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1. Wstęp 
 Wyspa Spichrzów leży nad rzeką Elbląg naprzeciwko Starego Miasta, z którym od początku swojego 
istnienia stanowi powiązany układ  architektoniczny, funkcjonalny i przestrzenny. Miejsce to, miało nie tylko 
znaczenie symboliczne- identyfikujące Stary Elbląg, ale stanowiło również zaplecze gospodarcze grodu. Taką 
funkcję pełniło nie przerywalnie do czasu totalnego zniszczenia wyspy i miasta w 1945 roku, kiedy to 
ostatecznie zostały zerwane związki ekonomiczne łączące przez wieki oba te organizmy.  Od 1980 roku Stare 
Miasto poddawane jest pieczołowitej retrowersji, natomiast wyspa nie wiele różni się, od momentu 
odgruzowania jej po wojnie. Tylko kompleksowa odbudowa całego układu urbanistyczno - architektonicznego  
z wszystkimi jego funkcjami jest w stanie podnieść atrakcyjność zaniedbanej dziś wyspy, połączyć ją z resztą 
miasta i przywrócić rangę, niewykorzystywanej obecnie przez Elblążan rzece Elbląg. Konieczność 
przeprowadzenia tych działań zauważyło Miasto, które obecnie planuje przywrócić wyspie utraconego w czasie 
wojny ładu przestrzennego i dostosowanie jej funkcji do współczesnych potrzeb. W czerwcu 2013 roku Władze 
ogłosiły konkurs na koncepcję urbanistyczną zagospodarowania Wyspy Spichrzów, w ramach, którego powstało 
niniejsze opracowanie. 
 

2. Analiza stanu istniejącego 
 Opis terenu 
 Wyspa w przeszłości była nieodzownym elementem funkcjonowania Starego Miasta. Wąskie 
nadbrzeża rzeki od strony wschodniej nie pozwalały na lokalizacje wszystkich urządzeń niezbędnych do obsługi 
handlu morskiego, portu i stoczni elbląskiej. Dlatego też wykorzystano dla obsługi wspomnianych podmiotów 
prawy brzeg rzeki, który tworzy Wyspę Spichrzów. Przyczyniło się to do jej szybkiego rozwoju. Na tym terenie 
budowano spichlerze zbożowe oraz składy drewna. Handel morski i wysoka pozycja elbląskich handlarzy dał 
początek intensywnemu zagospodarowaniu Wyspy, która już na początku XIV wieku stała się zapleczem 
gospodarczym miasta i ważna częścią portu. W 1430 roku wyspa mieściła 222 spichlerzy, 65 placów składowych 
i kilkadziesiąt ogrodów. Na przełomie wieków zabudowa wyspy ulęgała zniszczeniu i odbudowie. Dopiero w 
czasie II wojny światowej spichlerze zniknęły całkowicie. Materiały źródłowe dotyczące analizowanego terenu, 
zwłaszcza jego najstarszych okresów są skąpe i prawie zawsze występują w związku z miastem.  Na planszy nr 1 
prezentuję rysunki XVII-sto wiecznego Elbląga, gdzie można zauważyć kompozycję grodu i wyspy. Elementarny 
układ przestrzenny został zachowany do obecnych czasów. Wyspa posiada kształt połowy ośmioramiennej 
gwiazdy, która jest rudymentem systemu fortyfikacji historycznej osady, opartej na wschodzie o brzeg rzeki 
Elbląg, a od pozostałych stron na fosie. Brzegi fosy są nieregulowane, porośnięte roślinnością, miejscami 
zadrzewione. Woda jest zanieczyszczona. Punktem odniesienia dla planu jest rzeka, względem, której były 
poprowadzone ulice. Znajdowały się tam trzy równolegle do nadbrzeża drogi spięte w równych odstępach 
krótkimi uliczkami prostopadle biegnącymi ku rzece. Główną oś kompozycyjną tworzy ulica Warszawska 
(dawniej ul. Berlińska). 

