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1. Wprowadzenie 

Przedmiotowy raport stanowi efekt końcowy realizacji warsztatów i działań powiązanych 

prowadzonych z udziałem lokalnej społeczności. Celem zadania było wypracowanie wytycznych 

funkcjonalnych na potrzeby przeprowadzenia konkursu urbanistyczno-architektonicznego 

na zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu zieleni dla obszaru rewitalizacji Biskupia Górka / 

Stary Chełm, w zakresie w zakresie urządzenia przestrzeni publicznej i terenów zieleni przy ul. 

Biskupiej. 

2. Obszar opracowania 

Obszar poddany badaniom to teren zieleni o charakterze nieurządzonym, usytuowany pomiędzy 

zabudową wielorodzinną, a terenem Komendy Wojewódzkiej Policji. Podstawowe dane dotyczące 

obszaru opracowania: 

1. Powierzchnia ok. 5 000 m2. 

2. Obszar obejmuje: obręb 80: działki nr 143/3, 156, 159, fragment 141. 
 

 
Zdjęcie 1. Widok terenu opracowania z lotu ptaka, autor: Ireneusz Tomala, Rzutem Na Taśmę. 

 



Raport z realizacji warsztatów dla społeczności lokalnej w celu wypracowania koncepcji funkcjonalnej do konkursu urbanistyczno- 

architektonicznego na zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Biskupiej na obszarze rewitalizacji Biskupia Górka i Stary Chełm. 

 

 
6 

 
Rysunek 1. Obszar objęty opracowaniem - mapa poglądowa, źródło: opracowanie własne. 
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3. Badania ankietowe 

3.1.  Opis działań 

Prezentowane w rozdziale wyniki badań ankietowych, stanowiące element przedmiotowego 

opracowania, zgromadzono za pomocą anonimowych kwestionariuszy, wypełnianych 

przez respondentów samodzielnie. Formularze ankiet dystrybuowane były w okresie 

od 27 października do 17 listopada 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenie WAGA przy ul. Biskupiej 4. 

Ponadto  formularze ankiety rozdawane były każdorazowo podczas warsztatów. Formularze zbierane 

były do specjalnie przygotowanych skrzynek na ankiety. Skrzynki stanowiły jednocześnie miejsce 

zbierania ewentualnych pomysłów i uwag. Przyjęty sposób realizacji badania, jak i dobór 

respondentów nie noszą znamion reprezentatywności, jednakże pozwalają na określenie pewnych 

preferencji i pożądanych kierunków zmian odnoszących się do terenu objętego działaniami 

rewitalizacyjnymi.  

3.2. Informacje o respondentach 

W trakcie badania ankietowego, formularze wypełnione zostały przez 42 osoby, w tym 26 kobiet 

(61,9%) i 16 mężczyzn (38,1%).  

Połowę ogółu badanych stanowiły osoby powyżej 51 roku życia, w tym aż 40% respondentów 

to osoby, które ukończyły 60 rok życia. Wśród osób ankietowanych na terenie Biskupiej Górki 

nie znalazły się osoby z najmłodszej grupy wiekowej, tj. poniżej 18 roku życia. Licznie reprezentowany 

był natomiast głos osób w wieku 31-40 lat, stanowiły one bowiem niemal 1/4 ogółu respondentów. 

Zgormadzone w trakcie badania informacje (z wyjątkiem grupy najmłodszych mieszkańców obszaru) 

mogą zatem odnosić się do preferencji zróżnicowanych grup wiekowych respondentów, związanych 

z główną tematyką badania.  

 
Wykres 1. Udział respondentów ze względu na wiek, źródło: badania własne, n=42. 
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Pod względem wykształcenia, w badanej grupie najliczniej reprezentowane były osoby 

z wykształceniem wyższym (45,2% badanych). W drugiej kolejności uplasowały się osoby legitymujące 

się wykształceniem średnim (28,6%) oraz zasadniczym zawodowym (21,4%).  

 
Wykres 2. Wykształcenie respondentów, źródło: badania własne, n=42. 

Spośród ogółu uczestników i uczestniczek badania 70% stanowiły osoby zamieszkujące teren Biskupiej 

Górki lub Starego Chełmu. Niemal 60% to osoby spędzające na przedmiotowym terenie czas wolny 

lub korzystające z oferty zlokalizowanych na obszarze instytucji (40%). Niemal co 4 z badanych osób 

deklaruje wykonywanie obowiązków zawodowych w obrębie dzielnicy (22,5%). Szczegółowy rozkład 

udzielanych odpowiedzi zwizualizowany został na kolejnym wykresie.  

 
Wykres 3. Powiązanie z badanym obszarem, źródło: badania własne, n=42, wyniki nie sumują się do 100%, respondenci mogli 

zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi. 
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3.3. Wyniki badań ankietowych - wskazywane kierunki zagospodarowania terenu  

Zdecydowana większość uczestników i uczestniczek badania była zdania, że teren wyznaczony 

do zagospodarowania (plac pod Neptunem), jest terenem wymagającym zmian / przekształceń. 

Odpowiedź „zdecydowanie tak” zaznaczona została przez 2/3 ogółu respondentów. Około 1/4 

badanych wskazywała odpowiedź „raczej tak”, a zaledwie 7% osób objętych badaniem ankietowym 

miało zdanie przeciwne. Ze zgromadzonych danych wynika zatem, że w opinii badanych osób istnieje 

duża potrzeba dokonania zmiany zagospodarowania wyznaczonego obszaru rewitalizacji. 

