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Przestrzeń pomiędzy CNK a Mostem Średnicowym ma stać się 
przedłużeniem istniejącego już Parku Odkrywców i wraz z nim stworzyć 
nowe założenie - Ogród Doświadczeń, w którym mieszkańcy Warszawy 
będą mogli doświadczyć różnego rodzaju aktywności - nie tylko naukowej 
(Park Odkrywców), ale też związanej ze sztuką (Polana Sztuki) oraz sportem 
(Skwer Sportów Miejskich i Eksploratorium dla najmłodszych).

Przestrzeń ogrodu została uzupełniona o funkcje kubaturowe - pawilon 
kawiarniany i miejski dach, których ściany i wnętrza zbudowane są z zieleni 
- dzięki czemu wprowadzenie architektury nie powoduje przerwania 
ciągłości ogrodu. 

PAWILON KAWIARNIANY
Pomiędzy Polaną a Skwerem Sportów Miejskich przewiduje się lokalizację 
pawilonu gastronomicznego, który jednocześnie stanowić będzie  zaplecze 
sanitarne i obsługę skweru sportowego. Podcień wokół obiektu zapewnia 
dużą ilość przestrzeni pod dachem, która może zostać wykorzystana 
nie tylko jako strefa konsumpcji, ale również miejsce do organizacji 
kameralnych wydarzeń czy zadaszony parking rowerowy.

MIEJSKI DACH
Pomiędzy Polaną Sztuki a Placem Świętokrzyskim znajduje się obiekt 
o specyficznej formie i funkcji - Miejski Dach, a właściwie otwarty pawilon 
zbudowany z nadrzecznej zieleni. Porośnięta przez krzewy i pnącza 
stalowa konstrukcja może pełnić wiele funkcji w zależności od pory dnia 
i roku, takich jak np. food market będący zapleczem gastronomicznym dla 
użytkowników bulwaru (targi wieczorne i śniadaniowe), miejsce organizacji 
koncertów, wystaw, zawodów sportowych, pokazów mody, targów 
komercyjnych, lodowiska czy projekcji filmowych. Skala obiektu umożliwia 
wykorzystanie go na potrzeby kilku funkcji jednocześnie, również na wielu 
poziomach. 

Ukształtowanie ścian pawilonu z roślinności o rożnych cyklach 
wegetacyjnych sprawia, że pawilon staje się żywą strukturą, zmieniającą 
się z roku na rok i z miesiąca na miesiąc.

Ze względu na typowo rekreacyjną ofertę usługową w bezpośrednim 
sąsiedztwie nabrzeża powrót życia nad rzekę jest widoczny głównie w letnie 
wieczory i weekendy. Bardziej zróżnicowana struktura funkcjonalna oraz 
przybliżenie zabudowy w stronę  Wisły pozwoli na lepsze wykorzystanie 
terenu w pobliżu bulwaru przez cały rok, o różnych porach dnia.

W projekcie linia miasta przybliża się więc do granicy rzeki, tworząc 
nową, żywą panoramę Warszawy definiując jednocześnie granice 
ogrodu, zaprojektowanego w formie wnętrza urbanistycznego 
pomiędzy Centrum Nauki Kopernik a linią średnicową. 

Propozycja programu funkcjonalnego dla tej części miasta wynika 
z uwarunkowań przestrzennych i infrastrukturalnych terenu, takich jak 
bliskość i dostępność komunikacji miejskiej, ryzyko narażenia na hałas czy 
lokalizacja tunelu Wisłostrady. Przedstawiony na schemacie (rys.1) podział 
funkcjonalny może zostać zweryfikowany w dalszym etapie projektu. 

MIEJSKIE CENTRUM WYDARZEŃ – BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY 
Jednym z obiektów tworzących ścianę miasta jest Miejskie Centrum 
Wydarzeń, czyli budynek o charakterze konferencyjnym, uzupełniony 
o przestrzenie usługowe i przestrzenie pracy.

Obiekty konferencyjne stanowią zazwyczaj mało miejskie struktury – 
funkcjonują okresowo, przyciągając sporadycznie bardzo dużą liczbę 
użytkowników. Ich „dośrodkowy” charakter na ogół ogranicza powierzchnię 
ogólnodostępnej przestrzeni parteru, powodując tworzenie martwych, 
nieaktywnych ścian miasta.

