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Zastanawiając się nad strategią rozwojową miasta, należy pochylić się nad setkami 
aspektów, odpowiednio ocenić możliwości, dokonać priorytetyzacji celów, 
przeprowadzić liczne konsultacje społeczne i eksperckie. Tym bardziej czujemy się 
docenieni, że władze naszego miasta nie ignorują żadnego z pożądanych działań ani 
nie deprecjonują zdania samych mieszkańców, o których dobro właśnie chodzi, 
a ułatwiają nam udział we wspólnym projektowaniu przyszłości w Poznaniu. W swojej 
pracy staraliśmy się podchodzić do tematu bardzo pragmatycznie, pisząc 
o inwestycjach, które jak najmniejszym nakładem kapitału wywarłyby największy 
wpływ na rozwój całej metropolii. Jednak niekiedy racjonalne myślenie zbaczało na 
tory wyobraźni, tworzenia wymarzonego miejsca, nie biorąc pod uwagę  
rzeczywistości. Podążyliśmy ścieżką kompromisową, łączącą faktyczne ekonomiczne 
potrzeby mieszkańców i biznesu, jak i wielkie projekty, o których myślimy jako 
o przyszłych wizytówkach Poznania, bo jak powiedział Albert Einstein: “Gdy wszyscy 
wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie, i on to robi”. 
Myśląc o przyszłości, nie wolno zapominać o przeszłości. Chcemy zachować 
niepowtarzalny, odwieczny charakter naszego miasta. Poznań, jak i cała 
Wielkopolska, od setek lat uznawane były za kolebkę polskiej przedsiębiorczości, 
Poznaniacy często uważani, z lekką zazdrością, za ludzi pracowitych, 
odznaczających się postawą obywatelską. Ta myśl przyświecała nam przez cały 
proces pracy. Poznań naszych marzeń to miejsce dynamiczne, rozwijające się, 
wykorzystujące potencjał i aspiracje mieszkańców. Pragniemy, aby Poznań był 
rozpoznawany jako miejsce, gdzie każdy może spełnić swój “amerykański sen”. 
Chcemy żyć w mieście prężnie funkcjonującym, tętniącym życiem, z charakterem. 
Naszym celem jest danie przykładu całej Polsce, jak się rozwijać. 
Rozwój jest słowem, które po cichu szepcze każdy mieszkaniec regionu. I choć jest 
on nieodłączną częścią miasta od wielu lat, wierzymy, że można zrobić więcej, lepiej, 
z owocniejszym rezultatem. Aby nastąpił upragniony rozkwit gospodarczy, należy 
zapewnić odpowiednie warunki, żyzną glebę, na której wyrośnie silne drzewo. 
Wierzymy, że ten proces rządzi się własnymi prawami, tym prężniej, im mniej się 
w niego ingeruje. Oczywiście, można go stymulować, ale o wiele prościej stworzyć 
mu owe owocne warunki. Za kluczową gałąź, w której powinni realizować się 
rządzący, jest infrastruktura. Bez odpowiedniej infrastruktury nie można nawet 
marzyć o osiągnięciu sukcesu. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, jak szerokie jest 
to pojęcie. W naszym projekcie poruszyliśmy kwestię najważniejszych, naszym 
zdaniem, zagadnień, które zostały uzupełnione o przykładowe szeregi działań, 
realizujące naszą strategię. Szczególną uwagę poświęciliśmy transportowi oraz 
rekreacji i rozrywce. Sprawnie funkcjonująca komunikacja jest integralną częścią 
każdej aglomeracji. Miejsca rekreacyjne w znaczący sposób wpływają na  
mieszkańców, charakter biznesu, a co za tym idzie - całego miasta. Zapewnienie 
dobrej oferty w obu powyższych kategoriach gwarantuje długotrwały rozwój na 
olbrzymią skalę, tworzy miasto, z którego bylibyśmy dumni. Władze miasta czy 
państwa nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb mieszkańców, o czym nasz 
naród boleśnie przekonywał się przez kolejne dziesięciolecia po zakończeniu II wojny 
światowej. Taki mechanizm doprowadza do coraz większej ingerencji państwa 
w podstawowe wolności jednostki, nie pozostawiając jej pola manewru 
w samorozwoju.  
Chociaż tony asfaltu i płyt chodnikowych okazują się niezbędne do funkcjonowania 
miasta, nie dają one obywatelom inspiracji i chęci do tworzenia, którego tak bardzo 
pożąda miasto. Zapewnienie dobrej sieci połączeń komunikacyjnych w mieście, 
zarówno transportu publicznego jak osobowego uznajemy za oczywiste minimum, 
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które musi być osiągnięte w momencie, gdy chcemy mówić o inspiracji i kreowaniu 
pozytywnego wizerunku Poznania jako innowacyjnego i przyjaznego dla ludzi. 
Dlatego powstać powinny miejsca unikatowe, wizytówki miasta. Miejsca, z których 
będziemy dumni, a turyści zazdrośni. 

