
 

KONTAKT  office@sendzimir.org.pl  |  tel. 22 828 91 28 wew. 112 

www.sendzimir.org.pl  |  www.uslugiekosystemow.pl 
BIURO FUNDACJI  ul. Szpitalna 5/5  |  00-031 Warszawa   

SIEDZIBA FUNDACJI  ul. Wiarusa 11/3  |  32-087 Zielonki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRZEBUDOWA TERENÓW ZIELENI WOKÓŁ CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE 

 

Raport powarsztatowy 

 

 

 

 30 października 2019 r.  
 

 

 

 

 



PRZEBUDOWA TERENÓW ZIELENI WOKÓŁ CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE 

Raport powarsztatowy 30 października 2019 r.  
 

 

KONTAKT  office@sendzimir.org.pl  |  tel. 22 828 91 28 wew. 112 

www.sendzimir.org.pl  |  www.uslugiekosystemow.pl 
BIURO FUNDACJI  ul. Szpitalna 5/5  |  00-031 Warszawa   

SIEDZIBA FUNDACJI  ul. Wiarusa 11/3  |  32-087 Zielonki 

 

 

Raport powarsztatowy dot. przebudowy terenów zieleni wokół Centrum Nauki Kopernik 

 

Opracowanie raportu i rzutów: 

Agnieszka Kowalewska, Michał Markowski 

 

Korekta: 

Ilona Gosk 

 

Wizualizacje: 

Beata  Kubicka-Harań 

 

Eksperci i zespół projektowy biorący udział w warsztatach: 

Agnieszka Czachowska – architektura 

Agnieszka Kowalewska – architektura krajobrazu 

Katarzyna Łowicka – architektura krajobrazu 

Iwona Wagner – ekohydrologia 

Piotr Sikorski – fitosocjologia, architektura krajobrazu 

Marek Jobda – ornitologia 

Witold Strużyński – herpetologia 

Marcin Sielezniew i Izabela Dziekańska – entomologia i architektura krajobrazu 

Michał Markowski – inżynieria środowiska 

 

 

 

 

Fundacja Sendzimira, Warszawa, październik 2019 

 

 

 

 

 

 



PRZEBUDOWA TERENÓW ZIELENI WOKÓŁ CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE 

Raport powarsztatowy 30 października 2019 r.  
 

 

 

KONTAKT  office@sendzimir.org.pl  |  tel. 22 828 91 28 wew. 112 

www.sendzimir.org.pl  |  www.uslugiekosystemow.pl 
BIURO FUNDACJI  ul. Szpitalna 5/5  |  00-031 Warszawa   

SIEDZIBA FUNDACJI  ul. Wiarusa 11/3  |  32-087 Zielonki 

S
t
r
o

n
a
1

 

Spis treści: 
 

1. Wstęp ................................................................................................................................................................ 1 

2. Analiza uwarunkowań ...................................................................................................................................... 2 

2.1. Lokalizacja i uwarunkowania urbanistyczne ............................................................................................ 2 

2.2. Informacje planistyczne ............................................................................................................................ 2 

2.3. Analiza SWOT ............................................................................................................................................ 3 

3. Metodyka i opis warsztatów ............................................................................................................................ 4 

3.1. Metodyka warsztatów .............................................................................................................................. 4 

3.2. Przebieg warsztatów ................................................................................................................................. 4 

3.3. Fotorelacja z warsztatów .......................................................................................................................... 5 

4. Wyniki warsztatów ........................................................................................................................................... 7 

4.1. Podsumowanie wytycznych z dyskusji ..................................................................................................... 7 

4.2. Koncepcje warsztatowe ............................................................................................................................ 8 

4.3. Wytyczne projektowe do dalszej pracy .................................................................................................. 10 

5. Koncepcja zagospodarowania terenu – załączniki rysunkowe ...................................................................... 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wstęp 

 

Niniejszy raport stanowi podsumowanie prac przeprowadzonych w ramach warsztatów projektowych, 
które odbyły się w dniach 26 - 28 sierpnia 2019 r. w siedzibie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zgodnie z 

zapisami umowy zawartej pomiędzy Fundacją Sendzimira a Centrum Nauki Kopernik w dniu 19 lipca 2019 r.  

