INFLOW OUTFLOW – PROJEKT WODNYCH PRZESTRZENI
PUBLICZNYCH W ELBLĄGU
Rzeka Elbląg stanowi oś żeglugowego systemu transportowego oraz odwodnienia Żuław
Elbląskich. Szlaki wodne jak żegluga Ostródzko- Elbląska czy Pętla Toruńska oraz liczne porty
niosą za sobą duży potencjał rozwoju turystyki i terenów przyportowych. Dodatkowo istnieje
również rozwinięta linia nabrzeża w samym Elblągu. Funkcjonuje wiele portów jachtowych,
przystani kajakowych i klubów sportów wodnych. Celem powinno być wykorzystanie rzeki jako
stymulatora rozwoju miasta, podniesienia jakości przestrzeni publicznych i wzmocnienia
ekosystemu. W związku ze zmianami klimatycznymi, wzrasta powszechna
świadomość
konieczności ochrony przed wodnymi zagrożeniami i stosowania rozwiązań umożliwiających
retencję wód opadowych w mieście. Dotychczas potencjał rzeki jest wykorzystywany w znikomym
stopniu. Przepływający turyści nie zatrzymują się w mieście, brakuje przestrzeni
charakterystycznych, kreujących miasto, a tym samym wpadających w pamięć i przyciągających
społeczeństwo.
Podstawowym założeniem projektu jest stworzenie ‘wodnego miasta’ Elbląg. Zakłada
bezpośrednie połączenia tkanki śródmiejskiej z rzeką, tworząc sieć kanałów i zbiorników.
Wyróżniono trzy aspekty: naturę, kulturę i technologię jako czynniki przyczyniające się do
dalszego rozwoju. Wynikiem ich powiązania jest plan stworzenia systemów retencji i
wykorzystania wody deszczowej w postaci zbiorników wodnych i kanałów jako narzędzia
kompozycji urbanistycznej i współczesnych form architektonicznych. Ich zastosowanie
przyczyniłoby się do podniesienia walorów wizualnych i użytkowych przestrzeni miejskich,
obniżenia kosztów oczyszczania ścieków i utrzymania terenów zielonych oraz wzrostu jakości
życia mieszkańców. Kanały wodne mogą stanowić przewodnik oprowadzający pieszego po
kolejnych punktach miasta i naprowadzać na place wodne. Retencyjne przestrzenie publiczne
pełniłyby wiele funkcji, w większej lub mniejszej części zawierając powyższe aspekty. Jedną z
możliwości są edukacyjne wodne place zabaw, posiadające specjalnie zaprojektowane proste
urządzenia ukazujące podstawowe prawa fizyki czy chemii. Dodatkową atrakcją na innych placach
może być przewidzenie sportowych atrakcji, jak jazda na łyżwach zimą, czy pływanie w basenie
latem. Okazją do zainteresowania społeczeństwa może być również zorganizowanie festiwali
wodnych, spektakli tzw. ‘magicznych fontann’, zainicjowania ‘Dni Wody’ czy konkursów sportów
wodnych. Projekt bierze pod uwagę również wypromowanie biennale form przestrzennych
poprzez umieszczenie rzeźb na wodzie, stwarzając idealne przedpole dla sztuki. Jednocześnie
dobrze zaaranżowana przestrzeń wokół, dostępna do wypoczynku niesłaby ze sobą
prawdopodobieństwo zauważenia form i utożsamiania z nim danego miejsca.
Projekt zakłada stworzenia na jednej z powyższych przestrzeni publicznych innowacyjnego
placu wodnego, kreującego wizerunek miasta, stanowiącego zakończenie ścieżki turystycznej
biegnącej od Galerii El, poprzez katedrę aż do terenu dawnych fortyfikacji zamku krzyżackiego.
Jest to obszar sąsiadujący z muzeum i bursą szkolną, obecnie niezagospodarowany i
opustoszały. Leży na pograniczu nowego i starego miasta. Plac stanowiłby połączenie dwóch
dzielnic i utworzenie innowacyjnego centrum. Byłby kumulacją natury, kultury i nauki. Mógłby
stanowić oddział Elbląskiego Parku Technologicznego lub odrębną organizację np. Młodzieżowe
Centrum Nauki. Podstawowym elementem jest naprowadzająca nawierzchnia wychodząca poza
centralny obrys placu. Stanowiłaby symbol połączenia dwóch obszarów miasta. Dominantą,
stałym elementem byłby centralnie umieszczony budynek
na wodzie w formie kubika,
odbijającego się w otaczającym go zbiorniku wodnym, mieszczący sale warsztatowe i laboratoria.
Drugi identyczny mieściłby funkcje administracyjne. Nietypowe zastosowanie na placu znalazłyby
kontenery, których położenie nie jest ściśle określone, aranżacja placu nieustannie ulegałaby
zmianie. Ich funkcje przewidziano jako wodnych tymczasowych brył o zmieniających się

funkcjach. Przykładem może być instalacja wodna z akwarium, atrakcje sportowe, a także
interaktywne zbiorniki umożliwiające tworzenie sztuki przez odwiedzających aplikując kolorowe
substancje. Myślą przewodnią jest zmieniająca się, zaskakująca przestrzeń publiczna,
umożliwiając tworzenie jej przez społeczeństwo. Ekspozycje kontenerowe będą okazją do
wypromowania się przez młodych artystów w postaci spektakli wody, światła i muzyki lub
zaprezentowania własnych wodnych wynalazków. W ramach urozmaicenia i możliwości również
dla innych funkcji projekt zakłada wykorzystanie tradycyjnych kontenerów jako kawiarni,
ekspozycji, schronienia. Taki układ również pozwala na swobodne zmiany w postaci tworzenia
piętrowych struktur, stosowania różnych kolorów, obudowywania bądź oszklenia w zależności od
pełniącej funkcji.
Innowacyjny ośrodek miałby za zadanie ożywić sąsiadującą przestrzeń, a tym samym
ożywić nabrzeżne miasto i przyciągnąć turystów i oraz mieszkańców. Bliska odległość od rzeki
może zachęciłaby korzystających ze sportów wodnych na zatrzymanie się i zwiedzenie wodnego
szlaku miasta. Nietypowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych na pewno zyskałoby grono
zainteresowanych i chętnych inwestorów. Byłby to pierwszy krok do stworzenia innowacyjnego
miasta.

