Stołówka, 285A – nowa 

portiernia.
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4.45. Lech Wałęsa 
przemawia na wiecu
przed Bramą nr 2, 
wewnątrz stoczni,
widok od wschodu,
3 maja 1988 r.
Fot. Anna Beata
Bohdziewicz.

4.46. Wiec
przy Bramie nr 2
i stoczniowcy.
Nowe, młode
pokolenie,
3 maja 1988 r.
Fot. Anna Beata
Bohdziewicz.

4.47. Od lewej:
Alojzy Szablewski
(przewodniczący
Komitetu Strajkowego
i Andrzej Gwiazda 
(przemawia). Z tyłu, 
po lewej, stary szpital 
stoczniowy, po prawej 
budynek stołówki
stoczniowej,
3 maja 1988 r.
Fot. Anna Beata
Bohdziewicz.



129

4.48. Stoczniowcy
przed Stołówką.

Piosenki strajkowe
śpiewa Zbigniew

Stefański,
4 maja 1988 r.

Fot. Anna Beata
Bohdziewicz.

4.49. Brama nr 2.
ZOMO nie wpuszcza 

ludzi na plac
Solidarności,

 5 maja 1988 r. 
Fot. Anna Beata

Bohdziewicz.

4.50. Przemarsz
od Bramy nr 3. Tutaj na 

stoczniowej ulicy Malarzy/
Transportowców (pośrodku,

od lewej: NN, Tadeusz 
Mazowiecki, Lech Wałęsa, 

Alojzy Szablewski),
w tle budynek biura

konstrukcyjnego RN (…), 
dawna siedziba dyrekcji 

Stoczni Schichaua,
 6 maja 1988 r. 

Fot. Anna Beata
Bohdziewicz.
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4.51. Lech Wałęsa
i Alojzy Szablewski 
dyskutują z dyrektorem 
technicznym SG
Deptałą o prowokacji
dyrekcji, która 
próbowała wprowadzić 
swoich ludzi na teren 
stoczni, przez budynek 
biura konstrukcyjnego. 
Dyrektor Deptała
publicznie potwierdza-
fakt prowokacji,
6 maja 1988 r.
Fot. Anna Beata 
Bohdziewicz.

4.52. Lech Wałęsa
przemawia w stołówce 
stoczniowej podczas 
konferencji prasowej
dla dziennikarzy.
Za nim Jarosław
i Lech Kaczyńscy,
6 maja 1988 r.
Fot. Anna Beata 
Bohdziewicz.

4.53. Msza
na ulicy Doki,
na terenie stoczni,
8 maja 1988 r.
Fot. Anna Beata 
Bohdziewicz.
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Dziewiątego maja 1988 roku minister przemysłu Jerzy Bilip przedstawił Ra-
dzie Ministrów informację o „wszczęciu postępowania w sprawie likwidacji Stoczni 
Gdańskiej”, bez uzasadnienia ekonomicznego ani bez oceny skutków takiej decyzji.

4.54. Strajkujący
pod groźbą interwencji 

siłowej opuścili
o godzinie 20.08

Stocznię i maszerują
ulicą Łagiewniki

na południe, do kościoła 
św. Brygidy. Tutaj

właśnie minęli
kościół św. Jakuba.

Za niosącymi krzyż,
po środku Lech

Wałęsa, Tadeusz
Mazowiecki i Andrzej 
Celiński. Od prawej –

Lech i Jarosław
Kaczyńscy,

10 maja 1988 r.
 Fot. Anna Beata

Bohdziewicz.

4.55. Na czele
maszerują (od lewej):

ks. Henryk Jankowski, 
Lech Wałęsa,

Tadeusz Mazowiecki,
stoczniowiec

z krzyżem – członek 
komitetu strajkowego,

Andrzej Celiński.
Po lewej fragment

muru wokół kościoła
św. Bartłomieja,
10 maja 1988 r.

Fot. Anna Beata
Bohdziewicz.

Decyzja rządu PRL o likwidacji Stoczni Gdańskiej
W lipcu i sierpniu doszło w Polsce do kolejnej fali strajków. Po strajku w Stoczni 

Gdańskiej, 31 sierpnia odbyła się pierwsza rozmowa Lecha Wałęsy z gen. Czesławem 
Kiszczakiem w obecności biskupa Jerzego Dąbrowskiego.

Dwudziestego dziewiątego października 1988 premier rządu PRL Mieczy-
sław Rakowski podjął decyzję o likwidacji z dniem 1 grudnia 1988 roku Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina – najprawdopodobniej głównie z pobudek politycznych i bez 
wystarczającego uzasadnienia ekonomicznego. Decyzja ta przyniosła w następnych 
następnych latach wiele negatywnych skutków finansowych i organizacyjnych 
zarówno dla Stoczni jako przedsiębiorstwa, jak i dla jej pracowników.
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1989 – od 6 lutego do 4 kwietnia odbyły się negocjacje między stroną spo- 
łeczną reprezentowaną przez szeroko rozumianych przedstawicieli „Solidar-
ności” z udziałem przedstawicieli Kościołów a władzami PRL-u i OPZZ, nazwane 
później rozmowami „okrągłego stołu”, umożliwiające reaktywację „Solidarności”
i innych niezależnych od rządu organizacji, kwotowe wybory do Sejmu, utworzenie 
Senatu i wybór prezydenta. Oznaczało to w istocie pokojową zmianę ustroju państ-
wa polskiego, choć nikt w pełni nie był w stanie ocenić ani zakresu i tempa prze- 
mian, ani też ryzyka oraz implikacji – krajowych i międzynarodowych.

4.56. Lech Wałęsa
podczas
zakończenia obrad 
„okrągłego stołu”
w Warszawie,
w Pałacu
Namiestnikowskim,
4 kwietnia 1989 r.
Fot. Anna Beata
Bohdziewicz.

Stocznia Gdańska w latach 1989–1999
Czwartego czerwca 1989 w wyniku wyborów parlamentarnych opozycja so- 

lidarnościowa skupiona wokół Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie zdo-
była wszystkie kontraktowe miejsca w Sejmie i 99% w Senacie. 12 września 1989 
roku Sejm zatwierdził rząd pierwszego niekomunistycznego premiera Tadeusza 
Mazowieckiego. Rozpoczęła się zmiana ustrojowa Polski od „socjalizmu realnego” 
do demokracji i gospodarki wolnorynkowej. 

1990–1994 – utworzona 13 kwietnia 1990 roku jednoosobowa spółka Skar-
bu Państwa „Stocznia Gdańska – Spółka Akcyjna” przeznaczona została do re-
strukturyzacji i prywatyzacji. Uchwałą rządu Tadeusza Mazowieckiego nr 205/90
z 17 grudnia 1990 roku – podjętą na podstawie art. 18 ust 2 Ustawy z dnia 13 lipca 
1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (DzU nr 51, poz. 298)
w związku z art. 1 Ustawy z 9 listopada 1990 roku o rozszerzeniu działania ustawy
o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (DzU nr 85, poz. 498) – Rada 
Ministrów wyraziła zgodę na nieodpłatne zbycie przez Skarb Państwa akcji Stoczni 
Gdańskiej SA pracownikom, którzy w dniu 27 kwietnia 1990 roku pozostawali w sto-
sunku pracy. Decyzja zawarta w uchwale była związana z uprzednią decyzją o li-
kwidacji Stoczni i miała w zamyśle umożliwić przekazanie pracownikom, którzy 
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pozostawali w stosunku pracy po 27 kwietnia 1990 roku, równowartości odpraw, 
jakie wypłacono pracownikom zwolnionym przed tą datą.

Jak ocenił to NIK w raporcie z 21 kwietnia 1997 roku, postanowienia te nie zos-
tały właściwie wykonane, a przedsiębiorstwo państwowe w nowej formie nie 
osiągnęło dobrych wyników finansowych, prowadząc działalność na wolnym ryn-
ku. Akcje nigdy nie zostały wydane fizycznie pracownikom (otrzymali tylko „świa-
dectwa depozytowe”), co ważniejsze jednak – nikt nie wyjaśnił nowym akcjona- 
riuszom, że bycie współwłaścicielem przedsiębiorstwa oznacza także ponoszenie 
pełnej odpowiedzialności za jego stan (do wysokości wartości akcji), także w sytu-
acji upadłości. 

Prezesem Zarządu Stoczni Gdańskiej był w tym okresie Hans Szyc, wspierany przez 
stoczniową „Solidarność”. Wiele kontraktów na budowę statków zawieranych było 
na warunkach, które musiały prowadzić do strat. Okoliczności rynkowe, ale przede 
wszystkim anachroniczna struktura produkcji i przekonanie, że wszelkie straty i tak 
pokryje skarb państwa, powodowały nieuchronne zmierzanie stoczni ku upadłości. 

1993–1994 – w stoczni wybudowano kontenerowce o nośności 33 700 t i po-
jemności 2280 TEU.

1994 – lipiec 1996 Na zlecenie Stoczni Gdańskiej, Elmoru, Gazowni i władz 
Miasta zespół prof. M. Kochanowskiego z Politechniki Gdańskiej wykonał opra-
cowanie urbanistyczne „Studium rewitalizacji północnej części śródmieścia 
Gdańska”, w którym założono zmianę przeznaczenia większości terenów prze-
mysłowych położonych na wschód i północ od ulicy Wałowej na potrzeby rozwi-
jającej się tkanki miejskiej nowego centrum Gdańska39. „W wyniku restrukturyzacji 
w miejsce ośrodka głównie przemysłowo-administracyjnego (taki charakter ma 
Gdańsk od ponad stu lat) powinien się wykształcić współczesny ośrodek por-
towo-dyspozycyjno-handlowo-usługowy i kulturalny. Transformacja taka bę-
dzie procesem wyjątkowo trudnym i złożonym, ale jeżeli nie dokona się, to Gdańsk 
wejdzie w fazę stagnacji i zajmie pozycję ośrodka marginalnego na mapie Euro-
py”40. Według autorów „Studium” opisany obszar będzie mógł przekształcić się w 
wielofunkcyjną dzielnicę śródmiejską. Prof. Mieczysław Kochanowski zaprezentował  
wstępne wnioski ze „Studium rewitalizacji” podczas  posiedzenia Komisji Rozwoju 
Przestrzennego Rady Miasta Gdańska 30 października 1995 roku. 

39 Mieczysław Kochanowski, Maciej Berendt, Danuta Kochanowska, Piotr Lorens,
     Studium rewitalizacji północnej części śródmieścia Gdańska, Politechnika Gdańska,
     Wydział Architektury, Katedra Rozwoju Miasta, Gdańsk 1996 r., współpraca: Gabriela Rembarz,  
     Daniel Załuski, współpraca studentów Wydziału Architektury PG: Irena Abińska,
     Małgorzata Baran-Barańska, Tomasz Grzywacz, Beata Jezierska, Krzysztof Krzemiński,
     Jacek Portalski, Janusz Rudnik, Zbigniew Sochacki, Anna Sosik, Rafał Szmyt.

40 Ibidem.

4.57. Rysunek
syntetyczny. Źródło:

M. Kochanowski,
Nowe Śródmieście

Gdańska
w materiałach

konferencyjnych
„Układ komunikacyjny

Śródmieścia Gdańska 
na tle uwarunkowań 
i kierunków rozwoju 

przestrzennego
miasta”, [w:] Studium

rewitalizacji północnej 
części Śródmieścia.

Stowarzyszenie
Inżynierów

i Techników
Komunikacji,

Pomorska Rada NOT
w Gdańsku,

Urząd Miejski
w Gdańsku, Gdańsk

– listopad 1999,
s. 129–134.
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Dr. inż. arch. Mirosław Bartoszewicz w koreferacie do „Studium”, odnosząc się 
do syntetycznej koncepcji zagospodarowania przestrzennego zaprezentowanej 
na planszy Synteza (patrz il. 209) podkreślił wagę zaproponowanych kierunków trans-
formacji tego przemysłowego terenu do postaci wielofunkcyjnej dzielnicy śródmiej-
skiej. „Obowiązywać tu będzie zasada łączenia różnych funkcji śródmiejskich pod 
warunkiem ich wzajemnej niekolizyjności i nieuciążliwości dla otoczenia”.  Główne 
osie wiążące ten obszar z miastem historycznym to ciągi od Dworca Gdańsk Główny, 
poprzez Heweliusza i plac Solidarności do bulwaru nadwodnego, który powinien
być przedłużeniem Długiego Pobrzeża poza ujście kanału Raduni. „Tworzone (…) 
fronty wodne wymagać będą rozwiązań architektonicznych najwyższej klasy a cią-
gnące się wzdłuż nich bulwary będą głównymi reprezentacyjnymi ciągami space-
rowymi śródmieścia Gdańska”41.

1996 – wskutek nieustannie powiększającego się zadłużenia upada przedsię- 
biorstwo Stocznia Gdańska SA. 

21 kwietnia 1997 – NIK w raporcie pokontrolnym wskazuje przyczyny i win-
nych upadku Stoczni Gdańskiej: „poczynając od zaniechań kolejnych rządów
i ich przedstawicieli, poprzez złe działania zarządów Stoczni, skończywszy 
na destrukcyjnych działaniach związków zawodowych, głównie NSZZ Soli-
darność”42. Inny autor tak opisuje przyczyny upadku Stoczni Gdańskiej: „Odmien- 
ną była droga prywatyzacji Stoczni Gdańskiej. Stocznia ta miała stać się spółką 
pracowniczą. Rząd jako zadośćuczynienie za próbę likwidacji Stoczni z przyczyn 
politycznych jeszcze w 1988 r. podjął decyzję o przekazaniu pracownikom do 40% 
jej akcji. Zabieg ten nie uruchomił jednak procesu działań restrukturyzacji Stoczni, 
co w powiązaniu z chybioną ofertą asortymentową oraz brakiem dyscypliny orga- 
nizacyjnej i finansowej doprowadziło na przełomie lat 1993 i 1994 do załamania fi-
nansowego Stoczni, i w efekcie w połowie 1996 r. doprowadziło do jej upadłości”43.  

1998 – syndyk masy upadłości wybiera ofertę Stoczni Gdynia po czym w dniu
8 września 1998 roku zawiera ze spółką celową Stoczni Gdynia o nazwie Trój-
miejska Korporacja Stoczniowa SA (TKS SA) przedwstępną umowę sprzedaży, której 
przedmiotem jest spółka akcyjna Stocznia Gdańska. Na mocy tej umowy TKS SA 
przejęła obowiązki pracodawcy w stosunku do wszystkich pracowników zatru-
dnionych w przedsiębiorstwie Stocznia Gdańska SA w upadłości, 16 września 
1998 roku strony dokonały inwentaryzacji składników przejmowanego majątku. 

3 grudnia 1998 roku spółka Trójmiejska Korporacja Stoczniowa zmieniła naz- 
wę na Stocznia Gdańska – Grupa Stoczni Gdynia – Spółka Akcyjna, która zo-
stała wpisana do rejestru sądowego 8 grudnia 1998 roku. 3 grudnia 1998 roku stro-
ny umowy sprzedaży z 8 września 1998 roku podpisały umowę przeniesienia prawa 
użytkowania wieczystego gruntów oraz własności budynków i budowli wcho-
dzących w skład przedsiębiorstwa Stocznia Gdańska SA. Nowe przedsiębiorstwo: 
Stocznia Gdańska – Grupa Stoczni Gdynia SA ma docelowo skoncentrować 
swoją działalność na połowie swoich nieruchomości położonych na wyspie Ostrów 
(po drugiej stronie Martwej Wisły) a uwalniane tereny o powierzchni 73 ha mają się 
stać z czasem nowym terenem inwestycyjnym gdańskiego śródmieścia.

Janusz Szlanta44: „W Stoczni Gdynia mieliśmy dwa suche doki z potencjałem 
na 100 000 t. produkcji. To oznaczało nawet około 30 statków rocznie. Zlecaliśmy 

41 M. Bartoszewicz, Koreferat do Studium Rewitalizacji Północnej Części Śródmieścia Gdańska,
     Gdańsk, październik 1996.

42  „Informacja o wynikach kontroli działalności organów państwowychoraz władz Stoczni Gdańskiej
      w okresie od 1988 r. do upadłości Spółki”, NIK, Warszawa, 21 kwietnia 1997 r.

43 J. Dudziak, Rys historyczny Polskiego Przemysłu Okrętowego, „Zeszyty Problemowe
      Centrum Techniki Okrętowej SA”, R. XXVII, nr B-116, 2005, s. 37.

44 Janusz Szlanta, były prezes Agencji Rozwoju Regionalnego, wojewoda radomski (1993–1994),
      dyrektor Polskiego Banku Rozwoju (1995–1996), przewodniczący Rady Nadzorczej
      Stoczni Gdynia i jej prezes do 2003 roku.
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podwykonawcom wykonywanie sekcji statków, gdyż sami nie mieliśmy wystarcza-
jących mocy produkcyjnych. Trafiliśmy nawet do Elbląga, gdzie próbowaliśmy uru-
chomić zakład prefabrykacji. 

W tym samym czasie, w 1996 roku, Stocznia Gdańska upadła, syndyk szukał na-
bywcy a z punktu widzenia produkcji stoczniowej jedynym wartościowym działem 
był tam COPeK (Centralny Ośrodek Prefabrykacji Kadłubów) – wiel-
ka hala położona na Wyspie Ostrów. Tam można było prefabry-
kować sekcje do 150 ton każda, do 100 000 ton rocznie. Z nasze-
go punktu widzenia sprawa była jasna: zakład warto było kupić. 
Odległość do Gdyni po zatoce jest niewielka, sekcje mogły być 
transportowane na przykład na pontonach. No i ze względów 
bardziej sentymentalnych (nie muszę przypominać, co dla mnie, 
człowieka „Solidarności” oznaczała Stocznia Gdańska) chcieliśmy 
też budować tam całe statki. Ale był tu jeden problem: współcze-
sne stocznie mają kompaktową strukturę, z bardzo niewielkimi 
odległościami między poszczególnymi węzłami produkcyjnymi, 
od magazynu stali do doku. To pozwala na odpowiednią organi- 
zację pracy i utrzymanie w ryzach kosztów. Stocznia Gdańska 
będąca zlepkiem kilku historycznie niezależnych zakładów niestety była pod tym 
względem niekonkurencyjna a utrzymanie wydajności na 160 hektarowym te-
renie (na stałym brzegu Martwej Wisły i na Wyspie), z długim i skomplikowanym 
transportem, było bardzo trudne. W Stoczni Gdynia, przebudowywanej w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, odległość od magazynu stali do doku nie 
przekraczała 200 metrów. No i kwestia Malarni (linii konserwacyjno-malarskiej), czy-
li jakości powłok. W Gdyni był odpowiedni zakład, w Gdańsku pracochłonne opera- 
cje czyszczenia i malowania sekcji okrętowych wymagały znacznie więcej wysiłku.

Od samego początku zarysował się program: jeśli kupimy Stocznię Gdańską, 
to po to, żeby zracjonalizować tam produkcję skupiając ją na Ostrowiu, a tereny 
nadwiślańskie, po odpowiedniej transformacji i przeniesieniu zakładów na wyspę, 
staną się powoli miejscem rozbudowy gdańskiego Śródmieścia, którego tak bardzo 
brakowało w rozwijającym się mieście. Jako człowiekowi spoza Trójmiasta bardzo 
mi doskwierał brak wyraźnego, współczesnego Centrum. Namawiałem kolegów 
z pobliskich zakładów – Elmoru i innych – zróbmy to razem, przekonajmy decyden-
tów do nowego zagospodarowania terenów na północ od Starego Miasta, a my 
przejdziemy na Wyspę. 

Wracając do Stoczni Gdańskiej, obiecałem stoczniowcom, że będziemy budo-
dować statki. Ale tylko z czasowym użytkowaniem pochylni na wydziale K3, 
bo w głowie mieliśmy już stosunkowo nowoczesną ideę budowy na Wyspie dużej 
płyty montażowej (zamiast pochylni), jako części stoczni kompaktowej, o parame-
trach technicznych i technologicznych dostosowanych do parametrów COPK. 
Później u prezesa Twarowskiego45 wisiał na ścianie plan zbudowania na Wyspie 
całego ciągu technologicznego (de facto nowej stoczni kompaktowej) z nową 
Malarnią i płytą montażową. Malarnia miała być usytuowana w części północno- 
wschodniej, bliżej Stoczni Remontowej a płyta montażowa jakby naprzeciwko 
pochylni wydziału K-3 i Stoczni Północnej. Zresztą planowaliśmy też wtedy przejąć 
Stocznię Północną46. Razem z terenami Stoczni Gdańskiej stworzyło by to kom-
pleks jedynego w swoim rodzaju nabrzeża, które miałoby w przyszłości kapitalne 
znaczenie dla urbanistycznego rozwoju Gdańska. 
Gdyby całą produkcję stoczniową skupić na Wyspie w tak zaprojektowanym ciągu 
technologicznym, byłaby ona nie tylko bardziej racjonalna z punktu widzenia tech-

4.58. Janusz Szlanta
przemawia podczas 

wodowania statku
Cape Santiago
na pochylni B1

użytkowanej przez
Stocznię Gdańską

Grupa Stoczni
Gdynia SA,

 sierpień 2000 r.
Fot. Anna Beata

Bohdziewicz.

45 Stanisław Twarowski, inżynier stoczniowy, prezes Stoczni Gdańskiej.

46 Stocznia Gdynia posiadała w tym czasie około 40% akcji Stoczni Północnej przejętych w ramach
     transakcji związanych z Liniami Żeglugowymi EuroAfrica (powstałymi na bazie szczecińskiego 
     oddziału Polskich Linii Oceanicznych). Ostatecznie jednak Stocznia Północna
     została przejęta w całości przez Stocznię Remontową.
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nicznego, organizacyjnego i ekonomicznego ale też  przyjazna dla środowiska
i nieuciążliwa dla miasta rozwijającego się po zachodniej stronie Wisły. Podstawą 
do tworzenia tych planów był prosty fakt: Stocznia Gdańska (jak zresztą i inne 
stocznie polskie) miała znacznie mniejszą wydajność w porównaniu do najlepszych 
stoczni na świecie. W gospodarce wolnorynkowej oznaczało to jedno: albo się 
zmodernizujemy albo upadniemy. 

Podobny proces można było zaobserwować np. w Papenburgu, stosunkowo 
małym mieście nad rzeką Ems, gdzie od XVIII wieku rodzina Meyerów tworzyła duże 
zakłady stoczniowe (Meyer Werft), położone kilkadziesiąt kilometrów od akwenu 
morskiego. Kiedy dopadł ich kryzys a stare zakłady rozproszone po całym mieś-
cie nie były w stanie  realizować nowoczesnej produkcji, rodzina Meyerów z po-
mocą rządu lokalnego, który udzielił im pomocy publicznej, wybudowała zupełnie 
nowy zakład wśród pól, nad rzeką. Ta nowa stocznia jest całkowicie pod dachem, 
włącznie z dokiem, ma charakter wybitnie kompaktowy a produkuje bardzo duże
i skomplikowane statki jak np. wycieczkowce. 

Z tego punktu widzenia można by powiedzieć, że paradoksalnie przyszłość 
polskiego przemysłu stoczniowego wyglądała dobrze: punkt startu był tak niski,
że intensywna modernizacja pozwoliłaby na uzyskanie przewagi konkurencyjnej 
na tym trudnym rynku. Ale to oznaczało także, że stopniowo coraz mniejsza licz-
ba ludzi będzie produkować coraz więcej statków. Jednak w Stoczni Gdańskiej 
zwiększaliśmy zatrudnienie w miarę jak rozwijała się produkcja – punkt startu – 
po upadłości stoczni, także z tej perspektywy – był stosunkowo niski. Wszyscy byli 
świadomi, że nie ma powrotu do czasów gdy w stoczni było zatrudnionych nawet 
17 tysięcy pracowników. Więc co okazało się największym problemem? Czy nieko-
rzystna sytuacja na rynku? Wynikające z tego trudności finansowe? Zwykły, ludzki 
strach przed zmianami? Trudności techniczne i organizacyjne?

4.59. Gablota
z pamiątkami
po pierwszej
Solidarności,
Stocznia Gdańska,
sala BHP,
sierpień 2000 r.
Fot. Anna Beata
Bohdziewicz.
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Z pewnością tak, ale niewątpliwie najważniejsze okazało się to, czego nie do-
ceniłem: nasze wejście naruszyło tak wiele lokalnych interesów, że szczególnie 
po rozpoczęciu działania przez Synergię 99, spółkę której celem była transformacja 
terenów przemysłowych w tereny nadające się do inwestycji miejskich, zaczęła 
się z nami prawdziwa wojna, której celem było odwrócenie  całego procesu zaini- 
cjowanego przez Stocznię Gdynia”. 

4.60. Widok na plac
Solidarności

i główne tereny
Stoczni Gdańskiej

od zachodu.
Stan wyjściowy

przed rozpoczęciem 
projektu, ok. 1999 r.

4.61. Instalacje
stoczniowe

na byłym
wydziale K2

Stoczni
Gdańskiej,

2000.
Fot. Anna Beata

Bohdziewicz



Grudzień 1998 – z inicjatywy Pawła Adamowicza, byłego przewodniczącego 
Rady Miasta Gdańska i świeżo wybranego prezydenta Gdańska, zostaje zawiązana 
Fundacja Centrum Solidarności, której założycielami są: Lech Wałęsa, ks. abp Ta-
deusz Gocłowski – metropolita gdański, NSZZ „Solidarność”, Województwo Pomor-
skie, Gmina Miasto Gdańsk, Instytut Lecha Wałęsy, Region Gdańsk NSZZ „Solidar-
ność”, Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej SA, Stocznia 
Gdańska – Grupa Stoczni Gdynia SA47. Celem Fundacji jest ochrona i rozwój historii 
i idei „Solidarności”, ruchów opozycyjnych i niepodległościowych po 1945 roku oraz 
wspieranie „postaw humanistycznych, prospołecznych, przedsiębiorczych i patrio-
tycznych”. Pierwszym zadaniem Fundacji jest zorganizowanie obchodów 20-lecia 
„Solidarności” w roku 2000, głównie na terenie Stoczni Gdańskiej, w tym w Sali BHP, 
a następnie dbanie o właściwą prezentację dorobku „Solidarności”. Pojawiają się też 
plany budowy siedziby – centrum ochrony i rozwoju dziedzictwa „Solidarności”.

1999 – rozpoczyna działalność spółka Synergia 99 (S99), powołana 2 grudnia 
1998 roku przez Stocznię Gdynia oraz Stocznię Gdańską Grupę Stoczni Gdynia 
SA w celu przygotowania do inwestycji stopniowo uwalnianych od produkcji 
stoczniowej terenów o powierzchni 73 ha, oraz pozyskania deweloperów/inwes- 
torów z rynku nieruchomości. Stocznia Gdańska Grupa Stoczni Gdynia SA przeka-
zuje aportem część swoich terenów do spółki Synergia 99, i otrzymuje gwarancję 
użytkowania co najmniej do 2006 roku około 10 ha terenów do celów produkcyj- 
nych (pochylnie wydziału K3). Aport rzeczowy nieruchomości na terenie A i B został 
przekazany do S99 w dwóch transzach: w czerwcu 1999 oraz w sierpniu 1999 roku. 
Aport ten obciążony jest hipoteką ustanowioną 23 lutego 1999 roku przez Stocznię 

4.62. Pomnik
Poległych
Stoczniowców,
sierpień 2000 r.
Fot. Anna Beata
Bohdziewicz.

47 Statut Fundacji Centrum Solidarności, http://fcs.org.pl/fundacja/statut-fundacji/ [dostęp: 2015-09-30].
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4.63. Widok
z mostu pontonowego

nad Leniwką
płynącą przez środek 

stoczniowych terenów. 
Fot. Anna Beata

Bohdziewicz.

Gdańską Grupę Stoczni Gdynia SA na rzecz Kredyt Banku PBI SA na kwotę
16 000 000 dolarów wraz z oprocentowaniem. Zdarzenia te były częścią planu od-
dłużenia Stoczni Gdańskiej, umożliwienia jej normalnej działalności od 2000 roku 
oraz rozpoczęcia przez Synergię 99 przygotowania projektu urbanistycznego.

Podsumowanie
Burzliwy okres przekształceń organizacyjnych i własnościowych Stoczni Gdań- 

skiej na przełomie XX i XXI wieku doprowadził do rozpoczęcia zmian zagospoda- 
rowania obszaru wokół placu Solidarności. Rozpoczął się nowy jakościowo okres 
transformacji terenów przemysłowych na zachodnim brzegu Martwej Wisły, które-
go celem ma być przekształcenie ich w obszar rozwojowy gdańskiego śródmieścia. 
Pojawiła się idea budowy nowej dzielnicy na styku miasta historycznego i portu, 
której realizacja wymagała w najbliższej przyszłości wielu lat intensywnej pracy.

Janusz Lipiński
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Defortyfikacja miasta
i początki nowoczesnego planowania
Mimo iż dzieje rozwoju przestrzennego Młodego Miasta sięgają końca XIV wie-

ku, to planowanie jego rozwoju urbanistycznego jako dzielnicy miejskiej w nowo- 
czesnym tego słowa znaczeniu (niezależnie od wcześniejszych realizacji związa-
nych z rozwojem zespołu zabudowy przeznaczonej na cele prowadzenia produkcji 
stoczniowej) ma swój początek w ostatnich latach XIX wieku. Wówczas to władze 
miejskie podjęły decyzję o likwidacji części fortyfikacji ziemnych okalających obszar 
obecnego Śródmieścia Gdańska. Decyzja ta, podjęta w 1895r., stanowiła o za-
sadniczej zmianie sytuacji całego Śródmieścia. Jednakże jej najważniejszym – i pierw-
szym – elementem stało się przygotowanie do niwelacji zachodniego pasa forty-
fikacji. Decyzja ta wymuszona została postępującą ciasnotą i koniecznością znale- 
zienia terenu pod kolejne inwestycje. Równocześnie zniesiono niektóre z rejonów 
ograniczeń budowlanych1, co pozwoliło na rozplanowanie nowej, reprezentacyjnej 
części miasta. 

Władze miejskie, licząc się z tą koniecznością, już od początku lat 90-tych XIX 
wieku podejmowały studia dotyczące możliwości zagospodarowania terenów po-
fortecznych. Pierwsza ze znanych koncepcji pochodzi z marca 1892 r., a opraco- 
wana ona została na zlecenie Towarzystwa Budowy Ogrodów przez braci Zeuner. 
Projekt ten zakładał rozwinięcie nowej zabudowy wzdłuż obecnych ulic Oko- 
powa i Wały Jagiellońskie, budowę nowego dworca kolejowego na wysokości 
Szkoły Wojskowej oraz rozplanowanie dużego zespołu ogrodowo-parkowego na 
obszarze dawnych fortyfikacji. Należy jednak dodać, że spójność i konsekwencja 
narysu urbanistycznego oraz jakość powiązań wymienionych powyżej elementów 
pozostawiało dużo do życzenia. Projekt nie uwzględniałtakże w należytym stopniu 
potrzeb komunikacyjnych a całość sprawia wrażenie pewnego chaosu. Cechy te 
spowodowały iż władze miejskie – najprawdopodobniej także nie w pełni zadow-
olone z przyjętych rozwiązań – podjęły dalsze prace nad rozplanowaniem nowej 
części Śródmieścia. Zapewne także wówczas podjęto decyzję o zwróceniu się 
o pomoc w tym zamierzeniu do radcy budowlanego Josepha Stübbena z Kolonii 
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5.1. Plan zabudowy
terenów
pofortecznych
wg J. Stubbena,
1893.
Uwagę zwraca
półobwodnica
(Ringstrasse),
obsadzona
szpalerami drzew,
otaczająca
Śródmieście
od północy
i zachodu.

1 K. Biskup, Rejony ograniczeń budowlanych twierdzy gdańskiej w XIX/XX w., [w:] Informator nr 6, Pomorze 
   Wschodnie – Prusy, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, Gdańsk 1995.
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z prośbą o pomoc we właściwym opracowaniu projektu. Należy tutaj dodać, 
że osoba radcy Stübbena była w ówczesnych Prusach dość znana – wraz z Camil-
lem Sittem przyczynili się do opracowania i skodyfikowania zasad budowy miast2. 
Był on także autorem jednego z pierwszych podręczników planowania rozwoju 
miast – jego dzieło Der Städtebau (pierwsze wydanie – 1890 r.) stało się swoistym 
punktem odniesienia dla planowania wielu miast ówczesnego obszaru oddziały-
wania kultury niemieckiej.

Według wskazówek Stübbena w pracowni braci Zeuner opracowano w 1893 
roku tzw. „Plan Zabudowy Miasta Gdańska”, obejmujący nie tylko front zachodni 
fortyfikacji, ale także ich część północną, wzdłuż ulicy Wałowej aż do wysokości 
wyspy Ołowianki (patrz il. 5.1). Nie zakładano jeszcze wówczas rezygnacji z umoc-
nień pasa południowego i wschodniego, ani też z umocnień Grodziska i Biskupiej 
Górki3 (Danzig und seine Bauten, 1908). Plan ten przedstawiał koncepcję zagospo- 
darowania terenów pofortecznych w sposób dość ogólny — został wykonany 
w skali 1:5000. Mimo to przedstawia on spójne i jasne rozwiązanie, stwarzające do-
godne warunki do rozwoju komunikacji, pozwalające na budowę nowoczesnych 
gmachów i uzyskanie prawdziwie wielkomiejskiego charakteru. Podstawowe jego 
założenia to: budowa półobwodnicy wokół śródmieścia (tzw. Ringstrasse), docho-
dzącej na południu do placu Wałowego, a na północy łączącej się z ulicą Wałową 
na wysokości obecnego zespołu mieszkaniowego „Brabank”, rozwój intensywnego 
zainwestowania o charakterze wielkomiejskim – w szczególności na odcin-
ku od tzw. Wielkiej Synagogi do obecnej Dyrekcji Kolei, budowę nowego dworca 
kolejowego nieco na północ od Szkoły Wojskowej, rozplanowanie założeń zielo-
nych na krańcach północnym i południowym frontu zachodniego, obsadzenie 
ciągów komunikacyjnych szpalerami drzew oraz przeznaczenie frontu północne-
go na funkcje związane z gospodarką morską, handlem oraz administracją, w tym 
wojskową. Tereny stykowe ze Stocznią Cesarską przewidziane zostały do włączenia 
w jej obręb. Nie zakładano rozwoju w tym rejonie innych funkcji przemysłowych. 
Nowa ulica obwodowa (Ringstrasse – obecnie jej relikty na tym odcinku noszą 
nazwę ul. Gazowniczej) połączona miała być z dawnym układem (w tym z ulicą 
Wałową) szeregiem połączeń poprzecznych, wyznaczających podział obszaru na 
kwartały, a na wysokości osiedla „Brabank” miała – bazując na narysie historycznych 
fortyfikacji – łączyć się z ulicą Wałową. Podobnie dzielono tereny frontu zachodnie-
go, nie decydując się jednak na wydzielanie samodzielnych kwartałów a jedynie na 
uzupełnianie i powiększanie istniejących. Nowa zabudowa ujmowała w nowe ramy 
nieliczne zachowane elementy dawnych obwałowań – utrzymana została m.in. 
Brama Wyżynna i Katownia. Likwidacji uległy resztki dawnego ogrodu Błędnika, 
a nowe założenia komunikacyjne zgrabnie łączyły układ uliczny Głównego i Stare-

5.2. Projekt
szczegółowy

zabudowy
części północnej

pasa zachodniego
terenów

pofortecznych.
Szczegółowo

rozplanowane
nowe kwartały
zabudowy oraz
tereny zielone,
powiązane są

z dokładnie
zaprojektowanymi

ciągami
ulicznymi.

2 Rybka A., Centralny Okręg Przemysłowy a polska awangardowa urbanistyka międzywojenna, Rzeszów 1995.

3 Danzig und seine Bauten, MCMVIII, Herausgegeben vom Westpreussischen
   Architekten–und Ingenieur–Verein zu Danzig, Hrsg. R. Kohnke – profesor Wyższej Szkoły
   Technicznej w Gdańsku, Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin 1908.
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go Miasta z obszarami zewnętrznymi. Z ważniejszych połączeń 
należy tu wymienić przebicie z Targu Drzewnego do ulicy No- 
we Ogrody, wyprowadzenie Podwala Przedmiejskiego do uli-
cy Okopowej, przebicie ulicy Gnilnej do nowego dworca czy 
kontynuację osi ulicy Łagiewniki aż do połączenia z ulicy Jana 
z Kolna. Na kanwie tej koncepcji powstały rysunki szczegółowe 
dla poszczególnych odcinków obwałowań (patrz il. 216). Zacho- 
wały się także niektóre szkice, prawdopodobnie realizacyjne, 
opracowane przez geometrę miejskiego Blocka. Noszą one 
znacznie późniejsze daty – 1898 oraz 1901, i precyzują już z du-
żą dokładnością przebieg poszczególnych ciągów komunika-
cyjnych, obszarów przewidywanych do zabudowy, a nawet 
szerokość chodników i zieleńców przyulicznych. 

Częściowa realizacja
gdańskiego ringu
W oparciu o powyższe projekty władze miejskie przystąpiły 

do niwelacji obwałowań i rozplanowania nowej, reprezenta- 
cyjnej części Śródmieścia. Najpierw likwidacji uległy fortyfika- 
cje pasa zachodniego, a następnie sukcesywnie prowadzono 
prace na odcinku północnym. Po wytyczeniu układu uliczne-
go i założeniu licznych zieleńców, w tym alei przyulicznych, 
rozpoczęto inwestycje kubaturowe. Zgodnie z założeniami, 
w nowo powstałej części Śródmieścia znaleźć się miały funkcje 
reprezentacyjne, wielkomiejskie, świadczące o wspaniałości 
miasta i jego włodarzy. Nowe obiekty projektowano – według 
obowiązującego kanonu – w formach neorenesansowych i neo- 
barokowych. Jedynie budowle powstałe tuż przed pierwszą 
wojną światową otrzymywały wystrój neoklasycystyczny. Ten 
dobór stylowy wynikał także z dążeń władz państwowych 
do nadania miastom ówczesnego cesarstwa pruskiego 
charakteru, co służyć miało celom politycznym rządu. 

Na tej bazie już  ok. 1900 r. zbudowano zespół obecnego Dworca Głównego 
oraz wytyczono działki pod wysokointensywną zabudowę mieszkaniową i usłu-
gową, m.in. hotele Continental i Reichshof4 (patrz il. 5.3, 5.4). Zabudowa koncen-

5.3. Projekt
zagospodarowania terenów 
Dworca Głównego.
Uwagę zwraca dokładnie 
zaprojektowany układ 
uliczny, w tym ważne
przebicie ulica Rynek 
Kaszubski (obecnie
ulica Gnilna) do placu
przed dworcem. Źródło: 
Danzig und seine Bauten, 
1908.

5.4. Rejon Dworca
Głównego. Zdjęcie lotnicze 
z okresu międzywojennego. 
Widać konsekwentną
realizację układu
zapropowanego w regulacji 
Stubbena, w tym zgrabne 
połączenie nowoczesnych 
układów urbanistycznych 
ze znacznie starszą
strukturą Starego Miasta.

4 J. Stankiewicz, B. Szermer, Gdańsk – rozwój architektoniczny i urbanistyczny oraz powstanie zespołu  
    Gdańsk–Sopot–Gdynia, Arkady, Warszawa 1959,
   R. Massalski, J. Stankiewicz, Rozwój urbanistyczny i architektoniczny Gdańska
   [w:] Gdańsk – jego dzieje i kultura, red. F. Mamuszka, Arkady, Warszawa 1969.
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trowała się głównie na odcinku od dawnego klasztoru franciszkanów do mostu Błędnik. 
Tuż przed pierwszą wojną światową powstały w linii dawnego frontu zachodniego 
jeszcze dwa reprezentacyjne kompleksy zabudowy – gmach Dyrekcji Kolei oraz To-
warzystwa Ubezpieczeniowego (obecnie siedziba prokuratury). 

Około 1904 roku rozpoczęto realizację kompleksu zabudowy frontu północ-
nego. Centralnym punktem tej części nowej dzielnicy stał się wielki skwer (Hansa-
platz, obecnie jego relikty noszą nazwę Wałów Piastowskich), ulokowany nieco na 
północ od dawnej Bramy Św. Jakuba. Na wschód od niego założono blok za-
budowy w kształcie trójkąta, zwanego później „trójkątem naukowym” z racji 
umieszczonych na jego obszarze funkcji. Znalazły tam miejsce trzy nowe gmachy: 
Archiwum Państwowe, Biblioteka Gdańska oraz szkoła Św. Piotra – obecnie I Lice-
um Ogólnokształcące (wszystkie trzy gmachy pełnią swoje pierwotne funkcje
do dzisiaj) (patrz il. 5.5, 5.6)5. Kompozycję placu dopełniło od północy założenie 
willowe przeznaczone na siedzibę Prezydenta Rejencji (patrz il. 5.7) (lata 1904–1906) 
– obecnie w tym miejscu zlokalizowany jest biurowiec (tzw. Zieleniak).

W rejonie na północ od tego 
założenia – w okolicach obecnego 
placu Solidarności i bezpośrednio 
na północ od niego – zrealizowano 
znaczący zespół mieszkaniowy, o ty-
powych dla końca XIX wieku for-
mach kamienic czynszowych. Ze-
spół ten, o dość monumentalnym 
charakterze, wpisywał się w ramy 
wyznaczone przez przebieg miej- 
skiego fragmentu linii kolejowej 
służącej jako bocznica wykorzysty-
wana na potrzeby dostarczania 
materiałów produkcyjnych w rejon Stoczni Cesarskiej oraz surowców niezbęd-
nych do produkcji gazu miejskiego – na potrzeby zrealizowanego nieco 
dalej na wschód zespołu gazowni miejskiej (patrz il. 5.8). W ramach tego założe-
nia powstał także zespół tzw. Kolonii Robotniczej (w rejonie ulicy Jaracza), która 

5.6. „Trójkąt
naukowy” – gmachy

Biblioteki, Archiwum
i Gimnazjum.

Z drobnymi
uzupełnieniami

zachowany do dnia
dzisiejszego.

5.5. „Trójkąt
naukowy”.

Widok od strony
placu Hanzy

(obecnie
Wały Piastowskie).

5 Ibidem.
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5.7. Willa Prezydenta
Senatu Gdańska,
stan z okresu
międzywojennego
(obecnie nie istnieje).

5.8. Zespół
„Drugiej Gazowni”
na północ
od ulicy Wałowej.
Układ i większość
zabudowy zachowana
do dnia dzisiejszego.
W późniejszym
okresie zespół ten,
znacznie
rozbudowany, stracił
swoją pierwotną
zwartość i klarowność. 
Uwagę zwraca
powiązanie
z nabrzeżem,
służącym
do wyładowywania
węgla i koksu.

5.9. Widok
na rejon Stoczni 
Schichaua,
zdjęcie z okresu 
miedzywojennego.
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to ulica stanowiła także granicę pomiędzy zespołem Stoczni Cesarskiej a Stocznią 
Schichaua (patrz il. 5.9). W owym okresie ten „pas graniczny” pomiędzy obiema 
stoczniami nie był jeszcze zabudowany i stanowił kontynuację „młodomiejskich 
składów drzewnych” (patrz il. 5.10). 

Kontynuacją tego założenia stała się realizacja na terenach pasa północnego 
dawnych obwałowań, w rejonie na wschód od obecnej ulicy Łagiewniki do rejonu 
ulicy Targowej. Tereny te stały się przedmiotem zainteresowania władz wojskowych, 
które zadecydowały o ulokowaniu na tym obszarze szeregu obiektów i instytucji 
związanych z zaopatrzeniem pruskiej armii – tzw. kompleksu Militärfiskus. W ra-

5.10. Widok
na rejon Stoczni 

Schichaua,
zdjęcie z okresu 

miedzywojennego.

5.11. Rejon
Młodego

Miasta
na mapie

dołączonej
do publikacji

Danzig
und Seine

Bauten.
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mach tego przedsięwzięcia zrealizowano szereg Zaprojektowano więc zespół 
obiektów o charakterze wolnostojącym, na sporych działkach. Forma i wystrój tych 
gmachów były bardzo oszczędne – ograniczono się do stosowania form neoro-
mańskich, bez wyszukanych detali i ozdobnych elementów, tak licznie występu-
jących w części zachodniej nowej dzielnicy. Zespół ten prawie w całości przetrwał 
działania wojenne, a poszczególne obiekty pełnią różnorodne funkcje. Swoim za- 
sięgiem objął on obszary aż do obecnej ulicy Targowej.

Kolejny fragment dawnego pasa północnego fortyfikacji, położony na odcinku 
pomiędzy ulicą Targową a Rybaki Górne, przeznaczony zostały na funkcję mieszka-
niową. Ich kontynuacją – w zamierzeniach Stübbena – miał stać się zespół zabu-
dowy związany z funkcjami obsługi handlu i gospodarki morskiej, ulokowany 
w dość eksponowanym miejscu – na zakończeniu ulicy Wałowej, nieco na północ 
od ujścia Raduni do Motławy. Jedynym obiektem pełniącym te funkcje stał się sto-
sunkowo mały budynek Kapitanatu Portu, zlokalizowany przy obecnej ulicy Wiosny 
Ludów (obecnie – budynek mieszkalny). Cała reszta tego obszaru została wchłonię-
ta przez funkcje przemysłowe. Powstała tam bowiem nowa gazownia miejska, wybu- 

5.12. Rejon
Brabanku,
zdjęcie z okresu 
międzywojennego.

5.13. Rejon
części wschodniej
Młodego Miasta,
widok z okresu
międzywojennego.
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dowana w 1903 roku6, pierwotnie zajmująca działkę na północ od półobwod-
nicy, ograniczoną od wschodu i północy bulwarem nadwodnym, a od zachodu 
ulicą oddzielającą ją od Stoczni Cesarskiej (patrz il. 5.12). Taka jej lokalizacja wy-
muszona była koniecznością zapewnienia drogą wodną dostaw węgla – wówczas 
surowca niezbędnego do produkcji gazu. W późniejszym okresie doprowadzono 
także do niej przez tereny stoczniowe wspomnianą powyżej bocznicę kolejową. 
Już parę lat później konieczność poszerzenia terenu gazowni spowodowała zaję-
cie obszaru aż do ulicy Wałowej. Do tego momentu obszar ten zajęty był na cele 
składowe ulokowanych w pobliżu zakładów przemysłowych. Pewnym wyjątkiem 
stał się końcowy odcinek planowanej Ringstrasse, gdzie w rejonie obecnej ulicy 
Wiosny Ludów zrealizowano znaczący zespół kamienic czynszowych. Odróżniał się 
on swoją formą i stopniem uporządkowania od ulokowanych w jego bezpośred-
nim sąsiedztwie zespołów mieszkaniowych niegdyś pozostających wewnątrz ob-
wałowań miejskich oraz obiektów przemysłowych ulokowanych na terenie obec-
nego Brabanku.

Na obszarze samej Stoczni Cesarskiej – mimo uzyskania przez nią bezpośrednie-
go styku ze Śródmieściem – nie zaszły poważniejsze zmiany. Przedłużona została je-
dynie ulica prowadząca od gmachu 
dyrekcji w kierunku Gazowni, łączą-
ca się z symetrycznie rozplanowaną 
trasą prowadzącą nad Motławę. 
Oba te układy łączyły się ze sobą 
na zakończeniu ulicy Rybaki Górne, 
tworząc czytelny układ. Wybudo- 
wano także dość sporą stołówkę 
dla pracowników stoczni oraz szpi-
talik przy ulicy Doki (obecnie nie- 
istniejące). Duże znaczenie dla kraj- 
obrazu miasta miała także budo-
wa wielkiego dźwigu na terenie 
Stoczni Schichaua, sąsiadującej ze 
Stocznią Cesarską. Dźwig ten, dom-
inujący w sylwecie miasta, stanowił 
znak nadejścia nowych czasów – 
ery przemysłowej. Niestety, uległ on 
zniszczeniu w trakcie ostatniej wojny. Niwelacja obwałowań pozwoliła natomiast 
na znaczącą ekspansję terytorialną kompleksu Stoczni Cesarskiej – w tym zajęcia 
na cele produkcyjne całego obszaru aż po granice zespołu Militärfiskus. Podobnie 
rzecz miała się z zespołem gazowni miejskiej, której rozwój przestrzenny zablokował 
możliwość realizacji znaczących zespołów o funkcjach mieszkaniowych i adminis-
tracyjno-biznesowych w obszarze ulicy Wałowej. Interesującym elementem prze-
kształceń tego terenu stała się natomiast realizacja kompleksu koszarowego w re-
jonie ulicy Rybaki Górne, który to zespół – o dość monumentalnej skali – stał się 
swoista dominantą tej części miasta. Jego lokalizacja dobrze jest widoczna 
na zdjęciach lotniczych z okresu międzywojennego (patrz il. 5.14).

W drugim dziesięcioleciu XX wieku podjęto decyzję o likwidacji kolejnego frag-
mentu obwałowań, obejmującego pas wschodni od Motławy do ul. Sadowej7. Nie 
wiadomo jednak, czy opracowany został dla tego obszaru jakiś projekt zabudowy. 
Działania zmierzające do kompleksowego jego zagospodarowania podjęto bowiem 
po zakończeniu I wojny Światowej. Do ważniejszych inwestycji w tym rejonie zali- 
czyć jedynie należy doprowadzenie do Bramy Żuławskiej linii kolei wąskotorowej (1905).

5.14. Rejon
tzw. Wiadrowni, 
zdjęcie lotnicze

z okresu
międzywojennego.

6 R. Massalski, J. Stankiewicz, Rozwój urbanistyczny i architektoniczny Gdańska,
   [w:] Gdańsk – jego dzieje i kultura, red. F. Mamuszka, Arkady, Warszawa 1969..

7 J. Stankiewicz, B. Szermer, Gdańsk – rozwój architektoniczny i urbanistyczny oraz powstanie zespołu  
    Gdańsk–Sopot–Gdynia, Arkady, Warszawa 1959,
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Okres defortyfikacji przyniósł więc dla obszaru Śródmieścia Gdańska istotne 
zmiany. Na skutek korzystnej koniunktury politycznej i gospodarczej obszar prak-
tycznie nienaruszony od czasów renesansu i baroku w ciągu niespełna 40 lat prze-
kształcił się w nowoczesne założenie śródmiejskie, o dobrze rozwiniętej infrastruk-
turze komunikacyjnej, bogate w liczne funkcje decydujące o jego wielkomiejskości. 
Zmiany te szczególnie były widoczne w tzw. pasie zachodnim i północnym dziel-
nicy, a więc – w obszarze obecnego Młodego Miasta. I chociaż w okresie drugiej woj-
ny światowej zniszczeniu uległo wiele wartościowych elementów, w tym unikalne 
często elementy zabudowy czy układu obronnego, to w zamian miasto otrzymało 
reprezentacyjne założenie, które do dziś decyduje o jego obrazie. Należy bowiem 
dodać, że schemat zaproponowany w regulacji Stübbena funkcjonuje – w prawie
niezmienionym kształcie (poszerzono jedynie główne ciągi komunikacyjne) – do dnia 
dzisiejszego. Decyzja ta pozwoliła także na ekspansję terytorialną dynamicznie się 
wówczas rozwijających funkcji śródmiejskich, a także na ukształtowanie nowych 
powiązań obszaru z jego przedpolem. Niestety, ambitnie zarysowany projekt zre-
lizowany został jedynie w części – część północna (z wyjątkiem paru inwestycji 
w rejonie obecnego placu Solidarności) pozostała w dużej mierze w sferze koncep-
cji. W konsekwencji północny fragment planowanej Ringstrasse zrealizowany został 
jedynie w szczątkowej formie – obecnej ulicy Gazowniczej. Spowodowane to było 
wielkim zapotrzebowaniem na tereny przemysłowe dla rozwijającej się stoczni i ga-
zowni miejskiej. Tak więc planowane na północ od Śródmieścia nowoczesne „city” 
nigdy nie powstało. Jedynymi zrealizowanymi obiektami był zespół administracji 
wojskowej i kwartał mieszkaniowy przy ulicy Wałowej oraz zespół w rejonie ulicy 
Wiosny Ludów (patrz il. 5.16, 5.18).

5.15. Rejon
części zachodniej 
Młodego Miasta, 
widok z okresu 
międzywojennego.

5.16. Zdjęcie 
otnicze
południowo-
-wschodniego
obszaru
Młodego Miasta
z okresu
międzywojennego.
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Zmiany zachodzące w tej części miasta zaobserwować także można analizu-
jąc nakładkę na tzw. Plan Buhsego, wykonaną na bazie oryginalnego opracowania 
zapewne na przełomie XIX i XX wieku. Plan ten – pierwotnie obrazujący stan obsza-

ru Śródmieścia Gdańska przed przekształceniami zachodzącymi w drugiej połowie 
XIX wieku – stał się bowiem bazą dla przedstawienia rozwiązań koncepcji Planu 
Stübbena oraz będących jej kontynuacją prac geodetów miejskich (patrz il. 5.17). 
Są one także doskonale widoczne na zdjęciach lotniczych ukazujących strukturę 
Śródmieścia Gdańska w okresie międzywojennym (patrz il. 5.16).

Okres demilitaryzacji i Plan Wielkiego Gdańska
Kolejne zmiany w przestrzeni Młodego Miasta zaszły po Wielkiej Wojnie, kiedy 

to decyzją traktatu wersalskiego utworzone zostało Wolne Miasto Gdańsk. To po-
zornie niezależne państwo rozwinęło swój własny system prawny, również w zakre-
sie gospodarki przestrzennej, oparty w znacznej mierze na wzorach niemieckich. 
Do czasu formalnego utworzenia Wolnego Miasta, to jest do 20 stycznia 1920 
roku, posługiwano się wręcz niemieckim ustawodawstwem. Dotyczyło to również 

5.17. Fragment
Planu Buhse’ go

z naniesioną 
parcelacją

terenów
pofortecznych.

5.18. Fragment
planu geodezyjnego 

Gdańska z okresu 
międzywojennego –

obszar
Młodego Miasta.
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zagadnień prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego. Dopiero wy-
danie specjalnych ustaw gdańskich zmieniło – choć w niewielkim stopniu – tę sytu-
ację. Do najważniejszych aktów należy zaliczyć następujące:

– prawo o gospodarce gruntami z 1922 roku, mające zapewnić ład przestrzen-
ny oraz wspomagać rozwój miasta i rehabilitację jego zaniedbanych dzielnic,
– prawo o ochronie zabytków z 1923 roku, mające zapewnić należytą ochronę 
i dokumentację zasobów kulturowych miasta,
– prawo znoszące ograniczenie dzielnic z 1929 roku, mające umożliwić rozwój 
zdrowych osiedli mieszkaniowych na peryferiach miasta.
 Ponadto powstały dokumenty prawne nieco niższej rangi:
– zarządzenie dotyczące działań przeciwko deformacji miasta Gdańska z 1923 
roku,
– nowe instrukcje dla policji budowlanej Wolnego Miasta Gdańska z 1927 roku.
Całość zagadnień związanych z gospodarką gruntami leżała w gestii senatora 

do spraw robót publicznych. W jego rękach spoczywały też zagadnienia związane 
z finansowaniem inwestycji komunalnych (Althof, 1935).

Po wydzieleniu Wolnego Miasta większymi obszarami zurbanizowanymi na je-
go obszarze pozostawały jedynie Gdańsk i Sopot (na ogólną liczbę ludności Wolne-
go Miasta – 407 000 w 1935 roku – aż 236 000 zamieszkiwało Gdańsk, a 30 000 So-
pot)8. Naturalną była więc koncentracja rozwoju urbanistycznego w wymienionych 
powyżej dwóch ośrodkach miejskich oraz na obszarze położonym pomiędzy nimi. 
Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym gwałtownemu rozwojowi przestrzennemu 
miasta stało się znaczne ożywienie gospodarcze spowodowane częściowym 
odzyskaniem przez miasto roli „okna na świat” dla Rzeczpospolitej – wówczas to, 
mimo powstania Gdyni i budowy nowego portu, Gdańsk uzyskał pozycję czwarte-
go – nie licząc Wielkiej Brytanii – portu morskiego rejonu Bałtyku i Morza Północ-
nego. Wzrost przeładunków wiązał się także z rozwojem przemysłu, niezwiązanego 
już koniecznością produkcji na rzecz wojska9.

Zasadnicza zmiana roli miasta spo- 
wodowała liczne konsekwencje dla funk-
cjonowania jego Śródmieścia. Na obszarze 
tym ulokowanych było wiele zespołów 
koszarowych i administracyjnych, związa-
nych z garnizonem. W związku z demili-
taryzacją miasta zostały one opuszczone 
przez wojsko, a władze miejskie podjęły 
decyzję o przeznaczeniu ich na siedziby
m.in. policji oraz różnych urzędów i insty-
tucji, w tym polskich. W obszarze Młode-
go Miasta dotyczyło to terenów tzw. Mi- 
litärfiskus w rejonie ulicy Wałowej (gdzie 
m.in. ulokowały się instytucje polonijne 
oraz Targi Gdańskie), a także koszar w re-
jonie ulicy Rybaki Górne. 

W związku z zasadniczą zmianą roli 
miasta oraz postępującym rozwojem ur-
banistycznym podjęto decyzję o podjęciu 
prac nad tzw. Planem Wielkiego Gdańska, 
którego celem było stworzenie podstaw 
do prowadzenia gospodarki nieruchomo-
ściami, regulacji nowopowstastającej za-

5.19. „Plan Wielkiego 
Gdańska” z 1930 r.,
obejmujący
Śródmieście Gdańska, 
Sopot oraz obszar
tzw. dolnego tarasu
wraz z Wrzeszczem
Nowym Portem
i Stogami. Na terenie 
obecnych dzielnic
Przymorza i Zaspy –
projektowane
nowe struktury
mieszkaniowe.

8 J. Stankiewicz, B. Szermer, Gdańsk – rozwój architektoniczny i urbanistyczny oraz powstanie zespołu  
    Gdańsk–Sopot–Gdynia, Arkady, Warszawa 1959,

9 Ibidem.
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budowy, wytyczenia nowych kierunków rozwoju miasta, regulacji ruchu i trans-
portu, zagospodarowania przestrzeni zielonych, wydzielania terenów pod rozwój 
przemysłu i portu. Autorami tego dokumentu byli prawdopodobnie Althof, Fehl-
haber i Hell10, jednak z uwagi na niekompletność materiałów źródłowych nie jest to 
pewne (patrz il. 20). Opracowany prawdopodobnie około 1930 roku plan ten obej-
mował tereny zurbanizowane Gdańska i Sopotu oraz przewidywany do zabudowy 
obszar tzw. Dolnego Tarasu. Proponowano na tym terenie zabudowę „linijkową”, 
według wzorów wprowa- dzanych przez Waltera Gropiusa, wieloletniego dyrekto-
ra Bauhausu, ówczesnego ośrodka postępowej architektury11. 

W granicach Planu znalazł się także obszar Śródmieścia miasta, wyznaczając tym 
samym przewidywane ingerencje w jego strukturę. Nie były one jednak wielkie. Zakła-
dano zachowanie historycznej struktury o wielkiej wartości zabytkowej. Nie decydowano 
się na przebijanie przez ten obszar nowych tras komunikacyjnych. Dopuszczono nowe in-
westycje – ale stawiano limit wysokości zabudowy do pięciu kondygnacji. Autorzy planu 
oceniali, iż Śródmieście nie nadaje się zbytnio do celów mieszkaniowych i postulowali 
rozwój na tym obszarze funkcji usługowych. Przewidywano także zachowanie przemy- 
słowego charakteru Wyspy Spichrzów, Ołowianki, zespołu rzeźni miejskiej, Polskiego 
Haka oraz obszaru przylegającego do Starego Miasta od strony północnej (granicę 
wyznaczała tu linia obecnych ulic Stara Stocznia, Wałowa i Jaracza). Przewidziano za-
gospodarowanie układu opływu Motławy i związanych z nim fortyfikacji na funkcję 
rekreacyjną. Podobne decyzje podjęto dla obszaru Biskupiej Górki i Grodziska. 

Rozwój funkcji mieszkaniowej na analizowanym obszarze przewidywano tylko 
w okolicach Rudna. Projekt ten, związany z wytrasowaniem ul. Siennickiej, został 
częściowo zrealizowany (patrz il. 5.19).

Dokument ten był prawdopodobnie pierwszym w historii miasta nowoczesnym
planem zagospodarowania przestrzennego, regulującym m.in. kwestie użytkowa- 
nia terenu, gabarytu zabudowy oraz rozwoju przestrzeni zielonych. Jak wspomni-
ano powyżej, nie zakładał on wielkich zmian w obszarze Śródmieścia. Autorzy położyli 
główny nacisk na zagospodarowanie obszaru obecnego tzw. Dolnego Tarasu, to jest 
przestrzeni pomiędzy północną częścią Śródmieścia Wrzeszcza a Sopotem.

Od połowy lat dwudziestych w Gdańsku coraz częściej zaczęły powstawać 
nowe obiekty, reprezentujące inne od dotychczasowych kierunki artystyczne. 
Z uwagi na trudności gospodarcze okresu bezpośrednio po I wojnie stosunkowo 
rzadko wznoszono nowe, reprezentacyjne gmachy. Z tego powodu – podobnie 
jak w ówczesnych Niemczech – powstało niewiele awangardowych realizacji doby
ekspresjonizmu. Mimo to należy wspomnieć co najmniej o czterech budowlach
z tego okresu. Niewątpliwie najważniejszą realizacją tego czasu był zespół Kasy Cho-
rych na ulicy Wałowej, autorstwa Adolfa Bielefelda. Zbudowany prawdopodobnie 
w połowie lat dwudziestych, w stylu niemieckiego ekspresjonizmu, swoją architek-
turą nasuwa skojarzenia ze słynnym hamburskim Chilehaus autorstwa Fritza Hogera. 
Zlokalizowany na łuku ulicy, stanowi dominantę w skali Starego Miasta. Zachowa- 

5.20. Panorama 
lotnicza północnej 

części Śródmieścia 
Gdańska. Zdjęcie

z okresu
międzywojennego.

10 Ibidem.

11 A. Rybka, Centralny Okręg Przemysłowy a polska awangardowa urbanistyka międzywojenna, Rzeszów 1995.
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ła się piękna ceglana elewacja, starannie 
wykończona i bogato zdobiona, oraz –
częściowo – elementy wyposażenia (patrz 
il. 5.21).

Kolejnym gmachem z tego okresu 
stała się (rozebrana w 2015 r.) sąsiadująca 
z Kasą Chorych nieduża hala przy ulicy 
Wałowej, pełniąca pierwotnie funkcje tar-
gowe i wystawiennicze. Mimo skromnoś-
ci wystroju, do ciekawszych elementów 
architektury tego obiektu zaliczyć należy 
zespół wejściowy, licowany w cegle (patrz 
il. 5.22). 

