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Działania partycypacyjne z mieszkańcami polegające na mapowaniu lokalnego DNA Nowego Portu i 

tworzeniu Kompasu rozwoju dla dzielnicy realizowane są w ramach projektu INTERREG Baltic Sea Region 

UrbCulturalPlanning, który poświęcony jest planowaniu kulturowemu w miastach Regionu Morza 

Bałtyckiego.  

Wstęp. O programie UrbCultural Planning  

Raport podsumowuje dwa procesy partycypacyjne, które miały miejsce w dzielnicy: mapowanie 

lokalnego DNA Nowego Portu i tworzenie Kompasu – Wizji Dzielnicy. Działania te prowadził 

Instytut Kultury Miejskiej w ramach międzynarodowego projektu UrbCulturalPlanning. Projekt 

UCP skupia 13 partnerów z krajów usytuowanych wokół Morza Bałtyckiego i finansowany jest z 

środków międzynarodowego projektu INTERREG Baltic Sea Region. Partnerskie kraje to: Łotwa, 

Dania, Norwegia, Finlandia, Polska, Niemicy i Rosja (Obwód Kaliningradzki). W każdym z tych 

krajów, w wybranych miejscowościach, prowadzone są działania z mieszkańcami mające na celu 

wzmocnienie ich wpływu na rozwój dzielnicy. Po raz pierwszy urbaniści, architekci, planiści, 

animatorzy i menedżerowie kultury testują w swoich krajach metody planowania kulturowego 

włączające lokalną społeczność w proces kształtowania ich najbliższej okolicy.  

Czym jest planowanie kulturowe?  

Planowanie kulturowe ma pomóc w znalezieniu odpowiedzi na wyzwania stojące przed 

współczesnym miastem, wzmocnić rozwój miasta poprzez identyfikację mieszkańców z ich 

najbliższą okolicą, zwiększyć kulturotwórczy potencjał jego poszczególnych dzielnic, a następnie 

efektywnie wykorzystać ten potencjał na różnych poziomach zarzadzania miastem. 

Instytut Kultury Miejskiej jest jednym z partnerów pilotażowego projektu 

UrbCulturalPlanning dotyczącego planowania zmian w przestrzeni miejskiej za pomocą 

mapowania kulturowego, spacerów badawczych, wykorzystywania gier, nowych 

technologii i działań artystycznych. Planowanie kulturowe skupione jest na dialogu z 

mieszkańcami na temat ich potrzeb i marzeń dotyczących zmieniania miejskich przestrzeni, w 

których żyją. Narzędzia i metody, w tym celu stosowane przez planistów, wywodzą się z obszaru 

kultury. W Gdańsku działania projektu Urb Cultural Planning skupiają się na sprawdzeniu i 

wdrożeniu możliwości oferowanych przez planowanie kulturowe w procesie ożywienia dwóch 

dzielnic: Starego Przedmieścia i Nowego Portu.  

W ramach działań UrbCulturalPlanning w Gdańsku sięgnęliśmy do narzędzia, które z 

powodzeniem, od czterech lat, wspiera organizatorów i organizatorki oddolnych działań w 

realizacji swoich pomysłów. To program Otwarty IKM, w ramach którego mieszkańcy i mieszkanki 

Gdańska mogą zgłaszać swoje inicjatywy, pomysły i projekty. Realizowane są one przy 



 

 

organizacyjnym i instytucjonalnym wsparciu Instytutu Kultury Miejskiej. W 2019 roku Otwarty IKM 

rozwinął swoją formułę o działania w przestrzeni miejskiej: na Siedlcach i Placu Kobzdeja.   

Korzystając z doświadczeń Otwartego IKM adaptujemy jego formułę do programu 

UrbCulturalPlanning. Inicjatywy mieszkańców Nowego Portu zgłoszone do najbliższej edycji 

Otwartego IKM otrzymają wsparcie finansowe i merytoryczne Instytutu Kultury Miejskiej. Projekty 

będą realizowane poprzez szeroko rozumiane działania kulturowe i muszą odbywać się w 

przestrzeni dzielnicy.  

W procesie przygotowania do działań z mieszkańcami przeprowadziliśmy kilka spotkań 

warsztatowych, które pozwoliły na zmapowanie lokalnego DNA Nowego Portu, lepsze 

poznanie dzielnicy, jej potencjału, tożsamości, aktywności kulturalnej mieszkańców, 

kulturotwórczej roli różnorodnych aktorów życia społecznego w dzielnicy. Dzięki warsztatom 

wypracowaliśmy również kompas projektu wskazujący kierunek i ramy dalszych działań, a 

przede wszystkim wspólne wartości, na których powinny opierać się działania w dzielnicy.  

Poniżej znajdują się wyniki i podsumowanie dotychczasowych działań projektu 

UrbCulturalPlanning w Nowym Porcie.  

Planowanie kulturowe – co to jest? 

