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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 publicznych dla obszaru rewitalizacji Orunia, w zakresie 

rewaloryzacji Rynku Oruńskiego z przebudową układu drogowego i infrastruktury technicznej. 

2. Obszar opracowania 

Obszar poddany badaniom to historycznie ukształtowany, centralny plac dzielnicowy, z kilkoma 

funkcjami centrotwórczymi. Podstawowe dane dotyczące obszaru opracowania: 

1. Powierzchnia ok. 7 000 m2. 

2. Obszar obejmuje: obręb 98: działki nr 112/8, 112/9, 111, 114, fragment 100/2, fragment 86/6. 

 
Rysunek 1. Obszar objęty opracowaniem - mapa poglądowa, źródło: opracowanie własne. 
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Zdjęcie 1. Widok terenu opracowania z lotu ptaka, autor: Ireneusz Tomala, Rzutem Na Taśmę. 
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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 Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej 

przy ul. Gościnnej 14 oraz w Kawiarni Kuźnia mieszczącej się przy ul. Gościnnej 10. 

Ponadto  formularze ankiety rozdawane były każdorazowo podczas warsztatów. Formularze zbierane 

były do specjalnie przygotowanych skrzynek na ankiety oraz bezpośrednio od respondentów. 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 37 osób, w tym 26 kobiet 

(70,3%) i 11 mężczyzn (29,7%).  

W badanej grupie znalazły się osoby reprezentujące wszystkie grupy wiekowe. Stosunkowo 

najliczniejszymi grupami wiekowymi, były osoby między 31 a 40 rokiem życia (27%) oraz między 

19 a 30 rokiem życia (24,3%). Osoby z najstarszych grup wiekowych (powyżej 50 roku życia) stanowiły 

łącznie niemal 1/3 ogółu badanych. W badanej grupie nie zabrakło także osób poniżej 18 roku życia 

(10,8%).  

 
Wykres 1. Udział respondentów ze względu na wiek, źródło: Badania własne, n=37. 

Biorąc pod uwagę wykształcenie respondentów, najliczniej reprezentowaną grupą były osoby 

legitymujące się wykształceniem wyższym, stanowiące niemal połowę wszystkich badanych. Niewiele 
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ponad 1/4 badanych deklarowała posiadanie wykształcenia średniego, 8,1% wykształcenia 

zawodowego, a około 13% wykształcenia gimnazjalnego lub podstawowego. Zaledwie 

2,7% respondentów nie udzieliło odpowiedzi na zadane pytanie.  

 
Wykres 2. Wykształcenie respondentów, źródło: Badania własne, n=37. 

Do istotnych zagadnień związanych z respondentami należał sposób ich powiązania z badanym 

obszarem. Każda z badanych osób mogła wskazać dowolną liczbę elementów. Blisko 2/3 ogółu 

respondentek i respondentów to osoby zamieszkujące badany obszar – dzielnicę Orunia. 

Około 43% badanych osób korzysta na terenie opracowania (na Rynku) z oferty instytucji mających 

tam swoją siedzibę, a kolejnych 40% spędza tam swój czas wolny. Mniej niż 1/4 respondentów 

deklaruje wykonywanie czynności zawodowych na terenie objętym badaniem.  

 
Wykres 3. Powiązanie z badanym obszarem, źródło: badania własne, n=37, 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  

Blisko 84% ogółu osób biorących udział w badaniu jest zdania, że przedmiotowy obszar stanowiący 

centrum dzielnicy Orunia wymaga zmian / przekształceń. Warto podkreślić, że niemal co 2 badana 

osoba udzieliła odpowiedzi „zdecydowanie tak”, a kolejnych 37% osób „raczej tak”. 

Zdania przeciwnego było zaledwie 13,5% osób biorących udział w badaniu, wśród których żadna 

nie wskazała odpowiedzi „zdecydowanie nie”.  

 
Wykres 4. Czy uważa Pani/Pan, że przedmiotowy teren wymaga zmian, przekształceń?, źródło: Badania własne, n=37. 

Uczestnicy badania pytani o to, jakie funkcje powinien pełnić obszar Oruńskiego Rynku w przyszłości, 

wskazywali najczęściej na dwie odpowiedzi. Zdaniem badanych jedną z jego podstawowych funkcji, 

powinno być pełnienie roli wygodnego ciągu pieszego wykorzystywanego w codziennej komunikacji 

(27,9%). Drugą natomiast jest funkcja miejsca organizacji lokalnych imprez i wydarzeń (24,4%). 

Dla blisko 1/3 respondentek i respondentów, obszar ten powinien także służyć rodzinnym spacerom 

(16,3%), wypoczynkowi osób starszych (9,3%) oraz spotkaniom młodzieży (5,8%). Z wypowiedzi 

badanych wynika zatem, że główne funkcje przedmiotowego obszaru po przeprowadzonej 

rewitalizacji, powinny zostać skierowane w kierunku utworzenia wielofunkcyjnej przestrzeni 

publicznej, będącej miejscem zarówno reprezentacyjnym, jak i miejscem, w którym mieszkańcy będą 

chcieli spędzać czas wolny.  

 



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

architektonicznego na zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego na obszarze rewitalizacji Orunia. 

 

 
10 

 
Wykres 5. Jaką funkcję powinien pełnić przedmiotowy teren w przyszłości?, źródło: Badania własne, n=37 

Zgodnie z przyjętym założeniem badawczym, z grupy możliwych odpowiedzi usunięto odpowiedź 

„dla wszystkich”, w celu podjęcia próby dookreślenia grupy głównych odbiorców działań 

rewitalizacyjnych. Jednakże odpowiedź „dla wszystkich” stanowiła niemal wszystkie odpowiedzi 

zawarte w pytaniu otwartym „dla innej grupy” (35,1% ogółu udzielonych odpowiedzi). 

