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LARGE-SCALE URBAN PLANNING SCHEMES IN THE HANDS OF THE CITIZENS 
– THE GREENWAY IN THE NEW YORK BOROUGH OF BRONX

ABSTRACT

The Bronx, a New York borough which since the 1970s has 
been considered an embodiment of the city’s fall and a black 
ghetto, has lately been changing beyond recognition. Bronx has 
gone... green! Among the most representative of its revival pro-
jects are greenways: the Bronx River Greenway and the South 
Bronx Greenway. These large-scale urban planning schemes are 
most of all designed to ensure supralocal recreation routes, but 
their impact on the borough’s transformation (both spatial and 
social) is much more profound.
The key role in developing these projects is played by grass-
roots initiatives. The conceptual work behind both greenways 
was put forward by local activists and is now developed by 

civic organizations – extraordinary partnerships between local 
groups and municipal ofÞ ces. This article describes the history 
of these unusual projects, emphasising and analysing the role 
played by local residents on all stages of implementation: from 
the idea, through the design, up to execution and management. 
It also contains some concluding remarks on the beneÞ ts and 
dangers brought about by such a model of local involvement in 
the spatial structure of the city.

Keywords: urban planning, citizens, participation, partnership, 
urban planning scheme, greenway, the Bronx, New York

Nowojorska dzielnica Bronx, która od lat 70. XX w. powszech-
nie uznawana jest za symbol upadku miasta i za czarne getto, 
zmienia si  obecnie nie do poznania. Bronx staje si  dzisiaj 
coraz bardziej... zielony! Jednymi z najbardziej reprezenta-
tywnych dla odrodzenia Bronxu projektami s! zielone szlaki: 
Rzeki Bronx i Po"udniowego Bronxu. Te wielkoprzestrzenne 
koncepcje urbanistyczne przewiduj! przede wszystkim realiza-
cj  ponadlokalnych ci!gów parkowo-rekreacyjnych, jednak ich 
oddzia"ywanie na zachodz!ce w dzielnicy procesy przekszta"-
ce# (przestrzennych i spo"ecznych) jest znacznie szersze. 
Kluczow! rol  w rozwijaniu tych projektów odgrywaj! od-
dolne, obywatelskie inicjatywy. Koncepcje realizacji obu szla-
ków zosta"y zainicjowane przez lokalnych aktywistów i s! 

obecnie rozwijane przez organizacje obywatelskie – niezwyk"e 
partnerstwa lokalnych organizacji i biur miejskich. Niniejszy 
artyku" przedstawia histori  realizacji tych niezwyk"ych za"o-
$e# urbanistycznych, eksponuj!c i analizuj!c rol  obywateli na 
wszystkich etapach przedsi wzi %: od samej inicjatywy, przez 
projektowanie, realizacj  i zarz!dzanie. Ocena korzy&ci i za-
gro$e# p"yn!cych z przyj cia takiego „obywatelskiego” modelu 
w"!czaj!cego si  w rozwój przestrzenny miasta stanowi zako#-
czenie artyku"u.*

S"owa kluczowe: urbanistyka, obywatele, partycypacja, partner-
stwo, za"o$enie urbanistyczne, zielony szlak, Bronx, Nowy Jork
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Tradycja kszta"towania wielkoprzestrzennych 
za"o$e# urbanistycznych jest &ci&le zwi!zana z wa-
runkami panowania silnej autorytarnej w"adzy: mo-
narchicznej, imperialistycznej czy dyktatorskiej1. 
Dzisiaj, chocia$ urbanistyka staje si  dziedzin! 
coraz bardziej otwart! i demokratyczn!, a otwar-
to&% na spo"eczne warto&ciowanie przestrzeni sta-
je si  warunkiem podstawowym planowania2, to 
wielkoprzestrzenne za"o$enia urbanistyczne, jako 
wymagaj!ce narzucenia spójnej wizji i wielkiego 
rozmachu dzia"ania, wci!$ uznawane s! za domen  
scentralizowanej administracji planistycznej3.

Zasad  t  wydaj! si  jednak podwa$a% projekty 
zielonych szlaków (greenways) realizowane wspó"-
cze&nie w Ameryce Pó"nocnej. Plani&ci i architekci 
krajobrazu okre&laj! koncepcj  zielonych szlaków 
jako obiecuj!cy, alternatywny model planistyczny, 
który charakteryzuje „strategiczne podej&cie, zdol-
no&% integrowania odgórnych (top-down) i oddol-
nych (bottom-up) dzia"a#”4. Faktycznie, „zielone 
szlaki III generacji mog! by% lokalnie wymy&lone 
i inicjowane. Ostatecznie wi kszo&% zrealizowa-
nych z sukcesem projektów zielonych szlaków zo-
sta"a rozpocz ta jako lokalne starania. (…) Innymi 
s"owy mo$na zacz!% w ma"ej skali i pozwoli% idei 
rozwija% si  samoistnie”5. SpecyÞ czne konÞ gura-
cje przestrzenne szlaków przek"adaj! si  równie$ 
na specyÞ czne konÞ guracje samych partnerstw6. 
„Zielone szlaki inspiruj! i motywuj! powstawanie 
nowych typów partnerstw i form wspó"pracy po-
mi dzy jednostkami i organizacjami”7.

Ponadto przestrzenne, funkcjonalne i spo"eczne 
aspekty zielonych szlaków wskazuj! na to, $e w pe"-
ni uprawnione jest uznanie ich za za"o$enia urba-
nistyczne. Do przyj cia takiej podstawy rozwa$a# 
sk"ania równie$ sama geneza idei, wywodz!ca j! od 
europejskich za"o$e# wielkoprzestrzennych. W swo-
im tek&cie „Zielone szlaki i tworzenie formy urbani-

stycznej” urbanista Anthony Walmsley przekonuje, 
$e kszta"towane zielone szlaki mog"yby i powin-
ny odgrywa% istotn! rol  w przekszta"caniu tkanki 
urbanistycznej dzisiejszych megamiast8. Istotnie, 
ich liniowa charakterystyka przestrzenna sprawia, $e 
mog! by% realizowane nawet na bardzo intensywnie 
zurbanizowanych terenach: „Parki  liniowe i zielone 
szlaki zajmuj! relatywnie niewielki teren (…). Jed-
nocze&nie mog! by% wplatane w miejsk! tkank  wy-
wo"uj!c minimalne zak"ócenia”9. Zielone szlaki s! 
szczególnie predestynowane do pe"nienia roli „osi” 
kompozycyjnych dla prowadzonych przekszta"ce# 
w miastach sprawiaj!c, $e pojedyncze cele i odr b-
ne plany zostan! dzi ki nim zintegrowane w ca"o-
&ciowe, wielkoprzestrzenne wizje planistyczne10. 
Natomiast multidyscyplinarny i wielozadaniowy 
charakter zielonych szlaków mo$e by% najlepszym 
gwarantem zachowania wysokich standardów zrów-
nowa$onego przekszta"cania przestrzeni.

W&ród projektów zielonych szlaków szczególnie 
ciekawe s! te realizowane w kontek&cie stricte miej-
skim, takie jak ‘Midtown Greenway’ w mie&cie Min-
neapolis czy nowojorskie ‘Bronx River Greenway’, 
‘South Bronx Greenway’ i ‘Brooklyn Greenway’. 
Te dwa ostatnie socjologicznej analizie podda"a 
Erika S. Svendsen w obronionej na Uniwersytecie 
Columbia w 2010 roku rozprawie doktorskiej pod 
tytu"em: „Obywatelskie zarz!dzanie &rodowiskowe 
jako forma governance w mie&cie Nowy Jork”11. 
W odró$nieniu od innych projektów realizowanych 
w Nowym Jorku w ramach standardowej formu"y 
planistycznej, w badanych przez ni! przypadkach 
wykszta"ci" si  rodzaj hybrydowego zarz!dzania, 
a „w ramach tych hybrydowych struktur decyzyj-
nych, role w"adzy publicznej i spo"ecze#stwa oby-
watelskiego cz sto przenika"y si ”12. Co wi cej, 
autorka wykaza"a kluczow! rol , jak! odgrywa"y 
w nich w"a&nie organizacje spo"eczne, które nie tyle 

1 P. Hall, Cities of Tomorrow, Oxford, Cambridge 1990.
2 D. K"osek-Koz"owska, Ochrona warto ci kulturowych miast 

a urbanistyka, Warszawa 2007.
3 A. J. Filip, Wielkoprzestrzenne za!o"enia urbanistyczne 

w czasach urbanistyki spo!ecznej. Bariery i mo"liwo ci rozwo-

ju, w: Metamorfozy przestrzeni – idea, tre #, forma, Warszawa 
2013, s. 27-33.
4 J. Ahern, Greenways in the USA: Theory, Trends and Pros-

pects, w: Ecological Networks and Greenways. Concept, De-

sign, Implementation, R. Jongman, G. Pungetti, Cambridge 
2004, s. 54.
5 R. Searns, The Evolution of Greenways as an Adaptive Urban 

Landscape Form, “Landscape and Urban Planning” 33, 1995, 
s. 78.

6 P. Hellmund, D. Smith, Designing Greenway. Sustainable 

Landscapes for Nature and People, Washington, Covelo, Lon-
don 2006, s. 172, 218.
7 J. Ahern, op. cit., s. 54.
8 A. Walmsley, Greenways and the Making of Urban Form, 
“Landscape and Urban Planning” 33, 1995, s. 125.
9 R. Searns, op. cit., s. 79.
10 J. Fábos, Introduction and Overview: the Greenway Move-

ment, Uses and Potentials of Greenways, “Landscape and Ur-
ban Planning” 33, 1995, s. 8.
11 E. Svendsen, Civic Environmental Stewardship as a Form of 

Governance in New York City, rozprawa doktorska, Columbia 
University, Nowy Jork 2010.
12 Tam$e, s. 51.
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wpisywa"y si  w przygotowany odgórnie schemat, 
ale schemat ten wspó"tworzy"y. W niektórych sy-
tuacjach Svendsen mog"a wyci!gn!% zaskakuj!ce 
wnioski: „to raczej grupa kierowana przez stron  oby-
watelsk!, a nie przez w"adz  publiczn!, by"a t!, któ-
ra wzi "a na siebie planowanie d"ugoterminowe”13.

Niniejszy artyku" przedstawia studium przypadku 
zielonego szlaku w dzielnicy Bronx, ocen  skutecz-
no&ci takiego dzia"ania oraz zdolno&% kreacji i reali-
zacji wizji urbanistycznej. Przeprowadzona analiza 
ukazuje pozytywne i negatywne skutki zwi!zane 
z przyj ciem takiego modelu. W pierwszej cz &ci 
omówienia zawarty zosta" opis samego za"o$enia 
urbanistycznego, natomiast w dalszej cz &ci – spoj-
rzenie na projekty „od kuchni”, koncentruj!ce si  
na sposobie ich realizacji oraz, co w tej pracy ma 
zasadnicze znaczenie, na roli jak! w tym procesie 
odegra"y grupy obywatelskie.

Zielony szlak Bronxu

Dzielnica Bronx jest jedn! z pi ciu, które "!cznie 
tworz! miasto Nowy Jork. Okres rozwoju dzielnicy 
przypada na prze"om XIX i XX wieku. Od pocz!t-
ku Bronx rozwija" si  jako mieszkalno-przemys"o-
we zaplecze miasta, b d!c „rajem dla imigrantów, 
których przyci!ga" Manhattan, ale których nie by"o 
sta% na $ycie w nim”14.

Niestety, &cis"e uzale$nienie od Manhattanu spra-
wi"o, $e Wielki Kryzys lat 30. XX wieku dotkn!" 
Bronx bardziej ni$ inne dzielnice15. Dodatkowo, 
za dalsze utrwalenie i pog" bienie upadku odpo-
wiedzialny by" powojenny program Odnowy Miast 
(Urban Renewal) prowadzony w latach 1949–197316. 
Realizowane w jego ramach wielkie projekty urba-
nistyczne, których intencj! by"a naprawa proble-
mów dzielnicy, w rzeczywisto&ci pog" bia"y jedynie 
spo"eczno-ekonomiczny rozpad17. Tak$e kolejne in-

westycje, realizowane w drugiej po"owie XX wieku 
takie, jak przecinaj!ce obszar autostrady z czasów 
Roberta Moses’a, dodatkowo degradowa"y okolic  
i utrwala"y jej obraz jako biednego getta. Z czasem 
Bronx sta" si  rozpoznawalnym na ca"ym &wiecie 
symbolem n dzy poprzemys"owego miasta, czar-
nym gettem, najniebezpieczniejsz! cz &ci! miasta. 
Do Bronxu przylgn "o te$ okre&lenie: „p"on!ca 
dzielnica”18.

Z"a s"awa dzielnicy, szczególnie jej po"udniowej 
cz &ci, przyci!ga"a zainteresowanie polityków. Od-
wiedzali j! kolejno Jimmy Carter, Ronald Regan 
oraz Bill Clinton19, proponuj!c kolejne rz!dowe 
programy wsparcia i rewitalizacji. Ale prawdziwego 
prze"omu dokona"y dopiero pierwsze obywatelskie 
grupy takie, jak ‘Banana Kelly’ czy ‘Mid-Bronx 
Desperadoes’, które na prze"omie lat 70. i 80. 
„zgodzi"y si  przej!% nale$!ce do miasta budynki, 
dba% o ich odnawianie i zarz!dza% nimi. Tym sa-
mym, grupy te przej "y zadania w"adz miasta”20. 
Rol  skutecznego adwokata spo"ecznych interesów 
odegra"a w latach 80. i 90. równie$ koalicja para-
Þ i – ‘South Bronx Churches’21. Przemiana id!ca od 
do"u okaza"a si  o wiele efektywniejsza ni$ wcze-
&niejsze projekty narzucane odgórnie. „Plani&ci s! 
przekonani, $e wcze&niejsze inicjatywy ponios"y 
pora$k  cz &ciowo dlatego, $e dyktowa"y rozwi!za-
nia, które nie sz"y w parze z celami i mo$liwo&ciami 
mieszka#ców”22.