1. Parki i zieleń miejska. 
Cytadela to jedno z najlepszych miejsc dla rodzin z dziećmi, aby w weekendowe 
popołudnie odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku i hałasu i nacieszyć oczy zielenią. 
Duże połacie terenu sprzyjają długim spacerom, a darmowe miejsca typu “open-air 
fitness” dają naprawdę duże możliwości dla osób pragnących miło spędzić czas. 
Można jednak udoskonalić istniejące już rozwiązania. Obszar zaznaczony na 
poniższym zrzucie ekranu można by wzbogacić o boisko do piłki nożnej, siatkówki 
czy koszykówki, których w Poznaniu brakuje. Poza tym warto byłoby organizować 
więcej imprez okolicznościowych, na przykład biegi lub zawody sportowe, 
wykorzystując właśnie Cytadelę. Należy również pamiętać o innych parkach 
miejskich, takich jak na przykład park Marcinkowskiego. Jego położenie wpływa na 
niską liczbę spacerowiczów, natomiast dużą popularnością cieszy się mały 
skatepark, który się tam znajduje. Może warto go rozbudować albo dodać więcej 
takich sportowych obiektów, skoro i tak park niezbyt cieszy się uznaniem 
uczestników spacerów. To rozwiązałoby problem małej ilości publicznych boisk 
sportowych na terenie Centrum. 
O naszym mieście nie można powiedzieć, że leży nad Wartą. Bardziej trafnym 
określeniem byłoby “jest od niej odwrócone plecami”. Ważnym projektem dla 
Poznania powinno być wybudowanie nadwarciańskich bulwarów, na wzór 
krakowskich, ze ścieżkami rowerowymi, siłowniami miejskimi, a także ławkami, by 
mieszkańcy miasta mogli w spokoju spędzić swój czas nad rzeką. Obecnie tereny 
nadwarciańskie zostawione samym sobie zarastają trawami, zabrudzone 
wszędobylskimi butelkami po piwach. Nie są miejscem, w którym chcą spędzać czas 
wolni mieszkańcy, nie umożliwiają przejazdu rowerem wzdłuż rzeki, na łonie natury. 
O stanie zaniedbania nabrzeża świadczy zjazd samochodowy znajdujący się przy 
moście Św. Rocha w stronę mostu Bolesława Chrobrego. Niemożliwe jest zjechanie 
z poziomu ulicy bez jednoczesnego zniszczenia samochodu. Zagospodarowanie 
przestrzenne terenów nadwarciańskich to jednak nie tylko bulwary, problemem do 
rozwiązania jest także całkowity brak infrastruktury przeznaczonej dla amatorów 
spędzania czasu na wodzie. O ile poza miastem znajduje się kilka stanic, w których 
można coś zjeść lub odpocząć, tak w samym Poznaniu brakuje mariny 
z prawdziwego zdarzenia, wypożyczalni łódek i kajaków czy stanic nad Wartą. 
Pragniemy, aby Poznań na nowo stał się europejską stolicą sportów wioślarskich, 
który to tytuł jeszcze do niedawna dawała naszemu miastu infrastruktura nad 
jeziorem Maltańskim.  
Mimo dzisiejszego, zaniedbanego stanu nadrzeczne łąki przyciągają wiele osób 
lubiących aktywnie spędzać czas. Dlatego na nowych bulwarach powinny znaleźć się 
liczne siłownie zewnętrzne, małe boiska do koszykówki czy place zabaw. 
Najważniejszym odcinkiem Warty dla mieszkańców dzisiaj jest fragment pomiędzy 
mostami Św. Rocha i Bolesława Chrobrego. Tereny te praktycznie codziennie 
przyciągają młodych i starszych, wszystkich chętnych do odpoczynku w zielonym 
sercu miasta. Odcinek ten jest strategiczny również na wschodnim brzegu rzeki. 
Kampus Politechniki Poznańskiej musi, jeśli ma być konkurencyjny dla innych 
zarówno poznańskich, jak i krajowych uczelni, posiadać nowoczesne tereny 
rekreacyjne z prawdziwego zdarzenia. Na rozległych łąkach między ulicą Przystań 
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a rzeką prosi się o zainwestowanie. Oprócz budowy miejsc piknikowych, ławek, 
chodników, czyli infrastruktury czysto wypoczynkowej, należy stworzyć elementy 
sportowe, które wzbogaciłyby ofertę centrum sportowego Politechniki. Chodzi tu 
przede wszystkim o zejścia do rzeki dla kajakarzy, wioślarzy z prawdziwego 
zdarzenia. Uregulowaniu muszą ulec skarpy od Wartostrady (ciągu pieszo-
rowerowego) do łąk nadrzecznych. Nieuporządkowane krzaki i dzikie zejścia należy 
zamienić w zadbane schody i kwietniki miejskie. Innym aspektem, który należałoby 
poprawić jest ilość plaż miejskich, w których można odpocząć, wypożyczyć leżak, 
poopalać się czy pograć w siatkówkę. Dobrze przeprowadzona rewitalizacja rzeki nie 
tylko poprawia jakość życia nad nią samą, ale powoduje też ożywienie gospodarcze 
w pozostałych częściach miasta, szczególnie tych bardziej zaniedbanych, powiększa 
część miasta atrakcyjną turystycznie. Inwestycja ta jest tym bardziej strategiczna, 
gdy mówimy o niej w kontekście budowy planowanej kładki pieszo-rowerowej, 
łączącej Stare Miasto z Ostrowem Tumskim i Kampusem Piotrowo, w kwestii której 
trwają już prace projektowe. 
Stary Rynek to od dawien dawna serce Poznania. Słynie on z ożywania po zmroku, 
kiedy ludzie przychodzą po pracy, aby coś zjeść, porozmawiać czy pośmiać się ze 
znajomymi. Niestety, trudno jest się tam dobrze czuć, jeżeli widoczność wynosi 3m. 
Brak odpowiedniego oświetlenia na Starym Rynku to jeden z powodów, dla którego 
sam plac wyludnia się bardzo szybko, po zajściu słońca. Wszyscy ludzie zbierają się 
na obrzeżach, aby pozostać w jego oświetlonej części. Postawienie dodatkowych 
latarni, jak i zwiększenie mocy tych pracujących obecnie, polepszyłoby wygląd 
Starego Rynku i podniosło jego atrakcyjność. 
Małe uliczki dookoła Starego Rynku zawsze cieszyły się złą opinią, jako bardzo 
niebezpiecznych miejsc po zmroku. Wprowadzenie wystarczająco dobrego 
i mocnego oświetlenia zwiększyłoby komfort i poczucie bezpieczeństwa ludzi 
tamtędy spacerujących. Oczywiście, źródłem światła nie muszą być zwykłe latarnie - 
wiele europejskich miast zastępuje je ciekawymi, artystycznymi rozwiązaniami, które 
szybko zyskują miano atrakcji turystycznych. 
Oświetlenie miasta w odpowiedni sposób nie tylko znacznie zwiększy widoczność, 
ale też mogłoby stać się kolejną atrakcją turystyczną Poznania. Architektura światła 
potrafi w “magiczny” sposób odczarować przemysłowe miasta lub dzielnice, które 
zdecydowanie nie należą do najpiękniejszych. Iluminacją można zdziałać cuda, wie 
o tym każdy zainteresowany fotografią. Dobrze oświetlona modelka wygląda młodziej 
i piękniej, dokładnie tak samo dzieje się z budynkami. Odpowiednie oświetlenie 
potrafi zdziałać cuda, wyeksponować walory i ukryć niedoskonałości. 
Gospodarowanie światłem i kolorem pozwala świadomie kreować wizerunek miasta, 
francuski Lyon od ponad 20. lat realizuje “Plan Lumiere” - wieloletni plan 
jakościowego ozdobienia miasta przy pomocy systemów oświetleniowych. 
Kulminacją planu jest doroczne Święto Światła, które w grudniu, poza sezonem, 
ściąga do miasta nawet 4 miliony turystów. Iluminacja jest innowacyjnym sposobem 
uatrakcyjnienia miasta, pozwala wybić się na skalę europejską, dlatego Poznań 
powinien zadbać o to, by miasto zabłysło rozmaitymi kolorami, zmieniając się w nocy 
nie do poznania, przyciągając turystów z kraju i ze świata. 
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2. Rowery. 
Ścieżki rowerowe w Poznaniu od bardzo dawna są obiektem sporów między 
entuzjastami ekologicznych dwukołowców i przedstawicielami Urzędu Miasta. Jedni 
krzyczą, że potrzeba więcej ścieżek, ci drudzy próbują wytłumaczyć, że w niektórych 
miejscach nie można ich wybudować. Należy połączyć oba poglądy. Tam, gdzie to 
niemożliwe ze względu na przepisy dotyczące szerokości ulicy i chodników, nie 
można forsować budowy takowych. Trzeba natomiast pomyśleć o wprowadzeniu 
ścieżek rowerowych w miejscach, gdzie ruch samochodowy jest bardzo intensywny - 
jeżdżenie rowerem po ulicy jest wtedy obciążone dużym ryzykiem wypadku i często 
wybór pada na podróż po chodniku, co z kolei jest zagrożeniem dla pieszych. 
Ciekawym rozwiązaniem jest to zastosowane w Wielkiej Brytanii czy Stanach 
Zjednoczonych. Ścieżka rowerowa jest skrajnym pasem jezdni o szerokości około 
1,2m, przez co nie zabiera zbyt dużo miejsca, a jednocześnie wystarcza to, by  
sprawnie poruszać się rowerem. Takie rozwiązanie pozwoliłoby uniknąć sytuacji, w 
której rowerzyści są spychani na krawężniki lub wciskani między samochody. Ulice, 
gdzie ruch samochodowy jest mniej intensywny, nie są tak niebezpieczne dla 
rowerzystów – niekonieczne jest konstruowanie tam ścieżek rowerowych. 
Wydzielenie osobnego pasa dla rowerzystów znacząco poprawiłoby bezpieczeństwo 
na jezdni, bez większych dodatkowych kosztów, jednocześnie ruch rowerowy nadal 
miałby miejsce na drodze. Przykład takiego rozwiązania przedstawia poniższe 
zdjęcie: 