Celem warsztatów było wspólne wypracowanie wytycznych i założeń oraz koncepcji przebudowy terenów 
zieleni wokół Centrum Nauki Kopernik, możliwie najlepiej realizującej cel projektu, jakim jest zwiększenie 
bioróżnorodności w centrum Warszawy oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie 
postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Jest to zgodne z 

aktualnym stanem wiedzy i trendami, gdyż idea kształtowania zieleni o stabilnym, bioróżnorodnym charakterze 
jest współczesnym wyznacznikiem jakości w architekturze krajobrazu.  

Raport zawiera syntetyczny opis najważniejszych uwarunkowań mających wpływ na sposób 
zagospodarowania omawianych terenów zieleni, relację z przebiegu dyskusji i prac warsztatowych wraz z 

wnioskami i rysunkami poglądowymi obrazującymi wypracowaną koncepcję. Materiały te będą stanowić podstawę 

do dalszych prac nad Etapem II zamówienia: opracowania kompleksowego projektu zagospodarowania terenu oraz 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z szacunkowym kosztorysem planowanych prac. Dokumenty te 

będą stanowić załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu planowanego do aplikowania o wsparcie ze 
środków zewnętrznych (np. NFOŚ - Program Edukacja Ekologiczna).  

Za przeprowadzenie warsztatów odpowiedzialni byli eksperci z Fundacji Sendzimira oraz zaproszeni 
eksperci – przyrodnicy reprezentujący uczelnie i instytuty naukowe. W warsztatach uczestniczyli pracownicy CNK 

oraz jednostek miejskich właściwych ze względu na uwarunkowania terenu opracowania, takich jak Stołeczny 
Zarząd Rozbudowy Miasta, Zarząd Dróg Miejskich i Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. 
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2. Analiza uwarunkowań 

 

2.1.  Lokalizacja i uwarunkowania urbanistyczne 

 

Centrum Nauki Kopernik to obiekt unikatowy w skali miasta i kraju, który znajduje się w ścisłym centrum 
funkcjonalnym Warszawy. Jest to strefa zwartej zabudowy śródmiejskiej. Trakt Królewski oddalony jest o ok. 800 
m, zaś front wodny stolicy w postaci Bulwarów Wiślanych jest położony bezpośrednio przy obiekcie. Sąsiedztwo 
stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami w parterach, usługowa (w tym liczne usługi nauki i 
kultury) oraz tereny zieleni miejskiej (Park Kazimierzowski, skwery). Tło dla obiektu w widoku od strony Wisły 
stanowi Skarpa Warszawska z historyczną i współczesną sylwetą miasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 1. Lokalizacja terenu opracowania. Źródło ilustracji: mapa.um.warszawa.pl, zaznaczenie własne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Informacje planistyczne 

 

 

Teren nie jest objęty obowiązującym planem miejscowym (plan znajduje się w trakcie opracowania). W 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego jest to teren usług nauki – UN12.  

 

 

Ryc. 2. Ustalenia planistyczne. Źródło ilustracji: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego m. st. Warszawy, rys. nr 14 - Struktura funkcjonalno-przestrzenna - kierunki  
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2.3.  Analiza SWOT  

 

Poniższa analiza SWOT stanowi syntezę efektów rozpoznania uwarunkowań terenu przez zespół 
ekspercki. Przedstawione wnioski stanowiły wstęp do pracy warsztatowej.  

Słabe strony terenu opracowania: 

• Duże zagęszczenie infrastruktury podziemnej – trudno o lokalizacje dla bezpośredniej infiltracji i urządzeń 
infiltracyjnych; 

• Niewielka miąższość gruntu (ze względu na położenie terenu nad tunelem Wisłostrady) o ograniczonej 

pojemności wodnej: 

• utrudniona retencja glebowa i podsiąkanie wody dla roślin; 

• utrudnione warunki dla niektórych rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury; 

• gleby urbanoziemne, silnie przemieszane; 

• Brak pozostałości biotopów, które można  włączyć do przyszłego terenu zieleni (teren w całości 
urządzony); 

