GDYNIA 2050
Cztery scenariusze
przyszłości

GDYNIA 2050. CZTERY SCENARIUSZE PRZYSZŁOŚCI

Projekt wykonany przez:
Busola Trends
info@busolatrends.com

we współpracy z:
Urban Lab Gdynia
urbanlab@lis.gdynia.pl

Zrealizowano w ramach zadania „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
na podstawie umowy o dofinansowanie zadania nr: DPT/BDG-II/POPT/19/19.
Gdynia 2021 r.

2

GDYNIA 2050. CZTERY SCENARIUSZE PRZYSZŁOŚCI

SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE								
METODOLOGIA								
JAK CZYTAĆ RAPORT?							
SŁOWNICZEK								
CZTERY SCENARIUSZE PRZYSZŁOŚCI					

4
6
9
10
12

MORSKIE IMPERIUM								
KOSMOPOLITYCZNY AGLOMERAT						
WSPÓLNOTOWA IDYLLA							
ŚRODOWISKOWA BAŃKA							

13
19
24
29

HORYZONT ZMIAN 2050							
ŚWIAT POTRZEB								
NASTĘPNE KROKI		 						
WSPÓŁPRACA I PODZIĘKOWANIA					
EKSPERCI, KTÓRZY UCZESTNICZYLI W PROJEKCIE		
O AUTORKACH								
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ		 					

34
49
53
54
55
57
58

3

GDYNIA 2050. CZTERY SCENARIUSZE PRZYSZŁOŚCI

WPROWADZENIE
Kontekst
Pandemia COVID-19 wymusiła od nas wszystkich adaptację do nowych warunków życia miejskiego.
Tempo zmian przybrało na sile, a wraz z kolejnymi falami nowe rozwiązania stały się coraz bardziej
powszechne. Epidemia stała się nie tylko katalizatorem przemian, ale także zwróciła naszą uwagę na istotę
myślenia długoterminowego. Po okresie izolacji społecznej, kiedy społeczeństwo i organizacje w pewnym
stopniu przystosowały się do nowej rzeczywistości, zarekomendowano przeprowadzenie foresightu
miejskiego. Badania nad przyszłością Gdyni trwały od sierpnia do końca października 2021 roku. Efektem
przeprowadzonego procesu jest niniejszy raport: “Gdynia 2050. Cztery scenariusze przyszłości”. Jego
celem jest wskazanie różnych dróg, którymi może podążyć miasto oraz uświadomienie odbiorcom ich roli
w kształtowaniu jutra.

Wprowadzenie do foresightu miejskiego
"Myślenie o przyszłości nie jest niczym nowym. W każdym znanym społeczeństwie ludzie mają
koncepcje czasu i przyszłości, nawet jeśli niektóre z [tych] koncepcji wydają się odmienne." - Wendell
Bell
Proces foresightowy można zdefiniować jako uporządkowany sposób dotarcia do informacji o przyszłości.
Umożliwia ocenę potencjalnych zagrożeń i znalezienie ukrytych ścieżek rozwoju, co jest pierwszym krokiem
w budowaniu długofalowej strategii miasta. Pierwsze projekty foresightowe powstawały w latach 40. XX wieku.
W latach 60. i 70. XX wieku spopularyzowało się planowanie scenariuszowe w badaniach nad przyszłością
krajów oraz gospodarek. Obecnie prognozowanie strategiczne jest wykorzystywane w administracji
publicznej na całym świecie. W Polsce, w kontekście miast przyszłości, zrealizowano już m. in.:
• Konin 2050.
• Lublin 2050.
• Foresight społeczny Wrocław 2036/56.
• Gdańsk Przyszłości.

Rola scenariuszy przyszłości
Scenariusze przyszłości obrazują symulacje możliwych wizji jutra. Są formą kreatywnej wizualizacji. Ich
zadaniem jest poszerzenie perspektywy i zmobilizowanie do działań oraz wywołanie emocji u odbiorcy.
Interpretując je, należy pamiętać, że przyszłość jest mnoga i plastyczna. Może obrać różne kierunki,
a podejmując określone kroki, można wspierać wybraną wersję przyszłości. W związku z tym pojedynczy
scenariusz nie oznacza gotowej strategii, ale stanowi punkt wyjścia do planowania strategicznego.
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Proces foresightowy miasta Gdynia
Projekt uwzględnia trendy w obszarze społecznym, technologicznym, środowiskowym, politycznym oraz
ekonomicznym i przekłada je na wizje czterech różnych scenariuszy przyszłości Gdyni w 2050 roku. Obrazują
one horyzont wyzwań i możliwości, które stoją przed miastem w perspektywie 30-letniej. Celem autorek
było stworzenie wizji jutra, które nie są jednoznacznie dystopijne lub utopijne. Każda z Gdyni przyszłości
odpowiada na potrzeby określonych grup interesariuszy, jest jednocześnie szansą i zagrożeniem dla jej
mieszkańców i mieszkanek. Decyzja o poniesionych kosztach i uzyskanych profitach z życia w wybranej wersji
miasta należy do władz miasta, jej mieszkańców i mieszkanek.
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METODOLOGIA
Projekt przeprowadzono w trzech głównych etapach następujących kolejno po
sobie:
Etap I. Skanowanie horyzontu zmian (20.08 - 4.10.2021)
•
•
•

Desk research
Wywiady z ekspertami i ekspertkami
Wywiady z mieszkańcami i mieszkankami Gdyni

Etap II. Planowanie scenariuszowe (4.10 - 15.10.2021)
•
•

Macierz 2x2
Warsztaty z dziećmi "Future Personas" (15.10.2021)

Etap III. Ewaluacja scenariuszy (16.10 - 24.10.2021)
•
•

Warsztaty z mieszkańcami i mieszkankami Gdyni "Scenario Immersion"
(18.10.2021)
Konsultacje z ekspertami i ekspertkami

Etap I. Skanowanie horyzontu zmian
Pierwszy etap procesu miał na celu uchwycenie i opisanie obecnie zachodzących zmian, które mają wpływ na
kształtowanie się obrazu miast oraz miejskiej społeczności w przyszłości.
Desk research
Skanowanie kierunków zmian rozpoczęto od analizy danych zastanych, która obejmowała obszary
kształtujące Gdynię (demografia, środowisko, infrastruktura, transport, przemysł i biznes) z uwzględnieniem
szerokiej perspektywy miasta jako części kraju, kontynentu, planety. W badaniu wykorzystano następujące
źródła danych: Bank Danych Lokalnych, EUROSTAT, OECD, analizy trendów i źródła internetowe informujące
o sygnałach zmian w badanych obszarach, artykuły i opracowania naukowe dotyczące rozwiązań przyszłości,
Europejskie oraz polskie regulacje prawne, międzynarodowe oraz polskie strategie rozwoju, Strategia
Rozwoju Miasta Gdyni 2030.
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Wywiady z ekspertami i ekspertkami
W kolejnym kroku wyniki desk research zostały uzupełnione o opinię 9 ekspertów i ekspertek zajmujących
się: architekturą i urbanistyką, ochroną zdrowia, antropologią kulturową, ekologią, energetyką, nowymi
technologiami, infrastrukturą portów oraz przyszłością miast. Informacje uzyskane z wywiadów ze
specjalistami i specjalistkami, a także dane z analizy desk research pogrupowano w trendy opisane w rozdziale:
“Horyzont zmian 2050”.
Wywiady z mieszkańcami i mieszkankami
Wizja miasta przyszłości nie może powstać w oderwaniu od społeczeństwa: jego potrzeb i zachowań
kształtujących miasto. Chcąc poznać postawy oraz oczekiwania względem przyszłości, przeprowadzono
40 indywidualnych wywiadów pogłębionych z gdynianami i gdyniankami. Respondenci zostali dobrani do
badania z uwzględnieniem kryteriów takich jak: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, miejsce pochodzenia,
sytuacja zawodowa oraz finansowa, stan zdrowia. Pozwoliło to na stworzenie wizji jutra odpowiadających
na potrzeby zróżnicowanej społeczności Gdyni.

Etap II. Planowanie scenariuszowe
Macierz 2x2
Drugi etap procesu foresightowego polegał na stworzeniu 4 różnych scenariuszy przyszłości Gdyni na
podstawie wyników z Etapu I. Wizje powstały w oparciu o zastosowanie metody futurologicznej: macierzy 2x2.
Podstawą macierzy jest wyznaczanie dwóch osi reprezentujących czynniki o największym wpływie oraz stopniu
niepewności na rozwój przyszłych wydarzeń. Powstałe w ten sposób 4 kwadraty symbolizują 4 oddzielne
możliwe sposoby rozwoju jutra. W opisie uwzględnia się także trendy o wysokim prawdopodobieństwie
zajścia. Na podstawie analizy nadchodzących kierunków zmian dla miasta Gdynia wyznaczono następujące
scenariusze przyszłości:
Zwrot globalny

MORSKIE
IMPERIUM

KOSMOPOLITYCZNY
AGLOMERAT

Miasto poza
miastem

Miasto
w mieście

WSPÓLNOTOWA
IDYLLA

ŚRODOWISKOWA
BAŃKA

Zwrot lokalny
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Future Personas
W kolejnym kroku zostały zrealizowane warsztaty Future Personas z młodymi mieszkańcami i mieszkankami
Gdyni z klasy 3 w szkole ZSP3. Future Personas to technika spekulatywna, w ramach której uczestniczy
warsztatów tworzą krótkie utwory literackie opisujące dzień z życia lub przygodę wybranej postaci z przyszłości
(funkcjonującej w ramach jednego z wcześniej określonych scenariuszy przyszłości). Kreatywność dzieci i ich
zdolność tworzenia wizji została wykorzystana do stworzenia opisów, person i ilustracji scenariuszy Gdyni.
Dzięki młodym uczestnikom warsztatów każdy scenariusz został wzbogacony o fragment fikcji literackiej.

Etap III. Ewaluacja scenariuszy
Scenario Immersion
Celem ostatniego etapu w procesie foresightowym była ewaluacja scenariuszy pod względem wynikających
z nich możliwości i ryzyk, a także dopasowania do potrzeb i wizji jutra odbiorców. W pierwszym kroku
przeprowadzono warsztaty z dorosłymi mieszkańcami i mieszkankami Gdyni. Warsztaty zostały zrealizowane
w siedzibie UrbanLab Gdynia metodą Scenario Immersion. Jest to technika foresightowa, która polega na
ustrukturyzowanej burzy mózgów pozwalającej zanurzyć się w scenariuszach przyszłości, rozpoznać szanse
i zagrożenia płynące z każdego z nich. Prowadzi do uzyskania pełnego obrazu, dającego możliwość kreowania
spekulatywnych produktów i usług.
Ewaluacja z ekspertami
Fikcyjne artefakty oraz opisy jutra zostały w końcowym etapie skonsultowane z uczestniczącymi
w badaniu ekspertami. Do każdego ze scenariuszy przygotowano zestaw pytań, w którym należało ocenić
prawdopodobieństwa wystąpienia danego zjawiska lub wdrożenia opisanego rozwiązania.
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JAK CZYTAĆ RAPORT?
Czytając scenariusze przyszłości można natknąć się na różne pojęcia, trendy oraz potrzeby mieszkańców,
które je kształtują. Chcąc zapoznać się z nimi wykorzystaj nawigację:
•
•
•

W nawiasach kwadratowych znajdują się nazwy trendów. Klikając w nazwę można przenieść się do jego
opisu w rodziale “Horyzont zmian 2050”.
Definicje pojęć, opisy technologii i rozwiązań przyszłości zostały oznaczone pogrubioną czcionką. Ich
definicje znajdują się w słowniczku.
Pod każdym scenariuszem zostały wymienione potrzeby gdynian i gdynianek, których szczegółowy opis
znajduje się w dziale “Świat potrzeb”.

Ponadto każda z czterech wizji rozwoju Gdyni zawiera pod scenariuszem opis zagrożeń z niego wynikających
oraz możliwości, które należy potraktować jako szansę rozwoju. W każdym mieście przyszłości mogą powstać
odpowiadające na zagrożenia i możliwości rozwiązania. Rozwiązania zostały stworzone na podstawie
warsztatów z wykorzystaniem techniki designu spekulatywnego. Spekulatywne produkty i usługi opisane pod
scenariuszami są jedynie przykładami biznesów, inicjatyw, produktów, które mogą rozwinąć się w mieście.
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SŁOWNICZEK
•

Akwaponika jest połączeniem hodowli zwierząt w zbiornikach wodnych z uprawą roślin w wodzie
w wytworzonym symbiotycznym środowisku. Woda z akwakultury zasila system hydroponiczny, gdzie
ekskrementy zwierząt rozkładane są przez bakterie na azotany i azotyny.

•

Bezwarunkowy dochód podstawowy jest formą systemu socjalnego, w której obywatel otrzymuje co
miesiąc określoną sumę pieniędzy.

•

Blockchain to technologia umożliwiająca przechowywanie i przesyłanie danych cyfrowych bez
uczestnictwa pośredników w transakcjach (decentralizacja procesów).

•

Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) to model użytkowania, który polega na możliwości dostępu
do danych i oprogramowania na żądanie przez Internet niezależnie od komputera (sprzętu), z którego
korzysta użytkownik bądź użytkowniczka.

•

Cyfrowy nomada/nomadka to osoba bez stałego miejsca pobytu, która uczestniczy w życiu zawodowym,
społecznym i kulturalnym, korzystając z narzędzi cyberprzestrzeni. Dzięki jej zasobom nomadzi mogą być
mobilni.

•

Ekotechnokracja to ustrój społeczny, w którym główną władzę sprawują wykwalifikowani specjaliści oraz
osoby o odpowiednim kapitale finansowym, wspierające rozwój technologii opartej o zrównoważony
rozwój i rekultywację środowiska.

•

Farmy rybne są niezależnymi, podwodnymi okrętami pływającymi, które filtrują wodę, eliminując
zanieczyszczenia i dają warunki do kontrolowanej hodowli ryb morskich.

•

Farmy miejskie są miejscami produkcji żywności w miastach obejmującymi zarówno hodowlę zwierząt,
jak i uprawę roślin. Farmy mogą być zaawansowane technologicznie i ekologicznie tak jak w np. przypadku
pionowych gospodarstw rolnych.

•

Fitoremediacja to technologia oczyszczania środowiska wykorzystująca rośliny, które akumulują lub
usuwają zanieczyszczenia z powietrza, gleby i wód gruntowych.

•

Gospodarka o obiegu zamkniętym to sposób prowadzenia gospodarki polegający na zamkniętym obiegu
dóbr i usług, pozostających w użytkowaniu tak długo, jak jest to możliwe. Jej celem jest racjonalne
wykorzystanie dostępnych zasobów.

•

IoT, Internet Rzeczy (ang. Internet of Things) to sieć, którą tworzą połączone w cyfrowej przestrzeni
przedmioty. W celu zwiększenia optymalizacji zachodzących w sieci procesów możliwa jest komunikacja
pomiędzy podłączonymi do niej urządzeniami.

•

Jadalne ogrody tworzone są przez łączenie wielu gatunków jadalnych roślin. Zaprojektowane są
z uwzględnieniem różnej roślinności. W jadalnych ogrodach mogą być uprawiane drzewa owocowe
i orzechy, pnącza, krzewy owocowe, zioła, grzyby, warzywa.

•

Marikultura polega na hodowli organizmów morskich takich jak: ryby, mięczaki, skorupiaki i glony.
Hodowla jest prowadzona w wodzie morskiej w celach konsumpcyjnych.
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•

Metawersum to współdzielona przestrzeń wirtualna, która pozwala na imitację interakcji zachodzących
w świecie rzeczywistym. Obecnie najpopularniejsze przykłady przestrzeni metawersum istnieją w obrębie
platform gamingowych.

•

Mikromobilność to zespół rozwiązań transportowych, które obejmują niewielkie środki bez napędu
spalinowego, np. rowery, hulajnogi, monocykle itd.

•

Otwarte API (ang. open API, czyli Application Programming Interface) to sposób komunikacji i wymiany
danych pomiędzy rożnymi aplikacjami w obrębie sieci. W ramach otwartego dostępu z bazy danych może
skorzystać każdy bez dodatkowych ograniczeń i komunikacji.

•

Projektowanie regeneracyjne to sposób produkcji, w ramach którego nowe rozwiązania nie tyle nie
szkodzą środowisku, co wręcz sprzyjają pozytywnym zmianom (regeneracji) otoczenia.

•

Technologie sterowania klimatem są rozwiązaniami, które pozwalają kształtować pogodę (np.
temperaturę, wilgoć) i zapobiegać skrajnym zjawiskom pogodowym, np. urządzenia regulujące ruchy
wiatru, rozpylacze wilgoci.