 
Wspaniałą ideą, która zarówno promuje tak bardzo pożądany, zdrowy styl życia, jak 
i zapewnia tani transport miejski, a która od kilku lat rozwija się w Poznaniu, jest 
rower miejski. Liczne zalety tego systemu są jednak nieprzekonujące dla wielu 
podróżnych. Rozwiązaniem problemu rosnącej, choć wciąż niskiej, popularności 
roweru miejskiego jest rozbudowa systemu. Jednym elementem wymagającym 
poprawy jest lepsza współpraca systemu z resztą komunikacji miejskiej. Obecnie 
Zarząd Transportu Miejskiego nie robi dużo w celu promocji tego właśnie rozwiązania 
transportowego. Warto pomyśleć o głębszej synchronizacji roweru miejskiego 
z systemem PEKA. Poskutkowałoby to znacznym wzrostem zainteresowania 
dwukołowcami. Drugą gałęzią rozwoju roweru miejskiego jest po prostu zwiększenie 
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ilości jego stacji. Obecnie liczba stacji, w porównaniu do innych miast Polski, jest 
bardzo ograniczona, a w letni poranek naprawdę trudno znaleźć wolny rower. 
Według portalu Rowertour, który co roku tworzy ranking miast najbardziej 
przyjaznych polskim rowerzystom, w 2012 roku przyznał stolicy Wielkopolski 
zaledwie 19. miejsce. Poznań prześcignął między innymi Chorzów, Łódź, Białystok, 
Grudziądz, Opole czy Włocławek. W kwestii roweru miejskiego powinniśmy 
wzorować się na stołecznym zarządzie transportu, który uczynił swój system 
wypożyczalni najwydajniejszym w Polsce,  sponad 200. stacjami, 3000. rowerów 
i rekordową ilością wypożyczeń przekraczającą 15 tysięcy dziennie. W Poznaniu 
stacji brakuje wszędzie - zarówno w centrum jak i na przedmieściach. Za najlepsze 
punkty przyszłych lokalizacji wypożyczalni uważamy przystanki Wrocławska, 
Kurpińskiego, Szymanowskiego, Lechicka, Aleje Solidarności, Rondo Jana Nowaka-
Jeziorańskiego, Murawa, Chemiczna, Główna, Krańcowa, Baraniaka, 
Piaśnicka/Kurlandzka, Szylinga, os. Piastowskie, Kórnicka, Ławica, Junikowo, INEA 
Stadion, Szpitalna, Jasna, pl. Cyryla Ratajskiego, Franowo, rondo Żegrze. 

 

3. Komunikacja miejska. 
Za najważniejszy projekt dla transportu zbiorowego miasta, jaki powinien zostać 
zrealizowany w ramach przyszłej strategii rozwojowej, uważamy przebudowę ronda 
Rataje. Do takiego myślenia zmuszają dwie rzeczy - teoretyczne planowanie oraz 
osobiste doświadczenia. Rondo Rataje jest najważniejszym węzłem przesiadkowym 
komunikacji miejskiej w Poznaniu wschodnim. Jednak niczym nie przypomina 
miejsca o takiej wadze. Rozkład przystanków jest dla pasażera nielogiczny. Niekiedy 
tramwaj zatrzymuje się dwukrotnie, niekiedy tylko raz. Sama infrastruktura 
przypomina od razu czasy towarzysza Gierka, a informacja pasażerska po prostu nie 
istnieje. W pobliżu powstaje największa galeria handlowa w Poznaniu. Samo 
doświadczenie przejazdu jest dramatyczne. W godzinach szczytu komunikacyjnego 
zajmuje nawet do 5 minut. Aby dokonać modernizacji poprawnie, w sposób, 
zadowalający również dla użytkowników dróg i transportu publicznego za 10, 20, 30 
lat, należy zainwestować. Linie tramwajowe powinny znaleźć się pod ziemią, 
przejścia dla pieszych zastąpione przejściami podziemnymi, a przystanki ustawione 
w kierunku wyjazdu z ronda. Taki scenariusz nie został wcale wyciągnięty z książki 
science-fiction. Kraków ma swoje rondo Mogileńskie, a Łódź Piotrkowską. Na rondzie 
powinna znaleźć się informacja pasażerska, jak na przystanku Poznań Główny. 
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Kolejnym miejscem, którego ambicji nie potrafimy wykorzystać jest kórnicka trasa 
tramwajowa na Franowo. Owszem, dokonano remontu na odcinku od os. Lecha na 
Franowo, prowadząc tramwaj w tunelu. Jednak autorzy tego projektu nie ustrzegli się 
błędów. Przystanki usytuowane są zbyt często, przez co tramwaje nie mogą się 
nawet między nimi na dobre rozpędzić, nim znów zmuszone są do hamowania. 
W taki sposób zaprzepaszczono możliwość budowy drugiej linii Poznańskiego 
Szybkiego Tramwaju. Dodatkowo, czas, który zaoszczędzamy na podziemnym 
odcinku, tracimy, włócząc się po starym torowisku między os. Lecha a Kórnicką. 
Zapewnienie Ratajom szybkiej trasy tramwajowej, choćby zbliżonej do tej na os. 
Sobieskiego, będzie wymagało remontu owego odcinka. Prowadząc tory w podkopie, 
nie przerywamy już ul. Inflanckiej, równocześnie likwidując przejazdy przez tory na 
Polance. Plan wymaga przebudowy przystanków: os. Tysiąclecia, Polanka oraz 
Kórnicka, wraz z torowiskiem je łączącym.  
Projektem, który ułatwi komunikację zarówno samochodową jak pieszym 
i korzystającym z tramwaju stosunkowo małym nakładem jest przebudowa 
skrzyżowania ulic Królowej Jadwigi z Serafitkami i Juracką. Likwidacja przejścia dla 
pieszych na rzecz przejścia podziemnego pod ul. Królowej Jadwigi wraz z wejściami 
na perony przystanku tramwajowego Serafitek skrócą czas, w jakim piesi przedostają 
się czy to na drugą stronę ulicy, czy na przystanek. Dodatkowo, likwidacja lewoskrętu 
z ul. Jurackiej w Królowej Jadwigi i budowa pasów włączających do ruchu w Królowej 
Jadwigi ulic w nią wpadających pozwoli na usunięcie sygnalizacji świetlnej, znacznie 
zmniejszając czas przejazdu samochodów i tramwajów z AWF-u na rondo Rataje. 
Odcinek ten stałby się wtedy bezkolizyjny, zagwarantowałby przejazd od autostrady 
A2, następnie Estakadą Katowicką dojazd do ścisłego centrum, z zaledwie jednym 
zatrzymaniem się na światłach. 
Najwydajniejszym środkiem komunikacji publicznej w ujęciu całej aglomeracji 
poznańskiej jest kolej. Codziennie właśnie pociągiem do Poznania przybywają 
tysiące ludzi do pracy. Dlatego za jeden z naszych sztandarowych projektów 
uważamy rozwój SKM (Szybkiej Kolei Miejskiej). Ten rodzaj transportu doskonale 
zdaje egzamin w innych polskich miastach: Warszawie czy Trójmieście. 