 
Wykres 4. Czy uważa Pani/Pan, że przedmiotowy teren wymaga zmian, przekształceń?, źródło: badania własne, n=42. 

Spośród funkcji, jakie zdaniem respondentów powinny zostać nadane wyznaczonemu miejscu, 

najczęściej pojawiającymi się odpowiedziami były odpowiedzi wskazujące, że teren ten powinien 

służyć jako punkt widokowy / orientacyjny (27,8%) oraz miejsce wypoczynku i rekreacji dla osób 

starszych (17,5%). Po 12,4% odpowiedzi uzyskały funkcje miejsca na spacery rodzinne i zabawy 

dla dzieci na świeżym powietrzu oraz miejsce organizacji imprez. Nieco ponad 1/10 badanych 

wskazywała, iż przedmiotowy teren powinien w przyszłości stać się łącznikiem w codziennej 

komunikacji. Wśród odpowiedzi odnotowanych w kategorii „inne funkcje” znalazły się przede 

wszystkim propozycje utworzenia na tym terenie miejsca odnoszącego się do przeszłości historycznej 

dzielnicy (lapidarium).  

 
Wykres 5. Jaką funkcję powinien pełnić przedmiotowy teren w przyszłości?, źródło: badania własne, n=42. 
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W trakcie badania ankietowego respondenci pytani byli także o to, dla której z grup społecznych 

przedmiotowy teren powinien być dedykowany. W przygotowanej grupie odpowiedzi zawartych 

w ankiecie wyłączona została odpowiedź „dla wszystkich”, w celu podjęcia próby dookreślenia 

rzeczywistej grupy docelowej. Odpowiedzi „dla wszystkich grup wiekowych”, „dla wszystkich 

mieszkańców” itp. były odpowiedziami najczęściej wpisywanymi w odpowiedzi „dla innej grupy”, 

która miała formę odpowiedzi otwartej – 42,9%. Spośród katalogu możliwych odpowiedzi respondenci 

najczęściej wskazywali na osoby dorosłe i osoby starsze – po 21,4% odpowiedzi. Sporadycznie 

wskazywano na odpowiedź „dla rodzin z małymi dziećmi” (14,3%), natomiast odpowiedzi wskazujące 

na konieczność zadedykowania terenu dzieciom i młodzieży nie pojawiły się w ogóle.  

 
Wykres 6. Dla kogo przedmiotowy teren powinien być dedykowany przede wszystkim?, źródło: badania własne, n=42. 

W kolejnym z pytań ankiety uczestnicy i uczestniczki badania proszeni byli o wskazanie elementów, 

których brakuje na terenie obszaru rewitalizacji i w jego najbliższej okolicy. Wśród najczęściej 

typowanych odpowiedzi znalazły się odpowiedzi wskazujące na brak miejsc spędzania wolnego czasu 

(29,6%), imprez integrujących lokalną społeczność, a także miejsc takich jak lokale gastronomiczne 

i kawiarnie (16%). Wśród odpowiedzi zaklasyfikowanych do kategorii „inne” zaliczono między innymi 

wskazania odnoszące się do braku „punktu widokowego”, „punktów turystycznych”, czy „miejsc 

relaksu”.  

 
Wykres 7. Jakich miejsc i form aktywności brakuje na przedmiotowym obszarze i w okolicy?, źródło: badania własne, n=42. 
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W tabeli poniżej zaprezentowano elementy, które zdaniem badanych powinny znaleźć się 

na omawianym terenie. Każdy z uczestników mógł wskazać 3 dowolne elementy. Udzielone 

odpowiedzi zostały skategoryzowane i uszeregowane od najczęściej do najrzadziej pojawiających się. 

Wymieniane elementy koncentrują się wokół funkcji zorganizowanego miejsca rekreacyjno-

wypoczynkowego oraz miejsca pełniącego istotne funkcje historyczne. Jednocześnie można wskazać, 

że charakter zebranych odpowiedzi oscyluje raczej wokół miejsca o charakterze wypoczynkowym, 

miejsca ciszy i relaksu. Sporadycznie bowiem pojawiają się elementy mogące sprzyjać hałasowi 

czy głośnym zabawom – np. plac zabaw. Jednocześnie przewiduje się możliwość wykorzystania 

obszaru do realizacji imprez integrujących lokalną społeczność – kino plenerowe, imprezy plenerowe. 

Funkcje te w chwili obecnej mają znaczenie marginalne, co może ulec zmianom po przeprowadzeniu 

gruntownej reorganizacji przestrzeni objętej rewitalizacją.  

Kategoria Liczba wskazań % wskazań 

mała architektura, ławki, kosze 34 30,4% 

oświetlenie 26 23,2% 

elementy nawiązujące do historii miejsca, lapidarium 15 13,4% 

punkt widokowy 7 6,3% 

ścieżki 6 5,4% 

plac zabaw 5 4,5% 

przestrzeń otwarta, drzewa 5 4,5% 

strefa relaksu, siłownia 4 3,6% 

monitoring 3 2,7% 

kino plenerowe 2 1,8% 

kawiarnia 2 1,8% 

imprezy plenerowe 2 1,8% 

miejsce na grilla 1 0,9% 

Razem 112 100,0% 
Tabela 1. Elementy, które powinny zdaniem respondentów pojawić się na terenie objętym rewitalizacją Źródło: badania 

własne, n=42. 
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4. Sonda uliczna 

4.1. Opis działań 

Kolejnym z elementów w przyjętej metodyce prac badawczych była sonda uliczna. Sonda stanowiła 

uzupełnienie informacji zgromadzonych w trakcie badań ankietowych, których wyniki zaprezentowane 

zostały w powyższym rozdziale. Uczestnikami sondy byli mieszkańcy i użytkownicy obszaru 

rewitalizacji. Sonda uliczna realizowana była w dniach 10 i 15 listopada 2017 r. na próbie 36 osób. 

