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D Y S K U S J I 
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S Z U K A J Ą C 
NAJLEPSZYCH 
ROZWIĄZAŃ 

W obliczu wielu wyzwań, scenariuszy i pytań 
o przyszłość miast, zespół UrbanLab Gdynia już 
od ponad dwóch lat współpracuje z szerokim gro-
nem wybitnych polskich specjalistów z różnorod-
nych dziedzin. W ubiegłym roku, skupiając się na 
problematyce adaptacji do zmian klimatu i życia 
w czasach pandemii, zaproszono dwudziestu eks-
pertów do pochylenia się nad zaproponowanymi 
tematami w celu stworzenia książki dla czytelników 
zainteresowanych m.in. tematyką rozwoju miast, 
socjologii, zmian klimatu, ekologii, urbanistyki, eko-
nomii i gospodarki, społeczeństwa obywatelskiego 
i partycypacji. Zaproszeni do dyskursu autorzy to: 
prof. dr hab. Ewa Bińczyk, Ida Bocian, dr Marzena 
Cypryańska-Nezlek, Agnieszka Hubeny-Żukowska, 
dr hab. Michał Jaśkiewicz, dr Aleksandra Kardaś, 
dr Tomasz Kijewski, Wojciech Kłosowski, Leszek 
Kopeć, Karolina Kuszlewicz, Marcin Popkiewicz, 
Wojtek Sańko, prof. dr hab. Piotr Skubała, dr hab. 

Gdynia jest miastem 
otwartym na wdrażanie 
nowych narzędzi, popra-
wiających jakość życia 
mieszkanek i miesz-
kańców. Epoka, w któ-
rej żyjemy, stawia nas 

w sytuacjach, z którymi do tej pory nikt nie 
musiał się mierzyć. Zauważyliśmy potrzebę 
poszukiwania rozwiązań dla poszczególnych 
wyzwań i zaprosiliśmy do współpracy eks-
pertów, którzy podzielili się z nami swoją in-
terdyscyplinarną wiedzą. Dzięki nim wszyscy 
możemy zainspirować się gotowymi przykła-
dami na usprawnienie funkcjonowania miast.  

Wojciech Szczurek 
Prezydent Gdyni

UrbanLab jest miejscem, 
w którym powstają in-
nowacyjne pomysły do-
tyczące tego, jak zmie-
niać miasto na lepsze.  
Pozwala na to różnorod-
na perspektywa, jaką 

mają zapraszani do dyskusji specjaliści – zarów-
no skupieni na konkretnych aspektach rozwoju 
miasta, jak i ci, którzy patrzą na miejski organizm 
z szerokiej perspektywy. Efektem jest publikacja, 
dzięki której można spojrzeć szerzej na Gdy-
nię i na wyzwania, przed którymi się znajduje, 
a później zainspirować się do wprowadzania 
zmian, które mogą przynieść zauważalny skutek. 

Michał Guć 
Wiceprezydent Gdyni ds. Innowacji

Mariusz Sokołowicz, Filip Springer, dr hab. Mi-
chał Stangel, Jacek Tomaszewski, Natalia Wie-
lebska, Kuba Wygnański oraz Aleksandra Zemke. 
Tytułowe miasto to bohater wielopodmiotowy – to 
nie tylko aglomeracja, ale także każdy człowiek 
w mieście – jednostka, grupa sąsiadów, a wreszcie 
całe wspólnoty. W kolejnych rozdziałach publikacji 
przedstawiono konkretne wyzwania, jakie stoją 
dziś przed Gdynią. Czytelnicy poznają realia bu-
dowania społeczności, adaptacji do zmian klimatu, 
przystosowania do życia w pandemicznym świecie 
w czasach zazębiających się kryzysów antropocenu, 
a także ważne zagadnienia ekologiczne. Słowa auto-
rów niosą wiele odpowiedzi, przykładów i gotowych 
do powielenia rozwiązań. Są także inspiracją do 
działania w myśl postawy: odważnie wobec kry-
zysów. Publikacja „Miasto wobec wyzwań” ukaże 
się drukiem oraz będzie dostępna w wersji elek-
tronicznej na stronie urbanlab.gdynia.pl.