• Niska bioróżnorodność mimo wysokich nakładów na pielęgnację (dominujące powierzchnie trawników i 
gatunki obce); 

• Odprowadzanie całej wody opadowej do kanalizacji, w dużej części poprzez instalację wewnątrz 
budynku; 

• System nawadniania tryskaczowego zużywający znaczne ilości wody;  

• Niefunkcjonalny układ ciągów pieszych na terenie; 

• Stosunkowo ograniczone możliwości wprowadzania fauny na teren ze względu na niekorzystne, silnie 
zurbanizowane otoczenie, całodobową presję użytkowników na niewielką powierzchnię terenu i 
intensywny ruch kołowy i rowerowy w najbliższym sąsiedztwie oraz zanieczyszczenie światłem.  

Mocne strony: 

• Lokalizacja i ranga obiektu; 

• Bardzo dobra obsługa komunikacyjna (komunikacją publiczną); 

• Wysokie walory widokowe i ponadprzeciętna ekspozycja obiektu; 

• Brak zagrożenia powodziowego; 

• Sąsiedztwo międzynarodowego korytarza ekologicznego i obszaru Natura 2000, występowanie licznych 
gatunków ptaków w dolinie Wisły (możliwość obserwacji różnych grup ptaków: związanych z korytem 

Wisły i z zabudową); 

• Sąsiedztwo rozległych terenów zieleni o wysokim stopniu naturalności po drugiej stronie Wisły (odległość 
ok. 300 m); 

• Występowanie zlewni wód opadowych z dachów, ciągów pieszych i terenów zieleni, z których można je 
retencjonować; 

• Znaczne ilości wody do zagospodarowania miejscowo, jako wsparcie dla roślinności/ bioróżnorodności; 

• Dobrze rozwinięta kanalizacja deszczowa – można śmiało eksperymentować z deszczówką a zabezpieczać 
się odpływami awaryjnymi; 

• Stosunkowo duże możliwości wprowadzenia bioróżnorodności, zwłaszcza na terenie położonym dalej od 
budynku (południowa część terenu) 

 

Potencjał terenu/Szanse: 

• Trudne warunki - pole do popisu dla kreatywności; 

• Duży i zróżnicowany teren w eksponowanej lokalizacji i renoma CNK: 

• duży potencjał opiniotwórczy/edukacyjny, możliwy znaczny efekt edukacyjny w kwestii 

zagospodarowania wody/bioróżnorodności/adaptacji do zmian klimatu; 

• możliwość kształtowania postaw odwiedzających;  

• Względnie swobodne możliwości aranżacji zieleni (poza nasadzeniami drzew); 

• Możliwość ukształtowania zróżnicowanych warunków siedliskowych i przywrócenia bioróżnorodności 
utraconej w dolinie Wisły; 

• Możliwe wprowadzenie rodzimych gatunków roślin stanowiących schronienie i bazę pokarmową dla 
fauny; 

• Nieodległe sąsiedztwo zbiorników wodnych zasiedlonych przez płazy – możliwość przeprowadzenia 
zasiedlenia terenu;  

• Duże możliwości podnoszenia bioróżnorodności związane z wprowadzeniem łąk kwietnych;  

• Oszczędności wynikające z nawadniania wodą opadową zamiast sieciową; 

• Wykorzystanie infrastruktury technicznej i retencji w powiązaniu z bioróżnorodnością umożliwi 
utworzenie gradientu siedlisk. 

Zagrożenia:  

• Długotrwałe odwodnienie gleb na skutek ekstremalnych sytuacji pogodowych;  

• Zbyt intensywne użytkowanie rekreacyjne; 

• Potencjalna niekontrolowana dyspersja płazów i innych zwierząt poza granice terenu, skutkująca ich 
śmiertelnością (intensywny ruch kołowy i rowerowy w najbliższym otoczeniu, otoczenie śródmiejskie); 

• Eutrofizacja zbiorników wodnych;  

• Wkraczanie roślin inwazyjnych;  

• Zbyt niskie koszenie i intensywne zabiegi pielęgnacyjne (używanie chemicznych środków ochrony roślin). 
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3. Metodyka i opis warsztatów 

 

3.1.  Metodyka warsztatów 

 

Warsztaty zostały przeprowadzone według autorskiej koncepcji zgodnie ze scenariuszem załączonym do 
oferty. Wykorzystano następujące metody pracy: prezentacja, dyskusja moderowana, spacer badawczy, Kompas 

VISIS, praca grupowa, mapowanie, praca projektowa koncepcyjna, elementy design thinking, elementy metody 

Placemaking, elementy metody Planning for Real.  