Rekonstrukcja spichlerzy 
Spichlerze na wyspie w przeciwieństwie do spichlerzy-domów ze Starego Miasta gdzie, część składowa 
znajdowała się na wyższych kondygnacjach kamienic mieszkalnych, pełniły funkcje wyłącznie magazynową. 
Budowle stały na dużych, szerokich, graniczących ze sobą parcelach. Żaden z nich nie dotrwał do obecnych 
czasów. Najprawdopodobniej były to budowle kilkukondygnacyjne, na wysokim przyziemiem, z dużymi 
otworami wejściowymi, zwieńczone schodkowymi szczytami. Wzniesione były w konstrukcji szachulcowej  
o prostym rysunku belek i kryte były dachówką. Pożądane jest odbudowanie wizerunku wyspy sprzed Wielkiego 
Pożaru z 1870 roku, czyli czasu największej świetlności. Niestety ikonografia jest dosyć skromna. Przy 
rekonstrukcji budynków należy kierować się dostępnymi materiałami takimi jak:  archiwalne plany, XVIII-
wieczny rysunek J. Amelunga, XIX i XX wiecznymi fotografiami, prace K. Hauke, H. Stobbe i G. Salemke, czy 
szkicami A. Pfeifera. W projekcie dopuszczam zastosowanie nowoczesnych materiałów takich jak stal czy duże 
szklane powierzchnie. Zabieg ten ma na celu dostosowanie obiektów do współczesnych potrzeb, a kontrast 
między tym, co "stare" i "nowe" zapobiegnie wrażeniu budowy "martwej scenografii". Architektura powinna 
być skromna, o prostym planie i oparta na badaniach archeologicznych. 

 



Analiza funkcjonalno - przestrzenno - krajobrazowa 
 Wyspa Spichrzów stanowi fragment wielofunkcyjnego usługowo – mieszkalnego Śródmieścia Elbląga  
o powierzchni 17,5ha. Zasoby mieszkaniowe stanowi 11 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (4 z nich 
sprzed 1918 roku), w których zamieszkuje prawie 250 osób. Przeciętnie w mieszkaniu o średniej powierzchni 60 
m2 mieszkają 3 – 4 osoby. Obszar Wyspy stanowi obecnie własność gminy – miasta Elbląg w ponad 99%, w tym 
również w użytkowaniu wieczystym i zarządzie spółek i innych jednostek gminnych. Cenne obiekty 
architektoniczne znajdujące się na wyspie prezentuję na planszy nr 1, są to m.in. wpisana do rejestru zabytków 
fosa staromiejska, kościół mennonick, szkoła nr 8 czy wille przy ul Warszawskiej. Nowa zabudowa jest nieliczna. 
Na Wyspie znajduje się również wiele bezwartościowych przedwojennych i współczesnych obiektów 
gospodarczych i produkcyjnych stojących chaotycznie, bez żadnego układu. W południowej części znajdują się 
małe ogrody, puste place i nieużytki. Opis aktualnego stanu Wyspy Spichrzów wykazuje, iż walorów szukać 
winno się w jej przeszłości, z pewnością nie w dzisiejszej postaci, zniekształconej wojennymi zniszczeniami  
i zdewastowanej powojennym sposobem zagospodarowania. 
 