Obecnie jednak sprawny system SKM w Poznaniu praktycznie nie istnieje. Winą za 
to należy przede wszystkim obarczyć brak informacji pasażerskiej czy zaniedbanie 
infrastruktury kolejowej na mniejszych dworcach na terenie miasta. Jesteśmy nawet 
gotowi zaryzykować stwierdzenie, iż w Poznaniu nie ma ani jednego w pełni 
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zaspokającego potrzeby półmilionowego XXI-wiecznego miasta dworca kolejowego. 
W godzinach szczytu nawet nowo oddany Dworzec Główny nie jest 
satysfakcjonująco przepustowy. Większość mieszkańców nie zdaje sobie sprawy 
z tego, że można dojechać z np. Junikowa do Centrum w 10 minut. Nie jest to 
możliwe ani tramwajem, ani żadnym innym środkiem transportu w ciągu dnia. Dla 
miasta takiego jak Poznań SKM jest jedyną alternatywą dla indywidualnego 
przemieszczania się samochodem z przedmieść. Inicjatywa ta nie wymaga budowy 
nowych torowisk czy tuneli (w przypadku metra). Przykład innych miast pokazuje, że 
jest on niezwykle efektywny. Rozwinięcie systemu SKM w Poznaniu nie tylko odciąży 
zakorkowane ulice wjazdowe do miasta. Spowoduje wzrost ilości wolnych miejsc 
parkingowych w centrum, jak również umożliwi rewitalizację terenów położonych przy 
torach, które są systematycznie zaniedbywane od lat. Działania, jakie należy podjąć 
w celu realizacji tego projektu, to przede wszystkim: wypuszczenie na tory większej 
ilości składów. Inicjatywa ta powinna być realizowana w porozumieniu z grupą Koleje 
Wielkopolskie, która stałaby się przewoźnikiem. Największą jednak inwestycją 
związaną z tym pomysłem jest odbudowa stacji kolejowych. Chcielibyśmy, aby 
projektanci poszli drogą Gdańska i nowo otwartej tam linii SKM z Centrum do portu 
lotniczego. Linia jednak, w odróżnieniu od Pomorskiej, biegłaby po istniejących już 
szynach. Stacje w standardzie tych przykładowych stworzyłyby nową jakość 
w poznańskiej komunikacji publicznej. Oprócz wartości transportowej spełniałyby 
wszelkie wymogi odnośnie do przewozu niepełnosprawnych czy byłyby miejscem 
małych działalności gospodarczych, jak kiosk dla podróżnych. Oprócz budowy takich 
struktur na istniejących stacjach warto zastanowić się nad otwarciem nowych, jak 
choćby nad tunelem w ciągu ulicy Hetmańskiej czy przy pętli PST Sobieskiego. 
Otworzenie zaledwie kilku linii z przejazdami co pół godziny ograniczyłoby ruch 
drogowy w sposób znaczący. Połączenia z centrum miasta do Tarnowa Podgórnego, 
Dopiewa, Puszczykowa, Środy Wielkopolskiej, Kostrzyna, Gniezna, Stęszewa, 
Murowanej Gośliny, Szamotuł i Obornik zaspokoiłyby potrzeby komunikacji kolejowej 
mieszkańców aglomeracji na długie lata. 
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4. Parkingi miejskie. 
Strategia SKM nie jest oczywiście idealna. Linie kolejowe nie docierają wszędzie tam, 
gdzie byśmy tego chcieli. Używając prostszego języka, niektórzy zrezygnowaliby z 
korzystania z SKM, bo nie zdecydowaliby się na godzinny spacer na dworzec. Tu z 
pomocą przychodzą parkingi Park&Ride. Takie rozwiązanie znajduje bardzo liczne 
grono zwolenników w innych miastach Polski, chociaż jest to bardzo nowa idea w 
naszym kraju. 