•

VR, czyli wirtualna rzeczywistość (ang. virtual reality) to cyfrowa symulacja stworzona w trójwymiarowej
przestrzeni. W symulacjach VR można uczestniczyć samodzielnie lub grupowo.
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CZTERY
SCENARIUSZE
PRZYSZŁOŚCI
Morskie Imperium
Kosmopolityczny Aglomerat
Wspólnotowa Idylla
Środowiskowa Bańka
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MORSKIE
IMPERIUM

Miasto jako miejsce wymiany idei i postępu
... to ośrodek rozwoju i nowoczesności, przystań morskiej myśli innowacyjnej.
… to bałtyckie centrum przedsiębiorczości i nauki o międzynarodowym znaczeniu.
… to mekka przestrzeni coworkingowych i spotkań networkingowych dla niezależnych od biura
specjalistów.
Tekst na niebiesko w kwadratowych nawiasach [ ] oznacza odniesienia do trendów. Czy ciekawi Cię kierunek
danego rozwoju? Przeczytaj więcej na ten temat w dalszej części raportu zatytułowanej “Horyzont zmian
2050". Oznaczone wyrażenia zawierają hiperłącza, które przeniosą Cię do wybranego opisu trendu.
Morze Bałtyckie stało się centrum życia ośrodków miejskich nad nim leżących. Gdynia dołączyła do kolektywu
nadbałtyckich miast. Oderwała się od lokalnego kontekstu i historii na rzecz przyjęcia nowej, nadmorskiej
tożsamości, która jest jednolita dla wszystkich ośrodków portowych. Współpraca miast partnerskich nabrała
nowego znaczenia. Międzymiastowe stosunki opierają się m. in. na wspólnej polityce środowiskowej oraz
współpracy biznesowej.
Morskie Imperium, to tętniące życiem centrum przedsiębiorczości. Prowadzony przez dekady proces
restrukturyzacji stoczni oraz polityka stymulująca rozwój rynku okrętowego doprowadziły do rozkwitu
branży w Polsce. Otwartość na współpracę międzynarodową i zagraniczny talent wspiera tworzenie oraz
adaptację nowych rozwiązań. W obliczu rosnących potęg azjatyckich, polski przemysł stawia na produkcję
specjalistycznych, zeroemisyjnych jednostek pływających. Gdynia i jej okolice stały się jednym z kluczowych
klastrów innowacji w tym obszarze [Cyfrowa ekspansja].
Światowy wzrost gospodarczy przyczynił się do nasilonego zapotrzebowania na transport towarowy. Wyraźne
spotęgowanie popytu odnotował fracht morski, który jest wiodącą gałęzią transportów towarowych na całym
świecie. Rozbudowany Port Gdynia jest największym portem w Polsce oraz głównym w Europie punktem
przeładunkowym towarów kierowanych z Azji do Europy Środkowo-Wschodniej.
Rozwój miasta skupia się wokół wyzwań przemysłu morskiego, co stymuluje rozszerzającą się ofertę
edukacyjną w tym obszarze. Uniwersytet Morski oraz szkoły techniczne co roku przyciągają tłumy
zainteresowanych na kierunkach stacjonarnych i zdalnych. Gdynia jest miastem idealnym dla przedsiębiorstw
związanych z branżą okrętową, a także ekspertów i ekspertek dla nich pracujących. Rośnie liczba firm
działających w sektorze TSL (transport-spedycja-logistyka) oraz biur projektujących zaawansowane
technologicznie jednostki pływające. W parkach technologicznych rozwijają się start-upy prowadzące
działalność w obszarze środowiska morskiego.
W związku z rozkwitem gospodarki morskiej infrastrukturę linii brzegowej wypełniają zarówno strefy
przemysłowe, jak i mariny, które stały się strefą mieszkalną dla domów na wodzie. Nabrzeże jest zabudowane
od Babich Dołów po Polankę Redłowską, za którą rozpoczyna się strefa rekreacyjna.
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Jako centrum biznesowe Morskie Imperium posiada rozległą sieć przestrzeni coworkingowych oraz sal
konferencyjnych. Wielu przyjezdnych korzysta z wydawanej przez Polskę wizy dla cyfrowych nomadów
i nomadek [Miasto poza miastem], a technologia blockchain ułatwia zawieranie międzynarodowych
kontraktów [Zdecentralizowane finanse] oraz wykonywanie transakcji. Odwiedzający miasto specjaliści
i specjalistki mogą skorzystać z dopasowanych do ich potrzeb hoteli oraz mieszkań na wynajem. W poszerzonej
marinie znajduje się specjalna przestrzeń biznesowo-hotelowa będąca centrum sieci nadbałtyckich miast.
W ramach subskrypcji ze strefy mogą korzystać żyjący na jachtach cyfrowi nomadzi i nomadki. W mieście
funkcjonuje dobrze rozwinięty transport miejski, międzymiastowy oraz międzynarodowy (w tym promowe
i lotnicze połączenia regionalne).
Pomimo rosnącego znaczenia Gdyni jako miasta przemysłu i innowacji, nie jest ona przeludniona. Port
i stocznie, dzięki prężnemu rozwojowi technologii, są w dużej mierze zautomatyzowane. Wiele osób
zatrudnionych w branży wybiera pracę zdalną lub hybrydową. Równie popularne jest studiowanie
wirtualne [Miasto poza miastem]. Zmiany w stylu pracy i edukacji przyczyniły się do tego, że dużą część
stałych mieszkańców i mieszkanek stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym. Starzejące się społeczeństwo
potrzebuje bliższego dostępu do opieki zdrowotnej, dlatego w innowacyjnym mieście na szeroką skalę
wykorzystywane są rozwiązania zautomatyzowanej medycyny [Cyfrowa ekspansja]. Ponadto nowoczesne
technologie, takie jak autonomiczne samochody i ruchome chodniki, zapewniają szereg udogodnień
ułatwiających życie. W Morskim Imperium promowana jest idea ciągłej nauki [Pracownik elastyczny]. Kursy
specjalistyczne dla osób w wieku 60+ [Srebrna aktywacja] mają za zadanie zachęcić srebrną generację do
udziału w życiu zawodowym i przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu.
Nabrzeżne farmy wiatrowe i elektrownie wykorzystujące przetworzony ruch fal morskich są głównym źródłem
czystej energii zasilającej miasto oraz procesy przemysłowe [Urbanistyka zeroemisyjna]. Zwielokrotnione
obroty portu oznaczają zwiększoną liczbę odpadów powstających w procesie rozładunku i codziennych
działań. Potencjał odpadów wykorzystywany jest w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym [Ekonomia
obwarzanka].
Rozwój portu oraz liczne elektrownie wiatrowe stanowią duże wyzwanie dla środowiska naturalnego
Morza Bałtyckiego, a to z kolei wymaga szeregu innowacji wspierających proces odbudowy morskiej
bioróżnorodności. Międzymiastowa współpraca w zakresie rekultywacji środowiska Bałtyku zaowocowała nie
tylko zatrzymaniem procesów pustynnienia [Reaktywacja ekosystemu]. Stopniowe odzyskiwanie utraconych
walorów ekosystemu morskiego oraz innowacje w zakresie hodowli umożliwiły rozwój marikultury.
Mieszkańcy i mieszkanki mają dostęp do szerokiej oferty produktów żywnościowych pochodzenia morskiego.
W Gdyni popularne jest spożywanie skorupiaków, alg oraz ryb.
W Morskim Imperium największy wpływ na kształt miasta mają korporacje związane z gospodarką morską
oraz władze samorządowe, które mają za zadanie kontrolować działania biznesu, dbać o rolę Gdyni
w nadbałtyckim kolektywie oraz dążyć do poprawy jakości życia. Współpraca pomiędzy włodarzami miasta,
a korporacjami ma za zadanie rozwijać możliwości miasta i wdrażać rozwiązania aktualnych problemów.
Morskie Imperium jest odpowiedzią na aktualne potrzeby mieszkańców:
[4] Rozwinięta komunikacja miejska i podmiejska
[8] Aktywności dla seniorów
[9] Komfort i zdrowie dla seniorów
[10] Ekologiczne, zrównoważone miasto
(Zapoznaj się z każdą potrzebą w rozdziale “Świat potrzeb”)
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Zagrożenia:
(problemy, z którymi może się zmierzyć społeczeństwo Morskiego Imperium)
•
•
•
•

Zanik tożsamości lokalnej wynikający z postępującej globalizacji oraz kolektywu nadbałtyckich miast.
Konflikt między stałymi mieszkańcami i mieszkankami Gdyni, a odwiedzającymi cyfrowymi nomadami
i nomadkami. Brak integracji i współpracy wynikający z różnych stylów życia i oczekiwań względem
dostępu do infrastruktury.
Wzrost liczby odpadów związany ze zwiększonym przeładunkiem portu.
Słabnące więzi społeczne w mieście o niewielkiej rdzennej populacji i rosnącej liczbie tymczasowych
przybyszów.

Możliwości:
(potencjalne kierunki rozwoju Morskiego Imperium)
•
•
•
•
•

Rozwój polskiego rynku stoczniowego napędzany transferem wiedzy i technologii pomiędzy partnerskimi
miastami.
Promowanie proinnowacyjnego myślenia wynikające z nowych potrzeb rozwijającego się przemysłu,
a także z działalności przestrzenii do rozwoju w parkach naukowo-technologicznych.
Tworzenie i adaptacja innowacji środowiskowych w obrębie regionu bałtyckiego.
Rozwój turystyki biznesowej opartej o łączenie usług potrzebnych w podróżach służbowych takich jak:
przestrzenie coworkingoww, centra konferencyjne, hotele, transport.
Rozbudowanie infrastruktury nadbrzeżnej (marina, bulwar, przemysł) i wykorzystanie potencjału
biznesowego oraz rozrywkowego.

Spekulatywne produkty i usługi:
(Rozwiązania stworzone podczas warsztatów designu spekulatywnego. Mogą powstać w odpowiedzi na
wyzwania i możliwości Morskiego Imperium)
Sieć schronisk “BALT” dla nomadów bałtyckich
Karta Balticum upoważnia klientów do korzystania ze schronisk wyposażonych w bezpieczne miejsce do
parkowania jachtu w marinie, noclegownie, kuchnie oraz strefy coworkingowe. Subskrybentami są bałtyccy
nomadzi i nomadki, którzy mieszkają na wodach Bałtyku i często zmieniają miejsce pobytu.
Międzynarodowy projekt “Przepływ”
Celem projektu jest pogłębienie cieśnin duńskich, aby zwiększyć dostępność portów Bałtyckich większych
jednostek pływających i zintensyfikować przepływ pomiędzy Morzem Bałtyckim a Północnym. Większe
wlewy słonej wody z Morza Północnego zmniejszą problem strefy martwych wód w akwenie bałtyckim.
Flota robotów do oczyszczania Bałtyku
W ramach międzynarodowej współpracy do oczyszczania dna Bałtyku zostały zaangażowane podwodne
roboty produkowane przez kraje regionu bałtyckiego. Spacerujące po dnie floty zajmują się usuwaniem
niewielkich zanieczyszczeń mechanicznych i filtrowaniem substancji chemicznych.
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Festiwal Baltic Design Days
Bałtycki festiwal sztuki i innowacji odbywający się jednocześnie w fizycznej i wirtualnej przestrzeni miast
nadbałtyckich. Coroczne wydarzenie promuje wzornictwo, nowe technologie oraz morską kulturę. Łączy
w sobie potrzeby biznesu i designu. W okresie trwania festiwalu ekspresowe połączenia pomiędzy miastami
partnerskimi są całkowicie darmowe.
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Miasto to chaos przecinających się indywidualnych potrzeb i marzeń
… to tętniąca życiem przeludniona metropolia w dobie kryzysu klimatycznego.
… to wielokulturowy kocioł, miasto przygód, możliwości i spersonalizowanych doświadczeń.
… to miasto dla szybkich, głośnych i kolorowych, dla cyfrowych kolonizatorów
i kosmopolitycznych oportunistów.
Tekst na fioletowo w kwadratowych nawiasach [ ] oznacza odniesienia do trendów. Czy ciekawi Cię kierunek
danego rozwoju? Przeczytaj więcej na ten temat w dalszej części raportu zatytułowanej “Horyzont zmian
2050". Oznaczone wyrażenia zawierają hiperłącza, które przeniesą Cię do wybranego opisu trendu.
Postępujący kryzys klimatyczny sprawił, że w wielu miejscach na świecie życie okazało się niemożliwe lub
bardzo kosztowne z powodu ekstremalnych warunków pogodowych. W konsekwencji doszło do fal migracji
klimatycznych i ekonomicznych z całego świata. Polska oraz część krajów Europy otworzyły granice dla
migrantów i migrantek klimatycznych, chcąc przeciwdziałać deficytowi demograficznemu. Wraz z napływem
ludności wzrósł stopień urbanizacji europejskich miast, które w mniejszym stopniu zmagają się z efektami
kryzysu, a przy tym stosują technologie ograniczające negatywne skutki zmian w środowisku naturalnym.
Nasilone procesy urbanizacyjne zacieśniły kontakty pomiędzy miastami zrzeszonymi w Obszar Metropolitalny
Gdańsk-Gdynia-Sopot, złożony z 59 gmin, miast i powiatów, tworząc Pomorską Metropolię o spójnym
systemie funkcjonowania, zarządzania miastem i efektami kryzysu klimatycznego. Gdynia staje się dzielnicą
Pomorskiej Metropolii. Zjeżdżają się do niej młode osoby z całego świata w poszukiwaniu bezpiecznego
azylu, możliwości rozwoju, sztuki i rozrywki.
Przeludniona Metropolia to kosmopolityczne i tętniące życiem miejsce. Powstają w niej enklawy kulturowe,
w których można spróbować autentycznych smaków z drugiego końca świata, nauczyć się lokalnego tańca
lub uczestniczyć w życiu duchowym [Infrastruktura inkluzywna].
Zmagające się z napływem ludności miasto rozrasta się w górę oraz na wodzie, żeby zapewnić odpowiednią
liczbę mieszkań. Dzielnice pełne wieżowców oraz pływające osiedla [W powietrzu i na wodzie] nadbrzeżne
zmieniły wizerunek Gdyni. Z jednej strony architektura nadmorska kwitnie i ewoluuje, z drugiej zaś gdyński
modernizm stał się jedynie pomnikiem historii. Nowoczesne osiedla rozbudowały się kosztem m. in. terenów
zielonych, a więc z naturą można spotkać się w specjalnych strefach ekologicznych, np. Trójmiejski Park
Krajobrazowy. W ramach walki z efektem miejskiej wyspy ciepła, do zurbanizowanego miasta wprowadzane
są zielone dachy i fasady oraz ogrody wertykalne.
Brak przestrzeni fizycznej wypełnia świat wirtualny [Cyfrowa ekspansja]. Społeczeństwo funkcjonuje
w świecie materialnym oraz w metawersum będącej przedłużeniem życia miejskiego. W wirtualnym świecie
mieszkańcy i mieszkanki mogą się spotykać, prowadzić biznes, uczestniczyć w wydarzeniach, korzystać z usług
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czy oprowadzać e-turystów. W technologii rozszerzonej rzeczywistości rozwija się sztuka, rozrywka i sport.
Natomiast wplecione w tkankę miejską rozwiązania IoT (Internet of Things) umożliwiają nie tylko łatwiejszą
nawigację życia codziennego, ale również pozwalają na indywidualne doświadczenie miasta. Przestrzenie
publiczne personalizują się do potrzeb pojedynczych osób np. winda podczas jazdy może działać w trybach:
relaks i medytacja, konwersacja, dyskoteka.
W Kosmopolitycznym Aglomeracie usługi, przemysł i handel są w znacznym stopniu zautomatyzowane,
niekiedy przeniesione do świata wirtualnego. Globalne korporacje zatrudniają pracowników na stanowiskach
specjalistycznych i wymagających pracy kreatywnej [Pracownik elastyczny]. Ograniczona liczba miejsc pracy
doprowadziła do wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego umożliwiającego bezpieczne
życie w mieście. Gospodarka morska stała się tylko jedną z gałęzi w tłumie różnorodnych branż. Znaczna
część nabrzeża została zabudowana pod strefy mieszkaniowe i rozrywkowe.
Przeludniona Metropolia wymaga rozbudowanych systemów bezpieczeństwa, które oparte są o mikrochipy.
Indywidualne czytniki, wszczepione mieszkańcom i mieszkankom pod skórę, przekazują dane na temat ich
lokalizacji, tożsamości i stanu zdrowia. Ze względu na niedopracowane prawo metawersum, Kosmpolityczny
Aglomerat to zarówno przestrzeń możliwości, jak i anarchii, będącej odpowiedzią na konieczną kontrolę
przestrzeni fizycznej.
Prężnie rozwija się także transport publiczny, a ludzie chętnie korzystają z rozwiązań mikromobilności
miejskiej. Wprowadzone rozwiązania cyfrowe pomagają w optymalizacji ruchu miejskiego, co
z kolei ogranicza emisję gazów cieplarnianych [Urbanistyka zeroemisyjna]. Przestrzeń powietrzną
wypełniają prywatne i publiczne samoloty oraz drony dostawcze [W powietrzu i na wodzie].
W konkurencyjnym otoczeniu biznesowym miasta najważniejsze są szybkość i komfort. Żywność dostarczana
jest za pośrednictwem dronów z wielkich międzynarodowych centrów handlowych znajdujących się na
obrzeżach Pomorskiej Metropolii. Niestety zwiększony ruch powietrzny przyczynił się do wysiedlenia
okolicznych ptaków, co zaburzyło funkcjonowanie środowiska naturalnego i wymusiło adaptację technologii
zastępujących ich rolę w ekosystemie.
Kosmopolityczny Aglomerat to miejsce, w którym świat wirtualny spotyka się z fizycznym. W tym połączeniu
granice rzeczywistości zacierają się, a codzienność online staje się równie ważna, jak nie ważniejsza, niż
offline. W związku z tym media oraz korporacje, stając się częścią życia kulturalnego i społecznego, wpływają
na funkcjonowanie miasta. Ich rola w szerzeniu odpowiednich wzorców i postaw społecznych jest szczególnie
ważna z perspektywy miejskiej przyszłości.
Kosmopolityczny Aglomerat jest odpowiedzią na aktualne potrzeby mieszkańców:
[4] Rozwinięta komunikacja miejska i podmiejska
[5] Dostęp do infrastruktury w każdej dzielnicy
[6] Świętojańska rozrywka
(Zapoznaj się z każdą potrzebą w rozdziale “Świat potrzeb")
Zagrożenia:
(problemy, z którymi może się zmierzyć społeczeństwo Kosmopolitycznego Aglomeratu)
•
•

Likwidacja terenów zieleni i stref rekreacyjnych, które zostaną zagospodarowane pod zabudowę
mieszkaniową.
Konflikty kulturowe oraz tworzenie odłączonych mikrospołeczności kulturowych.
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•
•
•
•

Wzrost cyberprzestępczości związany z metawersum rozwijającym się szybciej niż system prawny.
Zanik tożsamości lokalnej społeczności w tłumie multikulturowych możliwości.
Samotność spowodowana przeniesieniem życia osobistego do świata wirtualnego.
Zniszczenie siedlisk ptactwa wodnego, które oczyszcza wodę z zanieczyszczeń organicznych.