Planowanie kulturowe to proces, który oferuje alternatywne podejście do formalnego procesu 

planowania przestrzennego, który obecnie, najczęściej oparty jest na długofalowym i odgórnym 

planowaniu infrastruktury i inwestycji. Poprzez działania projektu UrbCulturalPlanning i 

zrealizowanie specjalnej edycji programu Otwarty IKM w Nowym Porcie chcemy wzmocnić 

elementy partycypacyjne i interwencyjne procesu zmian w przestrzeni miejskiej.  

Planowanie kulturowe – cztery kluczowe elementy 

Planowanie kulturowe oparte jest na czterech kluczowych elementach.  

(1) Bazuje na wartościach, potencjałach dzielnicy (fizycznych/infrastrukturalnych) oraz 

wspólnocie (ludzkiej/kulturowej) rozumianych jako ludzkich ramach odniesienia do 

przeprowadzenia zmiany strategicznej. Podejście to obejmuje aspekty zaangażowania, 

zasobów, tożsamości, dzielenia się odpowiedzialnością i poczuciem sprawczości.  

(2)  Wykorzystaniu sprawczych cech procesów kulturowych, branż kreatywnych oraz 

atraktorów kultury i atrakcji kulturowych w celu stworzenia i wzmocnienia tożsamości 

społeczności i zakomunikowania procesu zmiany, w który może zaangażować się duża 

część społeczności.  



 

 

(3) Wykorzystaniu sztuki i kultury do stymulowania innowacji i zaangażowania społeczności 

w procesy kulturotwórcze, co pozwala stymulować powstawanie innowacji społecznych, 

współtworzenie oraz wymianę wiedzy.  

(4) Wszystkiego, co pozwala na zinterpretowanie potrzeby tworzenia miast 

zrównoważonych w oparciu o kulturę dzielenia się zasobami, umiejętnościami, wizją, 

środowiskiem i infrastrukturą miejską.  

Proces Planowania Kulturowego składa się z pięciu głównych faz: 

1. Mapowanie lokalnego DNA – Tworzenie map kulturowych i urbanistycznych z udziałem 

interesariuszy/artystów i społeczności, które ma na celu stworzenie zestawu informacji na temat 

dzielnicy – jej  charakteru, tożsamości, zasobów np. przez tworzenie emocjonalnych map 

dzielnicy, pomocnych w dalszym procesie 

2. Wizja/Kompas - Współtworzenie  podczas warsztatów z mieszkańcami zestawu kierunków i 

ważnych aspektów lokalnej tożsamości  które łącząc przeszłość i przyszłość wskazują możliwe 

zmiany w dzielnicy wykorzystując w tym celu środki artystyczne, gamingowe, cyfrowe. 

3. Projektowanie - Organizowanie otwartych, włączających i ko-kreacyjnych spotkań 

pozwalających na projektowanie konkretnych działań z udziałem kluczowych grup 

użytkowników/grup mieszkańców. Na przykład: dzieci/młodzieży; tworzenie 

projektów/programów, których celem jest transformacja przestrzeni miejskiej oparta na kulturze. 

4. Realizacja i zarządzanie - Stały proces dialogu ze społecznością i miastem/interesariuszami 

oraz partnerami zewnętrznymi, a także współzarządzanie wybranymi projektami obejmującymi 

wielu interesariuszy. 

5. Zakotwiczenie/Rozpowszechnienie/Strategia uczenia się - Trwałość (społeczna, 

urbanistyczna, infrastrukturalna) jako klucz do zapewnienia długotrwałego partnerstwa oraz 

włączenie projektu do programów strategicznych miasta/regionu. Sposób rozpowszechniania i 

utrwalania wiedzy o planowaniu kulturowym wśród decydentów w mieście.  

Dotychczas przeprowadziliśmy dwa pierwsze etapy procesu: Mapowanie lokalnego DNA i 

Tworzenie kompasu/wizji dzielnicy. 

Planowanie kulturowe w Nowym Porcie 

Podczas planowania kulturowego w Nowym Porcie chcemy zaangażować nieaktywnych 

mieszkańców i stosując nowe narzędzia partycypacyjne wzmocnić ich odpowiedzialność za 

wspólną przestrzeń. Głównymi celami planowania kulturowego w Nowym Porcie są: 



 

 

1. Zaangażowanie lokalnych mieszkańców w proces rewitalizacji dzielnicy, 

2. Wzmocnienie współpracy lokalnych aktorów (instytucji, organizacji pozarządowych, 

mieszkańców, grup nieformalnych, lokalnych aktywistów) wokół wspólnych / otwartych działań, 

co w konsekwencji ma stworzyć potencjał do zmian, 

3. Poprawa komunikacji dotyczącej planowanych inwestycji publicznych i prywatnych w 

przestrzeni publicznej. 