Na obrzeżach analizowanego obszaru w okresie Wolnego Miasta zrealizowano 
wiele inwestycji o charakterze mieszkaniowym. Do najważniejszych należy zaliczyć
osiedle w okolicach ulic Siennickiej i Głębokiej. Elementem dominującym w tej 
strukturze były ciągi niskich, dwu- i trzypiętrowych kamienic, o ujednoliconym pla-
nie i wystroju architektonicznym. Budowano je już w formach modernizmu nie-

mieckiego, z wykorzystaniem czerwonej 
cegły do licowania elewacji i pojedynczy-
mi detalami kamiennymi lub betonowy-
mi. Interesujące mogą być tu zwłaszcza 
portale – często wieńczono je płasko-
rzeźbami. Stosowano także ujednolicone
okna o prostokątnych formach, z licznymi 
podziałami poziomymi. Osiedle te należy
uznać za interesujący przykład wczesno-
modernistycznych koncepcji zabudowy 
terenów okołośródmiejskich, między in-
nymi z uwagi na niezły standard oraz 
próby wprowadzenia ciekawych założeń 
urbanistycznych. Z pierwotnych planów 

niewiele jednak zdołano zrealizować przed wybuchem drugiej wojny, natomiast 
większe kompleksy podobnej zabudowy, niejednokrotnie o znacznie ciekawszych 
rozwiązaniach w zakresie kompozycji architektonicznej i urbanistycznej, po- 
wstawały w innych dzielnicach miasta. 

5.21. Gmach
Kasy Chorych
przy ul. Wałowej.
Stan z ok. 2000 r.

5.22. Hala
„Technika”
przy ul. Wałowej.
Stan z ok. 2000 r. 

5.23. Plan
geodezyjny
(Gelaendeplan)
rejonu Młodego
Miasta –
datowany
na 1938 r.
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Należy także wspomnieć, iż przeprowadzona na Rudnie parcelacja, umożliwia-
jąca rozplanowanie wspomnianego powyżej osiedla, związana była z przebudową 
ul. Siennickiej, co pozwoliło na stworzenie lepszego wylotu komunikacyjnego 
ze Śródmieścia w kierunku wyspy Stogi. Zmodernizowany ciąg ulicy został obu-
dowany dwoma rzędami niskich domów mieszkalnych, znacznie od niej odda- 
lonych. Pozwoliło to na rozplanowanie sporego obszaru zielonego, mającego 
zapewne służyć mieszkańcom tego zespołu oraz pobliskich XIX-wiecznych kwar-
tałów jako przestrzeń rekreacyjna. Interesującym jest także ciąg ulicy Głębokiej 
o parametrach wskazujących na zamierzenia jej kontynuacji w kierunku Stare-
go Miasta i – być może – połączenia z Wielką Aleją (obecnie aleja Zwycięstwa). 
Oznaczać by to mogło powstanie koncepcji tzw. Nowej Wałowej jeszcze w okresie 
przedwojennym – a wręcz w połowie lat trzydziestych XX wieku. Przy okazji tej 
parcelacji wydzielono działkę pod kościół, także zrealizowany jeszcze w okresie 
międzywojennym. Układ ten, niezależnie od powojennego dopełnienia go zabu-
dową punktową i blokową, co do swojej geometrii zachował się do dnia dzisiejsze-
go w niezmienionym stanie. 

W okresie Wolnego Miasta Śródmieście Gdańska nie uległo poważniejszym 
zmianom. Realizowano jedynie pojedyncze nowe obiekty lub ich zespoły. Tak zwa-
ny „Plan Wielkiego Gdańska” oraz polityka konserwatorska dość ściśle wyznaczały 
ramy wszelkich ingerencji w jego strukturę. Dopiero kolejny okres przynieść miał 
przełom w myśleniu o kształtowaniu analizowanego obszaru. Stan obszaru prze- 
analizować można doskonale na przykładzie ówczesnych planów geodezyjnych – 
Gelaendeplanów. Ukazują one stan rozwoju struktury pod koniec lat trzydziestych 
i na początku lat czterdziestych XX wieku (patrz il. 5.23). 

Koncepcje przebudowy Śródmieścia
w okresie drugiej wojny światowej
„Plan Wielkiego Gdańska”, przygotowany w sposób nowoczesny jak na okres 

swojego powstania, nie służył władzom miasta długo. W związku z wybuchem 
drugiej wojny światowej, przyłączeniem miasta do Rzeszy i podniesieniem 
go do funkcji stolicy prowincji (Gau) zaistniała potrzeba opracowania nowych kon-
cepcji zagospodarowania zespołu miejskiego. 

Zasadnicza zmiana w odniesieniu do planowania roz- 
woju obszaru Śródmieścia oraz terenów Młodego Miasta 
nastąpiła w latach trzydziestych, kiedy to na fali rozwoju 
totalitarnych koncepcji wielkiej przebudowy Śródmieścia 
zadecydowano o odgrodzeniu terenów stoczniowych od 
Starego i Głównego Miasta poprzez budowę nowej arterii 
komunikacyjnej – obwodnicy Śródmieścia – wraz z to-
warzyszącą jej linią kolejową o charakterze tranzytowym. 
Koncepcje te nigdy nie weszły w fazę realizacji, a jedynym 
śladem materialnym planowania przebudowy terenów 
stoczniowych jest wielka hala o żelbetowej konstrukcji i to- 
talitarnej architekturze, do dziś dominująca w tej części 
Młodego Miasta. 

Ogólny schemat przekształceń zespołu miejskiego, 
obejmujący obszar od Pruszcza do Sopotu, był prawdo-
podobnie podstawą do opracowań szczegółowych (patrz
il. 5.24). Przynosił on daleko idące przekształcenia w struk-
turze miasta. Zakładano w nim m.in. budowę autostrady 
opasującej zespół od strony południowo-zachodniej 
i związanych z nią nowych dzielnic mieszkaniowych. 
Jednak dla obszaru Śródmieścia oraz Młodego Miasta 

5.24. Ogólny
schemat

przekształceń
zespołu

miejskiego.
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komunikacyjny,
ok. 1940 r.
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ważniejszy był projekt przeniesienia głównego układu kolejowego 
z korytarza równoległego do obecnej ulicy Okopowej w kierunku 
wschodnim, za dawną linię obwałowań. Nowy układ torowy 
oddzielałby historyczne miasto od portowych terenów przemy- 
słowych. Równolegle do przeniesienia torowiska rozważana była 
budowa obwodnicy wschodniej Śródmieścia i rozcięcie go przez 
nową arterię tranzytową wschód–zachód. Wspomniane powyżej 
idee wiązały się z przeniesieniem głównego dworca kolejowego  
w rejon obecnej Bramy nr 3 Stoczni Gdańskiej i zlokalizowaniem  
na dzisiejszym placu Zebrań Ludowych ośrodka administracyjne-
go. Przewidywano także lokalizację dworca kolei podmiejskiej na 
południowym krańcu dzielnicy, nieco na południe od dawnego 
przystanku kolejowego Gdańsk–Biskupia Górka.

Mimo przeniesienia głównego układu kolejowego poza linie 
obwałowań w jego dawnym przebiegu przewidywano pozostawie-
nie linii szybkiej kolei miejskiej (Schnellbahn). W późniejszych projek-
tach pomysł ten niekiedy zarzucano, koncentrując się na szczegó- 
łowszym rozwiązaniu układu drogowego, przekształcaniu obsza- 
rów przemysłowych i projektów nowych założeń urbanistycznych 
na obszarze Śródmieścia. Opisany powyżej schemat stał się pod- 

stawą do szczegółowszych projektów rozwiązań, z których niektóre zachowały się 
do dnia dzisiejszego. Najprawdopodobniej najwcześniejszym – i jednocześnie naj- 
bardziej wyważonym rozwiązaniem – była koncepcja realizująca wprost postulaty 
zapisane w schemacie ogólnym (patrz il. 5.25), nie przewidując jednak znaczniej-
szych wyburzeń w obszarze dzielnicy. Przewidywano budowę obwodnicy opasu-
jącej Śródmieście od północnego i południowego wschodu, dostosowując 
ją do istniejącego układu w rejonach obecnego placu Solidarności oraz Rudna (ulica 
Głęboka), oraz kontynuację po zewnętrznej stronie obwałowań aż do skrzyżowania 
z układem północ–południe na wysokości Kamiennej Śluzy. Układ ten wzbogacony 
był dwoma połączeniami przecinającymi Śródmieście. Niósł on także szereg daleko 
idących zmian w odniesieniu do struktury funkcjonalnej Śródmieścia. Przewidy-
wano wycofanie się przemysłu z Wyspy Spichrzów, Ołowianki i rzeźni miejskiej. Tym 
samym próbowano realizować modernistyczny postulat ścisłego rozdziału funkcji 
przemysłowych od śródmiejskich, przewidując zachowanie całego historycznego 

układu śródmiejskiego dla funkcji nieprzemysłowych. Projekto- 
wano również interwencje w strukturę urbanistyczną Śródmieścia. 
W związku z likwidacją dotychczasowego przebiegu linii kolejowej 
przewidywano przeniesienie dworca bardziej na północ, w rejon 
obecnej ulicy Robotniczej. Projektowano także ulokowanie funk-
cji administracyjnych wzdłuż obecnej ulicy 3 Maja. Są one zapo- 
wiedzią późniejszych projektów zespołów o monumentalnym cha- 
rakterze.

Nieco inny charakter miały późniejsze koncepcje, rysowane 
zarówno dla obszaru całego Śródmieścia, jak i dla jego poszczegól-
nych fragmentów. Zasadniczymi różnicami w stosunku do poprzed-
niego planu jest lokalizacja wielkiego gmachu, prawdopodobnie 
użyteczności publicznej, na wschodnim krańcu Starego Miasta, 
nieco na północ od ujścia Raduni do Motławy, a także wzmocnienie 
rangi trasy w–z i ciągu komunikacyjnego ulic Okopowa – Wały Jagiel-
lońskie. Przewidywano także przebudowę okolic Błędnika i wprowa- 

dzenie tam nowych kwartałów zabudowy (patrz il. 5.26). Kolejny plan, pokazujący 
projektowane inwestycje w skali całego Gdańska, szedł jeszcze dalej – w stosunku 
do poprzedniej koncepcji zapisano w nim właściwie tylko jedną, jakże jednak istotną 
zmianę: budowę gigantycznego zespołu administracyjnego i użyteczności pub-
licznej na obszarze Grodziska i wzdłuż Wielkiej Alei, aż po zespół politechniki (patrz 
il. 5.27). Była ona następnie szczegółowo projektowana, podobnie jak pozostałe 

5.25. Najwcześniejszy
ze znanych planów
przebudowy Śródmieścia 
Gdańska z okresu
drugiej wojny światowej.
Skala projektowanych 
przekształceń –
mimo wprowadzenia 
nowych układów
komunikacyjnych –
nie odbiega zasadniczo
od skali miasta
(np. zespół dworca
w rejonie Bramy
Oliwskiej), ok. 1940 r.

5.26. Kolejna wersja
projektu przebudowy
Śródmieścia – ok.1940 r.
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fragmenty Śródmieścia przewidywane do znaczniejszych przekształceń. Szkic ten 
stanowił prawdopodobnie podstawę dla kolejnych rozwiązań w skali całej dzielnicy.
Pewnym zakłóceniem opisanego powyżej szeregu planów jest projekt prze- bu-
dowy zachodniego frontu dzielnicy, obejmujący teren dawnego pasa zachod- nie-
go fortyfikacji (patrz il. 5.28). Nie jest on datowany, a nie wszystkie przyjęte w nim 
rozwiązania znalazły kontynuację w późniejszych pracach. Projekt ten zakładał 
wzniesienie na osi Bramy Wyżynnej dość sporego zespołu o funkcjach administra-
cyjnych i kulturalnych. Miał on pomieścić m.in. siedzibę Gauleitera oraz Reichsstat-
thaltera, a jako obiekt centralny zespołu projektowano wielką salę, tzw. Gauhalle. 
Nieco bardziej na północ i południe ulokowane zostały obiekty opery i ratusza. 
Całość nawiązywała do koncepcji tzw. Gauforum – centralnego placu miejskiego, 
grupującego najważniejsze dla państwa nazistowskiego funkcje partyjne i państ-
wowe12. Na północ od opisanego założenia, w rejonie Bramy Oliwskiej, projek-
towano wielki okrągły plac, flankowany m.in. zespołem dworca kolejowego, hali 
koncertowej, hotelu, dyrekcji kolei, a także obiektu przeznaczonego praw-
dopodobnie na funkcje muzealne i wystawiennicze. Od placu tego od-
chodzić miała m.in. projektowana ulica tzw. Nowa Wałowa oraz obecna 
ulica Dąbrowskiego, przy której przewidywano realizację dość sporego 
założenia sportowego. Obszar Grodziska rezerwowano dla potrzeb 
Wehrmachtu, a Biskupiej Górki – młodzieży. Przez obszar stoczniowy, 
przylegający bezpośrednio do dworca, przewidywano przebicie osi 
prawdopodobnie z zamiarem kontynuowania jej przez tereny portowe.

Równolegle z pracami nad projektem przebudowy całego Śród-
mieścia od marca 1941 roku prowadzono studia nad szczegółowymi 
rozwiązaniami poszczególnych założeń. Niektóre z nich zachowały się 
i mogą obecnie być poddane krytycznej ocenie. Jedne z pierwszych 
rysunków, datowane na marzec i kwiecień 1941 roku przedstawiają pro-
jekt zabudowy Grodziska (patrz il. 5.29, 5.30). Monumentalne założenie 
opracowane zostało w dwóch wersjach. Pierwsza z nich zakładała za-
budowę wzniesień ponad Bramą Oliwską z tarasowym zejściem do ze-
społu dworca kolejowego. W drugiej wersji przedstawiono zespół za-
budowy rozciągający się od Bramy Oliwskiej aż po zespół Politechniki 
Gdańskiej, swoją skalą w sposób drastyczny odbiegający od skali mia-
sta. Miało ono łączną długość ok. 2,5 km13. Zespół ten miał zapewne 
stać się  siedzibą administracji NSDAP, połączonej z zespołem ad-
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12 W. Gruszkowski, Mało znana karta z dziejów urbanistyki gdańskiej, 
   „Pismo Politechniki Gdańskiej” nr 9/94, 1994.

13 Ibidem.
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ministracyjnym, wojskowym i sportowym. Projekt ten nie uwzględniał ani istnie-
jącej zabudowy, ani skomplikowanych uwarunkowań przyrodniczych. U podnóża 
głównej osi kompozycyjnej ulokowany miał zostać nowy dworzec kole-
jowy. Przewidywano niwelacje dużych partii terenów, w tym m.in. likwidację po- 
zostałości renesansowych i barokowych obwałowań Gdańska14.

Zapewne równolegle do powyższych koncepcji opracowano szczegółowy 
projekt urbanistyczny zabudowy obszaru nowego dworca kolejowego (patrz 
il. 245). Proponowano wzniesienie rozległego zespołu, z rozbudowanym układem 
torowym i znacznie przekształconym zakończeniem Wielkiej Alei. Na jej osi zapro-
jektowano spory gmach, co wymagało wyburzenia paru kwartałów zabudowy, 
w tym budynku Dyrekcji Kolei. 

Mimo planów przebudowy styku Śródmieścia ze Stocznią również i na jej 
obszarze prowadzono liczne inwestycje, szczególnie pod koniec lat trzydziestych 

i w trakcie wojny. Zachowało się na tym obszarze wiele hal produkcyjnych z tego 
czasu, w tym m.in. gigantyczny magazyn (5 kondygnacji) położony na końcu ulicy 
Targowej. Starannie wykończona gładka ceglana elewacja z betonowymi 
wstawkami oraz żelbetowa konstrukcja pozwala przypuszczać, iż powstał on krót-
ko po wybuchu wojny. Nie ma go jednak na planie miasta z 1940 roku – oznacza to, 
że powstał później. Być może była to pierwsza realizacja z planowanej przebudowy 
stoczni – niestety, żadne przekazy na ten temat się nie zachowały. Na obszarze 
stoczni zachodziły także inne przekształcenia. Prawdopodobnie w połowie lat trzy-
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14 Ibidem.
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dziestych podjęto decyzją o przeznaczeniu składów drzewnych (na północ od obec-
nego placu Solidarności) na obszar produkcyjny. Rozpoczęto również zabudowę 
wschodniej pierzei ulicy Jaracza – powstał tam gmach szkolny, połączony z hala- 
mi produkcyjnymi (zachowane do dnia dzisiejszego). Niestety, nie dysponujemy 
żadnymi przekazami dotyczącymi powstania powyższych obiektów oraz planów 
dalszych przekształceń. 

Należy stwierdzić, że w okresie drugiej wojny światowej powstało w Gdańsku parę 
ciekawych realizacji. Opracowane plany wielkich przebudów nosiły piętno architek-
tury i urbanistyki faszystowskiej, o monumentalnej skali i neogermańskich formach. 
Na szczęście nie zostały one zrealizowane, a z pierwotnych zamierzeń jedynie niek-
tóre znalazły swoją kontynuację w pracach polskich urbanistów po wojnie15. 

Planowanie po 1945 roku – koncepcje
wczesnego powojnia 
Zniszczenie Gdańska wczesną wiosną 1945r. otworzyło zupełnie nowy rozdział 

w dyskusjach nad kształtowaniem jego Śródmieścia. Związane to było nie tylko 
z powrotem miasta do Macierzy czy prawie całkowitą wymianą ludności miasta, 
ale także z nowymi uwarunkowaniami urbanistycznymi, w tym – także odnoszący-
mi się do skali regionalnej. 

Pierwszą – i jedną z najważniejszych – konsekwencji zmian w sytuacji miasta 
i jego Śródmieścia stało się powiązanie Gdańska, Sopotu i Gdyni w jeden organizm 
miejski. Co prawda już w okresie drugiej wojny światowej miasta te znalazły się
w granicach jednego państwa, jednak to dopiero koniec wojny przyniósł dale-
ko idące konsekwencje dla kształtowania metropolii jako struktury spójnej pod 
względem urbanistycznym. Planistycznym wyrazem tych dążeń stało się opraco- 
wanie serii planów – nazwanych najpierw „Planami GD”, a w późniejszych edycjach  –
planami struktur portowo-miejskich. Przygotowywane w dość ogólnej skali, po-
zwalały na zaplanowanie rozwoju aglomeracji jako całości, jednak w konsekwencji 
nie przesądzały one o kształcie poszczególnych jej części składowych. 

Drugim elementem wartym wymienienia było skupienie się na kwestii odbu-
dowy historycznego serca Gdańska, a także opracowania koncepcji kształtowa- 
nia struktur śródmiejskich oraz administracyjnych. Odbudowa Głównego Mias-
ta i kształtowanie dzielnic mieszkaniowych na północ i południe od niego (czyli 
na obszarach Starego Miasta i Starego Przedmieścia) zakładała przesunięcie środka 
ciężkości rozwoju struktury miejskiej w rejon Targu Węglowego oraz Targu Sienne-

5.31. Projekt
szczegółowy

zabudowy
Grodziska
oraz ciągu

wzdłuż
Wielkiej Alei. 

Wersja
z kwietnia

1941 r.

15 J. Stankiewicz, B. Szermer, Gdańsk – rozwój architektoniczny i urbanistyczny oraz powstanie zespołu  
      Gdańsk–Sopot–Gdynia, Arkady, Warszawa 1959,
     R. Massalski, J. Stankiewicz, Rozwój urbanistyczny i architektoniczny Gdańska,
     [w:] Gdańsk – jego dzieje i kultura, red. F. Mamuszka, Arkady, Warszawa 1969.
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go i Rakowego. W tym kontekście uwaga planistów odpowiedzialnych za kształto-
wanie struktur na potrzeby funkcji administracyjnych (tzw. ośrodka dyspozycyjne-
go) początkowo skupiała się na obszarze tzw. Pogórza, czyli na zachód od linii 
ulic Wały Piastowskie – Wały Jagiellońskie – Okopowa. O ile jednak odbudowa 
historycznego serca miasta postępowała sukcesywnie zgodnie z przyjętymi pla-
nami, to koncepcje kształtowania wymienionego ośrodka dyspozycyjnego ulegały 
daleko idącym modyfikacjom.

W tym kontekście zwraca uwagę marginalizacja Młodego Miasta jako po-
tencjalnego obszaru rozwojowego. Już we wspomnianej powyżej koncepcji 
(opracowanie W. Czerny z zespołem) (patrz il. 5.32) na północ od ulicy Wałowej 
zakłada się realizację założenia rekreacyjnego naśladującego kształt historycznych 
fortyfikacji oraz realizację linii kolejowej (SKM) a także kontynuację idei ulicy 
Nowej Wałowej (w ślad za koncepcjami okresu wojennego). Już wówczas także 
dostrzeżono potencjał urbanistyczny rejonu obecnego placu Solidarności oraz uli-
cy Wały Piastowskie, jako potencjalnej osi wyprowadzającej ruch w kierunku wyspy 
Ostrów – zapewne jako łącznika z terenami przeznaczonymi na realizację funkcji 
gospodarczych (w tym morskich). Co ciekawe, funkcje stoczniowe zdają się nie grać 
w tych koncepcjach jakiejś istotnej roli. 

Ośrodek dyspozycji morskiej
i koncepcje socrealistyczne

Wraz z nastaniem epoki socrealizmu oraz przyjęciem będą-
cych wynikiem nowej doktryny urbanistycznej wytycznych do 
planowania struktur miejskich dla obszaru Śródmieścia Gdańska 
powstaje nowa koncepcja planistyczna – plan ogólny, zatwierdzo-
ny przez Prezydium Rządu w 1952 roku, autorstwa Leszka T. Dąb- 
rowskiego, Adama Kühnela i Witolda Rakowskiego, przy konsul- 
tacjach Stanisława Różańskiego. Plan ten stanowił niejako nową 
kanwę dla kompozycji obszaru, zakładając przy tym wyraźne 
przewartościowanie obszaru Młodego Miasta. Zakładając bowiem 
odbudowę historycznego centrum w formie nawiązującej do his-
torycznego pierwowzoru oraz realizacje nowoczesnych dzielnic 
mieszkaniowych na północ i południe od Głównego Miasta, rozwój 
funkcji administracyjnych postępować miał w granicach obszaru 

5.32. Gdańsk
Zabytkowy.
Plan z 1946 r.
wykonany
pod kierunkiem
W. Czernego

5.33. Plan
ogólny
Śródmieścia
Gdańska
z 1952 r. 



161

na północ od Starego Miasta – a więc na styku z Młodym Miastem właśnie. Co in-
teresujące, mimo iż plan ten opracowywano w kontekście postulatu umożliwienia 
rozwoju funkcji administracji morskiej w bliskiej styczności z wodą, to wciąż nie do-
ceniano możliwości rozwoju funkcji portowych i stoczniowych. Stąd też głównym 
elementem wyróżniającym to opracowanie stała się koncepcja „ośrodka dyspozy-

cji morskiej” i będące jej konsekwencją 
założenie tzw. osi na stocznię. 

Równolegle planowano kolejne osie
mające powiązać krajobrazowo i funkcjo-
cjonalnie rejony m.in. Polskiego Haka 
oraz położone bardziej na wschód części 
Młodego Miasta z rejonem dworca ko-
lejowego, co w konsekwencji miało do-
prowadzić do stworzenia  nowego cen-
trum struktury śródmiejskiej oraz do „po- 
wrotu Gdańska nad Wisłę” (patrz il. 5.33). 
W jej ramach planowano realizację m.in. 
gmachu Urzędu Morskiego (konkurs 
jeszcze z 1949 r.; patrz il. 5.34, 5.35) oraz 
innych obiektów administracyjnych. Mimo 
szeroko zakrojonych planów jedynym 
zrealizowanym elementem tej koncepcji 
stał się gmach Centrali Zbytu Produktów 
Przemysłu Węglowego (obecny gmach 

5.35. Perspektywa 
projekowanego zespołu 

ukazująca koncepcję
ukształtowania zespołu 

Urzędu Morskiego
i „osi na stocznię”,

1949 r.

5.34. Praca konkursowa
ukazująca koncepcję

ukształtowania zespołu 
Urzędu Morskiego
i „osi na stocznię”,

1949 r.

5.36. Widok z wieży
Dworca Głównego PKP

w kierunku stoczni.
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„Solidarności”), wzniesiony w formach modernistycznych, ulokowany przy ulicy 
Wały Piastowskie. Pozostałe obiekty nie zostały zrealizowane (patrz il. 5.36). 

Konsekwencja tych założeń stało się przesunięcie głównego ciężaru odbudo- 
wywanego zespołu śródmiejskiego w kierunku zachodnim i północnym, a także 
wyraźne „dociążenie” rejonu Dworca Głównego funkcjami administracyjnymi. Mi- 
mo iż założenia te w pierwotnej formie zostały zrealizowane jedynie w bardzo nie-
wielkim stopniu, to idee te przyświecały także twórcom kolejnych planów i koncepcji.

5.37. Plan ogólny
Śródmieścia
Gdańska z 1962 r.
(z późniejszymi
zmianami) –
podkreślono
planowany układ
komunikacyjny.

5.38. Makieta
obrazująca
decyzje planu
zagospodarowania
Śródmieścia
Gdańska z 1962 r. –
widok od strony
północno-wschodniej.
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Projekt gdańskiego Śródmieścia z 1962 roku 
Na skutek przemian politycznych z 1956 roku i destalinizacji kultury już w 1962 

roku powstaje kolejny plan ogólny dla obszaru gdańskiego Śródmieścia. Został on 
opracowany w duchu nowych założeń, w pełni zastępujących wcześniejsze kon- 
cepcje. W jego ramach zarzucono wcześniejsze koncepcje „ośrodka dyspozycji mor-
skiej”, ograniczając je do strefy na południe od planowanej ulicy Nowej Wałowej. 
Tym samym ta planowana ulica stać się miała swoistą obwodnicą śródmiejską,
a także granicą pomiędzy terenami miejskimi a stoczniowo-przemysłowymi. 
Utrwalenie tej koncepcji jest zresztą charakterystyczna cechą tego planu – stano- 
wiącego bazę dla planowania niezwykle szeroko zakrojonego układu komunika-
cyj- nego, szytego na miarę przewidywanego wzrostu ruchu samochodowego 
(patrz il. 5.37). Elementem tych koncepcji stała się także pętla tramwajowa w rejonie 
Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej. 

Interesującym załącznikiem do tego planu stała się słynna makieta obszaru 
Śródmieścia, ukazująca w obrazowy sposób skalę planowanych przemian (patrz il. 
5.38, 5.39). Mimo iż nie dotrwała ona do naszych czasów, to zachowana dokumenta- 
cja fotograficzna pozwala ocenić skalę planowanych przekształceń. Co interesujące, 
na bazie tych uregulowań powstawały kolejne wersje planu (w tym m.in. z 1980 
roku), a także stały się one bazą dla znaczących realizacji (w tym obiektów wyso-
kich) w przestrzeni Starego Miasta. Wy-
mienić tu należy zwłaszcza trzy obiekty: 
Centrum Techniki Okrętowej (tak zwany 
„Zieleniak”) na osi ulicy Wały Jagiellońsk-
ie, hotel Heweliusz (ulica Heweliusza) 
oraz budynek biurowy (także przy ulicy 
Heweliusza (patrz il. 5.40). Zrealizowano 
także szereg punktowców mieszkanio-
wych przy ulicach Rybaki Dolne, Wałowej 
i Doki, mających stanowić pierwotnie 
południową flankę planowanej trasy uli-
cy Nowej Wałowej.

Na terenie samej Stoczni Gdańskiej
w tym okresie nie zanotowano znaczące-
go ruchu inwestycyjnego. Jedynymi zna- 

5.39. Makieta obrazująca
decyzje planu

zagospodarowania
Śródmieścia

Gdańska z 1962 r. –
widok od strony

północno-zachodniej. 

5.40. Widok
na ciąg

ul. Heweliusza
(ok. 2000 r.)



czącymi realizacjami stała się tzw. stołówka 
stoczniowa w rejonie Bramy nr 2 oraz wiel-
ka hala na północ od tzw. hali U-bootów 
(stanowiąca zaplecze wydziału K-2). Zre-
alizowano także kompleks pochylni przy 
granicy z obszarem Gazowni, likwidując 
przy tej okazji dawny basen wyposażenio-
wy, a także przygotowano wielką realizację 
kolejnej hali produkcyjnej w miejscu obec-
nego gmachu Europejskiego Centrum 
Solidarności. Zrealizowano także zespół 
Szpitala Stoczniowego w rejonie ulicy Ro-
botniczej (obiekt obecnie opuszczony). 

Uzupełnieniem tych inwestycji stały 
się realizacje już w latach osiemdziesiątych 
dwóch znaczących węzłów komunikacji 
zbiorowej. Powstały wówczas pętle auto-
busowe w rejonie ulicy Wałowej (w miejscu 
budowanego obecnie gmachu Muzeum 

II Wojny Światowej) oraz w rejonie ulicy Jana z Kolna (w miejscu obecnego parkingu 
wielopoziomowego na wylocie ulicy Robotniczej). 

Jednak najważniejszym elementem określającym symboliczne znaczenie 
przestrzeni na styku obszarów miejskich i stoczniowych stała się realizacja pom-
nika Poległych Stoczniowców wraz z placem i elementami małej architektury –
w rejonie placu Solidarności. Przestrzeń ta – będąc symbolicznym centrum mani-
festacji dążeń wolnościowych i oporu wobec komunistycznych władz – wykreowa-
na została na główny element symbolizujący nową tożsamość Młodego Miasta 
jako przestrzeń wolności (patrz il. 5.41).

5.41. Pomnik
Poległych
Stoczniowców
(stan z ok. 2000 r.).
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5.42. Brama
historyczna
Stoczni Gdańskiej,
sierpień 2000.
Fot. Anna Beata 
Bohdziewicz.



Podsumowanie
ZAPOWIEDŹ NOWYCH KONCEPCJI PO 1989 ROKU 
Jak wynika z powyższego omówienia, obszar Młodego Miasta w pracach 

planistycznych zarówno okresu przed 1945 rokiem, jak i po drugiej wojnie świa- 
towej pełnił rolę swoistego łącznika między strukturą miejską a kompleksem
portowo-stoczniowym. Powstawało szereg koncepcji, realizowanych jednak w nie- 
słychanie wybiórczy sposób. Wiązało się to także z ogromnymi potrzebami tere-
nowymi przemysłu stoczniowego, uniemożliwiającymi alternatywne wykorzysta-
nie przestrzeni Młodego Miasta. Dopiero przełom 1989 roku, idący w parze ze zmi-
anami ekonomicznymi i przewartościowaniami w zakresie potrzeb przestrzennych 
stoczni, a także wcześniejsza realizacja zespołu placu Solidarności i wykreowanie 
tego miejsca na jeden z symboli miasta doprowadziły do możliwości ponownego 
podjęcia dyskusji nad przyszłością obszaru jako dzielnicy śródmiejskiej, a nawet – 
nowym centrum aglomeracji gdańskiej.

Piotr Lorens 





6
ROZDZIAŁ

PRACE 
PLANISTYCZNE
W MŁODYM
MIEŚCIE
PO 1989 ROKU



Przełom 1989 roku niósł dla Młodego Miasta ogromne wyzwania. Z jednej 
strony, tereny stoczni stały się symbolem zwycięskiej walki o wolność, z drugiej zaś 
nieefektywności wykorzystania częstokroć przestarzałej infrastruktury i trudnych 
uwarunkowań przestrzennych dla potrzeb nowoczesnej produkcji stoczniowej. 
Stąd też mimo prób wprowadzania nowej organizacji produkcji budowa statków 
z wykorzystaniem ponadstuletnich urządzeń stawała się coraz mniej opłacalna. 
Z tych to powodów Stocznia Gdańska już w połowie lat osiemdziesiątych zaczęła 
popadać w trudności finansowe, które ostatecznie doprowadziły ówczesne władze 
państwowe do podjęcia decyzji o jej upadłości. Zapewne decyzja ta wynikała 
także z przesłanek politycznych – o czym świadczyć może późniejsze wycofanie 
się z niej. Niemniej stanowiła ona pierwszy znak poważnych trudności, przed jakimi 
stanął zakład. Po przełomie 1989 roku podejmowano różne próby odzyskania przez 
Stocznię Gdańską jej dawnej świetności, lecz realia ekonomiczne były nieubłagane. 
Doprowadziły one do ostatecznej upadłości zakładu w 1997 roku. Trwający dwa 
lata proces upadłości – w trakcie którego stocznia wciąż pracowała – przyniósł 
decyzję pozwalającą na podjęcie procesu restrukturyzacji zakładu. Zakładała ona 
przeniesienie całości produkcji stoczniowej do najbardziej nowoczesnej części 
zakładu – na wyspę Ostrów – i przeznaczenie pozostałych terenów na inne cele. 
W celu przygotowania i przeprowadzenia procesu restrukturyzacji tych terenów 
powołano specjalną spółkę – Synergię 99 – której jedyną funkcją jest zarządzanie 
terenami wyłączonymi z produkcji stoczniowej i przygotowanie procesu ich re-
witalizacji. 

Pionierskie prace Politechniki Gdańskiej,
1995–1996
Wobec trudnej sytuacji ekonomicznej ówczesnej Stoczni Gdańskiej jej władze 

na początku lat dziewięćdziesiątych zaczęły się zastanawiać nad możliwością prze- 
znaczenia części jej terenów na inne cele. Wraz z władzami miasta w 1994 roku 
zleciły zespołowi prof. M. Kochanowskiego z Politechniki Gdańskiej (w składzie: 
M. Kochanowski, D. Kochanowska, M. Berendt, P. Lorens) opracowanie Studium za-
gospodarowania północnej części śródmieścia Gdańska, obejmującego tereny na pół-
noc od ulicy Wałowej, rzeki Motławy, aż po plac Zebrań Ludowych (a więc znaczną 
część terenów Stoczni Gdańskiej, Gazowni i fabryki „Elmor”). Wszystkie te podmioty 
były zainteresowane zmianą przeznaczenia swoich terenów. Zaznaczyć trzeba, 
iż prace te toczyły się m.in. z inicjatywy ówczesnej dyrekcji Stoczni Gdańskiej, 
a zainicjowano je na długo przed ogłoszeniem upadłości zakładu.

Trwające dwa lata prace studialne i projektowe zaowocowały przygotowaniem 
szeregu wariantów rozwiązania m.in. problemu nowej arterii – nazwanej roboczo 
ulicą Nową Wałową. Od jej przebiegu i klasy zależało bowiem ukształtowanie 
nowego zagospodarowania terenów Młodego Miasta. Wśród pozostałych decyzji 
projektowych znalazły się m.in. przedłużenie bulwaru nadwodnego od Długiego 
Pobrzeża aż do rejonu tzw. Stoczni Cesarskiej (reliktów założenia stoczniowego z 
końca XIX wieku), a także wykształcenie dwóch nowych układów przestrzeni pub-
licznych łączących centrum miasta z wodą – układu tzw. Drogi do Wolności oraz 
przedłużenia ulicy Heweliusza. Szczególnie istotna jest tu koncepcja owej „Drogi 
do Wolności” – szerokiego bulwaru o symbolicznym charakterze, stanowiącym 
jednocześnie przestrzeń dokumentującą walkę z komunizmem. Studium zagospo- 
darowania północnej części śródmieścia Gdańska, ukończone w 1996 roku, przez kilka 
lat stanowiło bazę wielu dyskusji – także o podłożu politycznym – dotyczących 
przyszłości tej części miasta (patrz il. 6.1).

W tym kontekście na uwagę zasługuje wymieniona dyskusja nad rozwiąza-
niami komunikacyjnymi. Początkowo przyjmowaną koncepcję tzw. Nowej Wałowej 
w jej planowanym dotychczas kształcie (tzn. według planu z 1962 roku) szybko 

168



169

zarzucono na rzecz przebiegu ulicy w śladzie przesuniętym nieco na północ, 
w tym z wykorzystaniem fragmentów istniejących ulic w sąsiedztwie gmachu 
Dyrekcji Stoczni. Decyzja ta wynikała m.in. z konieczności zmiany myślenia o pla- 
nowanej ulicy – nie miała ona już oddzielać Stoczni od reszty śródmieścia, ale raczej 
stanowić nową oś komunikacyjną i przestrzeni publicznej nowo planowanej dziel-
nicy miejskiej.

Równolegle z przygotowywaniem Studium... toczyły się prace nad planem 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu tego obszaru, związanego bez-
pośrednio z rejonem placu Solidarności. Pracami również zajmował się zespół z 
Politechniki Gdańskiej pod kierunkiem prof. M. Kochanowskiego. Z czasem granice 
planu uległy rozszerzeniu, i obecnie obejmują już cały obszar stoczniowy położony
na południe od Martwej Wisły. W roku 2000 prace te zostały formalnie przejęte 
przez Biuro Rozwoju Gdańska.

Prace na zlecenie Synergii 99
przed uchwaleniem planów miejscowych
VISION MASTER PLAN, SASAKI ASSOCIATES, 2000

Po upadłości Stoczni Gdańskiej i przejęciu jej następnie przez Stocznię Gdynia 
powołano spółkę Synergia 99, której zadaniem jest pełnienie roli dewelopera grun-
towego – czyli rozwijanie projektu Młode Miasto. Już w pierwszych miesiącach 
funkcjonowania spółki opracowano wstępne studia, ukazujące skalę możliwych 
inwestycji. Jednakże, celem sprawdzenia prawidłowości tych studiów, zaproszono 
do współpracy ponownie Politechnikę Gdańską i znaną firmę urbanistyczną 
z USA – Sasaki Associates. W sierpniu 2000 roku zespół urbanistów pod kierunkiem 
Dennisa Pieprza z Sasaki – przy współpracy specjalistów z PG oraz wielu innych 
specjalistów lokalnych i międzynarodowych – opracował „Vision Master Plan” –
czyli koncepcję przestrzenną ukształtowania całego obszaru Młodego Miasta, 
obejmującą także część północną obszaru – zajętą obecnie przez ciągle jeszcze 
funkcjonujące pochylnie stoczniowe. Koncepcja ta zawierała wszystkie wcześniej-
sze propozycje projektowe, a wśród nowych elementów znalazły się m.in. propozy-
cje nietypowego ukształtowania placu na zakończeniu ciągu ulicy Heweliusza – nad 
basenem Stoczni Cesarskiej, a także postulat ukształtowania tradycyjnych bloków 
zabudowy na całym analizowanym obszarze. Opracowano także szczegółową 
propozycję połączenia rejonu Stoczni Cesarskiej z częścią Młodego Miasta zajętą 
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ciągle przez pochylnie stoczniowe. Wszystkie te decyzje znalazły odzwierciedlenie 
w kolejnych opracowaniach studialnych i projektowych (patrz il. 6.2–6.5).

Uzyskany materiał projektowy wciąż jeszcze miał charakter ogólnych studiów, 
a przed projektantami pojawiało się wiele pytań i wątpliwości co do słuszności 
przyjętych rozwiązań. Dlatego też przed podjęciem kolejnych prac zadecydowa-

no o przedyskutowaniu całości problematyki 
kształtowania nowej struktury Młodego Miasta 
w ramach specjalnie w tym celu zorganizowanej 
konferencji naukowej. Konferencja ta zatytułowana 
„Large-Scale Urban Developments” – miała miejsce 
w grudniu 2000 roku na Politechnice Gdańskiej, 
i zgromadziła wielu światowej sławy urbanistów, 
naukowców zajmujących się problematyką kształ- 
towania „waterfrontów” oraz przedstawicieli firm 
konsultingowych. Wymienić tu należy m.in. nazwis-
ka prof. Rinio Bruttomesso z Wenecji (szefa centrum 
Cities on Water), prof. Hana Meyera z Politechniki 
w Delft, prof. Dennisa Frenchmana z Massachusetts 
Institute of Technology czy prof. Rudolfa Schaefera
z Politechniki w Berlinie. Zaproszono także czołowych
polskich specjalistów: prof. Zbigniewa Zuziaka z Po-
litechniki Krakowskiej, prof. Sławomira Gzella z Po-
litechniki Warszawskiej oraz prof. Ninę Juzwę 
z dr. Krzysztofem Gasidło z Politechniki Śląskiej. 
Dyskusja na konferencji była bardzo owocna – uzy- 
skano wiele cennych uwag i komentarzy, dotyczą-
cych zarówno całości projektu, jak i  szczegółowych 
problemów projektowych i realizacyjnych. Podsu-
mowaniem prezentacji i dyskusji konferencyjnych 
stała się publikacja pod tym samym tytułem, wyda-
na w 2001 roku. Zawierała ona także kolejną wersję 
master planu dla całego obszaru Młodego Miasta, 
przygotowaną – przy uwzględnieniu wyników kon-
ferencji – przez zespół z Politechniki Gdańskiej. 
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STUDIUM
KOMPOZYCYJNE –
ANALIZA SIATEK
URBANISTYCZNYCH
OBSZARU, 2001

Wykonane wcześniej prace studialne jed-
noznacznie udowodniły konieczność oparcia 
kompozycji dzielnicy na jednoznacznie zdefi- 
niowanych pryncypiach. Szansą ku temu sta-
ła się praca wykonana przez zespół dr. Jacka 
Dominiczaka, w ramach której przestudiowa- 
no zasady kształtowania siatek urbanistycz-
nych dla obszaru Młodego Miasta oraz określono wstępne wnioski dotyczące ich 
ekstrapolacji na tereny pozbawione istotnych cech pozwalających na określenie 
zasad komponowania ich przyszłej struktury. Tym samym materiał ten stał się in-
teresującym punktem odniesienia do dalszych prac (patrz il. 6.6, 6.7).

6.4. Vision
Master Plan,
opracowanie

Sasaki
Associates –
wizualizacja

sposobu
ukształtowania

placu
nadwodnego

w rejonie
Basenu
Stoczni

Cesarskiej,
2000 r.

6.5. Vision
Master Plan,
opracowanie

Sasaki
Associates –

przekrój ulicy
Nowa Wałowa,

2000 r.

6.6 Analiza
istniejących

siatek
urbanistycznych, 

opracowanie
J. Dominiczak,

2001 r.



172

DRUGA KONCEPCJA
PLANU ZAGOSPODAROWANIA
OBSZARU MŁODEGO MIASTA –
POLITECHNIKA GDAŃSKA, 2001

Przedstawione rozwiązania pokazały różne drogi kształtowania przestrzeni 
Młodego Miasta. Z jednej strony wiele z tych koncepcji charakteryzowało się po-
dobnymi rozwiązaniami przestrzennymi, z drugiej zaś – konieczne wydawało się 
uporządkowanie głównych zasad kształtowania przestrzeni. Dlatego tez władze 
spółki Synergia 99 zadecydowały o ponownym zleceniu prac nad masterplanem. 
Zadanie to ponownie powierzono zespołowi z Politechniki Gdańskiej kierowanemu 
przez prof. Mieczysława Kochanowskiego.

Przystępując do prac, uznano, iż położenie, wielkość terenów postoczniowych 
oraz rozmaitość występujących na nich wartości stanowią o możliwościach ukształ- 
towania w ich ramach wysoce zróżnicowanych programów funkcjonalnych, oraz 
wielu typów struktur przestrzennych. Dlatego zaplanowano pełen wachlarz funkcji 
miejskich, takich jak handlowo-usługowo-rozrywkowe, biurowe, kulturalno-rekre-
acyjne i sportowe, wystawiennicze, hotelowe, mieszkaniowe, a nawet funkcje 
związane z nowoczesnym przemysłem. Zdaniem autorów, rozmaitość i wzajemna 
integracja funkcji miejskich miały przynieść istotne korzyści sprawiające, że Młode 
Miasto będzie autentycznym fragmentem miasta, z właściwą mu heterogenicz- 
nością. Będzie dzięki temu układem synergicznym i elastycznym o większych 
szansach na dynamiczny rozwój, bezpieczniejszym w realizacji. Omawiane funkcje 
występują w planie w rozmaitych konfiguracjach, jako:

• mieszanki różnych rodzajów użytkowania o zrównoważonych wzajemnych 
proporcjach,
• dominacje pewnych rodzajów funkcji w przypadku specyficznego charakteru 
określonych obszarów
• „imienne” lokalizacje konkretnych przedsięwzięć.

Zróżnicowanie decyzji planistycznych wynika z oceny specyfikacji i war-
tości poszczególnych terenów w ich relacji z miastem układami komunikacji maso- 
wej, układem wodnym oraz logiki inwestowania. Procesy inwestycyjne będą bowiem 
miały charakter ogniskowy i zaczną się od głównej osi, jaką jest Droga do Wolności.

W związanym z nią regionem centralnym, zawartym między wschodnią osią 
przestrzeni publicznej, a ciągiem, wyprowadzonym z osi obecnego wiaduktu 
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nad koleją aż do nasady mostu na Ostrów, przewidziano pierwszy etap realizacji 
Młodego Miasta, a zarazem lokalizację najintensywniejszego programu miejskiego. 
Główną osią rejonu centralnego ma stać się Droga do Wolności, łącząca plac Soli- 
darności z Nabrzeżem Wisły, wraz z historycznymi obiektami-symbolami (brama, 
pomnik, sala BHP). Od wschodu przylega do niej kolejno:

• „Galeria Handlowa” – założenie stanowiące wielką zintegrowaną strukturę, 
której główne, krzyżujące się przy istniejących „Kazamatach” trakty prowadzą 
w kierunku pomnika i waterfrontu,
• zachowany zespół hal Stoczni Cesarskiej nadający się do zaadaptowania 
na „Festiwal Market Place”.

Od zachodu Droga do Wolności jest flankowana  przez duży obszar, prze- 
znaczony na prestiżowe, kluczowe lokalizacje, rozpoczynające się Centrum Soli- 
darności, a kończące się Centrum Kongresowym. Proponuje się ich przecięcie 
kanałem wyprowadzającym (dotąd skanalizowanym) potok Siedlecki. Południowe 
zamknięcie otwartej przestrzeni otaczającej plac Solidarności stanowi (za ulicą Jana 
z Kolna) działka, która z racji swego eksponowanego położenia, jest wskazana 
do lokalizacji nowego Ratusza w Gdańsku. Rozciągające się od rejonu centralne-
go w kierunku zachodnim tereny przeznaczono na programy funkcjonalne, wyko-
rzystujące bogatą linię nabrzeży, stanowiące łącznik między śródmiejską częścią 
centralną, a planowanym na krańcach zachodnich Parkiem Technologicznym. 
Z kolei na wschód od obszaru centralnego (od granicy „Galerii Handlowej” i ciągu 
przestrzeni publicznej) rozciąga się strefa o nieco innym charakterze. Wprawdzie 
występują na jej obszarze dwa kluczowe miejsca – w rejonie głównego basenu 
i sąsiedztwie mostu nad Motławą, gdzie proponuje się intensywne, zintegrowane 
programy inwestycyjne, ale zabudowa pozostałego obszaru tej części  ma bardziej 
kameralny i ekstensywny charakter. Mają się tam koncentrować funkcje mieszkanio-
we i inne, których charakter wyznacza towarzysząca zieleń (bogate zespoły ziele-
ni na terenach byłej gazowni i nabrzeżu) oraz krajobraz nadwodny (linia brzegu 
Motławy i Raduni).

Główną konstrukcją kompozycyjno-funkcjonalną planowanego zagospoda- 
rowania tworzą:

• Droga do Wolności
• przestrzeń publiczna, łącząca plac, zakola Raduni z głównym basenem,
• ulica Nowa Wałowa,
• bulwary nabrzeżne.

Bulwar wzdłuż Motławy i Martwej Wisły będący kontynuacją Długiego Pobrze-
ża będzie miał w swej części wschodniej bardziej zielony i krajobrazowy charak-
ter, od basenu wschodniego do przyczółka mostu na Ostrów zaś bardziej zurba- 
nizowany, z możliwością lokalizacji przystani dla komunikacji wodnej (tramwaj 
wodny). Poza uprzednio omawianymi kluczowymi lokalizacjami, towarzyszącymi 
Drodze do Wolności, pozostałe są w większości związane z układem wodnym 
i oznaczone jako miejsca, wymagające zaakcentowania przez stosowne budynki.

Pierwszy z rysunków pokazuje główne przesłanki i przyjęte na ich podstawie 
założenia, które zdecydowały o ostatecznym kształcie proponowanego zagosp-
odarowania :

– relacje z istniejącym układem śródmiejskim – w postaci wyprowadzonych 
z niego powiązań widokowych oraz powiązań funkcjonalnych, określających 
główne elementy rodzenia nowego układu, tj. lokalizację głównych placów 
(„Solidarności”, „Leniwki” i u nasady mostu) i głównych powiązań na kierunku 
północ – południe. Uwzględniono także siatki urbanistyczne nawiązujące m.in. 
do występujących w śródmieściu układów. Wszystkie powiązania na kierunku 
północ – południe mają swój początek w ważnych węzłach i kierunkach istnie-
jącego miasta (przystanek SKM Stocznia, wiadukt nad koleją, dworzec PKP, oś 
ulicy Heweliusza,
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– specyficzne cechy obrazu oraz relikty związane z jego historią, w tym plac 
Solidarności z pomnikiem i zespołem historycznych obiektów,
– linia frontu wodnego wzdłuż Radunii, Motławy, Martwej Wisły z pojedynczy-
mi basenami lub ich zespołami oraz pozostawionymi w jej rejonie reliktami 
stoczni
– zespół Stoczni Cesarskiej i inne postoczniowe hale, przeznaczone do adap-
tacji.
 
Na podstawie tych przesłanek zaproponowano konstrukcję układu, składającą 

się z czterech głównych placów i rdzenia w postaci dwóch głównych osi północ – 
południe (w tym Drogę do Wolności) i dwóch poprzecznych do nich osi wschód –
zachód, (tj. odcinka ulicy Nowej Wałowej i ciągu nabrzeży). Uzupełniają je ciągi 
o charakterze drugorzędnym, prowadzące do linii brzegu od przystanku 
SKM i wiaduktu nad koleją, oraz ciąg pieszy prowadzący od placu Solidarności 
w kierunku dawnej gazowni.

Szkielet struktury, na który prócz wymienionych elementów składają się układy 
komunikacyjne, powinien być wypełniony tkanką – zabudową o charakterze 
zwartym, uzyskującą największą koncentrację w centralnym rejonie, we wschod-
niej części zaś – zabudową bardziej rozluźnioną, z dużym udziałem zieleni (w wielu 
miejscach – istniejącej), która podkreśli krajobrazowe walory związane m.in. z linią 
frontu wodnego, a także zabudową, zlokalizowanego w zachodniej części Parku 
Technologicznego.

Kolejnym elementem prac nad masterplanem stało się określenie struktury za-
gospodarowania. Przedstawiono tu  zasadniczy szkielet całości, w postaci układu 
komunikacyjnego wraz z ciągami pieszymi, oraz zróżnicowany tkanką zagospo- 
darowania, wypełniającą wydzielone jednostki przestrzenne. Główne elementy 
struktury to przede wszystkim „Droga do Wolności”,  ciąg prowadzący od zakola 
Raduni do basenu,  oraz ulice: Nowa Wałowa, Wałowa i bulwar nadbrzeżny. Uznano 
także, iż całość dzieli się wyraźnie na trzy części: centralną, wschodnią i zachodnią.

Część centralna – zawierającą koncentracje najwyższych walorów urbani- 
stycznych, historyczno-kulturowych, to obszar już dziś najlepiej dostępny z ist-
niejącego śródmieścia i węzłów komunikacji masowej. Jego główne osie stanowi 
Nowa Wałowa i Droga do Wolności. Z elementów historycznych to plac (z pomni- 
kiem Solidarności) stanowi główną przestrzeń publiczną i wejście na ten obszar, 
zespół Stoczni Cesarskich zaś – przeznaczony jest do adaptacji na (zapożyczony 
z doświadczeń amerykańskich) – Festival Market Place.  Droga do Wolności,  łącząc 
ważne miejsca historyczne, wyprowadza nad wodę. W obrębie części centralnej 
ulica Nowa Wałowa ma charakter stricte miejskiej ulicy handlowej, a między nią 
a starą Wałową powstanie megastruktura handlowo-usługowa, wykorzystujące 
halę postoczniową, z główną osią nakierowaną na plac Solidarności. W rejonie 
ograniczonym Drogą do Wolności i ciągiem prowadzącym do wiaduktu nad koleją 
powstaje możliwość zlokalizowania najbardziej prestiżowych, komercyjnych in-
westycji o biznesowym charakterze. Od południa zamknięcie Drogi do Wolności
i placu Solidarności stanowi lokalizacja predestynowana do prestiżowego progra-
mu miejskiego – np. ratusza.

Część wschodnia ma nieco inny charakter. Bardziej oddalone od głównych 
węzłów śródmieścia, ze stosunkowo dużym udziałem zieleni i długą linią waterfron-
tu odpowiada w większym stopniu potrzebom mieszkalnictwa i innych rodzajów 
użytkowania, dla których ważna jest pewna kameralność i uroda pejzażu. Dlatego 
proponuje się tam bardziej konwencjonalne typy zabudowy, wykorzystującej walo-
ry środowiskowe, dostęp słońca, kontakt z zielenią i wodą.

Część zachodnia – ze względu na lokalizację, zagospodarowanie wskazane
do adaptacji i tradycje miejsca kwalifikuje się do wykorzystania na Park Technolo-
giczny. Techniczny charakter zagospodarowania i specjalizacje funkcjonalne po- 
winny wzrastać w kierunku północno-zachodnim. Natomiast rejon od nasady 
mostu do przeciętego drogą basenu, powinien być rodzajem przejścia między 
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wyraźnie śródmiejskim, wielofunkcyjnym charakterem części centralnej, a wyspe- 
cjalizowanymi funkcjami Parku Technologicznego.

Przyjmując generalną zasadę wielofunkcyjności obszarów Młodego Miasta, 
uznano, że w jego obrębie istnieją miejsca i rejony szczególne, których wartość, 
lokalizacja itp. są uzasadnieniem do formułowania pewnych wytycznych, do-
tyczących użytkowania. Wytyczne te wskazują, jakie zestawy funkcji przyczynią 
się do najlepszego wykorzystania walorów poszczególnych miejsc, określając ich 
predyspozycje. Dlatego w zapisie planu wyróżniono trzy rodzaje obszarów:

– I grupa – kluczowe założenia, o określonym programie funkcjonalnym 
(co jest m.in. związane także z już podjętymi decyzjami i kontaktami z ewentu-
alnymi inwestorami).
– II grupa – obszary gdzie można wskazać celowość dominacji określonych 
funkcji i programów, najlepiej wykorzystujących zalety określonych miejsc
– II grupa – obszary wielofunkcyjne, bez żadnych dodatkowych sugestii.

Do I grupy należą wymienione jako „funkcje centralne”, „imiennie” zapisane in-
westycje. Do II grupy zaliczyć należy „obszary o funkcjach dominujących”. Zapisy 
dla pozostałych obszarów umożliwiają najbardziej elastyczne ich wykorzystanie. 
Przyjęto przy tym, iż charakterystyczne dla układów użytkowych jest ponadto:

– koncentracja w części centralnej, w ścisłym związku z Drogą do Wolności
i ulicą Wałową wymienionych „funkcji centralnych”, których obszar jest praw-
dopodobnie identyczny z I etapem realizacji Młodego Miasta,
– koncentracją także w tym rejonie funkcji handlowych.

Przyległe do części centralnej obszary śródmiejskie mają bardziej dowolny pro-
gram. Cała część zachodnia, poświęcona użytkowaniu, związanym ze sferą tech-
nologii i biznesu, od strony wschodniej została uzupełniona o obszary, stanowiące 
dobre przejście do stricte śródmiejskiego programu części centralnej (obsługa strefy 
przedsiębiorczości) (patrz il. 6.8–6.12). 
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W ramach tej pracy przygotowano więc dokument o charakterze podstawo- 
wym – a mianowicie „Zasady organizacji przestrzeni”. Stanowił on niejako podsu-
mowanie głównych pryncypiów urbanistycznych kształtowania Młodego Miasta. 
Obejmował on decyzje co do przebiegu głównych przestrzeni publicznych oraz 
ciągów komunikacyjnych, a także przeznaczenia terenu. Tym samym – nie regulując 
szczegółów kształtowania przestrzeni obszaru – pozwalał na ustalenie głównych 
zasad jego rozwoju.

Uzupełnieniem tychże stała się szczegółowa koncepcja  zabudowy obszaru. 
Obejmowała ona decyzje dotyczące zarówno linii zabudowy, charakteru projek-
towanych brył oraz sposobu organizacji przestrzeni publicznej. Zasadą, która w tym 
wypadku przyświecała, było ukształtowanie przestrzeni o charakterze wielkomiej-
skim, opartej na sieci ulic o zwartej zabudowie pierzejowej. 

Przedstawione zapisy masterplanu dla obszaru Młodego Miasta miały być na- 
stępnie weryfikowane w świetle przygotowywanych kolejnych sesji projektowych, 
w tym warsztatów z udziałem wielu architektów i firm developerskich. Ostateczny 
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kształt masterplanu dla Młodego Miasta zaś powstać miał dopiero po dyskusji do-
tyczącej kluczowego obszaru – czyli rejonu „Drogi do Wolności”. 

WARSZTATY DEWELOPERSKIE, 2002

Zupełnie innym ćwiczeniem projektowym stały się 
międzynarodowe warsztaty developerskie, przeprowadzone 
na przełomie 2001 i 2002 roku. Koordynował je znany krakowski 
architekt, dr Romuald Loegler. Do udziału w warsztatach zapro-
szono zespoły, składające się z zespołów projektowych i firm 
developerskich. Ich zadaniem stało się przygotowanie propozy-
cji zagospodarowania poszczególnych działek, wyznaczonych 
przez R. Loeglera w specjalnie opracowanym planie koordy-
nacyjnym. Prace warsztatowe zakończyły się dwudniowym 
seminarium połączonym z prezentacjami i dyskusjami zarówno 
nad całością przedsięwzięcia, jak i nad planowanym zagospo- 
darowaniem poszczególnych działek. Szczególnie istotna była 
tu obecność środowiska developerskiego, w tym wielu przed- 
stawicieli dużych firm nieruchomościowych z Europy Zachod- 
niej. Ich obecność na seminarium i współpraca z architektami na 
etapie przygotowywania szczegółowych rozwiązań pozwoliły 
na potwierdzenie wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej terenu 
Młodego Miasta, i na zweryfikowanie koncepcji programowych 
właściciela terenu i władz miasta. Wyniki warsztatów – w postaci 
makiety oraz opracowania graficznego – przez szereg miesięcy 
stanowiły podstawę dalszych dyskusji (patrz il. 6.13–6.17).

Cennym uzupełnieniem tych rozważań stał się ogólnopolski konkurs studen- 
cki na koncepcję zagospodarowania zespołu Stoczni Cesarskiej. Napłynęło na nie-
go prawie pięćdziesiąt prac ze wszystkich uczelni architektonicznych w Polsce, a 
zwycięska praca nosiła jakże znamienny tytuł: „Miasto żurawi”. Plan zmagań konkur-
sowych stanowi niezmiernie interesujący katalog możliwych sposobów zagosp-
odarowania przedmiotowego obszaru i z pewnością projektanci poszczególnych 
obiektów i zespołów będą do niego wracali.
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Przełom 1989 roku niósł dla Młodego Miasta ogromne wyzwania. Z jednej 
strony, tereny stoczni stały się symbolem zwycięskiej walki o wolność, z drugiej zaś 
nieefektywności wykorzystania częstokroć przestarzałej infrastruktury i trudnych 
uwarunkowań przestrzennych dla potrzeb nowoczesnej produkcji stoczniowej. 
Stąd też mimo prób wprowadzania nowej organizacji produkcji budowa statków 
z wykorzystaniem ponadstuletnich urządzeń stawała się coraz mniej opłacalna. 
Z tych to powodów Stocznia Gdańska już w połowie lat osiemdziesiątych zaczęła 
popadać w trudności finansowe, które ostatecznie doprowadziły ówczesne władze 
państwowe do podjęcia decyzji o jej upadłości. Zapewne decyzja ta wynikała 
także z przesłanek politycznych – o czym świadczyć może późniejsze wycofanie 

6.16. Warsztaty deweloperskie – makieta będąca wynikiem
warsztatów – widok na proponowany obiekt
Centrum Solidarności, 2002 r.

6.15. Warsztaty deweloperskie – makieta będąca
wynikiem warsztatów – widok na proponowany
zespół w rejonie Basenu Stoczni Cesarskiej, 2002 r.
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Prace Miasta Gdańska i przygotowanie
dokumentów planów miejscowych 
Podsumowaniem tych prac stało się opracowanie finalnej wersji koncepcji za-

gospodarowania obszaru Młodego Miasta, a także – przygotowanej na jej podsta- 
wie – propozycji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Propozycja ta – będąca jednocześnie wnioskiem do planu ze strony właściciela 
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terenu – została w 2002 roku przesłana do Biura Rozwoju Gdańska, które jako jed-
nostka gminna powołana w celu przygotowywania opracowań planistycznych 
przejęło od 2000 roku od Politechniki Gdańskiej prowadzenie prac nad planem 
zagospodarowania przestrzennego. W ciągu paru miesięcy powstała ostateczna 
koncepcja planu – a właściwie dwóch planów: „Nowe Miasto – Plac Solidarności” 
i „Nowe Miasto – Północ” (niestety w dokumentach planistycznych zniekształcono 
oryginalną nazwę, tłumacząc niemieckie Jungstatt jako Nowe Miasto), które – 
po wielu problemach natury proceduralnej – zostały przyjęte uchwałą Rady Miasta

Gdańska w dniu 30 września 2004 roku (patrz il. 6.21, 
6.22). Plany zostały wykonane w Biurze Rozwoju 
Gdańska przez zespół autorski w następującym składzie: 
Główny Projektant – Daniela Milan-Konopka, Zespół 
Projektowy: Ewa Łopacka, Magdalena Kawka, Monika 
Trojanowska, Joanna Labenz, Janina Wysocka, Karolina 
Rospęk-Aszyk, Tadeusz Mendel, Michał Kozłowski, Kie- 
rownik Zespołu – Maria Magdalena Koprowska, Dyrek-
tor Biura, Generalny Projektant – Marek Piskorski. Plany 
te zostały opublikowane 15 listopada 2004 roku 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

Miejscowy plan „Gdańsk Nowe Miasto – Stocznia, 
plac Solidarności” ustalił zagospodarowanie terenów po-
stoczniowych głównie na funkcje usługowe i usługowo- 
-mieszkaniowe. Tylko w północno–zachodniej części 
planu pozostać miała funkcja przemysłowo-usługowa, 
co zresztą było zgodne z istniejącym zagospodarowa- 
niem. Natomiast plan „Gdańsk Nowe Miasto – Północ” 
przeznaczył większość obszaru pod istniejące funkcje 
produkcyjno-usługowe, a jedynie w sąsiedztwie ulicy 
Jana z Kolna wprowadzono w nim nowe funkcje usłu-
gowe. Decyzje te były zgodne ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gdańska.