W trakcie realizacji badania uczestnicy sondy proszeni byli o odpowiedź na 2 pytania, których celem 

było zgromadzenie informacji na temat elementów, których najbardziej brakuje w przestrzeni dzielnicy 

Biskupia Górka oraz ewentualnego spędzania czasu i zainteresowania rekreacją na terenie placu 

pod Neptunem. 

4.2. Wyniki sondy ulicznej  

W zakresie pierwszego pytania dotyczącego brakujących elementów i napotykanych problemów na 

terenie Biskupiej Górki zgromadzone w trakcie sondy informacje odnosiły się do 2 kategorii głównych: 

1. Uwagi dotyczące dostępu do miejsc rekreacji i spędzania wolnego czasu, a wśród nich: 

 Brak elementów małej architektury – w szczególności ławek, koszy na śmieci, oświetlenia 

i elementów wpływających na estetykę przestrzeni (np. kwiaty). 

 Niedostatek miejsc spędzania czasu dla dzieci – niewystarczającej ilości placów zabaw, 

huśtawek, miejsc dla dzieci w wieku szkolnym. 

 Brak miejsc wypoczynku i rekreacji – przestrzeni, w których można usiąść, skwerów, miejsc 

rekreacji, parku, zieleni oraz miejsc dla osób starszych.  

 Brak siłowni i urządzeń do ćwiczeń – w szczególności dotyczy to braku ogólnodostępnych 

urządzeń do ćwiczeń i rekreacji, „siłowni pod chmurką” itp.  

2. Uwagi dotyczące dzielnicy: 

 Słabej jakości chodniki i ulice, a także brak miejsc parkingowych.  

 Niskiej estetyki otoczenia – konieczności remontów elewacji budynków, remontów kamienic, 

podłączenia ogrzewania miejskiego, zadbania o porządek w dzielnicy oraz uwydatnienie 

i zadbanie o miejsca i obiekty historyczne.  

Wśród pozostałych odnotowanych uwag znalazły się informacje o braku miejsc do spacerów z psami, 

niskim poczuciu bezpieczeństwa, problemie „wybijającej wody” (podskórne cieki wodne), braku ścieżki 

turystycznej. Pojedyncze osoby wskazywały, że na terenie opracowania niczego nie brakuje.  
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W zakresie pytania drugiego, dotyczącego chęci spędzania wolnego czasu i rekreacji na terenie placu 

pod Neptunem, większość (80%) uczestników i uczestniczek sondy wyrażała pozytywne 

zainteresowanie. Pozostałych 20% pytanych osób nie było zainteresowane spędzaniem czasu 

na terenie placu pod Neptunem, za powód podając m.in. brak czasu lub zbyt słabe zdrowie.  

Osoby zainteresowane rewitalizacją placu pod Neptunem w pierwszej kolejności zaznaczały, że teren 

ten powinien zostać zagospodarowany na potrzeby miejsca spacerowego, miejsca, w którym można 

spędzić czas wolny, miejsca do którego będą mogły przychodzić wycieczki itp.  

Część respondentów postulowała, aby umieścić tam plac zabaw dla dzieci i miejsca atrakcyjne 

dla młodzieży.  

Kolejna grupa badanych wskazywała na konieczność przeprowadzenia przez ten teren ścieżki łączącej 

ul. Biskupią i plac pod Neptunem z dzielnicą Stary Chełm oraz ul. Pohulanka, a także poprowadzenie 

ścieżki w okolicach rzeźby Neptuna.  
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5. Warsztaty i wywiady 

5.1. Opis działań 

Wszystkie wymienione spotkania odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia WAGA zlokalizowanej 

przy ul. Biskupiej 4 w Gdańsku. Listy obecności z poszczególnych warsztatów stanowią odrębny zbiór 

dostępny w siedzibie Zamawiającego. Zgodnie z przyjętą koncepcją prac spotkania konsultacyjne 

z mieszkańcami i użytkownikami obszaru rewitalizacji Biskupia Górka i Stary Chełm zrealizowane 

zostały w cyklu 3 warsztatów: 

1. 8 listopada 2017 r. (godzina 16:00-18:00) Spotkanie 1. obejmujące spacer studyjny po obszarze 

opracowania z wykorzystaniem map terenu, zaprezentowanie makiety obszaru, omówienie 

potrzeb i problemów oraz wypracowanie wstępnych założeń koncepcji funkcjonalnej. 

Na potrzeby przeprowadzenia warsztatów przygotowano wydruki mapy obszaru opracowania 

w skali 1:500 z zaznaczoną proponowaną granicą opracowania przyszłej pracy konkursowej. 

Przygotowano także wielkoformatowe wydruki zdjęć lotniczych obszaru opracowania w celu 

umożliwienia uczestnikom omówienia detali.  

2. 11 listopada 2017 r. (godzina 10:00-13:00) Spotkanie 2. obejmujące wypracowanie koncepcji 

funkcjonalnej przy użyciu makiety terenu i cyfrowego modelu 3d, a także prezentację 

przykładów działań rewitalizacyjnych. Ze względu na specyfikę terenu przeprowadzony został 

również drugi spacer studyjny. Po drugich warsztatach przeniesiono ustalenia poczynione 

na mapach i makietach terenu na model 3d i przesłano uczestnikom w formie roboczej 

animacji w formacie mp4 za pomocą poczty elektronicznej w celu powtórnego 

przeanalizowania, przedstawienia domownikom, znajomym i przygotowania ewentualnych 

uwag i uzupełnień na ostatnie warsztaty.  