Charakter dzielnicy 

Nowy Port położony jest w północnej części Gdańska, od Zachodu i Południa sąsiaduje z 

dzielnicami mieszkaniowymi - Brzeźnem i Letnicą, od Wschodu z Martwą Wisłą i (przez wodę) z 

Twierdzą Wisłoujście, której zachodni szaniec znajduje się na terenie Dzielnicy. Funkcjonująca 

do 2016 roku przeprawa promowa stanowiła istotne połączenie pomiędzy brzegami Martwej 

Wisły zarówno dla mieszkańców jak i turystów. Od północy, pomimo fizycznej bliskości, tereny 

portowe odcinają go od Martwej Wisły. Dzielnica liczy aktualnie 10 tyś. mieszkańców, co sytuuje 

Nowy Port jako dzielnicę średniej wielkości w skali miasta.  

Nowy Port to jedna z historycznych części Gdańska, która powstała jako dzielnica 

robotnicza i przemysłowa. Obecnie zmienia ona swój charakter i zmienia się w dzielnicę 

mieszkalną, zachowując przy tym silną tożsamość lokalną nawiązującą do pobliskiego brzegu 

morskiego i portu. Ważną rolę w jej funkcjonowaniu i postrzeganiu odgrywa sąsiedztwo terenów 

przemysłowych i składowych stoczni, w tym terenów częściowo Zarządu Morskiego Portu 

Gdańsk SA (GPR Miasta Gdańska, 2019). 

Infrastruktura społeczna w dzielnicy jest dobrze rozwinięta. Znajdują się tu przedszkola, 

szkoła podstawowa, szkoły średnie oraz uczelnia wyższa (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa). W 

dzielnicy znajduje się kilka rozpoznawalnych instytucji kulturotwórczych, takich jak Centrum 

Sztuki Współczesnej Łaźnia, czy Dom Sąsiedzki. W związku z tym istnieje wiele działań 

społeczności i inicjatyw oddolnych oraz wyrazów sztuki ulicznej. Odsetek ludności Nowego Portu 

w wieku produkcyjnym jest wyższy niż średnia dla całego miasta (65,3%; dla porównania w 

mieście Gdańsku 62,6%). Istotny odsetek to również osoby starsze, w wieku poprodukcyjnym 

(18,7%), zaś najmniejszy to ludność wieku przedprodukcyjnym (16%) (Diagnoza potrzeb…, 

2016). W dzielnicy skupiają się problemy społeczne - takie jak: bezrobocie, wyuczona 

bezradność, alkoholizm, niskie wykształcenie - w większej skali niż w pozostałych dzielnicach, co 

zauważają też sami mieszkańcy. 

Metodologia 



 

 

Pierwszy etap planowania kulturowego obejmuje mapowanie lokalnego DNA Nowego Portu, 

które jest sposobem na zaangażowanie lokalnych społeczności i kluczowych interesariuszy w 

proponowanie pomysłów, na to jak transformacja miast może stać się procesem bardziej 

zrównoważonym społecznie i gospodarczo. Mapowanie DNA jest pierwszym krokiem do udanej 

rewitalizacji opartej na kulturze. Lia Ghilardi socjolog miejski definiuje tę metodę jako: 

„Zorientowane na mieszkańców podejście do rozwoju lokalnego i tworzenia przestrzeni 

miejskich oparte na głębokim zrozumieniu lokalnej kultury, zasobów społecznych i 

gospodarczych, jego społeczności i DNA miasta (...)  

Celem tego eksperymentalnego podejścia do wyzwań miejskich jest to, że dzięki niemu można 

uzyskać głębszą wiedzę i zrozumienie potrzeb lokalnej społeczności, sposobu działania 

dzielnicy, jej unikalnych zasobów, wartości, dziedzictwa, interakcji społecznych i estetyki. 

Jest to sposób na współtworzenie miasta korzystając z lokalnej wiedzy. Mapowanie jest również 

sposobem eksperymentowania z alternatywnymi rozwiązaniami.” 

Podczas tego procesu staraliśmy się zrozumieć, w jaki sposób dzielnica funkcjonuje (i jak 

funkcjonowała w przeszłości), jak można odkryć na nowo jej unikalność (tj. to, co jest dla niej 

wyjątkowe), pomóc w przemyśleniu jej ‘specjalizacji’ oraz wzmocnieniu tożsamości. 

W okresie od maja do października 2019 prowadzone były następujące mapowania:   

• spacery fotograficzne – przeprowadzone w maju 2019 r. przez studentów Wydz. 