 
Usytuowanie Park&Ride w pobliżu większych stacji kolejowych jak również 
przystanków tramwajowych jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania SKM 
w terenach pozamiejskich, jak również zwiększenia zainteresowania przejazdami 
komunikacji tramwajowej. Dlaczego Park&Ride? Mieszkańcy nie lubią przebijania się 
przez korki w porannym szczycie komunikacyjnym, szukania miejsca parkingowego, 
co w Poznaniu stało się prawdziwą sztuką i powtarzania tego samego po pracy. 
Używając komunikacji miejskiej, nie jesteśmy przywiązani do samochodu, jesteśmy 
bardziej mobilni, a często transport zbiorowy okazuje się szybszy i tańszy od 
samochodu. Jesteśmy przekonani, że takie argumenty bardzo szybko trafią do 
poznaniaków. Proponujemy budowę takich parkingów przy współpracy z radami gmin 
objętych porozumieniem międzygminnym przy większych węzłach przesiadkowych 
jak: Junikowo, Górczyn, Garbary, Karolin, Strzeszyn, Franowo czy PST Sobieskiego. 
Rzeczą pewną jest, że mimo wszelkich wartości dodanych niektórzy wciąż wybierać 
będą dojazd własny samochodem. W celu odciążenia ulic i chodników od 
parkujących tam samochodów należy rozwinąć system miejskich parkingów 
podziemnych. Doskonale sprawdza się parking pod placem Wolności. Dlaczego więc 
nie rozbudować programu uwalniania centrum z ścisku parkingowego. Parkingi 
bliźniacze do tego pod placem Wolności mogą powstać chociażby pod placem 
Wielkopolskim, który obsługując zarówno turystów przybywających na Stare Miasto 
jak sporą część Garbar, stworzyłby olbrzymią przestrzeń do zagospodarowania 
w okolicy. Podobne budynki, niekoniecznie podziemne, mogłyby powstać np. na 
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Wolnych Torach czy w starym korycie Warty na Chwaliszewie.Takie inwestycje, choć 
kosztowne, przyniosłyby wymierne korzyści zarówno dla mieszkańców jak dla 
rozwoju samego Poznania. 
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5. Sieć drogowa. 
Zrozumiałym priorytetem w inwestycjach drogowych ostatnich lat było poszerzanie 
ulic do dwupasmowych alei, zwiększanie możliwej prędkości przejazdowej na 
drogach dochodzących do autostrady czy dróg ekspresowych. Jednak potrzeby 
drogowe poznaniaków wciąż rosną i nietrudno stwierdzić, że niełatwo będzie je 
zaspokoić. W ostatnich latach zostały zrealizowane również kluczowe inwestycje dla 
całej aglomeracji i Wielkopolski, jak choćby trasa S11 (odcinek Poznań-
Zachód/Poznań-Północ i Poznań-Krzesiny/Kórnik Południe) czy S5 (Poznań-
Wschód/Gniezno-Południe). Te inwestycje należały jednak do nieformalnie 
ocenianych jako potrzebne “na wczoraj”. Oznacza to, że w infrastrukturze drogowej 
Poznania istnieją ogromne luki, powodujące znaczne straty dla mieszkańców 
i biznesu. Po dokonaniu analizy potoków ruchu drogowego w Poznaniu wybraliśmy 
projekty, których realizacja powinna być absolutną podstawą dla włodarzy miasta 
w ciągu kolejnych kilku, kilkunastu lat. 
Projektem, którego zrealizowanie przyniesie miastu najbardziej wymierne korzyści, 
jest budowa III Ramy. Na przestrzeni lat wielokrotnie powracano i porzucano tę ideę. 
Jednak nigdy nie przedstawiono dla niej realnej alternatywy. Głównym argumentem 
przeciwników III Ramy była kwestia finansowania. Argument ten jest nie do odparcia, 
miasto nigdy nie znajdzie funduszy na realizację całego projektu. Chyba że 
znajdziemy pod Poznaniem złoża ropy naftowej. Dlatego decyzją, którą powinni 
podjąć rządzący jest zwrócenie się ponad podziałami, dla dobra miasta, do rządu RP. 
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, może nawet bez pomocy ze środków 
unijnych, jest w stanie zrealizować budowę odcinka III Ramy pokrywającego się 
z DK92. Dałoby to miastu ok. 20 km drogi ekspresowej, przechodzącej przez większe 
dzielnice. Oprócz odciążenia dzisiejszej DK92 z ruchu tranzytowego zapewniłaby 
mieszkańcom szybkie, wygodne i bezpieczne poruszanie się między północnymi 
dzielnicami miasta. W szczególny sposób poprawę zauważyliby mieszkańcy 
Piątkowa, Naramowic, Podolan oraz Smochowic, nie wspominając o gminach 
podmiejskich. Kolejnymi zaletami tego projektu są: otwarcie nowej przeprawy przez 
Wartę (Wilczy Młyn-Karolin), zapewnienie wygodnego transportu do zakładów 
komunalnych na Karolinie i w Koziegłowach (spalarnia śmieci, elektrociepłownia, 
prawobrzeżna oczyszczalnia ścieków, zakłady Centry, Unilever i Bridgestone), 
zlikwidowanie korków samochodowych w ciągu dzisiejszej DK92 (szczególnie na 
przejazdach kolejowych przez ulicę Lutycką), Niestachowskiej, Bałtyckiej. Co 
najważniejsze, fragment ul. Dąbrowskiego od węzła z S11 (Poznań-Nowy Tomyśl) do 
węzła z ul. Lutycką nie wymaga większej przebudowy. Strategiczną zaletą jest 
możliwość przedłużenia obwodnicy przez władze miasta i sfinansowanie 
przedłużenia od węzła Lutycka/Dąbrowskiego do ul. Bukowskiej i Grunwaldzkiej, 
gdzie pod budowę przygotowane są już obiekty inżynierskie. Ten odcinek umożliwiłby 
szybki, dostosowany do XXI-wiecznych standardów dojazd do lotniska na Ławicy 
i INEA Stadionu z większej części miasta. 
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Dalszy odcinek, planowany od ul. Grunwaldzkiej (skrzyżowanie 
Grunwaldzka/Smoluchowskiego), przez ul. Promienistą na Górczyn uznajemy za 
możliwy do zrealizowania dopiero w następnych latach po oddaniu powyższych 
odcinków. To samo dotyczy odcinka wschodniego od Antoninka, przez ul. Browarną, 
Szwedzką i wzdłuż ul. Obodrzyckiej do węzła na Górczynie. Środki zainwestowane 
w te odcinki mogą okazać się niewspółmierne do osiągniętych korzyści. Ruch 
drogowy w tych okolicach nie wymaga zakrojonych na taką skalę projektów. 
Kolejnym celem dla miasta powinno być dokończenie modernizacji dróg, które 
prowadzą od autostrady A2 do centrum. Mianem “gotowej” nie można dzisiaj określić 
żadnej z 3 odchodzących z węzłów Poznań-Komorniki Głogowskiej, Poznań-Luboń 
Dolnej Wildy i Poznań-Krzesiny Bolesława Krzywoustego. Ulice te pełnią również rolę 
dróg wojewódzkich, co uzasadnia ich modernizację. Głogowska była jedną 
z większych poznańskich inwestycji drogowych ostatnich lat. Nie można jednak 
uznać jej za kompletną bez ostatniego odcinka, od węzła z ul. Ostatnią do 
Ściegiennego. Możliwe jest doprowadzenie tego odcinka do standardu reszty 
Głogowskiej, tj. dwupasmowej drogi szybkiego ruchu, bez zabudowań. Droga 
serwisowa obsługiwałaby nieruchomości, tak jak zrobiono to w przypadku ul. 
Bukowskiej. Jeżeli chodzi o Bolesława Krzywoustego, to jest to wspaniały projekt, 
który pozwala dostać się spoza miasta do samego centrum, ronda Rataje, 
w zaledwie kilka minut. Dlatego tak wielkie kontrowersje budzi przedłużająca się 
przebudowa, a raczej odbudowa Estakady Katowickiej. Po oddaniu jej do użytku 
Rataje ponownie obudzą się do życia. Trzecią trasą, o której trzeba wspomnieć jest 
ulica Dolna Wilda. Jest to jedyna droga, która posiada potencjał zapewnienia 
odpowiedniej komunikacji południowym dzielnicom miasta - Wildzie, Dębcowi jak 
również Luboniowi. Istniejące dziś obiekty inżynierskie nie kolidują z budową 
szerokiej i przejezdnej ulicy Dolna Wilda. Dwa lub trzy pasy w każdą stronę, 
z rondami lub nowymi skrzyżowaniami przy dzisiejszych przecznicach z ulicami 28 
Czerwca 1956, Czechosłowacką, Piastowską i Wspólną do istniejącego węzła z ul. 
Hetmańską zapewnią absolutnie nową jakość komunikacyjną w Poznaniu, 
rozładowując ruch z centrum Wildy i Dębca. Wersja rozwojowa zawiera 
poprowadzenie trasy dalej, w stronę ul. Królowej Jadwigi, ze skrzyżowaniem z ul. 
Chłapowskiego, Krzyżową, Żelazka i Olimpijską aż do ul. Górna Wilda i jej 
skrzyżowania z Królowej Jadwigi. Realizacja tych trzech projektów, w połączeniu 
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z budową północnego i zachodniego odcinka III Ramy pozwoli na rozwiązanie 
problemów tranzytowych miasta, jak również większości dojazdów mieszkańców do 
centrum stolicy Wielkopolski. 
Kolejnym problemem, zgotowanym nam, mieszkańcom, przez nieodpowiedzialne 
rządy ostatnich lat jest “skomunikowanie” Naramowic, które stały się ostatnio 
głównym obiektem działań w celu poprawy obecnego status quo. Nie zgadzamy się 
z ideą poprowadzenia linii tramwajowej przez Garbary i Szelągowską. Owszem, ul. 
Szelągowska wymaga natychmiastowej modernizacji, poszerzenia na odcinku od al. 
Armii Poznań do ul. Serbskiej (już jako Naramowicka), budowy nowego skrzyżowania 
bądź ronda w standardzie ronda Solidarności z ul. Serbską i dociągnięcia tej alei do 
planowanej III Ramy. Jednakże nie ma szans polepszenia możliwości drogowych na 
dalszych odcinkach drogi, a budowa torów tramwajowych pośrodku trasy nie jest 
naszym zdaniem najlepszym pomysłem, co potwierdzają wykazy średnich prędkości 
tramwajów na Jeżycach i Ogrodach. 
Problemy wydają się jednak nie kończyć, a wręcz powielać. Jest to złudne wrażenie, 
spowodowane bardzo nasiloną suburbanizacją i w rezultacie powstaniem wielkich 
osiedli w podmiejskich gminach, których głównym problemem jest właśnie dojazd do 
Poznania. Tak sprawy wyglądają również na ul. Obornickiej, która stała się kością 
niezgody w ubiegłych latach. Modernizacja ul. Obornickiej przyniesie jednak korzyści 
nie tylko dla mniejszych gmin, ale dla całej aglomeracji, a jako skutek miastu Poznań. 
Nowa Obornicka, zrealizowana zgodnie z planami miejskimi, będzie jedną 
z najważniejszych inwestycji nadchodzących lat. 
Włodarze miasta nie mogą odwracać się plecami do mniejszych przyjaciół. Taka 
postawa nasila tylko nastroje antyrządowe, zmniejszając legitymację rządzących, 
a zwiększając niechęć do stolicy Wielkopolski. W ramach rozpoczęcia nowej polityki 
regionalnej, polityki współpracy z gminami wchodzącymi w skład aglomeracji, należy 
przeprowadzić szereg mniejszych inwestycji zbliżających je do samego miasta. Tak 
na przykład od niepamiętnych czasów toczy się walka mieszkańców Junikowa, os. 
Kwiatowego oraz Plewisk o budowę nowego wiaduktu drogowego nad przejazdem 
kolejowym. Walka trwa również w Gminie Dopiewo, zabiegającej o dostosowanie ul. 
Złotowskiej do standardu, który sama wytyczyła ul. Poznańską w Skórzewie,oraz 
w Gminie Czerwonak, gdzie aktualnie trwa batalia o odrzucenie projektu przebudowy 
ul. Gdyńskiej na jej terenie. 
Mieszkańców Jeżyc oraz Sołacza zadowoli budowa nowego przekopu pod torami 
kolejowymi w ciągu ul. Kościelnej i Nad Wierzbakiem. Obecny tunel jest wąski, auta 
przejeżdżają przez niego wahadłowo. Bliskość pojazdów zagraża pieszym, którym 
oddano tam tylko niewielką część przekopu. Inwestycja ta ułatwi komunikację między 
dwoma dzielnicami, jak również zachęci większą liczbę mieszkańców do spacerów 
w czasie wolnym, zwiększając wartość rozrywkową obu dzielnic. 
Fakt, iż w Poznaniu przeprawa przez Wartę nie jest rzeczą łatwą, nie jest tajemnicą. 
W godzinach szczytu ruch samochodowy na każdym moście jest nieraz wolniejszy 
od truchtu czy nawet tempa spacerowego. Miasto, które chce spójnego 
i zrównoważonego rozwoju nie może być przedzielone grubą, niebieską kreską. O ile 
z mapy się tej linii nie wymaże, to można, poprzez odpowiednie zarządzanie, 
sprawić, że bariera ta będzie dla ludzi nieodczuwalna. Dzisiaj w Poznaniu 
najzwyczajniej w świecie brakuje przepraw. Zarówno tych drogowych jak i pieszych. 
Mamy 6 tras drogowych przecinających rzekę, z czego jedna to autostrada, oddalona 
od centrum o ok. 5 km. Dla porównania, Wrocław (na Odrze) ma ich 8, Kraków 10, 
a Warszawa 8 i jeden w budowie. Jeżeli Poznań, jak i cała Wielkopolska, ma być 
konkurencyjna w Polsce, musi zainwestować w mosty. Sam most na północnym 
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odcinku III Ramy (Wilczy Młyn-Karolin) poprawiłby sytuację w nieopisany sposób. 
Istnieją jednak alternatywy, jak choćby most Winogradzki. Dwa obiekty inżynieryjne, 
nad Wartą i Cybiną, stworzyłyby nową trasę łączącą ul. Winogrady z Zawadami (ul. 
Główna). Dodatkowo, pozwoliłoby to stworzyć miejsca do rozwoju biznesu 
i nieruchomości na pustych terenach pomiędzy Wartą a ul. Hlonda. Wersja 
rozwojowa, z budową sieci ulic na tym terenie, pozwoli na powstanie zupełnie nowej 
dzielnicy, dobrze skomunikowanej, usytuowanej na pięknych, nadwarciańskich 
polach. Oczywiście nie sugerujemy budowy mieszkań przez miasto, tylko sprzedaż 
działek posiadających całą potrzebną infrastrukturę prywatnym przedsiębiorcom 
i deweloperom. 