Dzisiaj mo$na ju$ mówi% o obecnej tu d"ugiej 
tradycji lokalnego aktywizmu23. „W 1997 roku 
Bronx otrzyma" nagrod  All-American City Award, 
która przyznawana jest przez National Civic League 
za udane wysi"ki podejmowane na rzecz odbudowy-
wania spo"eczno&ci”24. Po"udniowy Bronx prze$ywa 
renesans, cho% coraz cz &ciej zwraca si  te$ uwag  
na negatywne procesy zwi!zane z przyspieszon! 
gentryÞ kacj!25. W tak nakre&lonym kontek&cie war-

13 Tam$e, s. 81.
14 A. Davidson, Why Can’t the Bronx Be More Like Brooklyn?, 
“The New York Times” 10.07.2012.
15 Tam$e.
16 Zob. R. Gratz, The Battle for Gotham. New York in the Shad-

ow of Robert Moses and Jane Jacobs, New York 2010; P. Hall, 
op. cit.; A. Majer, Miasta Ameryki. Kryzys i polityka odnowy, 
Warszawa 1999; J. Rooney, Organizing the South Bronx, Alba-
ny 1995; C. Rosenblum, Boulevard of Dreams. Heady Times, 

Heartbreak, and Hope along the Grand Concourse in the 

Bronx, New York, London 2009.
17 P. Hall, op. cit., s. 229; A. Majer, op. cit., s. 142.
18 W. Hu, Fighting the Image of the ‘Burning’ Borough, “The 
New York Times” 2.06.2013; C. Rosenblum, op. cit., s. 183.

19 M. Fernandez, In the Bronx, Blight Gave Way to Renewal, 
“The New York Times” 5.10.2007.
20 D. Gonzalez, In the South Bronx, the Grass Roots Grow Up; 

Organizations Born in Protest Uncomfortably Find They’re 

Now the Establishment, “The New York Times” 7.01.1993.
21 J. Rooney, op. cit.
22 F. Barringer, Shift for Urban Renewal: Nurture the Grass 

Roots, “The New York Times” 29.11.1992.
23 E. Svendsen, op. cit., s. 126.
24 The Bronx in Brief, The Bronx County Historical Society,  http://
www.bronxhistoricalsociety.org/bxbrief, dost p: 27.11.2013.
25 “Bronx GentriÞ cation Conference”, D. Slattery, It’s High 

Time to Talk About the Anticipated GentriÞ cation of the South 

Bronx, “New York Daily News” 4.12.2013.
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to omówi% rozwój projektu zielonego szlaku wzd"u$ 
rzeki Bronx, którego pocz!tki si gaj! czasów pierw-
szych obywatelskich inicjatyw w latach 70., a który 
dzisiaj pe"ni rol  integruj!c! liczne przedsi wzi cia 
rewitalizacyjne w tej cz &ci miasta.

1. Za o!enie urbanistyczne

Stosowanie nazwy Zielony Szlak Bronxu, jak! 
na potrzeby niniejszej pracy proponuje autor, wy-
maga wyja&nienia. W rzeczywisto&ci mówimy 
o dwóch odcinkach szlaku: Zielonym Szlaku Rzeki 
Bronx (Bronx River Greenway) oraz Zielonym Szla-
ku Po"udniowego Bronxu (South Bronx Greenway). 
Formalnie oba fragmenty traktowane s! niezale$nie, 
jest to jednak podzia" niejasny i niekonsekwent-
ny, b d!cy wynikiem wczesnych i w"a&ciwie nie-
zobowi!zuj!cych ustale# planistycznych, przede 
wszystkim jednak z"o$onej historii rozwoju projektu 
i trudno&ci organizacyjnych.

Kontekst przestrzenno-spo eczny

Ca"y omawiany szlak przebiega przez obsza-
ry o zró$nicowanym charakterze: mieszkaniowym 
w cz &ci pó"nocnej, rekreacyjnym w cz &ci cen-
tralnej oraz przemys"owym w cz &ci po"udniowej 
(il. 2). Wyst puje te$ wyra*na segregacja rasowa: 
Afroamerykanie przewa$aj! w cz &ci pó"nocnej, La-
tynosi przewa$aj! w cz &ci centralnej i po"udniowej, 
natomiast biali zamieszkuj! obszary znacz!co odda-
lone od badanego przez nas szlaku. Nie rysuj! si  
natomiast wyra*ne ró$nice na tle ekonomicznym26.

Przestrzenny kontekst omawianego za"o$enia 
wyznaczaj! trzy elementy: rzeka Bronx, obszar 
Po"udniowego Bronxu oraz pó"wysep Hunts Point, 
przy czym nale$y zwróci% uwag  na fakt, $e ele-
menty te przenikaj! si  – znacz!ca cz &% rzeki oraz 
pó"wysep znajduj! si  w granicach Po"udniowego 
Bronxu (il. 1). Dodatkowo sama rzeka op"ywa oko-
"o jednej czwartej d"ugo&ci linii nabrze$a pó"wyspu.

Obszar wzd"u$ rzeki jest cz &ciowo zagospodaro-
wany, w cz &ci &rodkowej w granicach utworzonego 
na prze"omie XIX i XX wieku Parku Bronx (miejski 
ogród zoologiczny Bronx ZOO i Ogród Botanicz-

ny) oraz wzd"u$ cz &ci pó"nocnej w ramach zreali-
zowanego w po"owie XX wieku liniowego parku 
Bronx River Parkway. Trzeci, po"udniowy odcinek 
rzeki, przez lata pozostawa" zapomniany i zanie-
dbany. „Na po"udnie od ogrodu i ZOO rzeka by"a 
zanieczyszczona, a jej brzegi by"y poprzegradzane 
i w wi kszo&ci zabarykadowane przez funkcje prze-
mys"owe”27. Linda Cox, obecna szefowa opiekuj!cej 
si  rzek! organizacji Bronx River  Alliance, wspomi-
na: „To by"a rzeka, o której albo nie wiedzia"e&, albo 
– je&li wiedzia"e& – my&la"e& o niej jak o otwartym 
&cieku… I tak by"o ca"kiem niedawno”28.

Elementami charakterystycznymi s! tak$e wspo-
mniane trasy szybkiego ruchu na estakadach, np. 
Sheridan Expressway, która biegnie równolegle do 
rzeki. Trasa jest elementem degraduj!cym okolic , 
a przestrze# poni$ej estakady to jedno z najniebez-
pieczniejszych skrzy$owa# w dzielnicy oraz miej-
sce znane z prostytucji29.

Najbardziej zapomnian! cz &ci! Po"udniowego 
Bronxu by" przez lata pó"wysep Hunts Point. To 
cz &%, gdzie dominuj!cy obszar zajmuje przemys" 
spo$ywczy, ale mimo to zamieszkuje go znacz!ca 
liczebnie spo"eczno&%30. Paradoksalnie, pomimo $e 
pó"wysep Hunts Point jest najwi kszym centrum 
dystrybucji $ywno&ci dla ca"ego Nowego Jorku, to 
jednocze&nie na jego obszarze mie&ci si  wi kszo&% 
tymczasowych sk"adowisk &mieci, równie$ obs"u-
guj!cych ca"e miasto. „Wi kszo&% jedzenia, jakie 
jest w mie&cie, przechodzi przez Hunts Point, ale to 
samo dzieje si  z miejskimi &mieciami”31.

Kontekst planistczny

Pierwszym znacz!cym dokumentem planistycz-
nym, w którym zarysowana zosta"a koncepcja stwo-
rzenia sieci zielonych szlaków na ca"ym obszarze 
miasta Nowy Jork, w tym równie$ w dzielnicy 
Bronx, by" Plan Ogólny Nabrze$a32 opracowany 
przez miejskie Biuro Planowania w 1992 roku. Plan, 
koncentruj!c si  na potencjale rozleg"ych terenów 
wzd"u$ rzek i zatok (930 kilometrów nabrze$y)33, 
otworzy" nowy rozdzia" w historii rozwoju miasta.

Autorzy opracowania wyznaczyli cztery pod-
stawowe perspektywy my&lenia o tych terenach: 

26 Opracowano na podstawie www.city-data.com, odczyt 
10.12.2013.
27 J. Byron, M. GreenÞ eld, Bronx River Greenway Plan, New 
York 2006.
28 L. Cox, wywiad w serwisie BronxnetOPEN (2011), http://
www.youtube.com/watch?v=nrkzafUKk-0, odczyt 11.12.2013.
29 E. Svendsen, op. cit., s. 120.

30 www.nycedc.com, odczyt 10-12.2013.
31 N. Gronewold, Bronx Activists Trying to Turn Park Projects, 

Stimulus Cash Into Economic Engines, “The New York Times” 
15.04.2010.
32 New York City Comprehensive Waterfront Plan. Reclaiming 

the City’s Edge, New York 1992.
33 NYC Comprehensive… 1992, iv.
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1. Ca"e za"o$enie zielonego szlaku wraz z oznaczonymi parkami na szlaku oraz uk"ad g"ównych elementów topograÞ cznych obszaru 
(oprac. A. J. Filip, 2013) 

1. The entire greenway plan, with marked parks along the greenway and the visualized layout of the main topographic elements 
of the area (by A. J. Filip, 2013)
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2. Struktura funkcjonalna obszaru (oprac. A. J. Filip, 2013 – na podstawie: www.nyc.gov)
2. The functional structure of the area (by A. J. Filip, 2013 – based on: www.nyc.gov)
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nabrze$e jako zasób naturalno-przyrodniczy, jako 
przestrze# publiczna, jako miejsce pracy i jako ob-
szar przekszta"ce#. Jak wida%, „jedn! z nadrz dnych 
zasad planu nabrze$a jest reaktywacja publicznego 
dost pu do nabrze$a poprzez tworzenie mo$liwo&ci 
dla wizualnego, Þ zycznego i rekreacyjnego dost -
pu”34. W ramach tego zadania podkre&lono mi dzy 
innymi znaczenie utworzenia „ci!g"ego dost pu 
równoleg"ego do nabrze$a”35. St!d mowa w planie 
równie$ o zielonych szlakach. Plan, b d!cy opraco-
waniem o charakterze ogólnym, wyznacza mi dzy 

innymi mi dzydzielnicowe szlaki nabrze$ne (Inter-

borough Waterfront Trails) wpisuj!ce si  w szersze 
koncepcje regionalne, np. Zielony Szlak Wschod-
niego Wybrze$a (East Coast Greenway).

W planie z 1992 roku przewidziano realizacj  
szlaku biegn!cego przez &rodek dzielnicy Bronx, 
z pó"nocy na po"udnie. Nale$y jednak zauwa$y%, 
$e odcinek po"udniowy wybrze$a (przemys"owy 
pó"wysep Hunts Point) pozosta" omini ty, a szlak 
wyznaczony zosta" skrótem. Rok pó*niej, miejskie 
Biuro Transportu opracowa"o „Plan zielonych szla-

34 NYC Comprehensive… 1992, iv. 35 NYC Comprehensive… 1992, iv.

3. Pocz!tkowa wizja zielonych szlaków nieuwzgl dniaj!ca potrzeb mieszka#ców Po"udniowego Bronxu; na zielono oznaczono 
fragmenty szlaku omawianego w tek&cie (oprac. A. J. Filip, 2013 – na podstawie: The Bronx Greenway Plan 1993) 

3. The initial concept of the greenways without the needs of the South Bronx residents being taken into consideration; green marks 
the fragments of the greenway which are referred to in the text (by A. J. Filip, 2013 – based on: The Bronx Greenway Plan 1993)
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ków dla miasta Nowy Jork”36. Równie$ tutaj bra-
kuje zielonego szlaku obiegaj!cego pó"wysep Hunts 
Point. „Wed"ug miejskiego planisty, który pracowa" 
nad pierwotnym planem zielonych szlaków w 1993 
roku, pó"wysep Hunts Point by" lepiej znany jako 
miejsce ci $kiego przemys"u ni$ ze swojego poten-
cja"u dla parków, przestrzeni otwartych i urz!dze# 
rekreacyjnych”37. Ten sam schemat zosta" powtó-
rzony w „Rowerowym planie ogólnym dla miasta 
Nowy Jork”38 z 1997 roku.

Równolegle przygotowywane by"y plany w ra-
mach poszczególnych dzielnic. Od 1991 roku, „Ko-
mitet ds. zielonego szlaku w dzielnicy Bronx” 
(Bronx Borough Board Greenway Committee), 
w której sk"ad weszli przedstawiciele urz du, osie-
dli, biur miejskich oraz organizacji pozarz!dowych, 
przygotowywa" Plan Zielonego Szlaku Bronx39. 
Gotowy dokument opublikowano w 1993 roku. 
Jak zauwa$aj! autorzy, sama koncepcja stworzenia 
w dzielnicy Bronx zielonych szlaków pojawi"a si  
wst pnie w jeszcze wcze&niejszych opracowaniach 
z prze"omu lat 80. (przygotowanych przez gru-

p  obywatelsk! The Bronx Restoration Project40) 
i 90. XX w. 41 Jednak dokument ten by" pierwszym, 
w którym podj to prób  ich dok"adnego wytyczenia 
(il. 3).