Architektury Politechniki Gdańskiej. Spacery przeprowadzali studenci polscy i zagraniczni 

(w sumie 17 narodowości); wynikiem tego działania są zdjęcia ilustrujące cechy dzielnicy,  

• mapę powiązań społecznych – mapa ta została stworzona na podstawie informacji 

otrzymanych od lokalnych aktywistów działających w dzielnicy, 

• mapę emocjonalną dzielnicy – stworzona na podstawie rozmowy z mieszkańcami i 

mieszkankami Nowego Portu w różnym wieku. Mieszkańcy i mieszkanki pracowali z mapą 

Nowego Portu, co pozwoliło na wskazanie istotnych dla nich miejsc, takich z którymi wiążą 

się emocje i wspomnienia, 

• analiza mocnych stron i problemów dla Nowego Portu – tzn. analiza silnych i słabych 

stron, szans i zagrożeń, to analiza ta została wypracowana podczas warsztatów dla 

aktorów działających w dzielnicy: mieszkańców, aktywistów, przedstawicieli lokalnych, 

fundacji i stowarzyszeń 

http://www.noema.org.uk/who-we-are


 

 

Druga część procesu dotyczyła współtworzenie kompasu – wizji dzielnicy. Pracowaliśmy nad 

nią wspólnie podczas warsztatów, w czasie których określaliśmy ramy dla przyszłych projektów i 

zastanawialiśmy się jakie grupy społeczne, miejsca i emocje towarzyszyć będą działaniom 

artystycznym w przestrzeni miejskiej. W spotkaniu uczestniczyło blisko 30 osób, wśród których 

znalazły się osoby aktywnie działające w dzielnicy, nowi mieszkańcy, osoby zawodowo zajmujące 

się rozwojem dzielnicy (urzędniczki, architekt, prezes stowarzyszenia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemy i potencjały, szanse i wyzwania 

 

Podczas warsztatów z lokalnymi aktorami wypracowana została analiza silnych i słabych stron, 

szans i zagrożeń dla dzielnicy:  

 

MOCNE STRONY 

• aktywność mieszkańców, współdziałanie, 

aktywne organizacje i oddolne inicjatywy  

• aktywna w kulturze młodzież (street art, Youth 

Point)  

• lokalne biznesy jako miejsca spotkań 

• działania Łaźni i IKM 

• wydarzenia w przestrzeni publicznej gromadzące 

mieszkańców działania kulturalne 

• miejskość, kamienice  

 

SŁABOŚCI 

• konflikty i problemy z komunikacją i 

współpracą, problem z dostępem do informacji 

• brak odpowiedzialności za wspólną przestrzeń 

(wandalizm, kradzieże, śmieci)  

• niewykorzystany potencjał miejsc  

• nagromadzenie grup wykluczonych społecznie 

• brak wiary w zmianę, obawa przed nowym  

 



 

 

 

SZANSE 

• współpraca i rozwiązanie konfliktów między 

organizacjami  

• nowe inwestycje i poprawa istniejących (początek 

zmian)  

• zieleń i tereny rekreacyjne  

• współpraca z biznesem (CSR1, Port)  

• inwestycje ze strony miasta (rewitalizacja i 

partnerstwa publiczno-prywatne) 

 

ZAGROŻENIA 

• szybka transformacja, gwałtowne inwestycje 

• gentryfikacja 

• złe wzorce społeczne / nawyki  

• izolacja, brak integracji sąsiedzkiej 

• utrata sensu / lokalnego duch dzielnicy  

 

Nowy Port postrzegany jest jako dzielnica oddalona od centrum miasta (chociaż jest to bardziej 

odczucie niż odległość fizyczna), o negatywnym wizerunku, gdzie wiele budynków mieszkalnych 

jest w złym stanie technicznym. Jednocześnie ‘miejskość’ i specyficzna tkanka urbanistyczna 

dzielnicy postrzegana jest jako walor. 

Część mieszkańców pesymistycznie widzi przyszłość swoją i obszaru, w którym żyją. 

Potencjalnym źródłem konfliktu może być opór mieszkańców przed szybkimi zmianami (np. 

likwidacja nielegalnych garaży), w zderzeniu z chęcią aktywistów do zmiany wizerunku dzielnicy. 

Jako zagrożenia wskazano obawę przed gentryfikacją zbyt szybką transformacją, która może 

doprowadzić utraty lokalnego duch dzielnicy. Jednocześnie w dzielnicy działa szeroka i 

różnorodna grupa aktywistów, którzy ufają istniejącym instytucjom kultury. W przestrzeni 

publicznej odbywają się liczne wydarzenia i gromadzące mieszkańców, działania kulturalne. W 

dzielnicy można zaobserwować aktywne organizacje i oddolne inicjatywy kulturalne, w tym 

również z udziałem młodzieży (np. street art., Youth Point). 

Większość mieszkańców Nowego Portu pokłada duże nadzieje w skutkach  procesu rewitalizacji. 

W rezultacie z jednej strony widzimy niewykorzystany potencjał miejsc i brak dbałości o 

wspólną przestrzeń, a drugiej widzimy szansę na partnerstwo miasta z mieszkańcami i 

inwestorami (zarówno lokalnymi biznesami jak i dużymi przedsiębiorstwami takimi jak Zarząd 

Portu).  

