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Gdańsk - Młode Miasto – Międzynarodowe Warsztaty- 2001-2002
Gdansk - Young City – International Workshop - 2001-2002

ZAŁOŻENIA IDEOWE

Młode miasto – to temat „mieszkać i pracować nad wodą”.

Cele programowe
• - Nowe ekonomiczne wykorzystanie „wody” jest dla nas istotnym elementem rozwoju miasta. Zdegradowane 

tereny proponujemy przekształcić w obszary użytkowania dla funkcji biurowych, turystycznych atrakcji, centrum
biznesu, ekskluzywnych mieszkań.

• Publiczne atrakcje - kina, teatry, centra rozrywki- a także obszary dla sportu i rekreacji  uzupełnić, a raczej 
dopełnić winny program użytkowy obszaru młodego miasta.

Cel przestrzenny
• - wyraźne otwarcie Młodego Miasta na wodę-podstawową atrakcję miejsca,
• - powiązanie, integracja z wartościami przestrzennymi (dominanty) Starego Miasta.

• Kompozycja, zasady kształtowania planu i trzeciego wymiaru 
• - wyraźnie zdeterminowany układ kompozycyjny określający rygory formowania zabudowy, wyznaczający 

reguły gry, umożliwiające konsekwentny rozwój Młodego Miasta w czasie (konieczność narzucenia 
porządkującego systemu modularnego określającego przestrzenne relacje zarówno z miastem jak i zastanym 
porządkiem (linia brzegowa, istniejące obiekty etc).



Gdańsk - Młode Miasto – Międzynarodowe Warsztaty- 2001-2002
Gdansk - Young City – International Workshop - 2001-2002

• W warsztatach wzięły udział następujące zespoły projektowe:

– AIR Jurkowscy (Katowice), 
– Arch-Deco (Gdynia),
– Atelier Loegler (Kraków), 
– Aukett Polska (Warszawa), 
– Chapman Taylor (London), 
– Feddersen Herder Winkelbauer (Berlin), 
– Fugmann&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), 
– ZviHecker (Berlin-TelAviv). 
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KONKLUZJE 

• Rozwój miast nad wodą zorientowany jest na rynek przy mobilizacji prywatnego  kapitału. Dla 
całościowego rozwoju miasta potrzebne są nowe formy jego realizacji, równocześnie ważna jest 
wielka elastyczność w formowaniu programów użytkowych.

• Duże projekty są motorem rozwoju. Różnorodność osiągnąć można przez realizację dużych 
przedsięwzięć (np. EXPO, centra wystawiennicze, itp.). 

• Położenie nad wodą jest zawsze jakąś sytuacją, rynek nieruchomości wykazuje priorytetowe 
zainteresowanie działkami nad wodą. Są one odporne na wahania koniunktury.

• Nowe funkcje na terenach dawnych portowych czy stoczniowych założeń powinny być tak samo 
zróżnicowane jak całe miasto.

• Każda lokalizacja ma swoją szansę – trzeba ją tylko wykorzystać, jakość miejsca trzeba dobrze 
rozpoznać, a potem pozwolić powstać temu kawałkowi  Nowego Miasta. 

• Miasto nad wodą ma swoją oryginalność i jakość. Daje szansę stworzenia dobrych warunków do 
rekreacji życia kulturalnego, handlu etc. Ich jakość gwarantuje krajobraz nad wodą. Zmienność: 
ląd - woda jest jedyną w rodzaju fascynacją, której nie należy zaprzepaścić.

• Miasto nad wodą przekazuje obraz całościowy miasta. Automatycznie miejsca nad wodą są
miejscami prestiżowymi. Są też czynnikiem, warunkiem i synonimem innowacyjności 
współczesnych przekształceń.