Planowane i realizowane przekszta cenie

Ilustracja nr 1 prezentuje spójny obraz ca"ego za-
"o$enia przestrzennego. Projekt ten, zgodnie z ide! 
zielonych szlaków, pomy&lany zosta" jako zestaw 
przestrzeni parkowych u"o$onych liniowo i po"!-
czonych ze sob! szlakiem pieszo-rowerowym.

„Niektóre odcinki szlaku, g"ównie w pó"nocnej 
cz &ci, istniej! ju$ i wymagaj! jedynie skromnych 
ulepsze# lub zmodyÞ kowania problemowych skrzy-
$owa#. Jednak w Po"udniowym Bronxie szlak prze-
ciera przestrzenie dla nowych terenów parkowych 
wzd"u$ rzeki, tworz!c tym samym akry nowych 
przestrzeni zielonych oraz oferuje dost p do na-
brze$a mieszka#com, którzy d"ugo byli go pozba-
wieni”42.

Opracowany w 2006 roku plan Bronx River 
Greenway Plan deÞ niuje za"o$enie jako „zielony 

4. Jeden z najnowszych zrealizowanych odcinków zielonego szlaku, Concrete Plant Park. Fot. A. J. Filip, 2013
4. One of the newest completed sections of the greenway, the Concrete Plant Park. Photo by A. J. Filip, 2013

36 A Greenway Plan for New York City, New York 1993.
37 E. Svendsen, op. cit., s. 120.
38 The New York City Bicycle Master Plan, New York 1997.
39 The Bronx Greenway Plan, New York 1993.

40 M. Kimmelman, River of Hope in the Bronx, “The New York 
Times” 19.07.2012.
41 The Bronx Greenway Plan, op. cit., s. 2.
42 J. Byron, M. GreenÞ eld, op. cit., s. 2.1.
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szlak b d!cy nie tylko 8-milow! [13-kilometro-
w! – przyp. autora] &cie$k! pieszo-rowerow!, ale 
nowym parkiem liniowym w sercu Bronxu, który 
umo$liwia dost p do samej wody i wprowadza zie-
lon! przestrze# do osiedli, którym d"ugo jej bra-
kowa"o”43. Ponadto plan zarysowuje ide  szlaku 
wskazuj!c na kilka jego kluczowych cech: zrów-
nowa$ony &rodek transportu, motor ekologicznej 
restauracji rzeki, jej nabrze$y i ca"ej okolicy, kata-
lizator rewitalizacji osiedli le$!cych wzd"u$ rzeki, 
b" kitny szlak, czyli &rodek dost pu do rzeki, &rodek 
szeroko rozumianej rekreacji oraz edukacji44.

Jakkolwiek realizacja zielonego szlaku traktowa-
na jest jako narz dzie osi!gania wielu celów prze-
strzennych i spo"ecznych, to jednak nadrz dnym 
celem jest zbudowanie ci!g"o&ci przestrzennej: „po-
mimo $e dzia"ania w ostatnich latach skoncentrowa-
"y si  na sekcji po"udniowej, przebiegaj!cej przez 
Po"udniowy Bronx, to celem nadrz dnym pozostaje 
doprowadzenie do pe"nej ci!g"o&ci przestrzeni par-
kowych wzd"u$ ca"ej rzeki”45. 

Od czasu opracowania ostatniego planu otwarto 
kilka nowych parków: Hunts Point Riverside Park 
w 2006 (il. 5), Soundview Park w 2008, Concrete 
Plant Park w 2009 (il. 4) i Starlight Park w 2013 
roku. Ponadto zrealizowano fragmenty &cie$ek ro-
werowych w pasach ulicznych na niektórych odcin-
kach pomi dzy parkami tak, aby zachowana zosta"a 
ci!g"o&% uk"adu (il. 6). Ca"e za"o$enie nie jest jednak 
uko#czone (il. 7), brakuje np. po"!czenia pomi dzy 
parkami Concrete Plant i Starlight.

Równolegle realizowany jest drugi projekt – Zie-
lony Szlak Po"udniowego Bronxu. Chocia$ park 
Hunts Point Riverside Park, b d!c „pierwszym no-
wym parkiem nabrze$nym zrealizowanym w Po"u-
dniowym Bronxie od ponad 60 lat”46 w podobnym 
stopniu przyczyni" si  do rozwoju obu projektów, 
to jednak do dzisiaj nie uda"o si  obj!% ich jednym 
spójnym opracowaniem planistycznym ani przeka-
za% ich realizacji w jedne r ce. Jednak podzia" na 
dwa projekty w tym przypadku jest sztuczny. Oba 
za"o$enia stanowi! ci!g"y uk"ad, mieszcz! si  te$ 
w granicach jednej dzielnicy, tzn. podlegaj! tej sa-

mej administracji i tym samym lokalnym opraco-
waniom planistycznym. Ponadto przy&wiecaj!ce im 
cele, przyj te metody realizacji oraz identyÞ kacja 
spo"eczna s! to$same.

Powo"ana przez urz!d miasta Nowy Jork Gru-
pa Zadaniowa ds. Pó"wyspu Hunts Point (Hunts 

Point Task Force) okre&li"a swoje zadania przede 
wszystkim w stosunku do samego obszaru pó"wy-
spu, jednocze&nie pami taj!c o tym, $e dzia"ania 
te maj! sens jedynie w kontek&cie szerszej wizji 
wielkoprzestrzennej: „w&ród rekomendowanych 
dzia "a# jest zaanga$owanie w sÞ nalizowanie obu 
zielonych szlaków: Rzeki Bronx i Po"udniowego 
Bronxu”47.

Grupa Zadaniowa od pocz!tku deÞ niowa"a swo-
je cele podobnie do tych, które okre&lone zosta"y 
w planie dla Zielonego Szlaku Rzeki Bronx, pod-
kre&laj!c, $e rozwój nabrze$a pó"wyspu powinien 
s"u$y% mieszka#com48. Jednocze&nie jednym z czte-
rech celów opracowanego przez t  grup  w 2004 
roku planu dla pó"wyspu Hunts Point by"o two-
rzenie powi!za#, czyli m.in. realizacja zielonego 
szlaku. Autorzy wskazali na konieczno&% "!czenia 
obszaru pó"wyspu z jego nabrze$em oraz z inny-
mi osiedlami dzielnicy Bronx49. Rol  koniecznego 
zwornika, kr gos"upa urbanistycznego ca"ego uk"a-
du oraz elementu gwarantuj!cego publiczny dost p 
pe"ni% ma w"a&nie Zielony Szlak Po"udniowego 
Bronxu.

W ramach Zielonego Szlaku Po"udniowego 
Bronxu zrealizowane zosta"y dotychczas dwa par-
ki – Hunts Point Riverside Park (jest on jednocze-
&nie cz &ci! obu szlaków) oraz Barretto Point Park. 
Planowana jest jeszcze realizacja trzeciego parku, 
roboczo nazwanego New Waterfront Destination. 
Równie$ realizacja po"!cze# mi dzy parkami odby-
wa si  etapami, zale$nie od mo$liwo&ci pozyskiwa-
nia terenów oraz funduszy na realizacj . Ostatnim 
osi!gni ciem jest rozpocz cie budowy ko#cowego 
odcinka szlaku (Randall’s Island Connector), "!cz!-
cego szlak z wysp! Randall’s Island (il. 9). Otwar-
cie planowane jest na 2015 rok50.

43 Tam$e, s. 1.1.
44 Tam$e, s. 5.1.
45 J. Linton, wywiad przeprowadzony przez autora 7.09.2013.
46 J. Byron, M. GreenÞ eld, op. cit., s. 2.5.
47 Hunts Point Vision Plan, New York 2004, s. 3.
48 Hunts Point Vision Plan, New York 2004, s. 3.
49 Tam$e, s. 7.

50 P. Wall, A Long-Delayed Path from The Bronx to Randall’s 

Island May Soon Be Built, “DNAinfo New York” 13.09.2013.
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Efekt urbanistyczny

Autorzy planów dla obu projektów nie tylko 
przewiduj!, $e realizacja zielonych szlaków wp"y-
nie na szersze zmiany spo"eczno-przestrzenne, ale 
w sposób oczywisty traktuj! zielone szlaki jako ka-
talizatory i symbole tych przemian. „Nie ma w!tpli-
wo&ci, $e zielony szlak ma w sobie potencja", aby 
stymulowa% rozwój ekonomiczny osiedli le$!cych 
wzd"u$ rzeki Bronx”51.

Znacz!cym efektem rozwoju idei zielonego 
szlaku jest ogólna zmiana charakteru przekszta"ca-
nych obszarów i ich otoczenia z „czarnych” – ko-

jarzonych z biedn!, afroameryka#sk! ludno&ci!, na 
„zielone” – kojarzone ze zdrowym trybem $ycia 
i rekreacj!. Jedno z hase", którym organizacja Su-
stainable South Bronx promowa"a swoje dzia"ania 
(mi dzy innymi na rzecz zielonego szlaku) by" slo-
gan „zazieleni% getto”.

Zauwa$alna jest równie$ zmiana w strukturze 
funkcjonalnej obszaru. Cz &% terenów zosta"a bez-
po&rednio przekszta"cona z przemys"owych (lub 
poprzemys"owych nieu$ytków) na publiczne parki. 
Równie$ realizacja po"!cze# mi dzy parkami pro-
wadzi do realizowanych lokalnie zmian organizacji 

51 J. Byron, M. GreenÞ eld, op. cit., s. 5.6.

5. Tutaj wszystko si  zacz "o, Hunts Point Riverside Park. Fot. A. J. Filip, 2013
5. Where it all began, Hunts Point Riverside Park. Photo by A. J. Filip, 2013

6. Zielony szlak biegn!cy wzd"u$ granicy terenu Bronx Park. Fot. A. J. Filip, 2013 
6. The greenway along the edges of the Bronx Park. Photo by A. J. Filip, 2013
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ruchu na bardziej przyjazn! rowerzystom i pieszym. 
Samo wytyczenie pasów dla rowerów, szczególnie 
na pó"wyspie Hunts Point, wi!$e si  z ci!g"! wal-
k! o ograniczenie tam ruchu samochodów dostaw-
czych, co w efekcie b dzie mog"o mie% ogromny 
wp"yw na zagospodarowanie terenu.

Wspomnie% nale$y równie$ o prowadzonych ak-
tualnie dzia"aniach na rzecz likwidacji trasy szyb-
kiego ruchu Sheridan Expressway i zredukowanie 
ruchu na tym odcinku do lokalnego. Tak$e i tutaj 
punktem wyj&cia i znacz!cym argumentem jest re-
alizacja zielonego szlaku: „Trasa szybkiego ruchu 

ogranicza dost p do zrewitalizowanej rzeki Bronx, 
do nowych parków takich, jak Concrete Plant Park 
i Starlight Park oraz do Zielonego Szlaku Po"udnio-
wego Bronxu”52.

Odbiór spo eczny

Jeszcze nie tak dawno „Bronx by" zwyczajowo 
traktowany jako wysypisko &mieci miasta Nowy 
Jork”53. Pierwsze starania w latach 90. XX w. o re-
alizacj  parków w biednej, przemys"owej dzielnicy, 
nie by"y traktowane powa$nie. Dyrektor organiza-
cji spo"ecznej The Point Community Development 

7. Miejscami zielony szlak przecina ruchliwe ulice, wp"ywaj!c jednocze&nie na zmian  charakteru ich s!siedztwa. 
Fot. A. J. Filip, 2013 

7. The greenway crosses several heavily travelled streets, driving change in their vicinities. Photo by A. J. Filip, 2013

52 www.prattcenter.net, odczyt 10-12.2013. 53 N. Gronewold, op. cit.

8. Spotkanie Zespo"u Zielonego Szlaku organizacji Bronx River Alliance. Fot. A. J. Filip, 2013 
8. A meeting of the Greenway Team of the Bronx River Alliance. Photo by A. J. Filip, 2013
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Corporation, Paul Lipson, tak wspomina pocz!tki 
stara# o realizacj  parków w tej dzielnicy: „Nie 
wszyscy byli przekonani, $e wydawanie 7,3 miliona 
dolarów na budow  parku by"o dobrym pomys"em. 
(…) Wszyscy mówili, $e nikt tam nie przyjdzie. 
Mówili: Po co mia!by  zabiera# swoj$ matk% na 

sam koniec Hunts Point? A jednak zobaczcie teraz, 
ludzie tu przychodz!”.54

Stosunek do przemian osób mieszkaj!cych 
w okolicy jest zasadniczo pozytywny, jednak au-
torzy planów i organizacje dzia"aj!ce na rzecz pro-
jektów s! &wiadome, $e nastawienie mieszka#ców 
mog"oby zmieni% si  na zdecydowanie negatywne, 
je&li okaza"oby si , $e realizacja zielonego szlaku 
i zwi!zane z ni! przemiany wywo"a"yby zjawisko 
nag"ej gentryÞ kacji. Dlatego w opracowaniach dla 
obu zielonych szlaków zagadnienie to jest sygna-
lizowane, a przeciwdzia"anie mu deÞ niowane jako 
jedno z zada#. „Zarówno sam Zielony Szlak jak 
i wywo"any przez niego rozwój ekonomiczny pod-
nosz! kwesti  gentryÞ kacji, jako $e spowodowana 
podniesieniem warto&ci nieruchomo&ci konieczno&% 
przemieszczenia jest g"ównym zmartwieniem za-
równo mieszka#ców, jak i przedsi biorców na tym 
obszarze”55.