Szczególnie miejsca w dzielnicy 

 
1 Corporate Social Responsibility – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 



 

 

Poprosiliśmy mieszkańców Nowego Portu, aby wskazali nam na mapie miejsca, z którymi wiążą 

się szczególnie emocje, doświadczenia i wspomnienia. W ten sposób powstała mapa 

emocjonalna dzielnicy, na której można zobaczyć: 

• Miejsca, które interesują mieszkańców, ale są dla nich niedostępne 

• Miejsca, które według mieszkańców najlepiej oddają atmosferę dzielnicy 

• Miejsca, które według nich powinno się zburzyć/zniszczyć 

• Miejsca, które zasługują na zachowanie 

• Miejsca, które są dzielnicy potrzebne 

• Miejsca spotkań 

• Ulubione miejsca mieszkańców 

• Najlepsze trasy na spacery i ciekawe widoki  

Najczęściej na mapach pojawiają się okolice nabrzeża portowego, latarni morskiej, przystanku 

komunikacji miejskiej Marynarki Polskiej, ulica Wolności i restauracja Perła Bałtyku, budynek 

dawnego Morskiego Domu Kultury. 

Na spacery i podziwianie widoków najczęściej mieszkańcy wybierają latarnię morską i 

nabrzeża, z których można zobaczyć Twierdzę Wisłoujście, gdzie często podczas spacerów 

trafiają na znajomych z dzielnicy. Oprócz tego, nowoporcianie lubią odwiedzać też lokalną 

gastronomię pizzerie, cukiernię Baccate i restaurację Perła Bałtyku - tam też najczęściej 

spotykają się ze znajomymi. Ludzie młodzi lubią spotykać się w okolicach Jordanki i Placu 

Gustkowicza. Lubią także pójść do Kinoportu - małego kina prowadzonego przez Centrum Sztuki 

Współczesnej Łaźnia i odwiedzać lokalne kościoły. Za najbardziej potrzebne w dzielnicy 

mieszkańcy uznają głównie szkoły i przedszkola oraz zajezdnię tramwajową, która symbolicznie 

łączy dzielnicę z resztą miasta dzięki tramwajom jeżdżącym często do późnych godzin 

wieczornych. Ważne są miejsca, w których można spędzać czas wolny – jak odnowione 

nabrzeża, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Jako warte zachowania mieszkańcy wskazują 

zabytkową latarnię morską i pojedyncze miejsca jak Kościoły, sklepy, Perła Bałtyku, siedziba 

Rady Dzielnicy, Dwór Fischera, ale też obszar całej dzielnicy ze względu na jej wyjątkowy 

charakter, często nazywany “miastem w mieście”. Jako symboliczne “wizytówki” dzielnicy 

mieszkańcy Nowego Portu uznają szczególnie nabrzeża i latarnię morską oraz tzw. “bramę do 

Nowego Portu” i mural “Nowy Bronx” znajdujący się przy ulicy Marynarki Polskiej, plac Wolności 

i plac Gustkowicza, szkoły i kościół. Wiele wspomnień wiąże się z budynkiem dawnego Morskiego 

Domu Kultury, Szkoła Podstawową nr. 55, terenami portowymi, ale też cmentarzem, który 

przypomina o tych, którzy już odeszli.  



 

 

Mieszkańcy chcieliby móc wejść ponownie do budynku Morskiego Domu Kultury, w którym 

obecnie znajduje się Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa. Interesuje ich kompleks ceglanych 

budynków między ulicą Kasztanową i Wyzwolenia, których części jest użytkowana przez Straż 

Graniczną, a częściowo wydaje się opuszczona. 

Miejsca niechciane, które według mieszkańców powinny zostać zniszczone to najczęściej 

garaże znajdujące się przy skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Kasztanowej. Negatywne emocje 

wiążą się też z podwórkami i ulicą Strajku Dokerów, opuszczone budynki przy siedzibie straży 

pożarnej (ul. Na Zaspę), pusta działka przy ul. Wilków Morskich/Oliwskiej. Także nowoporcki 

falowiec przy ul. Wyzwolenia wywołuje u niektórych negatywne emocje.  

Pełna interaktywna mapa znajduje się pod adresem: 

https://drive.google.com/open?id=1YOaf2csMM-OO48KvT7cYNNqpzXG9UDgg&usp=sharing 

Ważni ludzie i organizacje w Nowym Porcie 

W trakcie naszego poznawania społeczno-kulturalnego DNA dzielnicy powstała ciągle 

rozwijająca się mapa lokalnych aktywistów i organizacji, które mają wpływ na to, co w dzielnicy 

się dzieje. Lokalna społeczność jest ze sobą zżyta i przypominać może małe miasto, w którym 

zna się i spotyka na co dzień wiele osób, a większość potrzeb życiowych - jak praca, zakupy, 

nauka w szkole, życie towarzyskie - zaspokaja najbliższe otoczenie.     

Charakterystyczne dla tej dzielnicy są liczne wewnętrzne powiązania między aktorami – 

wiele osób zna się, współpracuje ze sobą, organizacje i instytucje z różnych sektorów 

(prywatnego, publicznego i pozarządowego) są w kontakcie i zdarza im się wspólnie realizować 

projekty, ale pojawiają się też konflikty i nieporozumienia. 