3. 15 listopada 2017 r. (godzina 16:00-18:00) Spotkanie 3. obejmujące zaprezentowanie 

ostatecznej formy cyfrowego modelu 3d, a także uzupełnienie i podsumowanie wypracowanej 

koncepcji.  
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Zdjęcie 2. Spacer badawczy po obszarze opracowania w ramach Spotkania 1, autor: Iga Bieszczanin, Buława sp. z o. o. 

 

 
Zdjęcie 3. Praca warsztatowa podczas Spotkania 2, autor: Iga Bieszczanin, Buława sp. z o. o. 
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Zdjęcie 4. Makieta robocza z podsumowaniem cyklu warsztatów, autor: Iga Bieszczanin, Buława sp. z o. o. 

 

Przed warsztatami przeprowadzono we współpracy z Zamawiającym akcję informacyjną obejmującą 

rozwieszenie plakatów, przesłanie informacji na adresy mailowe potencjalnie zainteresowanych osób 

oraz instytucji, a także zamieszczenie informacji na portalach internetowych www.brg.gda.pl 

oraz www.gdansk.pl.  

Uzupełnieniem prac warsztatowych były: 

1. badania ankietowe, 

2. sonda uliczna, 

3. pogłębione wywiady indywidualne z mieszkańcami i użytkownikami przestrzeni, 

4. obsługa skrzynki na pomysły i uwagi, 

5. utworzenie kontaktowej skrzynki mailowej pod adresem brg.rewitalizacja@bulawa.com.pl. 

Zgromadzone w ten sposób dane stanowiły podstawę do wypracowania prezentowanych w raporcie 

wytycznych funkcjonalnych na potrzeby przyszłego konkursu urbanistyczno-architektonicznego 

na zagospodarowanie przedmiotowej przestrzeni.  

http://www.brg.gda.pl/
http://www.gdansk.pl/
mailto:brg.rewitalizacja@bulawa.com.pl
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5.2. Wynik warsztatów - wytyczne funkcjonalne  

Prezentowane w rozdziale wytyczne funkcjonalne stanowią efekt ogółu zrealizowanych prac 

badawczych i konsultacyjnych. W szczególności jednak zawierają szczegółowe informacje uzyskane 

od uczestników spotkań warsztatowych oraz osób biorących udział w 9-ciu pogłębionych wywiadach 

indywidualnych.  

Poniżej przedstawiono wypracowane wytyczne funkcjonalne, z podziałem na zagadnienia. 

Jako ilustracje do tekstu posłużyły kadry z roboczej animacji wypracowanej pomiędzy 2-gim i 3-cim 

warsztatem i zaktualizowanej po zakończeniu cyklu warsztatów.  

 

Charakter terenu / główne idee 

W przypadku obszaru rewitalizacji Biskupia Górka i Stary Chełm określenie charakteru przestrzeni, jego 

głównych funkcji, podziału przestrzeni na strefy, a także wskazywanie elementów, 

które mogą / powinny na tym terenie się znaleźć, nie przysparzały uczestnikom warsztatów 

i wywiadów indywidualnych żadnych trudności. W większości przypadków, wypowiedzi respondentów 

były ze sobą bardzo zbieżne i określały teren jako:  

 Miejsce dla osób dorosłych oraz ludzi starszych, ponieważ w okolicy brakuje tego typu miejsc. 

Dzielnica jest usytuowana na wzniesieniu, co nie sprzyja rozwojowi miejsc publicznych, łatwo 

dostępnych, parków itp.  

 Miejsce spotkań dla mieszkańców. Jak wskazywali respondenci „Biskupia Górka może być 

miejscem niekoniecznie atrakcyjnym dla turystów spoza miasta. Może być ważna dla mieszkańców 

innych dzielnic”. Mieszkańcy nie przewidywali nadmiernego rozwoju funkcji turystycznych obszaru, 

aby zachować jego kameralny charakter. Dlatego głównym odbiorcą prac rewitalizacyjnych, 

zdaniem badanych, powinni być mieszkańcy dzielnicy i Gdańska (ze względu na widok na miasto 

i historię dzielnicy).  

 Miejsce ciszy, odpoczynku, rekreacji i relaksu. „Tu widzę miejsce do spaceru, bez urządzeń 

do głośnych imprez, raczej żeby usiąść, porozmawiać”. Z tego względu przestrzeń ma być 

dedykowana osobom starszym, ponieważ „dla dzieci są miejsca przy szkole, są nowe inwestycje 

tego typu w okolicy”, ponadto okolica zamieszkiwana jest głównie przez osoby starsze.  

 Miejsce przyjazne, estetyczne, zielone, z zachowanym układem drzew, w charakterze „leśnego 

parku”. 

 Miejsce nawiązujące do historii dzielnicy, w którym znajdą się elementy takie jak lapidarium, 

tablice/informacje na temat historii dzielnicy, odniesienia do jej najważniejszych mieszkańców, 

ryciny z widokiem na Gdańsk, nawiązania do historii miejsca – kawiarni „Bischofshöhe”, 
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która przed wojną znajdowała się w tym miejscu i stanowiła jeden z istotnych punktów spotkań 

gdańskiej Polonii, a także wyeksponowanymi rzygaczami dawnego schroniska, wieżą widokową 

i Neptunem.  