Możliwości:
(potencjalne kierunki rozwoju Kosmopolitycznego Aglomeratu)
•
•
•
•
•

Rozwój globalnej kultury w świecie wirtualnym, a w konsekwencji uczestnictwo różnorodnej społeczności
w jej współtworzeniu.
Upowszechnienie sztuki umożliwiające wykorzystanie jej jako narzędzia rozwiązywania konfliktów
społecznych.
Możliwości wymiany globalnego know-how wynikające z otwartości na relacje międzynarodowe.
Przestrzeń do rozwoju indywidualizmu w świecie pełnym zróżnicowanych systemów wartości, postaw,
mentalności i stylów życia.
Rozwój technologii ogrodnictwa wertykalnego i dachowego.

Spekulatywne produkty i usługi:
(Rozwiązania stworzone podczas warsztatów designu spekulatywnego. Mogą powstać w odpowiedzi na
wyzwania i możliwości Kosmopolitycznego Aglomeratu)
Nowy zawód “łowcy trolli”
To rodzaj cyfrowego cyberpolicjanta pracującego w metawersum. Zadaniem cyberpolicji jest monitorowanie
bezpieczeństwa sieciowego. Specjalizacja „łowcy trolli” skupia się na eliminowaniu agresji wynikającej
z różnic kulturowych, rasowych i płciowych, które są popularne w wielokulturowych społecznościach online.
Cyfrowy cmentarz
Spersonalizowane miejsce wyciszenia w wirtualnym bliźniaku Kosmopolitycznego Aglomeratu, w którym
można odwiedzić i powspominać zmarłych w kopii znajomego otoczenia. To również miejsce, gdzie
przechowywane są cyfrowe wspomnienia o zmarłym. Jest to popularna usługa wśród migrantów
klimatycznych, a także sposób na upamiętnienie najważniejszych osób w historii Gdyni.
Sieć kawiarni “White Spots”
Sieć kawiarni offline, które istnieją poza zasięgiem telefonicznym i internetowym. Spotykają się w nich
osoby, które chcą być poza granicami Internetu. Mimo, że fizycznie miejsca te znajdują się w strefach
o bardzo dobrym zasięgu, to pomieszczenia są tworzone na zasadzie klatek Faradaya chroniących przed
polem elektrostatycznym.
Wertykalne łąki
Aktywiści z grupy “Dzikie miasto” tworzą wertykalne łąki i ogrody na
zewnętrznej płycie betonowych budynków. Obsadzają fasady, wykorzystują
zewnętrzne rury, rynny oraz wszelkie półki na budynkach do tworzenia
stref zieleni zbliżonych do tych, które funkcjonowały w pasie nadmorskim
przed kryzysem klimatycznym.
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WSPÓLNOTOWA
IDYLLA

Miasto to wspólny wysiłek:
... to system funkcjonowania oparty na idei stworzenia miasta jutra odpornego na kryzys.
… to wspólny wysiłek w odbudowę przyrody, cyrkularne centrum rozwoju.
… to miejsce, gdzie przyroda i ludzie posiadają równe prawa miejskie.
Tekst na zielono w kwadratowych nawiasach [ ] oznacza odniesienia do trendów. Czy ciekawi Cię kierunek
danego rozwoju? Przeczytaj więcej na ten temat w dalszej części raportu zatytułowanej “Horyzont zmian
2050". Oznaczone wyrażenia zawierają hiperłącza, które przeniosą Cię do wybranego opisu trendu.
Antyglobalizm wraz z pogłębiającą się hiperlokalnością [Zwrot lokalny] sprawiły, że Polska zaczęła
dążyć do niezależności gospodarczej i energetycznej. W konsekwencji Gdynia stała się w dużej mierze
samowystarczalnym miastem współtworzonym z obywatelami [Prawo do miasta]. Mieszkańcy i mieszkanki
uczestniczą w kształtowaniu swojego otoczenia oraz biorą odpowiedzialność za środowisko naturalne. Celem
Wspólnotowej Idylli jest redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz wprowadzenie zmian regeneracyjnych.
Społeczność produkuje i korzysta z zielonej energii w ramach spółdzielni energetycznych. Dzięki sąsiedzkiej
współpracy następuje renaturyzacja miejscowego ekosystemu. Natomiast tereny postindustrialne są
rekultywowane w procesie fitoremediacji [Reaktywacja ekosystemu]. Chcąc chronić środowisko naturalne,
Gdynia na równych prawach traktuje wszystkie żywe stworzenia. Obywatelami miasta są ludzie, rośliny
i zwierzęta [Obywatel natura]. Wieżowce Sea Towers stały się symbolicznym miejscem połączenia Gdyni
z naturą poprzez umieszczone na wyższych piętrach strefy dla ptaków.
Populacja ludzkich mieszkańców i mieszkanek Gdyni jest niewielka. Tereny mieszkalne przeplatają się
z miejscami rekreacyjnymi, strefami usługowymi oraz terenami rolniczymi [Infrastruktura Inkluzywna].
W mieście dominuje zabudowa jednorodzinna oraz niska zabudowa wielorodzinna. Niska gęstość
zaludnienia umożliwiła utrzymanie modernistycznego charakteru Gdyni i pielęgnowanie jej nadmorskiej
architektury, która została wzbogacona o ekologiczne rozwiązania jak np. panele fotowoltaiczne [Urbanistyka
zeroemisyjna]. Nowopowstałe budynki tworzone są w ramach urbanistyki przyjaznej środowisku
z wykorzystaniem prefabrykatów [Akcja prefabrykacja], surowców odnawialnych oraz odnawialnych źródeł
energii.
Wspólnotowa Idylla rozumiana jest jako część większego ekosystemu regionalnego [Miasto poza miastem]. Na
terenie województwa pomorskiego funkcjonuje dobrze rozwinięty szlak komunikacji publicznej. Istnieją silne
połączenie pomiędzy Gdynią, a jej okolicami. Kultura i rozrywka w mieście skupiona jest wokół regionalnego
talentu [Zwrot lokalny]. Gdynianie i gdynianki chętnie organizują wydarzenia sąsiedzkie i lokalne festiwale.
Restauracje na ulicy Świętojańskiej opierają się na lokalnych potrawach, natomiast bary oferują miejscowy
alkohol. Do ujednolicenia oferty doprowadziło zamknięcie się na globalną wymianę kultury. Wspólnotowa
Idylla ma charakter małomiasteczkowy. Po mieście kojarzonym jako centrum sztuki i designu pozostało
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jedynie wspomnienie. W konsekwencji zmniejszyła się również liczba turystów międzynarodowych, a dawne
hotele przerobiono na sanktuaria dla zwierząt oraz ogrody miejskie [Miasto do życia]. Skwer Kościuszki
oraz nadmorski bulwar pełnią nowe role, w tygodniu przekształcają się w targowisko, które jest chętnie
odwiedzane przez osoby z regionu.
Żywność produkowana jest w farmach miejskich, skąd trafia bezpośrednio do odbiorcy lub lokalnego
sklepiku. Społeczeństwo cechuje antykonsumpcyjne nastawienie. W ramach zyskującego na popularności
rolnictwa miejskiego gdynianie i gdynianki współtworzą jadalne ogrody oraz społeczne sady. Popularne
niegdyś centra handlowe zmieniły swoją funkcję. W dawnym centrum handlowym Riviera jedno piętro zostało
zagospodarowane pod mieszkania. Natomiast na pierwszym piętrze znajdują się: placówka edukacyjna,
urząd, dom sąsiedzki i biblioteka. Poziomy parkingowe wykorzystywane są pod uprawę akwaponiczną.
We Wspólnotowej Idylli rozwija się ekonomia współpracy. Mieszkańcy i mieszkanki chętnie korzystają
ze współdzielonego transportu, wymiany dzielnicowej i wsparcia. W obrębie miasta działają liczne
kooperatywy. W przestrzeni publicznej pojawiły się lockery z narzędziami i sprzętem możliwym do
wypożyczenia. Popularne są również wyprzedaże garażowe oraz przydomowe targowiska [Ekonomia
obwarzanka].
Polska gospodarka jest skupiona lokalnie. Profil działalności stoczni uległ zmianie i został zwrócony w kierunku
odbiorców krajowych. [Zwrot lokalny] W Gdyni odbywa się produkcja komponentów farm wiatrowych oraz
jednostek śródlądowych, które zapewniają swobodny przepływ towarów wewnątrz państwa. Na skutek
automatyzacji przemysłu oraz nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych (np. druk 3D i 4D) w mieście znajdują
się liczne zakłady wytwórcze i przetwórcze, które funkcjonują w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym.
Otwierane są także nowe mikroprzedsiębiorstwa specjalizujące się w rękodziele i regionalnych produktach
spożywczych. Do lokalnych miejsc pracy dojeżdżają specjaliści pracujący w trybie hybrydowym [Miasto poza
miastem].
W samowystarczalnej Polsce Gdynia stała się istotnym dostawcą ryb. W związku z brakiem współpracy
międzynarodowej żegluga dalekomorska została ograniczona, natomiast plan odbudowy bioróżnorodności
Morza Bałtyckiego okazał się niemożliwy do realizacji. W związku z tym rybołówstwo zostało zastąpione
farmami rybnymi.
Wspólnotowa Idylla, to przede wszystkim miasto należące do ludzi. Zielona, pełna przestrzeni mekka
osób poszukujących spokoju i równowagi. W tym mieście aktywna postawa jest fundamentem życia całej
społeczności, nie tylko ludzkiej.
Wspólnotowa Idylla jest odpowiedzią na aktualne potrzeby mieszkańców:
[1] Zachowanie unikatowej natury i terenów rekreacyjnych
[2] Otwarta i zintegrowana społeczność
[3] Spójna i modernistyczna architektura
[10] Ekologiczne, zrównoważone miasto
(Zapoznaj się z każdą potrzebą w rozdziale “Świat potrzeb”)
Zagrożenia:
(problemy, z którymi może się zmierzyć społeczeństwo Wspólnotowej Idylli)
•

Zamknięcie się na wymianę kulturową prowadzące do ubożenia oferty kulturalnej oraz zmniejszenia
liczby turystów.
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•
•
•

Emigracja lokalnego talentu do stref bardziej zróżnicowanych, oferujących możliwość wymiany wiedzy
i nawiązanie współpracy z szerszą grupą specjalistów.
Zanikający indywidualizm w jednolitym mieście, w którym każdy prowadzi podobny tryb życia.
Narastający konflikt pomiędzy zwierzętami a ludźmi w związku z przeniesieniem się siedlisk dzikich zwierząt
do miast, co może skutkować niszczeniem upraw i rozprzestrzenianiem się chorób odzwierzęcych.

Możliwości:
(potencjalne kierunki rozwoju Wspólnotowej Idylli)
•
•
•
•

Samowystarczalność miasta będąca fundamentem jego odporności, szczególnie w dobie kryzysu
klimatycznego i ekonomicznego.
Wysoka odpowiedzialność społeczna umożliwiająca planowanie i wdrażanie inicjatyw środowiskowych
i ekologicznych.
Rozwój tożsamości Gdyni i patriotyzmu związany z postępującą hiperlokalnością.
Tworzenia innowacyjnych rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym, która jest niezbędna do
kształtowania samowystarczalnych miast.

Spekulatywne produkty i usługi:
(Rozwiązania stworzone podczas warsztatów designu spekulatywnego. Mogą powstać w odpowiedzi na
wyzwania i możliwości Wspólnotowej Idylli)
Sieć Sąsiedzkich Centr Innowacji (SCI)
Lokalne centra wspomagają, gromadzą i analizują dokonania w zakresie gospodarki cyrkularnej na pożytek
rozwoju regionu. Współpraca pomiędzy SCI z całego regionu pozwala na doskonalenie procesu tworzenia
miasta przyjaznego środowisku i samowystarczalnego.
Program wymiany talentów OBIEG
Regionalny program wymiany wiedzy, który polega na współpracy pomiędzy miastami.
W ramach inicjatywy organizowane są warsztaty i kursy umożliwiające przekazywanie lokalnego know-how
i równy rozwój regionu.
Firma rolnictwa miejskiego Rybsal
Firma zlokalizowana w granicach miasta, która produkuje warzywa, owoce i ryby w obrębie wewnętrznie
sterowanych upraw akwaponicznych. Rybsal prowadzi duże farmy akwaponiczne oraz udostępnia małe
przenośne systemy do samodzielnej uprawy.
Zespół ogrodów dachowych “Ptasia przystań”
Zespół ogrodów dachowych inspirowanych półkami skalnymi
i zadarnionymi zboczami, które zapewniają bezpieczne miejsce na okres
wylęgania mew i innego ptactwa. Ogrody dachowe, będące wylęgarnią,
mogą znajdować się na budynkach komercyjnych i prywatnych
(w przypadku zgody ich właścicieli).
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BAŃKA