Głównym założeniem koncepcji Miejskiego Centrum Wydarzeń jest 
stworzenie obiektu powiązanego z otaczającym krajobrazem, dlatego też 
strefa techniczna oraz zaplecze sali widowiskowej zostały zorganizowane 
w formie wewnętrznego pierścienia pomieszczeń. Dzięki temu możliwe 
jest zorganizowanie foyer w formie galerii wokół sali, otwartej na miasto. 
Łącznikiem pomiędzy budynkiem a otaczającą go przestrzenią jest także 
wewnętrzny ogród – ogólnodostępna, zadaszona przestrzeń pozwalająca 
na zachowanie istniejących w tym miejscu drzew. Jego całkowicie otwarte 
przyziemie pozwala na swobodny przepływ osób, a ażurowa struktura 
tworzy pierzeję ulicy i ogrodu oraz ściany kameralnego wnętrza, które 
jednocześnie chronią przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

W celu lepszego wykorzystania budynku jego struktura została uzupełniona 
o dodatkowe funkcje, takie jak lokale usługowe oraz kawiarnia/bar 
w parterze, a także przestrzenie co-workingowe na kondygnacji +1 oraz 

Strefa najbliższa rzece, czyli właściwa przestrzeń bulwaru ma zachować 
dzisiejszego ducha miejsca - przestrzeni swobodnej, nieformalnej, 
zielonej, kształtowanej indywidualnie przez twórców sezonowych lokali 
i samych użytkowników, utrzymującej najbardziej wartościowe elementy 
dzisiejszego zagospodarowania (takie jak schodkowe nabrzeże czy lokale 
usługowe w zieleni).

STREFA PAWILONÓW SEZONOWYCH 
Główny taras bulwaru na odcinku pomiędzy Mostem Świętokrzyskim 
a Średnicowym mieścić ma sezonową strefę gastronomiczno – rozrywkową, 
w której pawilony usługowe zlokalizowane są przy kameralnych placach, 
podkreślających oś ulicy Jaracza oraz pasaż prowadzący w kierunku ASP. 
Każdy z pawilonów został zlokalizowany w taki sposób, aby otwierał się na 
teren zieleni, w którym możliwa jest aranżacja różnorodnych aktywności – 
sportowych i rekreacyjnych (np. taśmy do ćwiczenia równowagi – slackline, 
hamaki) czy kulturalnych (np. kameralna scena letnia – koncerty, wykłady)
Inwestycję po stronie miasta stanowić ma przygotowanie terenu dla 
najemców, obejmującą miejsca instalacji obiektów z przyłączami, teren 
zielony oraz zaplecze sanitarne, przewidziane w centralnej części terenu 
jako przestrzeń wbudowana w nasyp ziemny.

STREFA ZIELONYCH TARASÓW
Obecnie Skwer Kahla jest oddzielony od poziomu bulwaru skarpą, która 
stanowi barierę pomiędzy terenami zieleni a rzeką. Koncepcja przewiduje 

zmianąę skarpy o dużym nachyleniu na terenowe, zielone tarasy, 
umożliwiające kontakt pomiędzy różnymi strefami  na całej długości 
bulwaru. Obecnie tego typu schody znajdują się na wysokości Centrum 
Nauki Kopernik – takie rozwiązanie pozwala więc zachować spójność 
koncepcji ogrodu pomiędzy CNK a Mostem Średnicowym.

SCHODKOWE NABRZEŻE
Obecne ukształtowanie nabrzeża w formie tarasów schodów 
zapewnia cenną przestrzeń wypoczynkową, w okresie letnim masowo 
wykorzystywaną przez mieszkańców Warszawy. Koncepcja przewiduje 
zachowanie istniejącej powierzchni betonowych stopni i utworzenie 
dodatkowej przestrzeni do siedzenia poprzez zamianę trawiastego odcinka 
nabrzeża na schodki porośnięte roślinnością łęgową.  W celu poprawy 
komfortu przebywania na bulwarze większych grup znajomych przewiduje 
się utworzenie kameralnych wnętrz poprzez załamania krawędzi stopni. 
Takie mikroprzestrzenie mogą sprzyjać nawiązywaniu relacji i poprawiać 
możliwość dyskusji dla grup złożonych z różnej liczby osób.

Nabrzeże o ścianie pionowej zostało zlokalizowane na wysokości 
przystanku tramwaju wodnego -  w celu poprawy widoczności przystanku 
komunikacji miejskiej przewiduje się zastosowanie grafiki/mozaiki na 
powierzchni ściany informującej o nazwie stacji. Zasada ta może zostać 
powielona na zrealizowanych już stacjach, co pozwoli uzyskać spójną 
i widoczną identyfikację wizualną dla transportu wodnego.