 Punkt widokowy na Gdańsk – jako jeden z istotniejszych elementów obszaru. Z tego miejsca 

rozpościera się jedna z najładniejszych panoram Gdańska. „Tu wykonano najwięcej rycin i widoków 

na Gdańsk. Widok z Biskupiej Górki można odnowić i wykorzystać dla osób, które mogą przyjść 

i popodziwiać zachód słońca, albo po prostu posiedzieć i pooglądać widoki na miasto”.  

 Miejsce, które będzie nobilitowało dzielnicę, sprzyjało ruchowi turystycznemu, 

ale przede wszystkim będzie miejscem wytchnienia dla mieszkańców.  

 

Strefy / funkcje  

W trakcie prowadzonych rozmów, w sposób klarowny zarysowano podział obszaru na 3 główne strefy, 

zwizualizowane poniżej. Wśród wymienianych stref znalazły się:  

 Strefa 1: strefa utwardzona, brukowana – służąca w głównej mierze ułatwieniu dojścia do terenu 

oraz dojazdu dla służb publicznych. Strefa ta jednak musi zostać wyłączona z ruchu, aby nie stała 

się parkingiem dla mieszkańców i studentów. W strefie mogą znaleźć się także miejsca takie jak: 

punkt widokowy (najczęściej wskazywane miejsce do utworzenia punktu widokowego znajduje się 

w początkowej części obszaru, w miejscu w którym widoku nie zasłaniają budynki i drzewa), 

miejsce w którym mogą zatrzymać się wycieczki z przewodnikiem oraz ewentualne obiekty takie 

jak ławki, ze stolikami, parking dla rowerów. W strefie może zostać także ulokowane dojście 

do lapidarium, które może zostać usytuowane na niewielkim podwyższeniu terenu, znajdującym 

się w części między skarpą a wypłaszczeniem terenu pod dawnej kawiarni.  

 Strefa 2: strefa parkowa – strefa dedykowana spokojnym aktywnościom, bez hałasu, placów 

zabaw, siłowni itp. Miejsce ma służyć wyciszeniu i spotkaniom mieszkańców (głównie starszych 

osób). Teren ten powinien utrzymać aktualny „leśno-parkowy” charakter, z wytyczonymi ścieżkami 

i ławkami (szczegóły omówiono w kolejnych punktach). W przestrzeni tej mogą znaleźć się również 

odniesienia, zaznaczenie konturów lub innych pozostałości po kawiarni „Bischofshöhe”. „Funkcje 

terenu to rekreacja, w stronę relaksacji. Chodzi o uporządkowanie tego terenu. Nie o jego 

całkowite zagospodarowanie, tylko uporządkowanie i zrobienie miejsca, z którego można zobaczyć 

Neptuna i rzygacze”.  

 Strefa 3: strefa relaksu, zlokalizowana na obszarze przy budynku przy ul. Biskupiej 15. Strefa ta jest 

aktualnie użytkowana przez mieszkańców wspólnoty – znajduje się tam przygotowany 

przez mieszkańców ogródek, ławki i 2 obiekty gospodarcze (drewniane szopy). W trakcie 



Raport z realizacji warsztatów dla społeczności lokalnej w celu wypracowania koncepcji funkcjonalnej do konkursu urbanistyczno- 

architektonicznego na zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Biskupiej na obszarze rewitalizacji Biskupia Górka i Stary Chełm. 

 

 
19 

warsztatów rozważano różne warianty zagospodarowania terenu, na którym mogłyby znaleźć się 

m.in. ogólnodostępne miejsca siedzące, kwiaty i nasadzenia roślinności nie wymagającej 

nadmiernej pielęgnacji. 

 Elementem spajającym całą przestrzeń powinna być ścieżka łącząca wejście na teren od strony 

ul. Biskupiej, przebiegająca przez 1 i 2 strefę, skierowana w stronę Neptuna i kończąca się 

od strony ul. Pohulanka. W części 3, na terenie przy budynku mieszkalnym, przebieg ścieżki 

wskazywano albo w pobliżu budynku, albo po terenie skarpy, wzdłuż płotu należącego do budynku 

Komendy Wojewódzkiej Policji.  

 
Rysunek 2. Wyciąg z animacji – strefy funkcjonalne, źródło: opracowanie własne. 

 

Komunikacja 

Podstawowym elementem komunikacji na terenie obszaru opracowania powinna być ścieżka piesza 

przebiegająca przez cały teren od strony ul. Biskupiej, poprzez wszystkie 3 strefy funkcjonalne, 

skierowana w stronę ul. Pohulanka. W każdej ze stref ścieżka powinna być wykonana z nieco 

odmiennych materiałów, odpowiadających funkcjom każdej z 3 stref: 

 W strefie 1 ścieżka może być wykonana z elementów kostki brukowej (nawiązującej 

do historycznej kostki dzielnicy) lub podobnych materiałów (np. kostki szlifowanej, zwiększającej 

dostępność dla różnych grup osób). Strefa 1 pełni zadanie utwardzonego placu, na teren którego 

mogą wchodzić zorganizowane wycieczki oraz wjeżdżać służby miejskie odpowiedzialne między 

innymi za utrzymanie porządku. Droga utwardzona powinna być zamknięta dla ruchu pojazdów 

innych niż służby miejskie – obawa przed wykorzystaniem przestrzeni jako miejsca parkingowego.  
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 W strefie 2 – parkowej / zielonej postulowano utrzymanie leśnego charakteru i zastosowanie 

elementów ścieżki nawiązujących do materiałów naturalnych. Ścieżki nie powinny być brukowane, 

ani ściśle wytyczane, ponieważ to może zaburzyć leśny charakter części rekreacyjnej. Propozycje 

artykułowane w trakcie warsztatów odnosiły się do wykorzystania znajdujących się na terenie 

Biskupiej Górki pozostałości po tarasie kawiarnianym – płyt kamiennych oraz innych naturalnych 

materiałów, najlepiej pochodzących z terenu opracowania, które nie zaburzą przestrzeni strefy 2. 