Konkurencyjne wizje

Na szlaku Rzeki Bronx oraz na pó"wyspie Hunts 
Point zasadniczy konß ikt okre&la rywalizacja po-
mi dzy grupami obywatelskimi, które aktywnie 
dzia"aj! na rzecz przekszta"cenia obszarów prze-
mys"owych w przestrzenie otwarte i publicznie do-
st pne, a  dotychczasowymi u$ytkownikami, czyli 
wielkimi przedsi biorstwami przemys"owymi, któ-
re chcia"yby bez przeszkód rozwija% swoj! dzia"al-
no&%.

Aktywi&ci lokalni wygrali ju$ jednak niejedn! 
batali  o przestrze#, protestuj!c przeciwko lokaliza-
cji wi kszej liczby sk"adowisk odpadków na pó"wy-
spie (koncepcja z czasów administracji burmistrza 
Rudolpha Giulianiego), przeciwko budowie wi zie-
nia na poprzemys"owych terenach Oak Point Yards 
(z czasów Michaela Bloomberga)56 czy przekonu-
j!c miasto do realizacji parków w miejscach, które 
miejskie biura pocz!tkowo przeznacza"y na sprze-
da$ prywatnym przedsi biorcom.

Niemniej jednak, jak poka$e dalszy opis, nega-
tywn! rol  w rozwoju projektów odegra"y konß ikty 
w gronie samych dzia"aczy spo"ecznych, którzy nie 
potraÞ li wykreowa% jednej spójnej wizji organiza-
cyjnej mog!cej obj!% swoim zasi giem ca"y zielony 

54 D. Gonzalez, A Bronx Oasis With a Gritty, Industrial Past, 
“The New York Times” 15.07.2011.
55 Maintenance Funding Recommendations for the South Bronx 

Greenway, New York 2007, s. 2.

56 A. Mindlin, It’s a Dump, but People Can Dream, “The New 
York Times” 21.05.2006.

9. Miejsce jednego z planowanych nowych odcinków zielonego szlaku – Randall’s Island Connector. 
Fot. A. J. Filip, 2013

9. The site of one of the prospective sections of the greenway – Randall’s Island Connector. 
Photo by A. J. Filip, 2013
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szlak, czego efektem jest rozbicie jednego za"o$e-
nia na dwa niezale$ne projekty. W pewnym sensie 
same omawiane zielone szlaki s! wizjami wzajem-
nie konkurencyjnymi.

2. Akcja obywatelska

Zielone Szlaki Rzeki Bronx i Po"udniowego 
Bronxu s! przyk"adami wizji, które w znacz!cym 
stopniu wyp"yn "y z obywatelskich potrzeb i ma-
rze#, a pó*niejsze zaanga$owanie w ich realizacj  
biur miejskich wpisa"o si  w zastan! sytuacj  or-
ganizacyjn! i cele zdeÞ niowane przez organizacje 
spo"eczne. Jednak le$!ca po stronie spo"ecznej nie-
mo$no&% samozorganizowania si  w formie jednego 
podmiotu, odpowiadaj!cego za ca"y Zielony Szlak 
Bronxu, uniemo$liwi"a realizacj  pe"nego za"o$enia 
jako spójnej ca"o&ci. Równie$ losy obydwu cz -
&ci potoczy"y si  ró$nie, co tak$e ma swoje *ród"a 
w problemach organizacyjnych le$!cych po stronie 
spo"ecznej. Podczas gdy Zielony Szlak Rzeki Bronx 
mo$e by% dzisiaj uwa$any za modelowy przyk"ad 
funkcjonowania efektywnego partnerstwa mi dzy-
sektorowego, tak w przypadku Zielonego Szlaku 
Po"udniowego Bronxu, pomimo podejmowania 
licznych prób, rol  lidera ostatecznie przej "y miej-
skie instytucje.

Idea i inicjatywa

Pocz!tki ruchu, który z czasem zrodzi" wizj  re-
alizacji omawianych zielonych szlaków, si gaj! lat 
70. XX wieku i zwi!zane s! bezpo&rednio z rzek! 
Bronx. Na d"ugo zanim miejskie Biuro Planowania 
przygotowa"o pierwszy plan przekszta"ce# miej-
skich nabrze$y, w 1974 roku mieszka#cy dzielnicy 
Bronx: Ruth Anderberg i Anthony Bouza powo"ali 
do dzia"ania grup  ‘Bronx River Restoration Pro-
ject’, która organizowa"a spo"eczne si"y na rzecz 
oczyszczania rzeki i porz!dkowania jej nabrze$y. 
W ko#cu lat 80. grupa rozpocz "a równie$ dzia"ania 
na rzecz realizacji &cie$ki rowerowej wzd"u$ rzeki 
i projekt ten uznawany jest za pierwowzór Zielone-
go Szlaku Rzeki Bronx57.

Dzia"ania ‘Bronx River Restoration Project’ 
mia"y charakter typowo lokalny, spo"eczny, wo-
lontariacki. Sytuacja zmieni"a si , gdy w latach 90. 
w prace na rzecz rzeki zaanga$owa"a si  nowojorska 
organizacja pozarz!dowa ‘City Parks Foundation’, 
która w ramach prowadzonego wspólnie z miejskim 
Biurem Parków projektu ‘Partnerstwa dla Parków’ 
wspiera"a powstawanie mi dzysektorowych part-
nerstw58. Pe"ni!ca funkcj  koordynatora dzia"a# 
na rzecz Rzeki Bronx (Bronx River Catalyst Co-

ordinator) Jenny Hoffner rozpocz "a budow  part-
nerskiego projektu ‘Bronx River Working Group’, 
w sk"ad którego wesz"y liczne lokalne organizacje 
spo"eczne, ale równie$ instytucje publiczne o zasi -
gu miejskim i federalnym. W&ród wspó"pracuj!cych 
ze sob! organizacji pozarz!dowych by"y m.in. skon-
centrowana na kulturowej i ekonomicznej rewitali-
zacji pó"wyspu Hunts Point ‘The Point Community 
Development Corporation’59 oraz wspieraj!ca dzia-
"ania m"odzie$y na rzecz rozwoju Po"udniowego 
Bronxu ‘Youth Ministries for Peace and Justice’60.

Pocz!tkowo dzia"ania partnerstwa koncentrowa"y 
si  na oczyszczaniu rzeki na jej po"udniowym od-
cinku. „Pod koniec lat 90. rzeka by"a pe"na samo-
chodów (sic!) (…). Ludzie wykorzystywali rzek  
Bronx jako &mietnik”61. Pierwsze &rodki otrzymane 
przez partnerstwo umo$liwi"y wyj cie z wody 70 
samochodów i 5 tysi cy opon62. Jak podkre&la obec-
na szefowa organizacji ‘The Point’: „to by"o bardzo 
wa$ne, $eby najpierw w"o$y% w te projekty wysi-
"ek spo"eczny, aby pokaza%, $e ludzie ceni! te dzia-
"ania i ich chc!. Dlatego oczy&cili&my te miejsca 
sami”.63

W 1997 roku ‘Bronx River Working Group’ 
otrzyma"o grant o wysoko&ci 121 tys. dolarów na 
wsparcie projektów realizowanych nad rzek! przez 
organizacje pozarz!dowe. Rok pó*niej, reprezen-
tuj!ca ‘The Point’ Majora Carter, otrzyma"a z tego 
funduszu grant o wysoko&ci 10 tys. dolarów na 
przeprowadzenie rewitalizacji wybranego miejsca, 
które ochrzczone zosta"o jako Hunts Point Riversi-
de Park64. „Hunts Point Riverside Park by" jednym 
z pierwszych projektów Bronx River Working Group, 

57 J. Byron, M. GreenÞ eld, op. cit., s. 1.1-1.2; M. Kimmelman, 
op. cit.
58 www.cityparksfoundation.org, odczyt 10-12.2013.
59 www.thepoint.org, odczyt 10-12.2013.
60 www.ympj.org, odczyt 10-12.2013.
61 M. GreenÞ eld, wywiad w serwisie The Bronx Journal 2012, 
http://www.youtube.com/watch?v=EHIlMS3IAP4, odczyt 
11.12.2013.

62 I am the Bronx River, Þ lm organizacji Bronx River Alliance 
2010, http://www.youtube.com/watch?v=Q8v63Iq62Ak, odczyt 
11.12.2013.
63 K. Sepulveda, wywiad w serwisie The Bronx Journal 2012, 
http://www.youtube.com/watch?v=EHIlMS3IAP4, odczyt 
11.12.2013.
64 Hunts Point Riverside Park, 2009, s. 59; J. Byron, wywiad 
przeprowadzony przez autora 12.09.2013.
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a kiedy zosta" uko#czony, by" pierwszym parkiem na 
szlaku Rzeki Bronx”65. Po latach, w 2006 roku, park 
przeszed" generalny remont przeprowadzony przez 
miejskie instytucje, ale w"a&nie to pierwsze „przetar-
cie” miejsca, osi!gni te si"ami spo"ecznymi z pomo-
c! niewielkiego doÞ nansowania, sta"o si  symbolem 
dokonuj!cych si  w Po"udniowym Bronxie prze-
mian, przysporzy"o spo"ecznym dzia"aczom popu-
larno&ci i wp"yn "o znacz!co na rozwój kolejnych 
projektów.

Nale$y pami ta%, $e ‘Bronx River Working 
Group’, tak jak i wcze&niej dzia"aj!ce grupy, skon-
centrowana by"a na przemianie dokonuj!cej si  
wzd"u$ rzeki Bronx. Patrz!c z takiej perspektywy, 
Hunts Point Riverside Park by" punktem wyznacza-
j!cym po"udniowy kraniec szlaku. Jednak intencj! 
Majory Carter, mieszkanki pó"wyspu Hunts Point, 
jak i ca"ej, skoncentrowanej na przekszta"caniu ob-
szaru pó"wyspu organizacji ‘The Point’ by"o, aby 
zielony szlak bieg" dalej, wokó" ca"ego pó"wyspu. 
Wizja taka wydawa"a si  o wiele trudniejsza do 
zrealizowania. Po pierwsze, fragment ten nie by" 
przewidziany w miejskich planach, gdzie szlak pro-
wadzony by" „skrótem”. Po drugie, znaczna cz &% 
obszaru pó"wyspu mia"a charakter przemys"owy 
i podwa$ano w ogóle sens takiej realizacji. Po trze-
cie, tereny nabrze$a pó"wyspu zaj te by"y przez 
prywatne przedsi biorstwa przemys"owe.

Mimo to, organizacja ‘The Point’ przedstawi"a 
koncepcj  realizacji po"udniowego odcinka zielo-
nego szlaku. Jednym z pierwszych i wieloletnich 
zwolenników projektu by" kongresman Jose Serra-
no (reprezentant dystryktu wyborczego Bronx), któ-
ry tak wspomina pocz!tek projektu: „W 1997 roku 
organizacja ‘The Point’ przysz"a do mojego biura 
prosz!c o wsparcie przy realizacji tzw. „zielonej 
kolii” wokó" pó"wyspu Hunts Point i osiedla Port 
Morris. W tym czasie koncepcja Zielonego Szlaku 
Po"udniowego Bronxu wielu osobom wydawa"a si  
dziwaczna, ale ja wspiera"em t  wizj  przysz"o&ci 
naszego nabrze$a i zabezpieczy"em na jej realizacj  
2 miliony dolarów w funduszu [federalnym – przyp. 
autora] zakupu terenów”66.

W tym czasie dzia"ania ‘Bronx River Working 
Group’ nabiera"y tempa i popularno&ci. W 1999 
roku zorganizowano pierwsz! akcj  ‘Golden Ball’, 

która by"a artystycznym happeningiem polegaj!cym 
na sp"awieniu rzek! wielkiej z"otej kuli. Pomys"em 
artystów by"o, aby w ten sposób podkre&li% spój-
no&% ca"ej rzeki, zamanifestowa% jej ci!g"o&%. Sens 
tego wydarzenia t"umaczy Maggie Scott GreenÞ eld, 
obecna wiceszefowa organizacji ‘Bronx River Al-
liance’: „Ludzie mog! mieszka% w pó"nocnej cz -
&ci Bronxu ko"o rzeki Bronx i mog! nie zna% ludzi 
mieszkaj!cych w dolnej cz &ci rzeki (…), dlatego 
chcieli&my celebrowa% t  rzek , która nas "!czy”67. 
A$ do 2007 roku akcj  powtarzano cyklicznie, na-
st pnie przekszta"caj!c j! w jeszcze wi ksze wyda-
rzenie kulturalne, czyli ‘Festiwal Rzeki Bronx’.

Koncepcja Zielonego Szlaku Rzeki Bronx by"a 
od pocz!tku elementem projektu zwi!zanego z rze-
k! – wizj! rozwijan! przez organizacje dedykowane 
rzece. Gdy w 1999 roku partnerstwo opublikowa"o 
‘Bronx River Action Plan’, w którym po&ród pi -
ciu g"ównych celów dzia"a# wymieniono realiza-
cj  zielonego szlaku, naturalnie mowa by"a jedynie 
o cz &ci biegn!cej wzd"u$ samej rzeki68. Cho% or-
ganizacje dzia"aj!ce na rzecz pó"wyspu Hunts Po-
int nie przesta"y z tego powodu wspiera% projektu 
Zielonego Szlaku Rzeki Bronx, to ju$ na rzecz rea-
lizacji szlaku wokó" pó"wyspu musia"y dzia"a% sa-
modzielnie.