 

3.2.  Przebieg warsztatów  
Warsztaty projektowe trwały 3 pełne dni robocze. Pierwszy dzień został poświęcony analizie stanu 

wyjściowego i wypracowaniu założeń oraz wskazaniu głównych kierunków zmian. Kolejne dwa dni posłużyły 
nakreśleniu wstępnej koncepcji przebudowy terenu (określeniu wizji, funkcji i charakteru) z uwzględnieniem 
wytycznych eksperckich, a następnie jej przedyskutowaniu i uszczegółowieniu w gronie ekspertów i interesariuszy. 
Warsztaty zakończyły się prezentacją końcowej koncepcji i jej możliwych wariantów oraz omówieniem wytycznych 

do dalszej pracy.  

Za prowadzenie warsztatów odpowiedzialna była moderatorka - mgr inż. arch. Agnieszka Czachowska z 

Fundacji Sendzimira, architektka z uprawnieniami i doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów partycypacyjnych 
typu charrette lub równoważnych, przy wsparciu architektów krajobrazu posiadających doświadczenie w 
prowadzeniu warsztatów projektowych oraz opracowywaniu koncepcji i wielobranżowych projektów 
zagospodarowania terenów zieleni publicznej. 

 

Dzień 1 – analiza uwarunkowań terenu 

Uczestnicy: przedstawiciele CNK w tym członkowie Komitetu Sterującego, Stołecznego Zarządu Rozbudowy 
Miasta, ZDM, Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, eksperci: fitosocjolog, ekohydrolog, herpetolog, 

ornitolog, entomolog, architekci krajobrazu, inżynier środowiska.  

W dniu 26 sierpnia warsztaty rozpoczęły się sesją otwierającą, w ramach której wystąpienie wygłosił p. Jan 
Brzeski, koordynator projektu z ramienia CNK. Prezentacja objęła cel warsztatów wraz z omówieniem głównych 
założeń koncepcji przyjętych przez Zamawiającego i przedstawieniem terenu. Następnie moderatorka przedstawiła 
planowany przebieg warsztatów i kroków milowych do osiągnięcia w kolejnych dniach.   

W kolejnej sesji eksperci przedstawili najważniejsze uwarunkowania zagospodarowania terenu przyszłego 
Ogrodu CNK: 

• aspekty urbanistyczno–krajobrazowe – mgr inż. Agnieszka Kowalewska, Fundacja Sendzimira; 
• aspekty ekohydrologiczne i retencja krajobrazowa – dr Iwona Wagner, Fundacja Sendzimira, Uniwersytet 

Łódzki; 
• uwarunkowania fitosocjologiczne i potencjał wykorzystania terenu dla zwiększenia bioróżnorodności pod 

względem siedliskowym – dr hab. Piotr Sikorski, SGGW w Warszawie; 

• potencjał wykorzystania terenu dla zwiększenia bioróżnorodności fauny: 

- aspekty herpetologiczne – dr Witold Strużyński, SGGW w Warszawie; 
- aspekty ornitologiczne – mgr marek Jobda, Instytut Technologiczno–Przyrodniczy w Falentach;  

- aspekty entomologiczne – dr hab. Marcin Sielezniew oraz mgr inż. Izabela Dziekańska, Uniwersytet w 
Białymstoku. 

Sesję ekspercką zakończyło krótkie wystąpienie przedstawicielki Biura Stołecznego Konserwatora 
Zabytków.  