Dla wizerunku nowej części śródmieścia Gdańska 
ważna była przede wszystkim kompozycja przestrzenna 
planu „Gdańsk Nowe Miasto – Stocznia, Plac Solidarnoś-
ci”. Uznano tu, iż głównymi elementami krystalizującymi 
będą ulica Nowa Wałowa i Droga do Wolności wraz 
z placem Solidarności. Ocenić należy, iż zaproponowany 
przebieg Nowej Wałowej był chyba najlepszym z pro-
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ponowanych dotychczas rozwiązań. W subtelny sposób wpisywał się w strukturę 
terenów i obiektów poprzemysłowych. Plan zakładał też ochronę historycznych 
ostańców robotniczych budynków mieszkalnych przy ulicy Robotniczej oraz bu-
dynków o szczególnych wartościach symbolicznych dla tego terenu – Salę BHP 
i byłego biurowca Dyrekcji Stoczni. 

Zgodnie z przewidywaniami autorów planu, Droga do Wolności może stanowić 
bardzo atrakcyjną, nową przestrzeń publiczną Gdańska. Droga ta została nanizana 
na cztery symboliczne dominanty i subdominanty  przestrzenne: pomnik Poległych 
Stoczniowców, bramę stoczniową nr 2, salę BHP i pirs wraz z przyczółkiem mostu
na Ostrów z otwarciem widokowym na Martwą Wisłę. Ustalenia planu zapro-
ponowały całkowitą zmianę scenografii wokół powyższych pomników. Układ Drogi 
do Wolności przełamano w dwóch symbolicznych miejscach – przy Bramie nr 2 
i przy Sali BHP. Uznać należy iż osie widokowe wraz z narzuconymi gabarytami ota- 
czającej zabudowy bardzo dobrze wpisały się w kompozycję nowych przestrzeni 
publicznych i półpublicznych. Natomiast linie zabudowy przeprowadzono tak, aby 
uszanować osie i otwarcia widokowe na najstarszy dok gdański, na most wantowy 
na Martwej Wiśle, na zakończenie Drogi do Wolności i na zabytkowy most krato- 
wnicowy na Błędniku.

Niepokój już wówczas budziły bardzo ogólnikowe ustalenia planów w zakresie 
zasad kształtowania zabudowy. Tylko w kilku przypadkach narzucono obowiązek 
realizacji zabudowy kamienicowej, ciągłej (fragment ulicy Gdyńskich Kosynierów) 
lub pierzejowej (fragmenty ulic Nowej Wałowej, Jana z Kolna i Robotniczej). W po-
zostałych miejscach przyjęto formy zabudowy dowolne lub ich nie ustalano. Po- 
wstała zatem obawa, iż powstająca zabudowa będzie w głównej mierze wolno- 
stojąca. Na dodatek formę tę podkreślał brak jednoznacznych uregulowań w zakre-
sie linii zabudowy. Większość wyznaczonych kwartałów nie miała ustalonych li-
nii zabudowy albo też linie te zostały ustalone jako linie maksymalne nieprzekra- 
czalne. Także zaproponowana sieć ulic została zaprojektowana bardzo oszczędnie. 
Oznacza to, iż ostateczna siatka ulic może się okazać bardzo przypadkowa. Równie 
niekorzystne dla dalszego rozwoju miasta mogą też być przekroje nowych ulic.

Omawiane plany zostały sporządzone zgodnie z ustawą o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym. Nie pokuszono się jednak o wprowadzenie szcze-
gółowych parametrów urbanistycznych, chociaż właściciel terenu o takie zabiegał. 
Na podstawie ustaleń powyższych planów nie można więc przewidzieć, czy reali- 
zowana w przyszłości zabudowa stworzy jednorodną strukturę śródmiejską. 

STUDIUM KUBATUROWE DLA MŁODEGO MIASTA –
POLITECHNIKA GDAŃSKA, 2005

Rozwiązania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – z uwagi
na ich regulacyjny charakter – mogą być w różny sposób interpretowane. Przyjęty
jęty sposób budowy ustaleń planu – czyli wydzielenie jedynie niezbędnych 
ulic i przestrzeni publicznych o charakterze układowym, a także znaczące ograni- 
czenie wprowadzenia szczegółowych regulacji wewnątrz wydzielonych obszarów –
spowodował, że konieczne stało się opracowanie studium ukazującego możliwy 
kształt urbanistyczny dzielnicy. Stanowi ono uszczegółowienie zapisów planu 
i przedstawienie ich w postaci zrozumiałej zarówno dla potencjalnych dewelo- 
perów, jak i szerokiego grona zainteresowanych projektem. Wszystkie decyzje pro-
jektowe w nim zawarte są zgodne zarówno z zapisami planu, jak i z innymi obo- 
wiązującymi przepisami – w tym z zapisami ustawo Prawo Budowlane. 

Problematyka Studium..., opracowanego przez zespół pod kierunkiem dr P. Lo-
rensa, obejmowała trzy grupy zagadnień:

– określenie warunków brzegowych dla rozwoju urbanistycznego – czyli 
szczegółową analizę uwarunkowań rozwoju dzielnicy, w tym wynikających z:
l  zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Nowe 
Miasto – plac Solidarności” i „Nowe Miasto – Północ”;



l  Prawa Budowlanego;
l  stanu zachowania i znaczenia istniejącej zabudowy dla tożsamości kulturo- 
wej obszaru Młodego Miasta.
– określenie bilansu możliwej do zabudowy powierzchni w obrębie poszcze-
gólnych działek, z określeniem powierzchni zajętej przez istniejące i przewi- 
dziane do zachowania obiekty;
– określenie projektowanej struktury zabudowy, z podziałem poszczególnych 
obszarów na kwartały zabudowy.

Wspólnie ze zleceniodawcą zadecydowano, iż ustalenia Studium... zostaną 
przedstawione w postaci trzech rysunków, obrazujących kolejne etapy prac. Ich 
uzupełnieniem stały się tabele, syntetycznie opisujące możliwości inwestowania 
w obrębie poszczególnych kwartałów, a także makieta – stanowiąca zobrazowanie 
w trzecim wymiarze projektowanej struktury. 

Pierwszym działaniem zespołu przygotowującego Studium... stało się więc okre- 
ślenie warunków brzegowych dla rozwoju dzielnicy. Podstawowym źródłem ograni- 
czeń były tu zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ich 
uzupełnieniem stało się określenie – na podstawie przyjętych w planie rozwiązań – 
m.in. stref możliwych wjazdów na teren poszczególnych jednostek, przy czym wyróż-
nio- no te ciągi komunikacyjne, z których istnieje możliwość nieograniczonego wpro- 
wadzania wjazdów bramowych oraz takie, gdzie istnieje możliwość ukształtowania 
wjazdów w odległościach nie mniejszych niż 150 m od siebie i od skrzyżowań. Ustale-
nie to okazało się mieć duże znaczenie dla dalszego toku prac nad Studium...

Kolejny etap prac obejmował określenie uwarunkowań wynikających z innych 
przepisów – w tym Prawa Budowlanego oraz ustawy o drogach publicznych. 
Na ich podstawie określono obowiązek odsunięcia zabudowy od granic działek 
będących we władaniu różnych właścicieli, a także – od budynków istniejących do 
zachowania. 

Niezależnie od uwarunkowań formalnych, zespół projektowy przyjął – jako 
dodatkowe w stosunku do wynikających z obowiązujących przepisów – ustalenia. 
Obejmowały one:

– zalecane nieprzekraczalne linie zabudowy – będące zaostrzeniem rygorów 
zapisanych w planie – np. w odniesieniu do historycznego zespołu Stoczni Ce-
sarskiej;
– obszary włączone z zabudowy – z uwagi na konieczność wyeksponowania 
historycznych elewacji obiektów znajdujących się na terenie, a także wykształ- 
cenia lokalnego układu ulicznego niedefiniowanego przez ustalenia planu;
– określenie obiektów niezbędnych do zachowania, które nie zostały objęte 
ochroną w planie. Ustalenie to dotyczyło m.in. historycznej bramy Stoczni 
Gdańskiej (obiekt wpisany do rejestru zabytków), budynku dawnej centrali tele-
fonicznej – obecnej „Kolonii artystów”1 zespół dwóch hal oraz budynek dawnej
Szkoły Budowy Okrętów z okresu międzywojennego o interesującej, moder-
nistycznej architekturze, a także – dwa dziesięciokondygnacyjne budynki 
mieszkalne znajdujące się przy placu Solidarności. 

W tabeli towarzyszącej rysunkowi syntetycznie opisano wymienione ograni- 
czenia dla każdej z jednostek. Tak więc przyjęte ograniczenia w wielu przypadkach 
szły znacznie dalej niż zapisy planów miejscowych. Ich przyjęcie możliwe było jed-
nak tylko i wyłącznie dzięki specyficznej sytuacji własnościowej – fakt, że całość 
obszaru pozostaje w rękach jednego właściciela, znacznie ułatwia narzucanie 
dalszym inwestorom ograniczeń innych niż zapisane w planie. 

Kolejnym zadaniem zespołu projektowego było określenie bilansu powierzchni 
możliwej do zabudowy w obrębie poszczególnych obszarów wyznaczonych 
w planie. Dokonano tego na podstawie określonych wcześniej ograniczeń. Dla 

1 Sebastyański R., Artystyczna kolonizacja dawnych gdańskich stoczni, Gdańsk 2007/2008.
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każdej z jednostek przedstawiono wyliczenia obrazujące maksymalne i minimalne 
powierzchnie zabudowy, a także powierzchnie zajęte przez przewidziane 
do zachowania obiekty istniejące. Dodatkowym ustaleniem – w części tabelarycz- 
nej – było określenie możliwych do realizacji minimalnych i maksymalnych po- 
wierzchni użytkowych w obrębie poszczególnych jednostek. Wyliczenia te ukazały 
ogromną różnice pomiędzy maksymalnymi i minimalnymi wielkościami możliwej 
do realizacji nowej powierzchni. Dlatego też – w dyskusjach z właścicielem tere- 
nu – określono optymalne wielkości powierzchni nowej zabudowy. Oznaczało to 
konieczność przyjęcia w stosunku do każdej z działek szczegółowych założeń 
co do wysokości i rodzaju realizowanej w jej granicach zabudowy. 

Ostatnim etapem prac nad Studium... stało się przygotowanie propozycji pro-
jektowej, dotyczącej ukształtowania nowej struktury dzielnicy. Propozycja ta ba-
zowała na wcześniejszych wyliczeniach dotyczących określenia możliwej do rea- 
lizacji, optymalnej wielkościowo nowej powierzchni użytkowej. Z uwagi na dużą 
różnorodność terenu, w tym podporządkowanie istniejącej zabudowy wielu 
różnym kierunkom – konieczne było zastosowanie dwóch strategii projektowych:

– tworzenia spójnych, harmonijnych kompozycyjnie struktur urbanistycznych 
w obrębie poszczególnych jednostek, oraz
– tworzenia sieci powiązań kompozycyjnych pomiędzy jednostkami.

Pewnym ułatwieniem stały się tu studia dotyczące siatek urbanistycznych Mło-
dego Miasta, opracowane parę lat temu przez zespół dr. J. Dominiczaka. Materiał
ten pozwolił na określenie dominującego sposobu komponowania zabudowy
w obrębie poszczególnych zespołów. Najważniejszym problemem stało się powią- 
zanie najcenniejszego na terenie Młodego Miasta zespołu Stoczni Cesarskiej z no- 
woprojektowanym założeniem na południe od ulicy Nowej Wałowej. Bazując 
na siatce urbanistycznej Stoczni Cesarskiej, wypracowano koncepcję korytarzy 
widokowych, prowadzących pieszego od ulicy Wałowej i położonego na południe 
od niej pasa terenu przeznaczonego na ciąg pieszy (na wschód od placu Solidar-
ności, który w planie miejscowym został zarezerwowany na korytarz widokowy) 
aż do nabrzeża Martwej Wisły. Dzięki temu uzyskano logiczny i klarowny podział 
obszaru na południe od Nowej Wałowej, umożliwiający jego zagospodarowa- 
nie przez wielu drobnych inwestorów. Nie wyklucza to także jego przejęcia przez 
jednego dewelopera – w tym wypadku, dzięki przyjętemu podziałowi, łatwiejsze 
będzie etapowanie inwestycji. Osobnym problemem stało się powiązanie pasa 
pieszego z istniejącą ulicą Wałową – w tym przypadku zadecydowano o przyjęciu 
za dominujący kierunku wyznaczonego przez siatkę związaną z zespołem dzie- 
więtnastowiecznej zabudowy przy ulicy Wałowej. Pozwoliło to na uzyskanie ostre-
go kontrastu pomiędzy obiema częściami zespołu i podkreślenie znaczenia ciągu 
pieszego, będącego jednocześnie ważną osią widokową w obrębie projektowane-
go zespołu. 

Zupełnie inna sytuacja występowała w przypadku grupy działek położonych 
na zachód od placu Solidarności. Plan dość jednoznacznie wyznaczył tu docelową 
strukturę przestrzenną, nie pozostawiając wiele miejsca na dowolność interpretacji. 
Ważnym problemem projektowym stało się natomiast zagospodarowanie dwóch 
kompleksów działek nadwodnych położonych na zachód i na wschód od zespołu 
Stoczni Cesarskiej. 

Pierwszy z nich – położony nad tzw. basenem wyposażeniowym stoczni – 
jest praktycznie oddzielony od reszty struktury przez projektowany układ ulicy 
Nowej Wałowej, i w znacznie większym stopniu wiąże się z częścią Młodego Miasta 
przeznaczonego do kontynuowania działalności stoczniowej (czyli – z zespołem 
pochylni). W tym przypadku decyzję dotyczącą kształtu zabudowy oparto na do- 
minującym kierunku wyznaczonym przez dwie istniejące hale stoczniowe z okresu 
międzywojennego. Na północnym krańcu zespołu – w miejscu lokalizacji dawnego 
wielkiego żurawia stoczniowego – zaprojektowano obiekt wysokościowy, mogący 
stanowić nową dominantę przestrzenną śródmieścia Gdańska. Podjęto także de-



184

cyzję o takim podziale na działki, który umożliwi w przyszłości wykształcenie nowe-
go powiązania drogowego z zachodnią częścią Młodego Miasta, w tym z budową 
mostu przez dawny kanał wyposażeniowy. Oznaczało to konieczność powiązania 
dwóch kierunków – wyznaczonego przez wymienione hale i oś ulicy Jana z Kolna
(stanowiącego południową granicę tej części obszaru). Problem ten rozwiązano 
projektując zespół zabudowy na planie wycinka okręgu. Natomiast w części 
wschodniej zespołu – w rejonie dawnego basenu Stoczni Cesarskiej – nowy zespół 
zabudowy oparto na podziale terenu nawiązującym do likwidowanych obecnie 
pochylni dawnego Wydziału K-2 Stoczni Gdańskiej. Poprzez ten zabieg projektowy 
oraz gradację wysokości starano się nawiązać do historii tego miejsca. Pozwoliło to
także na wykształcenie najwyższej partii zabudowy na zakończeniu ciągu wido- 
kowego prowadzącego wzdłuż ulicy Rybaki Górne nad Martwą Wisłę, i uzyskanie 
dominanty wysokościowej flankującej wschodnią część całego założenia. W od-
niesieniu do części północno-zachodniej Młodego Miasta decyzje projektowe były 
bardzo ograniczone. Wynikało to z przyjęcia w planie rozwiązań utrwalających funk-
cję przemysłową na obszarze związanym z istniejącymi pochylniami stoczniowymi. 
Tak więc nieliczne projektowane w tym obszarze zespoły zabudowy podporząd-
kowano kierunkowi wyznaczonemu przez oś ulicy Jana z Kolna (patrz il. 6.23–6.25).

Uzupełnieniem Studium... stała się makieta całego projektowanego obszaru, 
wykonana w skali 1: 1000. Jasnym kolorem oznaczono na niej obiekty istniejące, 
w tym znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu zespołu Młodego Miasta. Z uwagi 
na zakładaną prezentację modelu nie tylko dla grona profesjonalnego, ale także –
a może przede wszystkim – dla mieszkańców Gdańska i przyjezdnych, zaintereso-
wanych przyszłością terenów postoczniowych, na modelu umieszczono także 

6.23. Studium
kubaturowe –
warunki
brzegowe,
opracowanie
P. Lorens
z zespołem,
2005 r.

6.24. Studium
kubaturowe –
bilans
powierzchni,
opracowanie
P. Lorens
z zespołem,
2005 r.

6.25. Studium
kubaturowe –
projektowana
struktura
zabudowy,
opracowanie
P. Lorens
z zespołem,
2005 r.
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fragment struktury przestrzennej śródmieścia Gdańska, w tym – zespół Dworca 
Głównego PKP, kompleks City Forum i część dzielnicy Stare Miasto położoną
na północ od kanału Raduni. Nowo projektowane kompleksy zabudowy wykona-
no w kolorze ciemnego brązu, tak aby kontrastowały zarówno kolorem, jak i stop- 
niem ogólności wykonania z obiektami istniejącymi. Dzięki temu, w miarę realizacji 
projektu możliwa będzie stopniowa wymiana ciemnobrązowych brył na szcze-
gółowo dopracowane projekty poszczególnych obiektów i ich zespołów. Pozwoli 
to na dobre obrazowanie planowanych zmian i postępów w realizacji. Dodać na-
leży, że podobną technikę stosowano w innych znanych nam przedsięwzięciach 
urbanistycznych na obszarach nadwodnych – w Hamburgu czy w Rotterdamie 
(patrz il. 6.26, 6.27).

6.26. Studium
kubaturowe –

makieta
proponowanych

rozwiązań
(widok od strony

południowo-
-zachodniej),
opracowanie

P. Lorens
z zespołem,

2005 r.

6.27. Studium
kubaturowe –

makieta
proponowanych

rozwiązań
(widok

od strony
południowej),
opracowanie

P. Lorens
z zespołem,

2005 r.
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Studium Kubaturowe dla Młodego Miasta stało się opracowaniem projekto- 
wym o szczególnym znaczeniu – ma ono za zadanie pomóc właścicielowi terenu 
we właściwym przygotowaniu procesu realizacyjnego, w rozmowach z dewelo- 
perami, ale także stanowić bazę dla koordynacji poszczególnych przedsięwzięć. 
Jednocześnie służyć może jako uszczegółowienie zapisów planu dla poszczegól-
nych inwestorów oraz źródło informacji o planowanych i realizowanych przed-
sięwzięciach dla władz miasta i jego mieszkańców. Spełnienie tak wielu różnych 
funkcji jednocześnie było bardzo trudnym wyzwaniem projektowym. Wydaje się 
jednak, że stanowi ono właściwą platformę do dalszej dyskusji o Młodym Mieście 
i jego strukturze urbanistycznej. 

Prace projektowe Reddesign Gdańsk
Swoistym uszczegółowieniem opisanego powyżej masterplanu stał się tzw. 

Plan strategiczny, przygotowany w 2001 roku przez zespół pod kierunkiem arch. 
Marka Michalskiego. Zawierał on szczegółową koncepcję ukształtowania central-
nej części Młodego Miasta na tle szerzej zakrojonej koncepcji przekształceń całego 
obszaru. W roku 2005 Reddesign (M. Michalski, J. Winiarska) przygotował koncepcję 
zagospodarowania Stoczni Cesarskiej, zgodną z ustaleniami uchwalonego w 2004 
roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6.28. Strategic
Development Plan,
opracowanie,
M. Michalski,
2001 r.

6.29. Reddesign
(J. Winiarska,
M. Michalski),
Stocznia Cesarska – 
studium generalne.
Gdańsk,
sierpień 2005. 
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Prace BPTO po 2006 roku
Wraz z przekształceniami własnościowymi w spółce Synergia 99, zarządzającej 

terenami postoczniowymi, zmianie uległ także sposób planowania przestrzeni 
Młodego Miasta. Nowy właściciel – duńska firma Baltic property Trust – zlecił po- 
nowne opracowanie masterplanu dla przestrzeni Młodego Miasta. Zlecenie to 
przyjęła firma kierowana przez arch. Hendrika Hvidta z Danii. 

Co interesujące, mimo upływu czasu od wcześniej wykonywanych tego typu 
opracowań (choćby przez zespół z Politechniki Gdańskiej) rozwiązania zawarte 
w tym masterplanie w dużej mierze powtarzały ustalenia zawarte w poprzednich
dokumentach. Dowodzi to jedynie faktu, iż geometria przestrzeni Młodego Mia-
sta jest na tyle zdeterminowana przez istniejące elementy zagospodarowania,
że praktycznie nie można mówić o swobodnym sposobie jej kształtowania (patrz 
il. 6.31–6.36).

Uszczegółowieniem tych prac 
stała się seria raportów i studiów 
szczegółowych, w tym dotyczą-
cych sposobu realizacji ulicy Nowej 
Wałowej oraz możliwości zagospo- 
darowania zespołu Stoczni Cesar-
skiej. W tym ostatnim wypadku 
realizatorem zadań stała się firma 
Gareth Hoskins Architects. Także 
i w tym rozwiązaniu nie można 
mówić o jakiejś zasadniczej zmianie 
w sposobie projektowania obszaru 
– nowo przygotowane koncepcje 
stanowiły niejako uszczegółowie-
nie i doprecyzowanie wcześniej 
wypracowanych założeń, w tym – 
weryfikację niektórych koncepcji. 

6.31. Masterplan
dla Młodego

Miasta –
rysunek

podstawowy,
opracowanie

H. Hvidt
z zespołem,

2006 r.

6.30. Reddesign,
Stocznia

Cesarska –
plan ogólny.

Gdańsk,
sierpień 2005. 
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6.32. Masterplan
dla Młodego
Miasta –
użytkowanie
terenu,
opracowanie
H. Hvidt
z zespołem,
2006 r.

6.3. Masterplan
dla Młodego
Miasta –
hierarchia
przestrzeni
publicznych,
opracowanie
H. Hvidt
z zespołem,
2006 r.

6.34. Masterplan
dla Młodego
Miasta –
identyfikacja
obszarów,
opracowanie
H. Hvidt
z zespołem,
2006 r.
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Prace Atrium
Podobnie jak miło to miejsce w odniesieniu do prac prowadzonych przez BPTO, 

także kolejny właściciel terenów – firma Atrium – przygotowało uszczegółowioną 
koncepcję wynikającą ze wcześniejszych studiów. W tym wypadku przez szereg 
miesięcy promowana była koncepcja „Galerii Stocznia” – czyli dużej galerii hand-
lowej, która ma być zlokalizowana na działce po wschodniej stronie Drogi do Wol-
ności. W ramach tej struktury zaprojektowano także wieże mieszkalne i biurowe. 
Plany te zapewne będą weryfikowane, jednak przedstawiona koncepcja przez 
długi okres czasu funkcjonowała jako obowiązująca dla przedmiotowego obszaru 
(patrz il. 6.37–6.41).

6.35. Masterplan
dla Młodego

Miasta –
koncepcja

ukształtowania 
kluczowych
przestrzeni,

opracowanie
H. Hvidt

z zespołem,
2006 r.

6.36. Masterplan
dla Młodego

Miasta –
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zabudowy,

opracowanie
H. Hvidt

z zespołem,
2006 r.
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6.40. Wizualizacja
proponowanej
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opracowanie
A-Plan,

po 2007 r.
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opracowanie

A-Plan,
po 2007 r.
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Prace Drewnica Development
W odróżnieniu od opisanych powyżej, trzeci z kluczowych właścicieli terenu –

Drewnica Development – przygotował szereg autorskich propozycji ukształtowa- 
nia będącego w gestii firmy terenów. W tym celu podjęto ponownie współpracę 
z Atelier Loegler z Krakowa, która to firma – w kooperacji z trójmiejskimi architekta-
mi przygotowała szereg studiów dotyczących sposobów kształtowania terenów na 
zachód od układu Drogi do Wolności. Nosiły one nazwę „Shipyard City”. 

Prace społeczne – społeczna koncepcja
kształtowania Śródmieścia Gdańska –
projekt „Centrum Reaktywacja”, 2012–2013
Wszystkie opisane szczegółowo koncepcje kształtowania poszczególnych 

fragmentów przestrzeni Młodego Miasta wiązały się jednak z brakiem całościowej 
wizji dla szerzej zakrojonego obszaru. Pustkę tę w pewnym stopniu wypełniła kon-
cepcja zagospodarowania obszaru Śródmieścia, wypracowana w trybie uspołecz- 
nionym, w ramach projektu „Centrum – Reaktywacja”. 

Projekt został przygotowany i zrealizowany przez Forum Rozwoju Aglomeracji 
Gdańskiej (FRAG) – instytucję pozarządową podejmującą działania mające na celu 
propagowanie najlepszych pod względem funkcjonalnym, estetycznym, technicz-
nym, ekonomicznym, społecznym i środowiskowym, rozwiązań komunikacyjnych, 
urbanistycznych i architektonicznych na obszarze aglomeracji gdańskiej. W działa-
niach stowarzyszenia szczególny nacisk kładziony jest na pobudzanie udziału 
mieszkańców w dyskusji o rozwoju miasta. Dlatego też można uznać, iż projekt 
„Centrum – Reaktywacja” stanowił próbę wypracowania rozwiązań systemowych, 
wiążących się zarówno z określeniem kierunków zmian w odniesieniu do struktu-
ry funkcjonalno-przestrzennej dzielnicy, wniosków do polityki planistycznej w tym 
obszarze jak i w zakresie przygotowania i prowadzenia dialogu społecznego ma-
jącego na celu wspólne (przez wszystkich interesariuszy) wypracowanie rozwiązań 
w odniesieniu do dwóch pierwszych zagadnień.

Projekt „Centrum – Reaktywacja” miał na celu wypracowanie przez społecz-
ność lokalną podstawowych zasad kształtowania przestrzeni śródmieścia Gdańs-
ka. Działanie to obejmowało diagnozę problemów występujących na obszarze 
dzielnicy Śródmieście, znalezienie sposobów ich rozwiązania oraz określenie kie- 
runków rozwoju tego strategicznego dla miasta obszaru, przy bezpośrednim 
udziale społeczności lokalnej oraz wszystkich potencjalnych interesariuszy procesu 
rozwoju dzielnicy. Tym samym projekt przyczynić się miał do minimalizacji kon- 
fliktów pomiędzy aktorami „gry o przestrzeń” oraz do zwiększenia udziału społe- 
czeństwa w procesie planowania rozwoju miasta. Zespół realizujący projekt zakładał 
iż wypracowane w trakcie spotkań wnioski zostaną wprowadzone do zapisów 
nowelizowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
wykorzystane w formułowaniu innych polityk dla obszaru Śródmieścia. Do udziału
w przedsięwzięciu zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy miasta, a w sposób 
szczególny – mieszkańcy Śródmieścia. Utworzyli oni obywatelskie forum dialogu, 
a biorąc udział w serii warsztatów z udziałem innych interesariuszy procesu rozwo-
ju obszaru oraz specjalistów z zakresu urbanistyki, architektury, architektury krajo-
brazu, nauk społecznych i innych wypracowali kluczowe elementy finalnego doku-
mentu – studium rozwoju dzielnicy. 

Wprowadzeniem do projektu stało się określenie uwarunkowań wpływają-
cych na obecne procesy rozwoju i przekształceń Śródmieścia, w tym określenie 
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pól możliwych konfliktów. Na tym etapie realizowane były spotkania warsztatowe 
oraz badania ankietowe społeczności lokalnej. Ankiety, opracowane przez zespół 
projektu, służyły zasięgnięciu opinii grona społeczności lokalnej, szerszego niż 
tylko uczestnicy warsztatów. Informacje w nich zebrane stały się punktem wyjś-
cia do dalszych prac warsztatowych. Prowadzenie badań terenowych było także 
elementem promocji projektu. Na podstawie wyników ankiet oraz prac warszta-
towych określona została wizja rozwoju obszaru, a jej uszczegółowienie nastąpiło 
poprzez pracę nad poszczególnymi zagadnieniami problemowymi. Następnie, 
po zakończeniu pierwszej części prac nad całością dzielnicy, przystąpiono 
do szczegółowych prac warsztatowych. Wyodrębnienie roboczych obszarów 
poddzielnicowych pozwolilo na określenie docelowych wizji ich ukształtowania.
Po etapie opracowywania priorytetów dzielnicowych powrócono do poziomu 
całościowej analizy w celu określenia priorytetów strategicznych. Dokonano wów-
czas hierarchizacji priorytetów oraz ich integracji na poziomie urbanistycznym. 
Zakończeniem projektu stało się przygotowanie finalnej wizji ukształtowania 
obszaru oraz szczegółowych wytycznych dotyczących modyfikacji obecnej polity-
ki planistycznej miasta. Nastąpiło to przy aktywnym zaangażowaniu mieszkańców 
w proces projektowania przekształceń przestrzeni. Wyniki prac zostały przed-
stawione w trakcie konferencji podsumowującej projekt oraz w postaci zwartego 
raportu, który zostanie także opublikowany i udostępniony wszystkim zaintereso-
wanym. 

Praca przebiegała zgodnie z metodą pełnej partycypacji, co oznaczało podję-
cie przez grupę planującą dyskusji nad danym problemem i samodzielne wypra-
cowanie najlepszej opcji jego rozwiązania. Metoda ta pozwala na podjęcie dialogu 
pomiędzy poszczególnymi grupami interesu zanim powstanie sytuacja konflikto-
wa, tym samym minimalizując ryzyko jej wystąpienia na późniejszym etapie pro-
cesów rozwojowych. Metoda ta – znana także jako metoda „Charrette” – jest 
praktyką wielu krajów zachodnich, a jak dotychczas w niewielkim stopniu stoso-
wana w odniesieniu do budowania polityki rozwoju urbanistycznego w Polsce. 
Bazowała ona na przygotowaniu, przeprowadzeniu i podsumowaniu serii warszta- 
tów, przy czym każdy z nich miał jasno zdefiniowany cel, metodę prowadzenia oraz 
oczekiwane rezultaty. Całość prac została przygotowana w sposób umożliwiający 
wypracowanie założonego na wstępie efektu. Można tę metodę określić jako syn-
tezę projektowania strategicznego i urbanistycznego, przy kompleksowym wyko-
rzystaniu partycypacji społecznej.  

Przystępując do Projektu, przewidywano, iż weźmie w nim udział co najmniej 
50–70 mieszkańców, choć faktyczna liczba uczestników – zgodnie z zasadą, iż spot-
kania forum są otwarte dla wszystkich zainteresowanych – mogła być znacznie 
większa. W sytuacji wysokiej frekwencji prowadzono pracę w podgrupach, a na- 
stępnie syntezę uzyskanych wyników w toku prac plenarnych. Z uwagi na otwarty 
charakter spotkań w sposób naturalny występowała rotacja uczestników spotkań. 
W szczególności dotyczyło to spotkań, w trakcie których dyskutowano zagadnie-
nia odnoszące się do poszczególnych części Śródmieścia. Tak zarysowany program 
działań stanowił nowe i pionierskie w skali miasta przedsięwzięcie.

Na bazie wyników prac warsztatowych w odniesieniu do poszczególnych 
obszarów Śródmieścia przygotowano zbiorcze zestawienie wytycznych dotyczą-
cych kształtowania układów przestrzeni publicznych dzielnicy, zagospodarowy-
wania terenów wolnych lub wymagających daleko idących przekształceń funkcjo- 
nalno-przestrzennych, jak i terenów wymagających podjęcia działań rewitalizacyj- 
nych. Wyniki tych prac zaprezentowano w postaci graficznej. I tak, w odniesieniu 
do układu przestrzeni publicznych zaprezentowano oczekiwany charakter funk-
cjonalny i architektoniczny poszczególnych elementów układu. Zgodnie z przy-
jętą wcześniej metodologią na rycinach zaprezentowano jedynie te elementy 
układy przestrzeni publicznych, które wymagają podjęcia kompleksowych działań. 
Pominięto na tych rysunkach natomiast elementy istniejące, dobrze wykształcone 
i funkcjonujące. Jednocześnie należy pamiętać, iż nie we wszystkich wypadkach 
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6.42. Centrum – Reaktywacja. Określenie lokalizacji
nowych funkcji miejskich,
opracowanie P. Lorens z zespołem, 2013 r.

6.43. Centrum – Reaktywacja. Określenie funkcji
poszczególnych części Śródmieścia,
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6.44. Centrum – Reaktywacja. Określenie charakteru
architektonicznego nowych inwestycji,
opracowanie P. Lorens z zespołem, 2013 r.

6.45. Centrum – Reaktywacja. Określenie charakteru
funkcjonalnego przestrzeni publicznych,
opracowanie P. Lorens z zespołem, 2013 r.
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wyniki prac warsztatowych były jednoznaczne – co 
oznacza, iż przyszli projektanci tych przestrzeni będą 
musieli podjąć wysiłek powiązania rozmaitych spo-
sobów ich kształtowania. Podobnie zaprezentowa-
no określony w trakcie sesji warsztatowych charak-
ter funkcjonalny i architektoniczny nowego zagos- 
podarowania terenów wolnych lub wymagających 
kompleksowych przekształceń. Zagospodarowanie 
tych terenów wiązać się będzie z wytworzeniem 
nowej jakości przestrzeni i wykreowaniem nowych 
korytarzy rozwoju urbanistycznego w obszarze 
Śródmieścia. Ostatnim elementem stało się określe-
nie charakteru działań rewitalizacyjnych w odniesie-
niu do wyróżnionych terenów. Działanie to związa- 
ne jest w mniejszym stopniu z przekształceniami 
przestrzennymi (jeśli już, to raczej z odnową istnie-
jących struktur), a raczej obejmuje ono zadania zwią-
zane z kompleksowym ożywieniem społecznym 
i gospodarczym.

Wszystkie te elementy składają się na komplek-
sową koncepcję przekształceń obszaru Śródmieścia 
jako przestrzeni spójnej, a jednocześnie przestrzen-
nie zróżnicowanej, zgodnie z wnioskami wyrażany-
mi w trakcie prac warsztatowych. Co istotne, niesły-
chanie ważną rolę w opracowaniu tym pełnią tereny 
Młodego Miasta i Polskiego Haka, będące niejako 
naturalnym terenem rozwojowym funkcji śródmiej- 
skich (patrz il. 6.42–6.48).

6.46. Centrum – Reaktywacja. Określenie charakteru
arcitektonicznego przestrzeni publicznych,
opracowanie P. Lorens z zespołem, 2013 r.

6.47. Centrum – Reaktywacja. Określenie
charakteru działań rewitalizacyjnych,
opracowanie P. Lorens z zespołem, 2013 r.

6.48. Wnioski płynące
z projektu Centrum – Reaktywacja, 2013 r.
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Poodsumowanie
PIERWSZE REALIZACJE – PROBLEM WYSOKIEJ JAKOŚCI PRZESTRZENI

Przyjęcie planów zagospodarowania przestrzennego dla Młodego Miasta nie 
zakończyło jednak procesu projektowego. Szybko bowiem przekonano się, iż jednym 
z najważniejszych wyzwań jest zapewnienie wysokiej jakości przestrzeni miejskiej. 
W tym kontekście wymienić należy takie kwestie jak kompleksową realizację infra-
struktury miejskiej, zagospodarowanie przestrzeni publicznych i zagwarantowanie 
jakości architektonicznej.

Kompleksowa realizacja nowej infrastruktury miejskiej stała się więc jednym 
z priorytetów projektowych. Dotyczyło to zarówno infrastruktury podziemnej, 
jak i – a może przede wszystkim – sieci ulicznej. Rozwiązania przyjęte w planie za-
gospodarowania przestrzennego przerzucały ten obowiązek na inwestorów, 
z wyjątkiem ulicy Nowej Wałowej oraz jej połączeń z istniejącym układem. Oznacza 
to, że realizacja kluczowych dla rozwoju dzielnicy połączeń musi czekać na swo-
ją kolej. Nie jest także przesądzony kształt przestrzenny tego powiązania – wszak 
nowa arteria może być kształtowana w różny sposób. Konieczne jest więc szuka-
nie takich rozwiązań, które zapewnią w miarę szybką realizację, a jednocześnie po-
zwolą na wykreowanie ulicy w sposób pozwalający na wzmocnienie unikatowej 
w skali metropolii tożsamości obszaru.

6.49. Budynek
Europejskiego
Centrum
Solidarności,
widok
od południa.                        
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Równie istotnym zagadnieniem stało się zagospodarowanie przestrzeni pu- 
blicznych – w tym zarówno będących w gestii miasta (jak wspomniana poprzednio 
„Droga do Wolności”), jak i pozostających w dyspozycji właścicieli terenu. W ich 
skład wchodzi m.in. bulwar nadwodny, stanowiący kontynuację Długiego Pobrze- 

6.50. Budynek
biurowy

Tryton
Business

House.

6.51. Muzeum
II Wojny

Światowej
(w budowie).



ża. Ale nawet tego typu układ nie będzie jednorodny – ma on za zadanie połączyć 
ze sobą szereg obszarów o różnym charakterze i – docelowo – różnej architekturze. 
Oznacza to konieczność starannego przemyślenia architektury całego systemu 
przestrzeni publicznych Młodego Miasta, a także jego połączeń z istniejącą struk-
turą. Wiązać się to także musi z jasnym określeniem – jeszcze przed rozpoczęciem 
inwestycji kubaturowych – sposobu finansowania i utrzymania tych przestrzeni. Je-
dynie wówczas wypracować można rozwiązanie, zapewniające możliwie najlepszy 
sposób ukształtowania przestrzeni publicznej Młodego Miasta.

Ostatnim wreszcie zagadnieniem jest sposób architektonicznej koordynacji 
realizowanych na tym ogromnym obszarze inwestycji. Pomijając kwestię intensyw- 
ności, niezmiernie istotnym jest zapewnienie harmonii urbanistycznej całości obsza-
ru. Oznacza to konieczność koordynacji sposobu zagospodarowywania poszcze-
gólnych działek i ich zespołów, tak aby w efekcie uzyskać spójną całość. Dotyczy 
to zarówno działek bezpośrednio sąsiadujących, jak i całych zespołów – nie moż-
na dopuścić do sytuacji, gdy poszczególne fragmenty Młodego Miasta – rozcięte 
układami infrastrukturalnymi – kształtowane będą w odmienny sposób. Spowo- 
dowałoby to powstanie odizolowanych wizualnie „wysp inwestycji”, i doprowa- 
dziło do zaprzepaszczenia szansy wykreowania na tym terenie nowego fragmentu 
spójnego przestrzennie miasta. W tym kontekście interesującym rozwiązaniem 
stało się zorganizowanie szeregu konkursów – w tym na realizację Europejskiego 
Centrum Solidarności, aranżacji Drogi do Wolności, Muzeum II wojny światowej czy 
obiektów mieszkaniowych lub biurowych. Generalnie rzecz biorąc, wyniki prze-

6.52. Apartamentowiec
na Brabanku.                         
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6.53. Tereny
postoczniowe

po wtórnym
podziale

geodezyjnym.                        

prowadzonych w tym trybie działań są bardzo dobre, a realizowane (lub już działa-
jące) obiekty charakteryzują się dobrym odbiorem społecznym (patrz il. 6.49–6.52).

Niezależnie jednak od rangi i stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych 
przedsięwzięć udało się w okresie od 1989 do 2015r. ustabilizować strukturę dziel-
nicy, która teraz zaczyna być powoli wypełniana przez tkankę miejską (patrz il. 6.53). 

Piotr Lorens





7
ROZDZIAŁ

PRZYGOTOWANIE 
PROJEKTU 
MIEJSKIEGO
2000–2015



Historia współczesnych przekształceń terenów młodomiejskich wskazuje, 
że nie jest to tylko opowieść o zagospodarowaniu obszaru uwalnianego od prze-
mysłu ciężkiego, w strefie oddziaływania miasta rozwijającego się od tysiąca lat. 
Nie mamy też do czynienia ze zwykłym,  choć wielkoskalowym projektem dewelo-
perskim. Trudno również powiedzieć, że jest to tylko projekt rewitalizacji terenu po-
przemysłowego albo realizacja kolejnego zamierzenia gospodarczo-politycznego, 
w efekcie którego ma powstać nowa dzielnica Gdańska. Nie jest to także projekt 
konserwatorski, którego celem jest zamknięcie kilkudziesięciu hektarów w cen-
trum miasta i zamiana go w muzeum-skansen XIX-wiecznego, pruskiego przemy- 
słu stoczniowego i późniejszego, PRL-owskiego zakładu lub w innym ujęciu, 
w solidarnościowy park tematyczny.

Można powiedzieć, że przedsięwzięcie to składa się z wielu różnych komponen-
tów, także po części wymienionych powyżej, które w rezultacie mają się różnić i to 
zarówno strukturalnie, gospodarczo, jak i kulturowo. 

Ponieważ w rozdziale tym będzie mowa o „przygotowaniu i rozwoju projektu 
przedsięwzięcia miejskiego”, na wstępie podjęto próbę jego zdefiniowania. Jest to 
o tyle ważne, że bez jasnego zrozumienia istoty tego przedsięwzięcia, nie będzie 
można trafnie opisać i zrozumieć nie tylko zastosowanych w praktyce sposobów 
i narzędzi jego zarządzania, ale też nie uda się trafnie odpowiedzieć na funda-
mentalne pytania: po co, dla kogo i w jaki sposób przedsięwzięcie to ma być reali- 
zowane? 

 Młode Miasto
jako habitat
W odniesieniu do człowieka wyrażenie to oznacza siedlisko-miejsce zamiesz-

kania, pracy i wszechstronnego rozwoju, spełniające współczesne wymogi gosp-
odarcze, techniczne, środowiskowe i społeczno-kulturowe, gdzie człowiek znajduje 
najdogodniejsze warunki życia1. Z perspektywy europejskiej warunki takie można 
znaleźć przede wszystkim w miastach małych i średnich (za wyjątkiem Paryża 
i Londynu, które należą do kategorii światowych megamiast). 

Do miast oferujących najlepsze warunki życia należą przede wszystkim te ośro-
dki, które mają zdolność do współpracy nie tylko na poziomie regionalnym i kra-
jowym, ale także międzynarodowym. A więc: 

• uczelnie i poziom edukacji przyciągający studentów międzynarodowych, 
• warunki prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak w najbardziej roz- 
winiętych europejskich obszarach zurbanizowanych, połączone ze zdolnością 
do współpracy międzynarodowej,
• poziom i różnorodność życia kulturalnego jak w najlepszych centrach euro- 
pejskich, inspirujące rozwój kapitału kulturowego zarówno jednostek, jak i grup 
społecznych,
• przyjazne gęste otoczenie społeczne2, sprzyjające budowie kapitału społecz- 
nego, charakteryzujące się synergiczną współpracą na poziomie metropolital-
nym,
• oryginalną tożsamość miejsca opartą na chronionym i rozwijanym dziedzic- 
twie historycznym, 
• urbanistykę, architekturę i infrastrukturę spełniającą oczekiwania XXI wieku, 
ale w dialogu z wybranymi, najwartościowszymi przykładami zabudowy histo- 
rycznej.

202

1 J. Lipiński, Rewitalizacja dogęszczająca tkanki miejskiej
    poprzez współpracę publiczno-prywatną, 2011.

2 J. Rudniański, Elementy prakseologicznej teorii walki,
   Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 22.
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Przedstawione wyżej pożądane cechy obszaru zurbanizowanego
wyraźnie wskazują, że w wypadku Gdańska (w ramach szeroko ro- 
zumianego Trójmiasta) modelowy organizm miejski może zaistnieć 
w formule rozwiniętego, północnoeuropejskiego miasta inteligent-
nego o charakterze metropolii, i to w samym jej rdzeniu – tam gdzie 
możliwe jest synergetyczne skupienie funkcji metropolitalnych3. 

Rdzeń metropolitalny, zdefiniowany w Trójmieście dość dobrze od lat i okre-
ślany jako „Centralne Pasmo Usługowe” (CPU), ciągnie się przez 22 km między 
śródmieściami Gdańska i Gdyni, z możliwymi do wyróżnienia kilkunastoma stre-
fami węzłowymi i jak pokazały badania, absolutną większością celów ruchu metro-
politalnego4. Trzeba też odnotować, że współcześni urbaniści, biorąc pod uwagę 
złożony i wielowarstwowy charakter tego pasma i różne sposoby jego transformacji,  
chętnie by odeszli od określenia „usługowe”, zamieniając je na bardziej adekwatne 
„rozwojowe” czy wprost „metropolitalne”. Inni wskazują na zbytnie uproszczenie 
określenia „węzeł rozwojowy”. Ale nie zmienia to istoty rzeczy – pasmowości roz- 
woju ze szczególnym wskazaniem na strefy charakteryzujące się ponad przecięt-
nym zagęszczeniem funkcji metropolitalnych.

Ale tylko niektóre ze wspomnianych obszarów węzłowych posiadają wystarcza-
jący potencjał rozwoju jednocześnie miastotwórczego, jak i metropolitalnego oraz 
wyjątkowe cechy charakterystyczne dla lokalnej, pomorskiej tożsamości, takie jak: 

• nadwodne położenie w bezpośrednim styku z aktywnością portowo-stocz- 
niową,
• potencjał przestrzenny umożliwiający realizację zabudowy śródmiejskiej o kry-
tycznej masie około jednego miliona metrów kwadratowych powierzchni 
użytkowych, 
• dziedzictwo historyczno-kulturowe znane powszechnie nie tylko w basenie 
Morza Bałtyckiego ale również w kontekście światowym.

Jak to pokazano w zasygnalizowanym wcześniej artykule w obrębie Trój-
miasta istnieją praktycznie tylko dwa potencjalne, metropolitalne węzły rozwo-
jowe, posiadające większość z wymienionych powyżej cech. Są to:

• Gdyńska Strefa Rozwoju Centrum Miasta wraz z Forum Morskim,
• Młode Miasto w Gdańsku.

Młode Miasto jako węzeł
rozwoju metropolitalnego
O ile jednak Gdyńska Strefa Rozwoju (w dużej mierze już w fazie realizacji) od-

grywa dużą rolę w skali Trójmiasta z potencjałem oddziaływania w  basenie Morza 
Bałtyckiego, to Młode Miasto w Gdańsku może pretendować w przyszłości do po-
zycji czołowego węzła szeroko rozumianego Gdańskiego Obszaru Metropolitalne-
go (GOM), obecnie (rok 2015/16) Obszaru Metropolitalnego Gdańsk–Gdynia–
Sopot, a więc  regionu ważnego nie tylko w skali krajowej, ale też europejskiej. 
Właśnie w takiej perspektywie Młode Miasto ma szanse wykorzystać w pełni swój 
potencjał gospodarczy, kulturowy i społeczny. W dalszej części opracowania podję-
ta zostanie próba zdefiniowania istoty projektu.

3 J. Lipiński, Dyskurs metropolitalny na przykładzie Trójmiasta, 2013.
  
4 B. Bańkowska, L. Michalski, B. Szwankowska, D. Połońska, 2006,
   Identyfikacja i potencjał rozwojowy funkcjimetropolitalnych w obszarze metropolitalnym Trójmiasta.
   Skrót ekspertyzy opublikowany w opracowaniu
   Studia Nad Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta, red. F. Pankau,
   Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.



204

Młode Miasto to przedsięwzięcie urbanisty- 
czne w północnej części gdańskiego Śródmieś-
cia, rozwijane w procesie rewitalizacji terenów 
poprzemysłowych. Jego celem jest zbudowa- 
nie nowoczesnego ośrodka miejskiego aspiru-
jącego do pozycji węzła metropolitalnego 
w rdzeniu Centralnego Pasma Usługowego 
Trójmiasta, posiadające cechy nadwodnego
obszaru rozwoju o potencjale 1 miliona metrów 
kwadratowych powierzchni użytkowych, roz- 
wijającego wielkie dziedzictwo historyczno-
-kulturowe, z powstałym tutaj ruchem „Soli-
darności” na czele.

Dla celów roboczych można przyjąć powyższe określenie tego projektu, 
zastrzegając możliwość zmian i przedstawiania alternatywnych modeli w mi-
arę opisywania rozwoju przedsięwzięcia. Warto również zwrócić uwagę, że tak 
zdefi- niowany program rozwojowy w obrębie gdańskiego Śródmieścia jest 
możliwy do zrealizowania tylko pod warunkiem dopuszczenia rewitalizacji 
tego obszaru i jego zabudowy w formie współczesnego organizmu miejskie-
go. Inne pomysły dotyczące przyszłości tego obszaru, polegające głównie na 
stworzeniu wielkoskalowego skansenu przemysłowo-historycznego, w praktyce 
znacznie utrudnią powstanie nowej, współczesnej dzielnicy gdańskiego śród-
mieścia. Ponieważ kwestie te nawet po kilkunastu latach od uchwalenia planów 
miejscowych ciągle budzą wątpliwości, warto raz jeszcze skomentować ich isto-
tę i podstawowe argumenty za i przeciw planowanej i realizowanej rewitalizacji.

Istota planowanej
transformacji
terenów postoczniowych
W przypadku Młodego Miasta, mówiąc o transformacji/rewitalizacji, jest 

oczywiste że nie chodzi o przywrócenie/odbudowanie funkcji wielkoprzemy- 
słowych, w tym stoczniowych, na przekształcanym terenie. Lokowanie i utrzy-
mywanie w śródmieściu XXI-wiecznego miasta klasycznego przemysłu ciężkiego 
(brudnego, hałaśliwego, z negatywnym wpływem na środowisko), rozumianego 
tradycyjnie jako ogromny zakład produkcyjny zatrudniający wiele tysięcy robotni- 
ków mieszkających w dodatku w otaczających zakład obozowych osiedlach, jest 
anachronizmem gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Ta dziewiętnasto- 
wieczna koncepcja była podtrzymana i kontynuowana w Gdańsku w okresie 
po drugiej wojnie światowej ze zrozumiałych i uzasadnionych wtedy względów 
gospodarczych i politycznych.

W powojennym okresie odbudowy kraju i pod parasolem centralistycznej 
gospodarki PRL-u, a także na konkretnym etapie rozwoju polskiej gospodarki odbu-
dowa i rozwój Stoczni Gdańskiej, nawet w jej historycznych ramach i przy pomocy 
przestarzałej infrastruktury, miała głęboki sens, zarówno ekonomiczny, jak i spo- 
łeczny. Ale kontynuacja tego przedsięwzięcia w dwudziestym pierwszym wieku 
bez transformacji przestrzennej, organizacyjnej i ekonomicznej po prostu nie ma 
przyszłości, co nie oznacza, że przemysł stoczniowy się przeżył i nie może znaleźć 
swojego miejsca na rynku również dzisiaj. Wszystko wskazuje na to, że okres bu-
dowy w stoczniach bałtyckich dużej ilości wielkotonażowych statków handlowych5 
lub potężnych flot wojennych, bezpowrotnie się skończył. Konkurowanie w tym 
zakresie ze stoczniami azjatyckimi nie ma obecnie uzasadnienia ekonomicznego. 

7.1. Metropolia
Gdańsk–Gdynia–Sopot
z zaznaczonym
placem Solidarności,
centralnym punktem 
Młodego Miasta
w Gdańsku – jednego 
z węzłów rozwojowych 
metropolii. Źródło:
Plac Solidarności,
Synergia 99,
Gdańsk 2000.
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Jednak stosunkowo ograniczone tonażowo i liczbowo, ale skomplikowane, 
nowoczesne i wyspecjalizowane jednostki pływające dalej mogą i powinny być 
produkowane na polskim Wybrzeżu. Tak jak gdański port ewoluował od starego 
siedliska na Motławie, poprzez XIX-XX wieczne kanały Martwej Wisły i Nowy Port, 
aż do nowoczesnego Portu Północnego mogącego przyjmować największe statki 
wpływające na Bałtyk, podobnie stocznie – od historycznej Łasztowni i Braban-
ku począwszy, poprzez  tereny młodomiejskie, na Polskim Haku i wzdłuż kanałów
portowych – podlegają procesom ewolucji technicznej, ekonomicznej i prze- 
strzennej. 

W wypadku nadwiślańskich terenów Stoczni Gdańskiej oraz innych zakładów 
produkcyjnych i miejskich, leżących na styku z terenami Starego Miasta, było tyl-
ko kwestią czasu i okoliczności przekształcenie ich w obszar rozwojowy gdańskie-
go Śródmieścia. Mimo że wszystkie te aspekty zostały już zasygnalizowane w po-
przednich rozdziałach, warto powrócić do nich jeszcze raz, gdyż o ile opinia 
publiczna rozumie i akceptuje zmianę funkcji i kompletną przebudowę np. gdańsk-
iej elektrociepłowni na Ołowiance (która stała się na przełomie wieków Gdańskim 
Centrum Muzyczno-Kongresowym a przede wszystkim domem Polskiej Filharmo-
nii Bałtyckiej w Gdańsku, podobnie jak wiele innych przedsięwzięć transformacyj- 
no-rewitalizacyjnych w Gdańsku i innych miastach europejskich) czy też zaprzesta- 
nie już wiele lat temu produkcji gazu tuż za ogrodzeniem Stoczni (w procesie 
odgazowania węgla), to ciągle, ze względów historycznych i zarazem sentymental-
nych („wielka stocznia”, „kolebka »Solidarności«”, „tu spędziliśmy najważniejszą część 
życia”), wielu ludzi nie może się pogodzić, że zakład produkcyjny (a takim Stocznia 
Gdańska cały czas chciała i chce być) kończy swoją działalność w danej lokalizacji 
i strukturze de facto XIX wiecznej i przenosi swoje centrum produkcyjne w in- 
ne miejsce – na Wyspę Ostrów, gdzie istnieją warunki do rozbudowy i nadania mu 
nowoczesnej struktury współczesnego przedsiębiorstwa (czy też klastra różnych 
przedsięwzięć z dziedziny gospodarki morskiej). 

Uwalniane stopniowo tereny na zachodnim brzegu Wisły mają potencjał 
przekształcenia ich z czasem w nową dzielnicę Gdańska. Powiedzmy wprost: nie 
w formie skansenu przemysłowo-historycznego, zamkniętego i odseparowanego 
od tkanki miejskiej muzeum na kilkudziesięciu hektarach w śródmieściu metropolii  
tylko, zachowując oczywiście najwartościowsze elementy dziedzictwa historycz- 
no-kulturowego, w postaci nowoczesnego ośrodka miejskiego, czyli atrak-
cyjnego i przyjaznego mieszkańcom siedliska, rozumianego jako miejsce 
zamieszkania, pracy i wszechstronnego rozwoju, zintegrowanego z history-
cznym śródmieściem Gdańska. W dodatku nadwodna lokalizacja tego obszaru 
pozwoli miastu „zbliżyć się do wody” nie tylko w aspekcie krajobrazowym, ale także 
jako miejsce dla przystani jednostek pływających rzecznych i pełnomorskich, z po-
łożeniem akcentu na żeglugę pasażerską. Z drugiej strony dziedzictwo historyczne 
i kulturowe może się stać solidną i atrakcyjną podwaliną nowego etapu rozwoju tej 
części miasta. Wszystko to jest możliwe tylko pod warunkiem dopuszczenia rewita- 
lizacji, w wyniku której obszar poprzemysłowy zostanie przekształcony w centro-
miejski obszar rozwojowy gdańskiego Śródmieścia.

W tym właśnie duchu zarówno władze Gdańska, jak i ówcześni właściciele 
Stoczni Gdańskiej, czyli konsorcjum Stoczni Gdynia,  na przełomie XX i XXI wie-
ku zapraszali prywatnych inwestorów krajowych i międzynarodowych do udziału 

5 Największym statkiem zbudowanym dotychczas
   był zbiornikowiec zbudowany w Japonii w 1976 r.
   o następujących parametrach: DWT 564,763, dł. 458,4 m,
   szer. 68,9 m, wys. boczna burty 25,7 m, zanurzenie 24,5 m.
   Statek ten został zezłomowany w latach 2009/10.
   Największe kontenerowce wpływające do DCT Gdańsk mają 400 m długości,
   zanurzenie 16,5 m, i mogą pomieścić do 15 tys. TEU (kontenerów 20-stopowych).
   Największy statek w stoczniach polskich zbudowano w Stoczni Gdynia:
   kontenerowiec 57 tys. DWT, dł. 286 m, szer. 32 m.
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w miejskim i nadwodnym projekcie rozwojowym, namawiając ich by użyli całego 
dostępnego na rynku know-how oraz jak najpełniejszego finansowania głównie 
ze źródeł prywatnych. Świadczy o tym historia spółki Synergia 99 i kolejnych in-
westorów prywatnych z jednej strony, a z drugiej, zaangażowanie instytucji publi-
cznych w studia urbanistyczne, planistyczne, inicjowanie konkretnych przedsię- 
wzięć i inwestycji jak choćby Europejskiego Centrum Solidarności czy też współ- 
udział w budowie i finansowaniu głównej drogi komunikacyjnej a także wspieranie 
inicjatyw społecznych (jak np. organizacja Rady Interesariuszy Młodego Miasta, 
inicjatywy organizacji pozarządowych), kulturowych (koncerty, wydarzenia arty-
styczne, wystawy, itd.) czy symbolicznych jak projekt Drogi do Wolności. Wszystkie 
te działania wsparte budżetami publicznymi i prywatnymi zakładały otwarcie 
na miasto zamkniętych poprzednio terenów przemysłowych, prowadząc do ich 
transformacji i scalenia z urbanistyczną strukturą miasta historycznego.  

Jak jednak czas pokazał, równolegle istniały całkiem znaczące środowiska 
przeciwne idei budowania na tym terenie nowej dzielnicy Gdańska, preferujące 
tradycyjny model ochrony dziedzictwa kulturowo-społecznego w postaci muzeum -
-skansenu przemysłowo-historycznego lub nawet ściśle chronionego pomnika his-
torii na 70 ha w centrum miasta. Dla środowisk tych idea budowy nowej gdańskiej 
dzielnicy na nadrzecznych terenach poprzemysłowych, a w szczególności konkret-
ne działania inwestycyjne ze swej istoty są „drastyczną ingerencją w przemysło- 
wy historyczny krajobraz miejski, […] dezintegrującą dotąd jednolity teren”6. Trzeba 
dodać, że projekt ścisłej ochrony konserwatorskiej, z wykluczeniem klasycznie ro-
zumianej rewitalizacji (rozumianej choćby tak jak w Ustawie o rewitalizacji – patrz 
przypis 15), jako całkowicie niekomercyjny i pozbawiony podstaw ekonomicznych, 
musiałby być finansowany prawie całkowicie z funduszy publicznych, czyli z kiesze-
ni podatników. 

Te dwie idee, „miejskiego rozwoju” i „konserwatorskiej zamrażarki” przeplatają 
się przez 15 lat z różnym natężeniem od jednego do kolejnego punktu przesilenia. 

A wszystko dotyczy przecież zasadniczej 
różnicy w podejściu do rzeczywistości.
Albo – akcentujemy podejście historycz-
ne, zużywając energię głównie na „kon-
serwację” (ale jak pokazała praktyka, wy- 
cinając przy okazji z pamięci to, co z róż-
nych względów jest niewygodne w pro-
cesie „selektywnej rewitalizacji pamięci”)
i na przedłużenie żywota przemysłu cięż-
kiego w śródmieściu miasta, ogranicza-
jąc jednocześnie do minimum plany ro-
zwoju urbanistycznego i nie dopuszcza-
jąc tych terenów do integracji z miastem, 
albo przekierowujemy naszą aktywność 
na teraźniejszość i przyszłość, budując 
nową dzielnicę zintegrowaną z resztą 
miasta, gdzie ludzie mieszkają, pracują 
i odpoczywają, z zachowaniem najwar-
tościowszych elementów dziedzictwa 

i z oczywistą obecnością zarówno elementów historycznych, jak i nowoczesnej 
gospodarki morskiej. Oczywiście nie chodzi tutaj o wyeliminowanie jednego z tych 
wątków, ale o ich właściwe proporcje podczas transformacji terenów poprzemy- 
słowych. 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę choćby te dwie różniące się opcje oraz nałożymy 
na to cykle rozwoju gospodarczego, rozgrywki polityczno-związkowe i zwykłe

7.2. Tereny
Stoczni Gdańskiej
i Starego Miasta
w Gdańsku
z lotu ptaka,
widok od północy.
Stan przed
rokiem 2000.

6 W. J. Affelt, Technitas. Konteksty dziedzictwa kulturowego techniki,
   Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Zabrze 2015, s. 249.
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poważne trudności realizacyjne, to zrozumiemy, że mamy do czynienia z nie-
zwykle ambitnym projektem pod każdym względem.

Jak w tej sytuacji dobrać właściwe metody i procedury realizacyjne, jak 
znaleźć specjalistów i nakłonić ich do pracy przy tak niecodziennym projekcie, 
wreszcie jak zabezpieczyć finansowanie na cały, wieloletni zapewne okres przy-
gotowawczy – o tym będzie mowa w tym rozdziale. Na początek podjęta zostanie 
próba spojrzenia na to przedsięwzięcie z różnych perspektyw, które mogą uła-
twić zrozumienie istoty procesów zachodzących na rewitalizowanych terenach 
postoczniowych. 

Powróćmy raz jeszcze do sytuacji z lat 1998–1999, kiedy jak to pokazano 
w poprzednich rozdziałach, bezpośredni inicjatorzy tego przedsięwzięcia – syn-
dyk masy upadłościowej Stoczni Gdańskiej oraz Stocznia Gdynia – w nawiązaniu 
do rezultatów prac studialnych wykonanych wcześniej przez specjalistów z Po-
litechniki Gdańskiej, mieli na celu przede wszystkim ochronę i rozwój działalności 
gospodarczej Stoczni Gdańskiej. Wszystkie pomysły, w tym także te, które do-
tyczyły zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikały z głównej przesłan-
ki – uratować i kontynuować produkcję stoczniową i związane z tym miejsca 
pracy przy pomocy środków finansowych uzyskanych od inwestorów zaintereso-
wanych komercyjnym zagospodarowaniem uwalnianych od produkcji terenów. 
A więc sytuacja ta była rezultatem okoliczności gospodarczych, społecznych i po- 
litycznych związanych z transformacją zakładu przemysłu ciężkiego w nowych 
warunkach ustrojowych oraz kontekstu przestrzennego, urbanistycznego i histo-
rycznego samych terenów postoczniowych. Z tym że z punktu widzenia syndyka, 
priorytetem było oczywiście wyklarowanie sytuacji Stoczni Gdańskiej, a kwestia 
zmiany przeznaczenia terenów uwalnianych od produkcji była wtórnym rezul-
tatem rozwiązania przyjętego ostatecznie przez Stocznię Gdynia.