6. Estetyka miasta. 
Miejskie ulice oszpecone są wszędobylskimi reklamami. Budynki, bilboardy, słupy, 
tramwaje, w każdym z tych miejsc poznaniak jest atakowany przez reklamy. Same 
reklamy nie są jednak zjawiskiem, które trzeba wytępić, szkodzą jedynie te 
kiczowate, kolorowe, wielkopowierzchniowe ogłoszenia na budynkach oraz ekranach 
reklamowych, irytują te masowo porozlepiane na słupach i śmietnikach. Te 
ogłoszenia bardzo często nie są w ogóle zauważane, natłok bilboardów 
postawionych w jednym miejscu powoduje, że zlewają się one w jedno, nie osiągając 
przy tym zamierzonego celu, a jedynie szpecąc miasto. Osobnym problemem są 
szyldy, a także reklamy znajdujące się na witrynach sklepów. Poznań nie może sobie 
pozwolić na zaśmiecanie przestrzeni publicznej jaskrawymi szyldami, których 
jedynym zamysłem było, by rzucały się w oczy. “Jeśli wybuchnie wojna, bezpiecznie 
będzie uciec do banku. Po eksplozji witryny zaklejone w całości reklamą “superlokat” nie pójdą 
w drobny mak. To chyba jedyny plus obecnych trendów w urządzaniu wystaw” - pisze 
o ogłoszeniowym szaleństwie krytyk architektury Jakub Głaz. Estetyka miasta przekłada się 
bezpośrednio na jakość życia w mieście. Afiszowe szaleństwo w stolicy Wielkopolski męczy, 
a także zasłania wartościową zieleń i architekturę miasta. Reklama winna współistnieć 
w harmonii z innymi elementami miasta, zamiast dominować nad jego przestrzenią. 