Wśród pozostałych grup głównych odbiorców znalazły się osoby dorosłe (24,3%) oraz rodziny z małymi 

dziećmi – 21,6%. Pozostałe grupy potencjalnych odbiorców wskazywane były zdecydowanie rzadziej.  

 

 
Wykres 6 Dla kogo przedmiotowy teren powinien być dedykowany przede wszystkim?, źródło: Badania własne, n=37. 

W kolejnym pytaniu ankiety, uczestnicy badania pytani byli o to, jakich miejsc i form aktywności 

ich zdaniem brakuje na przedmiotowym obszarze i w jego okolicy. Na tak zadane pytanie około 

1/5 badanych wskazywała na brak miejsc integrujących lokalną społeczność (22,5%) oraz miejsc 

spędzania wolnego czasu (20%). Kolejna grupa badanych wskazywała na brak szaletów miejskich 

(17,5%), 
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a także braki w zakresie dostępu do punktów gastronomicznych i kawiarni (15%) oraz miejsc 

związanych z handlem (13,8%).  

 

 
Wykres 7. Jakich miejsc i form aktywności brakuje na przedmiotowym obszarze i w okolicy?, źródło: Badania własne, n=37. 

W poniższej tabeli zaprezentowano zbiór propozycji / elementów, jakie zdaniem badanych powinny 

pojawić się w przyszłości na terenie objętym rewitalizacją. Ze względu na funkcje pełnione 

przez obszar rewitalizacji obecnie, przekrój pomysłów i propozycji elementów, które mogą/powinny 

znaleźć się na przestrzeni Rynku, jest bardzo szeroki. W zebranych wypowiedziach znalazły się zarówno 

elementy mogące zapełnić przestrzeń (siłownia, ścianka wspinaczkowa itp.), jak i propozycje 

uporządkowania istniejącej przestrzeni – reorganizacja ruchu, uporządkowanie zieleni itp. Istotny jest 

także nacisk na tworzenie nowych obiektów zarówno gastronomicznych, jak i kulturalnych (biblioteka, 

kino etc.) oraz elementów typowych dla przestrzeni publicznych, w tym przestrzeni pełniących funkcje 

reprezentacyjne – mała architektura, fontanna itp. Zgromadzone wypowiedzi pokrywają się zatem 

z wcześniejszymi informacjami, dotyczącymi koncepcji zagospodarowania przestrzeni Rynku 

i utworzenia na jego terenie wielofunkcyjnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej, pełniącej 

równocześnie funkcje reprezentacyjne całej dzielnicy.  
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Kategoria Liczba wskazań % wskazań 

miejsca i elementy służące rekreacji np. siłownia, ścianka 
wspinaczkowa, skate park itp. 

11 16,4% 

ograniczenie i reorganizacja ruchu, wytyczenie nowych chodników 
itp. 

7 10,4% 

utworzenie nowych miejsc handlu i drobnych usług 7 10,4% 

organizacja i uporządkowanie zieleni 6 9,0% 

utworzenie biblioteki 5 7,5% 

powołanie instytucji kultury, kina, miejsca do realizacji spotkań / 
imprez 

5 7,5% 

utworzenie punktów gastronomicznych, kawiarni 5 7,5% 

mała architektura, ławki, kosze 5 7,5% 

fontanna 3 4,5% 

miejsca związane z historią dzielnicy, tramwaj, tory 3 4,5% 

szalet miejski 3 4,5% 

oświetlenie 2 3,0% 

plac zabaw 2 3,0% 

Inne 3 4,5% 

Razem 67 100,0% 
Tabela 1. Elementy, które powinny zdaniem respondentów pojawić się na terenie objętym rewitalizacją Źródło: Badania 

własne, n=37. 
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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 rewitlizacji. 

Sonda uliczna realizowana była w dniu 9 listopada 2017 r. na próbie 19 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 Rynku oraz jego najbardziej 

wartościowych obiektów.  

4.2. Wyniki sondy ulicznej  

W zakresie pierwszego pytania dotyczącego brakujących elementów i napotykanych problemów 

na terenie Rynku, zgromadzone w trakcie sondy informacje odnosiły się do 3 głównych kategorii 

oraz kilku stwierdzeń o charakterze ogólnym, wśród których kluczową rolę pełniły: 

1. Bezpieczeństwo – badane osoby zwracały szczególną uwagę na ogólne niskie poczucie 

bezpieczeństwa w badanej przestrzeni, w tym duży ruch kołowy zarówno w okolicach 

przystanków zlokalizowanych wzdłuż Traktu Świętego Wojciecha, jak i na ul. Gościnnej. 

Ze zgłaszanymi uwagami w zakresie bezpieczeństwa korespondowały także informacje o braku 

odpowiednich chodników, zaniedbaniu ciągów pieszych, niebezpiecznych przejściach 

przez ulicę, braku kładki dla pieszych oraz zbyt krótkim „zielonym świetle” sygnalizatora 

na przejściu dla pieszych. 

2. Brak elementów użytkowych i ozdobnych – w tym braki w elementach podstawowych małej 

architektury, takich jak kosze na śmieci czy ławki. Wskazywano także na słabej jakości 

oświetlenie oraz brak toalet publicznych. Część z badanych osób zwracała również uwagę 

na niewystarczającą liczbę elementów ozdobnych, typowych dla przestrzeni rynkowych – 

pomniki, fontanny, miejsca ukwiecone czy nawiązujące do historii miejsca (zabytkowy 

tramwaj).  