Alternatywą było podjęcie przez syndyka standardowego postępowania 
polegającego nie na utrzymywaniu produkcji i miejsc pracy, tylko na szybkiej, 
likwidacyjnej wyprzedaży majątku i zaspokajaniu wierzycieli, przy czym jedynymi 
i częściowymi beneficjentami tego procesu byłyby prawdopodobnie tylko nie- 
które podmioty państwowe i to w perspektywie krótkoterminowej. Stocznia wraz 
z miejscami pracy, i to bez względu na to, jak potoczyłby się proces wyprzedaży,  
znikłaby wtedy bezpowrotnie jako przedsiębiorstwo produkcyjne. Zarówno syn-
dyk masy upadłościowej, jak i członkowie zarządu Stoczni Gdynia i nowej Stoczni 
Gdańskiej podjęli zatem znaczne ryzyko, wchodząc na ścieżkę utrzymywania 
produkcji. Paradoksalnie, z powodu swojej aktywności i dbałości o miejsca pra-
cy, zostali przymusowymi uczestnikami procesów sądowych wszczętych z ini- 
cjatywy związków zawodowych Stoczni Gdańskiej (głównie NSZZ „Solidarność”), 
oraz organizacji społecznych (jak np. Stowarzyszenie Akcjonariuszy i Obrońców 
Stoczni Gdańskiej „Arka”). Także inni uczestnicy procesów transformacji byli ofi-
arami oskarżeń, śledztw i nękania. Po latach, procesy skończyły się uniewinnie-
niami, atmosfera znacznie się poprawiła. Wielu aktorów tych wydarzeń nie pow-
róciło już do czynnej roli w gdańskim przedsięwzięciu.

Równolegle można postawić post factum tezę, że uczestniczące w procesie 
upadłości i sprzedaży masy upadłości podmioty publiczne, takie jak Skarb Państwa, 
agendy rządowe, sądy a także asystujące na każdym etapie władze samorządowe, 
rozpoczęły tym samym swoisty, bo nienazwany wprost, proces wielkiej rewitalizacji 
całego obszaru z kluczowym udziałem inwestorów prywatnych i banków, a te z kolei 
podjęli bardzo ryzykowne decyzje, inwestując własny czas, umiejętności i pieniądze 
w przedsięwzięcie o tak wielu niewiadomych i o dużym, często niezidentyfikowanym 
ryzyku. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, nie była to przemyślana rewita- 
lizacja z kluczową rolą podmiotów publicznych, ale raczej dostosowywanie się 
do logiki procesów rynkowych. 

W kolejnej części opracowania przedsięwzięcie to zostanie przedstawione 
z perspektywy różnych podmiotów – interesariuszy procesów transformacji tego 
obszaru.
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Perspektywa rewitalizacyjna
Z punktu widzenia „typologii” prowadzenia tego przedsięwzięcia, od strony 

technicznej jest to projekt o charakterze „brownfields redevelopment”, którego 
istotą jest Rewitalizacja zanieczyszczonego obszaru poprzemysłowego.

 

„Brownfields” to zdegradowany teren poprzemysłowy dotknięty skut-
kami dotychczasowego użytkowania pochodzącymi także z zewnętrzne-
go obszaru oddziaływania, niewykorzystujący swego potencjału, mogący 
mieć lub mający problemy środowiskowe, położony głównie w obszarach 
zurbanizowanych, wymagający interwencji w celu przywrócenia mu stanu 
pożytecznego wykorzystania7. 

Powyższa definicja została przyjęta już wiele lat temu przez organizację
CABERNET, która jest multidyscyplinarnym, europejskim stowarzyszeniem pro-
fesjonalistów zajmujących się rewitalizacją terenów zdegradowanych. Definicja 
problemu  i związane z nim stale ewoluujące dobre praktyki wykorzystywane 
są przez różne podmioty na całym świecie. Dla przykładu można podać, że Bank 
Światowy, poprzez swój departament Europy i Azji Centralnej przygotował 
do wykorzystania specjalny „Przewodnik” będący zbiorem praktycznych wska-
zówek, jak postępować z podobnymi terenami zdegradowanymi8. Z kolei sam 
proces rewitalizacji obszarów zdegradowanych można zdefiniować w następu-
jący sposób:

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (brownfields redevelopment) 
to proces wielokierunkowych zmian o charakterze interwencji na obszarach 
zdegradowanych środowiskowo, społecznie i ekonomicznie (zwykle tere- 
nów poprzemysłowych położonych w strefach zurbanizowanych) które 
mają doprowadzić do ich publiczno-prywatnej rewitalizacji i uzyskania 
w efekcie nowego, wartościowego habitatu bez konieczności aneksji nie-
zurbanizowanych terenów zielonych.
 

Problem rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenach zurbani- 
zowanych pojawił się też wiele lat wcześniej w ramach różnych inicjatyw w Unii 
Europejskiej. Było jasne, że wraz z planowanym przystąpieniem Polski do Unii 
Europejskiej pojawią się także nowe narzędzia rewitalizacyjne wypróbowane 
już wcześniej w UE, wraz z rożnymi formami wsparcia finansowego. Wszystkie 
te inicjatywy były przygotowywane co najmniej w formie pilotażowej już od lat 
2000–2002. 

Trzeba też dodać, że już w latach 90. XX wieku, w rozwiniętych państwach 
zachodu kwestia rewitalizacji była całkowicie opisana i skodyfikowana i to „w sze-
rokim i wielowątkowym rozumieniu jako procesu odnoszącego się nie tylko

7 CABERNET (The Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network)
   podaje definicję brownfields jako obszaru, który „have been affected by former uses of the site
    or surrounding land; are derelict or underused; are mainly in fully or partly developed urban areas; 
    require intervention to bring them back to beneficial use; and may have real or perceived
    contamination problems”, http://www.cabernet.org.uk/index.asp?c=1134 [dostęp: 2015-10-12].
  
8 M. Ionescu-Heroiu i zespół, The Management of Brownfields Redevelopment,
    A Guidance Note, World Bank, Europe and Central Asia Region,
   Sustainable Development Department, 8 marca 2010. 
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do przestrzennego, ale także gospodarczego, społecznego, kulturowego i ekolo- 
gicznego wymiaru przekształceń obszarów problemowych”9. 

Wynikające stąd, późniejsze prace badawcze i praktyki rewitalizacyjne w Polsce, 
dotyczące nie tylko zdegradowanych terenów poprzemysłowych, były wielokrot-
nie opisywane – także autor zabierał głos na ten temat10. Warto wspomnieć w tym 
kontekście o inicjatywach rewitalizacyjnych opartych na programach wspieranych 
przez Unię Europejską, sięgając choćby do wdrażania pilotażowych projektów re-
witalizacyjnych w ramach działania 3.3 ZPORR11 będących kontynuacją programów 
URBAN  i podobnych, późniejszych inicjatyw.

Sposób rozwiązania kwestii rewitalizacji obszarów zdegradowanych  w Gdańs-
ku pokazuje decyzja Rada Miasta z 2004 roku12 zaktualizowana w 2010 roku13, 
a następnie dokument zatytułowany Program rewitalizacji obszarów zdegrad-
owanych w Gdańsku. Lokalny program rewitalizacji14. 

Zapisany w dokumencie program ma być zrealizowany w latach 2003-2025. 
Do rewitalizacji wytypowano w 2004 roku 60 obszarów, w tym między innymi: 
rejon ulicy Robotniczej, rejon ulicy Dyrekcyjnej, tereny postoczniowe. Autorzy wy-
dzielili specjalną kategorię obszarów najlepiej przygotowanych do procesu re-
witalizacji, do której zaliczyli następujące miejsca: Biskupia Górka, Dolne Miasto, 
Orunia, Angielska Grobla – Długie Ogrody, Stare Przedmieście, Wyspa Spichrzów, 
Dolny Wrzeszcz, Brzeźno, Jelitkowo, Święty Wojciech, Nowy Port, Grodzisko, Kolonia 
Abegga. Wyróżniona została również inna kategoria – obszarów wymagających 
przekształceń: terenów poprzemysłowych, powojskowych, pokolejowych 
i po zbędnej infrastrukturze miejskiej oraz obszarów monofunkcyjnych wymaga-
jących humanizacji. W dokumencie przyjęto także kryteria włączenia danego 
obszaru do kategorii: wymagający szybkiej rewitalizacji. 

Na tej podstawie wytypowano ostatecznie 13 obszarów, które zostaną objęte 
procesami kompleksowej rewitalizacji jako najlepiej przygotowane: Biskupia Górka, 
Dolne Miasto, Orunia, Angielska Grobla – Długie Ogrody, Stare Przedmieście, Dolny 
Wrzeszcz, Brzeźno, Jelitkowo, św. Wojciech, Nowy Port, Grodzisko, Kolonia Abegga, 
Letnica. 

Z tej grupy wybrano cztery obszary jako absolutny priorytet do podjęcia dzia- 
łań: Dolne Miasto, Dolny Wrzeszcz, Nowy Port i Letnica, motywując taki wybór 
między innymi zaawansowaniem prac przygotowawczych i możliwościami finan-

9  M. Murzyn-Kupisz, Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny,
    Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
    Kraków 2012, s. 148.
  
10 J. Lipiński, Dogęszczająca rewitalizacja tkanki miejskiej
      poprzez współpracę publiczno-prywatną, XX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców
     Majątkowych, Gospodarowanie przestrzenią „nad” i „pod” gruntem,
     PFSRM/ŚSRM, Katowice, 28–30 września 2011.
  
11 C. A. Heller, Rewitalizacja Obszarów Miejskich,
      Praktyczny przewodnik: jak opracować lokalny plan rozwoju?,
     Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w Polsce,
     Projekt bliźniaczy – Przygotowanie do wdrażania ERDF w Polsce, 2005.
  
12 Załącznik uchwały nr XXIII/689/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 kwietnia 2004 roku.
  
13 Załącznik do uchwały nr XLVII/1308/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2010 roku.
  
14 Program rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gdańsku.
      Lokalny program rewitalizacji.
     Zespół autorów: Grzegorz Sulikowski, Grzegorz Lechman, Piotr Lorens,
     Katarzyna Kownacka-Nowaczek, Maria Piotrzkowska, Justyna Przybecka,
     Michał Kozłowski, Adam Rodziewicz, Marcin Starczewski, Bogdan Grechuta,
     Ewa Mączka, Beata Ochmańska, Sylwia Bilewicz, Liliana Kamińska,
     Jerzy Boczoń, Jacek Kobiela, Sławomir Kruczkowski, Stanisław Piliczewski,
     Krzysztof Rudziński, Koordynator Zespołu ds. Rewitalizacji: Grzegorz Sulikowski,
     Redakcja dokumentu: Grzegorz Lechman. Gdańsk, marzec 2009.
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7.3. Zdegradowane nabrzeże Stoczni Cesarskiej w miejscu pierwszej przystani z 1844 r., w odległości pięciu minut od placu
Solidarności. Podczas Rady Interesariuszy Młodego Miasta w styczniu 2016 r. dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych
UMG zapowiedział, że do końca roku powstanie koncepcja programowo-przestrzenna modernizacji nabrzeża na odcinku 1080 m.
Powstać ma ciąg pieszy z możliwością cumowania jednostek pływających oraz zagospodarowanie wnęki promowej.  Fot. J. Lipiński, 2016.

7.4. Wizualizacja nabrzeża Stoczni Cesarskiej od strony Martwej Wisły,
według wyobrażenia projektantów. Źródło: www.youncity.pl [dostęp: 2016-04-06].
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7.5. Panorama
Młodego Miasta

od północy.
Wizualizacja

Stoczni
Cesarskiej

po ewentualnej
rewitalizacji.

Źródło:
 www.youngcity.pl.

7.6. J. Winiarska,
M. Michalski,

Reddesign. Plan
rewitalizacji Stoczni 

Cesarskiej, 2005.

7.7. Stocznia
Cesarska 2016.

Stan przed
rewitalizacją.

Fot. Janusz
Lipiński.
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sowymi miasta. Potwierdzono też kontynuację programu Hewelianum na obszarze 
Grodziska. 

A więc z 60 projektów rewitalizacyjnych do faktycznej realizacji skiero-
wano 5 projektów. Żaden projekt z obszarów postoczniowych i okolic nie 
uzyskał w tej formule wsparcia Miasta Gdańska. Potwierdził to wtedy także  
prezydent Gdańska, informując, że do roku 2025 tereny postoczniowe nie będą 
objęte wsparciem publicznym z tego tytułu. Nie miejsce tutaj na szersze analizy 
społeczno-polityczne i ekonomiczne, które pomogłyby wytłumaczyć cały kon-
tekst podejmowania decyzji o zaangażowaniu miasta w wybrane procesy rewita- 
lizacyjne. Zaprezentowane w cytowanym dokumencie uzasadnienie pozostawia 
niedosyt i niemal przekonanie, że przynajmniej jeśli chodzi o kategorię obszarów 
wymagających przekształceń, to proces ich transformacji pozostawiono w rękach 
ich właścicieli, głównie różnych instytucji, w tym publicznych, oraz podmiotów pry-
watnych. Być może przyczyną takiego stanu rzeczy był niedostatek publicznych 
środków finansowych zderzonych z długą listą potrzeb, lub też wynikało to z prze-
konania, że główną rolę odegrają tu szeroko rozumiane mechanizmy rynkowe
i w związku z tym rola miasta może być znacznie ograniczona, np. do wprowadze-
nia tylko ogólnych narzędzi regulacyjnych takich jak miejscowe plany zagospo- 
darowania przestrzennego. 

Jeśli taka konkluzja odpowiadała realiom, można tylko podzielić się refleksją, 
że opisywane „wycofanie się” organów samorządowych z pozycji lidera przekształ-
ceń rewitalizacyjnych w tej kategorii obszarów być może było wygodne ekono- 
micznie i politycznie. Czy jednak w rezultacie nie odbije się to negatywnie na rezul- 
tatach obserwowanych transformacji przestrzennych? Czy w takiej sytuacji ważne 
aspekty społeczne i kulturowe transformacji tych obszarów nie zostaną zaniedbane 
ze szkodą dla wszystkich interesariuszy?  

W zasadzie w tym momencie można by zakończyć rozważania nad wprowa- 
dzeniem w życie perspektywy rewitalizacji obszaru postoczniowego jako zadania 
publicznego skodyfikowanego w lokalnym programie rewitalizacji. Dla porządku 
trzeba jednak wspomnieć o przyjętej ostatnio przez Sejm Rzeczypospolitej Usta- 
wie o rewitalizacji, regulującej zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oce-
ny rewitalizacji15. Zaraz na początku ustawodawca definiuje proces rewitalizacji 
w sposób następujący:

Art. 2.1. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowe-
go obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, po-
przez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni 
i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariu- 
szy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

W tym wypadku chodzi o proces prowadzony na podstawie gminnego pro-
gramu rewitalizacji przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Doradcą pro- 
wadzącego ma być Komitet Rewitalizacji16 składający się z interesariuszy rewita- 
lizacji, powołany uchwałą Rady Gminy. Rada Gminy wyznacza również uchwałą 
obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji i Specjalną Strefę Rewitalizacji. 
A więc proces ten ma być całkowicie polityczny, w dodatku ustalenia gminnego 
programu rewitalizacji nie będą stanowić prawa lokalnego (poza tymi, które uda się 
wprowadzić w formie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), 
tak więc można sądzić, że będzie podlegał dużym fluktuacjom w czasie. 

15 Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji.

16 Art. 7.1. Ustawy o rewitalizacji: Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy
     i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania,
     prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą... 
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Warto podkreślić, że ustawodawca zauważył dwa problemy związane z rewita-
lizacją, mianowicie niedostateczną partycypację społeczną oraz prawdopodob-
ną gentryfikację obszarów rewitalizowanych. Partycypacja traktowana formalnie 
prowadzi do nieobecności w procesie samych zainteresowanych, tj. mieszkańców 
obszarów zdegradowanych, i to głównie tych gorzej sytuowanych, z dołu drabiny 
społecznej. Gentryfikacja z kolei to proces prowadzący do wymiany oryginalnych 
mieszkańców danego obszaru na znacznie bogatszych przybyszy, których stać 
na zakup lub wynajęcie nowo oddanych do użytku lokali na zrewitalizowanym 
obszarze. Pozostaje pytanie, czy mechanizmy zaproponowane w ustawie zapo-
biegną tym dwóm niepożądanym zjawiskom.

Oczywiście bez przepisów wykonawczych oraz bez opartych na nich prakty- 
kach trudno dokonać pełnej oceny tak zaprojektowanego procesu rewitalizacji, 
można jednak przypuszczać, że ze względu na przyjęte formy prawne i organiza-
cyjne, nie będzie to proces sprzyjający niezależnym, prywatnym podmiotom gos- 
podarczym, chcącym się zaangażować w przekształcanie obszarów zdegradowa-
nych na podstawie nowej ustawy. 

Ponieważ jednak proces utrwalania nowego prawa nie jest jeszcze zakończony 
oraz, co oczywiste, brakuje przykładów dobrych praktyk wykorzystujących nowe 
regulacje a tym samym wpływu nowych rozwiązań na lokalny plan rewitalizacji
w Gdańsku, ocena przydatności tego narzędzia ustawowego musi być odłożo-
na na kilka lat. Można przypuszczać, że nawet po wejściu w życie nowego pra-
wa rewitalizacyjnego, nie wpłynie ono na dokonane już rozstrzygnięcia meryto-
ryczne procesu rewitalizacji w Gdańsku. Trzeba się raczej spodziewać kontynuacji 
rozpoczętego w 2003 roku procesu, który będzie tylko dostosowywany do  zmian 
otoczenia prawnego, społecznego i politycznego.

W kolejnych latach kwestia rewitalizacji jako narzędzia transformacji obszaru 
powracała wielokrotnie, o czym będzie mowa w kolejnych rozdziałach. Między in-
nymi opisany zostanie proces tworzenia programów rewitalizacyjnych dla terenów 
postoczniowych ze znaczącym udziałem interesariuszy tego przedsięwzięcia.

Perspektywa deweloperska (gospodarcza)

Współczesny deweloper to przedsiębiorca, który w celu uzyskania ko- 
rzyści przekształca nieruchomość na własne ryzyko, podnosząc jej wartość 
w procesie deweloperskim. 

Aby to osiągnąć, deweloper tworzy nową ideę użytkowania i zagospodaro- 
wania przestrzeni, a wprowadzając ją w życie, staje twarzą w twarz z problemami:

I – trafnej oceny zapotrzebowania na określone nieruchomości rynkowe po-
przez wykonanie odpowiednich badań rynkowych i osadzenie przedsięwzięcia 
deweloperskiego w danym otoczeniu ekonomiczno-społecznym wraz z identyfi- 
kacją potencjalnych użytkowników,

II – sformułowania atrakcyjnej idei odpowiadającej na określone zapotrzebowanie 
rynku i określenie wynikających z niej wytycznych do poszukiwania nieruchomości,

III – zidentyfikowania odpowiadającej wytycznym nieruchomości, przeprowa- 
dzenia jej wieloaspektowego badania (due dilligence) oraz negocjacji warunków 
nabycia i ustanowienia czasowej kontroli nad nieruchomością,

IV – sporządzenia koncepcji zagospodarowania nieruchomości, studium wyko- 
nalności przedsięwzięcia, otrzymania wymaganych decyzji planistycznych i zagwa- 
rantowania ostatecznej kontroli nad nieruchomością, 

V –  zaplanowania sposobu realizacji i zarządzania przedsięwzięciem dewelo-
perskim w czasie jego  cyklu życiowego, w tym także identyfikacji partnerów finan-
sowych i form organizacyjno-prawnych przedsięwzięcia,
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VI – zaprojektowania konkretnych przedsięwzięć i otrzymania odpowiednich 
pozwoleń, 

VII – organizacji i kontroli finansowania przedsięwzięcia,
VIII – przeprowadzenia procesu budowlanego, 
IX – wprowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego na rynek i ustabilizowa- 

nie jego pozycji poprzez odpowiednie  zarządzanie przedsięwzięciem,
X –  przygotowania i przeprowadzenia sprzedaży przedsięwzięcia17. 
Jeśli uzupełnimy ten zakres odpowiedzialności zawodowej, osobiście pono-

szone ryzyko gospodarcze, aż do momentu sprzedaży przedsięwzięcia kolejnemu 
inwestorowi, można potwierdzić, że

 

deweloper to przedsiębiorca, który prowadzi na własne ryzyko pro-
ces deweloperski podwyższający wartość nieruchomości na rynku 
w celu uzyskania korzyści finansowych, a także zaspokojenia ambi- 
cji zawodowych, osobistych i społecznych. 

Dla dewelopera zajmującego się przedsięwzięciami komercyjnymi najważniej- 
szy jest oczywiście czynnik ekonomiczny.

W wypadku wielkoskalowych terenów poprzemysłowych, których „skonsu-
mowanie” przez jednego dewelopera jest faktycznie niemożliwe ze względu na 
zbyt duże ryzyko i zbyt długi czas realizacji (przy praktycznym braku wsparcia 
publicznego), dużą rolę będzie odgrywać wstępne przygotowanie projektu pod 
każdym z wymienionych wyżej względów. Chodzi o to, aby przedsięwzięcie moż-
na było podzielić na logiczne etapy jego rozwoju w sposób dający podmiotom 
wykonawczym szansę na osiągnięcie wzrostu wartości danego etapu projektu. Jeśli 
realizacja etapu przygotowawczego pozwoli wyeliminować część ryzyka związa-
nego z  projektem,  co jest warunkiem wstępnym spieniężenia wypracowanej w ten 
sposób wartości dodanej,  projekt lub jego części będzie można sprzedać kolejnym 
deweloperom lub inwestorom, odzyskując zainwestowane środki. 

By uniknąć nieporozumień należy wyjaśnić, że nie chodzi tutaj o często występu- 
jące na rynku etapowanie realizacji zaplanowanej już i zaprojektowanej inwesty- 
cji, tj. np. budowy  dużego osiedla, gdzie do wniosku o pozwolenie budowlane 
załączamy nie tylko projekt budowlany części zaplanowanej na danym etapie do 
realizacji, ale też plan zagospodarowania całego terenu, przy czym warunkiem 
jest, aby to wydzielone zamierzenie budowlane mogło funkcjonować całkowicie 
samodzielnie. Jest oczywiste, że aby można było zacząć tak pomyślaną realizację 
zamierzenia inwestycyjnego (czyli wykonanie projektu budowlanego i wystąpienie 
o pozwolenie budowlane), najpierw musimy dysponować terenem nadającym się 
do budowy, co powinno być poprzedzone procesem  jego przygotowania, co naj-
mniej w opisanym powyżej zakresie czynności deweloperskich.  

W wypadku projektów wielkoskalowych, a do takich na pewno należy zagos- 
podarowanie kilkudziesięciu hektarów w centrum miasta, pierwszym i oddzielnym 
etapem jest przygotowanie całego obszaru w taki sposób, aby nadawał się do za-
budowy miejskiej.

 W przypadku Młodego Miasta mieliśmy na początku do czynienia z zanie- 
czyszczonym terenem poprzemysłowym, bez miejscowych planów zagospodaro- 
wania przestrzennego umożliwiających odpowiednią zabudowę, z bagażem wielu 
problemów wynikających z upadłości Stoczni Gdańskiej, a także jak to pokazano 
w poprzednich rozdziałach, z setkami lat bogatej historii, która nierozpoznana,
zignorowana, zamiast atutem mogła stać się ciężarem.

17  J. Lipiński, Istota procesu deweloperskiego.
      Opracowanie jest przeredagowaną wersją artykułu publikowanego przez autora
      wraz z innymi opracowaniami od 2000 roku na łamach „Nieruchomości C.H. Beck”,
      czasopisma adresowanego do profesjonalistów rynku nieruchomości w Polsce. 
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Ten deweloperski punkt widzenia zderzony ze specyficzną sytuacją terenów 
postoczniowych doprowadził już pod koniec 1999 roku do wniosku, że działania 
spółki celowej Synergia 99 będą polegały nie na budowie konkretnych, nowych 
obiektów o określonych funkcjach, tylko na przygotowaniu obszaru dla dewelope-
rów obiektowych działających na regularnym rynku nieruchomości, tak aby mieli 
do czynienia z projektem przygotowanym do budowy w zdefiniowanych warun- 
kach, o znanym już i znacznie ograniczonym ryzyku. 

Jednym słowem, chodziło o to, aby przygotować pole działania dla inwestorów 
instytucjonalnych, tj. takich, którzy zainteresowani są inwestycjami wysokiej jakości, 
o charakterze bardziej długoterminowym, i którzy gotowi są zapłacić za tak przy-
gotowany teren większą cenę. Inwestorzy tacy oczekują, że wszystkie „dziecięce 
choroby” tak trudnego i skomplikowanego przedsięwzięcia zostaną przezwy-
ciężone po to, by po „wejściu” w projekt mogli się skupić na realizacji konkretnych 
obiektów w otoczeniu o zdefiniowanym i ograniczonym ryzyku. 

Dodatkowo i jakby poza zwykłymi obowiązkami dewelopera należało prze-
myśleć kwestie społeczno-kulturowe, gdyż już w roku 2000 było jasne, że miasto
w wypadku tego projektu nie podejmie się roli publicznego lidera procesu re-
witalizacji – prezydent miasta wielokrotnie i jasno dawał wtedy do zrozumienia, 
że projekt ten, choć zgodny z ogólnymi zamierzeniami miasta, nie jest i nie będzie 
priorytetem z punktu widzenia publicznych nakładów finansowych w ciągu naj-
bliższych 20 lat. 

7.8. Tereny
stoczniowe

na mapie
topograficznej

Gdańsk –
Śródmieście

(fragment mapy
N-34-50-C-d-3,

układ 1992).
Stan z 2000 r.

wg znaków
z 1999 r.
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Wydarzenia w  latach 2000–2010 potwierdziły to stanowisko, a do przykładów 
należy między innymi brak w nowych planach miejscowych jakichkolwiek zachęt 
do inwestowania na tych terenach. Tak więc oprócz oczywistych kwestii ekono- 
micznych, rynkowych i środowiskowych, deweloper tego projektu musiał wziąć pod 
uwagę związane z tym szczególnym miejscem dziedzictwo historyczne, społecz- 
no-polityczne, kulturowe a nawet symboliczne oraz fakt, że podmioty publiczne 
nie będą wspierały projektu finansowo przez dłuższy czas. 

Z kolei inwestorzy pierwotnie inwestujący w projekt prowadzony przez Syner- 
gię 99 oczekiwali, że ich wkład będzie mógł być wycofany z odpowiednim zyskiem 
w założonym czasie i okolicznościach. Oznaczało to, że będą wspierać Synergię 
99 pod warunkiem, że spółka będzie w stanie w rozsądnym czasie przygotować 
przedsięwzięcie deweloperskie, zidentyfikować partnerów biznesowych i finalnie 
sprzedać im przygotowany do dalszego rozwoju projekt.

W ten sposób wykrystalizował się profil działania Synergii 99 jako 
dewelopera gruntowego, skupionego na przygotowaniu terenu 
pod inwestycje instytucjonalne, działającego na terenie obfitu-
jącym w konteksty historyczne, kulturowo-społeczne i konkretne 
uwarunkowania środowiskowe i gospodarcze.

W opinii autora zaangażowanego w realizację przedsięwzięcia od roku 
2000, główną przeszkodą miały być problemy polityczne i społeczne (to opinia 
z końca 1999) oraz biorąc pod uwagę przewidywany czas realizacji rdzenia pro-
jektu (dwie dekady) i związane z tym nieuchronne wejście w przesilenia cyklu ko-
niunkturalnego choćby na rynku nieruchomości – niebezpieczeństwo załamania 
projektu w fazie kryzysu i następującej po niej recesji.  Czas i realia zweryfikowały 
w kolejnych latach  zasadność takiej opinii.

  Lista zadań i profil działania Synergii 99
Inicjatorzy tego projektu mieli świadomość, że deweloper wielkoskalowego  

przedsięwzięcia o charakterze miastotwórczym kreuje i podnosi wartość nierucho-
mości w złożonym procesie rozwojowym i w gęstym otoczeniu społecznym. Reali- 
zacja takiego przedsięwzięcia dotyka żywotnych interesów wielu grup tworzących 
skomplikowaną tkankę współczesnego miasta. Jeszcze trudniej jest prowadzić pro-
jekt, który rodzi się w tak nasyconym historią i żywymi emocjami miejscu, jakim są 
tereny uwalniane od produkcji przez Stocznię Gdańską. 

Biorąc pod uwagę tak zarysowany kontekst przedsięwzięcia, początkowe etapy 
rozwoju projektu będące zarazem listą  priorytetów dewelopera projektu to:

• Uzyskanie klarownej struktury własności, umożliwiającej jasne rozpisanie za-
dań i odpowiedzialności za ich prowadzenie.
• Stworzenie wizji – koncepcji przedsięwzięcia, które ma być realizowane na da-
 nym terenie poprzemysłowym.  
• Aktywny udział w procesie planowania przestrzennego i uzyskanie takich 
zapisów planistycznych, które umożliwią z jednej strony realny postęp w reali-
zacji przedsięwzięcia, jego pozytywne rezultaty gospodarcze, a z drugiej za- 
chowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego, związanego z terenem objętym 
planami miejscowymi.
• Identyfikacja i pozyskanie partnerów realizacyjnych przedsięwzięcia a także 
uzyskanie wsparcia w gęstym otoczeniu społecznym; 
• Powstanie struktur publiczno-prywatnych odpowiedzialnych za koordynację 
i optymalny kierunek rozwoju przedsięwzięcia, będących platformą wymiany 
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informacji, idei oraz ekspresji interesów wszystkich uczestników przedsięwzię-
cia.
• Dbanie na każdym etapie rozwoju, aby w miarę realizacji przedsięwzięcia, in-
teresariusze mieli możliwość kształtowania jego oryginalnego, niepowtarzal-
nego charakteru – zarówno urbanistycznego, jak i gospodarczego, społeczne-
go i kulturowego, gdyż to „pozytywne odróżnianie się” stanowi poważny atut 
przyciągający dynamiczne jednostki i przedsiębiorstwa, jest nieodzownym 
składnikiem wzrostu szeroko rozumianej wartości przedsięwzięcia.

Formułując podstawowe zadania dla przyszłego dewelopera projektu, Stocznia 
Gdynia po zakupieniu od syndyka masy upadłościowej Stoczni Gdańskiej, powo-
łała do życia specjalną spółkę celową o nazwie Synergia 99, której głównym zada- 
niem było przekształcenie powierzonych jej poprzemysłowych terenów w obszar 
rozwojowy gdańskiego Śródmieścia. W ten sposób przesądzona została na samym 
początku struktura własnościowa podmiotu prowadzącego na wstępnym etapie 
przygotowawczym proces transformacji obszaru przemysłowego w miejski teren 
rozwojowy.

Spółka została zobowiązana do przygotowania  projektu z punktu widzenia 
wymagań współczesnego organizmu miejskiego od strony:

1. Strategicznej (stworzenie wizji i misji przedsięwzięcia, przygotowanie peł- 
nej analizy i strategii postępowania w gęstym otoczeniu społecznym, gospo- 
darczym i kulturowym). 
2. Prawnej ( zdefiniowanie przedmiotu władania i nadanie projektowi klarow-
nej struktury własności). 
3. Planistycznej (doprowadzenie do powstania nowych planów miejscowych, 
poprzedzone wszystkimi potrzebnymi  studiami i analizami opartymi na współ-
pracy z najlepszymi specjalistami). 
4. Geodezyjnej (wydzielenie konkretnych działek na bazie ustaleń nowych 
planów miejscowych w procesie wtórnego podziału geodezyjnego). 
5. Geologiczno-środowiskowej (pełne badania geofizyczne i środowiskowe 
wraz z wdrożeniem programu ochrony środowiska). 
6. Biznesowej (stworzenie koncepcji gospodarczego rozwoju projektu, za- 
pewnienie finansowania w okresie przygotowawczym, sprawne zarządzanie 
powierzonym majątkiem oraz zidentyfikowanie i przekonanie do współpracy 
partnerów biznesowych – współinwestorów i deweloperów). 
7. Organizacyjnej (nadanie projektowi i realizującym go podmiotom odpo- 
wiedniej struktury organizacyjnej, adekwatnej do sytuacji, elastycznej i od-
pornej na ryzyka wewnętrzne, jak i zewnętrzne). 
8. Marketingowej (począwszy od marki projektu, jego pozycjonowania i od-
powiedniej, wieloletniej prezentacji w środowiskach profesjonalnych i w oto-
czeniu społecznym). 
9. Kulturowo-społecznej (wykreowanie nowego typu współpracy z gęstym 
otoczeniem społecznym poprzez wspieranie ochrony i rozwoju dziedzictwa 
kulturowego). 
10. Prakseologicznej (sprawność zarządzania procesem, odpowiedni dobór 
i przygotowanie współpracowników, otwarty i konsekwentny styl zarządzania 
połączony z ciągłym podnoszeniem kwalifikacji).

Podana powyżej lista zadań nie jest oczywiście pełna i nie obejmuje nawet 
wszystkich grup czynności wykonanych w okresie przygotowawczym. Lista nie 
pokazuje też chronologii wykonywanych prac. Jest to zatem raczej lista podsta- 
wowych zagadnień, które musiały być opracowane i rozstrzygnięte, aby obszar ten 
mógł być wzięty pod uwagę przez profesjonalnych deweloperów obiektowych, 
poszukujących odpowiednich działek pod planowane przez nich przedsięwzięcia. 

Należy dodać, że większość deweloperów, w szczególności obiektowych, po-
szukuje na konkurencyjnym, rozwiniętym rynku lokalizacji/nieruchomości ze znacz- 
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nie ograniczonym poziomem ryzyka i na ogół znajduje je. I dopiero wtedy, gdy jest 
zapotrzebowanie rynkowe na danego typu obiekty, a nie można znaleźć dla nich 
lokalizacji z oczekiwanym, niskim  poziomem ryzyka, deweloper skłonny jest za-
akceptować nieruchomości wymagające więcej wkładu pracy w ich przygotowa- 
nie lub też zapłacić więcej za działki przygotowane wcześniej przez inne podmio-
ty. Dobre praktyki rynkowe wskazywały, że aby sprzedać działki na terenach po-
przemysłowych z taką historią jak na opisywanym terenie, władający nimi będzie 
musiał wykonać ogromną pracę, zanim nieruchomości te okażą się atrakcyjne dla 
deweloperów obiektowych. I o tej właśnie pracy  ustrukturyzowanej jak wyżej 
w dziesięć grup zadaniowych będzie mowa w dalszej części opracowania.

Misja, wizja i strategia
MISJA

Misją podmiotów zaangażowanych w przedsięwzięcie jest stworzenie 
trójmiejskiego i bałtyckiego węzła rozwoju metropolitalnego na zre-
witalizowanych terenach poprzemysłowych w północnej części gdańskie-
go śródmieścia. 

WIZJA
 

Wizją jest projekt Młodego Miasta, rozumianego jako przedsię- 
wzięcie urbanistyczne w północnej części gdańskiego Śródmieścia, 
rozwijane w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych, którego 
celem jest zbudowanie nowoczesnego ośrodka miejskiego aspirującego 
do pozycji węzła metropolitalnego w ramach Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk–Gdynia–Sopot.

STRATEGIA
(Przyjęty moduł czasowy realizacji głównych celów strategicznych 3–5 lat)

 
  

Do elementów strategii należało też przekonanie inicjatorów projektu, że 
w okresie przygotowawczym (patrz A powyżej) należy zachować tak długo, jak to 
tylko będzie możliwe, jedność struktury właścicielskiej (czyli w praktyce utrzymanie
władania nad obszarem przez spółkę Synergia 99). Stan taki, aż do wtórnego po- 
działu geodezyjnego, umożliwił przeprowadzenie całego procesu przygotowawcze-
go pod jednolitym kierownictwem, bez niepotrzebnego tracenia energii na czaso-
chłonne zwykle i kosztowne czynności koordynacyjne między wieloma podmiotami 
właścicielskimi.
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Stan prawny i struktura własnościowa
Stan prawny i struktura własnościowa nieruchomości postoczniowych zaczęła 

się zmieniać w wyniku upadłości Stoczni Gdańskiej w 1996 r. i sprzedaży jej masy 
upadłościowej przez syndyka w 1998 r. na rzecz konsorcjum Stoczni Gdynia. 

2 grudnia 1998 r., z inicjatywy Grupy Stoczni Gdynia powołana została do życia 
Synergia 99 Sp. z o.o., która w 1999 r. otrzymała od nowej Stoczni Gdańskiej Gru-
pa Stoczni Gdynia S.A. aport w postaci nieruchomości na dawnych terenach A i B 
Stoczni Gdańskiej (patrz il. 198, 199). Tereny te miały być przekształcone w obszar 
rozwojowy gdańskiego Śródmieścia. Tereny na wyspie Ostrów (teren C) pozosta- 
ły przy Stoczni Gdańskiej do celów produkcyjnych. Przedmiotem aportów było 
prawo użytkowania wieczystego terenów A i B oraz wiązka praw własności 
do budynków, budowli i infrastruktury na tym obszarze.

Następnie wskutek działania Stoczni Gdynia i jej partnerów, w tym spółki kon-
sultingowej Evip, doszło do inwestycji zewnętrznego inwestora kapitałowego, który 
w lutym 2000 roku zakupił pakiet udziałów w Synergii 99. Inwestorem tym były 
fundusze typu „private equity”18 wywodzące się z rynku amerykańskiego (USA): 
EEF I oraz EEF II, zarządzane przez TDA Capital Partners, Inc.. Fundusze te działały 
w Polsce z powodzeniem od 1996 roku. Fundusz Emerging Europe Fund for Sus-
tainable Development (EEF I) był sponsorowany przez agencję rządu Stanów Zjed-
noczonych wspierającą rozwój poprzez prywatne inwestycje – Overseas Private In-
vestment Corporation (OPIC). EEF I oraz EEF II wskutek kilku kolejnych transakcji 
i przekształceń wewnętrznych uzyskały w Synergii 99 prawo do 67% udziałów 
i przejęły całkowicie odpowiedzialność właścicielską za realizację projektu transfor-
macji terenów poprzemysłowych i przygotowanie ich pod inwestycje. W kolejnych 
latach fundusze powiększały swoje udziały, po czym zaczęły następować zmia-
ny własnościowe w miarę jak postępowała realizacja projektu. Największy pakiet 
zmian własnościowych nastąpił po uchwaleniu przez Miasto Gdańsk miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego i przeprowadzeniu wtórnego podziału 
geodezyjnego w 2005 roku. 

Planowanie urbanistyczne
z perspektywy dewelopera
Podsumowanie pierwszych analiz dotyczących rozwoju gdańskiego Śród-

mieścia, z uwzględnieniem zagospodarowania nadrzecznych terenów przemysło- 
wych, zawarte zostało w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Gdańska z 1999 roku. 

Szczególnie interesujące są fragmenty dotyczące perspektyw rozwojowych 
Śródmieścia, których autorzy zwracają uwagę, że przekształcenie terenów po-
przemysłowych, w tym części terenów stoczniowych, w wielofunkcyjne centrum 
Gdańska otworzy miasto w kierunku układu wodnego, co ma być szansą na ufor-
mowanie ważnego ośrodka gospodarczego w rejonie Morza Bałtyckiego. Profesor 
Maciej Nowakowski i Barbara Bańkowska wraz z konsultantem w zakresie transpor-
tu Maciejem Berendtem, w Tekście uszczegółowionej części studium dotyczącej śród-

18 Jest to kategoria funduszy często spotykana na rynku prywatnych funduszy inwestycyjnych. 
     Literatura dotycząca tego zagadnienia jest bardzo bogata. Autor rekomenduje
     dla zainteresowanych następującą pozycję: Amanda N. Persaud (Counsel, Wachtell, Lipton,
     Rosen & Katz), Adrienne Atkinson (Partner, Wilkie Farr & Gallagher LLP), Chapter 47 – Private Equity 
      Funds: Legal Analysis of Structural, ERISA, Securities and Other Regulatory Issues, [w:] Clifford E. Kirsch,
     Investment Advisor Regulation (3rd ed.), Copyright 2012 Practising Law Institute (pli.edu)
     wg stanu prawnego 1 października 2012.
     http://www.wlrk.com/webdocs/wlrknew/AttorneyPubs/WLRK.21704.12.pdf [dostęp: 2016-01-04].
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mieścia Gdańska19, po dokonaniu delimitacji 19 jednostek terytorialnych w obszarze 
Śródmieścia podają pierwszy cel rozwoju miasta:

Cel 1. Tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości.
1.1. Bałtyckie Centrum Biznesu z centrami kongresowymi.
Autorzy, wychodząc od stwierdzenia dużego rozproszenia/braków zabudowy 

i funkcji śródmiejskich na analizowanym obszarze, wskazują, że w części centralnej 
Śródmieścia tkwi wielki potencjał rozwojowy, w szczególności na terenach poprze-
mysłowych/postoczniowych. Nazywając je „Bałtyckim Centrum Biznesu”, przypo-
minają, że wraz z miastem historycznym leżą one w obszarze „o najwyższej randze 
oraz znaczeniu międzynarodowym, krajowym, regionalnym i metropolitalnym 
ze względu na swoje uprzywilejowane położenie pomiędzy Centralnym Pasmem 
Komunikacyjnym od zachodu, Centralną Strefą Przywodną od wschodu, opływem 
Motławy od południa oraz strefą Przywodną Martwej Wisły od północy, […] o wiel-
kim potencjale programowym”. Zalecają uwzględnienie w koncepcji programowej 
Bałtyckiego Centrum Biznesu:

• preferencji lokalizacyjnych dla handlu zagranicznego, finansów, ubezpieczeń, 
firm transportowych i innych związanych z gospodarką morską;
• łatwej dostępności dla osób podróżujących drogą wodną przez realizację 
dworca morskiego, stanowisk dla statków pasażerskich i promów;
• wysokiej kołowej dostępności komunikacyjnej Centrum (Nowa Wałowa).

Autorzy w obszarze tym wykluczają wszelkie funkcje uciążliwe i terenochłonne. 
Zalecają szczególnie staranne formowanie struktur nabrzeżnych i obowiązkowe 
sporządzenie planów miejscowych dla całego terenu.

Mając na względzie powyższe ustalenia, jednym z  pierwszych zadań  władają-
cych terenami było określenie  ich potencjału inwestycyjnego oraz  pozycjonowania 
na rynku nieruchomości. Tereny te objęte były w przeszłości (1963, 1969) miejscowy-
mi planami zagospodarowania przestrzennego przewidującymi przemysłowe 
użytkowanie obszaru. Wobec perspektywy zasadniczej zmiany przeznaczenia 
obszaru najważniejszym zadaniem na etapie przygotowawczym było otrzy-
manie nowych planów miejscowych dopuszczających funkcje nieuciążliwe 
dla otoczenia, typowe dla śródmiejskich terenów rozwojowych, z uwzględ-
nieniem specyfiki miejsca. 

Zmiana planów miejscowych, a w zasadzie przygotowanie zupełnie nowych, 
była wtedy na początkowym etapie prac analitycznych. Ale obok prac wykony-
wanych przez odpowiednie komórki miejskie było oczywiste, że władająca tere- 
nami Synergia 99 przeprowadzi własne ćwiczenia projektowe o charakterze 
warsztatowym po to, by wprowadzić do myślenia o zagospodarowaniu nieco inną 
perspektywę – uwzględniającą z jednej strony oczekiwania lokalnej społeczności,
a z drugiej specyfikę otoczenia rynkowego zainteresowanego przede wszystkim
podnoszeniem wartości nieruchomości składających się na interesujący nas obszar.
Ze strony Miasta Gdańska wiodącą jednostką organizacyjną zajmującą się plano- 
waniem przestrzennym, jest powołane w 1999 roku przez Radę Miasta Biuro Roz- 
woju Gdańska20.

19 M. Nowakowski, B. Bańkowska (autorzy), M. Berendt (konsultant), Tekst Uszczegółowionej
      Części Studium Dotyczącej Śródmieścia Gdańska [w:] Studium Uwarunkowań
      i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdańska,
    Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie, 1999, s. 5 i następne.

20 Biuro Rozwoju Gdańska jest jednostką organizacyjną miasta powołaną
      przez Radę Miasta Gdańska w 1999 r. Biuro działa w oparciu
      o Statut Biura Rozwoju Gdańska, będący załącznikiem do uchwały nr XI/347/99
      Rady Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 1999 r. oraz Regulamin Organizacyjny.
      Głównym zadaniem Biura jest sporządzanie miejscowych planów
      zagospodarowania przestrzennego, oraz innych opracowań planistycznych
      wykonywanych na polecenie władz miasta Gdańska.
     http://www.brg.gda.pl/pokaz.php?artykul=o_nas {dostęp: 2015-01-01].
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Od samego początku było jasne, że jest to wielkoskalowy, nadwodny pro-
jekt rewitalizacyjny z dużym bagażem historycznym, w niestabilnym oto-
czeniu społecznym i ekonomicznym. Do Unii Europejskiej było jeszcze daleko, 
Polska dopiero rok wcześniej wstąpiła do NATO (przełom lutego i marca 1999). 
Gdańsk był wtedy miastem na początkowym etapie dynamicznego rozwoju, jego 
rynek nieruchomości dopiero się rozpędzał – w porównaniu z Warszawą czy nawet 
Krakowem było tu jeszcze wiele do zrobienia.

W takich warunkach trzeba było znaleźć urbanistów, którzy powinni mieć 
doświadczenie i markę na poziomie międzynarodowym i zaakceptowaliby trudne 
wymagania i jednocześnie wielkie oczekiwania ze strony inwestorów międzynaro-
dowych (w spółce Synergia 99 byli to Amerykanie reprezentujący fundusze inwe-
stycyjne typu private equity), rynku nieruchomości (przedsięwzięcie musiało być atrak-
cyjne i sprostać konkurencji conajmniej w europejskim obszarze gospodarczym)
i otoczenia społecznego (przecież to była Stocznia Gdańska!). Przede wszystkim
jednak powinni umieć współpracować z lokalnymi profesjonalistami i działacza- 
mi miejskimi, bez których udziału trudno było sobie wyobrazić realizację projektu, 
pamiętając, że samo przedsięwzięcie skierowane jest przede wszystkim do miesz-
kańców Trójmiasta. 

Autor działając na międzynarodowym rynku nieruchomości miał możliwość 
współpracy pracy ze specjalistami z Europy i USA. Kontakty te umożliwiły zaprosze-
nie do Gdańska planistów z firmy architektonicznej Sasaki Associates z siedzibą 
w Watertown pod Bostonem (www.sasaki.com). 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA MŁODEGO MIASTA
PRZYGOTOWANY PRZEZ SASAKI ASSOCIATES

Interdyscyplinarne podejście  do zagadnień projektowych i imponujący doro- 
bek Sasaki stały u podstaw zaproszenia planistów amerykańskich do Gdańska. Już 
wkrótce (sierpień 2000 r.) do Stoczni przyjechał zespół urbanistów w składzie: Den-
nis Pieprz, Anthony Mallows, Janne Corneil, Christoph Panfil. Pracownicy S99, 
między innymi Andrzej Kwiatkowski, Roman Sebastyański i Bogdan Garstecki 
pomogli zorganizować pierwsze warsztaty projektowe, do których to udało się za-
prosić wiele interesujących postaci z Gdańska i Trójmiasta. 

Inicjatorom zależało specjalnie na pozyskaniu do współpracy ekspertów 
z Politechniki Gdańskiej, gdyż wielu z nich zajmowało się profesjonalnie od lat roz- 
wojem urbanistycznym gdańskiego śródmieścia. Dotyczyło to w szczególności 
zespołu profesora Mieczysława Kochanowskiego z Wydziału Architektury PG 
z udziałem między innymi Danuty Kochanowskiej i Piotra Lorensa. 

Zespół ten z myślą o międzynarodowych projektantach przygotował opra-
cowanie Land use structure determinants for the Gdansk shipyard area21, które stało się 
materiałem wyjściowym do ćwiczeń warsztatowych. W pracy tej autorzy rozwinę-
li założenia transformacji przestrzennej nadrzecznych terenów przemysłowych 
przedstawione jeszcze w Studium rewitalizacji północnej części śródmieścia Gdańska 
(1995–96). Biorąc pod uwagę nowe plany zagospodarowania przedstawione przez 
S99 i pracujących na jej rzecz projektantów z pracowni LS Design, autorzy opra-
cowania przedstawili inny wariant przebiegu ulicy Nowej Wałowej i sposobu jej 
podłączenia do węzła Bramy Oliwskiej.

Od samego początku wszystkie prace rozwojowe wspierali oczywiście udzia-
łowcy Synergii 99, w tym Stocznia Gdynia i firma konsultingowa Evip, a przede 

21 M. Kochanowski, D. Kochanowska, P. Lorens,
      Land use structure determinants for the Gdansk shipyard area,
      opublikowanej następnie w pracy zbiorowej pod red. P. Lorensa
      Large Scale Urban Developments, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2001, s. 227.
     Artykuł ten jest rozwinięciem tez omówionych w cytowanej wcześniej pracy z 1995 roku
      Studium Rewitalizacji Północnej Części Śródmieścia Gdańska.
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wszystkim inwestorzy amerykańscy, których przedstawiciel Joseph Saldutti włożył 
w ten projekt olbrzymią pracę, nie do przecenienia dla losów całego przedsięwzięcia.
Zaproszenie projektantów z Sasaki nie oznaczało wcale, że w Polsce nie ma zdol-
nych urbanistów. Chodziło o coś zupełnie innego. Tereny Stoczni Gdańskiej budziły 
z oczywistych względów tak wielkie emocje, że warto było zatrudnić także osoby, 
które mogłyby spojrzeć na te zagadnienia z odpowiednim dystansem i z per- 
spektywy doświadczeń międzynarodowego rynku nieruchomości. Z dzisiejsze-
go punktu widzenia można stwierdzić, że ćwiczenia warsztatowe z projektantami 
pod kierownictwem Dennisa Pieprza okazały się pożytecznym doświadczeniem
i jednocześnie punktem odniesienia dla kolejnych prac analitycznych i projektowych.

W trakcie warsztatów znaczącą rolę odegrali zaproszeni z terenu Trójmiasta goście, 
którzy aktywnie wspomagali projektantów, dzieląc się z nimi opiniami i twórczymi 
ideami. Byli to: Paweł Adamowicz – prezydent miasta, Ryszard Gruda – zastępca 

7.9. Struktura
urbanistyczna
Młodego Miasta.
Źródło:
M. Kochanowski,
D. Kochanowska,
P. Lorens,
Land Use
Structures
Determinants...

7.10. Prezentacja 
wyników warsztatów 
Sasaki w budynku
starej Dyrekcji.
Stoją od lewej:
Janusz Lipiński,
Dennis Pieprz,
Ryszard Gruda,
Anthony Mallows, 
Janne Corneil,
Christoph Panfil,
8 sierpnia 2000 r.
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prezydenta, pracownicy Biura Rozwoju Gdańska, Andrzej Januszajtis – były prze-
wodniczący Rady Miasta Gdańska, Jan Kuligowski – reprezentujący projekt VASAB 
2010 (Visions & Strategies Around The Baltic Sea), Anna Podhajska – Prezes Centrum 
Transferu Technologii, Marek Dutkowski – Instytut Badań nad Gospodarką Rynko- 
wą, oraz Mieczysław i Danuta Kochanowscy, Piotr Lorens i studenci z Wydziału Ar-
chitektury Politechniki Gdańskiej i Nigel Brown, konsultant ruchu drogowego 
z firmy Peter Brett Associates z Londynu.

Cechy charakterystyczne zaproponowanego sposobu zagospodarowania 
terenu to:

• Kontekstualizm i koherentność powiązań kompozycyjnych i funkcjonal-
nych z miastem historycznym.
• Zróżnicowanie przeznaczenia funkcjonalnego, typowe dla śródmieścia 
miasta europejskiego, z wyłączeniem funkcji uciążliwych dla otoczenia; 
• Dualny schemat komunikacyjny, zakładający na większości obszaru uspo- 
kojony ruch lokalny jak i bezpośredni dostęp 
do dróg międzydzielnicowych i krajowych.
• Atrakcyjność przestrzeni publicznych po-
łączonych zarówno z terenami nadwodnymi jak
i z miastem historycznym, zróżnicowanych na sfe-
ry miejskiego sacrum (plac Solidarności, Droga
do Wolności) i profanum (handel, rozrywka, 
miejskie wydarzenia – plac przy basenie Stoczni 
Cesarskiej).
• Aktywizacja terenów nadwodnych i połą- 
czenie ich z historycznym pobrzeżem Gdańska.
• Ochrona dziedzictwa kulturowego – oparcie 
rewitalizacji obszaru na trzech wątkach: położe-
nia nadwodnego, przemysłu stoczniowego oraz 
rewolucji „Solidarnośći”.

Prace warsztatowe prowadzone były przez Sasa-
ki co najmniej w obrębie pięciu zagadnień: urban 
framework (struktura urbanistyczna), urban links (po- 
wiązania struktur miejskich), water links (powiązania 
z wodą), land use concept (koncepcja użytkowania 
terenu) oraz transportation links (powiązania komu-
nikacyjne).

7.11. Budynek
Starej Dyrekcji,

w którym
odbywały się

warsztaty
Sasaki.

Fot. Janusz
Lipiński

7.12. Struktura ur-
banistyczna Młodego 
Miasta proponowana 

przez Sasaki.
Źródło: dodatek spec-

jalny dziennika „Życie”, 
28 sierpnia 2000.
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 Cechy zaproponowanej przez 
Sasaki wizji planu miejscowego 
pokrywały się zasadniczo z istotą za-
gospodarowania obszaru opisaną 
wcześniej w 1996 r. w koncepcji 
rewitalizacji terenów postocznio-
wych zespołu prof. Mieczysława 
Kochanowskiego. 

Pewnym novum w stosunku 
do rozwiązań zaprezentowanych 
w koncepcji z 1996 roku był prze-
bieg głównej arterii komunikacyj- 
nej Młodego Miasta, ulicy Nowej 
Wałowej, która została przesunięta 
z rejonu placu Solidarności (który 
powinien pozostać głównym sym-
bolicznym miejscem publicznym) 
dalej na północny wschód, do śladu
stoczniowej ulicy Kooperantów, 
biegnącej wzdłuż zachodniej pie- 
rzei historycznego zespołu Stoczni 
Cesarskiej i konsekwencje tego wy-
boru dla struktury urbanistycznej. 

Przesunięcie to umożliwiło niezakłócony przebieg Drogi do Wolności co najmniej 
do Sali BHP, lepsze ukształtowanie kwartałów urbanistycznych oraz lokalizację 
węzła komunikacyjnego – wiaduktu do Bramy Oliwskiej – poza obrębem głównej 
zabudowy wokół placu Solidarności. Ostateczne ukształtowanie charakteru tej uli-
cy powinno nastąpić w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

7.13. Sasaki 2000, 
propozycja
sposobu
użytkowania
terenu
w Młodym
Mieście.

7.14. Warsztaty Sasaki 2000, studenci z Politechniki
Gdańskiej biorą udział w przygotowaniu ilustracji do wizji
planu zagospodarowania. Budynek Starej Dyrekcji.

7.15. Uczestnicy
warsztatów Sasaki
podczas rekonesansu
na terenie K2
Stoczni Gdańskiej. 
Pierwszy z lewej –
Nigel Brown,
pierwszy z prawej –
Dennis Pieprz.

7.16. Obchody 20-lecia strajków sierpniowych
na placu Solidarności, sierpień 2000,

fot. Anna Beata Bohdziewicz.
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KONFERENCJA LARGE SCALE URBAN DEVELOPMENTS

Po warsztatach prowadzonych przez projektantów z firmy Sasaki 
powstała idea zorganizowania pod egidą Politechniki Gdańskiej mię- 
dzynarodowej konferencji naukowej z udziałem specjalistów z Europy 
i USA, dotyczącej rewitalizacji miejskich terenów nadwodnych. 

 W trakcie konferencji w grudniu 2000 roku oraz w publikacji po- 
konferencyjnej wypowiedzieli się Rinio Bruttomeso, Sławomir Gzell, 
Hans Mayer, Rudolf Schaefer, Dennis Frenchman, Zbigniew Zuziak, 
Ronald Marc van Hoek, Peter Michelis, Jussi Kautto, Lars Brattberg, Nina 
Juzwa, Krzysztof Gasidło, Dennis Pieprz, Jurgen Weimer, Mark White, 
Mike Pearce, Jan Zabierzewski, Peter Braithwaite, Andreas Jacob, Ro- 
bert Adamczyk, Chris Moore, Nick Barber, Janusz Lipiński, Piotr Lorens, 
Nigel Brown, Mieczysław Kochanowski, Danuta Kochanowska oraz 
wielu innych uczestników podczas towarzyszących konferencji dysku- 
sji. Całość koordynował Piotr Lorens, który był  też redaktorem publi- 
kacji pokonferencyjnej22.

Dorobek konferencji wzbogacił wiedzę interesariuszy Młodego 
Miasta, w szczególności płynącą z doświadczeń realizatorów podo- 
bnych przedsięwzięć na świecie, a także pomógł sformułować wnioski/zalecenia 
dotyczące optymalizacji procesów rewitalizacyjnych w odniesieniu do projektu 
Młodego Miasta.

MŁODE MIASTO GDAŃSK –
KOD ŹRÓDŁOWY

Proces transformacji przestrzennej wewnątrz obszaru zurbanizowanego odby-
wa się nie tylko w gęstym otoczeniu społecznym, ale przede wszystkim w nawiąza-
niu do dziedzictwa i lokalnej tożsamości miejsca. Jednak z wielu przyczyn mamy 
do czynienia z nieznanymi lub nie do końca zrozumianymi warstwami odłożonymi 
w przeszłości (archetypami), których obecność w teraźniejszości nie jest oczywista 
i łatwo definiowalna. Nie wystarczy tu sama znajomość historii miejsca. Potrzebna 
jest identyfikacja charakterystycznych, niepowtarzalnych cech miejsca związanych 
z dokonanymi już przekształceniami przestrzennymi – tych w szczególności, które 
kształtują „genius loci”.

Jacek Dominiczak, Katarzyna Moro, Magdalena Szarmach, Monika Zawadzka 
(architektura/dialog STUDIO
Jacek Dominiczak) wykona-
li w 2001 roku na zlecenie
S99 opracowanie „Gdańsk 
Młode Miasto. Kod źródło- 
owy”. (W oparciu o analizy 
ukrytych warstw tożsamoś-
ci miasta). 

Jacek Dominiczak, ar- 
chitekt pracujący nad te-
orią i praktyką Miasta Dia-
logicznego, zaproponował, 
aby w procesie odkrywa- 
nia tożsamości lokalnej, tak
potrzebnej przy projekto-
waniu nowej przestrzeni 
urbanistycznej, zastosować 
opracowaną przez siebie 

7.17. Daniel Załuski,
okładka książki

Large Scale
Urban

Developments.

22 Large Scale Urban Developments, red. P. Lorens, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2001.

7.18. Jacek Dominiczak
z zespołem: badania

porządków i deformacji 
przestrzennej terenów

nadwodnych w Gdańsku.
Na ilustracji pokazano

sposób badania
przebiegu przyszłej
Drogi do Wolności

na tle
charakterystycznych 

siatek urbanistycznych 
odzwierciedlających

historyczne
ukształtowanie terenu 

centralnej części
Młodego Miasta.
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metodologię konstruowania kodu miasta z pomocą ujawnianych w toku spe-
cyficznej analizy planu miasta ukrytych informacji – zapisu nie tylko ukształtowa- 
nia przestrzennego, ale także nastroju, atmosfery, lokalnego ducha miejsc – „genius 
loci”23. Dominiczak wraz z zespołem przeprowadził dekonstrukcję czterech sensów 
pomagających zdefiniować ukryte warstwy tożsamości miasta:

• Sens deformacji przestrzeni architektoniczno-urbanistycznej, jako powido-
 ków obiektów/miejsc wcześniej istniejących.
• Sens geometrii w postaci mapy mentalnej percepcji miasta.
• Sens siatki przestrzennej rozpiętej między mapą mentalną a mapą rzeczy-
wistą (kod deformacji).
• Sens prototypu rozumianego jako przestrzenne DNA – kod deformacji defi- 
niujący lokalność.

W efekcie przeprowadzonych badań zespół Jacka Dominiczaka pomógł nie 
tylko lepiej zrozumieć parametry lokalnej tożsamości przestrzennej (typologia sia- 
tek urbanistycznych), ale również w swoim opracowaniu zaproponował całkiem 
realistyczne rekomendacje dotyczące wyboru ścieżek komunikacyjnych (typologia 
ulic), ustawienia kwartałów zabudowy i innych rozwiązań urbanistycznych (typolo-
gia placów i skwerów miejskich) dla obszaru Młodego Miasta. 

MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY DEWELOPERSKIE

Po stosunkowo ogólnym sformułowaniu zasad transformacji przestrzennej 
terenów postoczniowych przyszedł czas na bardziej szczegółowe analizy, które 
pokazałyby, jaki konkretnie potencjał zagospodarowania przestrzennego posiada 
przekształcany obszar. 

23 J. Dominiczak, Ukryte warstwy tożsamości miasta i zagadnienie metodologii projektowania,
      prezentacja na konferencji „Tożsamość miasta odbudowanego:
     autentyzm – integralność – kontynuacja”, zorganizowanej przez PKNMROZ ICOMOS, Gdańsk 2001.

7.20. Centralny
obszar
Młodego
Miasta
będący
przedmiotem
prac
warsztatowych.
Struktura
urbanistyczna
została rozpięta
na dwóch
ortogonalnych
siatkach: pierwszej
będącej podstawą
nadwodnego zespołu 
Stoczni Cesarskiej,
i drugiej, będącej
powidokiem
dawnego
Rowu Heckera.
Źródło: Gdansk
Young City
International
Workshop,
Gdansk
2001/2002.
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S99 zaproponowała rodzaj ćwiczenia warsztatowego polegającego na zapro-
szeniu urbanistów, architektów i deweloperów (inwestorów) do udziału w pro-
cesie „makietowania” przestrzeni Młodego Miasta.  Rezultatem warsztatów miał 
być trójwymiarowy model nowej dzielnicy przygotowany na podstawie dotych- 
czasowych ustaleń oraz specjalnie przygotowanego przez lidera warsztatów planu 
koordynacyjnego, będącego w swojej istocie rodzajem uproszczonego planu 
miejscowego, lecz z wyrazistym oznaczeniem konkretnych działek budowlanych 
oraz ich przeznaczenia funkcjonalnego. 