29

ŚRODOWISKOWA
BAŃKA

Miasto to azyl komfortu i bezpieczeństwa
… to centrum innowacji środowiskowych doskonale radzące sobie ze zmianami klimatu.
… to technologiczno-środowiskowe sanktuarium dla wyższej klasy.
… to strefa luksusowych dóbr, usług oraz elitarnej kultury.
… to miejsce reżimu ekologicznego wprowadzonego przez ekotechnokratów i ekotechnokratek.
Tekst na żółto w kwadratowych nawiasach [ ] oznacza odniesienia do trendów. Czy ciekawi Cię kierunek
danego rozwoju? Przeczytaj więcej na ten temat w dalszej części raportu zatytułowanej “Horyzont zmian
2050". Oznaczone wyrażenia zawierają hiperłącza, który przeniosą Cię do wybranego opisu trendu.
Podczas gdy Gdańsk oraz obszar Mierzei Wiślanej mierzy się z powtarzającymi się powodziami, Gdynia
z racji swojego położenia na wysoczyźnie jest atrakcyjnym miejscem do życia dla lokalnych przesiedleńców.
W mieście chętnie osiedlają się osoby z miejscowości mocniej dotkniętych zmianami klimatycznymi. Gdyńskie
osiedla, choć przeludnione, stają się bezpiecznym azylem. Gdynia inwestuje w technologie przeciwdziałania
skutkom zmian klimatu i technologie sterowania klimatem, co dodatkowo sprawia, że miasto jest atrakcyjne
dla wielu osób chcących zamieszkać w zdrowym i zielonym otoczeniu. Celem Środowiskowej Bańki jest stać
się bezpiecznym sanktuarium, które da początek renesansowi natury po kryzysie [Reaktywacja ekosystemu].
W związku z rosnącymi migracjami do Gdyni ceny nieruchomości w Środowiskowej Bańce są bardzo wysokie.
Centralne osiedla oraz luksusowe domki jednorodzinne należą do wychowanych w mieście mieszkańców
i mieszkanek lub przyjezdnych zamożnych obywateli i obywatelek. Osoby o gorszej sytuacji ekonomicznej,
które pod wpływem kryzysu klimatycznego przeprowadzają się do Gdyni, zamieszkują osiedla obrzeżne
i domy z prefabrykatów. Jest to miasto o rosnących nierównościach społecznych. Najbogatsze dzielnice są
zamknięte i w pełni zautomatyzowane. Są też najlepiej przygotowane na zagrożenia pogodowe. Mieszkańcy
i mieszkanki tych luksusowych stref należą do nowobogackiej klasy ekotechnokratów [Zeroemisyjna klasa
wyższa], która powstała w obliczu zmagań Polski ze zmianami klimatu. Ekotechnokraci i ekotechnokratki
w luksusowym mieście wykorzystują technologię sterowania mikroklimatem [Cyfrowa ekspansja] do
tworzenia ogrodów z egzotycznymi owocami i luksusowych miejsc turystycznych.
Środowiskowa Bańka z napływem nowych mieszkańców i mieszkanek radzi sobie poprzez rozbudowywanie
miasta na wodzie i w powietrzu [W powietrzu i na wodzie]. Pływające osiedla oraz domy na wysokości to
nowa nowy trend w urbanistyce. W ten sposób miasto zachowuje zieleń miejską [Miasto do życia], a nawet
wzbogaca ją o wiszące, pionowe ogrody fasadowe i zieleń na dachach. Wcześniejsza zabudowa Gdyni została
zachowana, jako historyczny symbol modernistycznej i portowej chwały, jednak delikatnie przearanżowana
zgodnie z filozofią ekologicznego budownictwa [Urbanistyka zeroemisyjna].
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Gdynia to bogate miasto, które posiada rozbudowaną ofertę wydarzeń kulturalnych i sportowych. Tereny
stoczni i portu zostały częściowo przekształcone pod industrialne miejsca rozrywki i sztuki. Ulica Świętojańska
zamieniła się w bulwar pełen restauracji i luksusowych butików. Natomiast powiększona marina jest
domem dla rosnącej liczby prywatnych żaglówek. W Środowiskowej Bańce można odnaleźć również miejsca
regeneracji, jak ogrody lecznicze składające się z wyselekcjonowanych gatunków roślin i mające sterowany
klimat o działaniu uzdrawiającym. Dzięki temu miasto staje się interesującym punktem turystycznym.
W zeroemisyjnej Gdyni 2050 funkcjonuje bardzo dobrze rozwinięty elektryczny transport publiczny. Mimo
to popularnym sposobem przemieszczanie są autonomiczne taksówki, które choć droższe od komunikacji
miejskiej, to oszczędzają czas podróży i zapewniają wygodę. Transport towarów odbywa się za pośrednictwem
dronów do przystani dronowych znajdujących się w każdym budynku [W powietrzu i na wodzie]. Duży ruch
w powietrznej strefie miejskiej oraz wysoka zabudowa prowadzą do rozwoju inżynierii wiatru i wprowadzenia
dodatkowych przestrzeni będących azylem dla ptaków.
Starsi mieszkańcy Gdyni dbają o zdrowie. W obrębie miasta znajdują się nie tylko prywatne i publiczne
szpitale oraz centra zdrowia, ale i kliniki medycyny estetycznej czy nastawione na seniorów siłownie [Srebrna
aktywacja]. W sklepach dostępny jest zróżnicowany asortyment żywności funkcjonalnej produkowanej
lokalnie w ekologicznych firmach rolnictwa miejskiego. Można również kupić nietypowe i egzotyczne odmiany
warzyw, owoców oraz alg produkowanych dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w uprawie. W luksusowych
restauracjach serwowane są posiłki ze zdrowych i egzotycznych produktów, np. kwiatów dostępnych jedynie
na Archipelagu Arktycznym.
Chcąc utrzymać środowisko naturalne miasta w stanie dobrym, Środowiskowa Bańka wprowadziła reżim
ekologiczny. Panują tu bardzo restrykcyjne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami, emisji, zakupu
dóbr lub usług oraz zarządzania wodą pitną. Dostępne w sklepach produkty są oznaczone skalą śladu
węglowego, a za regularny zakup produktów o niskim śladzie węglowym można uzyskać darmowe usługi lub
zniżki na terenie całego miasta [Zwrot lokalny].
Nastawione na innowacje środowiskowe miasto chce być całkowicie samowystarczalną mekką natury.
Środowiskowa Bańka chętnie przyjmuje w swoje szeregi naukowców i naukowczynie oraz osoby, które
pracują w tym obszarze. Lokalni mieszkańcy i mieszkanki najczęściej pracują zdalnie poza miastem lub na
miejscu w usługach i produkcji żywności. Ekotechnokracja to najczęściej klasa powiązana z biznesem opartym
o ekologię i innowacje w tym zakresie. Bardzo często są to również osoby posiadające nieruchomości na
wynajem.
W tak hermetycznym świecie ważne jest utrzymanie stałej wizji miasta i realizacja określonej strategii, dlatego
bardzo ważną rolę odgrywają władze samorządowe i sektor naukowy, które przy współpracy regularnie
wdrażają nowe rozwiązania. Sektor nauki dąży do osiągnięcia środowiskowego i technologicznego ideału
miasta, natomiast włodarze wprowadzają zmiany w sposób zrównoważony starając się wyrównać szanse
rozwoju i dostępu do dóbr oraz usług wszystkich obywateli i obywatelek.
Środowiskowa Bańka jest odpowiedzią na aktualne potrzeby mieszkańców:
[1] Zachowanie unikatowej natury i terenów rekreacyjnych
[6] Świętojańska rozrywka
[9] Komfort i zdrowie dla seniorów
[10] Ekologiczne, zrównoważone miasto
(Zapoznaj się z każdą potrzebą w rozdziale “Świat potrzeb")
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Zagrożenia:
(problemy, z którymi może się zmierzyć społeczeństwo Środowiskowej Bańki)
•
•
•
•

Konflikty wynikające z podziału klasowego na tle ekonomicznym, społecznym oraz dostępności do
infrastruktury.
Zatracenia poczucia prywatności i wolności z powodu ciągłego monitorowania miasta pod względem
przestrzegania ekologicznego i społecznego prawa.
Izolacja miasta od reszty kraju w związku z rosnącą dysproporcją jakości życia i warunków klimatycznych.
Wzrost cen dóbr i usług spowodowany wysokimi kosztami wytworzenia oraz bogatymi odbiorcami.

Możliwości:
(potencjalne kierunki rozwoju Środowiskowej Bańki)
•
•
•
•

Stworzenie miasta zeroemisyjnego wytwarzającego nowe technologie transportowe i produkcyjne, które
mogą być adaptowane w innych częściach świata dotkniętych kryzysem klimatycznym.
Rozwój zdrowszej żywności produkowanej w lokalnych, ekologicznych farmach.
Stworzenie miejsca regeneracji i relaksu, w którym biznes turystyczny i rozrywkowy współgra z celami
środowiskowymi.
Rozwój innowacji mających na celu odbudowę ekosystemu.

Spekulatywne produkty i usługi:
(Rozwiązania stworzone podczas warsztatów designu spekulatywnego. Mogą powstać w odpowiedzi na
wyzwania i możliwości Środowiskowej Bańki)
Siłownie “Ekozone”
Siłownie, które są jednocześnie elektrowniami. Stosują technologię wykorzystującą energię kinetyczną
wytwarzaną przez osoby ćwiczące i generują energię odnawialną. Osoby ćwiczące mogą w ten sposób
uzyskać bony zniżkowe na lokalną żywność.
Coroczny bal charytatywny “Perła Bałtyku”
Gdyński bal, w którym mogą uczestniczyć darczyńcy z całego kraju. Bal organizuje aukcje charytatywne,
na których licytowane są różnorodne innowacje technologiczne. Poddczas balu sprzedawane są również
luksusowe apartamenty turystyczne należące do miasta, miejsca w marinach itd. Dochody przeznaczone są
na wsparcie regionów zagrożonych powodziami.
Miejski port lotniczy “Ekolot”
Port lotniczy na wynajem przeznaczony dla indywdualnych właścicieli
elektrycznych samolotów, którzy chętnie podróżują do innych bogatych
miast regionu w celach kulturalnych, bądź wakacyjnych.
Inicjatywa „Pod osłoną”
Inicjatywa ma na celu stworzenie równej i progresywnej społeczności
przez zwiększenie dostępności Gdyni dla potencjalnych mieszkańców
i mieszkanek. W ramach inicjatywy oferowane są “wizy” i mieszkania
komunalne z prefabrykatów dla osób, które chcą rozwijać się w dziedzinach
powiązanych z pracą nad środowiskiem oraz osób zasłużonych dla klimatu.
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HORYZONT ZMIAN 2050
W dobie kryzysu klimatycznego i zmian związanych z czwartą rewolucją
przemysłową społeczeństwo ma niewiele czasu, aby przystosować się do tej
szybkiej transformacji rzeczywistości. Pojawiające się wyzwania i masowa
adopcja nowych technologii będą wymagały elastycznego podejścia do zmian.
Miasta przyszłości będą wykorzystywały rozwiązania, których początki widać
już dziś. Rozwój określonych trendów wpłynie na Gdynię w 2050 roku w czterech
wymiarach: 1) społecznym, 2) ekonomicznym, 3) infrastrukturalnym oraz
4) środowiskowym. Chcąc lepiej poznać krajobraz jutra obecny w każdym ze
scenariuszy, zapoznaj się z kształtującymi wizję miast trendami.

PRAWO DO MIASTA
Aktywne uczestnictwo mieszkańców w tworzeniu miasta jest trendem rozwiniętym
we Wspólnotowej Idylli.
Prawo do miasta opisuje trend świadomego włączenia się społeczności w jego współtworzenie oraz aktywną
zmianę. Obywatele nie są jedynie odbiorcami usług, które oferuje przestrzeń miejska, ale przede wszystkim
chcą ją kształtować i mieć wpływ na podejmowane przez samorząd decyzje. W związku z tym nurtem
pojawia się coraz więcej ruchów obywatelskich, które działają na rzecz pozytywnej zmiany. Zacieśnia się
dialog pomiędzy władzami miasta, a jego mieszkańcami. Na popularności zyskują konsultacje społeczne oraz
oddolne inicjatywy mieszkańców (np. osiedlowe ogródki działkowe). Chcą oni kształtować nową jakość życia
opartą o zielone i zdrowe miejsce, ciszę i spokój oraz wspólnotowość.
Cyfryzacja jest czynnikiem, który umożliwia nowe sposoby uczestnictwa we współtworzeniu miasta oraz
kultury hiperlokalnej. Internet pozwala nie tylko na łatwy dostęp do informacji, ale także oferuje obywatelom
możliwość zaangażowania się w różne lokalne inicjatywy. Zainteresowani mogą wyjść z propozycjami
zmian bądź głosować na najciekawsze projekty urbanistyczne w obrębie swojego osiedla. Przez cyfrowego
Asystenta Mieszkańca, który jest usługą funkcjonującą w ramach mobilnej wersji portalu gdynia.pl, gdynianie
i gdynianki mają szansę zgłaszania usterek i spostrzeżonych nieprawidłowości w infrastrukturze miasta1.
Natomiast otwarte (ang. open source) oprogramowanie Decidim2 pozwala samorządom oraz innym aktorom
regionalnym na stworzenie spersonalizowanej wersji platformy wspierającej demokratyczną partycapcję
obywatelską (np. Gdyńska Platforma Dialogu3).
W sieci powstaje także coraz więcej serwisów online i aplikacji mobilnych, których odbiorcami są lokalne
społeczności. Aplikacje takie jak Citizen4 pozwalają na zgłaszanie potencjalnych niebezpieczeństw w okolicy
(np. wybuch pożaru, wypadek drogowy bądź uliczne starcia), a amerykańska platforma Patch udostępnia
miejsce do szerzenia wiadomości na tematy istotne dla mieszkańców określonej dzielnicy5. Ponadto otwarcie
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się na świat wirtualny umożliwia bardziej interaktywny sposób uczestnictwa w tworzeniu otoczenia. Fundacja
Block By Block zaprasza obywateli do współpracy w kształtowaniu miasta przez tworzenie wizualizacji
i symulacji projektów urbanistycznych na platformie gamingowej Minecraft6.
Zaangażowanie społeczeństwa w sprawy społeczne, a szczególnie ekologiczne, jest także możliwe
w ramach akcji tzw. monitoringu obywatelskiego (ang. citizen sensing). W ramach prowadzonego programu
mieszkańcy wykorzystują sensory służące do mierzenia jakości otoczenia, w którym się znajdują, tym samym
eliminując ewentualne luki informacyjne na temat badanego środowiska. Przykładem takiej inicjatywy
jest zaprojektowanie czujnika oraz prowadzenie obserwacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza przez
mieszkańców Bristolu w Wielkiej Brytanii7.
Coraz popularniejsze staje się także włączanie lokalnych społeczności w planowanie strategiczne miasta.
Obywatele zachęcani są do głosowania na propozycje projektów w ramach funduszu partycypacyjnego.
W ten sposób władze umożliwiają mieszkańcom prawo do współtworzenia swojego lokalnego środowiska,
co z kolei wzmacnia poczucie przynależności lokalnej i rozwoju miejscowej tożsamości kulturowej.

ODŁĄCZONE SPOŁECZNOŚCI
Społeczności wykluczone z cyfrowego życia miasta pojawią się w Kosmopolitycznym
Aglomeracie oraz Morskim Imperium.
Cyfryzacja procesów to fundament, na którym opiera się czwarta rewolucja przemysłowa. Dlatego
alfabetyzacja oraz zręczność cyfrowa są istotne nie tylko z punktu widzenia gospodarczego, ale i społecznego.
Na tle popularyzacji pracy zdalnej, rozwoju miast inteligentnych oraz postępującej ekspansji metawersum
[def. wirtualna przestrzeń łącząca w sobie dwa światy – fizyczny i wirtualny], istnieje prawdopodobieństwo,
że brak tych umiejętności doprowadzi do polaryzacji i wykluczenia niektórych społeczności z życia miejskiego.
Dynamicznie postępujący rozwój technologiczny oznacza także, że utrzymanie pozycji w gospodarce cyfrowej
będzie wymagać od społeczeństwa elastyczności oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji.
Statystyki wskazują na to, że problem ten dotyczy w szczególności Polski, gdzie mieszka więcej wykluczonych
cyfrowo osób niż w większości krajów europejskich. Najczęstszym powodem takiego stanu rzeczy jest brak
dostępności do sprzętu lub brak umiejętności obsługi komputera i nawigacji świata wirtualnego. 15,5%
Polaków w wieku 18-74 lata nigdy nie używało Internetu. 80% grupy wykluczonej stanowią osoby starsze.
Wśród osób niepełnosprawnych z sieci nie korzystało 35% osób, a wśród osób bezrobotnych 22%. Barierę
stanowią między innymi zbyt wysokie koszty sprzętu. W związku z tym najbardziej narażone na wykluczenie
cyfrowe są gospodarstwa domowe o dochodach poniżej 2500 zł netto8.
Wyłączenie cyfrowe tworzy podziały w społeczeństwie, które mogą prowadzić do polaryzacji klasowej, a także
wpłynąć na prawdopodobieństwo powstania konfliktu społecznego. W przyszłości w związku z dynamicznym
rozwojem technologii podziały te mogą ulec jeszcze większemu zaostrzeniu. Wiąże się to m. in. z tym, że
osobom „odłączonym” coraz trudniej zdobyć jest dobrze płatne stanowiska pracy.
Niektórzy, ze względu na zdrowie psychiczne, decydują się na tymczasowe odejście od świata wirtualnego.
Zmęczenie cyfrowe staje się coraz częstszym problemem wśród stałych użytkowników Internetu. Te osoby
często szukają ciszy i spokoju w świecie rzeczywistym. W tym celu powstała m. in. aplikacja White Spots,
która wskazuje lokalizacje miejsc poza siecią w najbliższym otoczeniu użytkownika9.
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SREBRNA AKTYWACJA
Starsze grupy mieszkańców aktywnie uczestniczące w życiu miasta pojawią się w Morskim
Imperium, Wspólnotowej Idylli i Środowiskowej Bańce.
Dynamiczny wzrost udziału osób 65+ w strukturze miasta (tzw. starzejące się społeczeństwo) stanowi poważne
wyzwanie dla gospodarek europejskich w 2050 roku. Większe nakłady na opiekę zdrowotną i ubezpieczenie
społeczne, przy jednoczesnym niedoborze siły roboczej i zmniejszonej produktywności, mogą doprowadzić
do szeregu problemów społeczno-ekonomicznych. W odpowiedzi na zachodzące zmiany niezbędne może
okazać się promowanie idei ciągłej nauki i podnoszenia kwalifikacji, również wśród najstarszej grupy
mieszkańców. W Gdyni oferowany jest obecnie szereg kursów i zajęć aktywizujących osoby starsze jak np.
działający przy Akademii Marynarki Wojennej Uniwersytet Trzeciego Wieku10, Centrum Aktywności Seniora11
czy liczne osiedlowe kluby seniora.
Statystyki wskazują na to, iż przy rosnącym wieku społeczeństwa wzrasta również poziom importu robotów
i innych rozwiązań cyfrowych, a tym samym ogólnej automatyzacji gospodarki. Na podstawie badanych
krajów stwierdzono, iż firmy zajmujące się instalacją oraz konserwacją robotów przemysłowych notowały
średnio 6,5% zysk przy 10% wzroście udziału osób starszych w społeczeństwie12. Adaptacja nowoczesnych
technologii może zatem w przyszłości częściowo rozwiązać problem wynikający z obniżonej wydajności pracy.
Kolejnym wyzwaniem, z którym zmagają się starzejące populacje, to problem samotności i izolacji społecznej
wynikającej z chorób, ograniczonej mobilności oraz wykluczenia cyfrowego. Pomimo tego, że starzejące się
społeczeństwo napędza automatyzację, to tym samym może to prowadzić do ostracyzmu społecznego tej
samej grupy ludzi. Korzyści wynikające z adopcji rozwiązań inteligentnego miasta mogą wówczas nie trafić do
grup, które mogą tego najbardziej potrzebować. Dlatego istotne jest, aby wśród społeczeństwa promować
ideę nauki przez całe życie (ang. lifelong learning), profilaktyki zdrowotnej oraz elastycznego podejścia do
zmian.
Te same potrzeby stają się równocześnie elementem łączącym starsze osoby, co pomaga w walce z poczuciem
samotności. Przedstawia to także nowe możliwości zysku dla tzw. srebrnej gospodarki, wykorzystującej
potencjał konsumencki populacji 65+. Równocześnie zwiększa się świadomość społeczna na temat zdrowego
trybu życia. Wiele starszych osób świadomie decyduje się na pracę nad swoją aktywnością fizyczną, co
umożliwia im korzystanie z szerokiego wachlarzu usług miasta. Starzejące się społeczeństwo spowoduje
także wzrost zainteresowania turystyką związaną ze zdrowiem. Obecnie na rynku pojawia się coraz więcej
rozwiązań dedykowanych klientom 65+, które odpowiadają na ich potrzeby towarzyskie, kulturalne oraz
zdrowotne, np. winda miejska ułatwiająca przemieszczanie się po górzystym mieście Errenteria w Kraju
Basków13, dzienne „kluby noce” dla seniorów w Wielkiej Brytanii14, kursy graffiti w Portugalii15, podwórkowe
siłownie dla starszych w Chinach i Hiszpanii16, czy coraz popularniejsze na świecie różne rodzaje projektów
co-housingowych.