W Nowym Porcie działa kilka organizacji pozarządowych skupiających aktywnych 

mieszkańców i sympatyków dzielnicy. Stowarzyszenie 180 stopni prowadzi działania społeczno-

kulturalne z młodzieżą inspirowane muzyką, sztuki i kulturą uliczną. W 2019 roku przy wsparciu 

Biura Rozwoju Gdańska administrującego proces rewitalizacji dzielnicy otwarto Youth Point, w 

którym członkowie stowarzyszenia organizują warsztaty, zajęcia i pomoc psychologiczną dla 

młodzieży, miejsce posiada też własne małe studio nagraniowe. Aktywna lokalnie jest także 

Galeria Społecznie Zaangażowana - Mewka oferuje bardzo dużo w niewielkim lokalu – warsztaty 

i wystawy z myślą o mieszkańcach i historii miejsca. Jednym najdłużej działających stowarzyszeń 

jest Dom na Skraju, będący miejscem, gdzie dzieci potrzebujące pomocy mogą rozwijać swoje 

pasje, ale też z pomocą wolontariuszy odrabiać lekcje. Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki 

https://drive.google.com/open?id=1YOaf2csMM-OO48KvT7cYNNqpzXG9UDgg&usp=sharing


 

 

administruje Domem Sąsiedzkim, gdzie odbywają się spotkania lokalnych grup np. klubu rodzica, 

klubu seniora Delfin, ale też wystawy, warsztaty, a także nasze spotkania z mieszkańcami 

podczas mapowania dzielnicy. Stowarzyszenie Świętego Brata Alberta zajmuje się pomocą 

osobom ubogim i bezdomnym. Siedem lat temu powołano z inicjatywy radnej Beaty Dunajewskiej 

- Pakt dla Nowego Nowego Portu - łączący organizacje i instytucje miejskie, które działają na 

rzecz lokalnej społeczności.                                                                              

Wyjątkową cechą dzielnicy jest aktywność lokalnych przedsiębiorstw, które wspierają 

działania na rzecz dzielnicy, a miejsca takie jak Perła Bałtyku są ogniskiem wielu oddolnych 

inicjatyw rodzących się podczas spotkań w restauracji. W latarni morskiej funkcjonuje prywatne 

muzeum.  

Swoją siedzibę w dzielnicy Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna, której 

udziałowcami są głownie Skarb Państwa i miasto Gdańsk - w opinii mieszkańców często pojawia 

się jako wielki nieobecny, który rzadko angażuje się w życie dzielnicy. 

 W sektorze publicznym ważną rolę odgrywa Biuro Rozwoju Gdańska odpowiedzialne za 

program rewitalizacji dzielnicy oraz Gdańskie Nieruchomości będące administratorem mieszkań 

i budynków komunalnych znajdujących się na terenie dzielnicy. W przyszłości bardzo dużą rolę 

będzie odgrywać Wydział Rozwoju Gospodarczego zajmujący się przygotowaniem, 

negocjowaniem umowy i planów z prywatnym inwestorem w ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego. Wydział Rozwoju Społecznego wspiera działania Domu Sąsiedzkiego, monitoruje 

wdrażanie rewitalizacji w dzielnicy, nadzoruje, utrzymanie placówki edukacyjne, przygotowuje 

spotkania prezydenta z mieszkańcami (przynajmniej raz w kadencji). Ponadto współpracuje z 

Radą Dzielnicy w sprawach projektów i inicjatyw społecznych i wspiera inicjatywy lokalne oraz 

projekty z budżetu obywatelskiego.  

W dzielnicy działa całodobowo Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewniający m.in. 

ratowniczą pomoc psychologiczną, społeczną, pedagogiczną oraz informacyjną dla mieszkańców 

doświadczających trudnych sytuacji życiowych. 

Ważne dla życia dzielnicy są szkoły: podstawowa nr 55 i liceum nr IV oraz przedszkola. 

W dawnym budynku Morskiego Domu Kultury działa obecnie prywatna Wyższa Szkoła 

Bezpieczeństwa - choć budynek nie jest zamknięty dla odwiedzających, administracja szkoły nie 

wychodzi z inicjatywą nawiązania kontaktu z mieszkańcami dzielnicy. Ważna role odgrywają 

także lokalne parafie i kościoły: Parafia Świętej Jadwigi Śląskiej przy którym działa 

Duszpasterstwo Ludzi Morza – Stella Maris, Morski Kościół Misyjny pw. Niepokalanego Serca 



 

 

Maryi, tzw. Kościół Morski – dawny kościół ewangelicki będący obecnie w opiece 

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Obie organizacje rzadko nawiązują współpracę z innymi 

aktorami w dzielnicy. 