Uczestnikami warsztatów byli architekci zaproszeni do zaprojektowania kon- 
kretnych budynków, którzy posiadali wystarczające doświadczenie we współpracy 
z deweloperami/inwestorami z rynku nieruchomości lub z zamawiającymi inwes- 
tycje celu publicznego i którzy w trakcie pracy mogli być wspierani programowo 
przez potencjalnych klientów. Chodziło o to, aby rezultaty projektowania odzwier-
ciedlały nie tylko założenia urbanistyczne i estetyczne upodobania architektów, 
ale także by odpowiadały wymaganiom rynkowym i oczekiwaniom potencjalnych
inwestorów prywatnych i publicznych. Aby uzyskać pożądaną różnorodność, obo-
wiązywała zasada: jeden zespół projektowy zajmuje się zagospodarowaniem jed-
nego terenu o odrębnej tożsamości i przeznaczeniu funkcjonalnym. 

Lider warsztatów był jednocześnie autorem planu koordynacyjnego i to-
warzyszącego mu tekstu – zbioru założeń ideowych i projektowych spełniających 
rolę wytycznych dla projektantów. Lider, przygotowując warunki wstępne, jak 
i później, w trakcie pracy z poszczególnymi projektantami, współpracował jed-
nocześnie z właścicielem terenów – jak i z obserwatorem zewnętrznym: zespołem 
eksperckim z Politechniki Gdańskiej, który miał przeprowadzić analizę porównaw-
czą powstałych projektów oraz zaproponować wnioski i rekomendacje obejmują-
cych cały obszar. Te późniejsze prace analityczne były podstawą do przygotowa-
nia wniosku właścicieli terenu do procedowanych ówcześnie przez Biuro Rozwoju 
Gdańska planów miejscowych.

7.19. Relacje
planistyczne

struktur
urbanistycznych

miasta
historycznego

i nowo
planowanej

dzielnicy.
Źródło:

materiały
warsztatów

przygotowane
przez Atelier

Loegler
i Partnerzy,

Gdańsk
2001/2002.
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Dr Romuald Loegler, znany i ceniony architekt z Krakowa, przyjął na siebie 
obowiązki lidera warsztatów: przygotował plan koordynacyjny wraz z założeniami 
dla projektantów, pomógł dobrać i zaprosić najlepszych projektantów z Polski 
i zagranicy, współpracował z nimi w trakcie prac, poprowadził też finalną prezen-
tację prac i wieloaspektową dyskusję programową na Politechnice Gdańskiej w lu-
tym 2002 roku.  

W warsztatach wzięły udział następujące zespoły projektowe: AIR Jurkowscy 
(Katowice), Arch-Deco (Gdynia), Atelier Loegler (Kraków), Aukett Polska (Warsza-
wa), Chapman Taylor (London), Feddersen Herder Winkelbauer (Berlin), Fug-
mann & Janotta (Berlin), Jems (Warszawa), Karpinski & Tan (Toronto), LS Design 
(Warszawa), Rave (Berlin), Red Design (Gdańsk), Reidemaister & Glaessel (Berlin), 
Rhode Kellermann Wawrowsky Polska (Warszawa), Studio Bednarski (London), 
Studio EL (Wrocław), Zvi Hecker (Berlin-TelAviv). 

Zespoły wykonały projekty i makiety obiektów w uzgodnionym standar- 
dzie i skali, przywiozły je ze sobą do Gdańska, gdzie nastąpił ich montaż na przy-
gotowanym wcześniej podkładzie – planie koordynacyjnym centralnego obszaru 
Młodego Miasta. Konfrontacja indywidualnych projektów i ich umiejscowienie 
w zespole urbanistycznym Młodego Miasta, wielopłaszczyznowa dyskusja, jaka 
się potem wywiązała, to jedno z najbardziej interesujących doświadczeń profe- 
sjonalnych autora jeśli chodzi o proces nadawania przestrzeni nowych znaczeń 
i kształtowania organizmu miejskiego w świetle współczesnych doktryn miasta 
idealnego, skonfrontowanych z realiami procesu inwestycyjnego i oczekiwaniami 
społecznymi.

7.21. Plac
Solidarności,
Droga
do Wolności
i centralna część
Młodego Miasta
na makiecie
warsztatowej.



229

7.22. Obiekt hotelowy
w rejonie Petermilch 

nad Leniwką. Prezentuje 
Maciej Miłobędzki –

Jems Architekci.   

7.23. Zabudowa
Milchpeter,

Jems Architekci.

7.24. Park
biurowo-

-technologiczny
na Drewnicy –
RKW Rhode,

Kellerman,
Wawrowsky.

7.25. Makieta terenu 
między placem

Solidarności
a ul. Rybaki – praca 

firmy Aukett
wykonana

pod kierunkiem
architekta Petera 

Wisłockiego. 
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7.26. Zespół
budynków
publicznych
po zachodniej
stronie
placu Solidarności –
prezentuje Ryszard
Jurkowski z AIR
Jurkowscy
Architekci.

7.27. Makieta
Młodego Miasta
od zachodu.

7.28. Romuald 
Legler prowadzi 
spotkanie
warsztatowe
na Politechnice 
Gdańskiej.

7.29. Charakter
zabudowy
przy placu
Solidarności
i w otoczeniu
Sali BHP,
Aukett.
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ZAŁOŻENIA DO PLANÓW MIEJSCOWYCH

Zespół z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej pod kierownictwem 
prof. Mieczysława Kochanowskiego24 po zakończeniu warsztatów międzynaro-
dowych pod kierownictwem Romualda Loeglera dokonał wszechstronnych analiz 
rozwiązań warsztatowych. 

Na ilustracjach przedstawiono przykładowe analizy, z których wnioski posłu- 
żyły do stworzenia koncepcji założeń do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

 • Analiza struktury zabudowy

24 Zespół autorski: prof. dr hab. inż. arch. Mieczysław Kochanowski, dr inż. arch. Danuta Kochanowska, 
     dr inż. arch. Piotr Lorens, dr inż. Lech Michalski, mgr inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek,
     mgr inż. arch. Grzegorz Pęczek, wsp. stud. Marcin Gołuchowski,
     Politechnika Gdańska, Wydział Architektury.

7.30. Gdańsk –
Młode Miasto.

Analiza
rozwiązań

warsztatowych.
Struktura

zabudowy.

• Program użytkowy

7.31. Gdańsk –
Młode Miasto.

Analiza
rozwiązań

warsztatowych.
Program

użytkowy.
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7.32. Gdańsk
Młode Miasto.
Założenia
do miejscowego
planu
zagospodarowania 
przestrzennego.
Koncepcja
organizacyjna
struktury,
ze zbiorów
autora.

• Założenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Celem planu jest przekształcenie terenów postoczniowych w nową dzielnicę 
śródmiejską o europejskim charakterze, który cechuje: symbioza możliwie jak naj-
większej ilości funkcji nieuciążliwych z dominacją funkcji komercyjnych oraz niezbęd-
nym komponentem mieszkaniowym, znaczący udział i wysoka jakość przestrzeni 
publicznych (szkielet kompozycyjny to plac Solidarności z Promenadą Wolności, Bul-
war nadwodny oraz aleja Nowa Wałowa), dominacja i priorytet dla ruchu pieszego 
oraz sprawny dostęp transportem publicznym, racjonalne wykorzystanie przestrzeni, 
wysoka intensywność zabudowy, zachowanie oraz twórcze nawiązanie do charakte-
ru i tożsamości kulturowej miejsca, jak również poszanowanie środowiska naturalne-
go i szeroko rozumianej ekologii (usunięcie zanieczyszczeń przemysłowych, redukcja 
szkodliwych emisji, wprowadzenie zieleni urządzonej), stosowanie energooszczęd-
nych źródeł energii – zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Tymczasem pracujące nad planami miejscowymi Biuro Rozwoju Gdańska 
wypracowało nieco inne rozwiązania przestrzenne, szczególnie w rejonie przyszłej 
Drogi do Wolności. Ta piesza z założenia  promenada straciła proponowaną formę 
prostej osi urbanistycznej. Od placu Solidarności szła po śladzie starej ulicy stocznio-
wej, po czym na przecięciu z ulicą Nową Wałową została „odgięta” na północ. 

Wkrótce doszło też do zmiany Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym25. Wszystko to wpłynęło na zmianę kalendarza uchwalenia planów 
miejscowych oraz treści wniosku S99 do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, który został na nowo sporządzony w czerwcu 2004. 

UCHWALENIE NOWYCH PLANÓW MIEJSCOWYCH

30 września 2004 roku Rada Miasta Gdańsk uchwaliła dwa miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego, pokrywające całkowicie tereny 
przewidywane do rozwoju Młodego Miasta. Plany przygotowane przez Biuro 
Rozwoju Gdańska zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego 15 listopada 2004 roku. Plany uwzględniały częściowo rezultaty prac 
wykonanych na zlecenie różnych interesariuszy potencjalnego obszaru Młodego 
Miasta, w tym kompleksowego wniosku S99. 

25 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
     (DzU z dnia 10 maja 2003 r.).
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Zespół autorski MPZP nr 1128 dla rejonu Gdańsk Nowe Miasto, Stocznia, plac So- 
lidarności tworzyli: główny projektant – Daniela Milan-Konopka, zespół projek-
towy w składzie: Ewa Łopacka, Magdalena Kawka, Monika Trojanowska, Joan-
na Labenz, Janina Wysocka, Karolina Rozpęk-Aszyk, Tadeusz Mendel, Michał 
Kozłowski, kierownik zespołu Maria Magdalena Koprowska, dyrektor BRG i ge- 
neralny projektant Marek Piskorski.

Zespół autorski MPZP nr 1125 dla rejonu Gdańsk Nowe Miasto, Północ tworzyli: 
główny projektant – Daniela Milan-Konopka, zespół projektowy w składzie: Ewa 
Łopacka, Magdalena Kawka, Monika Trojanowska, Joanna Labenz, Bogusław 
Grechuta, Marta Leś-Szczechowska, Urszula Frąckiewicz, kierownik zespołu 
Maria Magdalena Koprowska, dyrektor BRG i generalny projektant Marek 
Piskorski. 

Nowe plany miejscowe ustalają przeznaczenie terenów charakterystyczne dla 
obszarów miejskich, głównie w zakresie funkcji usługowych i mieszkalnych. Funkcje 
produkcyjno-usługowe zostały zachowane tylko w tych obszarach, gdzie działal-
ność przemysłowa będzie jeszcze kontynuowana w przyszłości. Na cele publiczne 
zachowane zostały tereny placu Solidarności i Drogi do Wolności wraz ze sławną 
Salą BHP. Głównym ciągiem komunikacyjnym ma być ulica Nowa Wałowa, która 
w przyszłości ma domknąć wewnętrzną obwodnicę gdańskiego Śródmieścia. Wy-
budowanie Nowej Wałowej na terenie MPZP jest warunkiem odbioru nowych bu-
dynków. 

7.33. Zasięg
terytorialny

planu
miejscowego

nr 1125 (Północ)
i nr 1128 (Stocznia.
plac Solidarności). 

Gdańsk,
30 września

2004.

W odróżnieniu od propozycji zawartych we wniosku S99, planista miejski nie 
włączył do terenów publicznych nabrzeży na styku z Martwą Wisłą, Droga do Wol- 
ności straciła charakter dużego, osiowego założenia, Nowa Wałowa uzyskała status 
przelotowej arterii tworzącej barierę oddzielającą nadwodne tereny Stoczni Cesar-
skiej od rejonu placu Solidarności. Jednocześnie na tym samym odseparowanym
i stosunkowo niewielkim obszarze o dużej ilości starych hal produkcyjnych do zacho-
wania (Stocznia Cesarska), planista wprowadził obowiązek umiejscowienia zabu-
dowy mieszkaniowej o powierzchni 150–250 tys. m2. Ponadto mając pełną świado-
mość jak trudne w realizacji będą wyznaczone w planie obiekty oraz że finanso-
wanie infrastruktury publicznej będzie musiało się odbywać ze znaczącą partycy- 
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pacją inwestorów prywatnych – władze miasta przyjęły maksymalny wymiar opłat 
planistycznych i adiacenckich. Autorzy planów odrzucili także wnioski Synergii 99 
wspierane przez prof. Andrzeja Januszajtisa, które postulowały nadanie obszarowi 
historycznej nazwy „Młode Miasto”. W tekście MPZP autorzy planów wprowadzili ad-
ministracyjną nazwę „Nowe Miasto”, która używana była historycznie na zupełnie 
innym obszarze Gdańska, pomijając oryginalną, i powszechnie już wtedy używaną 
nazwę „Młode Miasto”. Mimo to nazwa Młode Miasto utrwaliła się znacząco 
w domenie publicznej i jest dzisiaj stosowana powszechnie także przez instytucje 
publiczne.

Ustalenia MPZP obejmują również zagadnienia ochrony dziedzictwa kulturo-
wego, choć można się spodziewać, że wraz z realizacją projektu pojawi się koniecz-
ność bardziej szczegółowych rozstrzygnięć w tej materii. 

Podsumowując, można powiedzieć, że planiści i władze miasta zaprezento- 
wali własne, autorskie rozwiązania, odrzucając większość propozycji, które złożyli 
interesariusze MM w trakcie procedury uchwalania planów miejscowych oraz nie 
przewidzieli zachęt dla inwestycji prywatnych na terenie Młodego Miasta. Jednak 
zasadnicze znaczenie dla przyszłości tego obszaru ma wprowadzenie funk-
cji centromiejskich. Fakt ten umożliwił rozpoczęcie procesu rewitalizacji  terenów 
poprzemysłowych i transformację ich w obszar rozwojowy gdańskiego Śródmieścia. 

7.34. Graficzne
przedstawienie
rozwiązań
przestrzennych
centralnego
obszaru
Młodego
Miasta.

Nowe plany miejscowe przesądziły o kształcie urbanistycznym obszarów po- 
stoczniowych i jako prawo miejscowe są głównym regulatorem przestrzenne-
go rozwoju dzielnicy. Ich znaczenie nie ogranicza się tylko do zagadnień urba- 
nistycznych czy nawet inwestycyjnych. W istocie spełniają one rolę nowego aktu 
lokacyjnego Młodego Miasta – po raz drugi w historii, po pierwszym akcie lokacyj- 
nym z 1380 roku. 

STUDIUM KUBATUROWE
OBSZARU POSTOCZNIOWEGO

Aby lepiej zrozumieć zaproponowane w MPZP rozwiązania urbanistyczne oraz 
podjąć próbę wypracowania rozwiązań będących interpretacją zawartych w pla-
nach regulacji, zespół w składzie: Piotr Lorens, Daniel Załuski i Sławomir Ledwoń, 
wykonał dla terenów Młodego Miasta Studium Kubaturowe. Najpierw przeana-
lizowano warunki brzegowe określone w ustaleniach planów (biorąc pod uwagę 
także inne uwarunkowania), po czym zaprojektowano strukturę zabudowy, bę- 
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dącą rozwinięciem zapisów planistycznych. Umożliwiło to określenie np. bilansu 
powierzchni i kubatur, co wielokrotnie było później wykorzystywane, na przykład 
przy projektowaniu sieci infrastrukturalnych lub przez inwestorów i rzeczoznaw-
ców przy określaniu wartości nieruchomości.  

7.35. Struktura
zabudowy

Młodego Miasta
na terenach A i B

Stoczni Gdańskiej,
wg rozwiazań

 studium
kubaturowego

Młodego Miasta,
Gdańsk 2004.

7.36. Makieta/model
centralnego obszaru

Młodego Miasta
odzwierciedlająca

ustalenia planu
miejscowego

dla rejonu „Plac
Solidarności.

Stocznia”. Makieta
wykonana została

w oparciu
o rezultaty

Studium
Kubaturowego,

skala 1:1000,
obiekty istniejące
do zachowania –

kolor jasny,
obiekty nowo

projektowane –
kolor brązowy. 

Wtórny podział geodezyjny
Biorąc pod uwagę zaproponowany w projektach procedowanych planów 

miejscowych układ urbanistyczny, na zlecenie S99 wykonany został już w sierpniu 
2003 roku projekt wstępnego podziału terenu przez zespół autorski w składzie: dr 
inż. arch. Piotr Lorens, dr inż. Daniel Załuski, mgr inż. arch. Justyna Martyniuk- 
Pęczek, mgr inż. arch. Grzegorz Pęczek a konsultantem w zakresie komunikacji 
był dr inż. Lech Michalski. 

Po uchwaleniu planów miejscowych właściwy wniosek dotyczący podziału 
geodezyjnego złożony został pod koniec 2004 r., a procedury zakończyły się 
w połowie 2005 roku. Geodetą prowadzącym był Marek Łoza.

Dla ułatwienia podziału oraz w nawiązaniu do historycznego układu przestrzen-
nego założono na początku dwie prostokątne siatki o wybranym interwale w opar-
ciu o utrwalone punkty w terenie (budynek Starej Dyrekcji oraz charakterystyczne 
punkty zespołu Stoczni Cesarskiej). Zdefiniowano w ten sposób pomocniczy sys-
tem odniesienia  dla numerycznego modelu terenu, co znacznie  ułatwiło wytycza-
nie granic działek, chroniąc przy tym dziedzictwo ukształtowanej w ciągu wieków 
struktury przestrzennej. 
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W efekcie uchwalenia planów miejscowych oraz przeprowadzonego w kon- 
sekwencji wtórnego podziału geodezyjnego,  z byłych terenów A i B Stoczni Gdań- 
skiej wyodrębniono kilkadziesiąt działek budowlanych o różnorakim przeznaczeniu. 
Umożliwiło to np. planowanie rozwoju zagospodarowania w oparciu o docelowe 
działki geodezyjne, obrót działkami, operacje bankowe oraz inne operacje gospo- 
darcze, charakterystyczne dla rozwiniętego rynku nieruchomości. Od tego mo-
mentu obszar mógł wejść do normalnego obiegu gospodarczego, także w zakresie 
procesów rewitalizacyjnych.

Potencjał rozwojowy Stoczni Cesarskiej
Po zakończeniu wtórnego podziału geodezyjnego architekci Joanna Winiar- 

ska i Marek Michalski z gdańskiej pracowni REDDESIGN  wykonali latem 2005 roku 
(na zlecenie S99) analizę możliwości zagospodarowania przestrzennego Stoczni 
Cesarskiej26. Ten najbardziej cenny historycznie zespół obiektów stoczniowych ma 
bardzo charakterystyczną strukturę przestrzenną, która powinna zostać zachowana
w trakcie prowadzonych w przyszłości procesów rewitalizacyjnych. Dlatego też

7.37. System
siatek
pomocniczych
zastosowany
przy wytyczaniu 
nowych działek. 

7.38. Mapa
oparta
na wtórnym
podziale
geodezyjnym
terenów
postoczniowych
odzwierciedlająca
stan własności
terenów
w październiku
2015 r. Następnie
Atrium Gdańsk
nabył kolejne
działki nr 151/40,
151/37, 151/27.

26 J. Winiarska, M. Michalski, Stocznia Cesarska. Studium Generalne. Analiza architektoniczno
      urbanistyczna i funkcjonalna obszaru. Teren 003–M/U32, Gdańsk, sierpień 2005
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niezbędne jest przeprowadzenie wielu studiów zagospodarowania terenu połą-
czonych ze wszechstronną, interdyscyplinarną analizą między innymi po to, by wraz 
z ustaleniami planu miejscowego stworzyć katalog warunków brzegowych dla 
projektantów i deweloperów. 

Studium wykonane przez REDDESIGN jest tylko wstępem do dyskusji o przy- 
szłym zagospodarowaniu tego rejonu Młodego Miasta. Pokazało, jak ogromny 
potencjał kulturowy i komercyjny tkwi w strukturach Stoczni Cesarskiej, a jedno- 
cześnie jakim wyzwaniem będzie pogodzenie potrzeby ochrony dziedzictwa 
z wymogami rynku nieruchomości i oczekiwaniami społecznymi.

Pokazane ilustracje dotyczą jedynie trzech zasadniczych rejonów Stoczni Ce-
sarskiej: terenu dawnego Petermilch na wschód od basenu stoczniowego, głów-
nego rdzenia zespołu (między dzisiejszą ulicą Ks. Jerzego Popiełuszki i nabrzeżem 
Martwej Wisły) ukształtowanego na ortogonalnej siatce z ulicą Narzędziowców po- 
środku oraz działki u szczytu Drogi do Wolności, na których to zaczęła się w 1844 
roku historia zakładów stoczniowych.

7.39. Ogólny plan 
zagospodarowania 
Stoczni Cesarskiej

na terenie
ograniczonym

od południa
nową arterią

komunikacyjną,
a od północy –
Martwą Wisłą.
REDDESIGN

2005.

7.40. Widok
od zachodu
kompleksu

Stoczni
Cesarskiej.
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7.41. Zespół handlowo-hotelowy (Festival market)
oraz terminal morski. REDDESIGN.

358. Wielofunkcyjny zespół Centrum Bałtyckiego (wielofunkcyj- 
ne sale/arena, biura, hotel/apartamenty). REDDESIGN.

7.42. Zespół Centrum
Bałtyckiego.
Arena wielofunkcyjna,
hotel, apartamenty
i biura. REDDESIGN.

Architekt Romuald Loegler przygotował koncepcję zagospodarowania działki 
przy moście pontonowym na potrzeby Europejskiego Centrum Krajów Nadbałtyc-
kich. Obiekt umieścił u szczytu Drogi do Wolności, jako zwieńczenie symbolicz- 
nej przestrzeni publicznej, rozciągającej się od placu Solidarności aż do nabrzeża 
Martwej Wisły.
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Potencjał rozwojowy Drewnicy
W 2010 roku spółka Drewnica Development pod kierownictwem Krzysztofa 

Sobolewskiego, władająca terenami północnej części Młodego Miasta (bez pochylni 
K3 pozostających w gestii spółki Synergia 99), powierzyła wykonanie koncepcji ich za-
gospodarowania pracowniom architektonicznym Archiplan z Gdyni i Atelier Loegler 
z Krakowa. Przeprowadzone analizy urbanistyczne a także rynkowe pokazały jak zna- 
czący potencjał rozwojowy posiada ten obszar i to zarówno jeśli chodzi o funkcje
centromiejskie (w centralnej części Drewnicy), jak i zagospodarowanie charaktery-
styczne dla parków technologicznych (wzdłuż ulicy Jana z Kolna). Prace te przyniosły 
szczególnie interesujące rezultaty w odniesieniu do rejonu półwyspu Drewnica, 

7.43. Romuald Loegler. Koncepcja
zagospodarowanie przestrzennego 

rejonu Drogi do Wolności.

7.44. Romuald Loegler. Europejskie 
Centrum Krajów Nadbałtyckich.
Sala widowiskowo-kongresowa.

7.45. Romuald Loegler. 
Koncepcja

zagospodarowania
zachodniej części

Stoczni Cesarskiej:
a – wielofunkcyjne

centrum
widowiskowo-

kongresowe,
b – hotel,

c – instytucje
i organizacje

finansowe,
d – instytucje bankowe,
e – przedstawicielstwa

izb handlowych
i przemysłowych.

7.46. Szkic
koncepcyjny
Atelier
Loegler
dla rejonu
pirsu.

7.47. Szkic koncepcyjny
Atelier Loegler

dla półwyspu
Drewnica.
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7.48. Szkic
koncepcyjny
Atelier
Loegler
dla rejonu
warsztatu
Wałęsy.

7.49. Koncepcja
centrum
konferencyjno-
-kulturalnego
w rejonie
warsztatu Wałęsy.

a więc terenów pierwszej, średniowiecznej lokacji Młodego Miasta. Sama Drewnica 
to historycznie obszar nowożytnych Młodomiejskich Składów Drewna, a jeszcze 
wcześniej miejsce prawdopodobnej, pierwszej lokacji Młodego Miasta. W końcowej 
dekadzie XIX wieku, na północny zachód od Drewnicy zbudowana została Stocznia 
Schichaua a jej południowo-wschodnie sąsiedztwo zostało przyłączone do Stoczni 
Cesarskiej, później Gdańskiej. Obecnie głównymi aktywami Drewnicy są nabrzeża 
z dostępem do akwenu Martwej Wisły oraz zespół budynków przemysłowych zbu-
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dowanych na początku czwartej dekady XX wieku. Budynki te wykorzystywane 
ciągle dla celów magazynowo-produkcyjnych posiadają atrakcyjne przestrzenie, 
które będą mogły być z czasem przekształcone/zaadaptowane do funkcji miej- 
skich, w tym do celów prowadzenia aktywności kulturalnej. Przykładem nowych 
funkcji może być obecność przedsięwzięcia Alternativa w budynku 90B.

7.50. Koncepcja
zagospodarowania 

półwyspu
Drewnica.

Główny wniosek z analiz Atelier Loegler/Archiplan to potwierdzenie możliwoś-
ci wykreowania w rejonie Drewnicy wielkomiejskiego zespołu zabudowy o dużej 
gęstości zabudowy, atrakcyjnych, mieszanych funkcjach i możliwości umieszczenia 
dominant wysokościowych a wszystko to w kontekście bliskich związków z akwe-
nem Martwej Wisły na styku z miejskim układem komunikacyjnym i bezpośrednim 
dostępem do peronu stacji Gdańsk-Stocznia.

Drewnica Development poza wspomnianymi pracami koncepcyjnymi zapro-
ponowała też (2013–2015) zmianę zagospodarowania pasa terenu wzdłuż ulicy 
Jana z Kolna (w stosunku do ustaleń dotychczas obowiązującego MPZP z 2004 
roku). Istotą tej zmiany jest propozycja wprowadzenia placu publicznego między 
ulicą a budynkiem Traserni. Poprawiłoby to znacznie widoczność charakterystycz-
nego budynku stoczniowego z napisem na frontowej fasadzie „Stocznia Gdańska”
od zachodu, czyli od strony głównego szlaku komunikacyjnego kołowego, szy- 
nowego i pieszego. Plac ten wpisywałby się też w serię przestrzeni publicznych 
począwszy od placu między Muzeum II Wojny Światowej a Brabankiem, poprzez 
plac Solidarności aż do nowego miejsca – placu przed Trasernią. Odsłoniłby cha- 
rakterystyczną zabudowę stoczniową, zapewniłby do niej lepszy dostęp i utrwalił 
w krajobrazie motywy stoczniowe w północnym rejonie Młodego Miasta. Moż-
na mieć nadzieję, że prace planistyczne będą postępowały, tak by można było 
dokonać odpowiednich zmian w ustaleniach planu miejscowego.
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Inne aspekty przygotowania projektu
Planowanie urbanistyczne prowadzone było równolegle z pozostałymi przed-

sięwzięciami przygotowawczymi, które można by pogrupować w następujące ze- 
społy zagadnień:

• Działania o charakterze techniczno-infrastrukturalnym (badanie środowi- 
ska i wdrożenie procedur ochronnych, projektowanie i budowa dróg komu-
nikacyjnych, liniowych elementów infrastruktury: ciepłociągów, wodno-kanali- 
zacyjnej, energetyki).
• Bieżące utrzymanie nieruchomości połączone ze zmianą struktury użytkow- 
ników.
• Kwestie prawno-finansowo-organizacyjne (finansowanie aktywności rozwo-
jowej, nadanie projektowi nowej struktury własnościowej).
• Informacja, marketing, edukacja, rozwój marki projektu, aktywność społecz- 
na, w tym wspieranie aktywności kulturowej oraz włączenie się do prac Rady 
Interesariuszy Młodego Miasta – społecznej platformy wymiany informacji, 
opinii oraz komunikowania się osób i instytucji zainteresowanych rozwojem 
nowej dzielnicy.
• Pozyskanie partnerów inwestycyjnych, którzy przejęliby odpowiedzialność 
za prowadzenie rozwoju poszczególnych projektów/rejonów Młodego Miasta, 
włączając w to także partnerstwa publiczno-prywatne zakładane do realizacji 
celów użyteczności publicznej ważnych także dla interesariuszy prywatnych.

Spośród wymienionych powyżej zagadnień szczególnie ożywioną dyskus-
ję wywołała w domenie publicznej kwestia budowy głównej arterii komunika-
cyjnej Młodego Miasta, ulicy Nowej Wałowej. Ale dyskusja ta dotyczyła w istocie 
nie tylko układu komunikacyjnego, ale przede wszystkim filozofii/idei powstającej 

7.51. Plac
przed Trasernią.
Widok
od zachodu,
Drewnica
Development,
2013–2015.
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dzielnicy miasta. W tym kontekście przedstawione zostaną cztery wypowiedzi, 
które konstytuują ten ważny dyskurs o przyszłości jednego z najbardziej istotnych 
obszarów dla rozwoju Gdańska. Prof. Grzegorz Klaman, artysta i pracownik ASP,
a także szef Fundacji Wyspa Progress, w rozmowie z Jackiem Wiercińskim („Polska 
Dziennik Bałtycki”, 21 stycznia 2013 r.) obawia się, że zgodnie z jego wiedzą Młode 
Miasto będzie „klastrem gigantycznych, wyizolowanych bloków”. Ale jest przekona-
ny, że aktywność społeczna może się przyczynić do zmiany tego niekorzystnego 
trendu. Wraz z grupą artystów i działaczy ruchów miejskich przyczynił się do pow-
stania Rady Interesariuszy Młodego Miasta. Jest to ciało o charakterze doradczo- 
-dyskusyjnym, dzięki któremu polepszyła się wymiana informacji pomiędzy pod-
miotami publicznymi i prywatnymi, którym leży na sercu rozwój nowej dzielnicy 
Gdańska. Klaman odnotowuje, że wskutek prowadzonej w domenie publicznej 
dyskusji inwestorzy i projektanci Nowej Wałowej zmienili jej profil przestrzenny 
na bardziej przyjazny dla poruszających się ruchem pieszym. Uważa jednak, że 
„mimo korekt, to wciąż brutalizm rodem z lat pięćdziesiątych, najwyżej siedem-
dziesiątych”. Postuluje także, by mimo istnienia uchwalonych przez miasto planów 
zagospodarowania, próbować je zmieniać, gdyż „jeśli wybierzemy złe rozwiązania
i tak będziemy musieli do planów wracać”. I dodaje: „Potrzebny jest głos mieszkań-
ców i miasta. Deweloper dziś jest, jutro go nie będzie, my zostaniemy i będziemy 
ponosili przez dziesięciolecia koszty anachronicznych rozwiązań”.

7.52. Nowa ulica
ks. J. Popiełuszki,

w głębi budynek 
Starej Dyrekcji.

Fot. Janusz
Lipiński

Prof. Jacek Dominiczak, architekt z gdańskiej ASP, w rozmowie z Maciejem 
Sandeckim na łamach „Gazety Wyborczej” (25 stycznia 2013) sformułował tezę, 
że Młode Miasto zostało zaprojektowane zgodnie z urbanistycznymi teoriami Le 
Corbusiera z lat dwudziestych poprzedniego wieku, pachnącymi dzisiaj naf-
taliną i odrzuconymi właściwie przez świat zachodni. Wulgaryzując nieco, można 
powiedzieć, że chodzi tu o miasto-maszynę w postaci zespołu monofunkcyjnych 
wysp, odseparowanych od siebie korytarzami komunikacyjnymi, w obrębie których 
sta- wia się luźno budynki służące oddzielnie pracy, zamieszkiwaniu i wypoczyn-
kowi. Kręgosłupem takiego „miejskiego modernizmu” są wydzielone ulice pełne 
samochodów, nieprzyjazne dla pieszych, a cechą charakterystyczną jest  koncen-
tracja funkcji w megaskali, jak np. gigantyczne centra handlowe, wielkoskalowe 
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zgrupowania korporacyjnych biurowców czy odseparowane od miasta, zamknię- 
te osiedla mieszkaniowe. Wg prof. Dominiczaka te późnokapitalistyczne twory 
wcześniej czy później muszą wyginąć, ustępując miejsca nowemu miastu epoki 
„kreatywnej”, gdzie pracujący dla siebie i mieszkający tu młodzi twórcy prowadzić 
będą „miejski styl życia”, poruszając się głównie po ścieżkach rowerowych. A jeżeli 
jeszcze jakieś samochody mają tu jeździć, to nie po „śródmiejskich autostradach”, 
tylko w systemie małych, równorzędnych ulic o ograniczonej przepustowości i pre- 
ferowanym ruchu jednokierunkowym dla ulic przelotowych. 

7.53. Ulica
Nowomiejska
biegnąca od placu
Solidarności
do ulicy
ks. J. Popiełuszki.
Po obydwu stronach 
działki budowlane.
Fot. Janusz Lipiński

 Paweł Wład Kowalski, architekt z działającej na wolnym rynku gdańskiej Pra-
cowni Projektowania Miasta, uważa, że „Nowa Wałowa nic nie dzieli”, gdyż „nie ma 
tu nic, co by teraz miała przecinać”. W swoim wystąpieniu opublikowanym w ra-
mach Forum Autorów „Dziennika Bałtyckiego” (26–27 stycznia 2013 r.) przekonuje 
że idea nowej arterii odpowiada „genius loci” – lokalnemu duchowi miejsca, który 
charakteryzuje się tym, że główne drogi gdańskiego Śródmieścia prowadzone są 
w przebiegu dawnych fos, zasypanych w trakcie rozwoju miasta. I tak jak Wały Ja- 
giellońskie i Podwale Grodzkie były „cywilizacyjną koniecznością”, tak „Nowa Wało-
wa jest również taką koniecznością”. W dodatku poszczególne dzielnice historycz-
nego Gdańska rozwijały się stosunkowo autonomicznie, a ich układy uliczne nie są 
prostą kontynuacją ulic w sąsiednich dzielnicach. Architekt podkreśla jednocześnie 
konieczność tworzenia dobrych planów miejscowych, a „projekty ważnych obiek-
tów i sposób zabudowy eksponowanych obszarów warto wyłaniać w drodze 
konkursów”. I zaraz potem dodaje, że „projekt architektoniczny ECS wyłoniony 
w konkursie międzynarodowym, nawiązujący do rdzewiejącego kadłuba budowa-
nego statku, stracił stoczniowy kontekst”, gdyż „znajdzie się w otoczeniu nowej za-
budowy mieszkaniowo-usługowej”. Paweł Wład Kowalski obawia się też, że „genius 
loci” nie będzie zachowany, gdyż „trzeba będzie pogodzić ze sobą wiele interesów, 
zasady ładu przestrzennego z komercyjnymi celami deweloperskimi”, a „kluczem 
do harmonijnego rozwoju Młodego Miasta jest koordynacja” (w domyśle obecnie 
kulejąca).

Wiesław Bielawski, wiceprezydent Gdańska, odnosząc się na konferencji pra-
sowej (25 stycznia 2013 r.) do opinii i propozycji prof. Jacka Dominiczaka, apelował 
o wzięcie pod uwagę i wyważone zbilansowanie wszystkich aspektów budowy 
ulicy Nowej Wałowej. Jest to z jednej strony interwencja urbanistyczna w układ 
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urbanistyczny Młodego Miasta, ale z drugiej niezbędny kręgosłup komunikacy-
jny z ważnym komponentem transportu publicznego a także ścieżek rowerowych. 
Styl życia wykluczający czy poważnie ograniczający ruch samochodowy jest na ra- 
zie utopią, a drogi takie umożliwiają po prostu korzyści gospodarcze. Nowa Wało-
wa nie będzie żadną „autostradą” ani nie podzieli Młodego Miasta. Będzie miała 
wiele przejść dla pieszych w poziomie terenu, z sygnalizacją świetlną. Prezydent 
Bielawski, zwracając się do proponujących inne rozwiązania, powiedział: „Chcemy 
rozmawiać, ale na poziomie konkretów. Na poziomie „dekalogu”, tego, co ważne 
dla mieszkańców, wszyscy się zgodzimy, ale problemem są określone rozwiązania, 
które uwzględnią szereg warunków. Ta debata ma sens, ale kiedy pojawi się alter-
natywa, a my na razie sensownej alternatywy nie widzimy”. Jeżeli chodzi o postu-
lowany mix funkcjonalny, to uchwalone przez miasto plany miejscowe umożliwiają 
wprowadzenie na terenach postoczniowych niemal każdego rodzaju zabudowy 
– to zależy tylko od wolnego rynku i głównie prywatnych właścicieli działek, którzy 
planują na nich przedsięwzięcia deweloperskie. „Wokół planów nowej dzielnicy 
wykonano olbrzymią pracę intelektualną, by osiągnąć kompromis między intere- 
sem miasta i inwestorów... Na ostateczny kształt Młodego Miasta magistrat ma 
ograniczony wpływ”.

Wracając do istoty prowadzonego dyskursu, można by go określić w następu-
jący sposób: jest to właściwie spór o doktrynę rozwoju miasta, leżącą u podstawy 
prezentowanych podejść do sposobów kształtowania organizmu miejskiego. Jest 
to jednocześnie dyskusja o modelu miasta idealnego XXI wieku, a możliwościami 
jego realizacji tu i teraz. Jest to także świadectwo współczesnego pluralizmu do- 
ktrynalnego, istniejącego w wolnej i demokratycznej Polsce. Jest to również dowód 
na to jak ważny dla wszystkich zainteresowanych rozwojem Młodego Miasta a tak- 
że całego Gdańska jest sposób i jakość urbanizacji tego śródmiejskiego obszaru 
poprzemysłowego. 

7.54. Europejskie
Centrum

Solidarności –
widok

od północnego
zachodu.

Na pierwszym
planie

skrzyżowanie
ulic Jaracza

i Nowowiejskiej.
W głębi pomnik

Poległych
Stoczniowców

na placu
Solidarności.

Fot. Janusz
Lipiński
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MODEL MIASTA WSPÓŁCZESNEGO

Fakty/opinie/poglądy zaprezentowane w dyskusji pozwalają określić model roz- 
woju współczesnego miasta europejskiego, a w szczególności jego dzielnic śród-
miejskich, zakładając, że punktem odniesienia są miasta już istniejące, posiadające 
swoją historię, a nie budowane „na surowym korzeniu”. Dlatego też z góry moż-
na odrzucić doktrynę deglomeracyjną, preferującą rozwój miasta poprzez anek-
towanie otaczających je terenów rolniczych/zielonych. Nie wchodzi w grę także 
odtwarzanie modelu miasta historycznego (priorytet dla przeszłości, prymat dla 
rekonstrukcji) który grozi kiczowatą tematyzacją/disneylandyzacją przestrzeni. 
Z oczywistych względów odrzuca się też doktrynę miasta funkcjonalnego, „mia-
sta-maszyny”, w szczególności jej tandetną, socrealistyczną odmianę oraz współ- 
czesną wersję, sformatowaną jako produkt masowej konsumpcji globalnego kapi- 
talizmu. 

Po określeniu warunków brzegowych można przejść do sprecyzowania istoty 
modelu miasta współczesnego, zapewniającego jego mieszkancom wysoką jakość 
życia. 

Przedmiotem rozważań są tereny położone wewnątrz obszaru zurbanizowa-
nego, nawet jeśli będą miały one charakter poprzemysłowy, czy też w inny sposób 
zdegradowany przestrzennie i społecznie lub po prostu zagospodarowany nieopty-
malnie, tj. niewykorzystujące tkwiącego w nim potencjału rozwoju. W takiej sytuacji 
należy przede wszystkim wykorzystać każdy wolny metr kwadratowy znajdujący 
się wewnątrz strefy zurbanizowanej, zanim się sięgnie po tereny zewnętrzne. 
Priorytetem jest zagospodarowanie terenów, które mogą być przedmiotem re-
witalizacji i transformacji, adaptacji/przystosowywania do nowych, współcześnie 
użytecznych funkcji. Można to zrealizować poprzez dogęszczenie zabudowy aż do
optymalnego poziomu charakterystycznego dla miasta zwartego, o odpowie-
dniej masie krytycznej i zróżnicowaniu funkcji, sprzyjających pozytywnej koope- 
racji mieszkańców i użytkowników danego obszaru. Trzeba podkreślić, że nie cho-
dzi tu o odbudowę pojedynczych obiektów, na przykład w formie tzw. plomb 
dogęszczających, tylko o działania obszarowe, których odnowa urbanistyczna 
połączona jest z kompleksowym i skoordynowanym rozwiązywaniem kwestii tech-
nicznych, gospodarczych, środowiskowych, kulturowo-społecznych i przestrzen-
no- funkcjonalnych z wyraźnym akcentem na rozwój terenów publicznych.

7.55. Od lewej:
budynek mieszkalny
na placu Solidarności,
biurowiec Tryton,
pomnik Poległych 
Stoczniowców
i brama historyczna 
Stoczni Gdańskiej, 
Europejskie
Centrum Solidarności.
Fot. Janusz Lipiński

Z doktrynalnego punktu widzenia jest to model miasta zwartego, rozwi-
jającego się głównie poprzez rewitalizację dogęszczającą, rozumianą jako 
zespół działań mających doprowadzić do odnowy obszaru miejskiego 
będącego w sytuacji kryzysowej lub nieoptymalnie zagospodarowanego, 
zgodnie z ideą spójności terytorialnej i inteligentnego rozwoju, w efekcie 
czego następuje znaczne powiększenie habitatu (rozumianego jako opty-
malne miejsce do życia we wszystkich jego aspektach), przede wszystkim 
w granicach istniejących obszarów zurbanizowanych. 
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NOWA WAŁOWA – ULICA KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

Powracając do realiów Młodego Miasta, miasto Gdańsk i jeden z prywatnych 
inwestorów władający terenami w rejonie ulicy Robotniczej oraz Stocznią Cesar-
ską zdołali dojść do porozumienia i w listopadzie 2012 r. rozpoczęła się budowa 
pierwszego etapu ulicy Nowej Wałowej. Do czerwca 2014 r. powstał pierwszy etap 
w postaci „małej pętli” łączącej pojedynczą jezdnią rejon ulicy Rybaki, dalej między 
Salą BHP i budynkiem Starej Dyrekcji do Jana z Kolna i wiaduktem nad torami kole- 
jowymi do ronda Bramy Oliwskiej. Realizacja Nowej Wałowej (obecnie ulica Ks. Jerze-
go Popiełuszki) umożliwiła połączenie komunikacyjne z największą arterią śródmiej- 
ską Trójmiasta – aleją Zwycięstwa, co jest warunkiem odbioru nowych budynków w 
Młodym Mieście. Budowa zrealizowana została przez inwestora prywatnego, zgod-
nie z umową o współpracy zawartej z Miastem Gdańsk. Ulica Ks. J. Popiełuszki już 
po kilku miesiącach stała się alternatywą dla komunikacji Starego Miasta i terenów 
postoczniowych z północną i zachodnią częścią Gdańska. 

Koncepcja Nowej Wałowej jako głównego kręgosłupa komunikacyjnego dla 
terenów wzdłuż Motławy i Leniwki (z włączeniem od północnego zachodu do alei 
Zwycięzców na rondzie Bramy Oliwskiej oraz od południowego wschodu poprzez 
Polski Hak do wylotu na Elbląg i Warszawę) rozwijana była od kilkudziesięciu lat 
przez planistów miejskich. Jej lokalizację w latach dziewięćdziesiątych planowano 
na terenie, gdzie obecnie stoi Europejskie Centrum Solidarności, odcinając wtedy 
plac przy Bramie nr 2 (plac Solidarności) od terenów stoczniowych. Rozwiązanie to 
powodowało, że Sala BHP wraz z budynkiem Starej Dyrekcji i całą Stocznią Cesarską 
byłyby odseparowane od miasta a plac Solidarności otoczony by został z trzech 
stron przez betonowe konstrukcje węzła komunikacyjnego. Na szczęście udało się 
w procesie planowania przerzucić cały węzeł komunikacyjny dalej na północ, tak
że wiadukt nad torami kolejowymi znajduje się teraz nad ulicą Jana z Kolna na pół- 
noc od domów przy ulicy Robotniczej, w rejonie przystanku kolejowego Gdańsk- 
-Stocznia. Plac Solidarności uzyskał w ten sposób potrzebny „oddech” i miejsce 
na reprezentacyjne pierzeje – jego główną wschodnią ścianę tworzy teraz front 
gmachu ECS-u a zachodnią – biurowiec „Tryton”.

7.56. Wiadukt
nad torami

kolejowymi
i ulicą

Jana z Kolna –
początek ulicy

ks. J. Popiełuszki
prowadzącej

od Bramy
Oliwskiej,

poprzez tereny
Młodego Miasta

do ulicy
Rybaki Górne.

Fot. Janusz
Lipiński
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Rozumiejąc argumenty o potrzebie Nowej Wałowej jako urbanistycznej od-
powiedzi na „samochodowy styl życia”, nie pozostaje nic innego jak przyglądać się 
dokładnie konkretnym rozwiązaniom projektowym pod kątem przyjazności pieszym, 
przyjęcia opcji bulwaru miejskiego, a nie dzielnicowej „przelotówki” (oznacza to 
preferencję dla ruchu uspokojonego, płaski charakter nawierzchni bez wystają-
cych i wygrodzonych torowisk, pasów rozdzielających i innych utrudnień dla ru-
chu pieszego, obecność zieleni i innych rozwiązań tzw. małej architektury) a także 
zoptymalizowania organizacji ruchu z preferencją co najmniej dla dwóch głównych 
ciągów pieszych: wzdłuż Drogi do Wolności i kontynuacji ulicy Rybaki Górne 
aż do nabrzeża Leniwki. 

Podsumowanie
Z prowadzonego publicznie dyskursu wynikają ważne dla kształtu Młodego 

Miasta wnioski. Podsumowując zatem stan przygotowania projektu miejskiego, 
można wyciągnąć następujące wnioski na przyszłość.

1. Obecnie na terenie Młodego Miasta nie ma żadnego podmiotu (po podziale 
spółki Synergia 99), który byłby w stanie realnie koordynować proces rozwoju 
całej dzielnicy. Słusznym wydaje się niepokój architekta Pawła Kowalskiego, który 
przewiduje trudności w procesie wyważania racji komercyjnych deweloperów, 
oczekiwań społecznych co do konkretnego modelu ładu przestrzennego i po-
trzeby wysokiej jakości przestrzeni publicznych. Powołanie Rady Interesariuszy 
Młodego Miasta ma większe znaczenie dla prowadzonego dyskursu niż dla po-
dejmowania konkretnych decyzji, które będą miały wpływ na formę urbani-
styczną nowej dzielnicy. Być może warto podjąć dyskusję o nowych narzę-
dziach koordynujących rozwój Młodego Miasta. W praktyce działa wprawdzie 
(2015–2016) nieformalny zespół złożony z przedstawicieli podmiotów władają-
cych terenami, który na bieżąco rozwiązuje sprawy wymagające podejmowania 
wspólnych decyzji. Jednak nie jest to organizacja posiadająca jakiekolwiek upra- 
wnienia, chociażby takie, jakie posiadają np. jednostki pomocnicze w gminach. 
Kwestia ta wymaga przemyślenia i  przedyskutowania na forum publicznym, 
bowiem „bez wsparcia takich organizacji nie będzie działań politycznych i intele-
ktualnych, które miałyby realny wpływ na nasze miasta”27.

7.57. Rampa ulicy
ks. J. Popiełuszki
schodząca
do poziomu terenu
Młodego Miasta,
po prawej –
budynek Instytutu
Sztuki Wyspa.
Fot. Janusz
Lipiński.

27 J. Rykwert, Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast, Międzynarodowe Centrum Kultury,
     Kraków 2013, s. 329.



2. Największą rolę w tym zakresie mogą odegrać władze miasta, pilnując przede 
wszystkim przestrzegania przez wszystkich interesariuszy ustaleń zawartych 
w planach miejscowych, oraz będąc otwartym na głosy opinii publicznej, które 
choć rzadko bywają konkretne, to przecież niosą ze sobą przede wszystkim 
wyobrażenie pożądanego modelu miasta, które będzie tu budowane.
3. Aktywność społeczna może w praktyce przyczynić się do korekty konkret-
nych rozwiązań przestrzennych, realizowanych przez interesariuszy Młodego 
Miasta. Ważną rolę mogą odegrać tu ruchy miejskie.
4. Efektywnym sposobem wprowadzenia faktycznych zmian w obszarze 
nowej dzielnicy jest zmiana prawa lokalnego – planów miejscowych, w try-
bie przewidzianym przez regulacje ustawowe. Proponowane zmiany muszą 
wyprzedzać praktyczną realizację elementów nowej dzielnicy a więc wymaga 
to bieżącego monitoringu postępu prac przez zainteresowanych i czynne-
go udziału zarówno w procesie planistycznym, jak i w trakcie realizacji poszcze-
gólnych przedsięwzięć na określonych terenach.
5. Jeżeli są podmioty zainteresowane wprowadzeniem różnego rodzaju dobrych 
praktyk, np. projektowania dialogicznego opartego na zrozumieniu ukrytych 
znaczeń w przekształcanej przestrzeni (jak to proponuje profesor Jacek Domini- 
czak), to najpewniejszą drogą jest doprowadzenie do bezpośredniego kontaktu 
z deweloperami i pracującymi dla nich projektantami, oczywiście na wczesnym 
etapie ustalania zagospodarowania przestrzennego danej nieruchomości. 
6. Rada Interesariuszy Młodego Miasta jako platforma spotkań podmiotów 
zainteresowanych powstaniem nowej dzielnicy Gdańska może odegrać ważną 
rolę jako inicjator i koordynator publicznej dyskusji dotyczącej zarówno mode- 
lu rozwojowego miasta współczesnego jak i implementacji konkretnych roz- 
wiązań urbanistycznych.
7. Inwestorzy i deweloperzy powinni uważnie wsłuchiwać się w dyskusje pro- 
wadzone na platformach społecznych, gdyż jeśli chcą z sukcesem zrealizować 
i sprzedać proponowane przez siebie obiekty, muszą trafić z ofertą w sam 
środek oczekiwań gęstego otoczenia społecznego projektu. 

Jak widać, aby proces rozwojowy postępował, wszystkie trzy strony: res publica, 
res economica i res privata (trzy główne grupy interesariuszy: podmioty społeczne/
publiczne, gospodarcze oraz indywidualni użytkownicy i mieszkańcy) powinny móc 
partycypować  w tworzeniu i realizacji  nowej, miastotwórczej struktury, zgodnie
z ideą kooperacji pozytywnej. Jeżeli natomiast którakolwiek z tych grup jest 
pomijana w miejskim procesie rozwojowym (poprzez wykluczenie proceduralne, 
merytoryczne czy ideowe), prowadzi to w efekcie do ogromnych opóźnień w reali- 
zacji przedsięwzięcia lub/i powstania miasta ułomnego.

Mówiąc językiem prakseologii a także sięgając do dorobku Leona Kriera28, do- 
piero res publica w dynamicznej kooperacji pozytywnej z res economica i res privata 
daje nam szansę na powstanie Civitas – prawdziwego miasta.

Janusz Lipiński

28 L. Krier, Architektura wspólnoty, Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2012.
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Geneza
i twórcy dokumentu
Dokument „Programu Operacyjnego Przekształceń Młodego Miasta w Gdań-

sku” powstał w okresie od marca do sierpnia 2006 roku w trybie uspołecznionym, 
przy aktywnym udziale szeregu osób reprezentujących rozmaite instytucje i grupy 
społeczne zainteresowane przyszłością obszaru Młodego Miasta. Jednocześnie 
stanowił on podsumowanie prac nad kształtowaniem polityki rozwoju Młode-
go Miasta i bazował na wypracowanych wcześniej zapisach tzw. Studium Kuba-
turowego dla przedmiotowego obszaru.

Bezpośrednimi impulsami do jego przygotowania stało się opracowanie przez 
władze miejskie „Programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Gdańs-
ku – lokalnego programu rewitalizacji”1, stanowiącego podstawę do podjęcia 
pierwszych starań o finansowanie przedsięwzięć związanych z odnową struk-
tur miejskich w ramach funduszy Unii Europejskiej. Twórcy dokumenty założyli, 
iż działania te obejmować będą zarówno obszary rewitalizacji, jak i odnowy ter-
enów poportowych i poprzemysłowych – w tym Młodego Miasta. Jednocześnie 
założono, iż z uwagi na duże rozrzucenie w obszarze miasta terenów objętych 
zapisami programu dla kluczowych z nich opracowane zostaną „Programy opera-
cyjne rewitalizacji”, precyzujące zakres niezbędnych do podjęcia działań. Dokument 
opracowany dla terenu Młodego Miasta jest przykładem takiego właśnie opra-
cowania, a jego struktura koresponduje z pierwotnym układem treści Lokalnego 
programu rewitalizacji Gdańska2. Rzecz jasna, opracowanie nie wyczerpuje wsze-
lkich zagadnień programowych i projektowych, gdyż wymagają one częstokroć 
dużo bardziej pogłębionych studiów i analiz. Daje ono jednak całościowy obraz 
problemu, przed jakim stają władze miasta oraz inne zainteresowane instytucje 
przystępując do kompleksowych przekształceń obszaru. 

W trakcie przygotowań do prac nad niniejszym programem zadecydowano
o opracowaniu dokumentu dla całego obszaru Młodego Miasta, a więc na północ 
od obecnej ulicy Wałowej i na wschód od ulicy Jana z Kolna aż do linii brzegowej 
Martwej Wisły. Konieczność taka wynikała m.in. z przyjętego przez Radę Miasta 
Gdańska Lokalnego programu rewitalizacji oraz uzasadniona była jednorodnością 
procesu przekształceń zachodzących na całym tym terenie.

Zadecydowano, iż dokument programu wypracowany zostanie przy udziale 
wszystkich tzw. interesariuszy przekształceń, w gronie których znaleźli się m.in. 
przedstawieciele: 

– władz Miasta Gdańska;
– kluczowych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku;
– Biura Rozwoju Gdańska;
– Synergii 99 – właściciela terenów postoczniowych;
– przedstawicieli przyszłych inwestorów;
– Fundacji „Centrum Solidarności”, przygotowującej realizację projektu Euro- 
pejskie Centrum Solidarności;
– Instytutu Sztuki „Wyspa”, Ośrodka Teatru „Znak” i innych organizacji skupiają-
cych środowiska artystyczne;
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1 Dokument przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXIII/689/04
   z dnia 29 kwietnia 2004 roku.

2 Dodać należy, iż dokument Lokalnego programu rewitalizacji
   w okresie od 2004 roku był wielokrotnie modyfikowany,
   w tym zmieniana była jego struktura, zapisy i priorytety działania.
   Wynikało to m.in. ze zmian  w polityce miasta, 
   a także z pojawienia się nowych uwarunkowań zewnętrznych.
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– pracowników Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii 
Sztuk Pięknych;
– studentów Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii 
Sztuk Pięknych.

Szczególnie aktywna rola w tym procesie przypadła Zespołowi Koordynacyj- 
nemu, składającemu się z następujących osób:

– Anety Szyłak – Instytut Sztuki Wyspa
– Grzegorza Klamana – Instytut Sztuki Wyspa
– Janusza Lipińskiego – Synergia 99 Sp. z o.o.
– Wojciecha Helmana – Synergia 99 Sp. z o.o.
– Romana Sebastyańskiego – Synergia 99 Sp. z o.o.
– Łukasza Drobnika – portal mlodemiasto.pl
– Piotra Lorensa – Politechnika Gdańska

Redakcję całości dokumentu oraz przygotowanie i prowadzenie sesji warszta-
towych powierzono Piotrowi Lorensowi z Politechniki Gdańskiej.

O uspołecznionym trybie prac nad Programem zadecydowały instytucje 
bezpośrednio zainteresowane jego przygotowaniem, a więc władze miasta oraz 
właściciele terenów postoczniowych. Jednocześnie do współpracy w tym zakresie 
zaproszono Instytut Sztuki Wyspa jako prężnie rozwijającą się na terenie Młode-
go Miasta nową instytucję społeczną. Instytutowi powierzono także prowadzenie 
całości procesu, w tym organizację i przeprowadzenie sesji warsztatowych. 

Wprowadzenie
do problematyki przekształceń
obszarów zdegradowanych
Wprowadzeniem do prac nad programem stało się przyjęcie podstawowych 

pojęć i definicji związanych z przekształceniami obszarów zdegradowanych. 
Przyjęto, iż przekształcenia obszarów zdegradowanych – w tym wyłą-

czonych z produkcji przemysłowej – wiążą się z podejmowaniem w ich granicach 
kompleksowych przedsięwzięć prowadzących do ich ponownego zagospoda- 
rowania na cele miejskie, co wiąże się z kreacją nowych miejsc pracy oraz odno- 
wą społeczną. Ważnym elementem przekształceń obszarów zdegradowanych 
są działania rewitalizacyjne, prowadzone na terenach o zachowanej historycznej 
strukturze urbanistycznej. 

Pojęciem rewitalizacji nazywamy przy tym kompleksowe akcje podejmowane 
w obszarach miast, w szczególności – w dzielnicach starych i na obszarach wy-
branych, wiążących działania remontowe, modernizacyjne i rewaloryzacyjne z dzia-
łaniem zmierzającym do ożywienia społeczno-gospodarczego. 

Wśród celów przekształceń zdegradowanych struktur miejskich należy wy-
mienić związane z kwestiami przestrzennymi, społecznymi i ekonomicznymi. Cele 
przestrzenne związane są z rewitalizacją istniejących zespołów architektonicznych 
oraz z kreacją nowych struktur przestrzennych przywracających ogólnomiejskie 
znaczenie danemu terenowi, a także wiążące się z poprawą jakości oraz budową 
nowych elementów infrastruktury technicznej. Cele społeczne związane są z bu-
dową nowej jakości społeczności lokalnej, a także z odwróceniem negatywnych 
tendencji społecznych – w tym zahamowanie rozwoju patologii. Natomiast cele 
ekonomiczne wiążą się z kreacją nowych miejsc pracy oraz przyciągnięciem in-
westorów zdolnych do zainicjowania procesów ożywienia gospodarczego, w tym 
rozwoju nowych elementów programu miejskiego. Wymienione trzy grupy celów 
są wzajemnie ze sobą związane. 
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Struktura pracy
nad Programem Operacyjnym
Przekształceń Młodego Miasta 
Przyjęto, iż prace nad Programem toczyć się będą metodą uspołecznioną. 

W tym kontekście uznano, iż najlepszym rozwiązaniem stanie się przygotowanie 
serii warsztatów z udziałem wszystkich interesariuszy przekształceń. I tak, według 
przyjętej metodologii na prace nad programem złożyły się następujące etapy:

• Etap „0”
– Przegląd zapisów istniejących dokumentów planistycznych, w tym o charak-
terze strategicznym.
– Określenie specyfiki działań rewitalizacyjnych odnoszących się do obszaru 
poprzemysłowego i nadwodnego jakim jest Młode Miasto
W jego wyniku zgromadzony został i przedstawiony uczestnikom prac warsz-
tatowych podstawowy zasób informacji dotyczących specyfiki obszaru oraz 
procesu jego przekształceń. 

• I warsztat
– Analiza problemów związanych z rozwojem obszaru.
– Analiza celów rozwoju obszaru.
– Analiza SWOT dla obszaru.
W wyniku tego warsztatu  określone zostały podstawowe problemy rozwo-
jowe obszaru wraz z ich hierarchizacją. Na tej podstawie określona została 
ważność i pilność każdego z celów.

• II warsztat
– Wstępne określenie planowanych działań.
W wyniku tego etapu prac dla każdego z celów określone zostaną działania 
niezbędne dla jego realizacji.

• III warsztat
– Ankieta wśród interesariuszy dotycząca najbardziej pożądanych projektów.
– Określenie specyficznych projektów do realizacji.
– Analiza SWOT (sił, słabości, szans i zagrożeń) dla proponowanych projektów
Warsztat ten pozwolił na dokładne określenie listy projektów do przygotowa-
nia.

• IV warsztat
– Budowa matrycy logicznej dla poszczególnych projektów.
Wyniki tego spotkania posłużyły dokładnemu rozpoznaniu specyfiki poszcze-
gólnych projektów, co następnie może być wykorzystane dla przygotowania 
aplikacji o środki unijne.

• V warsztat
– Określenie eksperckiego i warsztatowego rankingu projektów.
– Budowa wspólnego harmonogramu działania dla wszystkich projektów.
– Określenie systemu monitorowania i wdrażania Programu
Materiał ten posłużył wskazaniu kolejności realizacji poszczególnych przed-
sięwzięć.

• Podsumowanie prac
– Przedstawienie wyników prac w postaci spójnego dokumentu końcowego.
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Synteza zapisów dokumentów strategicznych
dotyczących przekształceń
obszaru Młodego Miasta
W niniejszym rozdziale skrótowo zostaną omówione podstawowe doku-

menty strategiczne szczebla krajowego, regionalnego i miejskiego mające wpływ 
na kształt zapisów składających się na dokument Programu. Siłą rzeczy przegląd 
ten jest wybiórczy i dotyczy jedynie najważniejszych dla podejmowanych pro-
cesów przekształceń dokumentów. Jednocześnie należy pamiętać iż dokumenty 
te ulegają ciągłej ewolucji, a zmiany do nich wprowadzane dotyczą także nowego 
okresu programowania środków finansowych z funduszy europejskich, jakie były 
przyznawane w latach 2007–2013. 

POZIOM KRAJOWY

Na poziomie krajowym wyróżnić należało przynajmniej cztery podstawowe 
dokumenty, będące  w 2006 roku na ostatecznym etapie opracowania, zwią- 
zane z programowaniem rozwoju Polski w latach 2007–2013, a więc w okresie 
budżetowym Unii Europejskiej, w ramach którego przewidziano podjęcie 
pierwszych działań rewitalizacyjnych. Dokumenty te to:

– Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015 (zaakceptowana przez Radę Mini- 
strów w dniu 27 czerwca 2006 r.);
– Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 – Narodowa 
Strategia Spójności (dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 1 sierp- 
nia 2006 r.);
– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Narodowa Strate-
gia Spójności 2007–2013 (projekt zaakceptowany przez Radę Ministrów
w dniu 1 sierpnia 2006 r.)
– Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności 
2007–2013 (projekt przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 maja 2006 r.).

Jak widać z powyższego zestawienia, wszystkie istotne dla programowania
rozwoju dokumenty strategiczne o zasięgu krajowym wciąż znajdowały się na eta-
pie prac końcowych. Oznaczało to, że ich końcowa postać mogła nieco odbiegać 
od kluczowych  zapisów zaprezentowanych w poniższych podrozdziałach.

Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015

Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015 była podstawowym dokumentem stra-
tegicznym określającym cele i priorytety w obszarze rozwoju społeczno-gospo- 
darczego Polski oraz warunki, jakie powinny ten rozwój zapewnić. Wyznaczała 
więc cele oraz identyfikowała obszary uznane za najważniejsze z punktu widze-
nia osiągnięcia tych celów, w których koncentrowane będą działania państwa. 
Uwzględniała ona jednocześnie najważniejsze trendy rozwoju światowej gosp-
odarki oraz cele, jakie stawia Unia Europejska w Strategii Lizbońskiej. Tym samym 
dokument Strategii jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym 
rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, stanowiącym odniesienie dla in-
nych strategii i programów rządowych, jak i opracowywanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego. Jednocześnie Strategia jest podstawową przesłanką dla 
Narodowej Strategii Spójności – Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Tym 
samym stanowi ona podstawę efektywnego wykorzystania przez Polskę środków 
rozwojowych, zarówno krajowych, jak i z Unii Europejskiej.
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Głównym celem Strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców 
Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. Cel ten wskazuje na priorytety działania:

1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.
2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej.
3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości.
4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa.
5. Rozwój obszarów wiejskich.
6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.

W obrębie każdego z wymienionych priorytetów zidentyfikowano szereg dzia- 
łań zmierzających do ich uszczegółowienia i przełożenia na konkretne zadania 
do ujęcia w kolejnych dokumentach strategicznych. 

Jak się wydaje, program przekształceń obszaru Młodego Miasta jest spójny 
z założeniami Strategii i jako taki może zostać uznany za wpisujący się w jej logikę.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 –
Narodowa Strategia Spójności

Dokument Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) określał dzia- 
łania o charakterze rozwojowym, jakie Rząd polski  podjął w latach 2007–2013 w za- 
kresie promowania trwałego wzrostu gospodarczego, wzrostu konkurencyjności 
oraz wzrostu zatrudnienia. Działania te były zgodne z polskimi priorytetami oraz 
Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty Europejskiej na lata 2007–2013  wynikający-
mi z przyjętego przez Komisję Europejską dokumentu – Polityki Spójności, wspiera-
jącej wzrost gospodarczy i zatrudnienie. 

Za cel strategiczny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia uznano two- 
rzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przed-
siębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności spo- 
łecznej, gospodarczej i przestrzennej. Cel ten osiągany będzie za pośrednictwem 
tzw. horyzontalnych celów szczegółowych, które określono w sposób następujący:

1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa 
mechanizmów partnerstwa.
2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej.
3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej pod-
stawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski.
4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym 
szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój 
sektora usług.
5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich margina- 
lizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej;
6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych 
na obszarach wiejskich. 

Zakłada się także, iż wszystkie programy, działania i projekty podejmowane 
w ramach NSRO realizować będą jednocześnie wszystkie z wymienionych celów, 
choć w różnym zakresie. 

Przygotowany Program Operacyjny Przekształceń Obszaru Młodego Miasta 
wpisuje się w nakreślony w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia cel 
strategiczny oraz zestaw horyzontalnych celów szczegółowych. Tym samym moż-
na uznać, iż przyczynia się on do ich realizacji. 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Narodowa Strategia Spójności 2007–2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko stanowi instrument realizacji 
priorytetów rozwojowych zwartych w Narodowych Strategicznych Ramach Od-
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niesienia przy wykorzystaniu środków europejskich – Funduszu Spójności i Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dokument programu Infrastruktura 
i Środowisko ujmuje problematykę infrastruktury rozwoju w sposób integralny, 
w tym także zagadnienia infrastruktury społecznej. Jednocześnie działania zapisane w tym 
programie są komplementarne dla innych programów operacyjnych, stanowią-
cych rozwinięcie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, tj.: Innowacyjna 
Gospodarka, Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej oraz programów Europej- 
skiej Współpracy Terytorialnej. 

Głównym celem programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej 
Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy rów- 
noczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu 
tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Zapis ten dopre-
cyzowuje cel horyzontalny wskazany w Narodowej Strategii Spójności „Budowa
i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla 
wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów”. 

Jednocześnie – zgodnie z wynikami przeprowadzonej diagnozy stanu – wzrost 
atrakcyjności Polski i jej regionów ma zostać osiągnięty dzięki inwestycjom w pięciu 
obszarach mających największe znaczenie: transportu, środowiska, energetyki, 
kultury i ochrony zdrowia, w tym poprzez realizację następujących celów szcze-
gółowych programu:

1. Budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie 
dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska 
naturalnego.
2. Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce po-
przez powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatyw- 
nych wobec transportu drogowego środków transportu.
3. Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski 
poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki 
i rozwój odnawialnych źródeł energii.
4. Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu 
światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski.
5. Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia siły roboczej.

W ramach programu realizowanych ma być 15 priorytetów:
1. Gospodarka wodno-ściekowa.
2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
3. Bezpieczeństwo ekologiczne.
4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony 
środowiska.
5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.
6. Transeuropejskie sieci transportowe TEN-T.
7. Transport przyjazny środowisku.
8. Bezpieczeństwo transportu i kolejowe sieci transportowe.
9. Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej.
10. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.
11. Bezpieczeństwo energetyczne.
12. Kultura i dziedzictwo kulturowe.
13. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony 
zdrowia.
14. Pomoc techniczna dla wsparcia procesu zarządzania Programem oraz upo- 
wszechnienia wiedzy na temat wsparcia ze środków Unii Europejskiej.
15. Pomoc techniczna dla wsparcia zdolności instytucjonalnych w instytucjach 
uczestniczących we wdrażaniu priorytetów współfinansowanych z Funduszu 
Spójności.
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Wiele zidentyfikowanych w ramach niniejszego programu Operacyjnego Prze-
kształceń Obszaru Młodego Miasta projektów może starać się o uzyskanie finanso-
wania w ramach wymienionych priorytetów. Tym samym szanse ich szybkiej reali- 
zacji mogą znacząco wzrosnąć.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – podobnie jak omówiony w poprzednim 
podrozdziale program Infrastruktura i Środowisko – stanowić będzie podstawę do 
realizacji szeregu działań rozwojowych finansowanych ze źródeł budżetowych 
i z funduszy Unii Europejskiej w latach 2007–2013. Jednocześnie w ramach programu 
Kapitał Ludzki przewidziano wsparcie rozwoju zasobów wiedzy, umiejętności oraz 
potencjału zawartego w każdym człowieku i w społeczeństwie jako całości, okreś-
lającym zdolności do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości kreacji 
nowych rozwiązań. Przyjęto także iż w bezpośredniej korelacji z kapitałem ludzkim 
pozostaje kapitał społeczny, oznaczający zasoby umiejętności, informacji, kultury,
wiedzy i kreatywności jednostek oraz związki pomiędzy ludźmi i organizacjami. 
Uznano także, iż kapitał społeczny nie jest tylko prostą sumą kapitałów jednostek, 
ale jest także kreowany przez instytucje oraz pomnażany poprzez ich zdolność 
do współdziałania. 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki wpisuje się w cel główny Narodowej 
Strategii Spójności 2007–2013, realizując głównie drugi cel horyzontalny, tj. wzrost 
zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. Celem głównym 
programu stał się więc wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Z tak 
zarysowanego celu głównego wynikają także następujące cele szczegółowe pro-
gramu: 

1. Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.
2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.
3. Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa
    oraz powiązanie ich z rynkiem pracy.
4. Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa.
5. Wzrost spójności terytorialnej.

W ramach Programu zidentyfikowano także 10 priorytetów, przy czym część 
z nich realizowana będzie na poziomie centralnym, za resztę zaś odpowiedzialne 
będą władze regionalne. Oznacza to znaczącą decentralizację procedury realizacji 
programu. Priorytety te przedstawiają się następująco: 

1. Zatrudnienie i integracja społeczna.
2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw.
3. Wysoka jakość edukacji.
4. Dobre państwo.
5. Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa.
6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja
    integracji społecznej.
7. Regionalne kadry gospodarki.
8. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
9. Aktywizacja obszarów wiejskich.
10. Pomoc techniczna.

Przeglądając wymienione cele i priorytety, uznać należy, iż – podobnie jak ma 
to miejsce w odniesieniu do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi- 
sko – wiele zidentyfikowanych w ramach niniejszego programu Operacyjnego 
Przekształceń Obszaru Młodego Miasta projektów może starać się o uzyskanie fi-
nansowania w ich ramach. W szczególności dotyczy to projektów ze sfery społecz- 
nej, tak często niedocenianych w procesach planowania przekształceń i rewitaliza- 
cji obszarów zdegradowanych.



259

POZIOM REGIONALNY

W ramach niniejszego rozdziału omówiono uwarunkowania wynikające z dwóch 
podstawowych dokumentów, istotnych dla procesu kształtowania przestrzeni Mło-
dego Miasta:

– Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego (uchwalonej w roku 2005).
– Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na 
lata 2007–2013 (przyjętego w roku 2006).

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego

Uchwalona w roku 2005 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego jest 
aktualizacją dokumentu przyjętego w roku 2000. Konieczność przygotowania 
nowego dokumentu wynikła z nowych uwarunkowań europejskich rozwoju re-
gionu (w tym m.in. uwzględnienia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej), zmiany 
uwarunkowań krajowych rozwoju województwa (w tym m.in. przygotowywania 
krajowych dokumentów strategicznych dotyczących kierunków rozwoju regionu) 
oraz z analizy doświadczeń i dotychczasowego dorobku programowania rozwoju 
regionalnego. 

W dokumencie Strategii zidentyfikowano trzy priorytety rozwoju województ-
wa oraz związanych z nimi 14 celów strategicznych. Zapisy te brzmią następująco.

Priorytet I. Konkurencyjność
Cele strategiczne:
1. Lepsze warunki dla przedsiębiorczości i innowacji.
2. Wysoki poziom edukacji i nauki.
3. Rozwój gospodarki wykorzystującej specyficzne zasoby regionalne.
4. Efektywna sfera publiczna.
5. Silna pozycja i powiązania Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta w układzie 
ponadregionalnym, głównie bałtyckim.

Priorytet II. Spójność
Cele strategiczne:
1. Wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej.
2. Silne, zdrowe i zintegrowane społeczeństwo.
3. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
4. Kształtowanie procesów społecznych i przestrzennych dla poprawy jakości 
życia.
5. Wzmacnianie subregionalnych ośrodków rozwojowych.

Priorytet III. Dostępność
Cele strategiczne:
1. Efektywny i bezpieczny system transportowy.
2. Poprawa funkcjonowania systemów infrastruktury technicznej i teleinfor-
matycznej.
3. Lepszy dostęp do infrastruktury społecznej, zwłaszcza na obszarach struk-
turalnie słabych.
4. Zachowanie i poprawa stanu środowiska przyrodniczego.

Z wymienionych powyżej zapisów większość stosuje się do wyzwania, jakim 
jest rozwój Młodego Miasta. Tym samym można stwierdzić, iż Program Operacyjny 
Przekształceń Obszaru Młodego Miasta wpisuje się w zapisy Strategii Rozwoju Wo-
jewództwa Pomorskiego.

Strategia identyfikuje także fazy jej realizacji, zależne od okresów budżetowa-
nia przyjętych w Unii Europejskiej. I tak, na lata 2007–2013 przewiduje się wyko-
rzystanie Funduszy Strukturalnych, Funduszy Spójności i innych funduszy UE, środ-
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ków międzynarodowych instytucji finansowych, środków innych państw, a także 
środków i mechanizmów krajowych. Łącznie przewiduje się przeznaczenie w tym 
okresie na realizację rozmaitych zadań rozwojowych w województwie pomorskim 
kwoty ok. 16,7–18,1 mld złotych. Oznacza to średnioroczne potrojenie środków 
w stosunku do dostępnych w roku 2004. 

Regionalny Program Operacyjny
dla województwa pomorskiego
2007–2013

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego – w wersji 
przyjętej przez Zarząd Województwa dnia 4 sierpnia 2006 roku – stanowi podstawę 
planowania rozwoju województwa na lata 2007–2013, uwzględniając zapisy 
ujęte w projekcie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (na podstawie wersji 
przyjętej przez rade Ministrów w dniu 1 sierpnia 2006 r.) oraz wynikające ze Strategii 
Rozwoju Województwa. Na ich podstawie sformułowano Cel Strategiczny Regio-
nalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 
2007–2013, który brzmi następująco: „Poprawa konkurencyjności gospodarczej, spój- 
ności społecznej i dostępności przestrzennej regionu przy zrównoważonym wyko-
rzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu 
oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych”.

Uzupełnieniem tego zapisu stały się następujące cele szczegółowe:
1. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz wzrost kom-
 kompetencji mieszkańców.
2. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie po- 
wiązań między nimi.
3. Poprawa atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej.
4. Przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale roz- 
wojowym.

Wszystkie z wymienionych powyżej celów związane są z problematyką prze-
kształceń obszaru Młodego Miasta. 

W Programie określono także szereg tzw. osi priorytetowych, w tym:
1. Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
2. Społeczeństwo wiedzy.
3. Funkcje miejskie i metropolitalne.
4. Regionalny system transportowy.
5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku.
6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe.
7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa.
8. Lokalna infrastruktura podstawowa.
9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie.
10. Pomoc techniczna.

W odniesieniu do każdej z osi określono tzw. kierunki wsparcia. Dla przekształ- 
ceń obszaru Młodego Miasta znaczenie mają następujące z nich:

1. Systemowe wsparcie przedsiębiorczości.
2. Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego.
3. Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej.
4. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej.
5. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny.
6. Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym.
7. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy.
8. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury.
9. Lokalne inicjatywy obywatelskie.
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Jak widać, w ramach RPO zapisano szereg priorytetów zgodnych z ideą trans-
formacji obszaru Młodego Miasta. Oznacza, to iż projekty wiążące się z wymienio- 
nymi priorytetami mają duże szanse na uzyskanie finansowania ze środków unijnych. 

POZIOM MIEJSKI

W ramach niniejszego rozdziału omówiono uwarunkowania wynikające z sześ- 
ciu podstawowych dokumentów, istotnych dla procesu kształtowania przestrzeni 
Młodego Miasta:

– Strategii Rozwoju Gdańska do 2015 roku (aktualizacja uchwalona w 2004 r.);
– Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych w Gdańsku (Lokalne-
go Programu Rewitalizacji), przygotowanego i uchwalonego w 2004 r.;
– Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzenne-
go Miasta Gdańska (uchwalonego w grudniu 2001);
– Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieście Nowe 
Miasto – Plac Solidarności i Nowe Miasto Północ (uchwalonych w 2004 r.);
– Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015 (przygo- 
towanej i uchwalonej w 2004 r.).

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Na początku 2004 r. władze Gdańska zadecydowały o przystąpieniu do aktuali- 
zacji dokumentu strategii rozwoju miasta. De facto jednak powstał zupełnie nowy 
dokument, zarówno pod względem struktury jak i przyjętej metodologii opraco- 
wania. Został on uchwalony w grudniu 2004r. W aktualizowanym dokumencie wiz-
ję rozwoju miasta przedstawiono w następujący sposób:

Gdańsk atrakcyjnym miejscem zamieszkania
o konkurencyjnej i nowoczesnej gospodarce

W dokumencie określono także priorytety, cele strategiczne i szczegółowe. Ich 
struktura przedstawia się następująco:

Mieszkańcy
• Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
 Unowocześnianie systemu wielostopniowej edukacji 
 Rozwój nauki
• Poprawa warunków zamieszkania
 Poprawa warunków mieszkaniowych
 Rozwój zróżnicowanych form budownictwa mieszkaniowego
 Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego
 Rozwój systemu komunikacji zbiorowej
 Poprawa estetyki i optymalizacja wykorzystania przestrzeni miejskiej
• Promocja zdrowego stylu życia
 Edukacja prozdrowotna
 Profilaktyka chorób społecznych
• Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 Zapewnienie równych szans rozwoju wszystkim mieszkańcom
 Wspomaganie rodzin z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
• Ochrona środowiska przyrodniczego
 Podnoszenie świadomości ekologicznej
 Ochrona i odnawianie walorów przyrodniczych

Gospodarka
• Wspieranie rozwoju nowoczesnej gospodarki
 Rozwój małych i średnich firm
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 Wspomaganie rozwoju zaawansowanych technologii
 Wspieranie innowacyjności
 Aktywizacja lokalnego rynku pracy
• Rozwój gospodarki morskiej i logistyki
 Wzrost potencjału portu morskiego
 Wspieranie rozwoju funkcji logistycznych
 Rozwój i modernizacja systemu komunikacyjnego
• Rozwój turystyki, sportu i rekreacji
 Kreowanie produktów turystycznych
 Wzmacnianie roli Gdańska jako światowej stolicy bursztynu
 Tworzenie systemu spójnej promocji i informacji turystycznej
 Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej, turystycznej i rekreacyjnej
• Integracja Metropolii Trójmiejskiej
 Integracja komunikacyjna metropolii
 Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć rozwojowych
 Wspólna promocja gospodarcza

Kultura
• Wzmacnianie roli Gdańska jako centrum kulturowego
 Wspieranie rozwoju instytucji i imprez kulturalnych
 Ochrona kulturowego dziedzictwa Miasta

Dokument Strategii zakłada realizację postawionych w nim celów poprzez 
przygotowanie i wdrożenie całej serii programów operacyjnych, z których każdy 
powiązany jest z określonymi celami rozwoju miasta. Jednym z nich jest program 
dotyczący rewitalizacji przestrzeni miasta. 

Program Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych w Gdańsku
(lokalny program rewitalizacji)

Niezależnie od zapisów dokumentu strategii, problem przekształceń Młodego 
Miasta wynika także z przyjętego przez Radę Miasta dokumentu Programu Rewital-
izacji Miasta Gdańska. Program ten zakłada realizację szeregu zamierzeń w obrębie
szeroko zakrojonego obszaru określonego jako wymagającego kompleksowych 
działań rewitalizacyjnych. Jednocześnie w dokumencie Programu ustalono ko- 
nieczność przygotowania szczegółowych programów operacyjnych rewitalizacji 
i przekształceń poszczególnych terenów. Prace związane z opracowaniem takiego 
dokumentu programu operacyjnego dla Młodego Miasta pozwolą na integrację 
zapisów wymienionych powyżej dokumentów strategicznych, i przygotowanie 
jednolitego programu działania związanego z przekształceniami Młodego Miasta.

Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Gdańska

W odróżnieniu od Strategii, dokument Studium Uwarunkowań i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego Gdańska jest nieco bardziej szczegółowy, odnosi 
się jednak głównie do kwestii związanych z rozwojem przestrzennym miasta. Został 
on przygotowany przez Biuro Rozwoju Gdańska w sierpniu 2001r., i następnie – 
po wprowadzeniu poprawek – uchwalony w grudniu tego samego roku.. 

W części dotyczącej uwarunkowań rozwoju miasta – biorąc pod uwagę Młode 
Miasto – uwagę zwracają m.in. kwestie jego lokalizacji względem tzw. Centralne-
go Pasma Usługowego, a także bliskie sąsiedztwo z przystankami SKM (które ma 
podstawowe znaczenie dla funkcjonowania miasta). W pobliżu Młodego Miasta 
zlokalizowane są także ważne węzły przesiadkowe, o podstawowym dla funkcjo- 
nowania miasta znaczeniu. 
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Część dotycząca kierunków rozwoju miasta obejmuje m.in. wiele założeń 
o strategicznym dla miasta charakterze. Syntetycznym ich podsumowaniem jest 
tzw. misja miasta, ujęta w sposób następujący:

Gdańsk nowoczesną metropolią bałtycką na skrzyżowaniu szlaków 
transportowych, kulturalnym centrum regionu zachowującym harmonijną 
ciągłość wielokulturowej tradycji.

Projekt Studium... zakłada rozwój struktury miasta zgodnie z zasadami zrówno- 
ważonego rozwoju, w tym:

– podnoszenie atrakcyjności, standardu i intensywności obszarów centralnych;
– ochrona i tworzenie nowych powiązań ekologicznych dla wzbogacenia ogól- 
nomiejskiego systemu terenów aktywnych biologicznie;
– zachowanie i kultywowanie lokalnej tożsamości kulturowej poszczególnych 
zespołów, osiedli i dzielnic.

W dokumencie Studium... na obszarze Młodego Miasta jest przewidywana re-
alizacja znaczących nowych inwestycji o charakterze śródmiejskim. Jednocześnie 
dokument Studium ustala lokalizację nowej istotnej trasy o znaczeniu ponadlokal- 
nym – tzw. Nowej Wałowej – mającej stać się elementem integrującym całość obszaru. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Śródmieście – Nowe Miasto – plac Solidarności
oraz Nowe Miasto – Północ

Obszar Młodego Miasta został objęty dwoma dokumentami planistycznymi:
– Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieście – Nowe 
Miasto – Plac Solidarności
– Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieście – Nowe 
Miasto – Północ.

Oba te dokumenty zostały w swojej ostatecznej wersji opracowane przez Biuro 
Rozwoju Gdańska i przyjęte uchwałami Rady Miasta Gdańska we wrześniu 2004 r. 
Tym samym stanowią one prawną podstawę wszelkich działań w przestrzeni Mło-
dego Miasta.

Zapisy dokumentów planistycznych stanowią uszczegółowienie Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obsza-
ru. Jednocześnie zapisano w nich kompleksową wizję przestrzenną obszaru, na któ-
rą składają się następujące elementy:

– przeznaczenie całości obszaru objętego planem Nowe Miasto – plac Solidarności 
oraz części obszaru (z wyjątkiem kompleksu pochylni dawnej Stoczni Schichaua 
wzdłuż ulicy Jana z Kolna wraz z przylegającymi terenami obsługującymi) planu 
Nowe Miasto Północ na cele mieszkaniowo-usługowe i usługowe (szczegółowe 
decyzje w tej mierze są zależne od lokalizacji poszczególnych terenów);
– wykreowanie nowej osi komunikacyjnej obszaru – tzw. ulicy Nowej Wałowej – 
łączącej rejon Bramy Oliwskiej z wylotem na Warszawę i ul. Siennicką;
– wykreowanie nowej sieci przestrzeni publicznych obszaru, w tym nadwodnej 
promenady miejskiej stanowiącej przedłużenie istniejącego ciągu Długiego Po-
brzeża aż do rejonu placu Solidarności;
– wykreowanie nowego układu przestrzeni publicznych miasta, w tym symbo-
licznego ciągu Drogi do Wolności połączonego z Europejskim Centrum Solidar-
ności ulokowanym na działce przylegającej bezpośrednio do obecnego placu 
Solidarności;
– zaprojektowanie nowego układu komunikacji lokalnej, w tym nowej linii tram-
wajowej przebiegającej wzdłuż ulicy Nowa Wałowa a także ulic o znaczeniu 
lokalnym, budujących strukturę przestrzenną dzielnicy;
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– zachowanie znaczącej większości elementów dziedzictwa kulturowego 
obszaru, w tym historycznego zespołu hal Stoczni Cesarskiej oraz wielu innych 
reliktów dziedzictwa stoczniowego;
– przeznaczenie jednej z działek na obiekt szkolny, mający w przyszłości sta- 
nowić element infrastruktury społecznej dzielnicy.

Zasadniczym elementem obu planów są jednak wytyczne programowe 
i funkcjonalne, pozwalające na realizację w obszarze Młodego Miasta znaczącego 
nowego programu miejskiego. I tak, na ok. 73 ha terenu objętego obu planami 
przewidziano możliwość realizacji następujących wielkości nowego programu 
miejskiego:

– podstawowy układ komunikacyjny wraz z przestrzeniami i znaczącymi obiek-
tami publicznymi – 12,5 ha;
– możliwą do realizacji nową powierzchnią całkowitą zabudowy – ok. 1 000 000 m2;
– możliwą realizację około 4500 nowych mieszkań;
– możliwe stworzenie około 35 000 nowych miejsc pracy;
– możliwą realizację trzech różnych centrów handlowych – w tym tzw. festival 
marketplace na terenie Stoczni Cesarskiej.

Dzięki tak zarysowanym wytycznym programowym Młode Miasto ma szansę 
stać się największym przedsięwzięciem urbanistycznym w Metropolii Trójmiejskiej 
i jednym z największych w Polsce terenów śródmiejskiej rewitalizacji. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015

Równolegle z pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta przygotowa-
ny został dokument Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do ro- 
ku 2015. Został on przyjęty Uchwałą Rady Miasta Gdańska w lipcu 2004r. Jest to 
opracowanie „strategii branżowej”, a więc noszące cechy dokumentu strategicz-
nego i opracowywanego zgodnie z metodologią planowania strategicznego,
a jednocześnie odnoszące się do pewnego wycinka szerokiej problematyki roz- 
woju miasta – mianowicie do kwestii problemów społecznych. Cele strategii 
zmierzające do stworzenia warunków do integracji społecznej osobom z grup za-
grożonych wykluczeniem społecznym powstały w oparciu o:

– identyfikację obecnych problemów,
– przewidywaną i pożądaną wizję przyszłości,
– analizy narodowego, wojewódzkiego i miejskiego planu rozwoju,
– uwzględnienie priorytetów i kierunków działań zawartych w dokumentach 
Unii Europejskiej.

Dokument Strategii opracowano przy udziale zarówno przedstawicieli władz 
miasta i agend miejskich odpowiedzialnych za kwestie społecznej, jak i przedsta- 
wicieli organizacji pozarządowych. Dokument ten stanowi także bazę do tworze-
nia bardziej szczegółowych programów działania mających poprawić jakość życia 
wszystkich grup we wszystkich obszarach życia miejskiego. Za misję miasta – w od-
niesieniu do kwestii społecznych – uznano:

Gdańsk miastem równych szans dla wszystkich mieszkańców,
zapewniającym spójny rozwój społeczno – gospodarczy

W Strategii ujęto także listę dziewięciu celów głównych, rozpisanych następnie 
na cele szczegółowe, wyniki i terminy realizacji. Cele te sformułowano w następu-
jący sposób:

Cel 1. Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy.
Cel 2. Zbudowanie systemu działań wspomagających funkcjonowanie rodzin 
z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
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Cel 3. Zapewnienie równych szans rozwoju osobom z grup zagrożonych wy- 
kluczeniem społecznym poprzez ułatwienie im dostępu do edukacji, kultury i sportu.
Cel 4. Zapewnienie właściwej pomocy medycznej osobom z grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.
Cel 5. Stworzenie systemu pomocy w zaspakajaniu podstawowych potrzeb 
mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Cel 6. Zorganizowanie działań zapewniających bezpieczeństwo i ochronę 
prawną osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Cel 7. Stworzenie osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 
warunków do udziału w różnych formach życia społecznego.
Cel 8. Utworzenie zintegrowanego systemu pomocy społecznej.
Cel 9. Zapewnienie warunków umożliwiających realizacje celów strategii roz- 
wiązywania problemów społecznych.
Większość z wymienionych w Strategii celów w pewnym zakresie odnosić się 

może do problemów związanych z przekształceniami obszaru Młodego Miasta.

Analiza problemów przekształceń
Młodego Miasta
Analiza problemów przekształceń Młodego Miasta przeprowadzona została 

w trakcie spotkań warsztatowych metodą dyskusji moderowanej. W jej efekcie usta- 
lono listę problemów w odniesieniu do poszczególnych dziedzin:

Problemy przestrzenne:
– izolacja dzielnicy w strukturze miasta Gdańska i Śródmieścia,
– brak spójności przestrzennej z otaczającej dzielnicę tkanką miejską,
– wysoki stopień degradacji materialnej obszaru,
– zagrożenie niezachowania tradycji architektonicznych i urbanistycznych miejsca;
– brak infrastruktury społecznej w obszarze dzielnicy,
– dominacja inwestorów prywatnych w procesie zarządzania przestrzenią,
– brak właściwego powiązania komunikacyjnego dzielnicy z resztą miasta,
– nadmierny potencjał inwestycyjny przestrzeni,
– lokalny charakter ulicy Nowej Wałowej (I etapu jej realizacji),
– obawa o jakość przestrzeni w sytuacji szybkiej realizacji poszczególnych 
założeń architektonicznych dzielnicy,
– niespójność przestrzenna frontu wodnego miasta,
– możliwe ukształtowanie ulicy Nowej Wałowej jako potencjalnej bariery ur-
banistycznej dzielącej Młode Miasto,
– konieczność wykreowania nowoczesnej architektury miejsca,
– zagrożenie dla krajobrazu dzielnicy wynikające z możliwej realizacji architek-
tury o uniwersalnym, globalnym charakterze,
– konieczność wykorzystania wody dla celów komunikacyjnych.

Problemy społeczne:
– izolacja społeczna dzielnicy,
– niewykorzystany potencjał społeczny mieszkańców dzielnic otaczających 
Młode Miasto,
– upadek prestiżu Miasta Gdańska jako miejsca atrakcyjnego inwestycyjnie, 
społecznie i gospodarczo,
– obawa o niedostępność atrakcyjnych terenów dzielnicy dla reszty mieszkań- 
ców Gdańska,
– obawa o utratę tożsamości miejsca i elementów dziedzictwa,
– niska jakość środowiska mieszkaniowego w otoczeniu dzielnicy,
– problemy społeczne występujące w dzielnicach przylegających do terenu 
Młodego Miasta,
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– konieczność utrwalenia w przestrzeni Młodego Miasta założenia Kolonii Artystów,
– konieczna restrukturyzacja miejsc pracy dla znaczącej części osób zatrudnio- 
nych na terenie Młodego Miasta,
– przełamanie psychicznej nieobecności dzielnicy w świadomości Gdańszczan,
– brak rodzimej społeczności lokalnej,
– niewłaściwy wizerunek dzielnicy,
– konieczność zapewnienia równowagi funkcjonalnej i dostępności dla różnych 
grup społecznych,
– właściwe umiejscowienie dziedzictwa „Solidarności” w przestrzeni społecz- 
nej Młodego Miasta,
– konieczność zapewnienia atrakcyjności i wysokiej jakości przestrzeni na eta-
pie budowy dzielnicy,
– nadmierna koncentracja kapitału prowadząca do komercjalizacji dzielnicy.

Problemy ekonomiczne:
– brak infrastruktury niezbędnej dla rozwoju dzielnicy,
– niepewność przyszłości Stoczni Gdańskiej,
– konieczność znalezienia miejsca dla drobnej wytwórczości,
– wysokie koszty inwestowania na obszarze dzielnicy,
– dotychczasowy brak rzeczywistego zaangażowania inwestorów w proces 
przekształceń,
– zbyt niskie tempo rozwoju dzielnicy,
– brak doświadczeń w realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa pu- 
bliczno-prywatnego,
– perspektywy inwestowania zdominowane przez industrialną przeszłość 
obszaru,
– nadmierna komercjalizacja programu rozwoju dzielnicy,
– niewłaściwa promocja dzielnicy.

Powyższa analiza – wraz z analizą sił, słabości, szans i zagrożeń dla rozwoju 
dzielnicy – posłużyła formułowaniu celów przekształceń dzielnicy.

Analiza SWOT dla Młodego Miasta
Kolejnym elementem prac nad programem stało się wypracowanie analizy obec-

nych sił i słabości (wewnętrznych) oraz przyszłych szans i zagrożeń (zewnętrznych) 
dla przekształceń Młodego Miasta jako całości. Analizę tę przeprowadzono w for- 
mie ankiety wypełnianej przez uczestników jednego z kolejnych warsztatów. 
Zbiorcze wyniki tej analizy przedstawiono w poniższej tabeli:

SIŁY
– lokalizacja w centrum miasta;
– dobra dostępność do różnych 
środków komunikacji publicznej
– wysoki potencjał historyczno- 
-kulturowy miejsca
– legenda „Solidarności” integralnie 
powiązana z obszarem
– szerokie zainteresowanie spo- 
łeczne procesem i możliwościami 
przekształceń
– możliwość ukształtowania 
zróżnicowanego i bogatego progra-
mu miejskiego

SŁABOŚCI
– brak infrastruktury
komunalnej
– brak infrastruktury
komunikacyjnej
– duży stopieńdegradacji material-
nej obszaru
– izolacja fizyczna i społeczna 
od reszty struktury Śródmieścia 
Gdańska
– negatywny wizerunek dzielnicy
– niska jakość infrastruktury spo-
łecznej dzielnicy – w tym
w obszarach otaczających



267

SIŁY
– duża otwartość zapisów planu 
miejscowego
– nadwodna lokalizacja
– znaczna wielkość obszaru
umożliwiająca kompleksowe
kształtowanie nowej dzielnicy
– znaczący potencjał inwestycyjny 
miejsca
– istniejące obiekty możliwe
do wykorzystania na różne cele
– bliskość Starego i Głównego 
Miasta
– możliwość dostępu od strony 
morza
– atrakcyjność miejsca
– rozpoznawalność terenu na całym 
świecie
– kompetencje dewelopera terenu
– uregulowany status prawny 
własność, plan miejscowy)
– brak znaczących konfliktów 
społecznych.

SŁABOŚCI
– duże upolitycznienie procesu 
zagospodarowania terenu
– konserwatyzm w myśleniu
o przyszłości obszaru
– silne zakorzenienie Stoczni
w świadomości Polaków
– wysokie koszty inwestycji
– opieszałość władz miejskich
w podejmowaniu kroków zmierzają-
cych do zagospodarowania terenu
– obecność rozwiniętych układów 
infrastruktury przemysłowej
– brak silnego, kompetentnego
i wyposażonego w niezbędne 
instrumenty działania podmiotu 
publicznego kierującego
procesem przekształceń
– brak spójnej wizji przekształceń 
obszaru
– nieprecyzyjne zapisy planu
miejscowego
– słaba promocja terenu
– niska świadomość znaczenia
terenu wśród mieszkańców miasta
– brak znaczących skupisk zieleni
– wysoki poziom wód gruntowych
– duża ilość odpadów pozostałych 
po działalności przemysłowej
– brak autentycznej społeczności 
lokalnej
– dezintegracja struktury 
wewnętrznej obszaru;
– mała ilość inwestorów
– koncentracja własności w rękach 
jednego podmiotu
– Nowa Wałowa jako potencjalna 
bariera rozwoju
– brak partycypacji mieszkańców
w procesie planowania rozwoju.

SZANSE
– budowa od podstaw nowocz-
esnej struktury miejskiej
–  przyszła zróżnicowana oferta 
społeczna i kulturalna dzielnicy
– zainteresowanie turystów
– rozwój społeczno-ekonomiczny 
Gdańska jako całości
– rozwój zróżnicowanego programu 
miejskiego
– możliwość wytworzenia wysokiej 
jakości przestrzeni

ZAGROŻENIA
– konieczność tworzenia
od podstaw całej dzielnic
– możliwe konflikty interesów
z mieszkańcami okolicznych
dzielnic
– niezrównoważenie rozwoju 
dzielnicy
– dominacja inwestycji i inwestorów 
indywidualnych prowadząca
do zaprzepaszczenia wspólnej idei 
urbanistycznej dla całego obszaru
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ZAGROŻENIA
– rozciągnięcie procesu
inwestycyjnego na wiele lat,
co może prowadzić do obniżenia 
atrakcyjności terenu
– oderwanie idei rozwoju Młodego 
Miasta od kontekstu rozwoju całego 
Gdańska
– brak rozwiązania problemu sko-
munikowania Młodego Miasta
z resztą obszaru Gdańska
– alienacja społeczna nowych 
mieszkańców Młodego Miasta
– zniszczenie tradycyjnie
postrzeganej tożsamości stoczni 
(tożsamości miejsca)
– gentryfikacja i komercjalizacja 
miejsca
– ograniczenia w finansowaniu nie-
których przedsięwzięć i projektów
– wysokie ceny lokali w nowych 
obiektach na terenie 
Młodego Miasta
– konkurencja innych przedsięwzięć;
– niedorozwój przestrzeni
publicznych obszaru
– zaprzepaszczenie dotych- 
czasowych wysiłków  na rzecz 
przekształceń obszaru – podej-
mowanych m.in. przez artystów
– spadek koniunktury
– nadmierna ingerencja
konserwatorów
– monofunkcyjność struktury 
przestrzennej
– możliwe rozproszenie wysiłków in-
westorów na zbyt dużym obszarze
– priorytet zysków nad jakością 
rozwiązań
– realizacja przedsięwzięć
o typowym, a nawet
stereotypowym charakterze
– niekonsekwencja w kształtowaniu 
architektury obszaru
– pojawienie się kapitału
spekulacyjnego
– bariery biurokraktyczne
i podatkowe opóźniające
realizację inwestycji
– utrata tożsamości obszaru
– przecięcie dzielnicy Nową 
Wałową
– trudności w przyciąganiu 
międzynarodowych inwestorów.

SZANSE
– możliwość wykorzystania frontu 
wodnego jako elementu systemu 
przestrzeni publicznych Śródmieścia 
Gdańska
– wykorzystanie w procesie
przekształceń walorów
kulturowych przestrzeni
– włączenie Młodego Miasta
w strukturę żywej tkanki miejskiej
– rozwój centrum kulturalno-artys- 
tycznego o znaczeniu ponadlokalnym
– lokalizacja nowych miejsc pracy – 
w szczególności dla ludzi młodych
i wykształconych
– imigracja – wymieszanie
kulturowe społeczeństwa polskiego
– ożywienie rozwoju całego miasta 
poprzez realizację przedsięwzięcia
– kompleksowe, spójne
i kompetentne kierowanie
realizacją projektu
– rewitalizacja historycznych 
zespołów poprzemysłowych 
na terenie Młodego Miasta
– powiązanie ze szlakami
turystyki wodnej
– napływ kapitału zagranicznego
– realizacja znaczącego „projektu 
flagowego”
– wykorzystanie funduszy unijnych oraz 
innych zagranicznych i polskich poza-
budżetowych źródeł finansowania
– rosnąca atrakcyjność dziedzictwa 
przemysłowego jako środowiska 
zamieszkania, handlu i usług
– wytworzenie obszaru śródmiejsk-
iego o prawdziwie metropolitalnym 
charakterze
– połeczna potrzeba istnienia 
współczesnej wersji Śródmieścia 
Gdańska
– powstanie silnych grup „fanów” 
przedsięwzięcia
– stworzenie miasta o innowacyj-
nym charakterze
– świadome etapowanie rozwoju;
– dobór właściwej metody 
zarządzania rozwojem obszaru
– pojawienie się kapitału otwartego 
na różnorodność
– pełna współpraca pomiędzy 
władzami lokalnymi, właścicielami 
terenu i inwestorami
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Powyższe zapisy wraz z wynikami analizy problemów rozwoju dzielnicy przed-
stawionymi w poprzednim rozdziale posłużyły formułowaniu celów przekształceń 
Młodego Miasta.

Misja, cele oraz zasady
przekształceń Młodego Miasta
W trakcie prac warsztatowych – na podstawie wykonanych wcześniej analiz 

oraz dyskusji nad pożądaną przyszłością Młodego Miasta – sformułowano pod-
stawowe dla programu przekształceń zapisy dotyczące misji obszaru, celów jego 
przekształceń oraz zasad, jakimi w tym procesie należy się posługiwać. Ostateczna 
redakcja tych zapisów przedstawiona została poniżej. Numeracja kolejnych celów 
ma jedynie charakter porządkowy i nie odzwierciedla ich ważności ani pilności.

Misja Młodego Miasta: Młode Miasto różnorodną i atrakcyjną – zarówno 
dla mieszkańców, jak i odwiedzających – nadwodną dzielnicą Śród-
mieścia Gdańska o najwyższej europejskiej jakości, odzwierciedlającą 
demokratyczne aspiracje społeczeństwa.

Cele przekształceń Młodego Miasta:

A. Sfera przestrzenna

Cel główny: Wysoka jakość przestrzeni Młodego Miasta

Cele szczegółowe do realizacji
A1. Utworzenie instancji koordynującej przestrzenne, społeczne
i ekonomiczne aspekty rozwoju Młodego Miasta.
A2. Realizacja pełnej infrastruktury komunikacyjnej i technicznej dzielnicy,
A3. Wykorzystanie wody na potrzeby turystyki i komunikacji.
A4. Wykreowanie spójnego systemu przestrzeni publicznych dzielnicy.
A5. Koordynacja architektury i urbanistyki dzielnicy zapewniająca jej
spójność strukturalną i wizualną, miejski charakter przestrzeni
oraz szczególną tożsamość.
A6. Kompleksowe zarządzanie i koordynacja rozwoju dzielnicy
(w tym infrastruktury), przemyślane etapowanie rozwoju.

B. Sfera społeczna

Cel główny: Zróżnicowana i dynamiczna społeczność Młodego Miasta

Cele szczegółowe do realizacji
B1. Stworzenie forum dla demokratycznej wymiany myśli, poglądów,
uzgodnień dotyczących rozwoju Młodego Miasta i Gdańska
jako całości organizmu miejskiego prowadzącej do uspołecznienia procesu
rozwoju dzielnicy.
B2. Wykorzystanie dziedzictwa „Solidarności” w procesie kształtowania
nowego oblicza Młodego Miasta.  
B3. Rozwijanie wizerunku atrakcyjnej dzielnicy śródmiejskiej o konkurencyjnej 
ofercie zamieszkania i pracy dla zróżnicowanej grupy odbiorców.
B4. Wykreowanie demokratycznej, zróżnicowanej społeczności lokalnej,
B5. Wykreowanie wielonarodowego i wielokulturowego charakteru miejsca.
B6. Rozwój pełnej infrastruktury społecznej i kulturalnej.
B7. Rozwój zróżnicowanych form działalności obywatelskiej.
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C. Sfera ekonomiczna

Cel główny: Zapewnione warunki sukcesu nowych inwestycji

Cele szczegółowe do realizacji
C1. Stworzenie reguł „dobrego inwestowania na Młodym Mieście” –
obowiązkowych dla inwestorów – obejmujących zarówno kwestie
jakości przestrzeni, jak i kwestii programowych czy społecznych.  
C2. Zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu inwestowania,
bazującego m.in. na wykorzystaniu funduszy unijnych i pozyskiwaniu
kapitału prywatnego.
C3. Rozwój zróżnicowanego programu miejskiego, z elementami
o charakterze unikatowym.
C4. Wykreowanie efektywnego popytu na ofertę Młodego Miasta.

Tak sformułowana lista celów rozwoju Młodego Miasta stała się podstawą for-
mułowania działań realizacyjnych oraz kolejnych etapów prac nad programem.

Jednocześnie w trakcie obrad zespołu roboczego wypracowano szereg za-
sad realizacji założonych celów przekształceń Młodego Miasta. Zasady te 
dotyczą sposobu realizacji zarówno poszczególnych celów, jak i programu jako 
całości. Wśród zaproponowanych zasad znalazły się: 

– Koordynacja wszelkich działań przez instytucję,
której celem działania stanie się realizacja misji Młodego Miasta
poprzez osiągnięcie celów w każdej ze sfer;
– Poddanie realizacji celów i projektów zawartych w Programie
społecznej kontroli i weryfikacji społeczności Młodego Miasta;
– Wykorzystanie modelu partnerstwa publiczno – prywatnego
oraz innych nowoczesnych rozwiązań organizacyjno-finansowych
jako podstawowego wehikułu realizacji założonych celów i projektów;
– Wykorzystanie różnych źródeł finansowania celów
i projektów zawartych w Programie, w tym – zarówno
prywatnych, budżetowych, jak i unijnych.

Zasady te zostały także wykorzystane na etapie dyskusji na temat poszczególnych 
projektów niezbędnych do realizacji, a stanowiących wynik prac nad programem.

Proponowane działania realizacyjne
W trakcie prac warsztatowych dla każdego z celów szczegółowych przeksz-

tałceń Młodego Miasta zaproponowano szereg działań realizacyjnych, których 
podjęcie przyczyni się do wypełnienia zapisów poszczególnych celów. Wypraco- 
wane propozycje tych działań przedstawiają się następująco:

A. SFERA PRZESTRZENNA

A1. Utworzenie instancji koordynującej przestrzenne, społeczne i eko-
nomiczne aspekty rozwoju Młodego Miasta

A1-1. Analiza zakresu działań obecnie działających instytucji i organizacji zwią- 
zanych z kształtowaniem Młodego Miasta. 
A1-2.   Analiza możliwych form działania instytucji koordynującej rozwój Młode- 
go Miasta. 
A1-3. Określenie możliwych wariantów form prawnych działania w/w instytucji, 
a także wariantów zakresu kompetencji wraz z zakresem koniecznych poro-
zumień z obecnie działającymi instytucjami.
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A1-4.   Podjęcie decyzji przez kluczowych interesariuszy projektu w odniesieniu 
do uprawnień formalnych instytucji, a także podziału zadań pomiędzy zdefi- 
niowaną instancję i współpracujące instytucje.
A1-5. Określenie formy prawnej działania instytucji, źródeł finansowania jej 
działalności oraz procedur.
A1-6. Utworzenie instytucji i rozpoczęcie działania.

A2. Realizacja pełnej infrastruktury komunikacyjnej
i technicznej dzielnicy

A2-1. Kompleksowa analiza potrzeb infrastrukturalnych dzielnicy w odniesieniu
do zarówno infrastruktury technicznej jak i komunikacyjnej dzielnicy, w tym 
w kontekście zamierzeń rozwojowych w obrębie Młodego Miasta i w jego oto-
czeniu.
A2-2. Ustalenie priorytetów rozwojowych w dziedzinie infrastruktury, w tym 
dotyczących etapowania.
A2-3. Stworzenie kompleksowego i spójnego programu rozwoju infrastruk-
tury.
A2-4  Określenie instrumentów i narzędzi organizacyjno-inansowych narzędzi 
realizacji programu. 
A2-5. Sukcesywna realizacja zamierzonego programu.

A3. Wykorzystanie wody na potrzeby turystyki i komunikacji

A3-1. Przeanalizowanie potencjalnych możliwości wykorzystania atutów nad-
wodnego położenia Młodego Miasta.
A3-2. Przeanalizowanie stanu nabrzeży i akwenów, określenie zakresu możliwe-
go ich wykorzystania oraz niezbędnych prac modernizacyjnych.
A3-3. Stworzenie kompleksowego programu rozwoju form wykorzystania wo-
dy na potrzeby turystyki i komunikacji.
A3-4. Zidentyfikowanie możliwych narzędzi realizacji programu.
A3-5. Przygotowanie i realizacja konkretnych projektów wykorzystujących nad-
wodne położenie (przestrzenie publiczne m.in. bulwar nadwodny, marina, ter-
minal pasażerski, targi morskie, przestrzeń bezpośredniego kontaktu z wodą).
A3-6. Aranżacja spójnej strefy frontu wodnego miasta.

A4. Wykreowanie spójnego systemu przestrzeni publicznych dzielnicy

A4-1.  Zapewnienie powstania układu plac Solidarności – Droga do Wolności ja- 
ko głównej – obok układu Długa – Długi Targ przestrzeni publicznej Gdańska, 
o charakterze agory.
A4-2. Określenie pozostałych elementów systemu przestrzeni publicznych 
Młodego Miasta o charakterze układowym (ciąg ulicy Heweliusza – Rybaki 
Górne, kontynuacja Długiego Pobrzeża, przestrzeń ulicy Nowej Wałowej) oraz 
uzupełniającym.
A4-3. Ustalenie priorytetów w dziedzinie rozwoju przestrzeni publicznych 
dzielnicy oraz charakteru poszczególnych elementów systemu, a także – po-
wiązań pomiędzy nimi. 
A4-4. Przygotowanie spójnego planu rozwoju układu przestrzeni publicznych, 
w tym realizowanych zarówno na terenach gminnych jak i prywatnych.
A4-5. Określenie sposobu realizacji poszczególnych elementów układu.
A4-6. Sukcesywna realizacja programu.

A5. Koordynacja architektury i urbanistyki dzielnicy zapewniająca jej 
spójność strukturalną i wizualną, miejski charakter przestrzeni oraz 
szczególną tożsamość



A5-1. Powołanie publiczno-prywatnego ciała zajmującego się koordynacją ar-
chitektury i urbanistyki dzielnicy.
A5-2. Stworzenie miejsca spotkań i dyskusji – w tym z szerokim udziałem spo- 
łecznym – na temat architektonicznego charakteru dzielnicy.
A5-3. Stworzenie spójnej wizji architektoniczno-urbanistycznej dzielnicy.
A5-4. Powiązanie akceptowania koncepcji deweloperskich przez władze archi- 
tektoniczno-budowlane z analizą ich spójności wizualnej i przestrzennej 
z przyjętymi założeniami.

A6. Kompleksowe zarządzanie i koordynacja rozwoju dzielnicy (w tym 
infrastruktury), przemyślane etapowanie rozwoju

A6-1. Opracowanie spójnego programu rozwoju dzielnicy (w tym zarówno 
w odniesieniu do infrastruktury jak i nowego programu miejskiego).
A6-2. Powołanie instytucji koordynującej rozwój przestrzenny Młodego Miasta;
A6-3. Wyposażenie wymienionych instytucji w kompetencje nadzorcze 
w stosunku do wszelkich podejmowanych inwestycji.

B. SFERA SPOŁECZNA

B1. Stworzenie forum dla demokratycznej wymiany myśli, poglądów, 
uzgodnień dotyczących rozwoju Młodego Miasta i Gdańska jako całości 
organizmu miejskiego prowadzącej do uspołecznienia procesu rozwoju 
dzielnicy

B1-1. Analiza obecnego stanu publicznej dyskusji na temat Gdańska: miejsca, 
instytucje, osoby, możliwości dotarcia do odbiorcy.
B1-2. Określenie wniosków dotyczących możliwego zakresu demokratycznego 
udziału społeczności miasta w dyskusji i współdecydowania o przyszłości Mło-
dego Miasta i Gdańska jako całości.
B1-3. Przygotowanie programu partycypacji społecznej w procesie decydowa-
nia o kierunkach rozwoju dzielnicy.
B1-4. Stworzenie stałego miejsca spotkań – wymiany i gromadzenia informacji 
na temat zamierzeń rozwojowych dzielnicy.
B1-5. Sukcesywna realizacja zamierzonego programu.   

B2. Wykorzystanie dziedzictwa „Solidarności” w procesie kształtowania 
nowego oblicza Młodego Miasta

B2-1. Określenie programu i roli Europejskiego Centrum Solidarności oraz ukła- 
du Drogi do Wolności.
B2-2. Określenie możliwego zakresu wykorzystania dziedzictwa „Solidarności” 
w procesie rozwoju Młodego Miasta.
B2-3. Przygotowanie i realizacja Europejskiego Centrum Solidarności oraz ukła-
du Drogi do Wolności jako integralnego elementu programu przekształceń 
Młodego Miasta.
B2-4. Przygotowanie i realizacja programu wykorzystania w innych niż wy-
mienione formach dziedzictwa „Solidarności” w procesie przekształceń Mło-
dego Miasta.

B3. Rozwijanie wizerunku atrakcyjnej dzielnicy śródmiejskiej o konku- 
rencyjnej ofercie zamieszkania i pracy dla zróżnicowanej grupy odbior- 
ców

B3-1. Określenie obecnego wizerunku dzielnicy w skali ogólnopolskiej, region-
alnej, miejskiej i lokalnej
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B3-2. Określenie atrakcyjnych cech wizerunku dzielnicy – do wykorzystania 
w procesie jej przekształceń.
B3-3. Przygotowanie kompleksowego programu promocji wizerunku atrakcy-
jnej dzielnicy.
B3-4. Sukcesywna realizacja zamierzonego programu.

B4. Wykreowanie demokratycznej, zróżnicowanej społeczności lokalnej

B4-1. Analiza zapisów planistycznych pod kątem możliwości rozwoju zróżnico- 
wanego programu miejskiego.
B4-2. Analiza możliwości realizacji powszechnie dostępnych przestrzeni pub-
licznych.
B4-3. Analiza możliwości wprowadzenia do struktury dzielnicy oferty mieszka-
niowej dla grup klientów o różnym statusie materialnym.
B4-4. Przygotowanie programu wspomagania różnorodności społecznej dzielnicy;
B4-5. Sukcesywna realizacja zapisów programu.

B5. Wykreowanie wielonarodowego i wielokulturowego charakteru miejsca

B5-1. Analiza możliwości wykorzystania Młodego Miasta jako miejsca integracji 
międzykulturowej.
B5-2. Analiza możliwych realizacji wydarzeń i budowy instytucji bazujących 
na integracji międzynarodowej i międzykulturowej.
B5-3. Przygotowanie wieloletniego programu animacji społecznej i kulturowej 
Młodego Miasta z wykorzystaniem wątku integracji międzynarodowej i mię- 
dzykulturowej.
B5-4. Sukcesywna realizacja programu.

B6. Rozwój pełnej infrastruktury społecznej i kulturalnej

B6-1. Rozpoznanie potrzeb w zakresie infrastruktury społecznej i kulturalnej, 
związanych z przewidywanymi działaniami zmierzającymi do budowy spójnej 
społeczności lokalnej dzielnicy.
B6-2. Określenie programu rozwoju infrastruktury społecznej i kulturalnej dzielnicy;
B6-3. Sukcesywna realizacja programu.

B7. Rozwój zróżnicowanych form działalności obywatelskiej

B7-1. Przyciągnięcie na teren Młodego Miasta instytucji i grup społecznych 
zainteresowanych realizacją zróżnicowanych form aktywności obywatelskiej.
B7-2. Zapewnienie przez właścicieli terenów możliwości stabilizacji istniejących 
i nowych instytucji kulturalnych i obywatelskich na obszarze Młodego Miasta.
B7-3. Rozwój kluczowych inicjatyw artystycznych i kulturalnych, budujących 
tkankę społeczną i kulturową dzielnicy.

C. SFERA EKONOMICZNA

C1. Stworzenie reguł „dobrego inwestowania na Młodym Mieście” – 
obowiązkowych dla inwestorów – obejmujących zarówno kwestie ja- 
kości przestrzeni, jak i kwestii programowych czy społecznych:

C1-1. Szczegółowe przeanalizowanie aspektów przestrzennych i ekonomicz- 
no-społecznych inwestowania, w tym skutków (dla) budowy zróżnicowanej 
struktury miejskiej.
C1-2. Określenie specyficznych dla Młodego Miasta reguł inwestowania.
C1-3. Wdrożenie reguł wśród inwestorów.
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C1-4. Systematyczny nadzór nad stopniem stosowania w/w reguł przez kolej-
nych inwestorów.

C2. Zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu inwestowania, ba-
zującego m.in. na wykorzystaniu funduszy unijnych i pozyskiwaniu ka-
pitału prywatnego

C2-1. Określenie barier i szans dla inwestorów.
C2-2. Określenie możliwości wspomagania organizacyjnego i finansowego 
inwestycji, w tym z wykorzystaniem kompetencji i funduszy władz miejskich, 
regionalnych oraz programów Unii Europejskiej.
C2-3. Opracowanie i wdrożenie szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej in-
westowania w Młodym Mieście.
C2-4. Opracowanie i wdrożenie systemu wspomagania inwestorów w realizacji 
ich zamierzeń i przedsięwzięć.

C3. Rozwój zróżnicowanego programu miejskiego, z elementami o char-
akterze unikatowym

C3-1.  Stworzenie programów socjalnych, kulturowych i finansowych dla za- 
pewnienia zróżnicowania przekroju społecznego w Młodym Mieście („unikanie 
homogeniczności”). Budownictwo komercyjne – budownictwo „społeczne”.
C1-2.  Przygotowanie i wdrożenie programów służących przyciągnięciu na 
obszar Młodego Miasta mieszkańców i pracowników o zróżnicowanej pozycji 
zawodowej i materialnej.
C1-3.  Przygotowanie i wdrożenie programu rozwoju inwestycji o charakterze 
niemieszkaniowym i niehandlowym na terenie Młodego Miasta.
C1-4. Sukcesywna realizacja zamierzonych programów.

C4. Wykreowanie efektywnego popytu na ofertę Młodego Miasta

C4-1. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promującej inwestowanie 
na Młodym Mieście.
C4-2. Przygotowanie propozycji inwestycyjnych o charakterze unikatowym, 
budujących szczególną pozycję Młodego Miasta na rynku miejsc.
C4-3. Wpisanie programu rozwoju Młodego Miasta w kompleksową politykę 
rozwoju przestrzennego Gdańska, w tym jego programu mieszkaniowego 
i usługowego.

Powyższe zapisy posłużyły następnie formułowaniu szczegółowych projek-
tów do realizacji przez jeden określony podmiot. O konieczności sformułowa-
nia projektów decyduje m.in. obecność różnych źródeł ich finansowania a także 
sposobu realizacji.

PROPOZYCJE PROJEKTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI

W trakcie warsztatu – na drodze dyskusji plenarnej – wypracowano ostateczne 
zapisy dotyczące listy projektów – kompleksowo przygotowanych przedsięwzięć, 
do realizacji w ramach programu. Lista ta przedstawiona została poniżej. Numer-
acja kolejnych projektów ma jedynie charakter porządkowy i nie odzwierciedla ich 
ważności ani pilności.

Sfera zarządzania 

Powołanie instytucji zdolnej zapewnić realizację misji Młodego Miasta poprzez 
osiągnięcie celów we wszystkich dziedzinach.
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A. Sfera przestrzenna

A-I.  Określenie standardów przestrzenno-inwestycyjnych oraz kodu „dobrych 
praktyk” dla inwestorów.
A-II. Rozwój podstawowej infrastruktury komunikacyjnej Młodego Miasta o cha- 
rakterze układowym.
A-III. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej Młodego Miasta o charakterze lo- 
kalnym i dojazdowym.
A-IV. Rozwój infrastruktury podziemnej Młodego Miasta.
A-V. Rozwój spójnego systemu miejskich przestrzeni publicznych Młodego 
Miasta.
A-VI. Ochrona dziedzictwa kultury materialnej terenów postoczniowych.
A-VII. Budowa Europejskiego Centrum Solidarności i układu Drogi do Wolności.
A-VIII. Odbudowa nabrzeży i realizacja nawodnych promenad publicznych.
A-IX. Budowa infrastruktury dla turystyki i rekreacji wodnej.

B. Sfera społeczna

B-I. Stworzenie centrum informacyjnego jako miejsca dokumentującego 
historię i tradycję oraz bazy informacji o przyszłym rozwoju Młodego 
Miasta.
B-II. Stworzenie forum demokratycznej wymiany myśli, poglądów i uzgodnień 
na temat kierunków rozwoju Młodego Miasta.
B-III. Opracowanie i wdrożenie spójnej koncepcji programowej i organizacyjnej 
Europejskiego Centrum Solidarności i Drogi do Wolności jako kluczowych 
instytucji społecznych dzielnicy.
B-IV. Kompleksowa promocja wizerunku dzielnicy.
B-V. Stworzenie i realizacja programu rozwoju inicjatyw społecznych i kultural-
nych Młodego Miasta.
B-VI. Rozwój Instytutu Sztuki „Wyspa”.
B-VII. Stabilizacja instytucji artystyczno-kulturalnych w przestrzeni Młodego 
Miasta, w tym Ośrodka Teatru „Znak”.
B-VIII. Budowa infrastruktury społecznej dzielnicy.
B-IX. Integracja społeczności Młodego Miasta ze społecznościami dzielnic ota- 
czających.
B-X. Stworzenie i realizacja programu zmiany profilu zawodowego osób zwią- 
zanych z przekształceniami rynku pracy na terenie Młodego Miasta.

C. Sfera ekonomiczna

C-I. Przygotowanie programu inwestowania na Młodym Mieście oraz zapewnienie 
jego finansowania.
C-II. Realizacja pierwszych inwestycji rozwojowych o charakterze komercyjnym, 
w tym galerii handlowej, hotelu i biurowca.
C-III. Przygotowanie i realizacja pierwszego projektu waterfrontowego na tere- 
nie Stoczni Cesarskiej.
C-IV. Stworzenie inkubatora przedsiębiorczości nastawionego na rozwój firm 
związanych z wysokimi technologiami.
C-V. Przygotowanie i realizacja programu promocji inwestowania na Młodym 
Mieście.
C-VI. Przygotowanie i realizacja programu ułatwiania inwestowania na Mło- 
dym Mieście.

Dla każdego z powyżej zaproponowanych projektów opracowano także bar- 
dziej szczegółowe uzasadnienia wraz z opisami. Zapisy te przedstawiono w kolej-
nym rozdziale.
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Szczegółowe opisy projektów

Każda z propozycji projektów została zweryfikowana poprzez analizę ich zna- 
czenia, spodziewanego zakresu, zakładanych wyników oraz sił, słabości, szans i za-
grożeń w realizacji. Prace te zostały uzupełnione o cele poszczególnych projektów 
oraz zapisy tzw. matrycy logicznej. Określono w niej m.in. centralny cel projektu 
oraz cele przekształceń Młodego Miasta do realizacji których przyczynia się projekt. 
Wyniki tych analiz przedstawiono poniżej w odniesieniu do przykładowych projek-
tów z każdej ze sfer.

Sfera zarządzania

Powołanie instytucji zdolnej zapewnić realizację misji Młodego Miasta poprzez 
osiągnięcie celów we wszystkich dziedzinach.

Centralny cel projektu

Zapewnienie pełnej koordynacji wszelkich działań podejmowanych na obsza- 
rze Młodego Miasta oraz ich zgodności z zapisami Programu Operacyjnego Prze-
kształceń.

Cele przekształceń Młodego Miasta, do których realizacji przyczynia 
się projekt 

A1. Utworzenie instancji koordynującej przestrzenne, społeczne i ekonomicz- 
ne aspekty rozwoju Młodego Miasta.
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A5. Koordynacja architektury i urbanistyki dzielnicy zapewniająca jej spój-
ność strukturalną i wizualną, miejski charakter przestrzeni oraz szczególną 
tożsamość.
B1. Stworzenie forum dla demokratycznej wymiany myśli, poglądów, uz-
godnień dotyczących rozwoju Młodego Miasta i Gdańska jako całości 
organizmu miejskiego prowadzącej do uspołecznienia procesu rozwoju 
dzielnicy.

Matryca logiczna projektu

Sfera przestrzenna

Rozwój podstawowej infrastruktury komunikacyjnej Młodego Miasta o charak-
terze układowym.
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Centralny cel projektu

Uruchomienie procesu inwestycyjnego poprzez zwiększenie dostępności ko-
munikacyjnej obszaru Młodego Miasta

Cele przekształceń Młodego Miasta, do których realizacji przyczynia 
się projekt

A4. Wykreowanie spójnego systemu przestrzeni publicznych dzielnicy.
C2. Zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu inwestowania, bazu-
jącego m.in. na wykorzystaniu funduszy unijnych i pozyskiwaniu kapitału 
prywatnego.
C4. Wykreowanie efektywnego popytu na ofertę Młodego Miasta.

Matryca logiczna projektu
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Sfera społeczna

Rozwój Instytutu Sztuki „Wyspa”.

Centralny cel projektu

Utrwalenie i kontynuacja progresywnych działań artystycznych integrujących 
działania społeczno polityczne w przestrzeni Młodego Miasta.

Cele przekształceń Młodego Miasta, do których realizacji przyczynia się projekt

B5. Wykreowanie wielonarodowego i wielokulturowego charakteru miejsca;
B6. Rozwój pełnej infrastruktury społecznej i kulturalnej.
B7. Rozwój zróżnicowanych form działalności obywatelskiej.

 Matryca logiczna projektu
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Centralny cel projektu

Przyciągnięcie kolejnych inwestorów poprzez wykreowanie pozytywnego wi- 
zerunku Młodego Miasta.