Dzia"ania grupy ‘Bronx River Working Group’ 
by"y coraz szerzej doceniane. W 1999 roku cz"onek 
komisji miasta Nowy Jork ds. Parków, Henry Stern 
og"osi" rok 1999 rokiem rzeki Bronx69. Deklaracja 
ta mia"a charakter symboliczny, ale ju$ nast pny 
rok by" dla rozwoju projektu rzeczywi&cie prze"o-
mowy. Gubernator stanu Nowy Jork George Pataki 
og"osi" dotacj  11 milionów dolarów na rzecz re-
alizacji Zielonego Szlaku Rzeki Bronx. Ówczesny 
burmistrz miasta Nowy Jork Rudolph Giuliani oraz 
kongresman Jose Serrano dodali do tej sumy kolejne 
22 miliony dolarów pochodz!ce w po"owie z bud$e-
tu miasta i w po"owie z funduszy federalnych. Tym 
samym partnerstwo otrzyma"o 33 miliony dolarów 
na realizacj  samego zielonego szlaku70.

Ze wzgl du na to, $e ‘Bronx River Working 
 Group’ by"o partnerstwem nieformalnym71, nie 
mog"o bezpo&rednio otrzyma% tak wielkiej sumy 
i samo by% odpowiedzialne za realizacj  projek-
tu. St!d  pojawi"a si  potrzeba reorganizacji grupy 

65 Hunts Point Riverside Park, op. cit., s. 66.
66 www.nycedc.com, odczyt 10-12.2013.
67 M. GreenÞ eld, op. cit.

68 J. Byron, M. GreenÞ eld, op. cit., s. 1.2.
69 Hunts Point Riverside Park, op. cit., s. 69.
70 Tam$e, s. 59.
71 J. Byron, M. GreenÞ eld, op. cit., s. 1.2.
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i znalezienia nowej formu"y wspó"pracy z miejsk! 
administracj!.

W tym samym czasie Biuro Parków miasta Nowy 
Jork przeznaczy"o 3,27 miliona dolarów na realiza-
cj  Hunts Point Riverside Park, czyli na kontynu-
acj  procesu rewitalizacji, który zapocz!tkowany 
zosta" przez Major  Carter i organizacj  ‘The Point’ 
w 1998 roku. Miasto przy tym projekcie nawi!za"o 
wspó"prac  z organizacjami z pó"wyspu Hunts Po-
int, mo$na wi c przyj!%, $e by" to pocz!tek realiza-
cji Zielonego Szlaku Po"udniowego Bronxu72.

Podsumowuj!c, w roku 2000 sytuacja wygl!da-
"a w ten sposób, $e zainicjowane zosta"y projekty 
realizacji obu szlaków, jednak ka$dy z nich trakto-
wany by" niezale$nie. Za rozwój Zielonego Szlaku 
Rzeki Bronx odpowiada"o partnerstwo ‘Bronx River 
Working Group’, które jednak musia"o zosta% prze-
organizowane i sformalizowane, aby móc pe"ni% 
rol  dysponenta &rodków Þ nansowych na realizacj  
projektu. Natomiast Zielony Szlak Po"udniowego 
Bronxu by" ide! zainicjowan! samodzielnie przez 
organizacj  ‘The Point’, która pomimo znacz!cego 
wsparcia ze strony kongresmana Jose Serrano i za-
rezerwowanych przez niego &rodków, sta"a przed 
wyzwaniem budowy szerszego partnerstwa na rzecz 
realizacji projektu.

Partnerzy

W fazie inicjowania projektów i kszta"towania 
wizji kluczow! rol  odegrali sami okoliczni miesz-
ka#cy. Zarówno osoby tworz!ce ‘Bronx River Re-
storation Project’, jak i pó*niejsi partnerzy ‘Bronx 
River Working Group’ czy wspieraj!cy oba projek-
ty szlaków – nazywany „ojcem chrzestnym rzeki 
Bronx”73 – kongresman Jose Serrano byli wycho-
wankami dzielnicy. Wa$n! rol  odegra"y równie$ 
organizacje spo"eczne, m.in. ‘The Point’ i ‘Youth 
Ministries’, które by"y dysponentami pierwszych 
doÞ nansowa# oraz miejscem spotka# pierwszych 
grup roboczych. Wspomniane organizacje wielo-
krotnie nawi!zywa"y wspó"prac  z biurami miasta 
Nowy Jork, wspó"praca ta nie zosta"a jednak na tym 
etapie sformalizowana i mia"a charakter zadaniowy.

Dodatkowo, od samego pocz!tku oba projekty 
wspierane by"y przez jednostk  akademick! ‘Pratt 
Center for Community Development’, do której or-
ganizacja ‘The Point’ zg"osi"a si  o pomoc w reali-

zacji projektów ju$ w 1993 roku74. Od tego czasu 
‘Pratt Center’, g"ównie przez uczestnictwo urba-
nistki Joan Byron, jest wa$nym partnerem obu pro-
jektów szlaków. Jednocze&nie, w 1999 roku ‘Pratt 
Center’, wspó"pracuj!c z lokalnymi organizacjami, 
zainicjowa"o powstanie ‘Southern Bronx River Wa-
tershed Alliance’, czyli partnerstwa, którego celem 
jest doprowadzenie do likwidacji trasy szybkiego 
ruchu Sheridan Expressway75.

Nale$y zauwa$y%, $e $adna z organizacji zaan-
ga$owanych w realizacj  zielonych szlaków nie 
zosta"a powo"ana statutowo do tego jednego celu. 
Oba zielone szlaki to projekty inicjowane w orga-
nizacjach i instytucjach, których zakres zada# by" 
o wiele szerszy, a tym samym wizje szlaków by"y 
zawsze podporz!dkowane albo przywracaniu miastu 
rzeki Bronx, albo rewitalizacji obszaru Po"udniowe-
go Bronxu, albo wizjom przekszta"ce# pó"wyspu 
Hunts Point, itd…

W asno"ci terenów

Zielony Szlak Rzeki Bronx przebiega w wi k-
szo&ci przez tereny Biura Parków i Rekreacji. Nato-
miast Zielony Szlak Po"udniowego Bronxu przecina 
wiele ró$nych w"asno&ci pozostaj!cych we w"a-
daniu prywatnych przedsi biorstw oraz kilku biur 
miejskich i stanowych76. Z tego wzgl du perspek-
tywy realizacji obu szlaków ró$ni"y si  – projekt 
Zielonego Szlaku Rzeki Bronx móg" by% wdra$any 
prawie natychmiast, podczas gdy Zielony Szlak Po-
"udniowego Bronxu stanowi" raczej wizj  d"ugoter-
minow!.

#ród a Þ nansowania

Pocz!tki dzia"a# grup spo"ecznych oparte by"y 
przede wszystkim na wolontariacie. Dopiero w"!-
czenie si  w projekt organizacji ‘City Parks Fo-
undation’ i utworzenie partnerstwa ‘Bronx River 
Restoration Project’ zosta"o oparte na uzyskanym 
przez fundacj  grancie na realizacj  projektu ‘Part-
nerships for Parks’. Tak$e pierwszy zrealizowany 
park, ‘Hunts Point Riverside Park’ powsta" dzi ki 
du$emu nak"adowi si" spo"ecznych i niewielkiemu 
wsparciu Þ nansowemu z bud$etu projektu ‘Partner-
ships for Parks’. Pod koniec lat 90., gdy w miejskim 
i federalnym bud$ecie zarezerwowano powa$ne 
fundusze przeznaczone na realizacj  projektów, 

72 Hunts Point Riverside Park, op. cit., s. 59.
73 E. Svendsen, op. cit., s. 135.

74 J. Byron, op. cit.
75 www.southbronxvision.org, odczyt 10-12.2013.
76 E. Svendsen, op. cit., s. 124.
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pojawi"a si  potrzeba zbudowania nowych struktur 
mi dzysektorowych zdolnych zarz!dza% tymi &rod-
kami.

Projekt i realizacja

Przyznane na realizacj  obu szlaków znacz!ce 
&rodki Þ nansowe zasadniczo zmieni"y sytuacj  obu 
projektów. Wizje szlaków by"y ju$ wystarczaj!co 
znane i atrakcyjne, a inicjuj!ce je grupy spo"ecz-
ne wystarczaj!co wiarygodne, aby sektor publicz-
ny chcia" w"!czy% si  w ich Þ naln! realizacj . 
W interesie obu stron by"o utrzymanie partnerskiej 
wspó"pracy. Sektor publiczny dysponowa" &rodkami 
Þ nansowymi, w"asno&ciami terenów lub zdolno-
&ci! ich wykupu oraz aparatem administracyjnym 
mog!cym przeprowadzi% inwestycje. Jednocze&nie 
organizacje spo"eczne, dzia"aj!c blisko lokalnych 
spo"eczno&ci i b d!c dla nich wiarygodne, sta"y si  
dla w"adzy cennym partnerem ze wzgl du na ko-
nieczno&% budowania spo"ecznego konsensusu oraz 
pozytywnej atmosfery wokó" inwestycji.

Maj!c powy$sze na uwadze, w 2001 roku ‘Bronx 
River Working Group’, które w tym czasie zrzesza"o 
ju$ ponad 60 organizacji77, wraz z Biurem Parków 
i Rekreacji miasta Nowy Jork wspólnie powo"a"y do 
$ycia now! organizacj  – ‘Bronx River Alliance’. 
Nowa koalicja zosta"a zawi!zana jako niezale$na 
organizacja pozarz!dowa, maj!ca jednak to szcze-
gólne udogodnienie, $e powo"ana na stanowisko 
prezesa organizacji Linda Cox jest jednocze&nie 
pracownic! Biura Parków i Rekreacji, w którym zaj-
muje stanowisko Administratora ds. Rzeki Bronx78. 
Powsta"a tym samym bardzo specyÞ czna sytuacja, 
w której ‘Bronx River Alliance’ jest zaanga$owana 
zarówno w dzia"ania ze strony spo"ecznej, jak i ze 
strony w"adzy. Organizacja jest niezale$na, sama 
zdobywa fundusze na swoje przedsi wziecia, ale 
jednocze&nie jej szefowa Linda Cox i jeszcze jedna 
osoba s! etatowymi pracownikami miejskiego biura. 
Równie$ siedziba organizacji mie&ci si  w budynku 
Biura Parków i Rekreacji79. Obecna wiceszefowa 
organizacji ocenia: „Ta dwoisto&% jest *ród"em na-
szej si"y, ale musimy umie% by% jednocze&nie dzia-
"aczami i biurokratami”80.

W ramach ‘Bronx River Alliance’ dzia"aj! dwa 
zespo"y, których cele wyznaczaj! dwa podstawowe 

pola dzia"alno&ci organizacji. S! nimi: Zespó" Eko-
logiczny, który koncentruje si  na pracach na rzecz 
samej rzeki oraz Zespó" Zielonego Szlaku „z"o$o-
ny z planistów reprezentuj!cych stron  spo"eczn! 
i urz dow!, projektantów i dzia"aczy, prowadz!cy 
prace planistyczne i wdro$eniowe Zielonego Szlaku 
Rzeki Bronx”81 (il. 8).

W ramach prac drugiego zespo"u, urbanistki Joan 
Byron (cz"onek zarz!du organizacji i ówczesna lider 
Zespo"u Zielonego Szlaku) i Maggie Scott Green-
Þ eld (wiceprezes organizacji) opracowa"y w 2006 
roku ‘Bronx River Greenway Plan’, który wyzna-
czy" podstawowe cele i metody dzia"ania maj!ce 
prowadzi% do budowy i pó*niejszego utrzymania 
Zielonego Szlaku Rzeki Bronx. Na podstawie tego 
dokumentu podejmowane by"y kolejne dzia"ania 
i przedsi wzi cia realizowane wspólnie z Biurem 
Parków i Rekreacji. Realizacja zielonego szlaku 
nie by"a te$ traktowana jako cel sam w sobie, ale 
jako narz dzie rewaloryzacji tej cz &ci dzielnicy: 
„Zielony Szlak Rzeki Bronx przekszta"ci zarów-
no dolny odcinek rzeki, jak równie$ osiedla le$!ce 
wzd"u$ jego brzegów”82. Plan wyra*nie sugeruje, 
$e zadaniem Bronx River Alliance jest wspieranie 
w s!siedztwie inicjatyw zgodnych z wizj! zielonego 
szlaku i oponowanie przeciw wizjom szkodliwym. 
Organizacja, koncentruj!c si  na realizacji szlaku, 
powinna jednocze&nie pe"ni% rol  adwokata na rzecz 
poprawy jako&ci &rodowiska w jego okolicy.

Dzia"alno&% ‘Bronx River Alliance’ bezpo&red-
nio przyczyni"a si  do powstania dwóch nowych 
parków: Concrete Plant Park i Starlight Park. Ale 
organizacja okaza"a si  te$ skutecznym adwokatem 
na rzecz realizacji ca"ego szlaku. „Podczas gdy ka$-
dy z wielu aktorów zaanga$owanych w planowanie 
i realizowanie zielonego szlaku mo$e jaki& z aspek-
tów tej koncepcji stawia% ponad innymi, Bronx Ri-
ver Alliance widzi je holistycznie i tworzy forum, 
w którym mo$liwe jest zrozumienie kompromisów 
i synergii zachodz!cych mi dzy nimi”83. Nieste-
ty dla spójno&ci ca"ego Zielonego Szlaku Bronxu, 
wszystkie wdra$ane przekszta"cenia dotyczy"y jedy-
nie cz &ci szlaku na pó"noc od parku Hunts Point 
Riverside Park. Cz &% po"udniowa, czyli Zielony 
Szlak Po"udniowego Bronxu wykracza" ju$ poza 
zainteresowania grupy.