3. Komunikacja – w kategorii związanej z elementami komunikacyjnymi znalazły się uwagi 

dotyczące przejazdu kolejowego, w tym w szczególności nieodpowiedniego przejazdu 

przez tory, zamkniętych szlabanów, trudności z parkowaniem w okolicach Rynku, 

a także braku progów zwalniających czy zbyt małej liczby autobusów.  



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

architektonicznego na zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego na obszarze rewitalizacji Orunia. 

 

 
14 

Pozostałe uwagi dotyczyły niskiej estetyki przestrzeni i braku porządku, a także ograniczonej oferty 

spędzania czasu z dziećmi. Nieliczne osoby nie potrafiły jednoznacznie określić czego brakuje 

w obszarze Rynku lub sugerowały, że w przestrzeni Rynku „nie ma nic istotnego”.  

W przypadku pytania drugiego, dotyczącego najistotniejszych i najbardziej wartościowych elementów 

Rynku, respondenci i respondentki wskazywali na: 

1. Znajdujące się na obszarze obiekty: w tym w szczególności budynek kościoła i kawiarnię 

Kuźnię, a także przychodnię, kwiaciarnię, ratusz, przedszkole i przystanki autobusowe.  

2. Dużą ilość zieleni, zlokalizowane w pobliżu Rynku parki (Park Schopenhauera, Park Oruński) 

oraz dużą liczbę drzew.  

3. Specyficzny klimat i historię dzielnicy, o którą zdaniem uczestników sondy należy odpowiednio 

zadbać. 

Wśród pozostałych wartościowych elementów Rynku wskazywano na elementy użytkowe 

zlokalizowane w części zielonej Rynku, w szczególności na ławki i pomnik Inki oraz elementy 

sprzyjające łatwemu przemieszczaniu się – dostępność komunikacji autobusowej i kolejowej. 

Zaledwie 2 osoby stwierdziły, że na Rynku nie ma elementów wartościowych, które zwracałyby 

w sposób szczególny ich uwagę.  
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5. Warsztaty i wywiady 

5.1. Opis działań 

Wszystkie wymienione spotkania odbywały się w siedzibie Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej 

zlokalizowanej przy ul. Gościnnej 14 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 Orunia zrealizowane 

zostały w cyklu 3 warsztatów: 

1.  7 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 15:00-18:00) Spotkanie 2. obejmujące wypracowanie koncepcji 

funkcjonalnej z wykorzystaniem makiety terenu i cyfrowego modelu 3d, a także prezentację 

przykładów działań rewitalizacyjnych. 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. 16 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. Podsumowanie warsztatów podczas Spotkania 3, 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 7-miu pogłębionych wywiadach 

indywidualnych.  

Ze względu na wysoki poziom skomplikowania części z sugerowanych rozwiązań, wykraczających 

nierzadko poza bezpośredni obszar rewitalizacji, a także ze względu na konieczność wdrożenia zmian 

w układzie drogowym etc. niektóre z proponowanych rozwiązań zaprezentowane zostały w postaci 

kilku najczęściej wskazywanych wariantów.  

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 

Zdaniem wszystkich uczestników badania obszar opracowania stanowi centrum dzielnicy Orunia, 

na terenie którego zlokalizowane są najważniejsze punkty usługowe, główne szlaki komunikacyjne, 

najważniejsze obiekty etc. W perspektywie proponowanych zmian zdaniem uczestników prac 

konsultacyjnych przedmiotowy obszar powinien pełnić w przyszłości następujące funkcje: 

 „To powinna być wizytówka dzielnicy”, miejsce pełniące funkcję centrum, przy zachowaniu jego 

funkcji rynkowych – wyłączone z ruchu kołowego, z przestrzenią publiczną, uporządkowaną 

zielenią, małą architekturą etc. 

 Obszar „jest naturalnym centrum dzielnicy z kilku względów. Po pierwsze jest to główny ciąg 

komunikacyjny, są tu punkty przesiadkowe, kumulujące ruch z Gdańska i spoza Gdańska. 

Jest to miejsce, gdzie zlokalizowane są główne usługi”: kościół, szkoła muzyczna, przychodnia, 

kawiarnia Kuźnia, poczta, „Dom Sąsiedzki”, małe sklepy, dawny ratusz (projektowana mediateka) 

i do niedawna gimnazjum. Obszar pełni rolę centrum dzielnicy także w wymiarze symbolicznym – 

mieszkańcy wskazują, że jest to centrum historyczne, miejsce istotnych wydarzeń, imprez 

lokalnych, wspólnych spotkań etc.  

 Jednocześnie wskazywano, że „Obecnie to nie jest Rynek. Tu jest najwięcej usług w okolicy, 

ale nie jest to typowy Rynek… Brakuje przestrzeni publicznej, miejsc gastronomicznych, do których 

można wyjść, zjeść, posiedzieć z przyjaciółmi”.  
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Powyżej przytoczone fragmenty wypowiedzi w sposób ogólny definiują aktualną i oczekiwaną funkcję 

przedmiotowego obszaru, który docelowo powinien być miejscem reprezentacyjnym dzielnicy, 

z obszerną i dostępną przestrzenią publiczną. Jednocześnie powinna to być przestrzeń wyłączona 

z ruchu kołowego lub co najmniej z mocno ograniczonym ruchem kołowym, obszar nacechowany 

funkcjami typowymi dla miejskich rynków – główny plac, miejsce spotkań i wydarzeń, miejsce usług 

i handlu. Aby to jednak było możliwe, konieczne jest przemodelowanie aktualnych rozwiązań 

komunikacyjnych w obrębie Rynku. Jest to warunek konieczny, stanowiący podstawę 

do doprecyzowania i wdrażania kolejnych zmian w przedmiotowym obszarze. Bez zmiany rozwiązań 

komunikacyjnych nie ma możliwości przeprowadzenia pozostałych postulatów. 