Cele przekształceń Młodego Miasta, do których realizacji przyczynia 
się projekt 

C1. Stworzenie reguł „dobrego inwestowania na Młodym Mieście” – obowiąz-
kowych dla inwestorów – obejmujących zarówno kwestie jakości przestrzeni, 
jak i kwestii programowych czy społecznych. 

C2. Zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu inwestowania, bazu-
jącego m.in. na wykorzystaniu funduszy unijnych i pozyskiwaniu kapitału pry-
watnego.

C4. Wykreowanie efektywnego popytu na ofertę Młodego Miasta.

Sfera ekonomiczna

Realizacja pierwszych inwestycji rozwojowych o charakterze komercyjnym, 
w tym galerii handlowej, hotelu i biurowca.



283

Matryca logiczna projektu

Hierarchizacja projektów – ekspercka i warsztatowa

W trakcie prac warsztatowych dokonano także rankingu wyspecyfikowanych 
w poprzednim rozdziale projektów. Posługiwano się przy tym metodą przydziela-
nia punktów poszczególnym projektom ze stałej puli. Wyniki tego rankingu zosta- 
ły uzupełnione o efekty pracy zespołu roboczego określającego tzw. ranking eks-
percki. Łącznie wszystkie te dane posłużą ostatecznemu pogrupowaniu projektów 
względem ważności i pilności ich realizacji.
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Na podstawie powyższego rankingu – w trakcie sesji warsztatowej – dokonano 
ostatecznego wyboru projektów do realizacji na I i II etapie przekształceń Młodego 
Miasta. Wyniki tego wyboru przedstawiono w kolejnym rozdziale dokumentu.

Wybór projektów do realizacji w I i II etapie wdrażania programu

Podsumowaniem prac nad ustaleniami merytorycznymi programu stał się wy-
bór projektów do realizacji na I i II etapie wdrażania programu oraz wyspecy-
fikowanie pozostałych. Wyboru tego dokonano podczas sesji warsztatowej, gdzie 
każda z sześciu pracujących nad tym zagadnieniem grup określiła własny ranking. 
Zbiorcze wyniki tego głosowania zostały następnie wspólnie i zgodnie przyjęte 
przez cały zespół planujący. Wyniki tych prac przedstawiają się następująco:

Projekty do realizacji na I etapie

Powołanie instytucji zdolnej zapewnić realizację misji Młodego Miasta poprzez 
osiągnięcie celów we wszystkich dziedzinach.

A-II. Rozwój podstawowej infrastruktury komunikacyjnej Młodego Miasta 
o charakterze układowym.
A-IV. Rozwój infrastruktury podziemnej Młodego Miasta.
A-VI. Ochrona dziedzictwa kultury materialnej terenów postoczniowych.
A-VII. Budowa Europejskiego Centrum Solidarności i układu Drogi do Wolności.
A-VIII. Odbudowa nabrzeży i realizacja nawodnych promenad publicznych.
A-IX. Budowa infrastruktury dla turystyki i rekreacji wodnej.
B-VI. Rozwój Instytutu Sztuki „Wyspa”.
B-VII. Stabilizacja instytucji artystyczno-kulturalnych w przestrzeni Młodego 
Miasta, w tym Ośrodka Teatru „Znak”.
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Projekty do realizacji na II etapie

A-I.  Określenie standardów przestrzenno-inwestycyjnych oraz kodu „dobrych 
praktyk” dla inwestorów.
A-III. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej Młodego Miasta o charakterze 
lokalnym i dojazdowym.
A-V. Rozwój spójnego systemu miejskich przestrzeni publicznych Młodego 
Miasta.
B-I. Stworzenie centrum informacyjnego jako miejsca dokumentującego histo- 
rię i tradycję oraz bazy informacji o przyszłym rozwoju Młodego Miasta.
B-III. Opracowanie i wdrożenie spójnej koncepcji programowej i organizacyjnej 
Europejskiego Centrum Solidarności i Drogi do Wolności jako kluczowych in-
stytucji społecznych dzielnicy.
B-IV. Kompleksowa promocja wizerunku dzielnicy.
B-V. Stworzenie i realizacja programu rozwoju inicjatyw społecznych i kultural-
nych Młodego Miasta.

Pozostałe projekty

B-II. Stworzenie forum demokratycznej wymiany myśli, poglądów i uzgodnień 
na temat kierunków rozwoju Młodego Miasta.
B-VIII. Budowa infrastruktury społecznej dzielnicy.
B-IX. Integracja społeczności Młodego Miasta ze społecznościami dzielnic ota- 
czających.
B-X. Stworzenie i realizacja programu zmiany profilu zawodowego osób zwią- 
zanych z przekształceniami rynku pracy na terenie Młodego Miasta.
C-I. Przygotowanie programu inwestowania na Młodym Mieście oraz za- 
pewnienie jego finansowania.
C-II. Realizacja pierwszych inwestycji rozwojowych o charakterze komercyjnym, 
w tym galerii handlowej, hotelu i biurowca.
C-III. Przygotowanie i realizacja pierwszego projektu waterfrontowego na te-
renie Stoczni Cesarskiej.
C-IV. Stworzenie inkubatora przedsiębiorczości nastawionego na rozwój firm 
związanych z wysokimi technologiami.
C-V. Przygotowanie i realizacja programu promocji inwestowania na Młodym 
Mieście.
C-VI. Przygotowanie i realizacja programu ułatwiania inwestowania na Młodym 
Mieście.

Powyższy ranking może zostać zweryfikowany w trakcie realizacji programu 
w sytuacji gdy wystąpią nieznane na etapie tworzenia Programu okoliczności.

System wdrażania i nadzoru
nad realizacją Programu
Opracowany Program Operacyjny Przekształceń Obszaru Młodego Miasta 

jest dokumentem, którego zapisy wskazują na kierunek działań niezbędnych do 
podjęcia. Aby zawarte w nim cele i działania się urzeczywistniły, konieczne jest 
stworzenie instytucji koordynującej dalsze prace projektowe, a co najważniejsze 
– realizacyjne. Wynika to, nie tylko z samej natury przedsięwzięcia, jakim jest prze-
kształcanie obszarów zdegradowanych, w tym działania rewitalizacyjne, ale także 
z faktu zazębiania się szeregu zagadnień, działań i projektów w jednej przestrzeni 
dzielnicy. 



Możliwe są przy tym do wykorzystania przynajmniej trzy podstawowe formy 
działania:

– powierzenie całości prac nad koordynacją i wdrażaniem programu wła- 
dzom miejskim,
– zaproszenie do tej roli właścicieli terenu,
– powołanie w tym celu specjalnej, niezależnej instytucji, reprezentującej 
i działającej w interesie wszystkich stron procesu.

W trakcie prac warsztatowych grupa planująca wypowiedziała się jednogłośnie 
za trzecim z zaproponowanych powyżej rozwiązań – a więc za powołaniem spe- 
cjalnej, niezależnej instytucji, reprezentującej i działającej w interesie wszystkich 
stron procesu. 

Jak się wydaje, w sytuacji Młodego Miasta instytucja ta mogłaby stać się swoistą 
korporacją rozwoju miejskiego, w pełni kontrolującą proces ograniczony teryto-
rialnie do granic dzielnicy. Trudno sobie obecnie wyobrazić przyjęcie tej roli przez 
którąś z istniejących w mieście instytucji – raczej powinien to być nowy podmiot
o szerokich kompetencjach, ograniczonych wszakże do zakresu terytorialnego 
swojej aktywności. Wzory działania tego typu podmiotu odnaleźć możemy w wie-
lu przykładach podobnych przedsięwzięć realizowanych na terenach zdegradowa-
nych miast europejskich czy północnoamerykańskich.

286

8.7. Piotr
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Podsumowanie
Opracowany dokument Programu Operacyjnego Przekształceń Obszaru Mło-

dego Miasta stał się pierwszym tak kompleksowo sporządzonym programem 
działania, pozwalającym na szczegółowe zaplanowanie sposobu realizacji zapisów 
Strategii Rozwoju Miasta oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Zde-
gradowanych w Gdańsku. Jednocześnie obejmuje on sferę inwestycyjną, spo- 
łeczno-ekonomiczną, ochronę dziedzictwa kulturowego i kwestie związane z za-
rządzaniem. W swoich zapisach częstokroć odwołuje się do konieczności połącze-
nia działań w obrębie przyszłej dzielnicy Śródmieścia Gdańska z przekształceniami 
obszarów sąsiadujących. Nie jest to możliwe do uniknięcia z uwagi na charakter 
zaplanowanych działań.

Pamiętać jednak należy o tym, że zapisy dokumentu nie wyczerpują problema- 
tyki studialnej i projektowej w odniesieniu do obszaru Młodego Miasta. Konieczne 
jest podjęcie działań organizacyjnych, zmierzających do realizacji zapisanych w nim za-
dań, ale także – kolejnych działań studialnych pozwalających na ich doprecyzowa- 
nie, w tym – właściwe oszacowanie kosztów.

W szczególności jednym z najpilniejszych zadań kluczową kwestią jest powo- 
łanie instytucji mającej zająć się koordynacją realizacji całości przedsięwzięcia. Jak 
wykazały prace warsztatowe, bez utworzenia tego typu podmiotu konsekwentna 
i kompleksowa realizacja zapisów Programu będzie bardzo utrudniona, lub wręcz 
niemożliwa.

Piotr Lorens
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Habitat, habitus, kapitał kulturowy
„Włączenie przekształcanych struktur poprzemysłowych i portowych do 

przestrzeni śródmiejskiej musi prowadzić do tworzenia przestrzeni kulturowej. 
Doświadczenia i doznania emocjonalne, intelektualne, estetyczne, duchowe i mi- 
styczne, których źródłem jest taka przestrzeń, stają się dziś ważniejszym celem niż 
sprawne spełnianie ściśle utylitarnych funkcji. (…) Odnowa, wzmacnianie i eks- 
ponowanie wartości kulturowych może pobudzić gospodarkę miasta”1.

Danuta Kochanowska mówi o budowaniu przestrzeni kulturowej jako jednym 
z ważnych celów, ale i rezultatów wchłaniania przez centra miast i ich gęste oto-
czenie społeczne sąsiadujących struktur przemysłowych. W naszym wypadku są 
to struktury portowe i stoczniowe związane z gospodarką morską. Właśnie w takiej 
przestrzeni możliwy jest dynamiczny rozwój kapitału kulturowego, a wraz z nim 
habitatu i konsekwentnie habitusu, tak jak go rozumiał i definiował Pierre Bourdieu. 

Habitat – w odniesieniu do człowieka oznacza siedlisko – miejsce zamie-
szkania, pracy i wszechstronnego rozwoju, spełniające współczesne wy-
mogi gospodarcze, techniczne i społeczno-kulturowe, gdzie człowiek 
znajduje najdogodniejsze warunki życia.
Habitus – nabyte umiejętności i kompetencje jednostki, które przyjmują 
postać trwałych dyspozycji, takich jak sposoby postrzegania świata czy reguły
działania i myślenia. Choć nie są one zamknięte, skodyfikowane i utrwalone
w formie stabilnych praw i często jednostka nie jest do końca świadoma ich
istnienia, to jednak podlegają woli człowieka, umożliwiając elastyczną im-
prowizację w skomplikowanych sytuacjach i relacjach z otoczeniem.
Kapitał kulturowy – kumulacja idei, wiedzy, umiejętności oraz przedmio-
tów o wartościach kulturowych, którą nabywa się, uczestnicząc w życiu 
społecznym2. 

Wartościowy habitat stymulujący otwarte spojrzenie na świat i na drugiego 
człowieka oraz pozwalający wykształcić w sobie ciekawość innego daje szansę 
na rozwój kapitału kulturowego. Nie chcemy zatem zagospodarowywać przestrzeni 
tylko po to, by zaspokoić naturalną potrzebę przetrwania, ekspansji i dominacji (cel 
biologiczny, ekonomiczny i polityczny), ale przede wszystkim by zbudować pod-
waliny środowiska przyjaznego i otwartego na różne formy ekspresji doznań inte- 
lektualnych i emocjonalnych, estetycznych, duchowych, a nawet jak to akcentuje 
Danuta Kochanowska – mistycznych (cel kulturowy).

 

Warunkiem zbudowania wartościowego i konkurencyjnego habitatu jest 
tworzenie i rozwijanie kapitału kulturowego w atrakcyjnej przestrzeni kul-
turowej.

Kto i w jaki sposób może ten proces zainicjować, stymulować i prowadzić? 
Proces konstytuowania przestrzeni, jej redefiniowania – wydobywania nowych 
znaczeń, pozwalający człowiekowi „użytkować – zamieszkiwać przestrzeń” w inny 
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1 D. Kochanowska, Zasady i metody przekształcania struktur portowo-miejskich,
   [w:] M. Kochanowski (red.), Współczesne metamorfozy miast portowych, PG, Gdańsk 1998.
  
2 M. Kubecka, Takie sobie miasta. Kultura średnich miast, „Res Publika”,
   20 lipca 2011, http://publica.pl/teksty/takie-sobie-miasta-kultura-srednich-miast-3002.html
   [dostęp: 2015-09-23].
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sposób niż dotychczas i to w dynamicznie zmieniającym się gęstym otoczeniu 
społecznym na osi upływającego czasu? Proces, który da szansę jego uczestnikom 
na zbudowanie wartościowego kapitału kulturowego i w efekcie otworzy nieznane, 
nieuświadomione wcześniej możliwości… 

Odpowiadając na te pytanie, nie sposób wskazać jednej osoby, grupy/organi- 
zacji czy instytucji, która może odegrać rolę lidera procesu transformacji przestrzeni 
bogatej w znaczenia, historię i wielowymiarowe dziedzictwo. 

Wiele zależy od poszczególnych grup interesariuszy zainteresowanych bu-
dową i rozwojem habitatu, a także ich liderów przygotowanych do kooperacji 
pozytywnej i zdolnych do współpracy w imię rozwoju jakości środowiska, w którym 
przyszło żyć jego uczestnikom. Liderzy ci powinni rozumieć znaczenie kapitału kul-
turowego i zarazem umieć budować przestrzeń kulturową w realnym środowisku, 
mocno nasyconym różnymi ideami i często odwołującym się do historii.

Warunki systemowe rozwoju kulturowego
 
Aby tak skomplikowany i wielowarstwowy proces można było realizować, po-

trzebna jest przede wszystkim kooperacja pozytywna, oparta na chęci i zdolności 
do współpracy. Pojawia się jednak dylemat, gdyż prosta obserwacja wskazuje, jak 
wiele jest osób czy grup, które nie są zainteresowane współpracą, a którym marzy 
się rola „demiurga habitatu”. Uważają one, że w imię konkretnej idei można innym 
narzucać swoje sposoby realizacji określonego modelu bez ponoszenia za to od-
powiedzialności, choćby najprostszej – finansowej. 

Wielu ludziom znużonym realnymi praktykami demokracji liberalnej (także 
w dziedzinie procesów miastotwórczych) marzy się znacząca zmiana dotychcza-
sowego systemu budowania miast. Tym panaceum mogą być metody charaktery-
styczne dla absolutyzmu oświeconego, stosowane przez wspomnianego wcześniej 
króla Prus Fryderyka II Wielkiego. Można nazwać tę formę ustroju demokraturą.
W systemie tym istnieją co prawda fasadowe instytucje przedstawicielskie (biurokra- 
cja), ale w rzeczywistości rządzi przywódca demokratury, wspomniany już de-
miurg, stojący na szczycie hierarchicznej piramidy władzy, będący władcą absolut-
nym, choć nazywający się pierwszym sługą państwa. Czy jest to realna alternatywa 
dla demokratycznego procesu kształtowania miejskiego habitatu? 

Na pierwszy rzut oka niemożliwe wydaje się wprowadzenie autokratycznego 
zarządzania otoczeniem społecznym współczesnego miasta. Mamy dzisiaj stosun-
kowo łatwy dostęp do informacji, jesteśmy także uczestnikami swobodnej wymia-
ny idei, dóbr i usług. Podlegamy też globalnym skutkom deterministycznego chao-
su, atrakcyjnie zobrazowanym poprzez tak zwany efekt motyla. Jednak współcześni 
demiurdzy świetnie poruszają się w skomplikowanej sieci powiązań społecznych, 
szczególnie w zakresie działań antropotechnicznych, umieją też korzystać z nowo- 
czesnych technologii komunikacyjnych. Wykorzystują bez skrupułów wszystkie obja- 
wy wspomnianego „społecznego znużenia procedurami współczesnej demokracji 
liberalnej”, gotowi są wprowadzić rządy polegające na arbitralnie sprawowanej 
władzy, ostentacyjnie lekceważą reguły demokratycznego państwa prawa. Z obja- 
wami takich praktyk w miejskich procesach rozwojowych można się spotkać nie tak 
znowu rzadko i nie sposób  ich lekceważyć. 

Tymczasem człowieka „z miasta” nie da się zredukować do jednej postaci, 
a jego naturalnych potrzeb, oczekiwań i wyobrażeń o miejskim habitacie  zamknąć 
w jednym modelu, sformatowanym według wyobrażeń stosunkowo wąskich grup 
uczestniczących w miejskim dyskursie. Jak zatem postępować, aby proces rozwo-
jowy odbywał się w warunkach dialogu między różnymi wartościami i wyobraże-
niami o mieście idealnym? Wracając do realiów 2000 roku, zastanówmy się, jakie 
były wtedy optymalne sposoby transformacji przestrzennej omawianego obszaru 
skutkujące wzrostem kapitału kulturowego, niezbędnego w procesie budowy war-
tościowego środowiska miejskiego. 
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 W środowisku charakterystycznym dla miejskich obszarów poprzemysło- 
wych, ówczesnym inicjatorom procesu transformacji urbanistycznej chodziło o to, 
by stworzyć odpowiednie warunki dla podmiotów zainteresowanych procesem 
zespołowego budowania nowej przestrzeni kulturowej w konkretnym otoczeniu 
materialnym i duchowym. Ważne było również, aby interesariusze tego procesu 
zaakceptowali zasadę wielopłaszczyznowego dialogu połączonego z odpo- 
wiedzialnością za skutki wypracowanych przez siebie rozwiązań (koopera- 
cja pozytywna). A więc tyle wolności dla danego podmiotu w procesie transfor-
macji, ile odpowiedzialności nie tylko za własne idee i czyny, ale również za rezultaty 
działań w otoczeniu społecznym. 

Nie można zapominać też o innej banalnej konstatacji: wszystko, co wartościo-
we, kosztuje i to zarówno w odniesieniu do rzeczywistości materialnej, jak i bogac- 
twa kapitału kulturowego. Nie oznacza to jednak, że proces zagospodarowania 
przestrzeni musi być zdominowany przez władzę polityczną i pieniądz. 

 

Mówimy o tworzeniu przestrzeni kulturowej, która poprzez stymulowanie 
rozwoju międzyludzkich relacji umożliwia powstawanie wartościowych 
treści i daje nadzieję na lepsze i ciekawsze życie. W przypadku Młodego 
Miasta mamy do czynienia z przestrzenią o ogromnym potencjale kul-
turowym, którego wykorzystanie i rozwój jest podstawowym zadaniem 
zaangażowanych w proces interesariuszy. Także po to, aby w rezultacie 
wzrosła wartość habitatu – również w sensie ekonomicznym.

   
Jak już wspomniano, deweloper przedsięwzięcia wielkiej skali o charakterze 

miastotwórczym kreuje i podnosi wartość nieruchomości w złożonym procesie 
rozwojowym i w gęstym otoczeniu społecznym. Realizacja takiego przedsięwzię- 
cia dotyka żywotnych interesów wielu grup tworzących skomplikowaną tkankę 
współczesnego miasta. Jeszcze trudniej prowadzić projekt, który rodzi się w tak 
nasyconym historią i emocjami miejscu, jakim są tereny uwalniane od produkcji 
przez Stocznię Gdańską.

Od rozpoczęcia realizacji projektu minęło już ponad piętnaście lat, a mimo to 
część opinii publicznej zainteresowana głównie skutkami kulturowymi transfor-
macji terenów poprzemysłowych, dokonywanej w jej przekonaniu głównie przez 
deweloperów – kontestuje różne elementy procesu rozwojowego przedsięwzięcia 
Młode Miasto. Aby kontestacja ta przyniosła pozytywne efekty w procesie trans-
formacji urbanistycznej, konieczne jest zadbanie, by interesariusze mieli możliwość 
kształtowania oryginalnego, niepowtarzalnego charakteru urbanistycznego, gos-
podarczego, społecznego i kulturowego przedsięwzięcia. Owo „pozytywne od- 
różnianie się” stanowi poważny atut przyciągający dynamiczne jednostki i przed-
siębiorstwa, jest nieodzownym składnikiem wzrostu szeroko rozumianej wartości 
przedsięwzięcia i warunkiem sine qua non rozwoju projektu. 

W przypadku Młodego Miasta chodzi nie tylko o budowanie bogatej, wielowy-
miarowej przestrzeni kulturowej. Historia tego miejsca pokazuje jak jest ono ważne 
dla tożsamości nie tylko gdańszczan, ale też Polaków, Europejczyków i ludzi, 
którym bliskie są idee wolności i godności człowieka. Mamy więc do czynie-
nia z elementami europejskiego dziedzictwa kulturowego, a w pewnych aspektach 
także światowego. W dodatku opisywana transformacja ma charakter złożony, 
gdyż musi uwzględniać wartości istniejące i umożliwiać rozwój nowych wartości 
w przyszłości. To z kolei jest źródłem napięć między istniejącymi artefaktami kultu-  
ry materialnej i niematerialnej, a tymi dopiero się rodzącymi lub jeszcze nawet nie- 
pomyślanymi. Dla nich właśnie trzeba pozostawić wolne, „niezapisane” fragmenty 
przestrzeni tworzącego się w Młodym Mieście habitatu. 

Przedmiotem kolejnych części opracowania jest dorobek interesariuszy „Mło-
dego Miasta” w zakresie dotychczasowych działań kulturowych, artystycznych
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i społecznych, będących bodźcem do budowania nowej przestrzeni kulturowej 
i konkurencyjnego habitatu oraz chroniących i zarazem budujących oryginalną toż- 
samość miejsca. I to zarówno w tradycyjnie rozumiany sposób – poprzez ochronę 
już istniejących dóbr kultury, ale także – jako próbę stworzenia środowiska otwar-
tego na nowe formy i wartości kultury współczesnej.

Elementy publicznego programu
rozwoju kapitału 
kulturowo-społecznego
Miasto Gdańsk wraz z innymi instytucjami publicznymi są zainteresowane od 

samego początku komponentami społeczno-kulturowymi, chroniącymi i rozwija-
jącymi trzy podstawowe filary tożsamości terenów postoczniowych: 

• wątek obszaru nadwodnego otwartego na kontakty ze światem, 
• historię przemysłu stoczniowego, 
• oraz tradycję „Solidarności”, która narodziła się w Stoczni Gdańskiej. 

W sierpniu 2000 roku, w dwudziestą rocznicę narodzin „Solidarności”, 
w Stoczni Gdańskiej otwarta została wystawa „Drogi do Wolności”, Była ona efek-
tem współpracy Miasta Gdańska z artystą Grzegorzem Klamanem i Anetą Szyłak – 
ówczesną dyrektorką Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” oraz Fundacją Centrum 
Solidarności, która od powstania w 1999 roku aktywnie uczestniczy w twórczym 
propagowaniu dziedzictwa „Solidarności” (ze wsparciem Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz wielu innych instytucji i firm prywatnych). Wys-

9.1. Katalog-ulotka
wystawy

„Drogi do Wolności”, 
otwarcie 29 sierpnia

2000 r. Fotografia
ze zbiorów autora.
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tawa a właściwie ciąg zdarzeń dokumentalno-artystycznych obejmował audio- 
wizualną ekspozycję w Sali BHP, obrazującą „tradycje oporu wobec władzy komu-
nistycznej, historię ruchu „Solidarności” i wcześniejszych protestów społecznych, 
oraz kształtowania się niezależnej myśli politycznej. Część eksponatów kreśli tło 
obyczajowe i kulturowe życia w czasach PRL-u”3.

9.2. Grzegorz Klaman, 
Brama II
(zdekonstruowany
pomnik
III Międzynarodówki
W. Tatlina), 2000 r.
Fot. Janusz
Lipiński.

Natomiast na zewnątrz, na odcinku drogi między Bramą historyczną nr 2 a Salą 
BHP można było zobaczyć fragmenty obalonego muru berlińskiego i stoczniowe-
go, który przeskoczył Lech Wałęsa w drodze na strajk sierpniowy, a Grzegorz Klaman 
zrealizował przestrzenne założenie pomnikowo-rzeźbiarskie składające się z dwóch 
bram. Pierwsza z nich to zdekonstruowany przez Klamana projekt Władimira Tatlina 
przedstawiający niezrealizowany pomnik III Międzynarodówki, w którym to gdański 
artysta rozbił „spiralę postępu”, druga zaś przypomina zardzewiały dziób okrętu, 
w którego wnętrzu wyświetlane są hasła i sentencje stron ówczesnego konfliktu.

 Elementy przestrzennych i kulturowych związków z tradycją przemysłu 
stoczniowego zostały utrwalone w zapisach dwóch planów miejscowych przygo- 
towanych przez Biuro Rozwoju Gdańska a uchwalonych przez Radę Miasta Gdań-

3 Łaźnia, Centrum Sztuki Współczesnej, Info 2000, Gdańsk 2000.
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ska we wrześniu 2004 roku. Plany te, będące prawem miejscowym, regulują zasady 
rozwoju urbanistycznego terenów wokół placu Solidarności. W tym kontekście 
wspomnieć należy o zachowanej w planie miejscowym idei „Drogi do Wolności” 
wraz z odpowiednim wyeksponowaniem placu Solidarności i Sali BHP.

Na podstawie uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego Wydział Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta w Gdań- 

9.3. Teren
Drogi do Wolności

prezentowany
w materiałach

do projektowania
przygotowanych

na konkurs
na koncepcję

architektoniczną
Drogi do Wolności. 

Konkurs został
rozstrzygnięty
w listopadzie

2013 roku.

9.4. Europejskie
Centrum Solidarności.

Inwestor:
Miasto Gdańsk,

inwestor zastępczy: 
Gdańskie Inwestycje 
Komunalne Sp. z o.o. 

Projektanci:
Przedsiębiorstwo

Projektowo
Wdrożeniowe Fort, 

WojciechTargowski, 
Piotr Mazur, Antoni 

Taraszkiewicz i Paweł 
Czarzasty. Wykonawca: 
Polimex-Mostostal SA. 

Kubatura 198 778 m3, 
powierzchnia

25 349, 75 m2.
Projekt: 2007.

Realizacja: 2011–2014. 
Koszt projektu:

229 115 075,41 zł
(w tym dofinansowanie

z Unii Europejskiej:
113 043 601,61 zł).

Makieta projektu  –
PPW Fort.

Fot. Janusz Lipiński
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sku zorganizował w sierpniu 2005 roku międzynarodowe seminarium architekto- 
niczne poświęcone planowanemu Europejskiemu Centrum Solidarności i głównej 
osi symbolicznej przyszłego Młodego Miasta – Drogi do Wolności. Ogłoszony 
później profesjonalny konkurs na projekt ECS-u przyniósł rozstrzygnięcie w postaci 
koncepcji gdańskiej pracowni Fort.

9.5. Europejskie
Centrum Solidarności
w budowie. Widok
od Bramy Historycznej.
Fot. Janusz Lipiński

9.6. Gmach ECS
od południa 
Fot. Janusz Lipiński
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W 2013 roku Urząd Miejski w Gdańsku ogłosił międzynarodowy konkurs na 
opracowanie koncepcji architektonicznej projektu zagospodarowania i urządzenia 
Drogi do Wolności w formie symbolicznej miejskiej promenady na odcinku od ulicy 
Jana z Kolna (włącznie z placem Solidarności) do ulicy Nowej Wałowej – obecnej 
ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki. Pierwszą nagrodę otrzymała propozycja pracowni ar-
chitektonicznej GRUPA 5 z Warszawy. W roku 2015 koncepcja weszła w stadium 
projektu budowlanego, który ma być zrealizowany w najbliższym okresie budże-
towym.

9.7. Gmach ECS –
hall główny.
Fot. Janusz

Lipiński

9.8. Droga
do Wolności –

wizualizacja
projektu
Grupy 5.
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 W kontekście pro-
gramu publicznego trze-
ba wspomnieć o organi-
zowanych okazjonalnie
koncertach, które ścią-
gają na teren Młodego 
Miasta dziesiątki tysięcy 
ludzi. Przykładem może 
być multimedialny kon-
cert Jeana Michela Jar- 
re’a  „Przestrzeń Wolnoś-
ci” 26 sierpnia 2005 roku,
zorganizowany w dwu-
dziestą piątą rocznicę po- 
wstania „Solidarności”.

9.9. Droga
do Wolności
między placem
Solidarności
a ulicą
Ks. Jerzego
Popiełuszki.
Koncepcja
Grupy 5.

9.10. Plac 
Solidarności 
wg koncepcji 
zwycięskiej 
Grupy 5. 

9.11. Koncert
J. M. Jarre’a
26 sierpnia
2005 r.
w 25 rocznicę 
powstania 
„Solidarności”. 
Fot. Anna Beata 
Bohdziewicz.
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 Warto też odnotować współpracę miasta Gdańska z instytucjami pozarządowy-
mi, na przykład z Instytutem Sztuki „Wyspa”, w tym przy najnowszej inicjatywie – Al-
ternativa 2012 w Hali 90B (2012), będącej własnością spółki Drewnica Development 
(DD). Zdarzenia z tego cyklu organizowane są już przez kilka lat i mogą się stać 
zaczynem nowego centrum aktywności w postaci Muzeum Sztuki Współczesnej.

Opracowania eksperckie w ochronie
i rozwoju kapitału kulturowego
Wspomniana już spółka Synergia 99 współpracowała z podmiotami publiczny-

mi w opisanych przedsięwzięciach zgodnie z przyjętą strategią rozwoju projektu 
„Młode Miasto”. Poniżej przedstawione zostaną te elementy działalności spółki, 
które mają bezpośredni związek z ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego 
i społecznego na obszarze postoczniowym w Gdańsku.

 Na zamówienie spółki, z jej inicjatywy i we współpracy z nią w wyniku 
warsztatów, prac badawczych, konkursów, konferencji polskich i zagranicznych 
powstało kilkadziesiąt opracowań prawnych, urbanistycznych, architektonicznych, 
infrastrukturalnych, technicznych, geologicznych i geodezyjnych. Oto przykłady 
opracowań eksperckich i publikacji dotyczących ochrony i rozwoju dziedzictwa 
kulturowego oraz wynikającej z niego tożsamości miejsca:

 
• Wiesław Gruszkowski, Iwona Berent, Justyna Czyszek, Robert Hirsch, Krzysztof 
Krzempek, Andrzej Macur, Bonifacy Nagadowski, Jakub Szczepański Opinia kon-
serwatorska dotycząca oceny podstawowych wartości zabytkowych wybranych 
budynków na terenie Stoczni Gdańskiej S.A., Gdańsk, listopad 1999.
• Mieczysław Kochanowski, Danuta Kochanowska, Piotr Lorens Land use struc-
ture determinants for the Gdansk Shipyard Area, Gdansk, July 2000.
• „Vision Master Plan”, sierpień 2000. Na zaproszenie spółki Synergia 99 Dennis 
Pieprz wraz zespołem urbanistów z amerykańskiej firmy Sasaki, przy współpra-
cy specjalistów z Politechniki Gdańskiej oraz innych ośrodków naukowych i or- 
ganizacji społecznych, opracował koncepcję przestrzenną obszaru Młodego 
Miasta.
• „Large Scale Urban Developments”, grudzień 2000 Międzynarodowa konfe- 
rencja na Politechnice Gdańskiej (zorganizowana przez Politechnikę i spółkę 
Synergia 99). W dyskusji wzięli udział wybitni specjaliści światowi: Dennis 
Frenchman z MIT, Hans Meyer z Delft, Rinio Bruttomesso z Wenecji, Rudolf 
Schaeffer z Berlina, oraz polscy urbaniści: Zbigniew Zuziak z Krakowa, Sławomir 
Gzell z Warszawy czy Nina Juzwa z Politechniki Śląskiej. W efekcie powstała 
publikacja dogłębnie naświetlająca problemy projektów nadwodnych z kon- 
kretnymi wytycznymi dotyczącymi Młodego Miasta.
• Ogólnopolski konkurs studencki na koncepcję zagospodarowania centrum 
obszaru postoczniowego (zorganizowany przez Politechnikę Gdańską i spółkę 
Synergia 99). Spośród pięćdziesięciu prac wyłoniono zwycięzką: „Miasto Żurawi”.
• Jacek Dominiczak, Katarzyna Moro, Magdalena Szarmach, Monika Zawadz-
ka Gdańsk Młode Miasto. Kod źródłowy. (W oparciu o analizy ukrytych warstw 
tożsamości miasta.), Architektura/dialog STUDIO, Gdańsk 2001 r.
• „Międzynarodowe warsztaty deweloperskie” pod kierunkiem Romualda 
Loeglera, 2001/2002 (zorganizowane przez Synergię 99). Deweloperzy euro- 
pejscy wraz z rekomendowanymi przez nich architektami, we współpracy 
z Politechniką Gdańską na podstawie zaproponowanego planu koordynacyj-
nego R. Loeglera przygotowali propozycje zagospodarowania przydzielonych 
im działek. Rekomendacje z warsztatów stały się podstawą do opracowania 
wniosku Synergii 99 do miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego.
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• Andrzej Januszajtis, „Młode Miasto Gdańsk – studium historyczno-nazewni- 
cze”, (praca niepublikowana), Gdańsk4. 
• „Wniosek Synergii 99 do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego” wykonany przez zespół z Politechniki Gdańskiej pod kierunkiem Piotra 
Lorensa w formie kompletnej koncepcji projektu miejscowych planów zago- 
spodarowania przestrzennego oraz Studium kubaturowo-funkcjonalne – czer-
wiec 2004.
• REDDESIGN – Joanna Winiarska, Marek Michalski, „Stocznia Cesarska” – kon-
cepcja zagospodarowania przestrzennego (na zlecenie Synergii 99), Gdańsk, 
listopad 2005.
• Piotr Lorens, Historia miejsca i tradycje planistyczne Młodego Miasta, „Urbanista” 
nr 12(24), Warszawa 2004.
• Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Lorensa i Janusza Lipińskiego Historia i pla- 
nowanie Młodego Miasta w Gdańsku, Zeszyty Młode Miasto 01, Gdańsk 2005.
• „Wielobranżowa Koncepcja Infrastruktury Komunalnej – Młode Miasto Gdańsk”, 
w tym pierwszego etapu odcinka ulicy Nowa Wałowa (od Bramy Oliwskiej
do ulicy Stępkarskiej, wykonywane przez BPBK Gdańsk na zlecenie S99), 
2005/2006.
• „Shipyard City – Gdańsk” – koncepcja zagospodarowania północnych tere-
nów Młodego Miasta w Gdańsku, Archiplan Gdynia oraz Atelier Loegler, na zle- 
cenie DD, 2010.
We wszystkich tych inicjatywach planistycznych uwzględniono zasady i zakres

ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego opracowane i przyjęte zarówno przez 
podmioty publiczne, na przykład w miejscowych planach zagospodarowania prze- 
strzennego, jak i  podmioty prywatne, właścicielskie, o czym będzie mowa poniżej. 

4 Spółka Synergia 99 zamówiła to studium i używała konsekwentnie nazwy „Młode Miasto” 
   jako części programu ochrony dziedzictwa historycznego obszaru,
   a także budowania oryginalnej marki.

9.12. Dźwigi
stoczniowe
na pochylniach K-3.
Fot. Janusz
Lipiński



301

Ochrona dziedzictwa,
a gospodarka gruntami i budynkami
Synergia 99, analizując dyspozycje posiadanych gruntów, od samego począt-

ku zaplanowała przeznaczenie odpowiednich terenów na cele publiczne, w tym 
związane z ochroną dziedzictwa, edukacją oraz transportem publicznym. Po uchwa-
leniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we wrześniu
2004 roku spółka niezwłocznie przystąpiła do wtórnego podziału geodezyjnego,
z uwzględnieniem zapisów planów miejscowych oraz interesu publicznego, składa-
jąc odpowiedni wniosek 21 grudnia 2004 roku.

• Z 73 hektarów gruntów będących w posiadania spółki Synergia 99 około 12,5 
hektarów trafiło ostatecznie do zasobów Miasta Gdańska.
• Na gruntach tych zrealizowano budynek Europejskiego Centrum Solidar-
ności, obejmują one także teren pod Drogę do Wolności oraz uzupełniające 
działki na placu Solidarności, w tym pod historyczną bramą Stoczni Gdańskiej. 
Grunty te już w procesie planistycznym były wskazywane i rekomendowane 
także przez Synergię 99 jako przeznaczone pod lokalizacje chronionych dóbr 
dziedzictwa kulturowego. Część tych gruntów jest także przewidziana pod 
obiekty edukacyjne oraz główne ciągi komunikacyjne. 
• Istotnym krokiem na rzecz zachowania dziedzictwa „Solidarności” na terenach 
dawnej stoczni było przekazanie przez spółkę Sali BHP w formie darowizny dla 
NSZZ „Solidarność” (23 grudnia 2004), a do chwili przekazania darowizny utrzy-
mywanie budynku w stanie umożliwiającym jego bieżące użytkowanie. Syner-
gia 99 przechowywała z własnej inicjatywy część zabytkowego wyposażenia 
Sali BHP w czasie jej remontu.

9.13. Wejście
do Sali BHP

od wschodu, 2000.
Fot. Anna Beata

Bohdziewicz.
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• We wtórnym podziale geodezyjnym spółka wydzieliła ze swoich zasobów 
działkę wraz z budynkiem byłej szkoły zawodowej budowy okrętów specjalnie 
na potrzeby Instytutu Sztuki „Wyspa” (ISW) i prowadzonej tam działalności 
artystycznej. Ustaliła też zasady przejęcia budynku na stałe przez ISW. Dzięki tej 
inicjatywie budynek nie uległ zniszczeniu i do dnia dzisiejszego utrzymywany 
jest w stanie nadającym się do użytkowania. Trzeba podkreślić, że kolejne pod-
mioty właścicielskie utrzymują ten specjalny status nieruchomości byłej szkoły 
zawodowej i w dalszym ciągu jest ona domem Instytutu Sztuki „Wyspa”.
• Synergia 99 wyremontowała specjalnie część budynku Starej Dyrekcji 
z przeznaczeniem na siedzibę zarządu Europejskiego Centrum Solidarności 
i doprowadziła do zawarcia odpowiedniej umowy z ECS-em, gwarantującej 
użytkowanie tych powierzchni aż do wybudowania docelowego gmachu ECS.
• Spółka w trakcie wyburzania budynku po Szpitalu Stoczniowym ziden-
tyfikowała przestrzeliny z grudnia 1970 roku w drzwiach budynku od strony 
Bramy Historycznej. Drzwi przechowywała aż do momentu, kiedy to Europej- 
skie Centrum Solidarności było gotowe przyjąć obiekt do swojego zasobu pa-
miątek historycznych (2011).
• Mimo że ustalenia przyjętych przez Miasto Gdańsk planów zagospodaro-
wania nie przewidywały zachowania i ochrony wielu budynków oraz wyszcze-
gólnionych elementów przestrzennych, Synergia 99 utrzymywała je z własnej 
inicjatywy przez wiele lat w stanie pozwalającym na użytkowanie, zapewnia-
jąc ochronę wartościowej substancji kulturowej. Przykładowo są to budyn-
ki: 89A – budynek, w którym produkowano w latach 1941–1945 elementy 
U-bootów, przykład przemysłowego brutalizmu modernistycznego, po roku 
2000 wykorzystywany dla wielu inicjatyw kulturalnych, czy zespół budynków 
na półwyspie Drewnica 132B/90B/33B oraz 48B użytkowanych w celach ma- 
gazynowo-produkcyjnych oraz jako pracownie artystyczne i powierzchnie 
wystawowe (Alternativa), a także na przykład budynek 86B z chronionymi 
pomieszczeniami warsztatu – miejsca pracy przyszłego prezydenta Lecha Wa- 
łęsy. Innym przykładem są nabrzeża wraz z wyposażeniem (w tym dominanty 
dźwigowe), które Synergia 99 w swoim wniosku planistycznym z 2003 roku 
proponowała przekazać miastu Gdańsk do zasobów chronionych przestrzeni 
publicznych, po to między innymi, by ciąg od historycznego Długiego Po-
brzeża, poprzez Brabank, Gazownię i Stocznię Cesarską znalazł się pod jedno-
litym zarządem komunalnym. Miasto nie przyjęło wtedy tej propozycji i nie
przejęło nabrzeży dla celów publicznych. Prawdopodobnie zaważyły na tej 
decyzji względy ekonomiczne. Mimo to, spółka oraz kolejni właściciele pry-
watni utrzymują nabrzeża, chroniąc dobrowolnie większość wartościowych 
elementów kulturowych i zapewniając ich połączenie w przyszłości z ciągiem 
nabrzeży miasta historycznego.

Przykłady aktywności kulturalnej
w Młodym Mieście
Synergia 99 od początku realizacji projektu „Młode Miasto” włączyła do listy 

swoich zadań wspieranie i organizację aktywności kulturalnej na zarządzanym 
obszarze. Przyjęto następujące zasady postępowania w tym obszarze projektu.

• Zarządzający terenem zainteresowani są każdym rodzajem działalności arty-
stycznej i społecznej, która przyczyni się do zachowania i rozwoju dziedzictwa 
kulturowego, historycznego i społecznego Młodego Miasta.
• Nie cenzuruje się i nie kontroluje merytorycznie takiej działalności. Jedy-
nym ograniczeniem są przepisy prawa, wymogi bezpiecznego przebywania 
na poprzemysłowych terenach spółki oraz fizyczne istnienie udostępnionej 
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przestrzeni – konieczność wyburzenia danego obiektu jest równoznaczna 
z zakończeniem w nim wszelkiej działalności, w tym artystycznej.
• Relacje z artystami regulowane są umowami o niezbędnym charakterze tech-
nicznym, których głównym celem jest bezpieczna aktywność na terenie prze-
mysłowym i bilansowanie się  kosztów użytkowania danej przestrzeni.
• Dopuszcza się regulacje zobowiązań usługami/działaniami, które przynoszą 
wartość dodaną całej społeczności Młodego Miasta.
• Wspierane są inicjatywy, które prowadzą do współpracy instytucjonalnej, 
długoterminowej i są skierowane raczej do całej społeczności niż te, które 
ograniczają się tylko do planu indywidualnego/osobistego.

 Ze strony spółki Synergia 99 aktywnością kulturalną zajmował się Roman 
Sebastyański. Atrakcyjna forma terenów postoczniowych, związane z nimi dziedzi- 
ctwo oraz stosowane i akceptowane w praktyce zasady sprawiły, że w stosunkowo 
krótkim czasie zainteresowane osoby i środowiska uruchomiły wiele inicjatyw 
kulturalnych i społecznych. Na terenie Młodego Miasta zaczęły działać trzy teatry, 
Instytut Sztuki „Wyspa”, Modelarnia, Kolonia Artystów, pracowanie fotograficzne 
i malarskie, galerie, studio nagraniowe oraz Klub Stocznia. Odbywały się również 
masowe wydarzenia kulturalne, jak koncerty i festiwale. W ciągu kilkunastu lat miało 
miejsce kilkaset mniejszych i większych wydarzeń artystycznych. Oto przykłady 
niektórych ciekawszych inicjatyw kulturalnych i społecznych.

• „Galeria Bezdomna”. Ogólnopolska ekspozycja „wędrującej” po kraju galerii 
fotograficznej ściągnęła do hali nr 89A (nazywanej „Halą Ubotów” lub „Kaza-
matami”) setki fotografów z całej Polski (około 500) i jeszcze więcej odwiedza-
jących (3–11 sierpnia 2002). Pomysłodawcami wystawy byli Andrzej Świetlik 
i Tomasz Sikora. Synergia 99 była inicjatorem tej wystawy na terenach pos-
toczniowych i zabezpieczała jej organizację.

9.14. Galeria
Bezdomna.

Otwarcie wystawy
w hali nr 89A.

Fot. Anna Beata
Bohdziewicz.
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• „City Transformers”. Międzynarodowe warsztaty artystyczne i konferencja 
„Sztuka zaangażowana i architektura miasta” (7/8 września 2002) poświęcone 
zostały sztuce publicznej. W trakcie tych wydarzeń Grzegorz Klaman rozpoczął 
projekt „Subiektywnej Linii Autobusowej”, który Roman Sebastyański opisał 
w następujący sposób: „Problem rozwarstwienia percepcji idei solidarności 
oraz dialogu jedynie pomiędzy wąską, uprzywilejowaną grupą związaną z wła-
dzą, a resztą społeczeństwa, odkryty podczas realizacji »Dróg do Wolności« 
rozwinął Klaman w projekcie »Subiektywnej Linii Autobusowej«, zreali- 
zowanym w 2002 roku podczas międzynarodowej konferencji i warszta-
tów »City Transformers«. Daje on szansę swobodnej wypowiedzi stocz-
niowcom, którzy będąc uczestnikami strajku w sierpniu 1980, zostali później 
wykluczeni i zapomniani.  W tym projekcie, zabierają oni, wynajętym autobu-
sem, wszystkich zainteresowanych obejrzeniem niedostępnej Stoczni, ze zor-
ganizowanego przed bramą przystanku i stają się ich przewodnikami po waż-
nych, osobistych miejscach, opowiadając swoje subiektywne historie. Projekt
»Subiektywnej Linii Autobusowej«, jak również równolegle przeprowadzo-
ne rozmowy z mieszkańcami Gdańska, przez innych uczestników »City Trans-
formers«, w ramach projektu Mobilnego Forum Publicznego »Voicing the City«, 
zrealizowanego przez artystę publicznego Jay Koh z Singapuru, pokazały, 
że stocznia jest wciąż ważnym i gorącym tematem w Gdańsku”5. 

5 R. Sebastyański, Artystyczna kolonizacja dawnych gdańskich stoczni, Gdańsk 2007/2008.
   Tekst z archiwum autora.

9.15. Uprzejmości
od organizatorów
Galerii Bezdomnej.
Fot. Anna Beata
Bohdziewicz.

• „Toposfera – przestrzeń, miejsce i czas” (Interdyscyplinarne Warsztaty 
Studenckie). ogólnopolskie warsztaty fotograficzne zorganizowane przez Koło 
Naukowe Studentów gdańskiego ASP.
• „Młode Miasto” (Kolonia Artystów). Zespół pracowni artystycznych, poko-
jów prób, studio nagraniowe, klub i Galeria MM w budynku dawnej centrali tele-
fonicznej, zorganizowane na bazie wolnej i niezależnej inicjatywy artystów i to- 
warzyszących im osób. 
• Działalność artystów indywidualnych – rezydentów przestrzeni stoczniowej, 
jak Michał Szlaga, fotograf nie tylko dokumentujący „odchodzenie starego” 
i „rodzenie się w bólach nowego”, ale też próbujący zrozumieć fenomen „by-
cia w transformującej się przestrzeni”, czy Iwona Zając – graficzka i malarka, 
która umiejętnie i empatycznie słuchała stoczniowców i przeniosła wizualny 
ślad tych rozmów na mur okalający dawną Stocznię Gdańską, tworząc projekt 
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artystyczny będący rodzajem społecznego dyskursu z pracownikami stoczni 
w roli głównej. 
• Happy End (Bertold Brecht, reż. Marjorie Hayes, 2002/2003) i na podstawie 
Szekspirowskiego Hamleta oraz Makbet (reż. Jan Klata, 2004/2005) – spektakle 
Teatru Wybrzeże (dyrektor Maciej Nowak), wystawiane w Hali 42A w sezonach 
letnich. Niezwykła stoczniowa „scenografia” i udział stoczniowców (bezrobotni 
w Happy End) sprawiły, że sztuki te zyskały niezwykły społeczny, polityczny 
i symboliczny kontekst, niemożliwy do uzyskania gdzie indziej.
• „Balet Żurawi” (pierwotny pomysł: Maciej Nowak, scenariusz i reżyseria: Ja-
cek Niezgoda, realizacja: Ryszard Ziarkiewicz, 30/31 sierpnia 2002 z okazji refe- 
rendum przedakcesyjnego do Unii Europejskiej) oraz „OdysSEAS” (Robert 
Rumas i Leszek Bzdyl, 2004) – przedsięwzięcia artystyczne organizowane przez 
Nadbałtyckie Centrum Kultury (NCK). To drugie podczas międzynarodowego 
festiwalu SEAS z udziałem Intercult ze Sztokholmu6. Historia Polski i mit „kolebki 
»Solidarności«” zostały zderzone z realnością gasnącej produkcji stoczniowej.
• Modelarnia – działająca w latach 2002–2012 grupa/klub artystyczny założony 
przez Fundację Wyspa Progress. Działalność musiała zakończyć się po przezna-
czeniu  budynku do rozbiórki przez jej właściciela DD.
• Wersal w dawnej Willi Dyrektora – sala teatralna i klub założone przez Janusza Ga- 
wrysiaka z Teatru Znak. Działalność była prowadzona aż do wyburzenia budynku.
• Instytut Sztuki WYSPA (ISW) – założony w 2004 roku przez Fundację Wyspa 
Progress i prowadzony przez jej ówczesnych animatorów: Anetę Szyłak i Grze-
gorza Klamana. Jest to instytucja niekomercyjna i pozarządowa, której aktyw- 
ność jest skierowana na współczesną kulturę artystyczną, z silnym akcentem 
na kontekst społeczny rozwijającego się Młodego Miasta. ISW przez cały okres 
swojej działalności utrzymuje powierzony sobie budynek w stanie nadającym 
się do użytkowania, wkładając w to wiele pracy, energii i starań, mimo że jest 
jednostką prywatną, niezależną inicjatywą osób zainteresowanych sztuką 
współczesną i jej percepcją w kontekście stoczniowym. Instytut ma ogromne 
osiągnięcia w inicjowaniu, tworzeniu i krytyce sztuki współczesnej, także 
na polu międzynarodowym. Jednocześnie ludzie tworzący „Wyspę” angażują 
się w procesy powstawania Młodego Miasta także od strony społecznej 

6 Ibidem.

9.16. Prace
Iwony Zając

eksponowane
w budynku

Starej Dyrekcji.
Fot. Janusz

Lipinski.
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i organizacyjnej. Znane projekty zainicjowane przez ISW to na przykład „BHP” 
(2004), „Strażnicy Doków” (2005), linia programowa „Alternativa” (od 2010/2012, 
w hali 90B przy ulicy Elektryków na Drewnicy, na przykład Alternativa 2015: 
Błędnik Codzienności – Vernacularity/Wernakularność). 
Najlepszym przykładem działalności tej niezwykle interesującej grupy artystów,
kuratorów i entuzjastów sztuki współczesnej będzie przedstawienie zrealizo- 
wanego programu rocznego.

• Fundacja Alternativa – powstała w 2014 roku 
z inicjatywy Anety Janikowskiej-Szyłak, dyrektorki ar-
tystycznej i prezeski Zarządu Fundacji, by „poszuki-
wać więzi pomiędzy sztuką, miejscem i wiedzą”7. 
Przykładowo w 2015 roku Alternativa zainicjowała 
program „Stacja Transformacja”, „mający na celu prze-
myślenie na nowo tego, jaka forma działalności ar-
tystycznej, kuratorskiej i organizacyjnej stanowiłaby 
aktualną i efektywną odpowiedź na transformację 
terenów poindustrialnych w dzielnicę mieszkalną,  
oraz zbudować sieć powiązań lokalnych i między- 
narodowych dla przyszłości takiej działalności”8.

Przedstawione przykłady działalności kultural-
nej to oczywiście tylko niewielki wycinek listy wy-
darzeń, które przez kilkanaście lat wzbogacały bu-
dowę przestrzeni kulturowo-społecznej w Młodym 
Mieście. Jeśli dodać do tego stałą, żywą obecność 
wątków związanych z „Solidarnością” oraz bieżą-
cych działań gospodarczych i związkowych, można 
stwierdzić, że tożsamość miejsca i jego użytkowni- 
ków także podlegała dynamicznej transformacji, 
przyczyniając się do nieskrępowanego rozwoju ka- 
pitału kulturowego w gęstym otoczeniu społecz-
nym przedsięwzięcia.

7 http://f-alt.org/pl/about/manifest-programowy/ [dostęp: 2016-02-24].

8 http://f-alt.org/pl/post/stacja-transformacja/ [dostęp: 2016-02-24].

9.17. Budynek
Instytutu Sztuki 
„Wyspa”
przy ulicy
Jaracza.
Fot. Janusz
Lipiński

9.18. Główne
wejście
na wystawę
Alternativa 2015.
Fot. Janusz
Lipiński
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Konserwatorska ochrona
dziedzictwa kulturowego stoczni
Wspomniane już wcześniej różne formy ochrony dziedzictwa kulturowego 

byłych terenów Stoczni Gdańskiej były przedmiotem wielu studiów, analiz i kon- 
kretnych posunięć prawnoadministracyjnych. Najważniejsze akty prawne to: 

• wpis do rejestru zabytków decyzją nr 1206 z 6 grudnia 1999 roku zespołu 
budynków, budowli i miejsc związanych z powstaniem „Solidarności” w 1980 
roku (plac Solidarności wraz z Pomnikiem Poległych Stoczniowców Grudnia 
1970 roku, murem wzdłuż północnej pierzei placu i dawną Bramą nr 2 Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina, … oraz dawny magazyn torped, obecnie sala konferen-
cyjna z salą wystawową – „Sala BHP”),  
• ustalenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
z 2004 roku („Stocznia. Plac Solidarności” oraz „Północ”), odnoszące się do za- 
gadnień ochrony dziedzictwa kulturowego stoczni. 

Wśród przeprowadzonych prac studialnych trzeba wymienić:
 
• Białe Karty Obiektów Stoczniowych (1996–1999), Iwona Berent, analizy obiek-
tów pod kątem wartości zabytkowej, postulowanych do wpisu do rejestru za-
bytków, przygotowane przez służby Konserwatora]. 
• pracę zespołu pod naukowym kierownictwem profesora Wiesława Grusz-
kowskiego „Opinia konserwatorska dotycząca oceny podstawowych wartości 
zabytkowych wybranych budynków na terenie Stoczni Gdańskiej SA”, Gdańsk, 
listopad 1999, wykonaną na zlecenie Synergii 99, przy czym skład zespołu 
(Wiesław Gruszkowski, Iwona Berent, Justyna Czyszek, Robert Hirsch, Krzysztof 
Krzempek, Andrzej Macur, Bonifacy Nagadowski, Jakub Szczepański) oraz lista 
siedemnastu podstawowych obiektów podlegających ochronie uzgodnione 
zostały z ówczesnym wojewódzkim konserwatorem zabytków – wnioski i za- 
lecenia wykorzystano przy formułowaniu ustaleń miejscowych planów za-
gospodarowania, uchwalonych następnie w 2004 roku.
• liczne opracowania eksperckie o różnym charakterze, jak wspomniane już 
prace zespołu Jacka Dominiczaka dotyczące poszukiwania urbanistycznego 
„kodu źródłowego” Młodego Miasta (2001), Andrzeja Januszajtisa dotyczące 
nazewnictwa i początku historii Młodego (2002), Roberta Hirscha i Anny Or-
chowskiej-Smolińskiej dotyczące zespołu dawnej Stoczni Cesarskiej (2007), 
opinia Małgorzaty Omilanowskiej o planach Urzędu Miasta Gdańska objęcia 
pracami konserwatorsko-rewaloryzacyjnymi tak zwanej Bramy nr 2 Stoczni 
Gdańskiej (2011), opracowań służb konserwatorskich dokonywanych przy wpi-
sach do rejestru zabytków (Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków), 
oraz do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, inwentaryzacji dokonanej na zlece-
nie ECS przez zespół w składzie: Anna Orchowska-Solińska, Andrzej Ditrich, Ar- 
kadiusz Woźniakowski (2013–2014),
• Studium wyboru form ochrony konserwatorskiej terenów i obiektów po- 
stoczniowych w Gdańsku, redakcja naukowa: Marcin Gawlicki, zespół au-
torski: Waldemar Affelt, Tomasz Błyskosz, Marcin Gawlicki, konsultacja 
naukowa Bogusław Szmygin, ICOMOS (2015), dotyczące terenów A i B 
dawnej Stoczni Gdańskiej (bez stoczniowego terenu C na wyspie Os-
trów), którego celem jest „wskazanie najbardziej odpowiednich form, 
zakresów i kierunków ochrony konserwatorskiej dla terenów i obiektów 
postoczniowych w Gdańsku”. Autorzy postulują podjęcie szeregu szcze-
gółowych i restrykcyjnych działań konserwatorskich, które mają do-
prowadzić do uznania całości terenów postoczniowych za pomnik
historii – miejsce narodzin „Solidarności”, a następnie do wpisu na listę Świa- 
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towego Dziedzictwa UNESCO wraz z przyjęciem nowej nazwy dla całego 
obszaru: „Stocznia Solidarności”.
• Opracowanie Zasady kształtowania przestrzeni Młodego Miasta z określeniem 
wartości zabytkowej i wytycznych konserwatorskich dla zespołu dawnej Stoczni 
Gdańskiej autorstwa Piotra Lorensa i Jakuba Lewickiego (2016). Celem opraco- 
wania jest określenie zasad polityki kształtowania przestrzeni Młodego Miasta 
w kontekście konieczności ochrony zasobu dziedzictwa kulturowego zespołu 
dawnej Stoczni Gdańskiej (terenów na południe od Martwej Wisły), obecnego 
stanu zabudowy, uwarunkowań prawnych oraz obecnej i przyszłej roli Młode-
go Miasta jako kluczowej dzielnicy rozwojowej obszaru Śródmieścia Gdańska. 
Opracowanie zawiera rekapitulację dotychczasowych ustaleń konserwators-
kich oraz rekomenduje własne sposoby ochrony stoczniowego dziedzictwa 
historycznego. Jakub Lewicki w rozmowie z autorem przedstawił rekomen-
dowane przez siebie założenia konserwatorskie:

„Przedmiotem ochrony powinny być następujące trzy zespoły wchodzące w skład 
dawnej Stoczni Gdańskiej: pierwszy to dawna Stocznia Cesarska (jako najstarszy 
zespół architektury przemysłowej w tym rejonie), drugi to dawna Stocznia 
Schichaua (jako dokument przemian dziedzictwa przemysłowego pierwszej 
połowy XX wieku), i trzeci to Dziedzictwo Solidarności (jako dokument prze- 
mian dziedzictwa przemysłowego i społecznego w drugiej połowie XX wieku). 

Chronione mają być najbardziej charakterystyczne obiekty w każdym zespole, 
zachowane do chwili obecnej. 

Dla przykładu leżący na terenie byłej Stoczni Schichaua Budynek Traserni po pół- 
nocnej stronie pochylni K3, z widocznym od strony ulicy Jana z Kolna napisem 
„Stocznia Gdańska”, zbudowany prawdopodobnie w latach 1940–1942, jest do-

9.19. Budynek
Traserni
przy pochylniach
w dawnym
kompleksie K-3
Stoczni Gdańskiej.
Fot. Janusz
Lipiński



309

kumentem obecności w przestrzeni Stoczni Gdańskiej jako zakładu przemysłu 
stoczniowego i miejsca narodzin ruchu >>Solidarności<< (ikonografia tego 
obiektu z czasów strajku sierpniowego jest bardzo bogata). Dlatego też reko-
mendowane sposoby ochrony dotyczą zarówno elewacji i charakterystycznej 

9.20. Stocznia
Cesarska –
zachodnia

pierzeja ulicy
Narzędziowców.

Fot. Janusz
Lipiński.

9.21. Stocznia
Cesarska –
wschodnia

pierzeja
od strony

Martwej Wisły.
Fot. Janusz

Lipiński.
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bryły budynku, ale też jego obecności jako >>znaku w krajobrazie<<, elementu 
identyfikującego zarówno dziedzictwo przemysłowe, jak i dziedzictwo >>Soli- 
darności<<. Zakres i sposób ochrony – w tym konkretnym przypadku poprzez 
wpis do rejestru zabytków – został szczegółowo przedyskutowany z właścicie-
lami obiektu, co jest koniecznym składnikiem procesu pozyskiwania świado-
mych sojuszników procesu ochrony dziedzictwa tych terenów. Warta poparcia 
jest inicjatywa właścicieli chcących dokonać zmian w ustaleniach planów miej-
scowych dotyczących otoczenia Traserni polegających na wykreowaniu publicz- 
nego, otwartego placu pomiędzy budynkiem a ulicą Jana z Kolna – po to, aby 
budynek wraz z bardzo charakterystycznym napisem, właśnie jako >>znak 
w przestrzeni<<, był dobrze widoczny z ciągu komunikacyjnego ulicy Jana z Kolna 

i torów kolejowych. Z miejscem tym związana jest też kwestia ochrony charakte- 
rystycznej grupy dźwigów stoczniowych, obsługujących prace wykonywane na 
pochylniach. Właściciele tych pracujących przecież i poruszających się urządzeń 
technicznych zaaprobowali sposób ochrony poprzez konieczność uzgodnienia 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków każdej relokacji poza obszar dawnej 
Stoczni Schichaua. Natomiast wszelkie bieżące naprawy czy relokacje wewnątrz 
obszaru pochylni nie powinny podlegać procedurom uzgadniania z konserwa-
torem, gdyż w praktyce mogłoby to doprowadzić do paraliżu bieżącej działalnoś-
ci produkcyjnej. Oczywiście są to tylko ustalenia pomiędzy autorem rekomen-
dacji konserwatorskich a właścicielami obiektu i dopiero w formie odpowiednich 
decyzji organów publicznych licznych mogą uzyskać moc obowiązującą.

Stocznia Cesarska: musi być zachowany historyczny układ obiektów chroniony 
wpisami do rejestru poszczególnych budynków, a także ulica Narzędziowców 
wraz z pierzejami oraz ceglany charakter elewacji. Wszystkie nowe elementy 
powinny być podporządkowane historycznemu, istniejącemu do dzisiaj ukła- 
dowi. Również wyjątkowy historyczny Basen Stoczni Cesarskiej powinien być 
zachowany, choć zrozumiała jest konieczność wprowadzania dodatkowych 
elementów chroniących nabrzeże przed podnoszeniem się poziomu wód 

9.22. Południowa
ściana jednej
z dziewiętnastowiecznych
hal produkcyjnych
Stoczni Cesarskiej.
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i niebezpieczeństwem ewentualnych powodzi. Rekomenduje się możliwość 
adaptacji i przekształceń budynków historycznych do nowych, współczesnych 
funkcji. Tak jak stosowane w tych budynkach technologie i urządzenia, które 
podlegały w kolejnych dekadach nieustannym procesom modernizacji i zmian. 
Jeśli nie ma możliwości wykupienia przez instytucje publiczne niektórych 
obiektów na cele na przykład muzealne, to najlepszym sposobem ochrony jest 
dopuszczenie adaptacji wprowadzających funkcje współczesne, zgodne 
z ogólnymi ustaleniami planów miejscowych.