Z POMOCĄ DLA 
M Ł O D Z I E Ż Y  
URBANLAB WPROWADZA SZEREG  
ROZWIĄZAŃ, BĘDĄCYCH ODPOWIEDZIĄ 
NA POGARSZAJĄCY SIĘ STAN PSYCHICZNY 
MŁODYCH MIESZKAŃCÓW GDYNI.

Tegoroczne działania UrbanLab Gdynia koncen-
trują się wokół adaptacji do życia w i po pandemii 
– znalezienia rozwiązań dla wyzwań, przed jakimi 
stanęliśmy. Jednym z nich jest pogarszanie samo-
poczucia i zdrowia psychicznego młodych ludzi. 
– Z powodu pandemii dzieci i młodzież mu-
siały przeorganizować praktycznie całe swoje 
dotychczasowe życie – zaczynając od nauki 
szkolnej, na spędzaniu wolnego czasu kończąc. 
Dla części z tych młodych osób przystosowanie 
się do nowych warunków stanowiło olbrzymie 
wyzwanie, dlatego tak ważne jest udzielenie 
im wsparcia – wyjaśnia Bartosz Bartosze-
wicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.  
Wzrost liczby młodych gdynian chorujących na 
depresję, dokonujących samookaleczeń czy po-
dejmujących próby samobójcze, ale także niski 
poziom relacji społecznych, spadający poziom 
zaufania do dorosłych i nasilony poziom wyklu-
czenia społecznego, jakiego z powodu pandemii 
zaczyna doświadczać młodzież imigrancka oto 

GDYNIA CHĘTNIE WŁĄCZA MIESZ-
KANKI I MIESZKAŃCÓW W PROCESY 
PARTYCYPACYJNE. MIASTO WYKO-
RZYSTUJE TU M.IN. TECHNOLOGIE 
OBYWATELSKIE – CYFROWE NARZĘ-
DZIA, KTÓRE MAJĄ PRZYCZYNIĆ SIĘ 
DO WZMACNIANIA I ROZWIJANIA 
SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO.  
UrbanLab Gdynia pracuje nad urucho-
mieniem platformy do partycypacji spo-
łecznej – Decidim. Powstała w Barcelonie 
jako open source, czyli funkcjonuje na tzw. 
otwartym dostępie. To oznacza, że mogą 
przenosić ją na własny grunt i korzystać  

z niej miasta i aglomeracje na całym świecie.  
Głównym założeniem platformy Deci-
dim jest budowanie demokratycznego 
społeczeństwa, które chętnie włącza 
się w decyzje dotyczące miasta. Nikt 
tak dobrze jak sami mieszkańcy nie jest  
w stanie określić własnych potrzeb, czy 
przedstawić osobistego punktu widze-
nia, dotyczącego poruszanych kwestii.  
Warto również podkreślić, że na platfor-
mie mieszkańcy znajdą informacje na temat 
dziejących się w mieście procesów, dzia-
łających ciał doradczych oraz wskazówki, 
jak się zaangażować w dane działania.

wyzwania, z którymi UL zmierzy się w ramach 
„Ścieżki szytej na miarę UrbanLab Gdynia”.  
– Tworzymy gdyński system wsparcia dla 
młodzieży, będący jednocześnie materiałem 
uniwersalnym – zbiorem dobrych praktyk 
i doświadczeń, z którego będą mogły skorzy-
stać także inne samorządy – informuje Mi-
chał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.  
Ścieżka składa się z czterech wzajemnie po-
wiązanych elementów zaprojektowanych tak, 
by przeciwdziałać niepokojącym tendencjom. 
Jednym z filarów jest współpraca z młodzie-
żą oraz ekspertami i wspólne wypracowanie 
autorskiej, pierwszej w Polsce kampanii spo-
łecznej uwrażliwiającej na problemy, z jaki-
mi boryka się młodzież w wyniku pandemii.  
Element drugi to przekazanie osobom pracują-
cym z młodzieżą wypracowanych form wsparcia 
oraz pokazanie działań, jakie młodzież może 
podjąć samodzielnie, aby zadbać o swój stan 
psychofizyczny. Kolejne z głównych założeń 