 
W Poznaniu panuje architektoniczny nieład. Bardzo ważnym czynnikiem w odbiorze 
estetycznym budynków jest to, jak komponuje się on z okolicą. W Poznaniu projekty 
bardzo często ignorują okolicę, w jakiej będą spełniane. Tworzy to uczucie chaosu 
i niebywale szpeci miasto. Przykładów takiego chaosu niestety nie trzeba długo 
szukać, hotel Sheraton, Dworzec Główny, MTP, XIX-wieczna Stara Drukarnia, a także 
budowany jeszcze Bałtyk. Każdy z tych budynków ma swój styl i sam w sobie jest 
bardzo estetyczny, jednak stojąc razem w jednym miejscu, nie współgrają i sprawiają 
wrażenie nieprzemyślanych. Miasto powinno zwracać uwagę na to, jak potencjalny 
budynek komponowałby się z otoczeniem. Symbioza architektury nowoczesnej z 
budowlami klasycznymi jest możliwa, widać to na ulicach Londynu, Bonn czy 
Gdańska, wystarczy tylko trochę dyscypliny architektonicznej. 
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7. PR 
Poznań zasługuje na halę sportowo-widowiskową z prawdziwego zdarzenia. Areny 
sportowe nie tylko w miastach Zachodu, ale też w Polsce są motorem napędowym 
do rozwoju sportowego lokalnych drużyn, lecz także mogą być miejscem, w którym 
odbywają się koncerty przyciągające do miasta kilkanaście tysięcy ludzi. Hale 
znajdujące się obecnie w mieście nie są w stanie spełnić odpowiednich standardów, 
pozwalających na organizacje koncertów znanych zagranicznych wykonawców. 
Zarówno Arena jak i Sala Ziemi na Międzynarodowych Targach Poznańskich są 
zdecydowanie za małe, by organizacja takich wydarzeń była w ogóle opłacalna. Co 
więcej, Arena, chociaż jest jedną z wizytówek Poznania, jest stanowczo zbyt stara, 
zaniedbana i wymaga remontu. Remont Areny, chociaż niezbędny, nie rozwiązałby 
wszystkich problemów związanych z brakiem stosownej infrastruktury, hala ta 
sprawdzić się może w roli żywego zabytku, miejsca organizacji imprez o znacznie 
mniejszej skali. Poznań jest jedynym miastem wojewódzkim, które całkowicie 
zniknęło z ogólnopolskiej mapy ekstraklasowej siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. 
W stolicy Wielkopolski nie odbywają się koncerty na miarę tych organizowanych 
w Łodzi czy Krakowie. Budowa nowej, nowoczesnej, pojemnej hali widowiskowo-
sportowej wpłynęłaby pozytywnie na rozwój poznańskiego sportu, przykład innych 
polskich miast pokazał też, że odpowiednia hala przyciąga do miasta imprezy o skali 
europejskiej czy nawet światowej. Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej, Mistrzostwa 
Świata w siatkówce, Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie i gala mieszanych sztuk 
walki organizacji UFC to tylko niektóre z wydarzeń, które odbyły się w krakowskiej 
Tauron Arenie zaledwie w dwa lata po jej otwarciu. Przy odpowiednim planie, 
stosującym się do zasad poznańskiej gospodarności, i dobrym zarządzaniu nowa 
Arena stałaby się nie tylko kolejną wizytówką miasta, ale też miejscem, które na 
siebie zarabia. 

8. Święty Marcin. 
Ulica Święty Marcin, odkąd istnieje, była jednym z najbardziej reprezentacyjnych 
miejsc Poznania. Jako pierwsza w mieście uzyskała żwirową nawierzchnię w 1893 
roku, to przy niej na początku XX wieku wybudowano wspaniały Zamek Cesarski, 
wreszcie tam odbyły się pamiętne protesty robotników 23 czerwca 1956 roku. 
Poniższa fotografia pochodząca z 1917 roku przedstawia ludzi przechadzających się 
po Św. Marcinie – ulica pełniła nie tylko funkcję biznesową (tu znajdowała się duża 
część ówczesnych sklepów), ale również rekreacyjną, mieszkańcy Poznania 
przychodzili tutaj na spacery. 
Długoletnie zaniedbania infrastrukturalne na terenie całego Centrum widać gołym 
okiem. W wyniku przemian strukturalnych w ekonomii ostatnich lat Św. Marcin utracił 
swoją rolę głównego centrum usługodawczego w mieście. Obecnie, w wyniku 
zaniedbań inwestycyjnych, ulica utraciła swój reprezentatywny charakter. O ile za to 
pierwsze nie sposób winić ani włodarzy miasta, ani przedsiębiorców, rynek dokonał 
weryfikacji. Jednak zmiana przyulicznych sklepów nie musi oznaczać zmiany 
historycznej roli ulicy jako serca miasta. Święty Marcin od zawsze był dumą 
poznaniaków oraz przykładem do podążania dla przyjezdnych. Czy chcemy być 
osądzeni przez historię jako pokolenie, które zatrzymało ten fenomen?  
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 Przyszedł czas na odnowę całej okolicy. Szczególnie w kontekście nadchodzącego 
oddania do użytku długoletniej przebudowy głównego miejskiego węzła komunikacji 
publicznej - Ronda Kaponiera, od którego to właśnie zaczyna się Święty Marcin. 
Szkoda, aby wspaniałe wrażenie, jakie będzie sprawiało nowe rondo, most 
Uniwersytecki, duma miasta, czyli Collegium Maius, Zamek czy Filharmonia, zostały 
zatarte przez dziury w asfalcie, wąskie chodniki czy brak zieleni.  
Brzydka jezdnia składająca się z łat po dziurach w asfalcie i zepsute torowisko 
tramwajowe jeszcze bardziej oszpecają wygląd ulicy. Dlaczego z pięknego miejsca, 
dającego radość oczom i godnie reprezentującego nasze miasto, ulica Święty Marcin 
stała się straszakiem, przykładem tego, jak bardzo można pogorszyć wizerunek 
Poznania. 
Nie wszystko jest jednak stracone. Wraz z projektami poprowadzenia ulicą 
Ratajczaka linii tramwajowej pojawiło się wiele propozycji przemiany ulicy Święty 
Marcin, od rozszerzenia pasa zieleni aż po połowiczne zamknięcie ruchu 
samochodowego i restrukturyzację gospodarki komunikacyjnej w obszarze Starego 
Miasta. Postanowiliśmy pochylić się nad tymi projektami i skonstruować swój własny, 
uwzględniając obecne prace przebudowy prowadzone lub zaplanowane przez Urząd 
Miasta. Uwzględniliśmy również przyszłościowe plany, zakładające zmiany ul. 
Gwarnej na deptak czy zagospodarowanie działki na placu Wiosny Ludów, gdzie 
dzisiaj znajduje się prywatny parking. Plan inwestycji podzieliliśmy na cztery obszary, 
z których każdy ma swoją charakterystykę oraz wymaga oddzielnych rozwiązań 
inżynieryjnych. Poniższy schemat przedstawia ów podział. 
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Obszar I - od al. Niepodległości do ul. Kościuszki 
Każdy z odcinków ulicy Święty Marcin ma swój niepowtarzalny charakter. Miejsca te 
różnią się od siebie tak bardzo, że trudno tu mówić o natychmiastowym rozpoznaniu 
tej głównej miejskiej arterii. Ten odcinek jest najkrótszym, jednak prawdopodobnie 
najbardziej rozpoznawalnym dzięki Zamkowi, Filharmonii czy sąsiadującym z nimi 
placem Mickiewicza i symbolicznymi dwoma krzyżami, upamiętniającymi wystąpienia 
przeciwko władzy ludowej. Sam Zamek przez lata poddawany był procesowi 
rewitalizacji, zarówno jego fasada, wnętrze jak i struktury zarządzania. Teraz 
funkcjonuje on na najwyższym krajowym poziomie. Ulica w tym miejscu jest szeroka, 
jednak w żaden sposób nie nawiązuje do historycznego piękna dawnej pruskiej 
dzielnicy pałacowej. W celu zaistnienia tego niezwykłego miejsca na mapie 
Poznania, a nawet Polski, należy połączyć XIX-wieczny, miejski charakter 
z nowoczesną strukturą oraz gospodarką przestrzenną. Jak w ciągu całego Św. 
Marcina, brakuje tu również zieleni. W dzisiejszych czasach nie da się stworzyć 
inspirującego, tętniącego życiem, a wręcz rewolucyjnego miejsca bez obecności 
zieleni miejskiej. Biorąc pod uwagę wszystkie nieoficjalne konkurencje, władze 
Poznania powinny nauczyć się tego ostatniego od warszawiaków i ich Krakowskiego 
Przedmieścia. W celu nadania ulicy dodatkowej rozpoznawalności 
i reprezentatywności, uważamy, że dobrym pomysłem byłoby umieszczenie 
zwisających z nowych latarni flag z herbem Poznania, Wielkopolski, bądź miast 
partnerskich. Uzyskany w ten sposób efekt Barcelony dodałby iskry energii 
zmęczonej dziś alei. W celu uzyskania kompletnej niepowtarzalności w skali miasta 
można zastąpić klasyczne wiaty przystankowe nowoczesną, urbanistyczną 
konstrukcją, stanowiącą zadaszenia nad całym przystankiem, co zapobiegnie tak 
dobrze nam znanemu tłumowi ludzi tłoczącemu się pod dachem w deszczowy dzień 
na najbardziej reprezentatywnej ulicy miasta. Taki widok o charakterze miejsca 
stanowczo dobrze nie świadczy. 
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Obszar II - od ul. Kościuszki do ul. Ratajczaka 
Na tym odcinku arterii szczególnie odczuwalne są wszechobecne, wieloletnie 
zaniedbania. Za prawdziwe można uznać tu niechlubne słowa z repertuaru 
poznańskiego zespołu rockowego Pidżama Porno “Gołębie wydziobują okruchy 
dobrobytu”. Za absolutnie kluczowe inwestycje w tym obszarze uznajemy 
oczyszczenie, przebudowę z użyciem wysokiej jakości materiałów według projektu 
biurowców na 27 Grudnia z lat 60. lub całkowite wyburzenie wieżowców Alfa, które 
są w tej chwili jednym z bardziej rozpoznawalnych poznańskich budynków - bywają 
określane jako najbardziej szkaradne wieżowce w Polsce. Wiadome jest, że nie 
mogą one zostać w takim stanie, w jakim znajdują się obecnie. Innym ważnym nie 
tylko dla Świętego Marcina działaniem jest usunięcie wszystkich nielegalnie 
postawionych reklam, a także dostosowanie tych postawionych zgodnie z prawem 
tak, by nie szpeciły. Problem ten opisany był już wcześniej, jednak tak 
reprezentacyjne miejsce, jakim miałaby być ulica Święty Marcin, nie może sobie 
pozwolić na czarną od brudu reklamę używanych ubrań z Londynu czy dużą na całą 
ścianę hotelu Lech reklamę znanego browaru. 
 