SKWER SPORTÓW MIEJSKICH

Południowy odcinek ogrodu został zaprojektowany jako strefa aktywności 
fizycznej. Bliskość obiektów sportowych planowanych po południowej 
stronie wiaduktu kolejowego pozwoli stworzyć spójny kompleks sportowo - 
rekreacyjny, oferujący aktywność na zasadach zarówno ogólnodostępnych 
(publicznych) oraz komercyjnych. Bliskość rzeki natomiast skłania do 
nadania temu miejscu indywidualnego, wodniackiego charakteru.

Aktywność w każdym w wieku

Pomiędzy linią średnicową a przedłużeniem ulicy Jaracza zlokalizowana 
została strefa rekreacyjna przeznaczona dla osób w różnym wieku. Oprócz 
podstawowego programu skweru sportów (boisko wielofunkcyjne, stoły do 
tenisa itp), przewiduje się stworzenie urządzeń i instalacji nawiązujących 
do tematyki wodnej, jak np. wyścigi kajakowe, wspinanie się na maszt, 
równoważnie przywołujące na myśl sytuację na statku czy ścianki do gry 
w statki. 

EKSPLORATORIUM DLA NAJMŁODSZYCH

Po północnej stronie Skweru Sportów Wodnych została 
zlokalizowana strefa dla dzieci, w której poprzez zabawę 
i aktywność w plenerze najmłodsi mogą odkrywać, jak działa 
świat wokół rzeki. Plac zabaw został ukształtowany w formie 
cieku wodnego, wypływającego z pagórka, meandrującego 
pomiędzy roślinnością nadrzeczną i kończącego swój bieg 
w zbiorniku wodnym. Taki krajobraz stanowi tło do różnych 
aktywności, jak np. zjeżdżanie, wspinanie, budowa mostów, 
skoki, zabawa w piasku, budowa statków i pływających 
obiektów czy zabawa w chowanego wśród  wysokich traw.

Całe założenie plenerowe Skweru Sportów Miejskich 
i Eksploratorium porastać ma zieleń łęgowa - a jej 
zróżnicowane odmiany ukształtowane w formie pasów 
prowadzących do rzeki pozwolą nadać tej przestrzeni 
również charakter edukacyjny. 

POLANA SZTUKI

Na wysokości Akademii Sztuk 
Pięknych, na osi pasażu 
prowadzącego do siedziby 
ASP została zachowana 
otwarta przestrzeń w postaci 
polany - miejsca, gdzie 
może rozwinąć się  sztuka 
w przestrzeni publicznej. Strefa 
plenerowych wystaw, instalacji 
i nieskrępowanej wypowiedzi 
twórców może ujawniać 
się w panoramie miasta - 
powodując jej zróżnicowany 
obraz w czasie.

OBIEKTY SPORTOWE 
– funkcja kontynuuje program 
sportowy   ogrodu i wzbogaca ofertę 
całego bulwaru, jednocześnie nie 
koliduje z okoliczną przestrzenią 
generującą hałas (wiadukt kolejowy, 
Bulwary); możliwe takie funkcje, jak: 
korty tenisowe, squach, basen, hala 
sportowa - częściowo do zrealizowania 
także na dachach); obiekty mogą zostać 
uzupełnione o funkcję hotelową /
biurową;
- lokalizacja jednego z obiektów 
bezpośrednio nad Wisłostradą, 
z możliwością jej przekrycia daje szansę 
na fizyczne przedłużenie tunelu bez 
dodatkowych kosztów wykopu

HOTEL/APARTHOTEL
– atrakcyjna dominanta nad wodą, flankująca 
wiadukt Mostu Średnicowego stanowi 
jednocześnie wartościową przestrzeń pokoi  
hotelowych z widokiem na rzekę; możliwość 
lokalizacji funkcji ogólnodostępnych na różnych 
poziomach (parter budynku, parter wieży 
z wyjściem na taras, ostatnia kondygnacja/
dach); funkcja mieszkalna wprowadzi  stałych 
użytkowników w okolice bulwaru, przy czym 
forma zamieszkania czasowego pozwala 
ograniczyć niedogodności związane z możliwym 
hałasem 
–  inwestycja możliwa do zrealizowania na 
zasadach komercyjnych (obrys działki poza 
tunelem Wisłostrady); 

CENTRUM EDUKACYJNE/
UCZELNIA
 – obiekt publiczny o funkcji związanej 
z nauką/oświatą, który pełni funkcje 
pasażu – łącznika pomiędzy ulicą 
Jaracza a Wisłą (koncepcja zakłada 
brak konieczności przedłużenia  
zachodniej nitki tunelu Wisłostrady 
w kierunku południowym); w związku 
z lokalizacją części budynku nad 
tunelem przewiduje się możliwość 
realizacji inwestycji przez podmiot 
prywatny w ramach partnerstwa 
publiczno – prywatnego lub poprzez 
formułę o charakterze użytkowania 
wieczystego dla gruntu

