
















Akupunktura miejska w Elblągu:  

 
1. Warsztaty w Elblągu 

Wizja lokalna w starym śródmieściu, spotkanie w Galerii El oraz w Elbląskim Parku Technologicznym,  

poszukiwanie idei dla projektu rewitalizacji miasta.  

Po pierwszym kontakcie z miastem odnaleziono trzy potencjały:  

• rekreacyjny – rzeka, park, deptak;  

• kulturowy - bogata historia, rzeźby w mieście;  

• usługowy – deptak, plany rozbudowy usług. 

 

2. Analizy  

Po zakończeniu warsztatów dokonano dokładniejszych analiz w celu uzyskania wyraźniejszego zarysu 

możliwości i problemów Elbląga.  

Historia – rozwój i układ tkanki miejskiej, rozległe zniszczenia wojenne, Elbląg dawniej i dziś – status 

miasta w skali kraju, problem z tożsamością -  niemal 100% ludności napływowej w mieście. 

Uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze – sąsiedztwo rzeki, połączenie drogą wodną z morzem, 

liczne parki miejskie, park krajobrazowy – każdy z tych elementów stanowi pokaźny aczkolwiek nie w 

pełni  wykorzystany potencjał. 

Psychologiczne mapy Elbląga (opracowanie: Katarzyna Wiśniewska, Adam Foland ; koord. Maria Lewicka) – zarys sposobu 

postrzegania miasta przez jego mieszkańców, określenie miejsc  ważnych/lubianych przez 

mieszkańców – stare śródmieście, bażantarnia. 

Wnioski – Elbląg – miasto pełne potencjału jednak wyraźnie podzielone. Jak uleczyć tkankę miejską, 

która pozostaje podzielona zarówno fizycznie jak i mentalnie? Czy działania w obrębie starego 

śródmieścia wystarczą? 

 

3. Wybór odpowiedniego modelu rewitalizacji - Koncepcja urbanistycznej akupunktury  

 

Koncepcja ta łączy planowanie urbanistyczne z zasadami akupunktury. Traktuje miasto jako żywy 

organizm, a projekty lokalizuje się, niczym igły, w punktach witalnych miasta. Idea akupunktury 

miejskiej polega na rewitalizacji całego miasta poprzez działania lokalizowane w jego punktach 

witalnych. Dzięki czemu cały proces przebiega w znacznie mniejszej, bardziej ludzkiej, skali . 

 

4. Przełożenie wybranego modelu rewitalizacji na problematykę zastaną w Elblągu  

 

Pierwszym krokiem było odnalezienie punktów witalnych Elbląga. Wybrano je na podstawie 

informacji zebranych podczas warsztatów oraz późniejszych analizach. Powstaje scenariusz 

określający gdzie kryje się największy potencjał Elbląga. 

Rewitalizację miasta poprzez akupunkturę miejską wprowadzono do projektu poprzez nawiązanie do 

trzech rodzajów potencjału odnalezionych podczas warsztatów. Tak powstają trzy ścieżki zdarzeń: 

o rekreacyjna (zielona) 

o kulturowa (żółta) 

o usługowa (czerwona).  

Wszystkie zdarzenia kierowane są do odbiorców o różnych potrzebach,  jednak jako całość kierowane 

są do wszystkich mieszkańców i jedynie jako całość funkcjonują prawidłowo wspierając i napędzając 

się wzajemnie.  

Jako ‘akupunkturowe igły’ przyjęto elbląskie rzeźby. Każdemu rodzajowi zdarzenia opisanego dalej w 

master planie odpowiada logo przedstawiające jedną z Elbląskich rzeźb. 

Projekt zakłada iż w ramach partycypacji społecznej w rewitalizacji miasta mieszkańcy mogliby 

przeprowadzić głosowanie jaka rzeźba nadaje się by reprezentować dane zdarzenie w mieście. To czy 

rzeźby powinno się przenieść w te miejsca czy też użyć ich jako loga, powinno zdecydować miasto i 

jego mieszkańcy. 



5. Masterplan 

 

Każda ścieżka zdarzeń (rekreacja, kultura, usługi) oprawiona została w osobny masterplan, niemniej 

jednak każdy z nich zakłada pewne ogólne wskazówki  odnośnie sposobu działania: 

 - Należy skupić uwagi na potencjale miasta, maksymalne wykorzystać to co już istnieje a wymaga 

jedynie ‘odświeżenia’ lub lepszej reklamy . 

- Nie ustawać we wzmaganiu współpracy ze społeczeństwem – kontynuowanie i budowanie tradycji, 

edukacja społeczna, w celu wykształcenia tożsamości Elblążan. 

 

Przykłady pomysłów do masterplanu: 

o Rekreacja – Rowerem przez Elbląg – rozbudowa sieci ścieżek rowerowych oraz infrastruktury 

z tym związanej ( wypożyczalnie rowerów) tak by połączyć liczne miejskie parki Elbląga z 

parkiem krajobrazowym i udostępnić je dla Elbląskich (i nie tylko) rowerzystów. 

o Kultura – Teatr po gołym niebem – występy organizowane np. na tymczasowej scenie na 

wyspie spichrzów lub w innym miejscu. Przedstawienia mogłaby organizować młodzież 

szkolna z współpracą z muzeum lub lokalnymi galeriami, tematem mogły by być mity i 

legendy związane z Elblągiem. 

o Usługi – Ruchomy jarmark – organizacja jarmarku tematycznego, który co sezon zmieniałby 

swoje położenie umożliwiając ludziom ‘zwiedzanie’ tych części swego miasta do których 

zwykle nie zaglądają. 

 

6. Przecinanie się ścieżek zdarzeń: 

 

Jak wspomniano wcześniej trzy ścieżki zdarzeń nie mają istnieć osobno a razem tworzyć układ 

wspierający się w następujący sposób: 

o Rekreacja i kultura – przestrzenie zielone/rekreacyjne zapewniające zmienne atrakcje 

kulturowe jak koncert, teatr pod gołym niebem itp. 

o Kultura i usługi – akcje organizowane przez galerie i muzea, oraz targi czy festyny związane 

np., z propagowaniem walorów historycznych miasta. 

o Usługi i rekreacja – przestrzenie umożliwiające korzystanie z różnych usług w komfortowych 

warunkach, przeplecenie ciągów usługowych ze ścieżkami rekreacyjnymi podnosi standard 

przestrzeni a wraz z nim samopoczucie korzystającej z nich ludności. 

 

9. Detal przestrzeni 

 

W projekcie przewiduje się kilka podstawowych działań w kwestii detalu: 

 

- aby uatrakcyjnić przestrzeń trzeba uzupełnić braki w małej architekturze (oświetlenie, ławki itp.) od 

czasu do czasu warto skorzystać z jakiś nietypowych rozwiązań by odświeżyć przestrzeń, by coś się 

zadziało. 

 

- Należy wprowadzać zarówno nowe trwałe struktury jak np. obiekt handlowy czy zabudowa 

mieszkaniowa jak i struktury tymczasowe. Nie każdą przestrzeń warto zabudować trwale, czasami nie 

ma na to funduszy wtedy również warto spróbować jakiś tymczasowych zabaw z przestrzenią by nie 

została ona skreślona z mentalnych map mieszkańców Elbląga. 

 