Prezentacja perspektyw interesariuszy i zaproszonych ekspertów miała na celu zapoznanie uczestników 
warsztatów z przestrzennymi, przyrodniczymi, infrastrukturalnymi i edukacyjnymi aspektami terenu zieleni 

planowanego do przebudowy; zidentyfikowanie głównych wyzwań oraz potencjału miejsca do wykorzystania w 
projekcie. Prezentacje służyły też przedstawieniu dobrych przykładów rozwiązań z innych miast lub lokalizacji oraz 

zebranie eksperckich rekomendacji do realizacji w ramach przedmiotowego obszaru. Po każdej prezentacji 
następowała seria pytań pozwalających pogłębić temat i lepiej zrozumieć punktu widzenia prelegenta. 

W drugiej części dnia odbyła się sesja terenowa - spacer badawczy po terenie z udziałem uczestników i 
interesariuszy, w trakcie którego była możliwość szczegółowej dyskusji na temat prezentowanych wcześniej 
wyzwań i potencjałów oraz naniesienie najważniejszych wniosków na mapę. Szczegółowo omówiono 

uwarunkowania w terenie. 

Pierwszy dzień warsztatów zakończyła sesja podsumowująca – dyskusja służąca określeniu głównych 
wyzwań, na jakie powinny odpowiadać zmiany zagospodarowania terenu zieleni podlegającego przebudowie. 

Dzięki udziałowi ekspertów różnych dziedzin i zastosowaniu metody Kompas VISIS zapewnione zostało 
równoważne traktowanie aspektów przestrzennych, przyrodniczych, środowiskowych i społecznych. Dokonano 

analizy systemowych powiązań pomiędzy poszczególnymi aspektami w celu wypracowania wspólnej wizji terenu. 

Określono główne kierunki zmian i wytyczne do prac projektowych w kolejnych dniach. 

 

Dzień 2 -  warsztaty projektowe 

Uczestnicy: przedstawiciele CNK, Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ZDM, fitosocjolog, ekohydrolog, 
architekci krajobrazu, inżynier środowiska.  

Celem pierwszej sesji było wspólne określenie/zdefiniowanie wizji rozwoju terenu zieleni podlegającego 
przebudowie, jego charakteru, przyszłych użytkowników, przestrzennego rozkładu planowanych funkcji tego 
terenu i sposobu jego użytkowania. Moderowana dyskusja odbyła się w odniesieniu do wniosków z dnia 
poprzedniego. 

Druga sesja była poświęcona opracowaniu wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu, a następnie 
weryfikacji rozwiązań zawartych w koncepcji z punktu widzenia różnych interesariuszy i rekomendacji eksperckich. 

Praca projektowa, koncepcyjna, przebiegała w dwóch grupach. Dokonano też wyboru szczegółowych rozwiązań 
dotyczących różnych aspektów koncepcji na podstawie przygotowanych ilustracji i inspiracji.  

 

Dzień 3 - warsztaty projektowe 

Uczestnicy: przedstawiciele CNK, Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, fitosocjolog, ekohydrolog, 
architekci krajobrazu, inżynier środowiska, a w drugiej sesji także pozostali eksperci i członkowie Komitetu 
Sterującego CNK.  
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W pierwszej sesji odbyła się prezentacja koncepcji wypracowanych poprzedniego dnia w grupach; 

określono też główne elementy do końcowej koncepcji zagospodarowania obszaru. 

Następnie przy udziale ekspertów ekohydrologa i fitosocjologa dokonano opracowania ostatecznej 

koncepcji zagospodarowania obszaru uwzględniając zagadnienia takie jak retencja, dobór roślin, mała architektura, 
elementy edukacyjne, przystosowanie pod kątem fauny, wytyczne szczegółowe do poszczególnych rozwiązań. 

W drugiej sesji odbyła się prezentacja finalnej koncepcji wraz ze szczegółowymi rozwiązaniami Komitetowi 

Sterującemu CNK oraz zaproszonym ekspertom przyrodnikom. Wspólna dyskusja umożliwiła uzyskanie od 

uczestników informacji zwrotnej, uwag, komentarzy, propozycji i wytycznych do dalszej pracy nad koncepcją 
zagospodarowania terenu.  