 

Strefy / funkcje 

Z wypowiedzi uczestników prac konsultacyjnych wynika, że plac powinien być podzielony na dwie 

główne strefy: plac brukowany – usługowy, komunikacyjny oraz plac zielony – rekreacyjny, 

z wydzieloną częścią dedykowaną dla osób oczekujących na autobus. Jak wskazywano, docelowo 

należy stworzyć spójną przestrzeń o charakterze placu, a w szczególności: 

 W ramach strefy bruku można wydzielić miejsce na stoliki kawiarniane (np. w okolicy Kawiarni 

Kuźnia), które rozszerzą możliwości rozwoju strefy kawiarnianej oraz pozwolą na rozwój usług 

gastronomicznych, miejsc spędzania czasu, spotkań itp. Należy zastosować nawierzchnię 

nawiązującą do historycznej – bruk, najlepiej szlifowany, dostosowany do potrzeb osób 

o ograniczonej mobilności.  

 W chwili obecnej główną oś widokową stanowi wjazd od strony południowego narożnika 

z widokiem na Kościół i dawny ratusz. Nową oś widokową utworzy chodnik między kawiarnią 

Kuźnia a przychodnią, prowadzący do przejścia kolejowego (budowa chodnika trwała podczas 

warsztatów). Skrzyżowanie obu szlaków może stanowić punkt centralny placu.  

 Obecnie Rynek „Jest to tylko skrzyżowanie dróg. Ktoś idzie z punktu A do punktu B” – brakuje 

funkcji, które „przytrzymają” ludzi w przestrzeni. Docelowo jednak postulowano, 

aby było to „miejsce, które będzie życzliwe dla różnych grup, ale jednocześnie będzie takie super 

rekreacyjne, żeby ludzie tam chcieli przychodzić, żeby spędzać czas”. 

 W części „zielonej” placu (szerzej omówionej w części dot. zieleni), powinny znajdować się drzewa, 

pomnik „Inki” (usytuowanej na podniesieniu w centralnym miejscu) oraz strefa dla osób 

oczekujących na autobus. Jak wskazywali uczestnicy warsztatów, wokół przystanku przy Trakcie 

Św. Wojciecha potrzebna jest „poczekalnia”– miejsce do pożegnań (np. huśtawka 

dla zakochanych) oraz zajęcie dla dzieci (klasy / kamienie do oglądania / trampoliny w chodniku); 
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„Jeśli chodzi o mamy i dzieci, to raczej żeby nie była to rzeczywista rekreacja, ale miejsce w którym 

dzieci mogą gmerać. To może być jakiś kamień, jakieś poodbijane liście, to może być nawet 

w ziemi, w podłodze i niech sobie dzieci to tam poznają. Żeby to był kamyk, który można dotknąć, 

powąchać itp. Tam mogłoby być więcej rzeczy. Chodzi o to, żeby to nie było zbytnio zabawowe, 

żeby dzieci nie przychodziły tam specjalnie, ale raczej żeby spędzały czas czekając na autobus”. 

 Padały także propozycje demontażu płotów dzielących pas działek pomiędzy ul. Gościnną a torami 

(chodzi o płoty wokół znajdujących się tam instytucji), co miałoby nadać przestrzeni bardziej 

miejski charakter. 

 
Rysunek 2. Wyciąg z animacji – proponowany podział na strefy, źródło: opracowanie własne.  

 

Komunikacja 

W toku prowadzonych dyskusji warsztatowych oraz wywiadów indywidualnych ustalono, 

że elementem obligatoryjnym, umożliwiającym wdrażanie postulowanych zmian, jest  

przeprowadzenie profesjonalnej analizy komunikacyjnej. Jak wskazują uczestnicy i uczestniczki 

warsztatów:  

 Istnieje potrzeba ograniczenia natężenia ruchu kołowego z „założeniem, że ruch zostanie inaczej 

zorganizowany w najbliższych latach poprzez przebudowę przejazdu kolejowego”. Na razie można 

ograniczyć wjazd dla samochodów od strony południowej, zachowując jedynie dojazd do budynku 

poczty, ratusza (powstająca Mediateka), przychodni i wyznaczonych przy niej miejsc 

parkingowych. W ten sposób zmniejszy się natężenie ruchu w obrębie osi placu w stronę kościoła 

i uzyska się bezpieczniejszą niż obecnie przestrzeń dla pieszych.  
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 Ponadto w chwili obecnej parkujące samochody zajmują dużą część placu – „pojazdy zajmują 

tu więcej miejsca niż potrzeba. Tą przestrzeń rozjeżdżają samochody i autobusy”. W obrębie Rynku 

jest wiele miejsc generujących ruch samochodowy – potrzebne są miejsca parkingowe 

poza samym Rynkiem, np. na niezagospodarowanych działkach przy ul. Gościnnej w pobliżu 

przejścia kolejowego oraz obok budynku parafii, wzdłuż drogi dojazdowej do przychodni, 

a także potrzebne jest udostępnienie parkingu za przychodnią dla jej klientów.  