3. Opis koncepcji 
Planowane zmiany zagospodarowania terenu 

 Jednym z najważniejszych celów pracy jest utrzymanie zachowanej historycznej siatki ulic, której 
należy przywrócić ciągłość komunikacyjną. Główne ulice wyspy, biegnące wzdłuż rzeki to ul. Warszawska, 
Szańcowa i Wybrzeże Gdańskie. Ostatnia z nich powinna pełnić funkcję reprezentacyjną, spacerową  
i dopuszczać ruch kołowy tylko w wyjątkowych sytuacjach. Ulica Szańcowa winna zostać poprowadzona  
w kierunku południowym, aby poprawić komunikację północ- południe i odciążyć ul. Warszawską. Istotne jest 
też przywrócenie uliczek na osi wschód-zachód, doprowadzających do samego nadbrzeża (min. odtworzenie  
ul. Gdańskiej). Odpowiadając na potrzeby przyszłych użytkowników, należy poprowadzić ciąg pieszo-rowerowy 
wzdłuż fosy.  Fundamentalnym elementem przyszłego zagospodarowania jest wyznaczenie funkcji terenu. 
Wzdłuż nadbrzeża powinny dominować usługi turystyczne. Po obu stronach wyspy projektowane są inwestycje 
podnoszące atrakcyjność terenu, takie jak: budowa osady Truso, modernizacja ogniska sportów wodnych 
"Fala", budowę kubaturowego parkingu dla samochodów osobowych (plansza 2), czy parkingu autokarowego. 
Kluczową funkcją wyspy powinien być handel, który przyciągnie mieszkańców i przyczyni się do rozwoju tego 
obszaru. Mimo iż analizowany teren jest potencjalnym obszarem rozmieszczenia nowych wielko 
powierzchniowych obiektów handlowych, nie przewiduję takiej funkcji. Do tej decyzji przekonał mnie fakt, iż w 
Elblągu znajdują się dogodniejsze lokalizacje, a elblążanie są przyzwyczajeni do zakupów na otwartym terenie. 
Lokalizując tam mniejsze obiekty handlowe, które lepiej wpiszą się w rekonstruowaną zabudowę 
spowodujemy, iż wyspa stanie się przedłużeniem istniejącego ciągu handlowego: ul Hetmańska - Giermków - 
1Maja - Stare Miasto - Wyspa Spichrzów. Przyczyni się to do ożywienia nie tylko wyspy, ale również Starego 
Miasta. Zabieg ten połączy projektowany obszar z resztą aglomeracji. Zaznaczone na planszy nr 1 budynki 
powinny zachować swoje funkcję. W niektórych przypadkach konieczna jest jedynie renowacja elewacji. 
Pozostały teren należy przeznaczyć na zabudowę mieszkaniową i zieleń, eliminując stojące chaotycznie, mało 
estetyczne budynki gospodarcze. 

Idea projektu 
 Hasło projektu to "Przystań Kultury". Ma on na celu wykorzystanie atrakcji, jaką jest dziś niestety dość 
martwa rzeka Elbląg. W założeniu powstały dwie przystanie, gdzie cumować będą jednostki pływające 
obsługujące transport wodny. Pragnę, aby ten rodzaj komunikacji stał się swoistego rodzaju "wizytówką" 
Elbląga podobnie jak żółte taksówki w Nowym Jorku.  Aby tak się stało transport ten musi być ogólnodostępny, 
a jego cena powinna być konkurencyjna w stosunku do transportu kołowego.  Należy optymalnie wykorzystać  
położenie miasta, które przecież w historii przyczyniło się do jego powstania. Przystań północna obsługiwać 
będzie ruch w kierunku Zalewu Wiślanego. Można by było  współpracować z okolicznymi miejscowościami 
turystycznymi np.  Fromborkiem, Krynicą Morską, Tolkmickiem, Kaliningradem i Gdańskiem. Analogicznie 
przystań południowa obsługiwałaby transport kanałem Elbląsko-Ostródzkim, w kierunku miejscowości nad 
mazurskimi jeziorami i Malborkiem. Zaletą takiej spedycji jest zmniejszenie zatłoczenia na drogach , walory 
krajobrazowe i stały napływ turystów. Tramwaje wodne przyczyniłyby się nie tylko do rozwoju miasta, ale i do 