 

3.3. Fotorelacja z warsztatów 

 

Fot. Michał Markowski.  
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4. Wyniki warsztatów 

 

4.1. Podsumowanie wytycznych z dyskusji 

 

Postulaty z dyskusji pierwszego dnia warsztatowego w podziale na kategorie: 

Wyzwania: 

• Bardzo niska bioróżnorodność na terenie opracowania, uboga struktura roślinności (a znaczna liczba 

gatunków obcych i inwazyjnych), brak bazy pokarmowej dla zwierząt; 
• Brak retencji i zbiorników wodnych na terenie, susza – stepowienie terenu; 

• Niejasna funkcja terenu – obecnie jest to zwykły skwer nie wyróżniający się spośród innych miejskich 

terenów zieleni; 
• Obecny sposób pielęgnacji zieleni nie sprzyjający bioróżnorodności (koszenie, podlewanie, nawożenie, 

usuwanie i wywożenie) -> nakłady na pielęgnację niewspółmiernie duże w stosunku do efektu 

środowiskowego (usług ekosystemowych);  

• Oddzielenie od Wisły; 

• Zanieczyszczenie światłem i hałasem z tuneli Wisłostrady i ulic; 

• Brak współpracy sąsiedzkiej (lokalni mieszkańcy – głównie konflikty na tle hałasu i parkowania) i 

instytucjonalnej (szkoły, fundacje, MSN, BUW, potencjalnie Elektrownia Powiśle); 

• Brak programu edukacyjnego – korzystanie z terenu spontaniczne, wyprowadzanie psów przez 
mieszkańców, mały udział osób starszych i grup zorganizowanych;  

• Brak oferty edukacyjnej CNK kierowanej na zewnątrz, niska dynamika i brak atrakcyjności;  
• Niefunkcjonalne rozwiązania i konflikty komunikacji pieszej, rowerowej;  
• Zła komunikacja wizualna (dot. orientacji w terenie), brak widoczności parku z ulicy;  

• Niski poziom ergonomii i komfortu korzystania z terenu – ścieżki o znacznych spadkach podłużnych i złym 
układzie (ślepe zaułki, część terenu nie obsługiwana), nagrzewający się i nieprzyjazny środowisku asfalt, 
hałas, zbędne murki, wiatr, brak wody i cienia, schronienia tak dla ludzi jak i dla fauny, brak miejsca 

oczekiwania na autokar i nie zawsze wystarczająca ilość/nietrafny układ miejsc do siedzenia (dotyczy 

frontu budynku); brak dojścia do rzeźby Akwaporyny;  
• Nieokreślony budżet; konieczność pozyskania środków zewnętrznych;  
• Zakładane niskie koszty eksploatacji;  
• Kilku właścicieli działek; 
• Sporadyczne akty wandalizmu (graffiti); 

• Brak wykorzystania OZE. 

Kierunki i wytyczne: 

• Uwzględnienie kontekstu doliny Wisły – powiązań widokowych i ciągłości korytarza ekologicznego; 

• Konieczna przebudowa układu komunikacji pieszej i poprawa czytelności wejścia na teren od strony ulicy 

Wybrzeże Kościuszkowskie, powiązania części frontowej i ogrodowej; uwzględnienie potrzeb osób 
niepełnosprawnych; wprowadzenie podestów nad roślinnością;  

• Zwiększenie zacienienia terenu – szczególnie dotyczy frontu budynku; 
• Zwiększenie różnorodności form krajobrazu i struktury roślinności, wprowadzenie różnych typów siedlisk; 

zastosowanie gatunków rodzimych i utraconych; inspiracja roślinnością i krajobrazem doliny Wisły; 
dopuszczenie spontanicznej wegetacji i procesu sukcesji na wybranych fragmentach;  

• Bioróżnorodność jako czynnik warunkujący trwałość ekosystemu i jego odporność na zmiany, w tym 
klimatyczne; 

