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projekt parkletu przy ulicy B. Sawinkowa w Warszawie



Podstawowym polem dla projektowanego systemu warszawskich parkletów jest 
powszechny moduł jednego miejsca parkingowego. Przestrzeń którą zajmuje stojące auto 
zmienia się w niewielką wyspę zieleni.

Proponowany przez nas sposób postępowania : 
W prostokąt 5 na 2,5m wpisana jest siatka złożona z kwadratów o boku 60 cm. Staje się ona 
podkładem, które poszczególne pola są następnie zapełniane zielenią oraz poszczególnymi 
komponentami. W narożnikach modułu stoją drewniane słupy, a rozpięte  pomiędzy 
nimi cięgna stanowią wizualne wydzielenie wnętrza parkletu. Służą one jednocześnie za 
podkonstrukcję dla pergoli oraz linie podwieszenia pnączy.

Użycie powtarzalnych elementów i komponowanie ich na regularnej siatce pozwala 
stworzyć niezliczoną liczbę rozwiązań. Wewnątrz ramy modułu tworzy się przytulne wnętrze. 
Dobierając poszczególne elementy powstają parklety oferujące różnorodny program i 
o różnym udziale zieleni ( byliny stanowią od około 25 do 60 procent powierzchni).  Na 
początek proponujemy dwa rodzaje ławek. Pierwszy typ zawsze występuje w połączeniu z 
pergolą, w której zamontowane są elementy oparcia. Ławka ta zachęca do tego by przysiąść 
na niej chwilę, lub zatrzymać się na dłużej wygodnie wypocząć w cieniu. To rozwiązanie 
proponowane jest także z myślą o osobach starszych. Drugi typ ławki jest niższy od 
poprzedniego, przez co bardziej kamufluje się w zieleni. Może występować  po sąsiedzku z 
trawnikiem. Jest to z myślą  o tych co marzą, aby w mieście zdjąć buty i stopami dotknąć 
trawy. Inne dodatki to stół spotkań z dwoma ławkami naprzeciw siebie. Stół ma podwieszoną 
donicę tak, że na wysokości wzroku znajdują się na przykład kwitnące poziomki lub 
pachnące oregano. Innym elementem jest ławka z pulpitem, pomyślana jako biurko, miejsce 
pracy. Ostatnim elementem są linki z wspinającymi się po nich pnączami. Dzięki nim można 
tworzyć parklety bardziej lub mniej wyizolowane od otoczenia ( w mieście, otoczeniem, 
będzie często hałaśliwa ulica). 

Elastyczność kompozycji sprawdza się zarówno w skali jednego modułu, jak i podczas 
łączenia większej ich liczby w wielomodułowe,  bardziej rozbudowane parklety. Przy 
zestawianiu modułów elementy na linii łączenia (takie jak: słupki w narożnikach i ściany 
pergoli )stają się wspólne dla obu wnętrz.

Opracowany przez nas system, może się również podstawą dla rozwiązań na działkach 



o nieregularnym kształcie. W takich przypadkach, powierzchnia pozostała po wykrojeniu 
prostokąta o wymianach 5x 2,5m  staję się buforem zieleni wokół parkletu. Przykładem 
zastosowania projektowanego systemu jest prezentowany dalej parklet przy ulicy 
Sawinkowa.

W nieregularny obrys działki wpisano pięć połączonych ze sobą modułów. Do środkowego 
modułu zawierającego największą rabatę bylinową można się dostać przechodząc przez 
wejściową pergolę, która ma nasuwać skojarzenie ganku przed domem. Znajdujące się 
wewnątrz niej zacienione ławki są dobrym miejscem do odpoczynku w słoneczne dni. Z tego 
miejsca możemy przejść wąskimi, ceglanymi ścieżkami do otoczonych zielenią mniejszych 
lub większych ławek. Zależnie od nastroju i towarzystwa, możemy wybrać albo jedną z tych 
niższych, tonących w zieleni, albo skierować swe kroki do stolika lub ławki z pulpitem. 
Poczucie wnętrza podkreślają oddzielające parklet od ulicy pnącza chmielu, które miejscami 
stają się zielonymi, półprzezroczystymi ścianami.

Przestrzeń pomiędzy ceglanymi ścieżkami szczelnie wypełniają rabaty bylinowe. Listę 
wybranych do projektu roślin uzupełniają gatunki o różnych rozmiarach i różnych okresach 
kwitnienia. Charakteryzują się m.in. dużą odpornością na trudne dla roślin warunki miejskie, 
takie jak: zanieczyszczone powietrze i zasolona gleba.

Przewidzianym uzupełnieniem parkletu jest niewielki parking na rowery.



Lista bylin: 

1. Salvia nemorosa
2. Sesleria autumnalis
3. Sedum spectacible
4. Nepeta faassenii
5. Tiarella cordifolia
6. Origanum vulgare
7. Armeria maritima
8. Festuca glauca
9. Veronicastrum virginicum
10. Achillea milleafolia
11. Centurea dealbata
12. Gaura lindheimeri
13. Aquilegia vulgaris
14. Duchesnea indica
15. Humulus lupulus



Zastosowanie materiały: 

1. drewno modrzewie 
(wymiary przekroju listew  - 4x4cm)

2. baza słupków z stali emaliowanej
3. stalowe cięgna naciąganie śrubami rzymskimi
4. beton ( ławki jako prefabrykat betonowy)
5. cegła na posadzki 