MIASTO POZA MIASTEM
Mieszkańcy miast migrują poza miasto w Portowym Imperium oraz Wspólnotowej Idylli.
Dynamiczny rozwój technologii komunikacyjnych w XXI wieku umożliwił wykonywanie pracy zdalnej większej
grupie ludzi niż kiedykolwiek wcześniej. Podłączeni do sieci pracownicy mogą przemieszczać się z miejsca na
miejsce bez potrzeby rezygnacji z aspektu kulturalnego, społecznego czy ekonomicznego życia miejskiego.
Wirtualna przestrzeń gwarantuje im utrzymywanie i nawiązywanie nowych kontaktów, możliwość
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uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, a także oferuje różne sposoby zarobkowe. Zmęczeni hałasem
i zanieczyszczeniami światła i powietrza, cyfrowi nomadzi znajdują ukojenie w naturze, w drodze lub w innej
kulturze. Podróż umożliwia im nie tylko poznanie świata, ale także często wiąże się z mniejszymi kosztami
codziennego utrzymania. Według koncepcji 1000-minutowego miasta, zaproponowanej podczas włoskiego
festiwalu Torino Stratosferica, miasto nie jest już miejscem o ograniczonych granicach i dużym zagęszczeniu
ludności, ale raczej rozproszoną siecią skomunikowanych ze sobą obywateli. W tym znaczeniu miasto może
istnieć wszędzie17.
Choć cyfrowy nomadyzm rozwijał się już wcześniej (kilkutygodniowe lub -miesięczne pobyty w kilku krajach,
bądź podróżnicze życie w vanie, który jest jednocześnie domem), to wprowadzenie ograniczeń epidemicznych
oraz zmiany w prawie pracy przyczyniły się do tego, że praca zdalna stała się dużo bardziej akceptowana
przez pracodawców. Ludzie zaczęli wykorzystywać tą sytuację, aby podróżować lub zmieniać miejsca pracy
w obrębie miasta (strefy co-workingowe). Wczesne statystyki wskazują również na to, że część elastycznych
rozwiązań dotyczących trybu pracy zostanie z nami dłużej18. Pandemia zwróciła jednak uwagę na jeszcze
inną kwestię. Praca zdalna to przywilej ludzi wysoko wykształconych, znających języki, pracujących za
pomocą komputera oraz posiadających zaplecze finansowe (ewentualnie wsparcie rodzinne w razie kryzysu)
i paszport otwierający granice bez większych utrudnień19.
Problemy, z jakimi do tej pory najczęściej mierzyli się cyfrowi nomadzi to samotność oraz niepewna sytuacja
prawna. Wraz z popularyzacją tego trendu na rynku pojawiają się nowe usługi, które mają za zadanie
odpowiedzieć na te wyzwania. W atrakcyjnie położonych miejscach z dobrą infrastrukturą cyfrową (np. wyspa
Bali w Indonezji lub miasto Phuket w Tajlandii) zaczyna pojawiać się coraz więcej stref co-workingowych,
które umożliwiają networking oraz spotkania osób o podobnych zainteresowaniach. Firma Kift oferuje
usługi dla osób podróżujących i żyjących w vanie, które mogą zatrzymać się w jednej z firmowych lokalizacji,
aby spędzić dzień w bazie noclegowej, mieć możliwość pracy przy biurku oraz poznać nowych ludzi20. Coraz
więcej krajów członkowskich UE myśli także o wprowadzeniu specjalnej wizy dla cyfrowych nomadów,
freelancerów i pracowników zdalnych, również tych spoza Unii (np. estońska Digital Nomad Visa21). Aplikacja
telefoniczna Air Doctor łączy natomiast podróżników z miejscowymi lekarzami22.
Rozwój tego ruchu jest również korzystny dla regionów wiejskich. Na wsi łatwiej jest o ciszę, dostęp do
natury oraz większą przestrzeń. Ten trend wykorzystała np. niemiecka wieś Loitz, która udostępniła darmowe
zakwaterowanie i zapewniła bezwarunkowy dochód podstawowy dla osób, które w ramach rezydencji
artystycznej zobowiązały się pomóc w rozwoju regionu23.
Do tej pory rodziny, które chciały większego mieszkania z podwórkiem z dala od zgiełku miasta, decydowały
się na zakup domu w dzielnicach na obrzeżach miasta lub miejscowościach satelitarnych, skąd wciąż możliwy
był dojazd do pracy. Cyfryzacja może w przyszłości przyczynić się do stałej lub tymczasowej migracji ludności
miejskiej na tereny mniej zamieszkałe. Może to oznaczać nową erę rozwoju regionów wiejskich.

ZEROEMISYJNA KLASA WYŻSZA
Ekologiczny styl życia dostępny tylko dla bogatych jest zobrazowany w Środowiskowej
Bańce.
Postępujący kryzys klimatyczny zobowiązuje państwa jak i miasta do podjęcia rygorystycznych praw
ograniczających emisję gazów cieplarnianych. Wiąże się to z restrukturyzacją ekonomii oraz zmianami
społecznymi. Nowe rozwiązania przyjazne środowisku mogą być niestety zbyt drogie do adaptacji dla części
społeczeństwa, co może w konsekwencji doprowadzić do podziału społecznego.
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Choć istnieje wiele tanich sposobów na prowadzenie niskoemisyjnego życia, niektóre z nich wymagają czasu,
a inne dostępu do odpowiedniej infrastruktury. Nie wszyscy niestety mają równe możliwości. Żywność
ekologiczna czy lokalna jest droższa od gotowych rozwiązań produkowanych i dystrybuowanych przemysłowo.
Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz modernizacja budynków kosztuje, a elektryczne samochody, choć
ich ceny spadają, potrzebują stacji ładowania, których wciąż brakuje w wielu polskich powiatach (stan na
31.07.2021)24. Istnieje zatem prawdopodobieństwo podziału klasowego na tych, którzy mogą ponieść koszty
związane z transformacją oraz tych, których na to nie będzie stać.
Obecnie problem podziału klimatycznego społeczeństwa jest najbardziej widoczny w skali globalnej.
Środowisko gospodarek rozwijających się podlega eksploatacji na rzecz produkcji innowacji technologicznych,
wspierających zieloną rewolucję gospodarek rozwiniętych. Wynikające z kryzysu klimatycznego nierówności
społeczne na świecie mogą doprowadzić do fali emigracji klimatycznej już w przeciągu najbliższych 30 lat.
Według słów eksperta ONZ Phillipa Alstona: „ryzykujemy scenariusz „klimatycznego apartheidu”, w którym
bogaci płacą za ucieczkę przed przegrzaniem, głodem i konfliktami, podczas gdy reszta świata musi cierpieć”25.

EKONOMIA OBWARZANKA
Gospodarcze rozwiązania wspierające utrzymanie równowagi pomiędzy dobrobytem
mieszkańców, a dobrem planety, to przyszłość obecna w Morskim Imperium, Wspólnotowej
Idylli oraz Środowiskowej Bańce.
Największym wyzwaniem ekonomicznym, jak i społecznym, XXI wieku jest pogłębiający się kryzys klimatyczny.
Ogólnoświatowy wysiłek, aby obniżyć emisje gazów cieplarnianych, oznacza przełomową transformację wielu
procesów przemysłowych, a także zmusza biznes do adaptacji nowych modeli ekonomicznych. Osiągnięcie
neutralności węglowej oraz minimalizacja różnego typu zanieczyszczeń jest możliwa jedynie przy współpracy
oraz innowacji w sektorze gospodarczym. Zadaniem miast w przeciągu najbliższych kilkudziesięciu lat będzie
znalezienie odpowiedzi na to, jak zapewnić komfort życia mieszkańcom oraz odpowiedzieć na rygorystyczne
regulacje klimatyczne.
Ekonomia obwarzanka wykorzystuje cyrkularny sposób prowadzenia gospodarki (inaczej gospodarka
o obiegu zamkniętym), aby wyeliminować problem zanieczyszczenia środowiska oraz kurczących się
zasobów przy jednoczesnym zachowaniu dobrobytu obywateli. Amsterdam to pierwsze miasto, w którym
postanowiono przetestować ten model. Niepokój oraz niestabilność gospodarcza związana z wybuchem
pandemii koronawirusa spowodowała, że adaptacją modelu obwarzanka zainteresowały się również
Kopenhaga (Dania), Bruksela (Belgia), Barcelona (Hiszpania), niewielkie miasteczko Dunedin (Nowa Zelandia)
czy Nanaimo (Kanada)26.
Skuteczne wdrożenie modelu opiera się o 4 główne założenia gospodarki cyrkularnej: 1) transformację
energii, 2) wydłużenie życia produktów, 3) eliminację śmieci oraz 4) innowacje modelu biznesowego27.
Uzyskanie neutralności węglowej przez miasta będzie możliwe jedynie przy przejściu na energię pozyskiwaną
z odnawialnych źródeł energii. Światowa elektryfikacja procesów przemysłowych może się jednak wiązać
z kolejnymi wyzwaniami środowiskowymi, m. in. wydobyciem rzadkich surowców niezbędnych do produkcji
akumulatorów elektrycznych.
Wydłużenie życia produktów oznacza minimalizację masy wytwarzanych corocznie przez mieszkańców
miast śmieci. W tym duchu w Szwecji powstało centrum handlowe ReTuna, gdzie na półkach klienci mogą
znaleźć jedynie towary z recyklingu28. W ramach działających w Polsce inicjatyw "Uwaga, śmieciarka
jedzie" użytkownicy fotografują swoje znaleziska przy koszach na śmieci, aby inni mogli znaleźć dla nich
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dom.29 Kolejnym sposobem na utrzymanie zamkniętego obiegu jest wykorzystanie śmieci jako surowca
produkcyjnego („śmieci to nowe złoto”). Przykład górnictwa miejskiego świetnie ilustruje działalność ośrodka
Haus der Mateliariserung w Berlinie, gdzie odzyskane ze zużytej infrastruktury materiały są oferowane na
ponowne wykorzystanie30.
Korzystny wpływ na środowisko ma także samo ograniczenie wytwarzanych towarów. Rozwiązań na to
mogą dostarczyć przedsiębiorstwa prowadzące działalność w duchu gospodarki abonamentowej (np.
projekt leasingu fasady budynków lub rejestracja w serwisie Canoo umożliwiająca wynajem samochodów
elektrycznych na zasadzie subskrypcji)31. Równie pożyteczna w tym zakresie okazuje się uczestnictwo firm
w modelu gospodarki współdzielenia (ang. sharing economy, m. in. dzielnicowe lockery TULU z przedmiotami
do wypożyczenia32 lub inicjatywa Sharing City Seoul zachęcająca mieszkańców stolicy Korei Płd. do dzielenia
rzeczy, mieszkań czy nawet ubrań33).

ZWROT LOKALNY
Rozwój lokalnych gospodarek w oparciu o innowacje i skrócony łańcuch dostaw to kierunek,
który obrała Środowiskowa Bańka oraz Wspólnotowa Idylla.
Kryzys finansowy z 2008 roku, liczne konflikty naftowe oraz wybuch pandemii COVID-19 ukazały wrażliwe
strony globalizacji oraz wzbudziły wątpliwość, co do tego kierunku rozwoju gospodarczego wśród społeczności
na całym świecie. Pomimo cyfrowej transformacji komunikacyjnej oraz spadających kosztów podróży (na
które może pozwolić sobie większość europejskiej klasy średniej), coraz częściej słyszymy o inicjatywach
związanych z ruchem deglobalizacyjnym. Przykładem tych zmian jest m. in. Brexit, Wielki Chiński Firewall czy
polityka „America First” realizowana przez Stany Zjednoczone za rządów prezydenta Donalda Trumpa.
Gospodarka prowadzona globalnie uzależnia kraje od zagranicznych dostawców towarów, materiałów
i surowców. W okresie kryzysu oznacza to przerwy lub braki w łańcuchu dostaw oraz konsekwencje
finansowe (związane m. in. z wyższą ceną kontenerów oraz kaucjami za opóźnienia34). Odpowiedzią na to
wyzwanie jest dążenie do skrócenia odległości transportu dóbr oraz minimalizacja uzależniania gospodarki
od zagranicznych przedsiębiorców.
Idea deglobalizacji idzie w parze z ruchem hiperlokalności. Skrócenie łańcucha dostaw możliwe jest m. in.
przez otwarcie się na lokalnych przedsiębiorców i producentów. Zmiany w tym kierunku dostrzegane są
m. in. w przemyśle spożywczym przez zakładanie mniej lub bardziej zautomatyzowanych farm miejskich.
Firma INFARM produkuje żywność w miastach w systemie rolnictwa wertykalnego, dzięki czemu możliwe
jest szybkie dostarczenie produktu do klienta35.
Dzisiaj, ze względu na wysoką liczbę powiązań międzynarodowych, jest mało prawdopodobne, że państwa
europejskie mogą stać się samowystarczalne z dnia na dzień. Częściowa realizacja tego planu możliwa jest
jednak przez adaptację rozwiązań w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym oraz automatyzację procesów
przemysłowych. Podstawą powodzenia lokalnej ekonomii jest transformacja energetyczna, która opiera
się o pozyskiwanie lokalnie dostępnych źródeł energii odnawialnej. Automatyzacja gospodarki umożliwi
natomiast utrzymanie produktywności zakładów przemysłowych przy zmianie struktury zatrudnienia.
Potrzeba będzie mniej pracowników, ale o wyższych kwalifikacjach. Pomimo tego, iż oznacza to możliwość
przeniesienia części działalności z powrotem do Europy, to prowadzenie badań oraz wdrożenie nowych
rozwiązań paradoksalnie wymaga dostępu do globalnego talentu.
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W związku z powyższym miasta, które pragną zostać liderem innowacji, muszą stać się atrakcyjne dla
ludzi wykształconych. Gdynia jako miasto z przemysłowymi tradycjami morskimi oraz funkcjonującym
Uniwersytetem Morskim ma duży potencjał stania się nowoczesnym centrum przedsiębiorczości w tym
obszarze. Istotna z tej perspektywy jest również oferta usług kulturalnych oraz opcji rekreacyjnych, z których
chętnie korzystają osoby o wyższych dochodach finansowych.