stanowi rozwój systemu wsparcia. To wdro-
żenie dwóch nowych formuł: anonimowej in-
folinii pomocowej, gdzie osoby nieradzące so-
bie z trudnymi emocjami będą mogły znaleźć 
natychmiastową pomoc oraz pandemicznych 
grup wsparcia, które będą wzmacniać pro-
ces radzenia sobie z negatywnymi emocjami.  
Ścieżka zakłada również poszukiwanie no-
watorskich form działania systemu edukacji 
w warunkach nauki zdalnej oraz wprowadzenie 
najlepszej formy kontaktu i dotarcia do wszyst-
kich potrzebujących pomocy młodych ludzi, 
ich opiekunów, nauczycieli czy pedagogów. 
W ramach przygotowań m.in. do kampanii prze-
prowadzono już badanie młodzieży, pozwalające 
lepiej zaplanować konkretne działania. Prowa-
dzenie „Ścieżki szytej na miarę UrbanLab Gdy-
nia” będzie miało znaczący wpływ na budowanie 
gdyńskiego systemu wsparcia dla młodzieży 
i może przyczynić się do rozwoju sieci wsparcia 
również na terenie innych samorządów.

PLATFORMA WŁĄCZAJĄCA MIESZKAŃCÓW 



DZIAŁAJĄCY W RAMACH URBANLAB GDYNIA INKUBATOR  
KONCENTRUJE SIĘ NA WŁĄCZANIU MIESZKANEK I MIESZKAŃCÓW, 
TWORZENIU WRAZ Z NIMI PRZESTRZENI DO WYPRACOWYWANIA 
KREATYWNYCH ROZWIĄZAŃ, ULEPSZAJĄCYCH ŻYCIE W MIEŚCIE. 

WŁĄCZAMY MIESZKAŃ-
CÓW DO DZIAŁANIA 

– Wiemy, jak ważne jest słuchanie głosu gdy-
nianek i gdynian, dlatego powstają narzędzia 
umożliwiające ten dialog – mówi Wojciech Szczu-
rek, prezydent Gdyni. – UrbanLab jest idealną 
przestrzenią na pracę z miejskimi liderami, którzy 
angażują się w działania na rzecz miasta, a także 
na wymianę myśli i wzajemnych doświadczeń.  
UrbanLab dysponuje narzędziami, które 
umożliwiają tę współpracę na różnych płasz-
czyznach. To Program Kompetencji Miejskich 
i Pomysł na Miasto. Kierunek realizacji obu ście-
żek inkubatora odpowiada wyzwaniom posta-
wionymi przed UrbanLabem w danym czasie. 

KURS WIEDZY O MIEŚCIE

Program Kompetencji Miejskich to kurs wiedzy 
o mieście dla osób interesujących się tą tema-
tyką i chcących mieć wpływ na to, jak rozwija 
się miasto. Jego uczestnicy i uczestniczki biorą 
udział w warsztatach i spotkaniach dyskusyj-