 Potrzebne jest ograniczenie nieformalnej funkcji Park&Ride (wiele osób zostawia tu samochody 

i przesiada się na inną komunikację) – takie rozwiązanie powinno powstać poza Rynkiem. 

Pomóc może wprowadzanie opłat za parkowanie (przy zachowaniu pierwszej godziny lub dwóch 

bezpłatnych). 

 Plac powinien stanowić woonerf – przestrzeń dla pieszych i rowerzystów z dopuszczonym ruchem 

kołowym z ostatnim pierwszeństwem. „Zamknięcie placu może wpływać na robienie tu jarmarku 

oraz innych imprez, bez konieczności występowania o zamknięcie ruchu”. Postulowano 

wyrównanie poziomu nawierzchni między ulicą a placem, utworzenie jednej, dużej i płaskiej 

powierzchni, co ułatwiałoby przemieszczanie. 

 W zakresie ruchu pojazdów, po pierwsze powinien zostać zamknięty przejazd ul. Gościnną 

w stronę ul. Dworcowej i przejazdu kolejowego, który przez znaczną część dnia (około 12 godzin 

na dobę) jest zamknięty, generując korki w obrębie Rynku. Konieczne jest jednak zachowanie 

obsługi komunikacyjnej wszystkich obiektów przy ul. Gościnnej. Proponowano także zmianę 

pierwszeństwa przejazdu na dojeździe do torów – obecnie pierwszeństwo jest od strony 

ul. Gościnnej. Pierwszeństwo od ul. Dworcowej mogłoby przenieść ruch poza Rynek. Dojazd 

do budynków w okolicy dawnego gimnazjum od Rynku byłby możliwy do połowy ul. Gościnnej, 

a od strony ul. Dworcowej byłby dojazd do proponowanego parkingu – niewielki, trójkątny obszar 

na kilka / kilkanaście pojazdów. Do zamknięcia ruchu pomiędzy ul. Gościną i Dworcową powinno 

się wykorzystać donice lub inne duże i względnie łatwe do przeniesienia obiekty, aby możliwe były 

zmiany i umożliwienie przejazdu w razie zaistnienia takiej konieczności. 

 W trakcie warsztatów zwracano także uwagę na wprowadzenie ograniczenia możliwości wjazdu 

na teren parku obok przejścia kolejowego (park za dojazdem do przychodni), co może stać się 

konsekwencją zmniejszenia liczby miejsc parkingowych w obszarze Rynku. 

 W przestrzeni Rynku, postulowano utworzenie stacji rowerowych i skomunikowanie Rynku 

z uczęszczaną ścieżką rowerową nad kanałem Raduni. W chwili obecnej brakuje bezpiecznego 

połączenia obu obszarów.  
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Rysunek 3. Wyciąg z animacji – proponowana komunikacja samochodowa, źródło: opracowanie własne. 

 

Komunikacja - autobusy 

Jednym z istotnych problemów jest pętla autobusowa ulokowana w przestrzeni Rynku. Uczestnicy 

warsztatów zwracali uwagę, iż autobusy jeżdżą rzadko, długo oczekują na kursy (jest to końcowy 

przystanek dla linii 210, gdzie autobus oczekuje na kolejny kurs), parkują w centralnym punkcie placu 

przed przejściem dla pieszych, dzieląc w ten sposób Rynek na pół. Konieczne jest zatem przesunięcie 

autobusu z centrum placu – dla poprawy bezpieczeństwa, a także w celu uzyskania spójnej przestrzeni. 

Ponadto wskazywano, że:  

 Obecnie Rynek pełni funkcję węzła przesiadkowego – przeniesienie pętli autobusowej w inne 

miejsce (zaproponowano 3 warianty prezentowane poniżej) ograniczy tę funkcję z korzyścią 

dla placu, który stanie się przestrzenią publiczną, możliwą do różnorodnego zagospodarowania. 

 Jednocześnie wskazywano, że niezależnie od wybranego wariantu zmiany miejsca usytuowania 

pętli autobusowej, konieczna jest weryfikacja możliwości zmian z ZTM-em. 

Poniżej zaprezentowano wariant 1 – umiejscowienie przystanku na północnej krawędzi skweru, 

po przeniesieniu pomnika „Inki” w bardziej eksponowane miejsce; wyjazd autobusu przez centrum 

placu – z ostatnim pierwszeństwem (po pieszych). 
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Rysunek 4. Wyciąg z animacji – proponowana komunikacja autobusowa – wariant 1, źródło: opracowanie własne. 

Wariant 2 – pętla autobusowa umiejscowiona na terenie boiska lub działek miejskich (dzikich terenów 

działkowych), wyjazd przez ul. Dworcową. Dodatkowo przy pętli autobusowej mogłaby funkcjonować 

pętla przesiadkowa Park&Ride ze strefą płatnego parkowania oraz stacja rowerowa. 

 
Rysunek 5. Wyciąg z animacji – proponowana komunikacja autobusowa – wariant 2, źródło: opracowanie własne. 

 Wariant 3 – całkowite usunięcie przystanku autobusowego z obszaru Rynku. Pozostałby wyłącznie 

przystanek autobusowy przy trakcie św. Wojciecha, natomiast pętla autobusowa zostałaby 

przeniesiona dalej, np. na teren przy tzw. świńskim rynku. 
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Rysunek 6. Wyciąg z animacji – proponowana komunikacja autobusowa – wariant 3, źródło: opracowanie własne. 