ZDECENTRALIZOWANE FINANSE
Transakcje finansowe bez pośredników będą zawierane w Kosmopolitycznym Aglomeracie,
Wspólnotowej Idylli oraz Morskim Imperium.
Model miasta inteligentnego zarówno pozwala na efektywne zarządzanie i analizę zebranych danych,
jak i wpływa na optymalizację wykorzystywanych surowców i materiałów. Model zdecentralizowanej
własności opartej o technologie blockchain i inteligentne kontrakty (ang. smart contracts) pozwala nie tylko
na zwiększenie szybkości, zaufania i identyfikowalności transakcji lub procesów, ale także na ograniczenie
ich kosztów przez wyłączenie z systemu firm pośredniczących. Długie łańcuchy dostaw oraz towary zbytu
o wysokiej złożoności wpłynęły na powstanie skomplikowanej struktury finansowo-prawnej. Adaptacja
zdecentralizowanego modelu finansowania (DeFi) umożliwia znaczne uproszczenie tych procesów w skali
światowej, np. przez wysyłanie przelewów międzynarodowych bezpośrednio do odbiorcy.
Wdrożenie DeFi oznacza nie tylko zmiany na rynku finansowym, ale również i w innych sektorach
gospodarczych. Technologia blockchain może być wykorzystywana w celu zwiększenia transparentności
każdego z etapów łańcucha dostaw. W ten sposób firma Sea Quest Fiji przy współpracy z innowatorami
technologicznymi wprowadziła system, który umożliwia śledzenie połowów i drogi eksportowej tuńczyka36.
Podobne rozwiązania nie tylko wpływają na ograniczenie przestępstwa, ale również oddają władzę
świadomego wyboru w ręce konsumentów.
Wysoki potencjał na wykorzystanie modelu DeFi ma również sektor energetyczny. Przez wprowadzenie
mikrosieci elektroenergetycznych opartych na technologii blockchain i opomiarowaniu netto możliwy staje
się proces, w którym konsumenci sami wytwarzają energię na swój użytek, a sieć centralna wykorzystywana
jest tylko w przypadku niedoborów lub nadwyżek w produkowanej energii. Produkowana w tym systemie
elektryczność pochodzi z odnawialnych źródeł energii, tym samym wzmacniając lokalny aspekt prowadzenia
gospodarki37.
Zdecentralizowane finanse oraz inteligentne kontrakty mogą także uprościć transakcje zachodzące na
rynku nieruchomości, zarówno tym fizycznym, jak i wirtualnym. Technologia blockchain może okazać się
przełomową w podejściu do określania własności, leasingu oraz wynajmu. Jednocześnie jej masowa adaptacja
pozwala na popularyzację modelu rozproszonej własności.
Pełne uczestnictwo w zdecentralizowanej gospodarce możliwe jest przy odpowiednim dostępie do
infrastruktury cyfrowej oraz umiejętności nawigacji świata wirtualnego. Konieczne też będzie stworzenie
uniwersalnego systemu identyfikacji e-tożsamości, co może wiązać się z potencjalnym zagrożeniem
cyberprzestępstwa. Tempo rozwoju cyfrowej gospodarki uzależnione jest także od jakości dostępnych
danych. Standaryzacja cyfrowych informacji może mieć szczególny wpływ na postęp w tym obszarze.
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PRACOWNIK ELASTYCZNY
Adaptacja umiejętności zawodowych do zachodzących zmian będzie szczególnie istotna
w Morskim Imperium oraz Kosmopolitycznym Aglomeracie.
Automatyzacja procesów przemysłowych, choć jest drogim przedsięwzięciem, to znacznie wpływa na
podwyższenie produktywności organizacji. Roboty, w przeciwieństwie do pracowników, pracują 24 godziny
na dobę i nie wyjeżdżają na wakacje. Najbardziej narażeni na utratę pracy w przeciągu następnych 10 lat
są pracownicy i pracownice z następujących sektorów: 1) transportu i magazynowania (52%), 2) produkcji
(45%) i 3) przemysłu budowlanego (39%)38.
Zwolennicy automatyzacji sugerują, iż adaptacja nowych technologii pozwoli uwolnić ludzi od zadań
rutynowych i niebezpiecznych oraz skupić się na tych, które wymagają większej stymulacji intelektualnej.
Znalezienie zatrudnienia w nowym zawodzie będzie jednak wymagało od pracowników podwyższenia swoich
kwalifikacji zawodowych, co może wiązać się z poniesieniem dodatkowych kosztów przez pracownika.
W wielu rozwiniętych gospodarkach wdrażane są dzisiaj inicjatywy mające na celu pomoc finansową dla
osób, które pragną się przebranżowić, np. rząd Singapuru prowadzi dotacje dla osób w średnim wieku
pragnących zdobyć nowe kwalifikacje w ramach narodowego programu SkillsFuture39. Dostęp do wysokiego
poziomu edukacji online umożliwia naukę w dowolnym miejscu i czasie dopasowanym do stylu życia
kursanta lub kursantki. Pracownicy i pracowniczki przyszłości, aby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie,
powinni posiadać umiejętności adaptacji do dynamicznej sytuacji rynkowej, być przygotowanymi na proces
kształcenia ustawicznego oraz rozwijać różnorodne talenty.
Kolejne wyzwanie wynikające z automatyzacji procesów rynkowych związane jest z niewystarczającą
ilością miejsc pracy. Współczesne firmy, takie jak Google, Facebook czy Netflix, w porównaniu do bardziej
tradycyjnych przedsiębiorstw, odnoszą większy zysk przy mniejszej ilości osób zatrudnionych. W związku
z tym istnieje obawa, że postęp technologiczny może doprowadzić do fali bezrobocia. Na świecie powstają
różne projekty pilotażowe, które badają alternatywne podejścia do tego wyzwania m. in. przez prowadzenie
eksperymentów z uniwersalnym dochodem podstawowym (programy m. in. w Niemczech40 oraz Kanadzie41)
czy czterogodzinnym tygodniem pracy (programy m. in. w Islandii42 oraz Irlandii43).

MIASTO DO ŻYCIA
Miasto przyjemne do życia i mieszkania to filozofia dominująca we Wspólnotowej Idylli
i Środowiskowej Bańce.
Kryzys klimatyczny oraz rosnący problem zdrowia psychicznego mieszkańców miast zmusza do przyjrzenia się
temu, jak dotychczas planowane były miasta i czy w procesie projektowania uwzględniony został dobrostan
człowieka. Choć Gdynia powstała jako miasto przemysłowe, to w 2019 roku została uznana jako jedne
z najlepszych miast pod względem jakości życia na świecie44. Jak w obliczu nowych wyzwań możliwe jest
kontynuowanie tego pozytywnego kierunku rozwoju?
Braki w ofercie dzielnicy uświadomiła mieszkańcom szczególnie sytuacja pandemiczna. Zamknięci w domach
ludzie zatęsknili za otwartą przestrzenią i bliskością natury. Badania wskazują na to, że mieszkańcy miast
są również bardziej narażeni na cierpienie z powodu zaburzeń i chorób psychicznych. Dostęp do sfer/stref
ciszy oraz przestrzeni zieleni miejskiej może pomóc przebodźcowanej osobie w znalezieniu chwili spokoju
i ukojeniu nerwów. W tym celu powstała m. in. aplikacja Hush City, która umożliwia znalezienie stref wolnych
od hałasu w najbliższym otoczeniu użytkownika lub użytkowniczki45.
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Jednocześnie mieszkańcy i mieszkanki pragną, aby ich otoczenie było bezpieczne, ładne oraz sprzyjało
nawiązywaniu kontaktów. W tym celu w krajobrazie urbanistycznym wyznaczane są obszary zwane po
niderlandzku woonerfami. Woonerf to przestrzeń ograniczonego ruchu, często o znaczących walorach
estetycznych (mała architektura i zieleń), gdzie możliwa jest interakcja społeczna. Pierwszą taką przestrzenią
w Gdyni jest ulica Abrahama46.
Podobne rozwiązania mogą zyskiwać na popularności w ramach postępu technologii pojazdów
autonomicznych oraz rozwoju sieci komunikacyjnej funkcjonującej w ramach gospodarki współdzielenia bądź
abonamentowej, w tym transportu publicznego. Istotnym wyzwaniem w kreowaniu tożsamości społecznej
są także wieżowce i innego typu wysokie budowle. Niska zabudowa dużo bardziej sprzyja tworzeniu się więzi
lokalnych niż wielomieszkaniowe bloki. W ramach wspierania integracji sąsiedzkiej powstają liczne projekty
co-housingowe i co-livingowe, a na popularyzacji zyskują rolnictwo miejskie i kooperatywy.

CYFROWA EKSPANSJA
Rosnący udział rozwiązań cyfrowych jest widoczny we wszystkich czterech scenariuszach,
jednak najsilniejszy wpływ wywarł na Kosmopolityczny Aglomerat i Morskie Imperium.
Razem z przemianami sektorowymi procesowi cyfryzacji ulegają także miasta. W obliczu kurczących się
zasobów Ziemi, wirtualna rzeczywistość oferuje przestrzeń niemal nieograniczonego potencjału. Rozwój
infrastruktury cyfrowej w miastach umożliwi mieszkańcom oraz przedsiębiorcom uczestnictwo w życiu
miasta inteligentnego oraz jego cyfrowej kopii w metawersum. Oznacza to również, iż osoby o ograniczonym
dostępie do technologii, mogą poczuć się wykluczone ze społeczeństwa.
Idea inteligentnego miasta zakłada, że poprzez adaptację systemów smart możliwa jest poprawa dobrobytu
życia mieszkańców przy równoczesnej maksymalizacji wykorzystania surowców. Przykładem takiej
technologii jest m. in. sztuczna inteligencja City Brain, która nadzoruje zagęszczenie ruchu drogowego
w chińskim Hangzhou, czego rezultatem było podniesienie prędkości ruchu drogowego o 15%47. Aplikacja
mobilna Wheelmap pozwala użytkownikom na aktualizację informacji dot. dostępności obszarów miejskich
dla osób korzystających z wózków48, a projekt instalacji smart oświetlenia ulicznego w Zurychu przyczynił
się do oszczędności energii sięgającej 70%49. Inteligentne rozwiązania pomagają także w monitoringu
zanieczyszczeń, kontroli bezpieczeństwa miejskiego (monitoring i cyberbezpieczeństwo) oraz umożliwiają
działanie usług w obrębie gospodarki współdzielenia (np. aplikacje carsharingowe jak Traficar lub Zipcar).
Do funkcjonowania systemów smart niezbędna jest instalacja oraz powszechna dostępność nowoczesnej
infrastruktury cyfrowej (m. in. publiczna sieć, centrum przetwarzania danych, chmura obliczeniowa, sensory
i sprzęt IoT, otwarte API). Jednocześnie miasto nie powinno sprawiać wrażenia wnętrza maszyny bądź hali
produkcyjnej, ale za to zapewnić bezpieczną i komfortową przestrzeń do życia jego mieszkańcom. Rozwój
pojazdów autonomicznych oraz przyjęcie modeli opartych o gospodarkę współdzielenia może wymagać od
miasta restrukturyzacji dotychczas istniejących szlaków komunikacyjnych. Natomiast adaptacja transportu
elektrycznego oznacza potrzebę instalacji sieci portów ładowania w każdej z dzielnic. Masowe zaangażowanie
społeczeństwa w korzystanie z nowych opcji środków przemieszczania się jest możliwe tylko wtedy, gdy
podróż przebiega płynnie, a stosowane aplikacje są instynktowne w obsłudze.
Kolejnym obszarem dla rozwoju miast jest ekspansja do świata metawersum, czyli sieci trwałych wirtualnych
przestrzeni, które są odbiciem życia i interakcji ze świata rzeczywistego. Najbardziej ambitnym w tym obszarze
projektem jest wirtualna kopia miasta, czyli tzw. bliźniak cyfrowy. Model o najwyższym do tej pory poziomie
zaawansowania został stworzony przez chińską firmę 51 World w oparciu o grafikę Unreal Engine dla ponad
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26-milionowego obszaru miejskiego Szanghaju50. Przeniesienie systemów miasta do świata wirtualnego
umożliwia kompleksowe spojrzenie na bezpieczeństwo, stan infrastruktury oraz monitoring korków na
danym obszarze. Różnica pomiędzy cyfrowym bliźniakiem, a modelem 3D jest taka, że w przypadku cyfrowej
kopii miasta dane miejskie aktualizowane są w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybką reakcję i podjęcie
decyzji. Wirtualny model Singapuru umożliwia m. in. symulację zagrożenia powodziowego51, a kopia
innowacyjnego mostu w Amsterdamie wydrukowanego w technologii 3D pozwala na określenie jego stopnia
wytrzymałości52.