nych, na których poznają nowoczesne metody 
zarządzania miastem, możliwości angażowania 
się we wspólne działania oraz sposoby kreowa-
nia i wdrażania miejskich mikroinnowacji. Warto 
podkreślić, że każda edycja kursu dostosowana 
jest do biorącej udział w zajęciach grupy, a także 
tematu przewodniego i panujących warunków. 
Podczas pandemii zajęcia odbywały się online.  
Program Kompetencji Miejskich składa się 
z trzech modułów. Podczas pierwszego z nich, 
mającego charakter edukacyjny, eksperci i eks-
pertki dzielą się wiedzą na temat tego, jak działa 
miasto. Wyjaśniają m.in. prawne i ekonomiczne 
uwarunkowania, a także ich wpływ na zarzą-
dzanie miastem. Moduł tematyczny skupia się 
na analizie wyzwania przewodniego. Dotych-
czas uczestnicy i uczestniczki  kursu pochylali 
się nad takimi zagadnieniami, jak partycypacja 
społeczna, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja 
do nich, a także kwestie dostosowania się do 
życia w mieście w trakcie i po pandemii. Trzeci 

moduł to moduł praktyczny i obejmuje zajęcia 
związane m.in. z komunikacją społeczną czy pra-
cą projektową. Kurs kończy się opracowaniem 
własnego pomysłu na mikroinnowację miejską, 
stanowiącą odpowiedź na wyzwanie tematyczne. 
Do tej pory odbyły się trzy edycje Programu 
Kompetencji Miejskich. Ukończyło je łącz-
nie 35 osób (I – 11 os., II – 15 os., III – 9 os.).  

WŁASNY POMYSŁ NA MIASTO

Kolejnym narzędziem wykorzystywanym w ra-
mach inkubatora jest Pomysł na Miasto, czyli 
forma rozwijania nowatorskich pomysłów miesz-
kańców i mieszkanek. W maju zakończył się nabór 
do trzeciej edycji Pomysłu na Miasto, skupiającej 
się na szukaniu pomysłów na adaptację do życia 
w i po pandemii. Trwają zaawansowane działania 
pilotażowe, związane z testowaniem pomysłów 
na mikroinnowacje wyłonione w drugiej edycji. 
Dotyczą one adaptacji do zmian klimatu w mieście.



ZREALIZOWANO W RAMACH ZADANIA „ADAPTACJA KONCEPCJI URBANLAB W GDYNI” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA NA LATA 2014-2020, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI.

POROZMA-
W I A J M Y 
W URBAN 
C A F É 
ROZMAWIAJĄ I ZAPRASZAJĄ 
DO DYSKUSJI O MIEŚCIE. 
URBANCAFÉ TO MIEJSCE SPOT-
KAŃ, GDZIE MIESZKAŃCY, 
EKSPERCI, NAUKOWCY ORAZ 
U R Z Ę D N I C Y  D Y S K U T U J Ą 
O ROZWIĄZANIACH ODPOWIA-
DAJĄCYCH NA WYZWANIA 
STOJĄCE PRZED GDYNIĄ. 

Wydawać by się mogło, że pandemiczna rzeczy-
wistość nie sprzyja rozmowom. Nic bardziej myl-
nego! UrbanCafé, choć w zmienionej, bo zdalnej 
formule, zaprasza gości do ciekawych rozważań 
związanych z adaptacją do życia w trakcie i po 
pandemii. Dzięki temu, że w trakcie pandemii 
wszystkie wydarzenia obywają się online, mogą 
wziąć w nich udział nie tylko gdynianie i gdynianki, 
ale także publiczność z całej Polski.– Ten dialog 
z zapraszanymi gośćmi jest nam bardzo potrzebny, 
bo nie tylko poszerza horyzonty, ale także dzięki 
wywiązującej się często dyskusji z innymi uczest-
nikami spotkania, pozwala spojrzeć na poruszane 
zagadnienie z różnych, często bardzo odmiennych 
perspektyw – wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent 
Gdyni ds. innowacji. – Nasze wykłady, rozmowy, 
debaty, projekcje filmowe i warsztaty mają inspi-
rować i stwarzać przestrzeń do wymiany wie-

