
          
 

Konferencja "Know - how rewitalizacji - sposobem na ożywienie przestrzeni 

powojskowej. Tchnij nowe życie w Koszary Dragonów.” – Olsztyn 

 

W dniach 24-26.04.2012 pięcioosobowa grupa przedstawicieli  Studenckiego Koła Naukowego 

„Nieruchomości” oraz Studenckiego Koła Naukowego Badania Przestrzeni Zurbanizowanej „AREA”  

wzięła udział w konferencji " Know - how rewitalizacji - sposobem na ożywienie przestrzeni 

powojskowej. Tchnij nowe życie w Koszary Dragonów." w Olsztynie, w ramach współpracy między 

kołami naukowymi. Konferencję wraz z warsztatami  zorganizowało Studenckie Koło Naukowe 

Gospodarki Przestrzennej działające przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 

Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.  

 

Konferencja została podzielona na dwie główne części: pierwszą części naukową w której można 

było wysłuchać ekspertów ds. rewitalizacji oraz studentów z różnych części Polski, którzy reprezentowali 

swoje koła naukowe; drugą częścią konferencji były warsztaty urbanistyczne zorganizowane w formie 

konkursu urbanistycznego na najlepszy projekt koncepcyjny rewitalizacji terenu Koszarów Dragonów. 

  

 W pierwszym dniu naszego pobytu w Olsztynie braliśmy czynny  udział w konferencji – naukowej. 

W trakcie której zostały poruszone kwestie m.in.:   

 

-„Proces rewitalizacji w kontekście przepisów unijnych”, 

-„Historia Koszarów Dragonów w Olsztynie”, 

-„Poznańskie fortyfikacje jako niewykorzystany potencjał turystyczny”, 

-„Razem a jednak osobno. Problem dopasowania detali architektonicznych w procesie rewitalizacji”, 

-„Pozytywne praktyki rewitalizacji w województwie Śląskim – na podstawie miasta Katowice”, 

-„Wioski tematyczne szansą na rewitalizacje wsi”. 

 

Na zakończenie konferencji naukowej został zaprezentowany obecny stan Koszarów Dragonów przez 

przedstawiciela Forum Rozwoju Olsztyna. Po ostatniej prezentacji ku zaskoczeniu wszystkich kół 

naukowych zostało wyznaczone 7 grup konkursowych. Uczestnicy poszczególnych grup zostali losowo 

wybrani do swoich grup projektowych. Co miało na celu przyśpieszyć integracje studentów z różnych 

stron Polski oraz  wyeliminować zaciekłą konkurencję pomiędzy poszczególnymi uczelniami.  

 

 



          
 

 

 

 
 

 
 

 

Po zakończeniu pierwszego dnia 

konferencji mieliśmy przyjemność 

zintegrowania się (na terenie malowniczego 

kampusu studenckiego ) z przedstawicielami 

kół naukowych tj.: 

 

- Studenckie Koło Naukowe Gospodarki 

Przestrzennej/ UWM Olsztyn 

 

- Studenckie Koło Naukowe Gospodarki 

Przestrzennej/ SGGW Warszawa 

 

- Studenckie Koło Naukowe Gospodarki 

Przestrzennej/ UE Poznań 

 

- Studenckie Koło Naukowe Gospodarki 

Nieruchomościami/ UWM Olsztyn 

 

- Studenckie Koło Naukowe Architektów 

Krajobrazu „Horyzont”/ UWM Olsztyn 



          
 

 

W drugim dniu konferencji wraz z całą grupą 28 studentów poszliśmy na inwentaryzacje terenu 

Koszarów Dragonów. Był to pierwszy dzień warsztatowy. Inwentaryzacja terenu byłych Koszarów 

Dragonów była bardzo ciekawa i pouczająca (szkoda tylko, że pogoda nie dopisała – jednak dobrze, 

że nie padało). Przewodnikiem oraz opiekunem inwentaryzacji zdegradowanego terenu znajdującego się  

ścisłym centrum Olsztyna był Pan Rafał Bętkowski autor wielu publikacji historycznych oraz książki pt.: 

„ Dragoni z Olsztyna”.  