W Nowym Porcie znajdują się dwie publiczne instytucje kultury – Centrum Sztuki 

Współczesnej Łaźnia II oraz Biblioteka Portowa - filia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej. W Łaźni oprócz wystaw, warsztatów dla dzieci i dorosłych oraz rezydencji 

artystycznych na stałe działa Kinoport - małe kino studyjne. Z inicjatywy Instytutu Kultury Miejskiej 

po dzielnicy oprowadzają Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki prezentując osobiste opowieści i 

historyczne fakty dotyczące życia dzielnicy. W nowym Porcie w 2015 roku odbył się festiwal 

Narracje odkrywający w niecodzienny artystyczny sposób przestrzeń dzielnicy i jej historie. 

Cyklicznie we wrześniu odbywają się Dni Nowego Portu finansowane z budżetu Rady Dzielnicy, 

w tym czasie dzieje się dużo - warsztaty, wystawy, pikniki, potańcówka. W 2019 roku 

zorganizowano także wspólne sprzątanie Szańca Zachodniego. Stałym wydarzeniem jest też Noc 

Muzeów, w które uczestniczy CSW Łaźnia. W maju 2019 nową inicjatywą był #porting, 

współorganizowany przez środowiska lokalnych aktywistów dzielnicowych współpracujących w 

ramach inicjatywy kulturalnej Lokalnej Grupy Kultura Nowy Port. W dzielnicy mieszka i pracuje 

kilku artystów, rozpoznawalnych w środowisku kulturalnym.  

Działają grupy nieformalne: "Od Wyzwolenia do Wolności"-  grupa inicjatywna 

upowszechniająca historię Nowego Portu, w szczególności poprzez spacery Lokalnych 

Przewodników i Przewodniczek, prowadzenie profilu na portalu facebook; "Społecznie 

niebezpieczni" to grupa stworzona przez osoby współpracujące z Gretą Aagaard artystką z 

Aarhus w trakcie rezydencji w CSW Łaźnia 2 - stworzyła kilka akcji jak np. sadzenie kwiatów, 

wydanie kilku numerów gazety  "Nowy Port żyje!"; od projektu  "Zielona Laguna" integrująca 

mieszkańców przy wspólnym zagospodarowaniu skweru przy ul. na Zaspę 6, działa grupa 

#zielonynowyport, która inicjuje akcje kierujące uwagę mieszkańców na przestrzeń w której 

mieszkają (np. akcja „Posprzątaj po mnie!”).  

Kompas dla Nowego Portu 

Wspólna praca i dyskusja przeprowadzona podczas warsztatów pozwoliła na wyłonienie 

najważniejszych wartości, o których chcemy pamiętać w całym projekcie UrbCulturalPlanning (tak 

żeby realizowane w tym roku działania odnosiły się do nich i je szanowały), a które w opinii 

uczestników i uczestniczek są związane z Nowym Portem. 



 

 

Mieszkańcy i lokalni „aktorzy” uważają, że wiele problemów w ich działaniach wynika z 

braku zrozumienia- zarówno z wewnątrz (dzielnicy), jak i z zewnętrza (miasta). W swojej okolicy 

spotykają się z wandalizmem i nieuzasadnionym niszczeniem ich pracy podjętej na rzecz 

wspólnego, lokalnego dobra. W perspektywie ogólnomiejskiej zaś potrzeby i złożoność dzielnicy 

bywają bagatelizowane przez organy urzędnicze, a udogodnienia takie jak sprawnie działający 

transport publiczny są sukcesywnie ograniczane. 

Kluczowym słowem dla powodzenia działań jest komunikacja. Także działań instytucji i 

organów publicznych. Mieszkańcy odnoszą wrażenie, że do tej pory wiele organizacji działało 

dość hermetycznie, a informacje o organizacji wydarzeń albo nie docierały do mieszkańców, albo 

nie były tworzone z myślą o nich – zarówno pod względem treści, jak i formy (konsultacje 

społeczne mogą być np. krępujące i odpychające). 

Tożsamość i historia miejsca to wartości, które należy przekazywać następnym 

pokoleniom za sprawą odpowiedniej edukacji, której aktualnie brakuje w szkołach oraz poprzez 

zachowanie lokalnych opowieści. Nowy Port jest jedną z najstarszych części Gdańska i wymaga 

dbałości o unikalną tkankę architektoniczno-urbanistyczną, która do dziś pozostaje świadkiem 

historii (jako najważniejszy obiekt historyczny wskazano Dom Fischera z należącym do niego 

kompleksem). Wśród elementów tożsamościowych budujących obraz dzielnicy, pojawiły się 

tramwaje (zarówno same pojazdy, jak i szyny przecinające ulice oraz charakterystyczne dźwięki), 

mewy, woda i odgłosy związane z pracą portu. Mieszkańcy Nowego Portu zdają sobie sprawę z 

funkcjonującego stereotypu. Uważają, że sami, jako osoby aktywne i znające wartości dzielnicy, 

powinny zmieniać negatywne i krzywdzące opinie na jej temat – choć zadanie to nie należy do 