dzy.Tak rysuje się misja UrbanCafé: zapewnienie 
optymalnych warunków dla społecznego dialogu 
oraz rozwoju kapitału społecznego. Dotyczy to 
nie tylko trzonu kompetencyjnego obliczonego 
na edukację obywatelską, ale także rozwoju 
umiejętności empatycznego patrzenia z różnych 
społecznych perspektyw oraz zwiększania świa-
domości uwarunkowań działania i rozwoju miasta. 
Podczas wydarzeń organizowanych przez Urban-
Café można usłyszeć o trendach z zakresu smart 
city, smart city for humans i zrównoważonego 
rozwoju. Nie brakuje również tematów związa-
nych z  budowaniem silnej społeczności miejskiej 
w obliczu partycypacji, zmian klimatu, oraz życia 
w trakcie i po pandemii. W tym roku w UrbanCafé 
dyskutowali tacy eksperci i ekspertki, jak: Aga-
ta Stafiej-Bartosik – od 2014 roku prowadząca 
Ashokę, międzynarodową sieć innowatorów i in-
nowatorek społecznych w Polsce, która podczas 
wykładu mówiła o tym, w jaki sposób wzmacniać 
mieszkańców na poziomie samorządów i lokal-
nych społeczności oraz dlaczego w programach 
odbudowy po pandemii ta kwestia powinna być 
uwzględniona, zabudżetowana i traktowana 
priorytetowo. Artur Celiński, miejski aktywista, 
publicysta, twórca i szef zespołu projektu DNA 
Miasta oraz autor podcastów, w tym projektu 
„miastopoczucie”, opowiadał o tym, jak pandemia 

i zmiany klimatu wpłyną na nasze miasta. W jaki 
sposób możemy ograniczyć ryzyko kryzysów? 
Czemu możemy zapobiec, a do czego musimy się 
mądrze dostosować? Jak wybierać najsensow-
niejsze strategie redukcji szkód? Zainteresowane 
osoby mogły posłuchać także Marty Żakowskiej 
– antropolożki miejskiej, współzałożycielki i redak-
torki naczelnej Magazynu Miasta, która podczas 
spotkania przyglądała się wraz ze słuchaczami 
dobrym przykładom rozwiązań zastosowanych 
w trakcie pandemii w miastach w zakresie prze-
strzeni publicznej, miejskiej zieleni czy komuni-
kacji. Wśród zapraszanych przez UrbanCafé gości 
znaleźli się również: prof. Szymon Malinowski,  
Joanna Erbel, Magdalena Milert, Edyta Sinacka-
-Kubik, Jarosław Józefczyk i wielu innych znako-
mitych ekspertów i ekspertek z Polski i z Gdyni. 
Każdy, kto nie mógł uczestniczyć w spotkaniach 
online, może obejrzeć zapis rozmów i skorzy-
stać z dostępnych tam informacji. Zapisy nagrań 
znajdują się profilu Facebook UrbanLab Gdynia. 
Warto także podkreślić, że oprócz wykładów 
i spotkań, w ramach UrbanCafé odbywają się 
projekcje filmowe i szkolenia przeznaczone dla 
kadry urzędniczej, dzięki którym rozwijane są 
miękkie kompetencje urzędników, niezbędne do 
pracy w zespole, pracy międzysektorowej, mię-
dzywydziałowej i pracy z mieszkańcami.

Autorskie nagrania przybliżają zagadnienia, 
którymi zajmują się urban laby. Można tu zna-
leźć informacje, związane z tematyką miejską 
– wyzwaniami, potrzebami i zadaniami, jakie 
realizują aglomeracje. Dzięki przygotowanym 
odcinkom można posłuchać m.in. o idei mia-
sta-gąbki, czyli miejscu, które nie odrzuca 

wody, tylko zagospodarowuje ją tak, aby było 
to korzystne dla człowieka oraz miejskiej fauny 
i flory, a także o tym, jak utrzymać zdrowie 
i równowagę w zabetonowanym mieście. Lista 
i tematyka odcinków znajduje się na stronie 
https://urbanlabgdynia.podbean.com/ i na 
Spotify.

URBANLAB GDYNIA ZAPRASZA 
DO BIBLIOTEKI PODCASTÓW!

POSŁUCHAJ O MIEŚCIE