 W strefie 3 proponuje się ścieżkę biegnącą w stronę ul. Pohulanka, która powinna mieć charakter 

ścieżki terenowej, z umocnioną nawierzchnią, gdyż cały teren opracowania w różnych porach roku 

bywa podmokły.  

 W trakcie warsztatów padł wniosek, aby rozszerzyć teren opracowania i przedłużyć ścieżkę, 

obejmując pracami także zejście do ul. Pohulanka – w chwili obecnej brakuje tam przejścia, 

nie ma chodników i bywa niebezpiecznie.  

 Osobnym elementem komunikacji na terenie opracowania, było wejście (dodatkowe schody) 

prowadzące do stref 2 i 3 w miejscu dawnych schodów do kawiarni od ul. Biskupiej. Warunkiem 

jest jednak techniczna możliwość wykonania prac po przeprowadzeniu umocnienia skarp.  

 Istotne jest także zabezpieczenie ścieżki w strefach 1 i 2 żywopłotem, oddzielającym teren 

opracowania od skarp. Żywopłot będzie pełnił rolę zabezpieczenia terenu, umocnienia podłoża, 

a także nawiązywał do zielonego charakteru przestrzeni.  

 

 
Rysunek 3. Wyciąg z animacji – główne wejścia, źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 4. Wyciąg z animacji – główny kierunek komunikacji pieszej, źródło: opracowanie własne. 

 

Infrastruktura techniczna 

W zakresie niezbędnych elementów infrastruktury technicznej  mieszkańcy zaproponowali: 

 Zainstalowanie kamer monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W miarę możliwości 

sugerowano także ustawienie kamery z widokiem na miasto. 

 Zainstalowanie odpowiedniego oświetlenia, nawiązującego do charakteru i funkcji poszczególnych 

stref. Sugerowano także, aby w miarę możliwości w części strefy 2 zastosować oświetlenie, 

które nie przeszkadzałoby mieszkańcom budynku usytuowanego poniżej obszaru opracowania 

przy ul. Biskupiej. Pojawiały się także głosy wskazujące na konieczność odtworzenie lamp według 

wzoru zachowanego fragmentu latarni, stanowiącej prawdopodobnie część oświetlenia dawnego 

tarasu kawiarnianego.  

 Zastosowanie odpowiednich materiałów ścieżek, zgodnie z opisem w części dot. komunikacji. 

Ponadto wzmocnienie i wykonanie rzetelnego odwodnienia całego terenu opracowania, 

w tym przy wejściu na plac pod Neptunem od strony ul. Biskupiej, gdzie brakuje odprowadzenia 

wód opadowych, a także deszczówki pochodzącej z rzygaczy. Teren opracowania przez znaczną 

część roku jest podmokły, dlatego szczególnie należy zwrócić uwagę na odprowadzania deszczówki 

na całej długości proponowanej ścieżki.  

 Wykonanie oświetlenia elementów architektury, a w szczególności figury Neptuna oraz rzygaczy 

stanowiących część tarasu dawnego schroniska.  
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 Oświetlenie i odsłonięcie istotnych elementów architektury wymagało będzie niewielkiej wycinki 

drzew, jednakże mieszkańcy prosili, aby wycinka była w miarę możliwości ograniczona i ominęła 

najstarsze i najbardziej wartościowe drzewa.  

 
Rysunek 5. Wyciąg z animacji – oświetlenie, źródło: opracowanie własne. 

 

Mała architektura 

Z wypowiedzi uzyskanych w trakcie prowadzonych warsztatów wynika, że zagospodarowanie placu 

powinno być ograniczone do minimum – „chodzi o to, aby wstawić ławki, śmietniki, lampy i kropka”. 

Z drugiej jednak strony wskazywano na konieczność zastosowania elementów, które będą 

odpowiadały funkcjom poszczególnych stref oraz nawiązywały do historii dzielnicy. 

Dlatego proponowano, aby w obszarze opracowania znalazły się:  

 Ławki skierowane tyłem do budynków w strefie relaksu. W części strefy 1, utwardzonej, mogą 

znaleźć się ławki ze stolikami, ławka z widokiem na miasto lub miejsca / ławki do gier, 

np. w szachy.  

 Ławki ze stolikami lub ewentualnie ławki nawiązujące wyglądem do ławek / stolików 

kawiarnianych (jako jeden z wariantów), usytuowane na terenie byłej kawiarni. Mógłby to być 

element nawiązujący do historii miejsca, jednocześnie sprzyjający wspólnemu spędzaniu czasu.  

 Informacje w postaci tablic, rycin itp. dotyczące historii obszaru – na ławkach i stolikach. 