łatwych. Wulgaryzmy, kłótnie i alkohol towarzyszą codziennemu życiu dzielnicy, lecz nie dotyczą 

one całej społeczności i to należy postrzegać jako potencjał do zmiany i rozwoju. Potrzebna jest 

edukacja związana z bardzo podstawowymi elementami życia społecznego (sprzątanie po psie), 

ale też organizacja infrastruktury i aktywności dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych (podczas 

warsztatów pojawiło się hasło „pusto na ulicach po 19”). Uczestnicy rozumieją, że zmianę należy 

zacząć od wewnątrz: „świat nie otworzy się na Nowy Port, dopóki mieszkańcy Nowego Portu nie 

otworzą się na świat – ważna tolerancja, zgoda na różnorodność!”. Mieszkańcy, nie zważając na 

złą opinię okolicy, są dumni ze swojej przynależności do Nowego Portu. Dostrzegają jej walory, 

niejednorodność i ogromny potencjał, który pragną wykorzystywać. 

Mieszkańcy bardzo cenią sobie kameralność dzielnicy, niewielkie dystanse pomiędzy 

poszczególnymi lokalizacjami, a także dosłowną i metaforyczną bliskość (międzyludzką). 

Poruszanie się pieszo i za pomocą roweru postrzegają jako coś, co sprzyja powstawaniu więzi 



 

 

społecznych, zachęca do poruszania się po dzielnicy i odkrywania jej (mimo że pozornie dobrze 

ją znają). Mieszkańcy znają siebie nawzajem, ich sieć kontaktów jest bardzo rozbudowana, 

czemu sprzyjają małe lokalne przedsiębiorstwa (często wieloletnie). 

 

Rekomendacje  

 

Współpraca z lokalnymi środowiskami i mapowanie kulturowe dzielnicy zaowocowały 

rekomendacjami dla przyszłych realizatorów działań w Nowym Porcie.  

1. Docenianie wielość inicjatyw i organizacji pozarządowych działających w dzielnicy i ich 

integracja. 

2. Należy wprowadzać zmiany w przestrzeni dzielnicy, szeroko o nich informując i bardziej 

otwarcie docierać do różnych grup interesów. 

3. Warto korzystać z unikalnego charakteru dzielnicy „miasta w mieście” – przestrzennie 

spójnej i żywymi kontaktami społecznymi. Należy pamiętać o tym także w kontekście 

nowych mieszkańców, tworząc otwartą atmosferę i zapobiegając tworzeniu się dwóch 

obcych sobie społeczności. 

4. Skupienie na codziennych sprawach jak transport publiczny, dbanie o porządek w 

dzielnicy jest bardzo ważne dla mieszkańców. Transport publiczny tramwajowy i wodny 

jako połączenie dzielnicy z miastem i naturą był zagadnieniem stale powracającym. 

Uczestnicy wspominali połączenie wodne, krytycznie odnosząc się do likwidacji promu 

oraz pominięcia Nowego Portu na trasie tramwaju wodnego. 

5. Zmiany i inwestycje w dzielnicy powinny być wprowadzane w porozumieniu z 

mieszkańcami, tak by zmniejszyć strach i opór przed zmianą – dając wpływ można 

uniknąć odrzucenia wypracowanych prze planistów i architektów rozwiązań i 

przeciwdziałać negatywnym skutkom gwałtownych inwestycji  jak np. gentryfikacja. 

Efektem naszych rozmów, spotkań i wspólnej warsztatowej pracy jest symboliczny Kompas 

Projektu, który ma wskazywać drogę realizowanym inicjatywom. Projekty powinny: 

1. Brać pod uwagę emocje towarzyszące zmianom w dzielnicy: niezrozumienie, poczucie 

swojskości i bliskości, poczucie dumy 

2. Kierować się wartościami takimi jak: dobro wspólne, aktywność i rozwój, szacunek dla 

indywidualności 



 

 

3. Angażować głównych aktorów: mieszkańcy i uczestnicy codziennego życia dzielnicy 

(m.in. panie z warzywniaka, koty, mewy, przedsiębiorcy, mieszkańcy), instytucje miejskie 

i państwowe, organizacje pozarządowe 

4. Korzystać z  abstrakcyjnych materiałów: wodno-portowe (m.in. dźwięki portu, i 

sąsiedztwo wody), tożsamość i historia dzielnicy, tramwaje (tory i stukot)  

5. Wykorzystywać istniejące zasoby: miejsca kultury, duch dzielnicy, zieleń i rekreacja 

6. Odpowiadać na problemy: śmieci, zła opinia dzielnicy, brak bezpiecznej przestrzeni i 

projektów dla dzieci 

7. Odnosić się do ważnych miejsc: Latarnia Morska, kanał portowy, Plac Wolności, dat: 

1939 rok (pierwsze działania wojenne), odbudowanie Domu Fischera (data nieznana, ale 

oczekiwana), 1684 rok (wybudowanie pierwszej karczmy) i codziennych sytuacji: 

łowienie ryb, spacery, niszczenie otoczenia/zaśmiecenie 
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