77 A. Kober, Connecting Communities to Their River, http://
www.americanrivers.org 2011, odczyt 12.12.2013.
78 Hunts Point Riverside Park, op. cit., s. 60.
79 J. Linton, op. cit.

80 M. GreenÞ eld, op. cit.
81 www.bronxriver.org, odczyt 10-12.2013.
82 J. Byron, M. GreenÞ eld, op. cit., s. 1.5.
83 Tam$e, s. 5.1.
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Jedn! z kluczowych postaci, które wp"yn "y na 
powstanie Bronx River Alliance, by"a wspomina-
na ju$ wcze&niej Majora Carter. To ona, pracuj!c 
jeszcze w organizacji The Point, doprowadzi"a do 
rewitalizacji pierwszego na zielonym szlaku parku 
– Hunts Point Riverside Park. Gdy w roku 2011 
Bronx River Alliance obchodzi"o 10-lecie swojej 
dzia"alno&ci, na obchody jubileuszu zaproszonych 
zosta"o czterech go&ci honorowych – tzw. fundato-
rów organizacji, w&ród których znalaz"a si  równie$ 
Carter84. Jednak pomimo jej zaanga$owania w roz-
wój ruchu u jego pocz!tków, jej pó*niejszy zwi!zek 
z organizacj! pozostawa" lu*ny.

Majora Carter nie tylko nie wesz"a w sk"ad 
Bronx River Alliance, ale odesz"a te$ z The Point 
i w 2001 roku za"o$y"a w"asn! organizacj  poza-
rz!dow! ‘Sustainable South Bronx’. Jej celem by"o 
doprowadzenie do realizacji poszerzonej wizji zie-
lonego szlaku, który obejmowa"by swoim zasi giem 
pó"wysep Hunts Point. Co prawda, koncepcja ta 
powsta"a w 1997 roku, w czasach jej pracy w The 
Point, i ju$ wtedy kongresman Jose Serrano zabez-
pieczy" odpowiedni! sum  na rozpocz cie prac. 
Ci!gle jednak przeszkod! by" brak lidera projektu. 
Organizacji The Point nie uda"o si  przej!% tej roli 
i w 2001 roku Carter postanowi"a „zabra%” ze sob! 
ide  Zielonego Szlaku Po"udniowego Bronxu i roz-
wija% j! jako projekt swojej w"asnej organizacji. Jak 
zaznacza w swojej pracy Erika Svendsen, rozstanie 
z The Point by"o najprawdopodobniej wynikiem 
osobistego konß iktu pomi dzy Carter a Paulem Lip-
sonem, ówczesnym prezesem The Point85.

W 2003 roku organizacja Sustainable South 
Bronx otrzyma"a grant z programu ‘Active Living 
by Design’ realizowanego przez ‘Robert Wood 
Johnson Foundation’. „Poniewa$ projekt Zielonego 
Szlaku Po"udniowego Bronxu by" g"ównym projek-
tem organizacji Sustainable South Bronx, na nim 
skoncentrowa"y si  dzia"ania w ramach grantu”86. 
Dzi ki doÞ nansowaniu rozpocz to budow  szero-
kiego partnerstwa na rzecz realizacji wizji Zielone-
go Szlaku Po"udniowego Bronxu – ‘South Bronx 
Greenway Partnership’. W sk"ad koalicji wesz"y, 
poza biurami miejskimi, wszystkie dotychczas za-

anga$owane w projekt organizacje: Bronx River 
Alliance, The Point, Youth Ministries, South Bronx 
River Watershed Alliance oraz Pratt Institute87. Tym 
samym Majora Carter „obj "a przewodzenie nad bu-
dow! partnerstwa organizacji sektora prywatnego na 
rzecz Zielonego Szlaku Po"udniowego Bronxu”88.

W tym samym roku Przedsi biorstwo Ekono-
micznego Rozwoju miasta Nowy Jork (New York 

City Economic Development Corporation) roz-
pocz "o prace na rzecz wykreowania wizji prze-
kszta"cenia ca"ego pó"wyspu Hunts Point. Powo"ana 
zosta"a specjalna ‘Grupa Zadaniowa ds. Hunts Po-
int’ (Hunts Point Task Force), w której sk"ad we-
sz"y Economic Development Corporation, miejskie 
Biura Parków i Rekreacji oraz Transportu, przedsta-
wiciel lokalnego biznesu ‘Small Business Services’, 
biuro kongresmana Jose Serrano, a tak$e liderzy 
spo"eczni: The Point i Sustainable South Bronx89.

W 2005 roku Grupa Zadaniowa opublikowa"a 
plan ‘Hunts Point Vision Plan’, w którym Zielony 
Szlak Po"udniowego Bronxu okre&lony zosta" jako 
kr gos"up ca"ego za"o$enia: „Zielony Szlak Po"u-
dniowego Bronxu okre&la ramy i rekomendacje dla 
konkretnych dzia"a# prowadz!cych do realizacji 
zrównowa$onych powi!za# pomi dzy nabrze$em 
a mieszkaniowymi i biznesowymi osiedlami na 
pó"wyspie Hunts Point”90. Zielony Szlak w sposób 
naturalny sta" si  centraln! ide! organizuj!c! zapi-
sy planu91. „(…) projekt zielonego szlaku by" przez 
planistów traktowany jako Þ zyczny "!cznik wszyst-
kich innych elementów planu Hunts Point Vision 
Plan”92.

Rok pó*niej Grupa Zadaniowa opracowa"a 
‘South Bronx Greenway Master Plan’, który do-
datkowo umocni" koncepcj  traktowania zielonego 
szlaku jako kluczowego elementu ca"ego za"o$enia. 
South Bronx Greenway Master Plan koncentruje si  
na realizacji pi ciu celów: podniesieniu bezpiecze#-
stwa, rozwoju ekonomicznym, podnoszeniu jako-
&ci &rodowiska, promocji aktywno&ci rekreacyjnej 
i o&mieleniu d"ugoterminowego zarz!dzania spo-
"eczno&ciowego93.

Wida% st!d, $e od 2003 roku przy pracach nad 
planami wspó"pracowa"o wiele organizacji zrzeszo-

84 L. Cox, op. cit.
85 E. Svendsen, op. cit., s. 134-135.
86 South Bronx Greenway Partnership. Evaluation of Active 

Living by Design 2003-2008, New York 2008, s. 4.
87 South Bronx Greenway Partnership, op. cit., s. 5.

88 E. Svendsen, op. cit., s. 131.
89 Hunts Point Vision Plan, op. cit., s. 24.
90 www.nycedc.com, odczyt 10-12.2013.
91 E. Svendsen, op. cit., s. 130.
92 Tam$e, s. 131.
93 Maintenance Funding…, op. cit., s. 8.
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nych w ramach dwóch partnerstw. Grupa Zadaniowa 
Hunts Point, której liderem by"a miejska instytucja 
Economic Development Corporation, zajmowa"a 
si  ca"ym obszarem pó"wyspu Hunts Point, a reali-
zacja zielonego szlaku by"a przez ni! traktowana 
jako bardzo wa$ny, niemniej jednak jeden z kilku 
elementów urbanistycznego za"o$enia. Druga ko-
alicja – South Bronx Greenway Partnership, której 
liderem by"a organizacja spo"eczna Sustainable So-
uth Bronx, koncentrowa"a si  przede wszystkim na 
realizacji Zielonego Szlaku Po"udniowego Bronxu.

Taki model wspó"pracy i podzia" ról pocz!tkowo 
móg" wydawa% si  obiecuj!cy. W latach 2003–2008 
(tyle trwa" okres Þ nansowania projektu South Bronx 
Greenway Partnership) partnerstwo wspó"uczestni-
czy"o w wyborze projektantów, którzy pe"nili rol  
konsultantów w pracach nad projektem Zielonego 
Szlaku Po"udniowego Bronxu. Grupa zabezpieczy"a 
te$ 1,25 miliona dolarów z funduszy federalnych na 
opracowanie studium mo$liwo&ci realizacji szlaku, 
dzi ki przygotowaniu którego w drugim etapie uda-
"o si  zabezpieczy% kolejne, tym razem 28,5 milio-
na dolarów z federalnych funduszy na sam! Þ naln! 
realizacj  projektu94. Partnerstwo wspó"pracowa"o 
przy opracowywanych przez biura miejskie wytycz-
nych do przekszta"ce# planowanych na pó"wyspie 
Hunts Point, dzia"a"o równie$ aktywnie na rzecz 
likwidacji trasy Sheridan Expresssway (jest part-
nerem projektu Southern Bronx River Watershed 
Alliance). Dodatkowo w ramach projektu prowa-
dzone by"y liczne kampanie spo"eczne prezentuj!-
ce przysz"y Zielony Szlak Po"udniowego Bronxu 
jako miejsce o potencjale rekreacyjnym i promuj!ce 
wdra$ane przekszta"cenia95. 

Jednak pomimo sze&ciu lat pracy, jak! grupa 
Majory Carter w"o$y"a w rozwój projektu, nie uda"o 
si  zbudowa% stabilnego i wiarygodnego partner-
stwa, które mog"oby odegra% rol  analogiczn! do 
tej pe"nionej przez Bronx River Alliance, a wspó"-
praca pomi dzy South Bronx Greenway Partnership 
i Hunts Point Task Force uk"ada"a si  z czasem co-
raz gorzej96. 

W podsumowaniu swojej sze&cioletniej dzia"al-
no&ci South Bronx Greenway Partnership podkre-
&la, $e: „Cho% pieni!dze na realizacj  pierwszej fazy 

Zielonego Szlaku zosta"y zabezpieczone, to od tego 
czasu projekt nie ruszy". Na opó*nienie wp"yn "o 
kilka czynników”97, w&ród których wymieniane s! 
kwestie o charakterze formalno-organizacyjnym: 
liczba uzgodnie# i pozwole#, które nale$a"o zdoby%, 
konieczne modyÞ kacje planu wynikaj!ce z tech-
nicznych i Þ nansowych uwarunkowa#, trudno&ci 
w uzgadnianiu projektu z tak wielk! liczb! partne-
rów oraz konieczno&% przygotowania dodatkowych 
opracowa# dotycz!cych pó*niejszego utrzymywa-
nia wszystkich cz &ci projektu98.

Jednak wiele osób zwraca uwag  na inny czyn-
nik – personalny. Badania Eriki Svendsen wykaza"y, 
$e gotowo&% organizacji Majory Carter do pe"nie-
nia roli rzeczywistego lidera realizacji d"ugotermi-
nowych przekszta"ce# by"a podwa$ana przez osoby 
z w"adz i to dlatego wspó"praca nie uk"ada"a si  
wystarczaj!co pomy&lnie. Organizacja uto$samiana 
by"a jednoznacznie z jej liderk!, która b d!c bez w!t-
pienia charyzmatyczn! aktywistk!, odbierana by"a 
jako osoba konß iktowa, maj!ca tylu zwolenników 
co wrogów99. Prawdopodobnie te$ znaczenie mia" 
konß ikt zapocz!tkowany w organizacji The Point, 
której ówczesny szef – Paul Lipson zosta" nast pnie 
szefem biura kongresmana Jose Serrano – osoby, 
która odpowiada"a za wi kszo&% &rodków Þ nanso-
wych zarezerwowanych na realizacj  pro jektu100.

W 2008 roku Bronx Overall Economic Deve-
lopment Corporation zleci"a niezale$nej organizacji 
konsultingowej opracowanie studium mo$liwo&ci 
przysz"ej realizacji i Þ nansowania zielonego szlaku 
Bronx. „Po przeprowadzeniu wywiadów z kluczo-
wymi interesariuszami, konsultanci odkryli g" bok! 
rywalizacj  pomi dzy niektórymi z lokalnych orga-
nizacji obywatelskich”101. Jednocze&nie wnioskiem 
tego opracowania by"a konieczno&% powo"ania ca"-
kowicie nowej organizacji, która by"aby zdolna za-
rz!dza% projektem.

Mimo wyra*nego spowolnienia i napotyka-
nych trudno&ci we wspó"pracy, projekt nie zosta" 
zarzucony i gdy w 2009 roku z funduszy federal-
nych przyznano miastu Nowy Jork poka*ne &rodki 
 Þ nansowe na realizacj  projektów rewitalizacyj-
nych, 22 miliony dolarów burmistrz miasta prze-
kaza" na realizacj  projektów w Po"udniowym 

94 South Bronx Greenway Partnership…, op. cit., s. 10.
95 South Bronx Greenway Partnership, op. cit., s. 13-16.
96 E. Svendsen, op. cit., s. 141.

97 South Bronx Greenway Partnership, op. cit., s. 12.
98 Tam$e, s. 12.
99 E. Svendsen, op. cit., s. 132-133; J. Byron, op. cit.
100 E. Svendsen, op. cit., s. 134-135.
101 Tam$e, s. 144.
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Bronxie. Pieni!dze te zosta"y przeznaczone na rea-
lizacj  zielonego szlaku.