• Integracja, jasność i czytelność planistycznej idei są warunkami ponadczasowej ważności 
miasta.
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Obiekt hotelowyw rejonie Milchpeter nad Leniwką
Jems Architekci
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Park biurowo-technologiczny na Drewnicy 
RKW (Rhode, Kellerman, Wawrowsky)



Zespół budynków publicznych po zachodniej stronie Placu 
Solidarności - AIR Jurkowscy Architekci.
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Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku,
Atelier Loegler - 2005

ECS – Idea 

Zwiększenie znaczenia symboli zwycięstwa – Krzyżem stojącym na placu przed terenami stoczni to główne 
przesłanie i idea naszej propozycji. Potrzebę wzmocnienia siły wyrazu historii Solidarności osiągnąć chcemy 
nowymi środkami, skalą otwartej przestrzeni, a nie spektakularną formą samego budynku, tak aby Krzyże 
wybrzmiały mocniej. Ich brzmienie wydobyć winno to co jest przeszłością Solidarności, a także to co ma 
przetrwać być ponadczasowym tj. pamięć o wydarzeniach tamtych lat. 
Odzyskanie wolności dzięki ruchowi Solidarność, wolność nie tylko dla Polski lecz i też dla wielu krajów Europy i 
wskazanie drogi dojścia do niej dla innych narodów Świata, winno być upamiętnione w architektonicznej formie, 
łatwo zrozumiałej dla wszystkich i ponadczasowej. 
Główną myślą przewodnią naszej propozycji, jest stworzenie urbanistycznego (krajobrazowego) założenia 
przestrzennego, w którym środki wyrazu ograniczone pozostają do minimum – wzbogacając emocjonalne 
przeżycia!

To krajobrazowe założenie podkreślić ma wagę przesłania, którego siłą jest znaczenie tego co jest i co powstało 
jako rezultat spontanicznego zaangażowania ludzi tamtych czasów. 
Zachowany symboliczny wymiar pomnika ma docierać do następnych pokoleń także dzięki sile 
architektonicznego znaku nowego obiektu – znaku prostego, zrozumiałego, wolnego od aktualnej mody. Ma on 
stale przypominać, swą łatwo kodującą się formą, że Gdańsk i Polska, dzięki wydarzeniom z sierpnia 1980 roku, 
jeszcze silniej niż przedtem, związały się z Europą i Światem!
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Atelier Loegler - 2005

Związane z tymi wydarzeniami obiekty - brama stoczniowców Nr 2, budynek BHP, a ponad wszystko 

Trzy Krzyże – wciągnięte zostają wraz z obiektem ECS w całościową przestrzenną kompozycję, której 

symboliczną wymowę determinuje:

„fontanna pamięci” – wodny znak łączący Plac Solidarności z budynkiem BHP i bramą Nr 2,

„ściana nadziei” – porośnięte zielenią skrzydło projektowanego budynku usytuowane wzdłuż północnej granicy 
działki; 

„meander wolności” – uwięziona w szklanej klatce wstęga biało-czerwonej flagi, 
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Renato Rizzi
SOLIDARNOŚĆ FORMY ARCHITEKTURY GDAŃSK TWARZ, OBLICZE
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Czesław Bielecki 
PRZESTRZEŃ SOLIDARNOŚCI
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Marek Jancelewicz, Zbigniew Pomaz, Marek Stępniak, 
Mirek Hrynkiewicz, Andrzej Macur

KU  WOLNOŚCI



Gaetano Pesce
ARCHITEKTURA, PLURALIZM I DEMOKRACJA



Szczepan Baum, Andrzej Kwieciński, Bazyli Domsta, Jacek Droszcz
Zbigniew Kowalewski, Katarzyna Lipińska, Jarosław Potocki

SYMBOLIKA, TREŚĆ I FORMA DROGI DO WOLNOŚCI



Roman Dziedziejko, Mikołaj Kadłubowski,
Michał Leszczyński, Krzysztof Mycielski

SOLIDARNOŚĆ JAKO DROGA DO WOLNOŚCI CZŁOWIEKA



John Gosling - TWORZENIE NOWEJ  PRZESTRZENI OZNACZA 
INTELIGENTNE POŁACZENIA



Andreas Reidemeister Sebastian Wagner
DEMOKRACJA I PRZESTRZEŃ DEMOKRACJI: FUNKCJA I SYMBOL
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Piotr Mazur, Wojciech Targowski, Antoni Taraszkiewicz
DROGA DO WOLNOŚCI



Europejskie Centrum Krajów Nadbałtyckich
Atelier Loegler - 2006

Położony w rejonie północnego odcinka „Promenady do Wolności”, kompleks budynków ma stać się
Europejskim Centrum Organizacji Państw Bałtyckich.