 

Inwentaryzacja  

Stan istniejący obszaru konkursowego – Koszary Dragonów 

 

 

 
 

 



          
 

 

Po inwentaryzacji siedem grup projektowych w budynku wydziału Geodezji i Gospodarki 

Przestrzennej rozpoczęło proces myślowo – manualny, tworząc tym samym swoje oryginalne koncepcje 

urbanistyczne dla wydzielonego obszaru Koszarów Dragonów.  Proces ten jednak nie był tak łatwy 

jak by  się mogło wydawać, ponieważ organizatorzy konkursu wysoko postawili poprzeczkę 

przygotowując szczegółowe wytyczne  do projektu, które obejmowały m. in.: zaproponowanie 

przynajmniej 3-5 lub większej liczby trafnych rozwiązań programowo – projektowych, prowadzących 

do kierunku włączenia obszaru opracowania w ścisłe centrum miast; zaproponowania rozwiązań 

komunikacyjnych dla obszaru opracowania, w tym rozwiązań w zakresie połączenia z pozostałą, 

zawłaszcza centralną częścią miasta (zaproponowanie rozwiązania „przejścia” 

przez ul. „Nową” Artyleryjską); zaprojektowanie dziedzińców na terenie koszar (precyzyjne rozwiązania) 

itp.. Oczywiście cały projekt musiał być zgodny z istniejącymi i obowiązującymi dokumentami 

planistycznymi oraz ochroną konserwatorską, jak również należało uwzględnić głos lokalnej 

społeczności. Jak widać zadanie postawione przed studentami nie było proste. Potwierdzeniem 

na to są słowa Pani architekt miasta - Magdaleny Rafalskiej, która zasiadała w jury - przed ogłoszeniem 

werdyktu przyznała, że jest zaskoczona tak wysokim poziomem zaangażowania w projekty 

jak i ich wynikiem.  

 

Pomysłów było wiele. Przewijającym się motywem w kilku koncepcjach było stworzenie centrum 

kulturalno-rozrywkowego. Prawie wszystkie grupy zaproponowały, aby na terenie koszar powstała 

coś w rodzaju muzeum, które miałoby przedstawiać jak koszary wyglądały kiedyś i jakie było 

ich pierwotne przeznaczenie. Ważnym aspektem było również zrekonstruowanie historycznego wyglądu 

budynków.  Ciekawym pomysłem było także umieszczenie na terenie koszar pracowni artystycznych, czy 

kina samochodowego. Jednym słowem wszelkie obiekty, które mogłyby przyciągnąć mieszkańców 

Olsztyna i nie tylko, niezależnie od grupy wiekowej. 
    

Jednym z zadań było również zagospodarowanie dziedzińców. Ciekawy pomysł, który został 

doceniony przez jury, zakładał nadanie indywidualnego charakteru każdemu z czterech dziedzińców 

poprzez kolor. Do każdego placu przypisana była jedna barwa, która miała być wyrażana odpowiednio 

dobranymi kwiatami czy oświetleniem. W celu usprawnienia komunikacji zaproponowano kładkę pieszo-

rowerową nad torami kolejowymi oraz wprowadzenie kilku przystanków autobusowych. 
 

    

 



          
 

Projekt zwycięskiej grupy 

Wizualizacje Roman Kaczmarek - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
 

 

 
 

Reasumując, zorganizowana konferencja wraz z warsztatami urbanistycznym posłużyła nie tylko 

w niej uczestniczącym studentom, ale także włodarzom miasta Olsztyna. Studenci mieli okazję wykazać 

się swoją wiedzą zdobywaną na uczelniach wykorzystując ją w praktyce, wymienić się doświadczeniami 

oraz oczywiście  nawiązać nowe znajomości. Natomiast miasto Olsztyn zyskało świeże spojrzenie 

na problem i wiele ciekawych pomysłów, jak ożywić Koszary Dragonów, przywrócić im ich dawną 

świetność i dodać atrakcyjności stolicy Warmii i Mazur. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że proces 

degradacji tak cennego obiektu historycznego zostanie zatrzymany, a przedstawione podczas konferencji 

koncepcje zostaną wykorzystane w ostatecznym projekcie rewitalizacji Koszarów Dragonów. 

 

Krzysztof Gargula 

SKN „Nieruchomości” 

AREA – Badania Przestrzeni Zurbanizowanej 

 