całego regionu czyniąc z Elbląga zdecydowanie najlepszą bazę wypadową.  Dlatego też, wyspa zostanie 
wyposażona w szereg hoteli, hosteli, pensjonatów, usług gastronomicznych, stanice wodne, schronisko, 
informacje turystyczne itp. Na planszy nr 2 prezentuje adaptację spichlerza na siedzibę informacji turystycznej. 
Infobox będzie wyposażony w taras widokowy inspirowany dawną konstrukcją portową, którą można zobaczyć 
na archiwalnych zdjęciach (patrz plansza 1). Rozciągać będzie się z niego widok w głąb ul. Świętego Ducha,  
na Stare Miasto i rzekę.  Obok znajdować będzie się kawiarnia z leżakami na trawniku promująca nowa kulturę 
spędzania wolnego czasu. Leżaki pojawią się również na części nadbrzeża, gdzie rozciąga się bulwar  
z drewnianym pomostem wzdłuż wybrzeża, przy którym będą mogły cumować łodzie (plansza 3). Wyspa ma 
pełnić funkcje komplementarne dla Starego Miasta. W przeciwieństwie do niego pojawi się na niej 
zdecydowanie więcej zieleni i miejsc zachęcających do rekreacji na łonie natury. Zabudowa wyspy powinna być 
dość intensywna, II-V kondygnacyjna, ze zwartą pierzeją nad brzegiem rzeki. Mimo tego powinny znajdować się 
tam tereny zieleni odpowiadające historycznemu założeniu. Należy, bowiem pamiętać, że znajdowały się tam 
również liczne ogrody, sady i place składowe. Niebagatelną atrakcją terenu będzie również skansen pokazujący 
konstrukcję i zasadę działania dawnego żurawia portowego (budowla została przedstawiona na planszy nr 2). 
Wyspa spichrzów, to nie tylko przystań, ale również miejsce pełne atrakcji kulturowych takich jak: kino, galerie, 
muzea, skanseny, miejsce koncertów, jarmarków, festynów i innych tego typu imprez.  Ponadto będzie to 
obszar, w którym mieszkańcy będą mogli zrobić zakupy, pójść na spacer czy wypożyczyć sprzęt do pływania. 
Konstytutywnym elementem założenia jest plac położony w południowej części wyspy będący częścią elbląskiej 
strefy handlu (plansza nr 4). Nawierzchnia wykonana będzie z granitowych płyt i kostki brukowej. Jej rysunek 
nawiązuje do szachulcowej konstrukcji spichlerzy. Całość ożywiają podświetlane płyty wykonane z tworzywa 
sztucznego i bordowe latarnie. Interesującym elementem posadzki są metalowe wstawki z wygrawerowanymi 
elbląskimi legendami i opisem atrakcji Elbląga, okolic lub miast partnerskich. Metalowe płyty nawiązują do 
znanych i cenionych wyrobów rodzimego zakładu Zamech. Interesującym punktem również nawiązującym do 
tradycji miasta jest metalowa instalacja przestrzenna w formie młyńskiego koła. Pełni ona funkcję fontanny. 
Dodatkowo jest otoczona pluskającymi z nawierzchni wodotryskami. Plac został otoczony pierzejami tylko  
z dwóch stron, tak, aby przyciągać przechodniów. Budynki okalające ten teren będą wyposażone w duże 
witryny sklepowe. Na piętrach zostały zaplanowane usługi hotelarskie i kultury. Mogą znaleźć tam miejsce 
różnego rodzaju muzea i wystawy np. bursztynu, Hanzy, kultury mennonickiej, elbląskiej żeglugi, czy regionalnej 
ceramiki. W centrum znajduje się park, w którym mieszkańcy i turyści mogą wypoczywać i uczestniczyć  
w różnego rodzaju imprezach kulturowych. Poza koncertami i festynami można tam organizować np. kino pod 
gwiazdami. Park został również wyposażony w stoły parkowe i zestawy do gry w szachy. Newralgicznym 
elementem jest kompozycja pagórków porośniętych kolorowymi wrzosami. Jest ona metaforą niegdyś 
składanych tu hałd towarów. Układ otacza kanał wodny i drewniany podest powielający kształt całej wyspy. 
Park otacza szpaler wiśni piłkowanej, która nadaje całości niezwykły charakter w porze kwitnienia.  
Na obrzeżach znajdują się również niewielkie stragany (plansza nr 4) aktywujące lokalną gospodarkę. Będzie to 
miejsce gdzie mieszkańcy i turyści mogą kupić świeży, regionalny towar i wyroby okolicznych rzemieślników. 
  

4. Podsumowanie 
 Proponowane prace rewaloryzacyjne mają na celu: 
-  stopniowe eliminowanie funkcji produkcyjnej i magazynowej, oraz uporządkowanie terenu,  
- przywrócenie wyspie funkcji zaplecza Starego Miasta,  
- ochronę historycznego planu i przestrzeni, oraz ocalenie zabytków, 
- ukształtowanie ogólnie dostępnego bulwaru wzdłuż rzeki Elbląg z możliwością cumowania łodzi i aktywowanie 
żeglugi, budowa przystani, 
-ukształtowanie strefy handlu i publicznego placu oraz parku,  
- wprowadzenie funkcji obsługi ruchu turystycznego,  
-wprowadzenie nowych obiektów architektonicznych o wysokim standardzie estetycznym i funkcjonalnym 
dostosowanej do otoczenia, oraz ukształtowanie wnętrza po obu stronach rzeki, 
- aktywowanie lokalnej społeczności, poprawę bezpieczeństwa i atrakcyjności terenu 
- stworzenie miejsc promujących kulturę, sztukę i tradycje. 