  Wszystkie elementy małej architektury, powinny być stabilne i „wandaloodporne”.  
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 Istotnym elementem zagospodarowania przestrzeni jest lapidarium, w którym powinny znaleźć się 

elementy nawiązujące do historii Biskupiej Górki (pamiątki historyczne – fragmenty płotów, 

schodów przedwojennych z całej dzielnicy, fragment nagrobka wykopany przy szkole, napisy 

ze starych sklepów, „głaz czarownicy” zza Pohulanki, kamień spod szkoły itp.). Jak wskazywali 

uczestnicy warsztatów „Pomysłów na elementy, które można umieścić w lapidarium, jest bardzo 

dużo. Tam mogą znaleźć się elementy bardziej współczesne, jak i pozostałości z wojen 

napoleońskich. W zależności od tego co by tam miało być, powinno się wybrać sposób ekspozycji. 

Mogłyby być także stare zdjęcia z okolicy Biskupiej Górki, albo gabloty z jakimiś materiałami 

ze szkła odpornego na wandali”.  

 Miejsce na utworzenie lapidarium zostało określone w trakcie spaceru studyjnego. Może nim być 

podwyższona względem poziomu „placu” półka (w pobliżu zachowanych słupków – pozostałości 

po schodach dawnej kawiarni). Lapidarium można odgrodzić od reszty placu ogrodzeniem 

z pozbieranych z terenu dzielnicy zachowanych oryginalnych fragmentów barier i ogrodzeń 

lub wstawieniem nowej barierki nawiązującej do oryginalnego ogrodzenia z terenu opracowania.  

 Wariantem ogrodzenia lapidarium może być także zbiór kamieni i głazów zgromadzonych 

na terenie dzielnicy, w które można wkomponować ryciny i tablice z informacjami o historii 

dzielnicy. Ważne jest także to, aby ewentualne tablice przygotowano w 2 językach.  

 W trakcie warsztatów pojawiała się także koncepcja utworzenia platformy widokowej 

umożliwiającej oglądanie panoramy miasta. Ustawienie platformy widokowej uzależnione jest 

zarówno od możliwości technicznych, umocnień skarpy, jak i dostępu do miejsca widokowego – 

najlepsze miejsce na punkt widokowy znajduje się przed linią budynków, na poszerzeniu 

za wejściem od ul. Biskupiej. Należy mieć także na względzie konieczność wycinki drzew 

lub przycięcia gałęzi zasłaniających widok.  

 Zwracano również uwagę na upamiętnienie dawnej kawiarni, w tym oczyszczenie fragmentu starej 

lodowni, a także odtworzenie kształtu kawiarni np. z lin lub wytyczenie jej obrysu w posadzce.  
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Rysunek 6. Wyciąg z animacji – zagospodarowanie przestrzeni, źródło: opracowanie własne. 

 

Kubatury / usługi 

Nie przewiduje się tworzenia bezpośrednio na terenie opracowania obiektów kubaturowych 

oraz miejsc usługowych. Teren ten ze względu na określony przez uczestników prac konsultacyjnych 

charakter, powinien pozostać miejscem wyciszonym, miejscem zieleni i relaksu.  

 

Zieleń 

Proponowany charakter miejsca ogranicza kwestie związane z komponowaniem elementów zielonych. 

Wskazywane kierunki działań ograniczały się w głównej mierze do: 

 Przeprowadzenia przycinki drzew i zagospodarowania zieleni w celu odsłonięcia figury Neptuna, 

wieży zegarowej oraz rzygaczy stanowiących część tarasu dawnego schroniska oraz odsłonięcia 

panoramy Gdańska w części przeznaczonej dla utworzenia punktu widokowego.  

 Poza powyższymi działaniami, postulowano zachowanie większości drzewostanu, bez nasadzeń 

uzupełniających (jeśli nie będzie takiej potrzeby).  

 Zachowanie i wyeksponowanie rosnących kwiatów i krzewów, a także pozostałej roślinności 

endogenicznej, będącej roślinnością unikatową. Jak wskazywano w trakcie dyskusji, rośliny 

charakterystyczne dla Biskupiej Gorki to przede wszystkim dzikie tulipany i czosnek niedźwiedzi.  

 Jako element uzupełniający wskazywano nasadzenia z żywopłotu, który podkreślałby zielony 

charakter miejsca i zabezpieczał przed upadkiem ze skarpy.  
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Rysunek 7. Wyciąg z animacji – zieleń i nawierzchnie, źródło: opracowanie własne. 

 

Tożsamość / historia 

Na elementy nawiązujące w sposób szczególny do tożsamości i historii miejsca składają się przede 

wszystkim:  

 Elementy, które mogą zostać zgromadzone w lapidarium (omówione szerzej w części dot. małej 

architektury). 

 Znajdująca się w okresie przedwojennym na terenie opracowania kawiarnia „Bischofshöhe”, 

należąca do rodziny Olińskich. Kawiarnia, poza funkcjami usługowymi, pełniła także istotną rolę 

w funkcjonowaniu lokalnej Polonii. Z kawiarnią związane są także postacie ważne dla Gdańszczan 

i mieszkańców Biskupiej Górki, w tym Brunon Zwarra (Laureat Nagrody Miasta Gdańska 

w Dziedzinie Kultury za 1997 r., autor książek o historii Gdańska), który w roku 2019 obchodzić 

będzie setną rocznicę urodzin.  

 W związku z istotną rolą, jaką pełnią w historii miejsca kawiarnia, postulowano zachowanie 

wszelkich elementów związanych z jej istnieniem i umieszczenie ich w lapidarium 

oraz wyznaczeniu obrysu kawiarni lub wyeksponowaniu ryciny / zdjęcia / widokówki z kawiarnią 

w przestrzeni, którą niegdyś zajmowała.  

