
 1

dr inŜ. arch. D. Kochanowska 
 
 

Nowy etap rozwoju Gdańska – polaryzacja czy policentryczność? 

 

1. W rozwoju przestrzennym Gdańska ostatnich lat obserwuje się proces polaryzacji.  

Zamiast policentrycznego, miejskiego układu dominują ostre podziały na jednorodne 

strefy i zespoły: 

na: -  dolny i górny Taras 

      -  stare i nowe dzielnice 

      -  obszary dominacji jednej funkcji (mieszkaniowej, usługowej, biurowej itp.) 

Model taki moŜna uznać za kontynuacje modelu modernistycznego – miasta funkcjonalnego, 

podzielonego na jednorodne, wyspecjalizowane elementy, połączone skomplikowaną siecią 

transportu samochodowego. 

Omawiany model rozwoju miasta, jak wykazało doświadczenie, jest: 

- uzaleŜniony od uŜywania samochodu osobowego 

- kosztowny, (wymaga bardzo duŜych przemieszczeń, jest energo i czasochłonny) 

- dewastujący relacje społeczne 

- prowadzący do „falowania” demograficznego 

- niszczący miejskość. 

Pojawia się bowiem ona tam, gdzie jest odpowiednie, wymieszanie róŜnych rodzajów funkcji 

uŜytkowania, gości i mieszkańców, starej i nowej substancji miejskiej, odpowiednia jej 

koncentracja.  

 

2. Przyczyny opisanego stanu rzeczy są wielorakie; nikt nie jest bez winy. TakŜe mieszkańcy 

 Gdańska są współodpowiedzialni – wybierając ochoczo mieszkanie na suburbiach. Skłaniał 

ich do tego m.in. nieuregulowany rynek nieruchomości – mieszkania na peryferiach są tańsze. 

Za jedną z waŜnych przyczyn rozwoju omawianych tendencji moŜna uznać nasze 

zapóźnienie, polegające na odrzuceniu większości narzędzi strategicznych i całkowite 

oddanie pola Ŝywiołowi, gdy w l. 80-tych i 90-tych rozwinięty świat przeŜywał (świadomie 

sterowany) renesans miasta i miejskości, my byliśmy zajęci czymś innym. Nie 

skorzystaliśmy z lekcji, jaką było celowe równowaŜenie procesów suburbanizacji przez 

REURBANIZAJĘ (której doświadczeń dostarczyło m.in. przejmowanie terenów 

poprzemysłowych miast). Wykształcił się wówczas odmienny od modernistycznego język – 
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opis struktury miejskiej, zasad jej budowy, nowe narzędzia polityki przestrzennej itp. U nas 

dominowały wtedy procedury i narzędzia planowania miejscowego. 

 

3. Dziś nadszedł odpowiedni moment by wreszcie dokonać reorientacji, wykorzystując  

w pełni nowoczesną wersję warsztatu urbanistycznego dla realizacji celów rozwoju miasta. 

W Gdańsku pierwszoplanowe zadania to: 

- integracja nowej zabudowy, tak by powstały z niej zwarte dzielnice miejskie, o własnym 

obliczu z odpowiednim programem funkcjonalnym, ograniczającym nieracjonalną 

ruchliwość mieszkańców 

- intensyfikacja programu mieszkaniowego w rejonach jego pozbawionych (dolny Taras) 

tak by rozwinęły się tam pełnoprogramowe miejskie zespoły 

- rewitalizacji starszych części miasta tak by zatrzymać, zwłaszcza młodych mieszkańców. 

NaleŜy dąŜyć do moŜliwie pełnej koordynacji rozwoju zainwestowania miejskiego 

z systemem transportu publicznego oraz integrować nowopowstające zespoły i centra 

z otaczającą je tkanką miasta ( zapobieganie zjawiska „miasta w mieście” – szczególnie 

destrukcyjnego i atomizującego). 

NaleŜy zmierzać do ukształtowania systemów przestrzeni publicznych, spajających 

poszczególne części miasta, w nawiązaniu do przystanków komunikacji miejskiej, lokalizacji 

funkcji publicznych, oraz krajobrazu i kompozycji dzielnic. 

 

Opisana reorientacja w polityce przestrzennej miasta jest konieczna, ale nie byłaby moŜliwa 

gdyby nie jej zwolennicy i rzecznicy. Nie do końca wiadomo jak są liczni, być moŜe 

przewaŜają zwolennicy poprzedniego modelu; ale to ci „nowi” Gdańszczanie przeprowadzą 

konieczne zmiany. Pod warunkiem, Ŝe będą działać bardzo rozwaŜnie, zachowują przy tym 

właściwą miarę rzeczy, dbając o interes róŜnych grup mieszkańców – takŜe tych im 

niechętnych. Nie mogą skupiać się na kwestiach najbardziej widocznych, lecz nie 

najwaŜniejszych. Ponadto, wierząc w sprawczość „woli ludu” muszą umiejętnie rozdzielać 

zagadnienia, do których rozstrzygania moŜe słuŜyć plebiscyt, od tych, które wymagają jednak 

głosu fachowców, odpornych na doraźne mody – za to dobrze przygotowanych i znających 

współczesne doświadczenia urbanistyki światowej.  