 

Infrastruktura techniczna 

W zakresie zmian w istniejącej i oczekiwanej infrastrukturze technicznej postulowano:  

 Wykonanie kompleksowego oświetlenia ul. Gościnnej. Obecnie w części obszaru od kościoła 

w stronę ul. Dworcowej działa tylko 1 lampa przy ul. Goscinnej. Podświetlenia wymaga także 

skwer „Inki”. Mieszkańcy proponowali wykorzystanie latarni led o ciepłej barwie światła, 

o wyglądzie zbliżonym do lamp gazowych, które historycznie występowały na Rynku. Latarnie 

powinny być wielofunkcyjne – w szczególności chodzi o możliwość podpięcia świątecznych 

iluminacji w zimie lub powieszenia donic z kwiatami latem. 

 Zaproponowano iluminację najważniejszych obiektów zlokalizowanych w przestrzeni Rynku – 

Kościoła, Ratusza i kawiarni Kuźnia (koncepcja iluminacji powinna być spójna dla całego terenu). 

Zdaniem uczestników warsztatów, należy również przewidzieć odpowiednie rozwiązanie 

dla iluminacji choinki.  

 W ramach całościowego projektu oświetlenia można wziąć pod uwagę opracowanie oświetlenia 

podkreślającego główne osie Rynku – np. umieszczenie światła w nawierzchni chodnika 

lub podświetlenie alei lipowej. 

 W rejonie placu powinna się znaleźć skrzynka przyłączeniowa na potrzeby organizowanych 

wydarzeń. Powinna ona być odpowiednio zakomponowana (schowana). Można również wykonać 

podziemny pas techniczny z ujęciem wody i przyłączem elektrycznym. 
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 Mieszkańcy proponowali przesunięcie hydrantu (obecnie znajduje się on na wysepce drogowej) 

w mniej eksponowane miejsce. Zwracano również uwagę na to, że hydrant jest wykorzystywany 

przez straż pożarną do napełniania zbiorników w wozach strażackich, co powoduje utrudnienia 

w poruszaniu się po placu, ponieważ w trakcie korzystania z ujęcia wody wozy strażackie długo 

parkują na środku placu. 

 Zdaniem uczestników warsztatów, po przeprowadzeniu prac remontowych w przestrzeni Rynku, 

niezbędne będzie zainstalowanie monitoringu w celu zwiększenia bezpieczeństwa w obrębie 

placu oraz w miarę możliwości udostępnienie kamery internetowej, umożliwiającej podgląd 

na wydarzenia mające miejsce na placu. Prace remontowe w obrębie Rynku można również, 

zdaniem badanych, wykorzystać w celu zapewnienia dostępu do infrastruktury światłowodowej 

i ogólnodostępnej sieci wi-fi.  

 
Rysunek 7. Wyciąg z animacji – propozycje dot. infrastruktury, źródło: opracowanie własne. 

 

Mała architektura 

W zakresie elementów małej architektury znaczna część uwag dotyczyła potrzeb najbardziej 

podstawowych „Potrzebne jest coś, gdzie będzie można usiąść, odpocząć, żeby chciało się 

tu przebywać”.  

 Przykładowe miejsca dla „najbardziej potrzebnej” małej architektury tj. ławek, wskazywano 

w obrębie skweru i w trakcie pod lipami. Mieszkańcy zwracali również uwagę, że w obrębie placu 

brakuje koszy na śmieci.  
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 Odnosząc się do proponowanych zmian i wyposażenia placu w skrzynkę przyłączeniową 

z dostępem do wody, mieszkańcy zwracali uwagę, iż można ja wykorzystać w okresie letnim w celu 

zainstalowania splash pointów tj. bram wodnych.  

 Wskazywano również na potrzebę wyposażenia placu w parking dla rowerów i objęcie tegoż 

parkingu monitoringiem, w celu zapewnienia bezpieczeństwa rowerom i zwiększenia komfortu / 

spokoju rowerzystów korzystających z usług i gastronomii w obrębie Rynku. 

 Wśród zmian zaproponowano także przeniesienie pomnika „Inki” w bardziej eksponowane / 

centralne miejsce, np. na osi miedzy przystankiem w stronę Gdańska i nowym chodnikiem. Pomnik 

powinien stanąć na niewysokim cokole (np. 3 schodki), zostać odpowiednio podświetlony 

i docelowo stać się charakterystycznym punktem spotkań w dzielnicy. 

 Jako element wypełniający przestrzeń, zaproponowano umieszczenie w narożniku przy kościele 

żeliwnej, zabytkowej figury Chrystusa, którą dysponuje parafia. Figura mogłaby być nie tylko 

elementem kultu, lecz także, ze względu na jej wartość zabytkową i artystyczną, cennym 

elementem zwiększającym estetykę Rynku. 

 Bardzo ważnym dla mieszkańców postulatem jest zachowanie (ew. przeniesienie w inne miejsce) 

zabytkowego słupa ogłoszeniowego – może zostać wykorzystany jako tablica informacyjna 

o historii dzielnicy lub dalej pełnić swoją pierwotną funkcję. Zaproponowano 

także przeprowadzenie odkrywki plakatów, gdyż być może pod wierzchnią warstwą zachowały się 

zabytkowe plakaty lub ogłoszenia. Jednocześnie wskazywano, że na terenie Rynku „Brakuje 

miejsca, gdzie można znaleźć informacje o wydarzeniach lokalnych”. Brak informacji 

o wydarzeniach lokalnych był częstym elementem dyskusji.  

 

Kubatury / usługi 

W odniesieniu do istniejącej zabudowy oraz proponowanych kierunków zmian, dyskusje prowadzone 

w trakcie warsztatów i wywiadów indywidualnych toczyły się wokół następujących zagadnień: 

 Po pierwsze wskazywano na istniejące deficyty Rynku „Całość rynku jest w nienajlepszej kondycji. 