MIEJSKIE CENTRUM 
WYDARZEŃ 
– obiekt przeznaczony do realizacji 
jako inwestycja miejska; lokalizacja 
bezpośrednio przy placu, przy 
wyjściu ze stacji metra sprawia, 
że budynek jest wyeksponowany 
i łatwodostępny;  położenie 
pomiędzy ważnymi przestrzeniami 
publicznymi generuje potrzebę 
maksymalnego otwarcia obiektu 
we wszystkich kierunkach, które 
realizowane jest poprzez otwarty 
parter oraz wewnętrzny ogród

CENTRUM 
PERFORMANSU 
-  (lub inny obiekt 
o charakterze związanym 
ze sztuką / kulturą / 
nauką); obiekt możliwy do 
zrealizowania ze środków 
prywatnych, służący 
prezentacji wybranych 
zbiorów dzieł sztuki
-  obiekt w tym miejscu 
pozwoli stworzyć ściany 
kameralnego placu i tym 
samym przekształcić 
przestrzeń tranzytową 
w przyjazne miejsce 
spotkań

+2.  Dzięki bardziej zróżnicowanej strukturze funkcjonalnej  z obiektu 
może korzystać znacznie szersza grupa społeczna, o różnych porach dnia 
i roku.

Architektura

Budynek Miejskiego Centrum Wydarzeń stanowi jeden z obiektów pierzei 
miasta od strony Wisły i pełni rolę tła dla charakterystycznego pawilonu 
– zadaszenia  znajdującego się w ogrodzie. Jego reprezentacyjna funkcja 
wymaga jednak indywidualnego projektu, który pozwoli zbudować 
prestiżowy wizerunek tego miejsca. Dlatego jego fasada skomponowana 
jest ze specjalnie zaprojektowanych, ceramicznych elementów tworzących 
z dalszej perspektywy uspokojoną płaszczyznę ściany. Ceramiczne 
kształtki w łukowej formie wypełniają stalową strukturę elewacji, która 
jednocześnie podtrzymuje stropy budynku. Taka zbudowana fasada 
nawiązuje dialog  z historycznymi obiektami sąsiadującej z tym terenem 
Elektrociepłowni Powiśle i nadaje współczesny, wyjątkowy charakter 
pobliskiej przestrzeni publicznej.

WIDOK B - widok z placu przy stacji metra Świętokrzyska

WIDOK C - w kierunku projektowanych obiektów od strony Wisły

MIASTO  

OGRÓD

RZEKA

RYS.1 - Propozycja programu funkcjonalnego miasta

RYS.2 - Propozycja programu funkcjonalnego ogrodu

RYS.3 - Pawilon kawiarniany, Miejski Dach

RYS.4 - Betonowe schodki - miejsca spotkań dla grup składającej się 
z różnej liczby osób

RYS.5 - Trawiaste stopnie - miejsca spotkań grup znajomych w zaciszu 
zieleni
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PLAC/ SKWER MIEJSKI

Obecnie przestrzeń wokół 
Mostu Świętokrzyskiego nie 
jest wyraźnie zdefiniowana i ma 
charakter głównie tranzytowy, 
pomimo ogromnego potencjału 
jak tkwi w bliskości Wisły 
i widoku w kierunku pylonu 
Mostu Świętokrzyskiego 
– dlatego proponowana 
architektura stworzyć ma ramy 
dla kameralnej, przyjaznej 
przestrzeni placu 

dach użytkowy - strefa tańca, bar 
sezonowy

roślinność wnikająca 
do wnętrza obiektu

donica górna

donice dolne

dach: 
pasy zieleni ekstensywnej 

+ doświetlenie

otwarte narożniki  - dostęp z najbardziej 
uczęszczanych kierunków (bulwar, stacja 
metra, ciągi piesze

DACH UŻYTKOWY
wydarzenia na świeżym powietrzu, 
kameralne przestrzenie do spotkań 

i pracy pośród zieleni

ELEWACJA Z CERAMICZNYCH 
KSZTAŁTEK

ochrona przed przegrzaniem

PRZESTRZEŃ PRACY/ 
KONFERENCJI

otwarty plan, z możliwością 
wydzielania mniejszych przestrzeni 

OGRÓD
adaptacja istniejących drzew

WINDA
dostawy sprzętu do budynku/ odbiór śmieci

GŁÓWNA SALA 
otwarta na otaczającą przestrzeń

WINDA/ SCHODY
dostęp do magazynu i zaplecza 

sanitarnego z przestrzeni Dachu Miejskiego