Obszar III - od ul. Ratajczaka do al. Marcinkowskiego 
Na tym odcinku ulicy Święty Marcin występuje źle zorganizowany ruch drogowy. 
Dwie linie torów tramwajowych (z czego jedne są kompletnie nieużywane), 
nawierzchnia składająca się z łat w kostce drogowej i marnująca się przestrzeń to 
przymiotniki wspaniale go opisujące. W ramach naszego projektu proponujemy 
przebudowę tej ulicy według poniższego schematu. Obowiązywałby ruch 
jednokierunkowy, w stronę al. Marcinkowskiego, a opisywany projekt zakłada widok 
na ulicę Święty Marcin ze skrzyżowania z ulicą Ratajczaka w stronę kościoła pw. 
Świętego Marcina. 
Proponujemy restrukturyzację jezdni i nowy podział pasów. Kluczowym elementem 
byłoby przesunięcie używanych torów tramwajowych w stronę chodnika i usunięcie 



Strategia rozwojowa miasta Poznania 
Praca konkursowa “Poznań naszych marzeń” 

22 

 

tych nieużywanych - w celu zaoszczędzenia miejsca. Tory tramwajowe odtąd nie 
stanowiłyby części jezdni i byłyby wolne od ruchu samochodowego. Następnie 
należy utworzyć pas jednokierunkowy tuż przy torach tramwajowych - jeden pas 
z możliwością skręcenia w ulicę Piekary. Tuż obok wydzielony zostałby pas 
rowerowy, według projektu omówionego w punkcie 2. Po prawej stronie od pasa 
rowerowego znajdowałby się chodnik, odpowiednio zwężony względem obecnego, 
aby uzyskać miejsce na pas rowerowy. 
Wprowadzenie powyższego rozwiązania wprawdzie zmniejszyłoby powierzchnię 
dostępną dla pieszych, ale za to uregulowało ruch drogowy i udogodniło rowerzystom 
poruszanie się po centrum miasta. Nareszcie ulica Święty Marcin odzyskałaby ład, 
którego tak jej teraz brakuje. 
 

Obszar IV - od al. Marcinkowskiego do pl. Wiosny Ludów 
Ten odcinek ulicy Święty Marcin wymaga niewielkiej interwencji. Obciążenie ruchem 
drogowym jest tam bardzo niewielkie i nie ma problemu z połataną nawierzchnią. 
Warto jednak byłoby pomyśleć o kontynuacji pasa rowerowego. W tym celu 
należałoby zredukować szerokość chodników, aby uzyskać potrzebną przestrzeń. 
Miejscem wymagającym największej interwencji jest plac Wiosny Ludów. Obecnie 
ma miano zarośniętego punktu, w którym spotykają się miejscowi alkoholicy 
i bezdomni. Brak oświetlenia pogarsza sprawę, czyniąc go w nocy niebezpiecznym. 
Proponujemy stworzenie dróżek brukowych, na wzór alei otoczonej z obu stron 
drzewami, oraz wprowadzenie latarni na samym placu. Dzięki temu mógłby zostać 
przemianowany na park i stanowić zieloną uciechę dla oka zmęczonego widokiem 
samochodów i tramwajów. Może wtedy zainteresowanie tym punktem zwiększyłoby 
się, a zrewitalizowany park odciągnąłby uwagę przechodniów od obrzydliwej ściany 
Kupca Poznańskiego. 
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10. Źródła. 
Zdjęcia zawarte w pracy nie są naszą prywatną własnością! Źródła zdjęć oraz 
artykułów użytych przy pracy zostały zawarte poniżej. 
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