
BISKUPIA 
GÓRKA 

GRUPA 3PK 

KATARZYNA GRALAK  

JOANNA KIEDROWSKA 

KATARZYNA JANCZEWSKA 

PIOTR PIETRASZUN 



Lokalizacja 



Charakterystyka 

obszaru 

* Naturalne wzniesienie naznaczone działalnością 

człowieka – wykorzystywane jako fortyfikacje 



Rozpoznanie 

problemów 



Problemy społeczne 

Wykluczenie 

Bezrobocie Bierność Ucieczka 

Brak miejsca spotkań 



Problemy 

komunikacyjne 



Zły stan zagospodarowania 

Brak inwestycji Zły stan techniczny  

obiektów 
Zła infrastruktura 



Elementy  
tożsamości 

lokalnej 



Eklektyczne zabudowa z XIX 

w. 



Powojskowy charakter – liczne obiekty 

fortyfikacyne 



Lokalna charakterystyczna, 

roślinność 

Roślinność fortyfikacyjna np. Głóg 

Tulipan leśny 

Czosnek wężowy 



Wartościowe obiekty 

historyczne 

Dawne schronisko Pawła Beneke 



Atuty 

obszaru 



* TEREN O DUŻYM POTENCJALE   

REKREACYJNYM 

 

*ATRAKCYJNA ZIELEŃ 

 

*WIDOK NA PANORAMĘ MIASTA GDAŃSK 

 

*ZACHOWANE ORYGINALNE OBIEKTY  

HISTORYCZNE 

 

*BLISKOŚĆ CENTRUM 

 

*ATRAKCYJNA RZEŹBA TERENU 



Program  

rozwiązań 



Hasło 

przewodnie 



3xRE 



Remove z 

angielskiego 

“usuwać” 

symbolizuje nasze 

działania na rzecz 

zniesienia 

istniejących barier 

społecznych, 

mentalnych i 

komunikacyjnych 



Restore  z 

angielskiego 

„przywracać” 

ilustruje działania 

na rzecz 

rewitalizacji i 

przywrócenia 

świetności 

obiektom 

historycznym 



Refresh z angielskiego 

„odświeżyć”  ilustruje 

nasze działania mające 

na celu wprowadzenie 

nowych funkcji i tym 

samym odświeżenie 

wizerunku Biskupiej 

Górki  



Rozpoznanie miejscowego planu 
zagospodarowania 



Uwagi do planu i dyspozycje funkcji 



Kapitan Górka 

Kapitan Górka jest 

lokalnym przewodnikiem 

dzieci po atrakcjach 

Biskupiej Górki. Ma za 

zadanie zabawiać i 

edukować dzieci. Tabliczki 

z kapitanem Górką 

informują o treściach i 

zabawach 

przeznaczonych dla 

dzieci. 
 



Kapitan Górka 

Dostępne są gadżety oraz komiksy edukacyjne 

z Kapitanem Górką 
 



Program funkcjonalny 



Miasteczko astronomiczne 

 

Program funkcjonalny 

* Planetarium 

* Muzeum poświęcone osobie Nataniela 

Mateusza Wolfa 

* Sala konferencyjna 

* Gastronomia  

* Układ Słoneczny na powietrzu  

 



Miasteczko astronomiczne 



Miasteczko astronomiczne 



Lokalny ośrodek kultury 

Adaptacja budynky dawnego schroniska na Lokalny Ośrodek Kultury 



Kierunki działań ośrodka 
* Zajęcia edukacyjne: kursy językowe, kursy 

komputerowe 

* Eko warsztaty 

* Warsztaty rękodzieła 

* Klub seniora 

* Targi pracy 

* Działalność charytatywna 

* Wydawnictwo lokalnej gazetki  



Imprezy 

sezonowe 

Przykładowe imprezy sezonowe: 

* Zjazd na byle czym 

* Inscenizacje historyczne 

* Wysadźmy babią górkę 

* Jarmarki świąteczne 

* Obchody dnia ziemi 

* Jarmark rękodzieła 



Punkt widokowy na wieży 



Adaptacje Laboratoriów 



Klub kuflowy Heweliusz 



Klub kuflowy Heweliusz 

Lokal gastronomiczny serwowujący 

lokalnie warzone piwo o nazwie Helwelius 

upamietniające osobę Heweliusza 

 
 



Wehikuł czasu 



Muzeum przyrody Biskupiej Górki 

 

* Ekrany mutlimedialne  

* Gry wideo dla dzieci  

* Galerie fotografii przyrody Biskupiej Górki 

* Naturalne eksponaty   



Muzeum przyrody Biskupiej Górki 



Kolejka linowa 
* Kolejka linowa prowadząca na 

szczyt Biskupiej Górki  

* Panorama Gdańska 

* Lokalna atrakcja przyciągająca 

turystów 



Park linowy 

  

 

* Ścianka wspinaczkowa 

* Park linowy dla najmłodszych 

* Tor przedszkód – pajęcza sieć 



Ścieżka 

dendrologiczna 

Oznaczenie wartościowego drzewostanu i roślinności 

 na terenie Biskupiej Górki  



Trasa pieszo rowerowa ”Droga 

Mleczna” 



Dziękujemy za uwagę 