AKCJA PREFABRYKACJA
Popularność prefabrykatów widoczna jest w planowaniu urbanistycznym Środowiskowej
Bańki i Wspólnotowej Idylli.
Wysokie ceny mieszkań oznaczają, że zakup domu to luksus, na który nie każdy może sobie obecnie pozwolić.
Rozpowszechnienie trendu może to zmienić. Budownictwo prefabrykowane to budowa z wykorzystaniem
prefabrykatów wcześniej zrealizowanych w fabryce, a budownictwo modułowe to budowa, w której
pojedyncze pomieszczania wyprodukowane w fabryce łączy się na miejscu w większe budowle (co pozwala
na personalizację i ewentualną rozbudowę). Takie podejście do realizacji projektów budowlanych nie tylko
jest tańsze i pozwala na szybsze wykonanie, ale również nie potrzebuje rozbudowanej kadry pracowniczej.
Industrializacja prac budowlanych wpływa także na ograniczenie zanieczyszczeń, kosztów transportów
oraz pozwala na łatwy recykling materiałów, co wpisuje się w założenia projektowania regeneracyjnego.
Dodatkowo pozwala na skrócenie łańcucha dostaw, a tym samym umożliwia przeniesienie produkcji do kraju.
Budynki prefabrykowane cieszą się już dużą popularnością w Japonii czy Skandynawii, gdzie siła robocza jest
droga lub jej brakuje53. Biorąc pod uwagę dane statystyczne dot. starzejącego się społeczeństwa, możliwe
jest, że trend zadomowi się także w Polsce i innych krajach europejskich. Największą wadą budownictwa
prefabrykowanego lub modułowego jest jego powtarzalny i monotonny charakter, w związku z czym ten
sposób budowy jest rzadziej wybierany przez prywatnych właścicieli budynków mieszkalnych. Rosnąca
popularność prefabrykacji w architekturze i projektowaniu oznacza jednak, iż na rynku pojawia się coraz
więcej zaawansowanych propozycji budowlanych jak np. kompleks Dortheavej Residence w Kopenhadze54.
Choć sam proces industrializacji budownictwa nie jest nowy, to rozwój programów modelarskich oraz
technologii druku 3D przy ciągle rosnących cenach mieszkań przyczynił się do tego, iż takie podejście
zyskuje coraz więcej zwolenników na całym świecie. Drukowanie przestrzenne pozwala na tworzenie
skomplikowanych elementów bez konieczności posiadania rozbudowanej linii produkcyjnej. Ponadto, ten
sposób produkcji umożliwia wykorzystanie materiałów wtórnych w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym.
Ruch fablab (przykładem jest tu m.in. gdyńska inicjatywa tuBAZA), związany z projektowaniem
prefabrykowanym, podkreśla istotę otwartego dostępu do danych przez tzw. biblioteki open source. Przez
udostępnienie na użytek publiczny projektów gotowych modeli lub ich części producenci wspomagają kulturę
majsterkowania, a także wpływają na poziom innowacji w społeczeństwie. W ten sposób lokalne laboratoria
produkcyjne umożliwiają naukę umiejętności praktycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
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INFRASTRUKTURA INKLUZYWNA
Infrastruktura stworzona z myślą o wszystkich mieszkańcach miasta, niezależnie od ich
historii i sytuacji, to kierunek rozwoju Wspólnotowej Idylli i Kosmopolitycznego Aglomeratu.
Miasta dla wszystkich to miasta bezpieczne, dostępne i włączające mieszkańców w proces tworzenia.
Nierówności w ofercie infrastruktury mogą wynikać z pominięcia potrzeb grup o różnej sytuacji finansowej,
wymogach zdrowotnych czy różnicach pokoleniowych, etnicznych, płciowych bądź kulturowych. Przestrzenie
inkluzywne zapewniają miejsce do bezpiecznej wymiany idei, zgłaszania potrzeb lub propozycji rozwoju.
Ważną rolę w procesie integracji społecznej pełni dostępność. W związku ze zjawiskiem rozlewania się
miast mieszkańcy mogą zmagać się z utrudnionym przemieszczaniem się pomiędzy najważniejszymi dla nich
punktami komunikacyjnymi. W tym celu, przez budowę nowych obiektów edukacyjnych, opieki zdrowotnej,
sportowych oraz kulturalnych, rozszerzana jest oferta infrastruktury dzielnicowej. Dzielnice, aby stać
się bardziej inkluzywne, powinny również zainwestować w rozwiązania umożliwiające łatwiejszy dostęp
i poruszanie się dla osób starszych, chorych bądź z niepełnosprawnością. Podobne zmiany w administracji
publicznej i działalnościach prywatnych mogą sprawić, że osoby o ograniczeniach zdrowotnych zyskają na
poczuciu przynależności lokalnej.
Trend równego dostępu do infrastruktury powinien pogodzić ze sobą interesy osób starszych z potrzebami
młodych mieszkańców. Obecnie można obserwować zmiany polegające na wspieraniu przez miasta małych,
lokalnych sklepików lub miejscowego rzemiosła, które jest szczególnie ważne dla starszych, przyzwyczajonych
do nich mieszkańców. Jednocześnie na tych samych ulicach młodzi ludzie oczekują modnych kawiarni
i oryginalnych punktów z żywnością z różnych zakątków świata. W przyszłości większa różnorodność
w społeczeństwie może doprowadzić do konieczności rozbudowania osiedlowej oferty handlowo-usługowej
w ten sposób, aby spełnić oczekiwania i przyzwyczajenia mieszkających w okolicy osób.
Rozwój infrastruktury publicznej w duchu inkluzywnym odpowiada na istniejące w mieście problemy zamiast
je negować. W tym celu w Szwecji powstały interaktywne billboardy dla bezdomnych. Z tablic informacyjnych
osoby, które nie posiadają stałego adresu zamieszkania, mogą dowiedzieć się, gdzie zlokalizowane są
najbliższe schroniska, co jest szczególnie istotne w miesiącach zimowych55.
Istotną do poruszenia kwestią jest także bezpieczeństwo publiczne. Serwis Google Maps umożliwia
opcję dodawania specjalnych atrybutów określających cechy danego przedsiębiorstwa bądź innych
obiektów. Oprócz informacji o dostosowaniu do wózków, dostępności menu w piśmie Braille'a czy opcji
wegetariańskich, możliwe jest wybranie symbolu zapewniającego o bezpieczeństwie dla osób LGBTQ+ lub
wsparcia przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety bądź weteranów wojennych. Brytyjska akcja "Reclaim
the Streets" z 2021 roku wskazała natomiast na duży problem agresji, na co narażone są w porze nocnej
kobiety. Najbardziej zagrożone według statystyk są kobiety koloru (ang. women of colour)56.
W dobie cyfryzacji miasto nie ogranicza się jedynie do powierzchni fizycznej. Dostępność i bezpieczeństwo
w przestrzeni wirtualnej są równie ważne jak w świecie rzeczywistym. W związku z ekspansją metawersum
oraz brakiem odpowiedniego systemu prawnego istnieje obecnie duże zagrożenie rozwoju cyberprzemocy
i kryminalistyki cyfrowej.
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W POWIETRZU I NA WODZIE
Ekspansja infrastruktury w przestrzeń wodną i powietrzną miasta to kierunek rozwoju
zabudowy Środowiskowej Bański i Kosmopolitycznego Aglomeratu.
Ekspansja miast w XXI wieku dokonuje się przez naturalnie rozrastanie się lub strategiczne planowanie,
kolonizację świata wirtualnego, ale także przez zagospodarowanie nowych przestrzeni miejskich, w tym
wody i powietrza. Wiążę się to z koniecznością budowy infrastruktury oraz linii komunikacyjnych. Urbanizacja
wodna i powietrzna stawia nowe wyzwania, ale i oferuje nowe kierunki rozwoju.
Gdynia jako miasto portowe ma duży potencjał na rozwój urbanistyki brzegowej i morskiej. Organizacja
Narodów Zjednoczonych wskazuje na zagrożenia klimatyczne (w tym niebezpieczeństwo powodzi
i podnoszącego się poziomu wód na świecie), rosnącą gęstość zaludnienia oraz niedobór ziemi pod zabudowę
jako główne przyczyny napędzające ten trend. Innym powodem wspierającym postęp w tym obszarze jest chęć
rozbudowy linii brzegowej w celach turystycznych (np. oferta turystyczna na wyspach Palm Islands w Dubaju).
Pływajace osiedla są projektowane od zera, zatem mogą zostać wyposażone w najnowsze rozwiązania
wspierające projektowanie w duchu zrównoważonym, a nawet regeneracyjnym (ang. regenerative design).
Ponadto najnowsze projekty takie jak Oceanix City duńskiego studia architektonicznego BIG uwzględniają
w swych planach zagrożenia związane ze zmieniającym się klimatem, dzięki czemu powstające konstrukcje
będą w stanie wytrzymać nawet huragany kategorii piątej w skali Saffira-Simpsona57. Choć prognozy dla
Gdyni przewidują tendencje depopulacyjne, miasto może być zainteresowane rozwojem infrastruktury
morskiej ze względu na turystykę, rynek nieruchomości bądź wolę wzmocnienia tożsamości lokalnej.
Projekty pływających miast, osiedli lub przestrzeni publicznych powstają obecnie na całym świecie. Jednym ze
światowych liderów projektowania na wodzie jest Holandia. W Amsterdamie w 2020 roku ukończone zostało
pierwsze ekologiczne pływające osiedle. Projekt oraz budowa Schoonship opierała się o zasady ekonomii
obwarzanka58. Tymczasem w Rotterdamie fundacja Recycled Island Foundation z zebranego pływającego
po rzece Maas plastiku stworzyła specjalne wyspy-parki, które służą mieszkańcom i mieszkankom do
odnalezienia chwili spokoju w hałasie miejskim59.
Rozrastające się miasta potrzebują szybkiego i płynnie funkcjonującego systemu komunikacji, które może
zagwarantować system transportu powietrznego. Obecnie powstają pierwsze modele innowacyjnych
pojazdów z zakresu awiatyki publicznej oraz prywatnej. Jednocześnie tworzone są projekty rozwoju w oparciu
o technologię autonomiczną i tradycyjną, a także nowe rozwiązania dronowe. Firma Joby Aviation rozwija
także plan transportu powietrznego jako integralnej oferty komunikacyjnej regionu, co ma pozwalać na
płynne przemieszczanie pomiędzy różnymi środkami60.
Komunikacja powietrzna ułatwi nie tylko ominięcie korków w podróży miejskiej lub międzymiastowej, ale
również może być wykorzystywana w celach dostawczych lub w przypadku nagłych wypadków. Dynamiczny
rozwój awiatyki miejskiej wiąże się z potrzebą budowy nowej infrastruktury (np. porty lotnicze i dostawcze,
drogi dojazdowe) oraz wyznaczenia nowych szlaków komunikacyjnych. Przy wysokim zagęszczeniu pojazdów
powietrznych, istnieje również zagrożenie zanieczyszczenia hałasem oraz ograniczenia widoczności dla
ludności lokalnej.
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URBANISTYKA ZEROEMISYJNA
Rozwiązania urbanistyczne na czas kryzysu klimatycznego to przyszłość obecna w każdym
scenariuszu.
Postępujący kryzys klimatyczny niesie ze sobą wiele zmian, do których miasta będą musiały się adaptować
w bliskiej przyszłości. Gdynia narażona jest na bardziej ekstremalne warunki pogodowe takie jak powodzie
(w tym powodzie morskie), silne wiatry oraz sztormy. Zmiany klimatyczne są nie tylko niebezpieczne dla zdrowia
mieszkańców i mieszkanek (szczególnie dla osób starszych i dzieci), ale także dla infrastruktury miejskiej.
Mitygacja skutków i dostosowanie się do nowej rzeczywistości będzie wymagała od miast wprowadzenia
zdecydowanych strukturalnych zmian w procesie planowania i projektowania urbanistycznego.
Pierwszym krokiem w walce ze zmianami klimatycznymi jest ograniczenie już teraz emitowanych gazów
cieplarnianych. Do głównych źródeł emisji miejskich należą budynki mieszkalne i transport. Modernizacja
i transformacja energetyczna budynków jest jednym z głównych wyzwań miast polskich dążących ku
zeroemisyjności. Na popularności w urbanistyce zyskuje również pojęcie projektowania regeneracyjnego,
czyli takiego, które nie tylko co nie szkodzi środowisku, ale pomaga jego regeneracji. W przypadku, gdy
budownictwo zeroenergetyczne posiada zerowy bilans zużycia energii i emisji GHG, to budownictwo
plusenergetyczne produkuje nadwyżkę energetyczną.
Proces elektryfikacji transportu prywatnego i publicznego oparty o energię pochodzącą z odnawialnych źródeł
jest niezbędnym punktem planu rozwoju ekologicznego miasta. Dalsze ograniczenia emisyjności mogą także
zajść przy zmniejszeniu ilości pojazdów na ulicy. W tym celu promowane są rozwiązania w duchu gospodarki
współdzielenia, w tym dobrze rozwiniętej komunikacji transportu publicznego oraz rozszerzonego wachlarza
usług mikromobilności. Sukces tych projektów zależny jest od płynności i komfortu doświadczania podróży.
Miasta walczą również ze skutkami zmian klimatycznych przez wprowadzanie zielonych inicjatyw. Obszary
zieleni pomagają w ograniczeniu zjawiska miejskiej wyspy ciepła, oczyszczają powietrze oraz podnoszą
zdolność retencyjną krajobrazu. W miastach powstają w tym celu m. in. parki, większe i mniejsze ogródki
działkowe, oczka wodne, ogrody dachowe, zielone elewacje, łąki miejskie i łąki podwodne (np. projekt
podwodnego wysiewu trawy morskiej w Plymouth Sound National Park zorganizowanego przez Ocean
Conservation Trust61), natomiast kieszenie dzikiej przyrody miejskiej zostają objęte ochroną z inicjatywy
publicznej lub prywatnej (np. polska firma Żubr wykupuje tereny w Dolinie Biebrzy i przekazuje je pod ochronę
Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu62). Innym sposobem na ochłodzenie jest zwiększenie białej pokrywy
miejskiej, która odbija światło słoneczne (w przeciwieństwie do szarego koloru budynków betonowych,
które słońce przyciągają).
W procesie rozwoju Gdyni degradacji ulega także naturalna forma krajobrazu, co zwiększa zagrożenie
powodziowe oraz możliwości retencyjne najbardziej zurbanizowanych dzielnic63. Zagrożenie podtopienia
można ograniczyć również przez budowę sztucznych zbiorników retencyjnych, tworzenie ogrodów
deszczowych lub ochronę terenów podmokłych i bagiennych (takie inicjatywy już się w Gdyni pojawiają).
Problem rośnie w ramach zagospodarowania terenów przyrodniczych regionu. Istotnym niebezpieczeństwem
dla środowiska jest także zjawisko rozlewania się miast. Poszerzanie granic miejskich wpływa negatywnie
na bioróżnorodność ekosystemu oraz ogranicza siedliska dzikich zwierząt, które w konsekwencji migrują za
pożywieniem do dzielnic zamieszkanych przez ludzi.
Gdynia jako miasto portowe narażona jest również na działanie silnych wiatrów oraz sztormów. Dlatego
ważne jest, aby wprowadzać takie rozwiązania, które pomogą w złagodzeniu odczuwalnych konsekwencji
ekstremalnej pogody, np. przez uwzględnienie problemu tuneli powietrznych oraz pozycji drzew w procesie
planowania urbanistycznego. Nowe budownictwo należy rozpatrywać w perspektywie długoterminowej,
uwzględniając miary prewencyjne względem potencjalnych skutków zmian klimatycznych.
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REAKTYWACJA EKOSYSTEMU
W odbudowę ekosystemów najsilniej angażują się gospodarki i społeczności Środowiskowej
Bańki oraz Wspólnotowej Idylli.
Dynamiczna eksploatacja natury na rzecz rozwoju gospodarczego oraz postępująca urbanizacja doprowadziły
w przeciągu ostatniego stulecia do globalnego ocieplenia, degradacji środowiska naturalnego oraz utraty
różnorodności biologicznej. Ludzkość w XXI wieku stoi przed ogólnoświatowym wyzwaniem, jakim jest
kryzys klimatyczny. W tym celu większość państw zdecydowało się na przyjęcie ambitnego planu osiągnięcia
neutralności klimatycznej do roku 2050. Porażka oznacza poważne konsekwencje o podłożu społecznym (głód,
bieda, choroby), politycznym (konflikty o zasoby), ekonomicznym (kryzys ekonomiczny) oraz kulturowym
(konflikty na tle kulturowym).
Kryzys klimatyczny wymusza na gospodarce zmianę w podejściu do definicji wartości ekonomicznej. Co
świadczy zatem o sukcesie gospodarki w XXI wieku? Współczesna teoria obwarzanka odrzuca założenie, że
profit oznacza jedynie zysk finansowy i oferuje alternatywę – rozwój rozumiany jako zachowanie dobrobytu
obywateli przy jednoczesnym zrównoważonym podejściu do eksploatacji środowiska. W dobie kryzysu
klimatycznego nieustanny wzrost gospodarczy niekoniecznie oznacza postęp. Założenie to dobrze ilustruje
przykład problemu dotyczącego sektora rybnego. Naukowcy zgadzają się co do tego, że przełowienia są nie
tylko niebezpieczne dla bioróżnorodności wodnej, ale także i dla przyszłości przemysłu rybołówczego, gdyż
nie pozwalają populacjom na odrodzenie się w naturalny sposób.
Coraz więcej prowadzi się zatem specjalnych inicjatyw mających na celu odbudowę ekosystemów wodnych
i lądowych. Fundacja The Ocean Cleanup prowadzi regularne oczyszczenia zbiorników wodnych z plastiku64,
a wypożyczalnia sprzętu wodnego z Singapuru PAssion WaVe w ramach akcji „Rent a Craft, Pay by
Trash” oferuje darmową usługę w zamian za zebrane podczas przejażdżki śmieci65. Przestrzeń De Ceuvel
w Amsterdamie jest za to przykładem, w jaki sposób można dokonać regeneracji terenu poprzemysłowego.
Na miejscu starej stoczni znajdują się obecnie biura możliwe pod wynajem przez prywatne firmy i organizacje66.
Sponsorowany przez UE projekt „LIFE Fit for REACH” pomaga przedsiębiorstwom w krajach bałtyckich (Litwy,
Łotwy i Estonii) w zrozumienia roli zagrożenia zanieczyszczeń przemysłowych dla ekosystemu Bałtyku oraz
wspiera w adaptacji nowych rozwiązań67. Ochrona i rekultywacja przyrody stają się istotnym elementem
prowadzenia gospodarki w XXI wieku.

OBYWATEL NATURA
Znaczenie natury urasta do rangi obywatela miejskiego we Wspólnotowej Idylli.
Kryzys klimatyczny oraz postępująca utrata globalnej bioróżnorodności uzmysłowiły nam, jak silne są
powiązania pomiędzy ludźmi, a resztą świata naturalnego. Ogrom miejskiej i przemysłowej transformacji
przyrody w ostatnim stuleciu, na co wskazują zmiany w składzie gleby, często określany jest w środowisku
akademickim mianem antropocenu. Antropocentryczny charakter rozwoju uznaje dobro człowieka jako
nadrzędne, w ramach czego środowisko może być eksploatowane na jego korzyść. Doświadczalne skutki
zmian klimatycznych uświadomiły jednak światu, że tak obrany kierunek prowadzi do ponurej przyszłości.
Na całym świecie w obronie przyrody stają lokalne społeczności, w tym nabierający tempa ruch ludności
rdzennych walczących o środowisko. W Portugali toczy się walka o rolniczy region Barroso, gdzie odkryto
największe w Europie złoża litu68, natomiast grupa ekwadorskich dziewczynek w wieku od 9 do 13 lat wygrała
proces sądowy z koncernem naftowym zanieczyszczającym środowisko w obrębie ziemi ich przodków69.
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Społeczności na całym świecie nie tylko stają w obronie lokalnej przyrody, ale podnoszą ją również do rangi
obywatela, włączając tym samym akty przeciwko naturze do kodeksu prawnego. W tym duchu himalajski
stan Utthrakand w Indiach przyznał w 2017 status człowieka rzekom Ganges i Jamuna, co oznacza, że ich
zanieczyszczenie jest wykroczeniem wobec życia i podlega podobnej karze70. Natomiast dzielnica Curridabat
w San José, stolicy Kostaryki, przyjęła w 2015 roku nowy inkluzywny model zarządzania miasta, według
którego do lokalnej społeczności zaliczane są również regionalna fauna i flora. Szczególną opieką władze
objęły różne gatunki zapylaczy, m. in. pszczoły, motyle, nietoperze.
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ŚWIAT POTRZEB
Budowanie satysfakcjonującej dla społeczeństwa przyszłości miasta
jest procesem skomplikowanym i wymagającym uwzględnienia szeregu
czynników. Poza potrzebami mieszkańców włodarze muszą uwzględniać cały
krajobraz zachodzących przemian, w tym gospodarczych, środowiskowych,
technologicznych i prawnych. Już sam świat gdynian i gdynianek wydaje się
złożonym obrazem wartości i oczekiwań.
W konsultacjach społecznych uczestniczyli przedstawiciele różnych dzielnic, grup
wiekowych, o zróżnicowanej sytuacji ekonomicznej, zawodowej i zdrowotnej.
Chociaż w zależności od sytuacji życiowej mieszkańcy chcą budować nieco inne
przyszłości oraz przestrzenie, to jednak pojawiły się pewne myśli przewodnie,
które dominowały w zebranych wypowiedziach.