Jego zasadniczy program funkcjonalno – użytkowy tworzyć mają:
•Centrum Giełdowo – Bankowe
•Centrum Organizacji i Instytucji Finansowo – Handlowych
•Siedziba Konsulatów i Przedstawicielstw miast i regionów bałtyckich oraz miast partnerskich
•Galeria promocji handlowej krajów bałtyckich 
•Hotel
•Wielofunkcyjne Centrum Widowiskowo – Kongresowe 

Bliskość i przestrzenne powiązanie tych obiektów nadaje temu zespołowi urbanistycznemu specyficzny 
charakter  i szczególną rangę. Skomponowane jako jedna całość „Europejskie Centrum Organizacji Państw 
Bałtyckich” staje się ważnym elementem kompozycji Młodego Miasta.
Prestiżowe położenie tego urbanistycznego kompleksu w strukturze przestrzennej Młodego Miasta staje się
symbolem nowej aktywności Gdańska w skali europejskiej. Kompleks „Europejskiego Centrum Organizacji 
Państw Bałtyckich” jest kluczową pozycją w strategii rewitalizacji terenów dawnej stoczni a w kompozycji 
urbanistycznej Młodego Miasta jest nową formą realizacji historycznych intencji w rozwoju przestrzennej 
struktury całego miasta. W  świetle doświadczeń w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych „operacja”
wprowadzenia wielofunkcyjnych struktur jest dużo bardziej efektywna aniżeli monofunkcjonalne projekty. 
Kreują one specyficzną identyfikację i aktywność miejsca. To stwierdzenie uzasadnia różnorodność propozycji 
programowej dla „Europejskiego Centrum Organizacji Państw Bałtyckich”.



Europejskie Centrum Krajów Nadbałtyckich
Atelier Loegler - 2006

Podstawą do skonstruowania programu kompleksu był fakt istnienia w Gdańsku i Trójmieście siedemnastu 
organizacji różnych krajów bałtyckich , których koncentracja w jednym miejscu może stać się rozstrzygającym 
czynnikiem przywracającym Gdańskowi jego priorytetową pozycję w rodzinie nadbałtyckich miast.
Do grona wspomnianych organizacji należą między innymi:

•Union of Baltic Cities (UBC)
•Helsinki Commission (HELCOM)                                    
•Baltic Sea States Subregional Co-oeration (BSSSC)                          
•Baltic Alliance of Regional Institution (BARDI)
•Baltic Trade Centre Karlskrona – Gdynia
•Polsko – Szwedzka Izba Gospodarcza
•Konsulaty państw bałtyckich (lub ich oddziały ) Niemiec,                
•Duńskie Biuro Handlowe  (Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii,  Rosji, Estonii, Łotwy, Litwy )
•Visions and Strategies Around the Baltic (VASAB 2010)
•Agendy działające obecnie za granicą: 2 Organizacje:

•Baltic 21 ( z siedzibą w Szwecji),  Baltic Sea Tourism Commission ( z siedzibą w Szwecji)

Architektoniczna koncepcja zespołu, która tworzy kompleks „Europejskiego Centrum Organizacji Państw 
Bałtyckich” zasadza się na stworzeniu przestrzennej kompozycji będącej wynikiem urbanistycznych przesądzeń. 
Różnorodność form, materiałów, kontrast pomiędzy pełnymi a transparentnymi płaszczyznami, rzeźbiarskość
form i odmienność języka architektury zespaja stylistyczna jedność.

Dzięki temu spójność całego kompleksu jest wyraźnie odczytywalna, a atrakcyjność przestrzenna stanowi 
o walorze kompozycyjnym całości.
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Shipyard City Gdańsk,
Atelier Loegler i Archi Plan - 2010
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1. WSTĘP.