„W pocz!tkach 2010 roku pozostawa"o wci!$ 
niejasne czy która& z istniej!cych, czy nowa orga-
nizacja b dzie koordynowa"a dzia"ania dotycz!ce 
Zielonego Szlaku Po"udniowego Bronxu”102. Ad-
ministracja publiczna nie chcia"a te$ sama wybie-
ra% jednej z organizacji, realizacj  projektu przej "y 
wi c ostatecznie biura miejskie. Mimo to, ci!g"y 
brak dobrej wspó"pracy z organizacjami spo"eczny-
mi i brak dobrego partnera zdolnego wzi!% na siebie 
negocjowanie i reprezentowanie stanowiska strony 
spo"ecznej sprawi"y, $e mimo znacz!cego Þ nanso-
wego wsparcia biura miejskie maj! trudno&ci ze 
sprawnym i efektywnym kontynuowaniem przed-
si wzi cia103.

Partnerzy

SpecyÞ czna struktura organizacyjna, jaka wy-
kszta"ci"a si  po roku 2001 wygl!da tak, $e za roz-
wój Zielonego Szlaku Bronxu odpowiada wiele 
osób i organizacji, w tym kilka równolegle funkcjo-
nuj!cych grup partnerskich, których koalicjantami 
s! w du$ej mierze te same organizacje, ró$ni s! na-
tomiast ich liderzy. Odcinek na pó"noc od Hunts Po-
int Riverside Park, czyli Zielony Szlak Rzeki Bronx, 
rozwijany jest pod przewodnictwem Bronx River 
Alliance. Natomiast rozwój odcinka na po"udnie 
od parku, czyli Zielonego Szlaku Po"udniowego 
Bronxu, jest dzie"em kilku równolegle funkcjonu-
j!cych grup: South Bronx Greenway Partnership, 
Hunts Point Task Force oraz powsta"ej w 2006 
roku, ale nieodgrywaj!cej wielkiej roli ‘Barretto 
Bay Conservancy’. Dodatkowo dzia"a jeszcze koali-
cja na rzecz likwidacji trasy Sheridan Expressway, 
która biegnie wzd"u$ zielonego szlaku w Po"udnio-
wym Bronxie i równie$ jest przedmiotem zaintere-
sowania wszystkich wymienionych grup. Liderzy 
wszystkich partnerstw s! jednocze&nie partnerami 
wi kszo&ci pozosta"ych koalicji.

Ponadto nale$y zwróci% uwag  na liczne per-
sonalne zwi!zki pomi dzy organizacjami. Przypo-
mnie% mo$na przej&cie Paula Lipsona z The Point 
do biura kongresmana Jose Serrano czy odej&cie 
Majory Carter z The Point, jej zaanga$owanie w po-
wstanie Bronx River Alliance i ostatecznie za"o$e-

nie w"asnej organizacji Sustainable South Bronx. 
Co wi cej, jednym z g"ównych planistów Economic 
Development Corporation jest by"y pracownik Su-
stainable South Bronx, a by"y pracownik biura pre-
zydenta dzielnicy Bronx zosta" niedawno nowym 
dyrektorem Sustainable South Bronx104.

Nie bez powodu omawiane s! kwestie personal-
ne, aspekt ten wydaje si  bowiem niezwykle wa$ny 
w przypadku analizowanych projektów: „Budo-
wanie partnerstw opiera si  przede wszystkim na 
zdolno&ci osób do dyplomacji”105. W tym uj ciu 
postaci! centraln! wydaje si  by% Majora Carter, 
która najpierw popad"a w konß ikt z szefem The Po-
int, pó*niej przyczyni"a si  do braku porozumienia 
pomi dzy Bronx River Alliance a organizacjami 
z Hunts Point106. Równie$ na ni! w"a&nie wskazuj! 
osoby wspó"pracuj!ce przy projekcie dla pó"wyspu 
Hunts Point: „plani&ci miejscy przyznawali, $e byli 
nieufni i odczuwali uci!$liwe napi cia gdy wspó"-
pracowali z Carter w ramach publicznych grup za-
daniowych i grup roboczych107.

Z drugiej strony to w"a&nie Majora Carter sta"a 
si  znana jako inicjatorka i liderka realizowanych 
w Po"udniowym Bronxie projektów. Nagrodzona 
zosta"a licznymi nagrodami, mi dzy innymi presti-
$owym odznaczeniem McArthur Foundation. „Po-
przez wyró$nianie jednostek, przyznawane przez 
McArthur Foundation nagrody o wysoko&ci 500 ty-
si cy dolarów mog! czasem rodzi% rozgoryczenie. 
By% mo$e cz &ciowo z tego powodu Pani Carter jest 
kontrowersyjn! postaci! w pewnych kr gach dzia"a-
czy (…). Inni mówi!, $e Pani Carter zyska"a cz &% 
swojej s"awy opieraj!c si  na realizacjach i Þ nan-
sowaniach, które nie by"y jedynie jej osi!gni ciami 
oraz za projekty, które nie zosta"y jeszcze uko#-
czone, jak chocia$by Zielony Szlak Po"udniowego 
Bronxu”108.

W&ród osób zaanga$owanych w projekty nale-
$y wskaza% równie$ na te, które odegra"y i wci!$ 
odgrywaj! rol  pozytywnych "!czników. S! to 
przede wszystkim kongresman Jose Serrano, któ-
ry od samego pocz!tku wspiera zarówno projekty 
zwi!zane z Rzek! Bronx jak i przekszta"cenia na 
pó"wyspie Hunts Point. Serrano bywa nazywa-
ny „ojcem chrzestnym rzeki Bronx”109. W latach 
1999–2005 jego biuro zdoby"o prawie 25 milionów 

102 Tam$e, s. 145.
103 Tam$e, s. 149.
104 Tam$e, s. 151.
105 J. Byron, op. cit.

106 Tam$e.
107 E. Svendsen, op. cit., s. 137.
108 Holloway Marguerite, op. cit.
109 E. Svendsen, op. cit., s. 135.
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dolarów na rzecz reaktywacji rzeki Bronx i innych 
projektów zwi!zanych z budowaniem parków na jej 
szlaku110. By" te$ pierwszym, który zarezerwowa" 
fundusze na realizacj  Zielonego Szlaku Po"udnio-
wego Bronxu.

Drug! wa$n! osob! jest urbanistka Joan Byron, 
która pracuje dla Pratt Center i z ramienia tej insty-
tucji w"!cza si  w dzia"ania wielu organizacji. Byron 
jest dzisiaj cz"onkiem zarz!du Bronx River Alliance, 
gdzie przez kilka lat pe"ni"a funkcj  lidera Zespo"u 
Zielonego Szlaku, a w 2006 roku opracowa"a plan 
Bronx River Greenway Plan. Jednocze&nie Byron 
wspó"tworzy Bronx River Watershed Alliance oraz 
wspiera rozwój po"udniowego szlaku wspó"pracuj!c 
mi dzy innymi z organizacj! The Point.

W asno"ci terenów

Wiele z dzia"a# podejmowanych przez Bronx Ri-
ver Alliance realizowanych jest na terenach Biura 
Parków i Rekreacji, co dzi ki bardzo bliskiej wspó"-
pracy z biurem zdecydowanie u"atwia dzia"ania. 
Dopiero realizacja nowych parków wymaga"a od 
miasta zakupu terenu (Concrete Plant Park w 2000 
roku) czy rezygnacji ze sprzeda$y terenu nieu$ytko-
wanego (Starlight Park).

Na pó"wyspie Hunts Point cz &% inwestycji 
pierwszej fazy projektu to realizowane w pasach 
drogowych ci!gi rowerowe, z tego wzgl du wa$-
nym partnerem projektu jest zarz!dca tych terenów 
– miejskie Biuro Transportu. Ponadto, dzi ki temu, 
$e wizja przekszta"cenia pó"wyspu w obszar bardziej 
przyjazny mieszka#com powoli zaczyna by% rów-
nie$ dzielona przez dzia"aj!ce tam przedsi biorstwa, 
jedno z nich przeznaczy"o pod realizacj  zielonego 
szlaku pas terenu o szeroko&ci 30 stóp (9 metrów) 
wzd"u$ granicy swojego terenu.

#ród a Þ nansowania

Organizacja Bronx River Alliance dzia"a opie-
raj!c si  na sta"ej wspó"pracy z Biurem Parków 
i Rekreacji, które gwarantuje jej siedzib  oraz wy-
nagrodzenia dla dwóch osób b d!cych jednocze-
&nie pracownikami biura. Dodatkowe Þ nansowanie 
koalicja zdobywa jako organizacja pozarz!dowa. 
Natomiast Sustainable South Bronx, nie maj!c kom-
fortu sta"ej wspó"pracy z jednostk! publiczn!, roz-
wija"o koalicj  South Bronx Greenway Partnership 

wykorzystuj!c grant otrzymany z ‘Robert Wood 
Johnson Foundation’. W obu wypadkach s! to &rod-
ki przeznaczane na administracj , sta"! opiek  nad 
projektami, prace planistyczne i organizacj  wyda-
rze# o charakterze spo"eczno-promocyjnym.

Samo wdra$anie przekszta"ce# jest ju$ oparte 
na &rodkach i administracji publicznej. Grupy part-
nerskie wspieraj! miejskie biura w pozyskiwaniu 
&rodków z bud$etów stanowych i federalnych, które 
razem z bud$etem miasta stanowi! g"ówne *ród"a 
Þ nansowania.

Projekty realizowane w Po"udniowym Bronxie 
maj! raczej ma"! szans  na pozyskanie hojnych 
prywatnych darczy#ców, jest to bowiem bardzo 
uboga dzielnica. Wyj!tki stanowi! jednak niektóre 
Þ rmy dzia"aj!ce na pó"wyspie Hunts Point, które 
okaza"y si  gotowe przeznaczy% znaczne fundusze 
na realizacj  zielonego szlaku111. W 2005 roku New 
York Times poda", $e na Hunts Point wprowadzi-
"y si  dwa przedsi biorstwa zwi!zane z przemy-
s"em spo$ywczym. Jeden z nich, „Anheuser-Busch 
zainwestuje milion dolarów w projekty spo"eczne, 
w tym w budow  Zielonego Szlaku Po"udniowego 
Bronxu”112.

Zarz$dzanie i utrzymanie

Wa$nym rozdzia"em dzia"alno&ci organizacji 
spo"ecznych wspieraj!cych powstawanie zielonych 
szlaków jest ich zaanga$owanie w opiek  nad po-
wstaj!cymi elementami za"o$enia. Odpowiedzialnie 
dzia"aj!ce grupy spo"eczne nie tylko inicjuj! projek-
ty, nie tylko podsycaj! spo"eczne zapotrzebowanie 
na ich realizacj , ale te$ odpowiedzialnie przejmu-
j! opiek  nad nimi. Sta"a spo"eczna opieka ma te$ 
znaczenie w kontek&cie budowania g" bszego emo-
cjonalnego zwi!zku u$ytkowników z przestrzeni!, 
wzmacniania poczucia bycia gospodarzem i kszta"-
towania postawy wspó"odpowiedzialno&ci.

W przypadku obu szlaków rol  t , chocia$ w ró$-
nym stopniu, odgrywaj! wszystkie organizacje za-
anga$owane w projekt. Liderami s! jednak Bronx 
River Alliance, dzia"aj!ca na odcinku wzd"u$ rzeki 
oraz Sustainable South Bronx opiekuj!ca si  od-
cinkiem po"udniowym szlaku. Obie organizacje 
pozyskuj! dodatkowe &rodki pochodz!ce z progra-
mów dla organizacji pozarz!dowych i w ten sposób 
wspieraj! miejskie biura w prowadzeniu prac pie-

110 Tam$e, s. 135. 111 Tam$e, s. 130.
112 W. Hu, 2 Companies Plan to Expand And Add Jobs in Hunts 

Point, “The New York Times” 2.12.2005.
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l gnacyjnych, konserwacyjnych, w sprz!taniu tere-
nów i dbaniu o bezpiecze#stwo.

W porównaniu z instytucjami administracji pu-
blicznej, organizacje spo"eczne o wiele efektyw-
niej pozyskuj! i koordynuj! prace wolontariuszy. 
Wiceszefowa Bronx River Alliance szczególnie 
podkre&la ten najbardziej spo"eczny aspekt ich dzia-
"alno&ci: „Kochamy wolontariuszy i zawsze potrze-
bujemy wolontariuszy na rzece Bronx, tam jest tak 
wiele do zrobienia. Mamy Grup  Piel gnacyjn!, 
która liczy 10 osób mieszkaj!cych w Bronxie, któ-
re pracuj! nad rzek! ka$dego dnia sadz!c drzewa, 
czyszcz!c brzegi…”113. Wolontariusze gromadz! 
te$ informacje o jako&ci wody w ró$nych punktach 
rzeki, ca"y czas monitoruj! jej stan. Ch tni, którzy 
chcieliby zaj!% si  konkretnym odcinkiem rzeki, np. 
wokó" miejsca ich zamieszkania, przechodz! proste 
szkolenie i dostaj! sprz t. 

Podobnie do Bronx River Alliance dzia"a Susta-
inable South Bronx, która „jest równie$ powo"ana 
do piel gnowania i upi kszania istniej!cego zielone-
go szlaku. Zatrudniamy pe"noetatowego Gospoda-
rza Zielonego Szlaku (Greenway Steward), którego 
zadaniem jest, aby drzewa, krzewy i inne sk"adniki 
Zielonego Szlaku by"y zdrowe i oczyszczone”114. 