Budynki są zabytkowe, ale się sypią”. Z tego względu estetyka Rynku jest bardzo niska.  

 Wskazywano, że silnie odczuwalny jest brak lokali gastronomicznych w dzielnicy (poza jedną 

kawiarnią) „W promieniu 2 km od tego miejsca nie ma gdzie iść. Brakuje lokali gastronomicznych”. 

Częściowym rozwiązaniem może być budowa nowej restauracji przy Kuźni. Jednak zdaniem 

mieszkańców Rynek i dzielnica posiadają potencjał dla większej liczby lokali.  
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 W zakresie braków wskazywano także na istotny brak toalety publicznej w obrębie Rynku. Problem 

dotyczy w szczególności osób, które korzystają z komunikacji autobusowej znajdującej się 

w obrębie Rynku i spędzają tam nierzadko dość długi czas w oczekiwaniu na transport.  

 Po drugie postulowano wprowadzenie zmian w zagospodarowaniu placu, w tym konieczność 

usystematyzowania przestrzeni. Sugerowano, aby wyeliminować przypadkową zabudowę 

oraz przenieść funkcje handlowe z istniejących budek (kolektura lotto, piekarnia, kiosk) do nowego 

obiektu kubaturowego, np. do „kamieniczek w stylu historyzującym”. 

 Innym rozwiązaniem może być historyczny (przedwojenny) tramwaj, który nawiązywałby 

do historii dzielnicy oraz mógłby dostarczać przestrzeni dla małej gastronomii, drobnego handlu, 

usług lub pełnienia roli obiektu informacji turystycznej / informacji o wydarzeniach w dzielnicy.  

 Proponowano również ustawienie stołów handlowych wzdłuż nowego chodnika prowadzącego 

do przejścia kolejowego lub przed budynkiem przychodni „Tu jest ten mały handel, gdzie można 

kupić świeże owoce, warzywa, jajka i jakieś wyroby”.  

 W obrębie placu (dzięki ograniczeniu ruchu kołowego) powinno znaleźć się miejsce dla obiektów 

tymczasowych, np. stanowisko dla food-trucka lub miejsce na pchli targ. Potrzebna jest 

także rezerwa terenu na nowe obiekty, np. rezerwa pod kubaturę w miejscu rozebranej pierzei 

na południowej krawędzi skweru. 

 
Rysunek 8. Wyciąg z animacji – propozycje dot. usług, źródło: opracowanie własne. 
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Zieleń  

Zdaniem uczestników warsztatów, Rynek funkcjonalnie powinien zostać podzielony na 2 części – część 

„rynkową, utwardzoną, pustą przestrzeń” oraz część zieloną znajdującą się w miejscu aktualnego 

zielonego skweru. Na skwerze nie może zabraknąć zieleni, ponieważ neutralizuje ona część hałasu 

i poprawia estetykę placu. Jednocześnie konieczne jest: 

 Uporządkowanie istniejącej zieleni – rewaloryzacja lub usunięcie przypadkowych nasadzeń, 

zdziczałych drzewek, zaniedbanych żywopłotów, a także uporządkowanie ścieżek wydeptanych 

w poprzek trawników. Jako oddzielenie traktu św. Wojciecha można zastosować „zielone ściany” 

(ogrody wertykalne) połączone z ławkami. 

 Zachowanie oraz odpowiednią pielęgnację (przycinanie drzew od dołu) alei lipowej przy ul. Gościnnej. 

 Wprowadzenie większej ilości zieleni i kwiatów (np. słoneczniki nawiązujące do wcześniejszych 

akcji społecznych lub krzewy niewymagające prac ogrodniczych). Ponadto można wyznaczyć 

miejsce do nasadzeń realizowanych akcyjnie razem z mieszkańcami.  

 W zakresie zazieleniania przestrzeni, wskazywano także możliwość „zabluszczania” Rynku – 

sadzenia bluszczy przy niezagospodarowanych ścianach. 

 Bardzo ważnym elementem dla mieszkańców jest usytuowana w centralnej części Rynku choinka. 

Choinka może pozostać w miejscu w którym znajduje się obecnie, może zostać przeniesiona 

w miejsce z lepszym gruntem – w obecnym co kilka lat usycha, lub zostać wymieniona na choinkę 

sztuczną (wykorzystywaną całorocznie, np. jako podstawa dla instalacji kwiatowej, kuta z żelaza – 

nawiązanie do kuźni). Choinka jest jednym z elementów integrujących mieszkańców, zwłaszcza 

w okresie zimowym – wspólne kolędowanie itp.  

 
Rysunek 9. Wyciąg z animacji – propozycje dot. zieleni, źródło: opracowanie własne. 
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Tożsamość / historia 

Mieszkańcy jako unikalne cechy historyczne dzielnicy, stanowiące o jej tożsamości, wskazywali: 

 Powiązania dzielnicy z muzyką – przy Rynku mieści się najlepsza zdaniem uczestników warsztatów 

szkoła muzyczna w Gdańsku, która samą obecnością nobilituje plac. Do muzyki nawiązywała swego 

czasu jedna z najstarszych karczm w Gdańsku. Była ona zlokalizowana na Oruni i nazywała się 

„Harmonia”. 