Miejsca nad wodą moją swoją rangę i oryginalną jakość dzięki infrastrukturze, dobrym wyposażeniu w elementy 

służące spędzaniu wolnego czasu, kulturze i handlowi.  

Te zurbanizowane przestrzenie charakteryzują się powiązaniem z wysoką jakością wodnego pejzażu. 

Fascynacją jedyną w swoim rodzaju koegzystencją elementów wody  i lądu.

Są miejscami prestiżowymi, tworzącymi obraz miasta. 

Dla image miasta są elementem marketingowym i synonimem innowacyjności i zdolności do modernizacji. 

Ekonomiczna i urbanistyczna siła „waterfrontów” pobudza wolę ich modernizacji przez prywatnych developerów, 

których działanie zawsze winno służyć dobru publicznemu!



Shipyard City Gdańsk,
Atelier Loegler i Archi Plan - 2010

CEL OPRACOWANIA 

próba zdefiniowania zasad strategii działań developera zmierzających do rehabilitacji cennych postoczniowych 

terenów poprzez:

•intensywne gęste użytkowanie stoczniowych – portowych rewirów! (Kompaktowe miasto!)

•stworzenie nowych formy zamieszkiwania;

•określenie zasad zarządzania projektem – tj. koordynacja wszystkich aktywności poszczególnych inwestorów 

(szczególnie dla dużych projektów);

•stworzenie warunków do kreatywnego (aktywnego) „użytkowania” pozyskanego dla miasta, obszaru;



Shipyard City Gdańsk,
Atelier Loegler i Archi Plan - 2010

IDEA – główna myśl przewodnia proponowanej strategii.

•Odzyskanie waterfrontu dla rozwoju śródmieścia miasta – szansa dla rozbudowy;

•Punkt ciężkości dla śródmieścia z mieszkaniami, biurami, usługami, restauracjami, handlem;

•Wysoka atrakcyjność dzięki współdziałaniu interesującej architektury z morską atmosferą, mieszkaniami i 

biurami w połączeniu z dobrą dostępnością komunikacyjną;

•Turystyczne użytkowanie (nadbrzeża) na styku z wodą – magnes dla publiczności;

•Atrakcyjna zabudowa mieszkaniowa nad wodą w budynkach o złożonych programach funkcjonalnych;

•Obiekty kultury – nowym symbolem; adaptacja hali na cele kulturalne;

•Promenady – nad waterfrontem;

•Wymogi ochrony środowiska – odpowiedzialne planowanie (zieleń, zmiana jakości życia);

•Socjalna infrastruktura;

•Przewaga użytkowania: turystyka z morskimi projektami kultury, gastronomii, hoteli, wodnych sportów etc;
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NOWE ADRESY. 

Portowe miasta znalazły się w kryzysowych sytuacjach. Nowe adresy nad wodą są miejscami, gdzie 

szczególnie ważne inwestycje wyznaczają „lokalną” przyszłość.  Zmiany piętrzą zawsze niepewności. W 

świadomości społeczeństwa stare miasta portowe zmieniają się bardzo powoli. 

Tęsknota za utraconym jest oczywistością, zanim akceptacja zmian staje się rzeczywistością. Nie do pominięcia 

jest też aspekt ekologiczny nowego użytkowania dawnych terenów portowych.

Oszczędne „obejście się” z powierzchnią i dawną substancją budowlaną godne jest wsparcia. Bardzo często 

wartościowe istniejące obiekty są znaczącym „punktem ciężkości” rozwoju, podobnie jak wielkie historyczne i 

społeczne wydarzenia.

Rozwój od środka to także stworzenie „nowych adresów” na miejscach zdewastowanych i przyległych do 

śródmieścia miasta. 

Ostatnie dwa dziesięciolecia potwierdzają, że wieloletnie sukcesy są wynikiem głębokiego przekonania o 

konieczności rozwoju miasta, „od środka”.
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