Dodatkowo obie organizacje wzbogacaj! pro-
gram przestrzeni publicznych w przygotowywane 
wydarzenia kulturalne, rekreacyjne i spo"eczne. 
G"ównym, corocznym wydarzeniem organizowa-
nym przez Bronx River Alliance jest opisany wcze-
&niej performance ‘Golden Ball Festival’, który 
z czasem przekszta"cony zosta" w ‘Bronx River Fe-
stival’. Ponadto organizowane s! sp"ywy kajakowe, 
wycieczki rowerowe, koncerty, projekcje Þ lmów 
czy akcje zach caj!ce do wspólnego sadzenia drzew 
i oczyszczania rzeki115. Tak$e South Bronx Green-
way Partnership prowadzi"o liczne kampanie spo-
"eczne prezentuj!ce Po"udniowy Bronx jako miejsce 
o potencjale rekreacyjnym i promuj!ce wdra$ane 
przekszta"cenia: biegi planowan! tras! zielonego 
szlaku, rajdy rowerowe, wydarzenia dla mi"o&ników 
spacerów, kajakarzy i w dkarzy, a tak$e festiwale 
muzyczne i inne. Partnerstwo wspó"pracowa"o tak-
$e z Bronx River Alliance przy organizacji ‘Golden 
Ball Festival’116.

Partnerzy / W asno"ci terenów

Dzia"ania spo"eczne na terenach, które s! w"a-
sno&ci! miejskich biur, nie mog! by% prowadzone 
bez uzgodnienia z zarz!dc! terenu. Z tego powodu 
w o wiele lepszej sytuacji jest Bronx River Alliance, 
które utrzymuje bardzo blisk! wspó"prac  z Biurem 
Parków i Rekreacji, nie potrzebuje wi c uzgadniania 
prowadzonych przez siebie dzia"a# z odpowiadaj!-
cym za sprawy rzeki i jej nabrze$y przedstawicielem 
biura, poniewa$ funkcj  t  pe"ni sama szefowa orga-
nizacji. Z drugiej strony, zach canie wolontariuszy 
do pomocy organizacji, która sprawia wra$enie cz -
&ci administracji publicznej, jest coraz trudniejsze: 
„Pocz!tkowo wszystkie dzia"ania wokó" rzeki by"y 
prowadzone przez mieszka#ców, ale z czasem, po 
ustanowieniu Bronx River Alliance, sytuacja zmie-
ni"a si  i teraz organizacja opiera si  w du$ym stop-
niu na pracy etatowych pracowników”117.

#ród a Þ nansowania

W przypadku realizacji miejskich przestrzeni 
publicznych nie wystarczy samo ich zbudowanie. 
Spraw! kluczow! okazuje si  pó*niejsze zarz!dzanie 
i utrzymanie, które wymaga stosownych mo$liwo&ci 
organizacyjnych oraz sta"ych &rodków Þ nansowych. 
„Podstawowy problem jest taki, $e nie wystarczy 
tylko zdoby% fundusze na realizacj , ale trzeba pó*-
niej ponosi% sta"e koszty utrzymania nowych par-
ków. Dlatego Biuro Parków i Rekreacji nie chce 
nowych przestrzeni zielonych, je&li nie ma gwaran-
cji Þ nansowania ich pó*niejszego utrzymania”118.

Grupy realizuj!ce najbardziej presti$owe prze-
strzenie publiczne w mie&cie Nowy Jork, takie jak 
Central Park Conservancy czy Friends of the High 
Line, mog! stale liczy% na hojnych darczy#ców 
nawet w&ród prywatnych osób. Jednak sytuacja 
w Po"udniowym Bronxie jest inna: „To jest funda-
mentalny problem, jaki mamy od d"ugiego czasu: 
je&li nie jest to du$y, wymy&lny projekt prezentu-
j!cy warto&% dla turystów i ludzi biznesu, b dzie 
zapomniany. A nasze parki s"u$! jedynie ludziom 
st!d”119.

Jednym z wyj!tków jest Barry Segal Family Fo-
undation, która w 2007 roku wspólnie z Clinton 
Global Initiative, przeznaczy"a 300 tysi cy dolarów 

113 M. GreenÞ eld, op. cit.
114 www.ssbx.org, odczyt 10-12.2013.
115 www.bronxriver.org, odczyt 10-12.2013.
116 South Bronx Greenway Partnership..., op. cit. s. 13-16.

117 J. Linton, op. cit.
118 J. Byron. op. cit.
119 wypowied* Majory Carter cytowana za: D. Gonzalez, Carv-

ing Out Havens and Fading Down the Skeptics, “The New York 
Times” 08.05.2007.
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na prowadzenie przez trzy lata szkole# i koordyna-
cji Gospodarzy Zielonych Szlaków, które to dzia-
"ania gwarantowa"yby utrzymanie Zielonego Szlaku 
Po"udniowego Bronxu, w tym parku Hunts Point 
Riverside Park120.

Podsumowanie

W przedstawionym powy$ej omówieniu reali-
zowanego w Bronxie Zielonego Szlaku pojawi"o 
si  wiele postaci, organizacji, budowanych koali-
cji, sporz!dzanych planów i organizowanych akcji. 
Wiele z nich nie by"o ze sob! skoordynowanych, 
niektóre traktowane by"y wr cz jako niezale$ne od 
siebie projekty. To rozproszenie na poziomie orga-
nizacyjnym nie tylko stan "o na przeszkodzie re-
alizacji za"o$enia jako spójnej ca"o&ci, ale te$ by"o 
przyczyn! zasadniczych problemów w realizacji po-
"udniowego odcinka szlaku.

+róde" takiego stanu rzeczy nale$y upatrywa% 
w niemo$no&ci strony spo"ecznej do zbudowania 
pe"nego porozumienia, które reprezentowane by-
"oby przez jedn!, najlepiej powo"an! wy"!cznie do 
realizacji tego konkretnego celu, organizacj . Na 
podstawie powy$szego opisu mo$na wyodr bni% 
cztery g"ówne tego przyczyny:
1. Pierwsze opracowania planistyczne, w których 

odcinek wokó" pó"wyspu Hunts Point w ogóle 
nie by" przewidywany do realizacji. Nie mo$na 
jednak traktowa% tego czynnika jako decyduj!ce-
go, by"y to bowiem jedynie wst pne opracowa-
nia koncepcyjne, które w wyniku pó*niejszych 
nacisków grup spo"ecznych by"y modyÞ kowane. 
Sami autorzy tych planów traktowali je jako ini-
cjuj!ce zaledwie proces planistyczny, który na-
bra% mia" realnych kszta"tów dopiero w wyniku 
prowadzonych na poziomie lokalnym konsultacji 
spo"ecznych;

2. Uk"ad charakterystycznych elementów topogra-
Þ cznych terenu, które by"y podstaw! budowania 
to$samo&ci projektów. Nale$y jednak zauwa$y%, 
$e nie jest wcale tak, aby rzeka Bronx mia"a swo-
je uj&cie w miejscu, gdzie powsta" Hunts Point 
Riverside Park – rzeka op"ywa jeszcze znacz!cy 
kawa"ek pó"wyspu (oko"o 25 proc. d"ugo&ci linii 
nabrze$a). Sam odcinek szlaku wokó" pó"wyspu 
identyÞ kowany jest natomiast z ca"ym obszarem 

Po"udniowego Bronxu, w którym mieszcz! si  
te$ wszystkie realizowane przez Bronx River Al-
liance parki Zielonego Szlaku Rzeki Bronx;

3. Cele i pola dzia"a# organizacji, z których $adna 
nie by"a statutowo powo"ana do realizacji samego 
Zielonego Szlaku. W ka$dej z organizacji projekt 
szlaku, nawet je&li by" jednym z priorytetowych, 
bywa" podporz!dkowywany celom odr bnym;

4. Konß ikty personalne, w&ród których uwag  
zwraca si  przede wszystkim na konß ikty naros"e 
wokó" osoby Majory Carter. 
Z czterech wymienionych przyczyn, dwie pierw-

sze bez w!tpienia utrudnia"y i komplikowa"y sytu-
acj , nie mia"y one jednak decyduj!cego znaczenia. 
Rozstrzygaj!ce wydaj! si  by% dwa pozosta"e czyn-
niki.

Jak zauwa$a Erika Svendsen, „wci!$ istnieje 
zawoalowane pragnienie po stronie w"adzy, aby 
to Bronx River Alliance wzi "o na siebie odpo-
wiedzialno&% za prowadzenie projektu Zielonego 
Szlaku Po"udniowego Bronxu”121. Przez lata dzia-
"alno&ci organizacja ta wyrobi"a sobie bardzo dobr! 
opini  zarówno po stronie rz!dowej, jak i w&ród 
lokalnych organizacji pozarz!dowych. Co prawda 
Maggie Scott GreenÞ eld dyplomatycznie zwraca 
uwag  na to, $e z racji charakteru otoczenia obu 
szlaków i struktury w"asno&ciowej terenów, „Bronx 
River Alliance wspó"pracuje z Biurem Parków 
i Rekreacji, natomiast Zielony Szlak Po"udniowe-
go Bronxu to projekt Economic Development Cor-
poration i Biura Transportu”122. Nie wydaje si  to 
jednak a$ tak istotna kwestia, poniewa$ na przyk"ad 
przy realizacji odcinka Zielonego Szlaku Rzeki 
Bronx pomi dzy Westchester Avenue i East Remont 
Avenue Bronx River Alliance i Biuro Parków i Re-
kreacji wspó"pracuj! w"a&nie z miejskim Biurem 
Transportu123.

Konß iktow! postaw  Majory Carter mo$na trak-
towa% jako wyraz jej osobistej ambicji i niezdolnego 
do kompromisu charakteru. Mo$na jednak równie$ 
przyj!%, $e Carter strzeg"a po prostu spraw prioryte-
towych dla mieszka#ców Po"udniowego Bronxu. Na 
ten aspekt zwraca te$ uwag  Erika Svendsen wspo-
minaj!c moment pogorszenia wspó"pracy pomi dzy 
Sustainable South Bronx a Economic Development 
Corporation na etapie opracowywania poprawek 
do Hunts Point Vision Plan w 2005 roku. Svend-

120 Hunts Point Riverside Park..., op. cit., s. 60. 121 E. Svendsen, op. cit., s. 146.
122 M. GreenÞ eld, op. cit.
123 J. Byron, M. GreenÞ eld, op. cit., s. 2.8.
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sen podaje, $e bezpo&rednim powodem pogorszenia 
si  relacji pomi dzy partnerami by" w rzeczywi-
sto&ci sprzeciw Carter przeciwko proponowanym 
poprawkom, w ramach których cz &% terenów, 
pocz!tkowo okre&lonych jako zielone, mia"a zo-
sta% przeznaczona pod budow  niechcianego przez 
mieszka#ców nowego stadionu zespo"u New York 
Yankees124.

Podsumowuj!c, nale$y zada% pytanie, czy taka 
burzliwa historia projektu i b d!ce jej konse-
kwencj! rozbicie za"o$enia mo$na ocenia% jedno-
znacznie negatywnie. Przede wszystkim, gdyby 
spo"eczne organizacje nie podj "y aktywnie tema-
tu, by% mo$e du$a cz &% zielonego szlaku w ogóle 
by nie powsta"a. Prawd! jest te$, $e zrealizowanie 
szlaku nie by"o dla organizacji spo"ecznych celem 
samym w sobie, co znacz!co obni$y"o ich sku-
teczno&%. Z drugiej strony, idea zielonych szlaków 
zak"ada w"a&nie taki szeroki horyzont dzia"ania 
– ich realizacja powinna by% &rodkiem do osi!ga-
nia szerszych celów spo"eczno-&rodowiskowych. 
By% mo$e wi c ten pe"en konß iktów proces jest 
ostatecznie dobrym przyk"adem, a wynik tak roz-
wijanego projektu, chocia$ d"u$ej trzeba b dzie na 
niego czeka%, stanie si  o wiele bardziej spo"ecznie 
i &rodowiskowo zrównowa$ony.

Kalendarium

1974 powstaje Bronx River Restoration Project,
1993  The Point w"!cza do wspó"pracy Pratt 

Center for Community Development,
1997  Jenny Hoffner inicjuje powstanie koalicji 

Bronx River Working Group,
1997  The Point w"!cza do wspó"pracy kon-

gresmana Jose Serrano,
1998  Majora Carter (z ramienia The Point) 

otrzymuje pierwszy grant na oczyszczenie 
miejsca dzisiejszego parku Hunts Point 
Riverside Park,

1999  Bronx River Working Group publikuje 
Bronx River Action Plan,

1999  powstaje Southern Bronx River Watershed 
Alliance,

2001  Bronx River Working Group powo"uje or-
ganizacj  Bronx River Alliance,

2001  Majora Carter zak"ada organizacj  Susta-
inable South Bronx,

2003  Sustainable South Bronx inicjuje powsta-
nie koalicji South Bronx Greenway Part-
nership,

2003  EDCNYC inicjuje powstanie Hunts Point 
Task Force,

2004  Hunts Point Task Force publikuje Hunts 
Point Vision Plan,

2006  Bronx River Alliance publikuje Bronx Ri-
ver Greenway Plan,

2006  Hunts Point Task Force publikuje South 
Bronx Greenway Master Plan,

2006–13  otwierane s! kolejne parki: Hunts Point 
Riverside Park, Barretto Point Park, Soun-
dview Park, Concrete Plant Park i Starli-
ght Park.
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