 Wśród postaci związanych z Biskupią Górką i jej historią wymieniano także Nataniela Wolfa (lekarz, 

przyrodnik i astronom związany z Gdańskiem), który został pochowany powyżej terenu 

opracowania, po drugiej stronie wzgórza, za schroniskiem. Proponowano, aby osoby zasłużone 

dla historii Biskupiej Górki zostały upamiętnione w przestrzeni placu pod Neptunem.  
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Kwestie społeczne i organizacyjne 

W trakcie prowadzonych warsztatów wielokrotnie postulowano, że przedmiotowy teren powinien 

zostać miejscem cichym, spokojnym i dostosowanym w głównej mierze do potrzeb pełnoletnich 

mieszkańców dzielnicy. Jednocześnie brano pod uwagę to, że w chwili obecnej pomysły 

na zagospodarowanie przestrzeni mogą okazać się niepełne, ponieważ plac pod Neptunem od wielu 

lat pozostawał pusty i nie był wykorzystywany w pełni przez mieszkańców. Dlatego też 

nie przypisywano mu zbyt licznych funkcji społecznych, jednocześnie wymieniając działania, jakie były 

tam realizowane do tej pory, np. festiwal Narracje itp.  

Zakłada się, że w przyszłości na terenie placu pod Neptunem mogą odbywać się różnego rodzaju 

przedsięwzięcia o charakterze integracyjnym, rekreacyjnym, czy też działania takie jak: 

 Potańcówka na wolnym powietrzu (podobna do działań „Retro Dolne Miasto”) – w tym celu 

niezbędny będzie tymczasowy podest oraz skrzynka przyłączeniowa z prądem.  

 Turniej gier planszowych dla dzieci i dorosłych. Wydarzenia integracyjne organizowane 

np. w ramach dni sąsiada. W zamierzeniu impreza może objąć zasięgiem teren całej dzielnicy 

i być skierowana do wszystkich grup wiekowych.  

 Zajęcia dla dzieci i dorosłych, w formie wspólnych działań, wymiany doświadczeń pokoleniowych 

np. z kiszenia ogórków, produkcji dżemów, potraw itp.  

 Wydarzenia podobne do realizowanych uprzednio „Narracji”.  

 Wykorzystanie przestrzeni do powieszenia ekranu tymczasowego i organizacji imprez 

plenerowych. 

 Realizacji pikników na świeżym powietrzu.  

 Działań nawiązujących do kawiarni – imprezy gastronomiczne, zjazd foodtrucków itp.  

 Wydarzenia wykorzystujące usytuowanie Placu, w tym spotkania z wykorzystaniem teleskopu, 

obserwacje astronomiczne itp.  

 Spotkania nastawione na upamiętnienie słynnych osób z dzielnicy.  

Z powyższych propozycji wynika zatem, że rewitalizacja w przestrzeni placu pod Neptunem, 

poza remontem i zmianą zagospodarowania przestrzeni, posiada także istotny potencjał do ożywienia 

społecznego dzielnicy. Ponadto mimo nastawienia uczestników warsztatów na zagospodarowanie 

przestrzeni dla potrzeb osób dorosłych, zakłada się również realizację działań integracyjnych, 

angażujących wszystkie grupy mieszkańców, a także otwarcie na osoby spoza dzielnicy Biskupia Górka.  
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6. Podsumowanie i streszczenie wytycznych funkcjonalnych 

Przedstawione wytyczne funkcjonalne są jedynie syntezą wniosków zgłaszanych przez mieszkańców 

Biskupiej Górki i Starego Chełmu podczas warsztatów, wywiadów, sond i badań ankietowych. Podczas 

projektowania konieczne będzie skonfrontowanie prezentowanych wyników prac z odpowiednimi 

instytucjami miejskimi. 

Streszczenie wytycznych funkcjonalnych dla Biskupiej Górki:  

 Przygotowanie przestrzeni dostosowanej do potrzeb i możliwości osób dorosłych i seniorów, 

z uwzględnieniem podziału na strefy dla turystów/osób odwiedzających, przestrzeń 

wypoczynkową.  

 Zachowanie historycznych elementów Placu i dzielnicy, utworzenie lapidarium, zabezpieczenie 

i uwydatnienie elementów po dawnej kawiarni. 

 Odsłonięcie, wyeksponowanie i iluminację istotnych elementów architektonicznych – Neptuna, 

wieży zegarowej oraz rzygaczy stanowiących element tarasu dawnego schroniska.  

 Zakomponowanie przestrzeni, zastosowanie dobrej nawierzchni, zapewnienie ławek i koszy 

na śmieci, wykorzystanie elementów głazów i płyt kamiennych znajdujących się na terenie 

dzielnicy w celu utwardzenia części ścieżek prowadzących przez obszar opracowania.  

 Wytyczenie ścieżki prowadzącej przez obszar opracowania, spajającej jej poszczególne strefy 

i utworzenie połączenia pieszego od ul. Biskupiej w stronę ul. Pohulanka.  

 Zapewnienie oświetlenia, monitoringu, odpowiedniej infrastruktury technicznej (np. przyłącza 

na potrzeby imprez) oraz miejsc parkingowych dla rowerów. 

 Zapewnienie kompleksowego i wydajnego odwodnienia terenu oraz zapewnienie odprowadzenia 

deszczówki z dachów / żygaczy. 

 Przygotowanie przestrzeni na potrzeby realizacji imprez dla lokalnej społeczności. Działanie 

to powinno zostać połączone z działaniami miękkimi, służącymi animacji życia społecznego 

dzielnicy po przeprowadzeniu prac remontowych na terenie placu pod Neptunem.  