 Nawiązania do wody i zieleni, a także ogrodnictwa. Związek ten określano jako „zieloną stronę 

Oruni”, co wpisuje się zdaniem mieszkańców w krajobraz Żuław, Parku Oruńskiego, alei lipowych 

etc. W zakresie wody odnoszono się także do faktu, że woda od zawsze stanowiła zagrożenie, 

ale jednocześnie była motorem rozwoju dzielnicy.  

 Orunia to zdaniem jej mieszkańców dobre miejsce, żeby przyjechać i mieszkać. Jest to miejsce 

utrzymane w duchu „slow city”. 

 Ważny element tożsamości stanowi fakt, iż Orunia to dzielnica herbowa (od 1924 r.). W związku 

z tym w trakcie warsztatów postulowano umieszczenie herbu Oruni w przestrzeni placu (pojawiła 

się też propozycja opracowania nowego herbu na nowe czasy). 

 Wśród wartości historycznych i tożsamościowych wyliczano także budynki, w których zachował się 

szachulec (mur pruski). Do najważniejszych obiektów w tej grupie zaliczano budynki takie jak:  

o ul. Gościnna 13 – dawna karczma „Pod kolorowym koziołkiem” (wymaga remontu); 

o ul. Gościnna 10 – kawiarnia Kuźnia; 

o ul. Gościnna 3 – zajazd od strony traktu św. Wojciecha.  

 Mieszkańcy postulowali, aby podkreślić XIX-wieczny charakter miejsca – omawiany mur pruski, 

który można uzupełnić poprzez nasadzenia bluszczy (możliwe stworzenie imitacji muru pruskiego 

na budynku parafii za kościołem oraz na nowym budynku usługowym). Jeden z uczestników 

roztoczył poetycką wizję wspaniałego klimatu – bluszcze, latarnie gazowe i padający gesty śnieg, 

które to elementy mogłyby stać się wizytówką Oruni i Rynku. 

 Wartościowe, zdaniem badanych, byłoby także nawiązanie do kuźni, która działa przy Rynku – 

np. przez wykorzystanie elementów kutych i rękodzieła w małej architekturze. 

 Dla mieszkańców ważne jest także upamiętnienie tramwaju, np. poprzez ustawienie wagonu 

(koniecznie przedwojennego) przy byłym peronie (tam, gdzie obecnie jest kolektura lotto) 

lub na dawnej bocznicy (przed przychodnią). Jednym z wariantów upamiętnienia tramwaju, 
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jest odsłonięcie torów na fragmencie ul. Gościnnej. Tramwaj mógłby zostać wykorzystany 

na funkcje usługowe – przestrzeń wystawienniczą, kiosk, informację turystyczną lub kawiarnię.  

 Postulowano także działania zmierzające do utworzenia izby historycznej dzielnicy lub stałej 

wystawy linii nr 6, która dojeżdżała na Orunię – w tramwaju lub w holu projektowanej mediateki. 

W przestrzeni tej można by również zaprezentować historyczne zdjęcia dzielnicy. 

 W kontekście historycznym sugerowano także przeniesienie lapidarium (zawierającego 

m.in. średniowieczny kamień milowy) na były peron, pod ratusz, na proponowane nowe schody 

przed przychodnią lub w inne miejsce w przestrzeni placu. W związku z tym konieczne byłoby 

także zapewnienie odpowiedniej iluminacji i zapewnienie bezpieczeństwa lapidarium 

oraz pozostałym elementom. 

 Dodatkowym elementem spinającym całość działań może być zaprojektowanie nowych oznaczeń 

szlaku historycznego – spójny system identyfikacji dla miejsc i budynków historycznie ważnych – 

obecnie istniejący był montowany przez lokalnych aktywistów bez uzgodnień. 

 
Rysunek 10. Wyciąg z animacji – proponowane punkty charakterystyczne, źródło: opracowanie własne. 

 

Kwestie społeczne  

W zakresie kwestii społecznych nieuwzględnionych powyżej, zwrócono uwagę na wartość budynku 

po Gimnazjum nr 10, który stanowi dodatkowy potencjał dzielnicy. W najbliższym czasie zostanie 

zagospodarowany. Istnieją liczne pomysły na zagospodarowanie samego budynku (m.in. szkoła 

muzyczna, biuro obsługi mieszkańca, szkoła salezjańska), jak i boiska (m.in. pętla autobusowa, miejsce 

dla salezjańskich zajęć sportowych). 
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6. Podsumowanie i streszczenie wytycznych funkcjonalnych 

Przedstawione wytyczne funkcjonalne są jedynie syntezą wniosków zgłaszanych przez mieszkańców 

Oruni podczas warsztatów, wywiadów i sond, a także w ankietach. Podczas projektowania konieczne 

będzie skonfrontowanie wyników z odpowiednimi instytucjami miejskimi 

oraz konserwatorem zabytków. 

Streszczenie wytycznych funkcjonalnych dla obszaru Orunia:  

 Ograniczenie lub wyłączenie przestrzeni Rynku z ruchu samochodowego i stref parkowania, 

przesunięcie autobusu z placu; przeniesienie miejsc parkingowych na obrzeża Rynku; 

 Zrównanie przestrzeni, zastosowanie dobrej jakości nawierzchni; zapewnienie ławek i koszy 

na śmieci; 

 Wytworzenie czytelnej, spójnej przestrzeni placu z miejscem dla wydarzeń integrujących 

lokalną społeczność, przestrzenią dla handlu i usług oraz miejscem do rekreacji; 

 Zachowanie historycznego charakteru i nastroju miejsca; podkreślenie zabytkowych 

budynków, nawiązanie do zlikwidowanego tramwaju; zadbanie o lapidarium; 

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

na potrzeby imprez). 