• Uwzględnienie retencji wody w zagospodarowaniu i gradientu wilgotności w układzie zbiorowisk 

roślinnych (zatrzymanie wody na terenie kluczowe dla poprawy bioróżnorodności);  
• Uwzględnienie ekstremalnych warunków gruntowych na tunelu Wisłostrady; z punktu widzenia ZDM nie 

należy sadzić drzew na tunelu i w pasie 1 m od niego, możliwe jest sadzenie krzewów;  
• Stworzenie dobrych warunków dla bytowania fauny (budki, karmniki, wodopoje, koszenie mozaikowe i 

niezbyt niskie, żywopłoty nieformowane, unikanie nawozów sztucznych i herbicydów, ograniczenie 

grabienia, ekstensywne użytkowanie, zastąpienie toru kompostem) oraz możliwości jej obserwacji, także 

w dolinie, na rzece i po drugiej stronie Wisły (lunety, lornetki, fotopułapki);  
• Izolacja od hałasu w miarę możliwości;  
• Wykorzystanie potencjału terenu pod kątem edukacji ekologicznej; 

• Z punktu widzenia konserwatorskiego na działce 4/9 (Bulwary i przyległy teren) chodzi o zachowanie 
funkcji rekreacyjno–spacerowej;  

• CNK jest jedną z wizytówek Warszawy i sposób zagospodarowania jego otoczenia powinien temu statusowi 
odpowiadać (możliwy także akcent artystyczny).  

 

Ustalenia z dyskusji drugiego dnia warsztatowego wg kategorii: 

Wizja: 

• Enklawa bioróżnorodności w centrum miasta.  

• Teren powinien być poligonem dobrych praktyk w zwiększaniu bioróżnorodności na terenach 
zurbanizowanych - dla mieszkańców, ale również dla zarządców zieleni i projektantów.  

Charakter przestrzeni: 

• Przytulny, dający schronienie, wyizolowany z otoczenia; 

• Eksperymentalny w stosunku do standardowo rozumianych terenów zieleni miejskiej, ze względu na 

siedliskowy dobór roślin rodzimych i wykorzystanie terenu do innowacyjnych form edukacji już w procesie 
realizacji.  

Funkcje: 

• Siedliskowe – wspieranie bioróżnorodności; w tym schronienia i żywieniowe dla fauny; 
• Edukacyjne, badawcze (obserwacja, monitorowanie, informowanie – rezygnacja z tradycyjnych ścieżek 

edukacyjnych z tablicami i zastąpienie ich formami interaktywnymi); 
• Inspirujące; 

• Rekreacyjne; 

• Estetyczne (marketingowe, edukacyjne, kulturowe); 

• Komunikacyjne (piesze). 

Użytkownicy: 

• Dzieci i młodzież – grupy; 

• Rodziny z dziećmi;  
• Turyści i spacerowicze; 
• Seniorzy; 
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• Osoby niepełnosprawne; 

• „Bulwarowicze” (użytkownicy Bulwarów w celach rozrywkowych); 
• Studenci, badacze; 

• Pracownicy CNK; 

• Nauczyciele, wolontariusze; 

• Zarządcy zieleni; 
• Mieszkańcy, sąsiedzi; 
• Obsługa techniczna. 

Sposoby użytkowania:  

• Zorganizowany – grupy różnego typu z nauczycielem lub przewodnikiem; zajęcia edukacyjne oparte na 

wcześniej przygotowanych scenariuszach;  

• Spontaniczny – indywidualnie (informatory, poradniki do wzięcia, automaty z nasionami); 

• Możliwe wykorzystanie urządzeń „analogowych” (np. lornetki, lunety, szkło powiększające na prowadnicy) 
oraz cyfrowych (takich jak np. telemikroskop, kamery – fotopułapki, budki z kamerkami, czujniki, stacje 
monitorujące oraz aplikacje multimedialne i interaktywne, rozszerzona rzeczywistość i modele danych do 

obserwacji i badania życia w ogrodzie i dolinie Wisły) jako forma edukacji; potencjalne wykorzystanie 

pawilonu 512 do tego celu;  

• Teren nie będzie ogrodzony ani zamykany. 
 