[1] Zachowanie unikatowej natury i terenów rekreacyjnych
Gdynianie i gdynianki są oczarowani położeniem geograficznym miasta oraz związanymi z tym walorami
przyrodniczymi. Z jednej strony mają morze, z drugiej strony lasy. Bardzo chwalone jest również ciekawe
ukształtowanie terenu. Bliskość natury jest ważna niezależnie od płci, wieku, sytuacji rodzinnej. Gwarantuje
ona dostęp do terenów rekreacyjnych, które są warunkiem komfortowego mieszkania w mieście.
„Gdynia jest unikatowym miejscem. Z jednej strony cała zbudowana z pięknych, nieprzeludnionych
plaż, a z drugiej lasy. W mojej dzielnicy mam wszystko: miejsca do spacerów, sklepy, szkoły” Mieszkanka Witomina, 41-50 lat
[2] Otwarta i zintegrowana społeczność
Gdynia często była określane jako miasto idealne („Nie za duże, nie za małe”), które zachowuje walory
mniejszych miejscowości, tym samym dając dostęp do możliwości wielkich aglomeracji.
Otwarty i przyjazny duch miasta przejawia się również w relacjach międzyludzkich. Mieszkańcy i mieszkanki
często podkreślali, że to właśnie gdynianie i gdynianki, ze swoją wrażliwością na innych, spokojnym
podejściem do życia oraz radością, tworzą atmosferę miasta. Mając na uwadze wartość tworzenia
społeczności, mieszkańcy często zgłaszali zapotrzebowanie na tworzenie większej liczby przestrzeni
wspólnych, sprzyjających zacieśnianiu więzi.
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[3] Spójna i modernistyczna architektura
Mieszkańcy i mieszkanki Gdyni obawiają się nowych inwestycji i z niepokojem obserwują zachodzące
w mieście zmiany. Przestrzegają przed zatraceniem tego, co przyciągnęło ich do Gdyni, czyli jej charakteru.
Pojawiają się głosy, że nowe rozwiązania nie wpasowują się w krajobraz morskiej, modernistycznej Gdyni.
"Ulica Wielkopolska to doskonały przykład braku kontroli nad spójnym wizerunkiem miasta. Tam jest
od sasa do lasa: płaskie dachy, skośne dachy, budynki małe i duże, wszystkie formy, kolory i kształty.”
- Mieszkaniec Kamiennej Góry, wiek 31-40 lat
Mieszkańcy oczekują planowania przestrzennego z uwzględnieniem szerszej i długoterminowej perspektywy.
Utrzymanie tożsamości miasta jest kluczowym wyróżnikiem Gdyni i jej walorów turystycznych.
[4] Rozwinięta komunikacja miejska i podmiejska
Mieszkając w otoczeniu gdyńskiej przyrody można jednocześnie szybko dotrzeć do centrum oraz punktów
niezbędnych do życia, tj.: szkoły, przedszkola, sklepów i podstawowych usług. Przy wyborze miasta do życia
kluczowe znaczenie ma komunikacja rozumiana jako odległość do najważniejszych punktów, w których
rozgrywa się życie codzienne mieszkańców. Gdynianie i gdynianki najchętniej korzystają z transportu
publicznego, jednak wówczas czas dojazdu musi być zbliżony do samochodowego. Niestety w dzielnicach
obrzeżnych gdynianie mimowolnie decydowali się na samochód:
„Mała liczba połączeń wymusza na nas posiadanie auta”. - Mieszkaniec Pustki-Cisowskie-Demptowo,
wiek 41-50 lat
Mieszkańcy i mieszkanki oczekują lepszej infrastruktury transportowej, szczególnie w dzielnicach obrzeżnych.
Konieczną inwestycją są dla nich ścieżki rowerowe. Zarówno przedsiębiorcy, jak i rodziny z dziećmi, chętnie
rezygnują ze swoich aut w ramach codziennego przemieszczania się po mieście. Rowery ze specjalnymi
koszykami dla dzieci oraz rowery cargo umożliwiające transport większej ilości towaru są, zdaniem gdynian
i gdynianek, rewelacyjnym pomysłem.
[5] Dostęp do infrastruktury w każdej dzielnicy
Codzienność nie musi polegać na staniu w korkach i narzekaniu na drogi. Idea 15-minutowych miast nie jest
obca mieszkańcom Gdyni. Nawet poza Śródmieściem można czuć się jak w centrum miasta:
„Oksywie, to bardzo dobrze wyposażona dzielnica: są przedszkola, szkoły, żłobki, sklepy, apteki, prawie
wszystko. Jej zaletą jest bliskość morza, bliskość terenów rekreacji na świeżym powietrzu. Na Oksywiu
mieszka się super”. - Mieszkanka Oksywia, wiek 31-40 lat
Bardzo chwalone są rozwiązania, które prowadzą do tworzenia stref niezależnych pod względem
infrastruktury. Mieszkańcom podoba się pomysł oddziału Urzędu Miasta w galerii handlowej lub wydarzenia
kulturalne organizowane w lokalnych bibliotekach. W bliskiej okolicy chcą mieć obiekty umożliwiające im
wygodne prowadzenie życia codziennego tj. szkołę, miejsce pracy, przedszkole, sklepy i punkty usługowe.
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[6] Świętojańska rozrywka
Pomimo przebytej pandemii mieszkańcy nie przyzwyczaili się do zamknięcia w domach i chcą fizycznie
doświadczyć walorów mieszkania w mieście. Mają nadzieję regularnie korzystać z kultury, sztuki i wydarzeń
sportowych. Dotychczasowa oferta rozrywkowa Gdyni jest bardzo dobrze oceniana przez rodziny z dziećmi:
„Praktycznie zawsze coś się dzieje: pikniki rodzinne, zajęcia sportowe, wydarzenia w lokalnych
bibliotekach”. - Mieszkanka Działek Leśnych, wiek 31-40 lat
Jednak mieszkańcy i mieszkanki związani zawodowo lub hobbystycznie ze światem sztuki zalecają większą
dbałość o estetykę i zaplecze kulturalne:
„Teatr Miejski mieści się na tyłach urzędu i wygląda jak słaby dom kultury”. - Mieszkanka Redłowa,
wiek 51-60 lat
Gdynianie i gdynianki chętnie robudowaliby zaplecze usługowo-rozrywkowe Gdyni. Widzą duży potencjał
w ulicy Świętojańskiej, która ich zdaniem powinna być zamkniętym dla samochodów deptakiem z miejscami
czynnymi do późnych godzin nocnych. Jednocześnie zachęcają do rozbudowania nadmorskiego bulwaru.
Gdynianie i gdynianki oczekują zróżnicowanej rozrywki i kultury na wysokim poziomie.
[7] Nadmorska kultura
Zdaniem mieszkańców i mieszkanek Bałtyk buduje kulturę Gdyni i tożsamość miasta. Gdynianie i gdynianki
są dumni z portu, plaż oraz mariny.
„Gdynia żyje morzem. Po to została zbudowana. Do morza nawiązuje jej architektura oraz mieszkańcy
pracujący w stoczniach i pływający marynarze. Na tym powinna się opierać nie tylko ekonomia, ale też
kultura.” - Mieszkaniec Orłowa 51 - 60 lat
Pojawiały się pomysły zagospodarowania terenów postoczniowych i stworzenia tam kawiarni, muzeów,
dyskotek, a nawet postindustrialnych hoteli butikowych. Mile widziany byłby również rozwój sportów
morskich i mariny, żeby miejscowi i turyści mogli spędzić czas wolny w sposób aktywny.
„Gdynia powinna mieć miejsca rekreacyjne blisko morza, niekoniecznie w centrum, ale połączenie
strefy mieszkalnej z usługową. Ponadto powinna rozwijać się marina i zapraszać amatorów imprez
żeglarskich.” - Mieszkanka Wzgórz św. Maksymiliana, wiek 51 - 60 lat
[8] Aktywności dla seniorów
Gdynianie i gdynianki, mówiąc o życiu w przyszłości, są przekonani, że będą mieszkać w Gdyni za kolejne
30 lat. Chcą kontynuować życie oparte na aktywności, spacerach i korzystaniu z natury. Mają nadzieję na
posiadanie ciekawej pracy i czas wolny na sport.
„Za 30 lat mieszkam blisko morza, pływam na kontrakty na morzu, a potem przez 2 - 3 miesiące jestem
w domu i robię to, co uwielbiam, czyli maluję. Planuję chodzić na spacery, na koncerty, do teatru
i często korzystać z natury” - Mieszkanka Grabówka, wiek 21 - 30 lat
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Nastawiają się raczej na realizację zawodową połączoną z pasją w elastycznym trybie pracy i poznawanie
nowych ludzi, dlatego oczekują rozrywki i miejsc spotkań dla osób starszych.
„Za 30 lat będę staruszką. Może będę miała wnuki, ale to zależy od mojej córki. Pewnie będę
uczestniczyć w wielu klubach dla seniorów i razem z nimi chodzić na tańce i do kawiarni”. - Mieszkanka
Obłuża, wiek 41 - 50 lat
[9] Komfort i zdrowie dla seniorów
Osoby, które za 30 lat będą stanowiły najstarszą grupę wiekową Gdyni, czyli mieszkańców i mieszkanek
70+, chcą przede wszystkim zachować zdrowie i korzystać z natury. Ta grupa najbardziej oczekuje wygodnej
infrastruktury. Liczą, że technologia pozwoli im zachować aktywność życiową i stworzy komfortowe warunki
życiowe.
“Myślę, że za 30 lat będę potrzebować wygody, dlatego przydadzą się ruchome chodniki z krzesełkami”
- Mieszkaniec Witomina, wiek 21 - 30 lat
Potrzebują rozwiązań dostosowanych do osób starszych i dbających o ich zdrowie tj. inteligentne mini
przychodnie na osiedlach.
[10] Ekologiczne, zrównoważone miasto
Mieszkańcy dumni ze swojej przyrody, czerpiący z niej całymi garściami, nie wyobrażają sobie degradacji
natury. Uważają, że Gdynia jest miastem niesamowitym pod tym względem i przez następne 30 lat powinna
przede wszystkim dbać o swoje walory. W ich wymarzonym mieści tereny mieszkalne i usługowe będą
poprzecinane parkami, skwerami, stawami i terenami wspólnymi.
„Marzy się miasto zrównoważone pomiędzy środowiskiem a człowiekiem, a jednocześnie zrównoważone
pomiędzy strefami życia... W idealnym mieście powinno być więcej zieleni w centrum.” - Mieszkaniec
Śródmieścia, wiek 31 - 40 lat
W wymarzonej Gdyni będą dominować rozwiązania ekologiczne: zielona energia, elektryczne samochody,
elektryczne hulajnogi, rowery i trolejbusy. Wśród wypowiedzi mieszkańców czystość powietrza była
wielokrotnie podkreślana jako jeden z najważniejszych elementów miasta.
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NASTĘPNE KROKI
Przedstawione wizje Gdyni 2050 nie wyczerpują w pełni możliwości, jakie stoją przed miastem. Wskazują
dostępne kierunki rozwoju, będące wyostrzonym obrazem czterech odmiennych dróg obranych przez
Gdynię. Miasto za 30 lat nie musi być takie jak przedstawiony scenariusz. Jednak każda z prezentowanych
wizji może stać się punktem wyjścia do planowania strategicznego dalszych działań.
Miasto Gdynia znajduje się w wyjątkowym miejscu na mapie. Wiąże się to
z wieloma zaletami ekonomicznymi, ekologicznymi i społecznymi. Dostęp do morza można wykorzystać
rozwijając gospodarkę morską lub usługi turystyczne. Obie te gałęzie mają zupełnie inne oczekiwania
i wymagają różnych strategii. To włodarze miasta i jego mieszkańcy muszą określić, co jest dla nich
priorytetowe oraz z jakimi konsekwencjami mogą się liczyć, żeby osiągnąć wymarzony cel. Warto już dziś
zadać sobie pytanie, w którą stronę zmierza Gdynia? Jaką wizję miasta mają mieszkańcy, a jaką jej władze?
Czy te wizje są spójne?
Powyższe pytania są o tyle istotne, że budując strategię przyszłości, nie jesteśmy w stanie rozwijać się we
wszystkich pozytywnych kierunkach. Idealne miasto łączyłoby zalety wynikające z wszystkich czterech
scenariuszy. Jednakże niektóre potrzeby i oczekiwania nie mogą być realizowane jednocześnie. Dla
przykładu, zwrócenie się w kierunku lokalności i zamknięcie na wymianę międzynarodową pozytywnie
wpłynie na budowanie samowystarczalnej społeczności, która zaowocuje w dobie kryzysu, jakim był np.
okres światowej pandemii. Równocześnie jest to kierunek, który ogranicza przepływ globalnego know-how,
kultury i sztuki, a także napływ i inwestycje globalnego biznesu do Gdyni. Należy przy tym pamiętać, że
zagrożenia płynące z obranych kierunków można zminimalizować, jeśli zostaną przewidziane i opracowane
adekwatne rozwiązania.
Realizacja koncepcji miasta przyszłości wymaga patrzenia długoterminowego oraz kompleksowego. Na kształt
miasta 2050 wpływa szereg czynników, które można w mniejszym lub większym stopniu przewidzieć. Gdynia
nie jest samodzielną, niezależną strukturą na mapie świata, a raczej nierozłącznym elementem organizmu,
jakim jest Trójmiasto / Metropolia / Pomorze / Polska / Europa / planeta. W tym szerokim kontekście
powinna być postrzegana: jako część kraju i kontynentu. Miasto posiada wiele unikatowych cech, jednak
ulega globalnym trendom, tak jak każde inny ośrodek miejski. Istotne jest obserwowane makrozjawisk i
ich analiza. Porojektowanie z uwzgędnieniem trendów powinno odbywać się w perspektywie wieloletniej,
z myślą o kolejnych generacjach, ponieważ dzisiejsze decyzje tworzą Gdynię 2050. Stawiane dziś budynki
kształtują architekturę miasta na dekady, a nawet stulecia, natomiast lokalne inicjatywy zaowocują nową
kulturą współpracy sąsiedzkiej dopiero po kilku latach.
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WSPÓŁPRACA
I PODZIĘKOWANIA
Za świadome podejście do procesu projektowania strategicznego i chęci
budowania przyszłości opartej na pozytywnej zmianie pragniemy podziękować
Władzom Miasta Gdyni
UrbanLab Gdynia
oraz
Za zaangażowanie w projekt, zainteresowanie planowanie długoterminowym
i chęć kształtowania protopijnej przyszłości miasta Gdynia serdecznie dziękujemy

Dorosłym mieszkańcom i mieszkankom Gdyni, którzy udzielili
wywiadów lub uczestniczyli w warsztatach.
Młodym gdynianom i gdyniankom ze szkoły podstawowej ZSP3, którzy
stworzyli obrazy miasta przyszłości i jego mieszkańców.
Ekspertom i ekspertkom, którzy udzielili wywiadów na temat miejskich
trendów i wprowadzili uwagi do scenariuszy przyszłości.
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EKSPERCI, KTÓRZY
UCZESTNICZYLI
W PROJEKCIE:
dr Grzegorz Piotrowski
Absolwent antropologii kultury i filozofii. Ukończył European University Institute. Pracuje jako badacz
w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. W Instytucie Socjologi Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi
zajęcia z zakresu socjologii ruchów społecznych, zmiany społecznej, społeczeństwa obywatelskiego oraz
procedur demokratycznych.

dr inż. Łukasz Szałata
Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska; Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Wieloletni
ekspert w dziedzinie inżynierii, ochrony oraz ekonomii środowiska. autor wielu raportów i ocen oddziaływania
na środowisko. Doradca technologicznych oraz środowiskowych dla instalacji potencjalnie oddziaływujących
na środowisko oraz odnawialnych źródeł energii. Członek gremiów doradczych z zakresu szeroko rozumianej
ochrony środowiska.

Przemysław Kaczkowski
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Praktykę zawodową zdobywał w Polsce
i zagranicą. Prowadzi Magdaleną Morelewską pracownię Stoprocent Architekci. Jest współautorem wielu
projektów w bardzo różnej skali: od Ławki Pętelki pod PKiN, przez wnętrza na Lotnisku Chopina. Nagrody
i wyróżnienia otrzymał za projekt hotelu dla kwiatów BAZA OAZA na placu Defilad (FUTUWAWA „Patrz na
Plac”) oraz Dom bez Schodów (Wrocław).

Lechosław Dzierżak
Działacz społeczny w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, integracji osób
z niepełnosprawnością, poprawy bezpieczeństwa, działalności charytatywnej i krzewienia idei wolontariatu
wśród dzieci i młodzieży. Dziennikarz obywatelski poruszający tematy ważne dla mieszkańców Gdyni. Prezes
Stowarzyszenia KrewAktywni. Radny Miasta Gdyni, przewodniczący komisji Rodziny, Pomocy Społecznej
i Zdrowia, wiceprzewodniczący i sekretarz komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

JT Mudge
Amerykański futurysta i konsultant technologiczny o ponad 25 letnim stażu w pracy z cyfrowymi innowacjami
oraz zarządzaniu multidyscyplinarnymi zespołami. Od 10 lat doradza w kwestiach adaptacji technologii
miast inteligentnych, a 2 ostatnie lata poświęcił projektom skupiającym się na rozwoju zrównoważonym.
Przewodniczący organizacji społeczno-obywatelskiej miasta Santa Cruz w Kalifornii, USA, mającej na celu
zwiększenia bezpieczeństwa oraz szerzenia informacji na temat centrum miasta.
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Aurore Geraud
Badaczka i dziennikarka zajmująca się tematyką ekonomii w wirtualnej rzeczywistości. Ostatnie lata
szczególną uwagę poświęca na analizę zagadnień związanych z rozwijającą się przestrzenią metawersum.
Obecnie zajmuje stanowisko starszej badaczki w niezlaeżnym studiu badawczym, które wcześniej stanowiło
część banku BNP Paribas.

Valentina Contini
Włoska inżynierka i futurystka mieszkająca w Niemczech o 15 letnim doświadczeniu w branży samochodowej.
Jej praca skupia się na nowych rozwiązaniach w branży transportowej, a w szczególności innowacji w zakresie
komponentów. Prowadzi działalność publicystyczną związaną z tematyką procesu foresigh’ owego oraz
przyszłości transportu.

dr Mira Conci
Włoska inżynierka i architektka mieszkająca w Holandii, kierownik projektów w firmie Climate KIC, czyli
centrum innowacji zrównoważonego rozwoju powołane z ramienie Unii Europejskiej. Posiada tytuł doktora
z Technicznego Uniwersytetu w Darmstadt. Zarządza projektami, które mają pomóc miastom europejskim
w osiągnięciu neutralności węglowej w sposób zrównoważony oraz inkluzywny.

Maurice Jansen
Holenderski badacz oraz specjalista ds. rozwoju biznesu w Erasmus UPT (ang. Erasmus Centre for Urban Port
and Transport Economics), centrum badawczym powołanym z ramienia Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie.
Ekspert w dziedzinie wyzwań, przed którymi stoją w XXI wieku porty oraz miasta portowe. Wieloletnie
doświadczenie zawodowe w zakresie transportu i spedycji.
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O AUTORKACH:
BUSOLA TRENDS jest studiem foresightowym. Zajmuje się eksplorowaniem
teraźniejszości i przeszłości, w celu prognozowania przyszłości. Tworzy
strategie i wizje jutra dla administracji publicznej, NOZ i biznesu, żeby wspierać
proinnowacyjne postawy oraz rozwiązania. Naszą misją jest wskazywanie
rozwiązań protopijnych, które budują lepszy świat.
Małgorzata Piskórz
Analityczka trendów i badaczka ilościowa z doświadczeniem w badaniach marketingowych i społecznych.
Swoją wiedzę badawczą wykorzystuje w tworzeniu prognoz i strategii przyszłości. Jako towaroznawca
najlepiej odnajduje się w tematyce rozwoju produktów i usług, ale równie chętnie podejmuje tematy
przestrzeni publicznych. Prywatnie uwielbia spędzać czas z rodziną i grać w gry planszowe.

Karolina Thakker
Multidyscyplinarna projektanka specjalizująca się w metodologii futures thinking, z wykształceniem w zakresie
inżynierii projektowania przemysłowego. Obecnie mieszka w Holandii, gdzie zajmuje się organizacją wydarzeń
i warsztatów z dizajnu spekulatywnego w ramach lokalnego oddziału Speculative Futures w Rotterdamie.
Prywatnie miłośniczka trekkingu, kajaków, ostrego jedzenia azjatyckiego i literatury fantastycznej.
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