Trzeba podkreślić, że rekomendowane zmiany ochrony, powiększające często 
jej zakres w stosunku do dzisiaj obowiązujących, są przedmiotem dyskusji 
z właścicielami terenów, by między innymi uzyskać ich merytoryczną aprobatę 
jeszcze przed ich wprowadzeniem. Jeżeli właściciele dobrowolnie przystaną 
na dodatkowe obciążenia w tym względzie, powiększony program ochrony 
ma szansę stać się obowiązującym prawem bez wyczerpujących postępowań 
administracyjnych i sądowych, wzrosłoby też znacznie prawdopodobieństwo 
jego realizacji. Oczywiście wymaga to zaangażowania się w ten proces i akce- 
ptacji jego wyników także przez urząd konserwatorski. Opisany sposób docho-
dzenia do nowych ustaleń konserwatorskich opiera się na dotychczasowym 
dorobku w tym zakresie, jest jego kontynuacją, ale i rozszerzeniem o nowe ele-
menty, które w sposób naturalny pojawiły się z upływem czasu i są rezultatami 
dotychczasowych praktyk oraz rosnącej świadomości potrzeby ochrony dzie- 
dzictwa kulturowego na tym obszarze.

Pozostaje kwestia ochrony obszarów niewchodzących bezpośrednio do tych 
trzech wymienionych powyżej zespołów. Przyjęto do wiadomości, że sposób 
ochrony tych terenów został określony w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. Nie znając konkretnych planów inwestycyjnych, trudno się wy-
powiadać na temat ich zgodności z ustaleniami obecnych planów miejscowych 
oraz ewentualnych interwencji konserwatorskich. Dlatego też sposób zagospo- 
darowania tych terenów powinien być zgodny z istniejącymi regulacjami, 
na bieżąco obserwowany i ewentualnie korygowany przez odpowiednie służby”.

Dyskurs kulturowo-społeczny
w budowie ponowoczesnego habitatu
Budowa kapitału kulturowego związana z nasyconymi historią i emocjami te- 

renami postoczniowymi w Gdańsku jest nie tylko ambitnym zadaniem, ale przede 
wszystkim ważnym elementem „wielkiego, zbiorowego obowiązku”. I to w naj-
prostszym sensie tego słowa: dbanie o przestrzeń kulturową w stoczni jest częścią 
procesu budowania świadomości lokalnej i narodowej, kulturowej i społecznej.
Potrzebna jest troska o zachowanie dotychczasowego dziedzictwa kulturowego, 
a przede wszystkim codzienna, zbiorowa praca, której celem jest nadanie nowej 
przestrzeni współczesnej formy europejskiego miasta XXI wieku. Ograniczenie tego 
obowiązku do czysto konserwatorskiego zamrożenia stanu istniejącego, choćby 
nawet w poczuciu odpowiedzialności za ich zachowanie dla przyszłych pokoleń, 
to stanowczo niewystarczający program w obliczu prostej konstatacji, że społecz- 
ności i kraje rozwijające się (do których chcemy się przecież zaliczać) kierują swoją 
aktywność przede wszystkim ku przyszłości. 

Z szacunku dla przeszłosci należy dbać o zachowanie najwartościowszych ele-
mentów epoki rewolucji przemysłowej, ale kulturowo orientować się na przyszłość. 
Świadectwem takiego sposobu myślenia jest działalność z jednej strony osób i śro-
dowisk skupionych na zachowaniu materialnych i duchowych świadectw rewolucji 



przemysłowej, z drugiej zaś żywy nurt dyskursu miasta ponowoczesnego, mające-
go być „transplantacją idei i emocji, które popłyną wprost ze zjawisk społecznych 
ku architekturze, kształtując ją na różne sposoby”9.

Trzeba także odnotować istniejące w domenie publicznej opinie dezawuujące do-
tychczasowe kierunki transformacji przestrzennej i kulturowej terenów postoczniowych. 
Wynikają one z pobudek politycznych, społecznych, kulturowych i konserwatorskich. Od-
zwierciedlają także odmienne poglądy na pożądaną filozofię rozwoju miasta, także 
w kontekście ochrony obiektów architektury poindustrialnej. Oto kilka przykładów:

• Sławomir Cenckiewicz: „olbrzymi bunkier – (…) siedziba ECS, betonowa brzy-
dota w centrum miasta, która swoją wielkością przytłacza Pomnik Poległych 
Stoczniowców i zmienia wymowę cudownego miejsca, jakim jest plac Soli-
darności, brama stoczniowa i pomnik. (…) na zawsze zniszczył symbolikę tego 
magicznego miejsca”10.
• Waldemar Affelt: „nie znajdowałem racjonalnego uzasadnienia decyzji o po-
niesieniu olbrzymich nakładów na budowę i urządzenie Europejskiego Cen-
trum Solidarności, gdy tymczasem budynki postoczniowe znakomicie na-
dawały się do zmiany funkcji z produkcyjnej na wystawienniczą, posiadając 
wartość dodatkową – autentyczność i integralność tego unikatowego w skali 
świata zasobu dziedzictwa techniki. Obserwując trwający nadal proces jego 
degradacji i dewaloryzacji oraz towarzyszące temu przekazy medialne, nie poj-
mowałem, dlaczego przez lata nie podjęto jakichkolwiek działań ochronnych, 
skazując to miejsce na wyrugowanie z pamięci przyszłych pokoleń i oferując im 
w zamian tzw. Młode Miasto z kolejnym monstrualnym centrum handlowym, 
apartamentowcami i biurowcami w miejscu po wyburzonych historycznych 
budynkach tak bardzo historycznej stoczni… Dopiero lektura publikacji Paula 
Connertona podsunęła mi wyjaśnienie – proces społecznego zapominania 
przeszłości, w którym być może wszyscy uczestniczymy”11.
• Marcin Gawlicki: „Idea Solidarności z racji swojego znaczenia posiada ogrom-
ny potencjał, lecz stan terenu Stoczni jest katastrofalny, a przedstawione pers-
pektywy rozwoju zagrażają autentyczności (i integralności ) miejsca”12.
• Michał Szlaga: „Tak szczególnie zaangażowanemu w dobrej sprawie konser-
watorowi zabytków warto chyba przypomnieć że Stocznia to nie tylko ostatnie 
32 lata i nie tylko >>S<< (...) Ona stoi w tym miejscu już około 150 lat i może 
równie ochoczo o tym by sobie przypomniał i zechciał pochwalić się jakąś cen-
ną i atrakcyjną inicjatywą również za bramą – tam gdzie nie wszystko jeszcze 
jest scenografią??? Niezły Disneyland!”13. 
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9 Na zaproszenie Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” 31 maja 2007 roku
    z wykładem do Gdańska przyjechała profesor Ewa Rewers – kierowniczka Zakładu
    Kultury Miasta w Instytucie Kulturoznawstwa poznańskiego Uniwersytetu
    im. Adama Mickiewicza, autorka głośnej książki Post-polis. Wstęp do filozofii
     ponowoczesnego miasta. Wykład dotyczył związków miasta i sztuki.
    Patrz. A. Szeffel, Miasto w sztuce – sztuka miasta, „Architektura & Biznes” 2007, nr 7/8.

10 S. Cenckiewicz S., Europejskie Centrum Solidarności rozpoznaje, wykrywa, zapobiega…,
     http://wpolityce.pl/polityka/147745-europejskie-centrum-solidarnosci-rozpoznaje-
     wykrywa-zapobiega-po-latach-funkcjonariusze-z-ulicy-okopowej-w-gdansku-
     dopieli-swego [dostęp: 2015.11.09].

11 W. Affelt, Program funkcjonalno-użytkowy rewitalizacji
     zasobu dziedzictwa techniki wobec jego wartościowości i pamięci kulturowej,
    [w:] B. Szmygin (red.), Wartość funkcji w obiektach zabytkowych,
    Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Muzeum Pałac w Wilanowie,
    Politechnika Lubelska, Warszawa 2014, s. 19–44.

12 M. Gawlicki, Uchwała nr 5 Komitetu ds. Światowego Dziedzictwa Kulturowego
     w Polsce z dnia 11 marca 2009.

13 Michał Szlaga. Cytat pochodzi z blogu fotografa szlaga.blobspot.com
     z dnia 15 kwietnia 2012 roku i jest fragmentem komentarza dotyczącego próby
     przywrócenia Bramie Stoczniowej nr 2 wyglądu z sierpnia 1980 roku.



Właśnie owo napięcie pomiędzy ochroną stoczniowego dziedzictwa, a próbą
skonstruowania miasta przyszłości jest najbardziej charakterystyczną cechą prze- 
strzeni kulturowej Młodego Miasta. W przytoczonych opiniach można dopatrzyć 
się nieufności wielu środowisk do projektów, które zakładają zbudowanie „nowego 
świata”, odmiennego od tego znanego z przeszłości. Także wtedy, gdy w tworzeniu 
miasta ma uczestniczyć „obcy”,  przybywający z innego obszaru kulturowego 
i próbujący swoje doświadczenia połączyć z lokalnym dziedzictwem. Jak sprawić, 
by z takiego spotkania narodziło się coś zarazem pożytecznego i interesującego?

Wydaje się, że w zderzeniu z  „ponowoczesnością” wagi nabierają inicjatywy 
budujące przestrzeń kulturową, w której dialog jest katalizatorem rozwoju przyszłej 
wspólnoty. Można wyrazić nadzieję, że inicjatywy te nie tylko ochronią dziedzictwo, 
ale przede wszystkim pozwolą stworzyć nowe, własne artefakty i symbole fundu-
jące przyszły habitat. Układać się one będą kolejnymi warstwami w procesie bu-
dowy kapitału kulturowego, który jak już wspomniano, w znacznym stopniu przy-
czynia się także do kształtowania wartości ekonomicznej przedsięwzięcia. Tak więc 
podmioty, które są skupione na budowie świata materialnego, dla których miasto 
jest po prostu jeszcze jednym rynkiem, powinny zauważyć, że również w ich intere- 
sie jest wspieranie rozwoju wysokiej jakości przestrzeni kulturowej. W ten sposób 
wszyscy interesariusze rozwoju terenów młodomiejskich mają szansę spotkać się 
w procesie tworzenia nowego, atrakcyjnego środowiska współczesnego postpolis.
A najlepszą platformą współpracy jest aktywne i podmiotowe włączenie się do bu-
dowy kapitału kulturowo-społecznego.

Janusz Lipiński
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Jakie miasto? Dyskusja społeczna
Dyskusja na temat pożądanych cech współczesnego miasta objęła najszersze 

kręgi zainteresowanych rozwojem gdańskiego Młodego Miasta. Literatura dotyczą-
ca tego zagadnienia jest bardzo obszerna i nawet jej skrótowe zrelacjonowanie prze-
kracza ramy tej książki. Można jednakże pokusić się o wyselekcjonowanie choćby 
kilku właściwości współczesnego obszaru miejskiego, które według autorów mogą 
sprzyjać rozwojowi Młodego Miasta w XXI wieku.

1. Przemieszanie funkcji, czyli dominacja przestrzeni wielofuncyjnych.
2. Rozwój oparty na dziedzictwie kulturowym, partycypacji społecznej i kre- 
atywności.
3. Tożsamość miejsca (genius loci) oparta na kulturowej przestrzeni narracyjnej.
4. Obecność szlaków historyczno-kulturowych opartych na trzech narracjach 
motywicznych: dostęp do wód żeglownych jako metafora wolnego miasta, 
wątek przemysłu stoczniowego jako przykład uczestnictwa w rewolucji prze-
mysłowej oraz przede wszystkim: idee „Solidarności” jako model pozytywnych 
zmian społeczno-politycznych.   
5. Preferencja dla ludzkiej skali zabudowy uzupełnionej o wysokościowe domi- 
nanty przestrzenne.
6. Swobodny dostęp do sieci teleinformatycznej.
7. Priorytetowe traktowanie komunikacji publicznej i innych sieci integrujących 
dzielnicę z miastem i zewnętrznym światem cywilizacji informatycznej.
8. Rozwój miejsc publicznych jako interaktywnych miejsc spotkań o atrakcyjnym 
programie funkcjonalnym, pełniących rolę lokalnych węzłów dzielnicowych (ar-
chitektura, światło, dźwięk i ruch plus cyberprzestrzeń), z preferencją dla ruchu 
pieszego i bezpośrednim dostępem do większości usług miejskich.
9. Rozwijanie platformy e-City i serwisów internetowych w sieci bezprzewodowej 
i jej interaktywnych węzłach z użyciem cyfrowych systemów multimedialnych.
10. Wzajemna stymulacja polis (zbudowanej, fizycznej struktury miasta oraz 
jego organizacji i zarządzania) i metapolis (wyobrażeniowej, dzisiaj często wir-
tualnej/cybernetycznej warstwy narracyjnej miasta), przyczyniająca się do bu-
dowy rzeczywistości poszerzonej (augmented reality), czyli synergicznej kombi-
nacji miasta tradycyjnego i sieciowej przestrzeni wirtualnej.
 
Na pierwszy rzut oka ten miks tradycyjnej, europejskiej tkanki miejskiej wzbo-

gaconej o cybernetycznie wspomaganą platformę współczesnych komunikacji, 
dobrze odpowiada modelowi współczesnej transformacji i rewitalizacji przestrzeni 
poprzemysłowej. Równolegle jednak pojawia się refleksja, że właśnie taki zestaw 
cech współczesnego miasta może się stać katalizatorem procesów gentryfikacji, 
czyli zmiany struktury społecznej mieszkańców i użytkowników danego obszaru 
w kontekście zarówno kulturowym, jak i ekonomicznym. Konsekwencje tych zmian 
bywają także negatywne, szczególnie jeśli chodzi o ograniczenie różnorodności 
grup społecznych korzystających z danego środowiska – aktywny udział w tak po-
myślanym habitacie może być z powodów obiektywnych niedostępny dla niektó- 
rych mieszkańców i użytkowników nowej dzielnicy. Poza tym przedstawiony deka-
log jest raczej zestawem oczekiwań co do przyszłości niż praktyką teraźniejszości. 
Prowadzenie procesów urbanistycznych z udziałem szerokich grup interesariuszy 
(partycypacja społeczna) jest samo w sobie dużym wyzwaniem ze względu na ko- 
nieczność godzenia sprzecznych interesów i zróżnicowany potencjał aktywności
w procesach transformacji. Nie można też abstrahować od realiów finansowo-gos- 
podarczych. Przecież mówiąc „miasto”, mamy na myśli przede wszystkim jego fizy-
czną powłokę, którą ktoś musi zbudować i oddać w ręce chętnych użytkowników. 
A więc musi oszacować ryzyko, zainwestować kapitał, podnosząc wartość rynkową 
przekształcanej nieruchomości i wreszcie sprzedać. 
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Podmioty działające na rynku nie mogą ignorować istniejących realiów. Ilu jest 
zatem potencjalnych nabywców mieszkań, którzy w polskich warunkach preferują 
ruch pieszy, a w ostateczności komunikację publiczną? Jaki procent mieszkańców 
dzielnicy zaakceptuje otwarte wnętrza kwartałów i „nocne życie” wokół ich domów? 
Ilu inwestorów zgodzi się na wolny, 24-godzinny dostęp do parterów budynków 
biurowych? Czy masowe imprezy, choćby tylko w przestrzeniach publicznych, będą 
katalizatorem procesów rozwojowych czy raczej ich  spowalniaczem? Czy poważny 
inwestor instytucjonalny podejmie ryzyko inwestycji na terenie o nieustabilizowa-
nym otoczeniu społeczno-gospodarczym, będącym w trakcie poważnej transfor-
macji? 

Na te wszystkie pytania musi odpowiedzieć każdy, kto zarządza powierzonym 
mu kapitałem. Sprawdza, czy nie ma innych, alternatywnych lokalizacji charaktery-
zujących się mniejszym ryzykiem, bardziej przyjaznym otoczeniem czy oferowa- 
nym wsparciem ze strony instytucji publicznych. Rozwiązaniem tego dylematu jest 
ścisła współpraca różnych interesariuszy procesu urbanistycznego, czyli realizacja 
projektu miejskiego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednak wszys-
cy, którzy próbowali już takiej współpracy, wiedzą jak jest ona trudna, kłopotliwa 
a przede wszystkim wymagająca cierpliwości, dobrej woli wszystkich interesariuszy 
i zdolności stron do „kooperacji pozytywnej”. 

Pozostaje więc stwierdzić, że nie ma „idealnego” przepisu na stworzenie przy-
jaznego i prorozwojowego środowiska miejskiego. Jako proces o zmiennych pa- 
rametrach w czasie i przestrzeni, fluktuujący w rytm coraz to nowych wydarzeń 
historycznych, prądów kulturowych, praktyki gospodarczej i pojawiających się 
możliwości, jest w zasadzie nie do opanowania i nie do zrealizowania w prostej 
i racjonalnej formule projektowej. 

Trzeba jednak odnotować, że choć sam proces transformacji urbanistycznej 
jest trudny i skomplikowany, to istnieją narzędzia do jego „pomiaru”, to znaczy 
obiektywnego stwierdzenia, czy przedsięwzięcie zaplanowane według wybranej 
grupy kryteriów realizowane jest zgodnie z określonym planem i harmonogramem. 
Przykładem takiego podejścia jest metodologia badania zrównoważonej trans-
formacji urbanistycznej  (sustainable urban transformation, SUT), opisana przez Yan 
Yanga1. Autor wyselekcjonował sześć głównych „sił napędzających przemiany” 
(driving forces): demografia, zarządzanie, polityka, wzrost ekonomiczny, technologia 
i styl życia oraz dziewięć wskaźników, charakteryzujących procesy zrównoważo-
nego rozwoju. Innym przykładem trwającej dyskusji o „zrównoważonym mieście 
idealnym”, tym razem w polskim środowisku akademickim, jest „monografia zawie- 
rająca artykuły, opracowane na podstawie wystąpień podczas cyklu seminariów 
Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbani- 
zowanych i jego wpływ na ograniczanie skutków zmian klimatu, które odbywały się 
na Uniwersytecie Warszawskim co tydzień w semestrze letnim 2014 r. oraz referaty 
z konferencji pod tym samym tytułem, mającej miejsce 24 października 2014 r.”2 Po-
dobnych inicjatyw jest bardzo wiele, ale czy zawsze mają one pozytywny wpływ 
na racjonalizację i profesjonalizację procesów zrównoważonego rozwoju?

Wydaje się, że racjonalność nie zawsze jest główną siłą kształtującą zmiany w za-
gospodarowaniu przestrzennym. Historia powszechna, a także ta zaprezentowa-
na w książce pokazały, że stosunkowo łatwo, przy pomocy nawet niezbyt wyrafi-
nowanych działań politycznych, doprowadzić do destrukcji zagospodarowanego 
obszaru. Ta sama historia pokazuje też, jak trudno jego interesariuszom zrewitali- 

1 Yan Yang, Sustainable urban transformation driving forces, indicators and processes,
   praca doktorska nr 19161, ETH ZURICH, wrzesień 2010,
   http://e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:2323/eth-2323-02.pdf [dostęp:2016.02.10].

2 Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych
    i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu,
   red. nauk. A. Kalinowska, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym
   i Zrównoważonym Rozwojem, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2015, s. 8.
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zować obszar zdegradowany, choćby posiadał nawet olbrzymi potencjał centromiej- 
ski. W dodatku synergetyczne nawarstwianie się kolejnych etapów rozwoju, spajanie 
ich w ramach wielopokoleniowego często procesu rozwoju miasta jest dzisiaj prawie 
nie do pogodzenia z zachłannością człowieka współczesnego, który chciałby zrealizo- 
wać wszystko „tu i teraz”. Czy jest zatem jakiś optymalny, przebadany i sformatowany 
sposób korzystnej transformacji obszaru miejskiego, który dałoby się przyspieszyć
i z powodzeniem zakończyć choćby w horyzoncie jednego pokolenia?  

Większość studiów przypadku pokazuje, że nie ma jednej reguły, jednego 
pomysłu na sukces w budowie atrakcyjnego środowiska miejskiego w stosunkowo 
krótkiej perspektywie. Jest to raczej „gra w miasto”, sztuka wykorzystywania na-
darzających się okazji, także historycznych, a przede wszystkim zdolność danego 
otoczenia społecznego do kreatywnej współpracy i przekroczenia masy krytycznej 
pojedynczych, promiejskich zdarzeń rozwojowych, które w efekcie skupienia na da-
nym obszarze zaczną przynosić synergetycznie wzmocnioną wartość dodaną. In-
teresariuszom tego procesu pozostaje więc tylko włączenie się aktywnie w proces 
rozwojowy i bez względu na przeciwieństwa dążenie uparcie do nakreślonego celu. 

Pamiętając, że historia takich przedsięwzięć pełna jest nieudanych i często 
zapomnianych projektów, trzeba podkreślić, że istniejące plany miejscowe obej- 
mujące obszar Młodego Miasta pełnią w istocie rolę elastycznych, strategicznych 
narzędzi pozwalających koordynować proces transformacji, a zawarte w nich us-
talenia pozwalają na bardzo różnorodne, dostosowane do potrzeb rynku zagospo- 
darowanie. Jednakże po upływie kilku, kilkunastu lat plany takie wymagają aktua- 
lizacji i dostosowania do gęstego otoczenia społeczno-ekonomicznego. 
W przedsięwzięciach na wielką skalę, składających się z wielu mniejszych projektów 
o zróżnicowanej tożsamości, warto zastosować użyteczne narzędzie, mianowicie 
plan koordynacyjny. Jego bardziej ogólna i strategiczna formuła pozwala 
uchwycić szersze i bardziej długoterminowe procesy urbanistyczne dotyczące 
przedsięwzięcia. Regularne przeglądy i aktualizacje planu koordynacyjnego po-
zwolą zaproponować takie zmiany w planach miejscowych, które wzmocnią ten-
dencje rozwojowe na całym terenie patrymonium Młodego Miasta, przyczynią się 
do „zszycia” tkanki miejskiej w szerszych granicach śródmieścia Gdańska oraz 
usprawnią implementację funkcji metropolitalnych na rewitalizowanym obszarze. 
A otwarta i niesformalizowana struktura planu koordynacyjnego może się z czasem 
stać użyteczną platformą dyskursu rewitalizacyjnego.

Próba delimitacji
nowego patrymonium Młodego Miasta
Delimitacja nowego, współczesnego obszaru patrymonium Młodego Miasta 

nie jest zadaniem prostym ani oczywistym. Ze względu na zmiany przestrzenne, 
jakie zaszły przez ponad sześć wieków, niemożliwy jest powrót do pierwotnej loka- 
cji miasta w granicach murów ani do odtworzenia granic ówczesnego patrymo- 
nium. Pierwotny obszar oddziaływania Młodego Miasta zaczynał się pod koniec XIV 
wieku na północ od linii Gnilnego Rowu, czyli dzisiejszego ciągu ulic Gnilnej i Aksa-
mitnej i dalej na wschód, wzdłuż kanału Raduni wpadającego wtedy do Wisły
na wysokości Polskiego Haka. Później, wraz z założeniem nowej linii obronnej 
wzdłuż dzisiejszej ulicy Wałowej i rozwojem nowożytnych obwałowań fortecznych, 
obszar ten został przesunięty dalej na północ. Z chwilą zlikwidowania pierwszej lo- 
kacji Młodego Miasta obszar ten przez kolejne wieki podlegał różnym przekształce-
niom, aby na przełomie XIX i XX wieku, wraz z zakończeniem procesu defortyfikacji,  
uzyskać strukturę przestrzenną podobną do współczesnej. 

W latach 2000–2015 w wyniku procesów transformacji gospodarczej, prze- 
strzennej i własnościowej nastąpiło utrwalenie urbanistycznych przekształceń tere-
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nu jako konsekwencji uchwalonych w 2004 roku miejscowych planów zagospo- 
darowania przestrzennego, których uchwalenie przez Radę Miasta Gdańska można 
potraktować jako powtórną lokację Młodego Miasta. Jest oczywiste, że współ- 
cześnie symbolicznym centrum nadrzecznych obszarów poprzemysłowych jest 
plac Solidarności, który wraz z położonymi nieopodal przestrzennymi artefaktami 
jest ekspresją idei „Solidarności”. To najmocniejszy, oryginalny znak w przestrzeni 
obrazujący prawdopodobnie największe wydarzenie społeczne drugiej połowy XX 
wieku w Gdańsku. Jeżeli uzupełnimy to dziedzictwo o wymienione wcześniej mo- 
tywy nadwodnego położenia, umożliwiającego dostęp do morza (Wolne Miasto 
w Rzeczypospolitej i na morzach) oraz udział w rewolucji przemysłowej (stocz- 
nie i inne, nadrzeczne zakłady przemysłowe), możemy się pokusić o sformułowanie 
nowych  warunków granicznych procesu delimitacji patrymonium Młodego Miasta. 
Na początek określimy maksymalny obszar potencjalnego oddziaływania nowego 
organizmu miejskiego. 

Jako pierwsze kryterium przyjmujemy, że granica patrymonium Młodego Mia- 
sta od wschodu ograniczona jest przebiegiem koryta dwóch rzek: końcowego od-
cinka Motławy, od ujścia kanału Raduni do ujścia Motławy do Martwej Wisły przy 
Polskim Haku i dalej na północny zachód – wzdłuż Martwej Wisły aż do mostu
na Ostrów. Od zachodu naturalną granicą jest szlak komunikacyjny biegnący u pod- 
nóża wzgórz morenowych: od Błędnika, wzdłuż ulic Dyrekcyjnej i Jana z Kolna 
(po wschodniej stronie torów kolejowych) aż do przecięcia z ulicą Twardą. Od pół- 
nocy naturalną granicą jest ciąg ulic Twardej, Swojskiej i Na Ostrowiu. Południową 
granicę wyznacza korytarz ulicy Wałowej: od Motławy w rejonie Brabanku i jego 
przedłużenie – aż do Błędnika (patrz il. 10.1).

10.1. Granice
obszaru

potencjalnego
oddziaływania

Młodego Miasta
w Gdańsku.

Opracowanie
autora

na podstawie
fragmentu

ortofotomapy
lotniczej,

2014.



320

 Zakłada się, że głównym i docelowym kręgosłupem komunikacyjnym oraz 
infrastrukturalnym dla tak zakreślonego obszaru jest ciąg dwóch ulic: Ks. Jerzego 
Popiełuszki od mostu na Motławie aż do Bramy Oliwskiej, oraz ciąg ulic Wały Pias-
towskie (od ulicy Rajskiej) i dalej Jana z Kolna aż do ulicy Twardej, tuż przez węzłem 
Kliniczna. Główny korytarz dostępu do terenu patrymonium to wjazd przy Błędni-
ku, ulicą Wały Piastowskie, pomiędzy dwoma budynkami: biurowcem „Zieleniak” 
i główną siedzibą Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przy ulicy Wały Piastowskie. 
Budynki te posadowione są w przestrzeni jak dwa pylony reprezentacyjnej bramy 
wjazdowej. Wrażenie to zapewne ulegnie wzmocnieniu, jeśli uświa- domimy sobie, 
że „Zieleniak” posadowiony został w lokalizacji dawnego rawelinu drugiej Bramy 
Św. Jakuba a gmach „Solidarności” – tuż obok głównego jej korpusu. Sięgając głę-
biej w dzieje, widzimy kolejne, może przypadkowe, ale jakże symboliczne fakty. 
Utworzony w wyniku defortyfikacji plac Hanzy to dzisiejsze Wały Piastowskie, a re-
jon wejścia na teren dawnych Młodomiejskich Składów Drewna to dzisiejszy plac 
Solidarności. Z kolei Jana z Kolna, następczyni Schichaugasse, i fragment dzisiejszej 
drogi krajowej nr 91/E75/E77 (europejska trasa Północ–Południe) to przecież ciąg 
dawnego szlaku komunikacyjnego do Oliwy, ograniczającego od zachodu Wol-
niznę Młodego Miasta. Ulica Ks. Jerzego Popiełuszki, doprowadzona do ulicy Sien-
nickiej, stanie się elementem śródmiejskiego ringu komunikacyjnego i bezpośred-
nim łącznikiem do dróg biegnących na południe Polski, a poprzez nowy wiadukt 
nad torami kolejowymi i węzeł Bramy Oliwskiej – na północ i zachód Trójmiasta. 
Ważnym lokalnym łącznikiem terenów Młodego Miasta ze Starym Miastem jest 
zbieg ulic Łagiewniki i Wałowej, w miejscu pierwszej, historycznej Bramy Św. Jakuba, 
oraz wjazd z ulicy Wałowej poprzez ulicę Rybaki Górne, w miejscu dawnej Bramy 
Stoczniowej, wybitej między ówczesnymi bastionami Lis i Ryś. Już niedługo nie-
zwykle ważny stanie się rejon ujścia kanału Raduni do Motławy, gdzie na terenie 
historycznej Wiadrowni powstaje Muzeum II Wojny Światowej, a tuż obok, na Bra-
banku (teren Starej Stoczni), świetnie położone osiedle mieszkaniowe.

Policentryczna federacja rejonów
Kształtowanie się patrymonium Młodego Miasta – obszaru oddziaływania 

nowej dzielnicy – jest oczywiście procesem dynamicznym i zmiennym w czasie 
(także w ujęciu historycznym). Obszar ten w sposób naturalny składa się z mniej 
lub bardziej wyraźnie wyodrębnionych rejonów, których zarówno tradycyjne 
zróżnicowanie (funkcjonalne i morfologicznie), jak i podleganie transformacji gospo- 
darczo-przestrzennej zachodzącej na tym obszarze od ponad piętnastu lat, skutku-
je kształtowaniem się zespołu jednostek przestrzennych. 

Jeżeli popatrzymy z góry na strukturę przestrzenną Młodego Miasta, zobaczy-
my policentryczny układ rejonów urbanistycznych, z których każdy może wyróżniać 
się odmienną tożsamością i miksem charakterystycznych funkcji miejskich. A więc 
mamy do czynienia z rodzajem poly-polis3, czyli federacją rejonów tworzących 
większą dzielnicę.

Cały obszar w sposób naturalny składa się z historycznych rejonów o ustalo- 
nej lub tworzącej się tożsamości. Należeć do nich mogą (od północy na połud-
nie): Twarda (ze stadionem), Stocznia Północna, Pochylnie, Jana z Kolna, Drewnica, 
Zaułek Fundacyjny, plac Solidarności z Drogą do Wolności, Kolonia Robotnicza, 
Stocznia Cesarska, Milchpeter, Gazownia, Brabank i inne, których zagospodarowa- 
nie i afiliacje będą z czasem ulegać przekształceniom. Na przykład tereny mające 
charakter graniczne, jak Brabank czy trójkąt naukowy Wałowa/Łagiewniki, ciążące 
dzisiaj ku Staremu Miastu, mogą w miarę postępującego rozwoju miasta zbudować 
głębsze więzy z nową dzielnicą albo pozostać w dotychczasowym układzie urba- 
nistycznym. Ważne jest, aby wszystkie te rejony, osobno czy też współpracu-

11 L. Krier, Architektura Wspólnoty, Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2011, s. 107.
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jąc w ramach patrymonium Młodego Miasta, wzmocniły potencjał rozwojowy 
gdańskiego Śródmieścia. 

Jak już wspomniano, pomocnym narzędziem w tym procesie może być plan 
koordynacyjny zagospodarowania przestrzennego dla zdelimitowanego obsza-
ru oddziaływania nowej dzielnicy, sporządzony w formie studialnego dokumentu 
planistycznego. Plan taki pełniłby rolę inspirującą i koordynacyjną dla istniejących 
i przyszłych opracowań planistycznych, w tym również dla gdańskiego Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Podobne analizy 
planistyczne powinny być aktualizowane na bieżąco w dobrze pojętym interesie 
zarówno dysponentów i użytkowników danego obszaru, jak i instytucji odpowie- 
dzialnych za inwestycje celu publicznego.

10.2. Szkic
obszaru

potencjalnego
oddziaływania

Młodego Miasta
z zaznaczonymi

rejonami
urbanistycznymi
składającymi się

na policentryczną
federację

patrymonium.
Opracowanie

autora.

Jednostki przestrzenne Młodego Miasta
Innym sposobem podejścia i zarazem prezentacji dokonującej się transfor-

macji przestrzennej jest opracowana w 2015 roku przez Piotra Lorensa i Justynę 
Martyniuk-Pęczek grafika przedstawiająca procesy różnicowania się poszczegól-
nych rejonów wchodzących w skład patrymonium Młodego Miasta,  ich charakter 
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Oto podstawowe postulaty zawarte w tym wniosku:
• Tereny Młodego Miasta winny stanowić obszar wielofunkcyjny o charakterze 
centrotwórczym.
• Teren dzielnicy powinien być śródmiejską strefą spójnego krajobrazu, a jej nowa 
zabudowa zharmonizowana z cennymi, historycznymi obiektami oraz systemem 
przestrzeni publicznych.
• Młodomiejska strefa spójnego krajobrazu powinna być połączona komu-
nikacyjnie z otoczeniem przy czym ruch kołowy powinien mieć charakter 
spowolniony.
• Zaktywizowany front wodny powinien być nie tylko tożsamościowym kom-
ponentem nowej dzielnicy, ale także głównym łącznikiem z miastem historycz-
nym (także poprzez tramwaj wodny).

Zaprezentowany schemat stref funkcjonalnych Młodego Miasta jest z jednej 
strony rezultatem naturalnych procesów społeczno-gospodarczych, z drugiej zaś – 
dwudziestu lat prac prowadzonych przez wielu specjalistów lokalnych i międzynar-
odowych, na zlecenie władz miasta, dysponentów terenów a także liczne grupy 
społeczników i mieszkańców Trójmiasta. 

10.3. Propozycja
podziału terenów
Młodego Miasta
na jednostki
przestrzenne.
Opracowanie:
Piotr Lorens,
Justyna
Martyniuk-Pęczek,
Gdańsk 2015.

i funkcje w ogólnej strukturze miasta. Zostałą ona przygotowana w ramach wnios-
ku interesariuszy władających tymi terenami do nowej wersji gdańskiego Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
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Charakterystyka współczesnego
patrymonium Młodego Miasta
Forma i położenie: organiczny, naturalny pas terenu nadrzecznego wzdłuż 

zachodniego nabrzeża Motławy i Martwej Wisły, na północ od gdańskiego Starego 
Miasta.

Układ urbanistyczny: klaster rejonów, których układ przestrzenny oparty jest 
w większości na ortogonalnych siatkach lokacyjnych związanych z korytami ciągów 
wodnych i komunikacyjnych z uwzględnieniem przekształceń historycznych i współ- 
czesnej morfologii miasta. 

Punkt centralny: plac Solidarności z Pomnikiem Poległych Stoczniowców.
Granice: od południa ulica Wałowa, od wschodu koryta Motławy i Martwej Wi- 

sły, od północy i zachodu ulice: Na Ostrowiu, Twarda, Jana z Kolna, Dyrekcyjna.
Tkanka urbanistyczna: nieregularne, zróżnicowane bloki zabudowy.
Obszar, populacja docelowa: ok. 150 ha, brak danych.
Przestrzenie publiczne: ulice, place, nabrzeża, i inne sformalizowane tereny

publiczne. W tym między innymi: Droga do Wolności z placem Solidarności, He- 
weliusza/Rybaki/plac przy Basenie Stoczni Cesarskiej, plac przy Muzeum II Wojny 
Światowej.

Ulice: główna ulica Ks. Jerzego Popiełuszki w formie miejskiego bulwaru, 
z przejściami dla pieszych po powierzchni. Ulice poprzeczne łącznikiem między 
miastem historycznym a nową dzielnicą i nabrzeżami rzek.

Place: dwie grupy placów – nadwodne, u wylotów poprzecznych łączników 
z miastem historycznym, i wzdłuż południowo-zachodniej granicy patrymonium 
na ciągu ulic Wałowej i Jana z Kolna.

Nabrzeża: co do zasady ogólnodostępne, zagospodarowane, ale także pod 
częściową kontrolą użytkowników i operatorów komunikacji wodnej.

Forma wnętrz urbanistycznych: bez narzuconej formy, regularności czy sy- 
metryczności.

Komunikacja: piesza – na głównych ciągach od miasta historycznego do na-
brzeży oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych i wewnętrzna – rejonowa, kołowa –
publiczna (autobusy i tramwaje) oraz prywatna, w tym indywidualna, wodna (ma- 
riny, tramwaje wodne, terminal pasażerski). Wewnątrz rejonów priorytet dla ruchu 
uspokojonego.

Architektura: zabudowa typowa i jednostkowa, adaptowane obiekty zabyt-
kowe, budynki publiczne, budynki przemysłowe – architektura współczesna, 
uwzględniająca kontekst przestrzenny, kulturowy i materialny.

Pozycjonowanie Młodego Miasta
w metropolii Gdańsk–Gdynia–Sopot
Obszar metropolitalny Gdańsk–Gdynia–Sopot rozwija się najintensywniej w swo-

im rdzeniu, którym jest Centralne Pasmo Usługowe, ciągnące się przez 22 kilometry 
między śródmieściami Gdańska i Gdyni. Ośrodkami rozwoju są węzły metropoli-
talne, a jednym z nich ma szansę stać się Młode Miasto. Ze względu na charakter, 
potencjał i aspiracje interesariuszy Młodego Miasta warto nakreślić perspektywę 
nowej dzielnicy jako miejsca szczególnie predystynowanego do pielęgnacji i roz- 
woju kontaktów i współpracy międzynarodowej. 

• W zakresie rozwoju idei społecznych i wolnościowych dużą rolę może ode-
grać Europejskie Centrum Solidarności.
• Instytucją edukacyjną w skali międzynarodowej może się okazać Muzeum 
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II Wojny Światowej, zlokalizowane u ujścia kanału Raduni do Motławy, w po-
bliżu Brabanku.
• Poszukiwaniem nowych możliwości rozwoju sztuki i jej roli społecznej poprzez 
międzynarodowe wystawy i wydarzenia, publikacje i spotkania zajmuje się 
na terenie Młodego Miasta Instytut Sztuki „Wyspa” oraz inicjatywa pod naz- 
wą Alternativa, która pokazała, że na tym terenie mogłoby powstać Muzeum 
Sztuki Współczesnej. Tereny Młodego Miasta mogą stać się domem dla in-
nych placówek kultury, na przykład Opery Bałtyckiej, czy też współczesnych 
klubów muzycznych.

W działalność gospodarczą zaangażowane są podmioty posiadające polskich 
i zagranicznych właścicieli. Przykładowo są to: Aluship, Alkor, HTEP, Nauta – prze-
mysł stoczniowy i gospodarka morska, Atrium, Stocznia Cesarska, Drewnica Deve- 
lopment, Echo Investment (Tryton Business House), Invest Komfort (Brabank), Euro 
Styl (C200), LC Corp (Bastion Wałowa) – nieruchomości.

4 W. Konopczyński, Kwestia bałtycka, Ośrodek Myśli Politycznej, Muzeum Historii Polski,
   Kraków–Warszawa 2014, s. 8 i n.

10.4. Nowe
przedsięwzięcia
(ECS, Tryton,
Bastion Wałowa, 
WFOŚiGW,
Muzeum II Wojny
Światowej, Brabank) 
wpisujące się
aktualnie (2015)
w główną część
obszaru oddziaływania
Młodego Miasta
wraz
z wyróżnionymi
szlakami
komunikacyjnymi.
Opracowanie autora
na podkładzie
interaktywnego
planu Gdańska,
2015.

• Kwestia bałtycka4 jest zagadnieniem międzynarodowym i dotyczy od wieków 
wszystkich krajów w tym ważnym regionie Europy. Rozwijająca się metropolia 
Gdańsk–Gdynia–Sopot ma wciąż szansę stać się głównym europejskim ośrod-
kiem współpracy w basenie Morza Bałtyckiego poprzez instytucje aktywne 
w Trójmieście i w całej Polsce. Przykładem takiej instytucji na terenie Młodego 
Miasta mogłoby się stać Centrum Kongresowe/Forum Bałtyckie wraz z eu-
ropejskimi instytucjami skupionymi na współpracy w basenie Morza Bałtyckie-
go, ulokowane na przykład u szczytu Drogi do Wolności, przy nabrzeżu Wisły. 
• Podtrzymywaniem kontaktów międzynarodowych służyłby żeglugowy ter-
minal pasażerski przy nabrzeżu Stoczni Cesarskiej wraz z towarzyszącymi po- 
wierzchniami usługowymi oraz położone w pobliżu dworce kolejowe Gdańsk 
Główny i Gdańsk Stocznia. 

Podane przykłady inicjatyw służących współpracy międzynarodowej nie są listą 
zamkniętą i z pewnością wraz z rozwojem projektu będzie ich coraz więcej.
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Fantomowa dzielnica Gdańska
i czas jej materializacji 
Czy Młode Miasto to idea czekająca na materializację, kształtujące się w napięciu 

ponowoczesne metapolis, rozumiane jako „heterogenna, myślowa przestrzeń miej-
ska”5 czy tętniący, wielki plac budowy lub alternatywnie – zagospodarowane kwar-
tały współczesnego polis? Kiedy będziemy mogli powiedzieć, że Młode Miasto jest 
już raczej nową dzielnicą niż rewitalizowanym terenem postoczniowym? Kiedy 
obszar ten uwolni się od fantomowego bólu i zacznie być częścią gdańskiego Śród-
mieścia?

Z perspektywy klasycznego dewelopera można odpowiedzieć, że stanie się 
to, gdy liczba dźwigów budowlanych przekroczy liczbę dźwigów stoczniowych. 
Trzeba odnotować, że po raz pierwszy zdarzenie takie miało miejsce w 2014 roku, 
czyli dziesięć lat po uchwaleniu planów miejscowych dla postoczniowych terenów. 
Z perspektywy admiratora ponowoczesnego miasta przyszłości – kiedy aktywność 
interesariuszy w metapolis, czyli w sieciowej przestrzeni wirtualnej, przekroczy real-
ną obecność w mieście tradycyjnym.  

Z punktu widzenia współczesnego entuzjasty życia miejskiego można odpo- 
wiedzieć, że Młode Miasto  wejdzie w etap realizacji, gdy będziemy mieli wykształ-
cone przestrzenie publiczne (plac Solidarności, 1980, i Droga do Wolności, 
2016–2017?), kiedy pojawią się znaczące obiekty publiczne (Europejskie Centrum 
Solidarności, 2014, Muzeum II Wojny Światowej, 2014–2017) a układ komunikacyjny 
zapewni kontakt z miastem (ulica Ks. Jerzego Popiełuszki z wiaduktem do Bramy 
Oliwskiej, 2013–2014), będzie dostęp do nowej energii (GPZ – Młode Miasto, sta-
cja transformatorowa 25 MW, 2013–2014), pojawią się nowe komercyjne budynki
biurowe (Tryton Business House, 2015–2016, C200, 2015-2016, WFOŚiGW, 2014-2015), 
nowe mieszkania (Brabank, 2015-2016, Bastion Wałowa, 2016–2018) a także gdy za-
gospodarowywanie obszaru Młodego Miasta będzie regulowane prawem lokalnym 
(miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 2004–2015).

5 E. Rewers, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Universitas, Kraków 2005.
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Prawie wszystkie wymienione powyżej inwestycje są już zrealizowane lub też 
są (początek 2016) w zaawansowanym stadium budowy. Jest więc faktem, że fanto-
mowa dotychczas dzielnica Gdańska najwyraźniej zaczęła się materializować, choć 
ciągle największym wyzwaniem pozostaje rewitalizacja zespołu dawnej Stoczni 
Cesarskiej. Jednak nawet ten fragment Młodego Miasta ze względu na swoje nad-
wodne położenie (i rozpoczęcie prac koncepcyjnych nad przebudową samego 
nabrzeża, które połączy się z rejonem Brabanku) znajdzie z pewnością ludzi przed-
siębiorczych, potrafiących wykorzystać olbrzymi potencjał drzemiący w nadrzecz-
nym pasie gruntów inwestycyjnych. 

10.6. Europejskie 
Centrum
Solidarności,
widok
od zachodu.

10.7. Budowa 
zespołu
mieszkaniowego 
„Bastion
Wałowa”,
marzec 2016.
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A więc optymista ma już dzisiaj powody do zadowolenia. Ale przecież ciągle 
nie zbudowano znaczących obiektów handlowych, hotelowych, edukacyjnych, 
służby zdrowia, obiektów charakterystycznych dla frontu wodnego itd. Można
w prosty sposób odpowiedzieć: to jest właśnie niewykorzystany ciągle potencjał
młodomiejskich terenów, to są czekające i przygotowywane działki budowlane
zdolne przyjąć program śródmiejski, znaczący w skali całej kształtującej się metro- 
polii6. Można wręcz powiedzieć, że jest to współczesna ziemia obiecana – dla in-
westorów, deweloperów, przedsiębiorców, ruchów miejskich i artystów, przyszłych 
mieszkańców tej dzielnicy. Także dla tych, którym leży na sercu program rozwo-
jowy regionu europejskiego – basenu Morza Bałtyckiego, program na miarę głów-
nego węzła rozwojowego gdańskiego obszaru metropolitalnego. Również dla 
entuzjastów ochrony i krzewienia idei dziedzictwa historyczno-kulturowego „Soli- 
darności”, wyrosłego właśnie na tej ziemi. Warto także pamiętać, że Pomorska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna, która jest już obecna po drugiej stronie rzeki, 
na wyspie Ostrów, również będzie sprzyjać wzrostowi dynamiki rozwoju tego re-
jonu Gdańska. 

6 P. Lorens, Równoważenie rozwoju przestrzennego miast polskich,
   rozdział IV.4: Programy rewitalizacji wybranych obszarów Gdańska,
   Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, Gdańsk 2013, s. 198 i n.

10.8. Bastion
Wałowa,

wizualizacja.
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Najciekawsze jest chyba to, co trudno sobie dzisiaj wyobrazić – aktywności, 
które dopiero się rodzą, pomysły, które z pewnością pojawią się w przyszłości wraz 
z rozwojem Młodego Miasta i jego otoczenia. 

Podsumowanie
LABORATORIUM MIEJSKICH PROCESÓW ROZWOJOWYCH
W WARUNKACH TRANSFORMACJI USTROJOWEJ
I PRZEMIAN CYWILIZACYJNYCH

Rewitalizacja (a właściwie – rozwój) Młodego Miasta – planowana tak naprawdę 
od końca XIX wieku, przeżywająca „drugą młodość” (choć w socrealistycznym 
kostiumie) w okresie powojennym – zyskuje na początku XXI wieku trzecią (może 

10.9. Europejskie
Centrum
Solidarności
fot. Janusz
Lipiński.

10.10. Tryton
Business House,
wizualizacja.
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i ostatnią) szansę na realizację. Można by zadać sobie przy tym pytanie: co jest 
w tej przestrzeni, że tak uparcie do niej wracamy? Co czyni Młode Miasto nie tylko 
miejscem lokalizacji historycznych budynków stoczniowych, ale także – a może 
przede wszystkim – obszarem mogącym odegrać znaczącą rolę w procesach 
rozwojowych Gdańska i całej metropolii? 

Jak się wydaje, niezależnie od złożonej i interesującej historii przemysłu 
stoczniowego czy dziedzictwa „Solidarności” istnieje znacznie bardziej fundamen-
talny ku temu powód – otóż Młode Miasto jako jedyna dzielnica Gdańska pozwala 
na wykreowanie przestrzeni reprezentacyjnej, o metropolitalnej randze, w bliskim 
związku z bijącym sercem gospodarki miasta, jakim jest dzielnica portowo-prze-
mysłowa rozlokowana nad Martwą Wisłą. Równocześnie społeczność Gdańska – 

10.12. Plac
Solidarności,

widok
od północy,
fot. Janusz

Lipiński.

10.11. Tryton
Business

House,
fot. Janusz

Lipiński.



zakorzeniona już w jego przestrzeni – zaczyna coraz bardziej identyfikować się 
z tożsamością miasta – i to nie tylko jako „miasta historycznego”, ale także współ- 
czesnego „miasta portowego, nadmorskiego”. Tym samym proces, który jest natu-
ralny w Hamburgu czy Rotterdamie, pomału zaczyna się urzeczywistniać także 
w Gdańsku. 

Jednocześnie wyjątkowa i otwarta na przyszłość tożsamość przestrzeni Młode-
go Miasta umożliwia odegranie znacznie większej roli niż – jak w przypadku „stare-
go portu na Motławie” – nostalgicznego produktu turystycznego. Nowa dzielnica 
powinna stać się „bijącym sercem metropolii nadmorskiej”. Ma to bardziej donio- 
słe znaczenie dla przyszłości miasta niż odgrywanie roli jedynie choćby nawet 
szacownego „pomnika historii”. Wymaga to jednak przyjęcia i wsparcia śmiałej wizji 
rozwoju, a następnie konsekwentnego jej wdrażania. Miejmy nadzieję, iż kolejne 
pokolenia badaczy dopiszą dalszy ciąg tych rozważań – i że nie będzie to tylko 
omówienie kolejnych koncepcji czy pomysłów, ale opis fenomenu wykorzystania 
wielkiej szansy, jaką ciągle stanowi  Młode Miasto Gdańsk.

Janusz Lipiński
Piotr Lorens

10.13. Biurowiec
C200, widok
od północnego
zachodu.
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www.eurostyl. com. pl
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Załącznik 1

SASAKI – WIZJA PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW STOCZNI GDAŃSKIEJ

Wstęp. Rewitalizacja terenów Stoczni Gdańskiej stanowi wyjątkową szansę dla regionu Trójmiasta 
a w szczególności dla Miasta Gdańska. Miejsce to odegrało znaczącą rolę w historii miasta i Polski. 
Będąc kiedyś obszarem posadowienia północnych bastionów obronnych miasta, w XIX wieku zostało 
przekształcone w główny ośrodek produkcji statków. Na początku XX wieku stocznia rozrosła się 
a w czasie II wojny światowej skupiła się na produkcji zbrojeniowej. Po wojnie stocznia rozkwitła, pro-
dukując statki dla wielu krajów na całym świecie.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku zrodzony w stoczni ruch „Solidarności” 
odegrał znaczącą rolę w upadku imperium sowieckiego. Miejsca i wspomnienia tych wydarzeń są 
wyraźnie obecne w dzisiejszym krajobrazie stoczni. Długa historia stoczni pozostawiła po sobie 
spektakularne dziedzictwo budynków, dźwigów, basenów, budowli, które mogą stać się kluczowymi 
elementami w rewitalizowanym środowisku, jakim jest “Młode Miasto” w Gdańsku.

Kontekst. Historyczna struktura urbanistyczna Gdańska, niegdyś chroniona przez rozbudowany 
system bastionów obronnych, składa się z siatki ulic otaczających kwartały, przerywanej dominantami 
obiektów miejskich i sakralnych. Jest to szczególnie widoczne na Głównym Mieście, gdzie do dziś ob-
serwować można żywe powiązania z rzeką Motławą. Młode Miasto, na północ od Głównego (i Starego) 
Miasta, jest mniej zdeterminowane przez siatkę urbanistyczną, orientując się (historycznie) na kanał 
Raduni. Na południe od Młodego Miasta ważnym punktem orientacyjnym i centrum komunikacyjnym 
jest główny dworzec kolejowy.

Te historyczne dzielnice mają bardzo ograniczone zdolności [przestrzenne] do fizycznego 
zaspokojenia potrzeb rozwoju w XXI wieku. Dlatego też obszar stoczni stanowi wyjątkową okazję 
do bezproblemowej i naturalnej ekspansji miasta.

Plan ramowy. Nasz plan określa w sposób ogólny siatkę ulic, bloków urbanistycznych i miejsc 
publicznych, wiążąc je silnie z historycznym kontekstem miasta. Opiera się on na istniejących atutach 
obszaru, co pozwala na jego elastyczną i sterowalną rewitalizację, umożliwiającą wprowadzenie wielu 
nowych funkcji użytkowych.

Schemat komunikacyjny. Kluczową inicjatywą komunikacyjną Miasta jest budowa na obszarze 
przedsięwzięcia nowej drogi, która usprawni sieć transportową i zapewni dostęp do nowych terenów 
inwestycyjnych. Rekomendujemy, aby droga ta przyjęła postać miejskiego bulwaru – głównej ulicy 
w nowej dzielnicy. Bulwar powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby zapewniając lokalne 
i międzydzielnicowe połączenia, stać się miejscem przyjaznym dla pieszych spacerujących wzdłuż 
jego zadrzewionych ciągów. Kładąc akcent na rozwój transportu publicznego, można do struktury 
bulwaru włączyć linię tramwajową.

Na całym świecie woda przyciąga ludzi. Pobrzeże ciągnące się wzdłuż Martwej Wisły  jest jednym 
z najważniejszych atutów stoczniowego terenu. Jednym z kluczowych elementów wizji planu zago- 
spodarowania jest stworzenie ogólnie dostępnej promenady, ciągnącej się wzdłuż całego nabrzeża  
Martwej Wisły i Motławy aż do Długiego Pobrzeża na Głównym Mieście.

Do planu włączono także historyczną ulicę Wałową, która podąża wzdłuż zdefortyfikowanych 
terenów uzupełnionych o nowe struktury mieszkaniowe. Ulica Wałowa, nowy bulwar miejski oraz nad- 
wodna promenada ciągną się mniej lub bardziej równolegle do brzegu rzeki. Są one przecięte szere-
giem poprzecznych ulic i ciągów pieszych łączących Stare Miasto, Młode Miasto i okolice głównego 
dworca kolejowego z nabrzeżem. Wszystkie one dochodzą do rzeki, określając miejsca publiczne 
na styku z wodą.

Przestrzenie publiczne/funkcje zagospodarowania terenu. Najbardziej atrakcyjną przestrze- 
nią publiczną nowej dzielnicy będzie obszar wokół dawnego basenu Stoczni Cesarskiej, istniejące-
go nadal w pobliżu, gdzie spotykają się dwie rzeki. Różne układy ulic i miejskich kwartałów wspólnie 
tworzą tu wyjątkowe serce przedsięwzięcia. Ta nowa przestrzeń publiczna zdefiniowana przez obiekty 
o funkcjach hotelowych, mieszkalnych, handlowych i rozrywkowych, ma specjalne miejsce zarezer-
wowane dla nowego, dużego budynku użyteczności publicznej (takiego jak akwarium lub muzeum), 
który przyciągnie  gości  z całego regionu.

Być może najbardziej znaczący aspekt kulturowy i historyczny stoczni upostaciowiony jest  przez 
pomnik Poległych Stoczniowców. Historia „Solidarności” i jej związki ze stocznią są tym, co sprawia, 
że miejsce znane jest na całym świecie. Pomnik, jak to zostało zasugerowane przez Miasto i (Fundację 
Centrum Solidarności), może być włączony do tworzonej „Drogi do Wolności”.  Szereg istniejących bu-
dynków, takich jak (Sala BHP), stołówka i (budynek Dyrekcji) mogą stać się częścią nowego kompleksu 
obiektów, w tym muzeum, centrum konferencyjnego, hotelu i biur, które wszystkie razem zdefiniują 
promenadę publiczną prowadzącą w kierunku rzeki i ulicy Narzędziowców.

Ulica Narzędziowców jest  zdefiniowana przez niektóre z najbardziej wyjątkowych budynków 
przemysłowych na obszarze (stoczni). Proponuje się, aby wiele z tych obiektów zostało zrewitalizo- 
wanych i przekształconych w przyjazną dla pieszych, tętniącą życiem dzielnicę o funkcjach handlo- 
wych, rozrywkowych, z restauracjami, kawiarniami i obecnością sztuki. Wszystko to osiągnie swoją 
kulminację w nowym hotelu, umieszczonym w zaadaptowanych/przebudowanych budynkach 



o strukturze pawilonowej, stanowiących zachodnią pierzeję placu rozciągającego się wokół basenu 
Stoczni Cesarskiej.

Powstanie kompleksu „Arkady” składającego się ze sklepów, domów towarowych i kina Imax złoży 
się na współczesny ośrodek handlu rozciągający się od nowego placu [wokół Basenu Cesarskiego] 
aż do Pomnika.

Wokół pomnika (Poległych Stoczniowców na placu Solidarności) proponuje się zlokalizowanie wielu 
budynków o przeznaczeniu publicznym [obywatelskim]. Najważniejsze miejsca zostały przeznaczone 
pod nowy ratusz, a także nowy gmach władz regionalnych. Wzmocni to rolę stojącego nieopodal 
budynku biblioteki miejskiej (precyzyjniej: kompleksu budynków publicznych na który składają się 
Biblioteka Gdańska PAN, Archiwum Państwowe w Gdańsku oraz I Liceum Ogólnokształcące w Gdań-
sku im. Mikołaja Kopernika – przyp. autora).

Tuż za budynkami publicznymi  nowa droga (ulica Nowomiejska) łączy układ istniejących dróg 
miejskich (ulica Jana z Kolna) z nowym bulwarem (czyli obecną ulicą Ks. Jerzego Popiełuszki). Obszar 
ten stanie się sercem nowej dzielnicy biurowej. Budynki biurowe, które mogą być zintegrowane z 
lokalami handlowymi na parterze i mieszkalnymi na wyższych kondygnacjach, ciągną się wzdłuż całe-
go bulwaru na (południowy) wschód.  Historyczna struktura (okrągłego) zbiornika gazowego wraz z  
pięcioma budynkami willowymi zostanie włączona do  obszaru parku miejskiego .

Wzdłuż nabrzeża nowego bulwaru nadwodnego, który zaczyna się na południowo-wschodnim 
skraju ulicy Narzędziowców, rozciąga się dalej w kierunku północno-zachodnim obszar o charakterze 
wielofunkcyjnym. Na przylegających terenach wiele istniejących budynków (w tym pracownicze 
budynki mieszkalne (rejon ulicy Robotniczej – przyp. autora) zostało włączonych do nowego planu. 
Dzielnica ta w pełni wykorzystuje unikalny układ przestrzenny obiektów takich jak np. stoczniowe po- 
chylnie,  tworząc wiele związanych z wodą przestrzeni publicznych .

Druga z potencjalnych „Dróg do Wolności” może biec od pomnika na zachód, poprzez kompleks 
pracowniczych budynków [w rejonie ulicy Robotniczej], następnie wzdłuż budynku warsztatowego, 
w którym kiedyś pracował Lech Wałęsa, aż do słynnej hali (Traserni z napisem Stocznia Gdańska 
na ścianie szczytowej, widocznym od ciągu komunikacyjnego wzdłuż ul. Jana z Kolna – przyp. autora), 
którą widziano na ekranach telewizorów na całym świecie w czasie demonstracji w 1980 roku. Bu-
dynek ten [Trasernia] zostanie przekształcony w serce nowego Rejonu Przedsiębiorczości, który sięgnie 
północnego skraju stoczni. Rejon ten, położony wokół publicznego parku o charakterze rekreacyjnym, 
zapewni miejsce dla firm skupionych w inkubatorze [nowych] technologii, biotechnologii i innych od-
powiednich dziedzin, które mogą skorzystać z synergii takiej lokalizacji. Wykonane zostaną fizyczne 
łączniki do pobliskiego parku, sieci transportu publicznego oraz do Politechniki Gdańskiej.

Podsumowanie. Opisana powyżej Wizja Planu Zagospodarowania w wysokim stopniu charak-
teryzuje się podejściem  strategicznym i elastycznością. Jako plan ogólny podkreśla ciągłość, czerpiąc 
swoją siłę z historii i kultury tego miejsca. W ramach planu, wiele z tych niezwykłych, istniejących bu-
dynków i budowli przewidziano do rewitalizacji i integracji w taki sposób, że mogą wzbogacić ducha 
i genius loci nowej dzielnicy.  

Szczególny nacisk położony jest na rozwój sieci ulic, dróg, promenad i przestrzeni publicznych, 
które integrują teren z miastem. Strategia projektowa zakłada w sposób jednoznaczny uwzględnienie 
kontekstu urbanistycznego otoczenia terenu stoczni. Zapewniono także integracyjną funkcję trans-
portu publicznego w nowej dzielnicy.

Plan uwzględnia katalityczny [pozytywny] efekt kluczowych projektów strategicznych, proponu-
jąc znaczące inwestycje celu publicznego i rozwijając szeroki zakres potencjalnych funkcji zagospo- 
darowania terenu.

Takie są właśnie podstawowe zasady leżące u podstaw tworzenia Wizji Planu Zagospodarowania, 
która może być wytyczną rozwoju [Młodego Miasta] w Gdańsku.

Dennis Pieprz
Szef [projektowania urbanistycznego]

Sasaki Associates Inc.

Tłum. Janusz Lipiński
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Fot. Janusz
Lipiński.
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(maj 2008).
Fot. Janusz

Lipiński.
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Summary

Young City Gdańsk. A Laboratory of Urban Development Pro-
cesses is a book devoted to the spatial transformation of a wa-
terfront area in the northern part of downtown Gdańsk, chiefly 
the former area of Gdańsk Shipyard. The authors have adopted a 
historical perspective (1380-2016), but have focused on contem-
porary revitalisation processes. The purpose is to integrate the 
area being transformed with the nascent metropolis of Gdańsk–
Gdynia–Sopot.

Young City, located north of Old Town, first received town pri-
vi- leges in 1380. Terminated in 1455, for four centuries it was 
a site of fortification works, timber yards, and hospitals. In the 
mid–19th century, a shipyard was built. From end-19th century, 
defortification opened new prospects for development. Indus-
trial activity continued through early 21st century, when the area 
was slated for development as part of downtown Gdańsk. Rights 
to the area were acquired by private investment funds, which 
began their urbanistic revitalisation.

In 2004, following Poland’s accession to the European Union, the 
City of Gdańsk passed new zoning laws, paing the way for the 
development of a new downtown district. By 2014, entirely new 
communication and energy infrastructure had been laid in the 
central part of Young City. The first public and commercial build-
ings have now been erected. Discussion is underway about the 
forms of the postmodern city which is to be ultimately built here.

Combining urban-planning, historical, cultural, political, and eco-
nomic themes, the seemingly technocratic analysis of spatial 
changes is a living story about repeated attempts to build an 
urban habitat – a clash of the sustainable ideal city concept with 
the realities of the market and the social environment. The au-
thors hope that instead of remaining an observer in the labora-
tory of urban transformations, the reader will become actively 
involved in the development process of Young City.
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sercem są byłe tereny Stoczni Gdańskiej.
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