4.2. Koncepcje warsztatowe 

 

Główne elementy koncepcji: 

• Pergole jako główny element małej architektury spajający cały teren przed i za budynkiem oraz 
wprowadzający do ogrodu, a także oddzielający od parkingu; 

• Wykluczenie tranzytowego ruchu rowerowego (zachowanie istniejącego przejazdu spod mostu na most – 

rozdzielenie go od wejścia pieszego na teren);  
• Uporządkowanie ciągów pieszych i uczytelnienie wejść, dojścia do Planetarium i powiązania z Bulwarami;  
• Przekształcenie rzeźby terenu celem ochrony od hałasu i ukształtowania wnętrza ogrodowego dającego 

możliwość stworzenia różnych typów siedlisk; 
• Likwidacja „zielonych schodów” i sztucznych, zdegradowanych skarp na rzecz naturalnych spadków;  
• Wprowadzenie zbiorników wodnych; 

• Wprowadzenie różnorodnej roślinności w układzie siedliskowym; rezygnacja z typowych trawników na 
rzecz łąk kwietnych o różnych częstotliwościach koszenia oraz nasadzeń krzewów, krzewinek i bylin 
okrywowych;   

• Powrót do obiegu materii organicznej w ogrodzie (kompost, martwe drewno); 
• Wprowadzenie elementów zbierających wodę (instalacja rzeźbiarska).  

 

Obok: Analiza przedprojektowa – podsumowanie spaceru badawczego. Fot. Agnieszka Kowalewska. 

Następna strona po lewej: Koncepcja układu zieleni i zbiorników wodnych. Fot. Michał Markowski.  

                               po prawej: Koncepcja układu komunikacyjnego. Fot. Michał Markowski.  
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4.3. Wytyczne projektowe do dalszej pracy 

 

Kluczowe postulaty z dyskusji po prezentacji finalnej: 

Wizja: 

• Ogród dziki i smart; 
• Żywe laboratorium terenów zieleni; 

• Teren dedykowany potrzebom przyrody, odwrócenie uwagi od człowieka, a skierowanie jej na przyrodę. 
 

Charakter przestrzeni: 

 

• Oaza, wykreowanie wnętrza krajobrazowego z habitatami o różnorodnym charakterze, odróżniającego się 

wyraźnie od otoczenia miejskiego;  

• Uzyskanie spójności kompozycyjnej całego terenu; likwidacja sztucznych „zielonych schodów”;  
• Skontrastowanie stosowanego z umiarem nowoczesnego designu z dzikim charakterem ogrodu, unikanie 

estetycznego „skansenu”; 
• Dostępność - „rezerwat”, gdzie można wszędzie zajrzeć;  
• Rozwiązania technologiczne wkomponowane w zieleń, nie dominujące nad zagospodarowaniem; 

 

Funkcje: 

 

• Priorytet dla natury, procesów i funkcji ekologicznych; dopuszczenie sukcesji na fragmencie terenu;  

• Program i osprzęt edukacyjny nie może być dominujący w zagospodarowaniu terenu; 

• Ograniczenie funkcji rekreacyjnej do minimum jak spacery (będzie to odróżniać ofertę programową 
Ogrodu od Bulwarów); 

• Wprowadzenie różnych form retencji; rezygnacja z formy rzeźbiarskiej zbierającej wodę;  
• Pawilon 512 miejscem edukacji ekologicznej.  

 

Orientacja na proces powstawania ogrodu, a nie wyłącznie na „produkt końcowy” - monitorowanie 

rozwoju ekosystemu na terenie, obserwowanie zmian jako forma edukacji (np. „spis lokatorów” ogrodu przed, w 

trakcie i w kolejnych latach po przebudowie, monitorowanie wzrostu stopnia zacienienia wraz ze wzrostem drzew 

i krzewów, zmian temperatury, wilgotności, siły wiatru, hałasu).  

 

 

 

 

 

 

 

5. Koncepcja zagospodarowania terenu – załączniki rysunkowe 

 

Załączniki rysunkowe:  

• mapy; 

• wizualizacje. 
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Widok od strony frontowej, oprac. Beata Kubicka-Harań. 
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 Widok od strony parkowej, oprac. Beata Kubicka-Harań. 
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Widok aksonometryczny od strony południowo – wschodniej, oprac. Beata Kubicka-Harań. 


