
Łącznik

Projekt Zagospodarowania Kopca Powstania Warszawskiego



„Łącznik” – osoba utrzymująca łączność, przekazująca informacje i materiały 
między instytucjami, placówkami lub organizacjami. W odróżnieniu od kuriera lub 
posłańca, którzy mogą mieć do wykonania jednorazowe zadanie, funkcja łącznika 
ma charakter stały i ciągły. 
 
 
 
1. Idea projektu 
 
Głównym założeniem projektu jest połączenie wszystkich elementów funkcjonalnych, urbanistyczno-krajobrazowych 
i zaproponowanego programu społecznego w sposób stały i ciągły w jeden spójnie działający organizm – Park pod 
Kopcem Powstania Warszawskiego. W planowanym programie funkcjonalno-użytkowym dla Parku pod Kopcem 
Powstania Warszawskiego można wyróżnić dwie podstawowe kontrastujące ze sobą funkcje: pierwszą, mająca na celu 
upamiętnienie miejsca i historii Powstania Warszawskiego oraz drugą – rekreacyjno-wypoczynkową. Z tym programem 
wiąże się podział na grupy użytkowników Parku - okolicznych mieszkańców oraz przyjezdnych. Podobnie istniejący 
ekosystem jest również uzupełniany nowymi elementami, łączącymi zastaną zieleń z zagospodarowaniem terenów 
obecnie zdegradowanych. Wszystkie te różnorodne warstwy ideowo-przestrzenne projektu spaja ze sobą sylweta 
Łącznika – usypanego z gruzów zburzonej stolicy Kopca Powstania Warszawskiego.  

 
 

2. Rozwiązania urbanistyczno-krajobrazowe i zasady kształtowania przestrzeni publicznych 
 
Projekt zakład obszary etapowania zgodne z wytycznymi do konkursu. Szczegółowe rysunki etapowania znajdują się na 
planszy nr 3. 
 

• Lokalni i Ponadlokalni – łączenie z terenami sąsiednimi 
Analiza połączeń lokalnych i ponadlokalnych obszaru opracowania pozwoliła zidentyfikować sześć stref wejściowych 
o różnym charakterze. Jednym z założeń projektu jest stworzenie atraktora dla każdej z nich. 
Pierwsze wejście (wszystkie wejścia oznaczono na rysunku PZT oraz aksonometrii) tworzy Plac Reprezentacyjny, 
znajdujący się w etapie IA, prowadzący do Alei Godziny „W” oraz do Alei Armii Krajowej dzielącej teren Parku na dwie 
części. Ze względu na bliskość przystanku komunikacji miejskiej, ul. Bartyckiej, parkingu autokarowego oraz parkingów 
w obiektach kubaturowych to wejście jest przeznaczone głównie dla użytkowników ponadlokalnych (w tym 
zwiedzających, uczestników obchodów oraz użytkowników obiektów sportowych). Atraktorem tego wejścia jest Plac 
Reprezentacyjny. 
Kolejnym wejściem (wejście 2.) jest skwer na przedłużeniu położonych na północ od Kopca terenów oznaczonych 
w MPZP symbolami U/Z2, U/Z3 i U/Z4. Tereny te mogą stać się połączeniem Parku z "Dzielnicą Wisła" - przestrzeniami 
rekreacyjnymi nad Wisłą. Ze skweru zaplanowano wejście na Ścieżkę Historyczną, na której początku znajduje się 
Pawilon Historyczny (ZP1.2). 
Strefa pawilonu ZP 3.5 (wejście 3., na wschód od Kopca) stanowi wejście o charakterze lokalnym, użytkowane głównie 
przez mieszkańców okolicznych osiedli. Zaproponowano tu lokalizację społecznego ogrodu ekologicznego (Centrum 
Ekologii). 
Znajdująca się po południowej stronie Parku arteria komunikacyjna - Aleja Polski Walczącej, wraz z lokalną 
w charakterze ulicą Bluszczańską - prowadzą mieszkańców z nowopowstałych i planowanych zabudowań 
wielorodzinnych po stronie wschodniej Parku wprost na wejście 4., a także do Pawilonu Gastronomicznego (ZP 3.4) 
oraz pozostałych pawilonów wzdłuż alei – woonerfu w południowej części Parku. Woonerf kończy się po stronie  
zachodniej Pawilonem Zabaw dla dzieci (ZP 3.1), który stanowi atraktor wejścia 5. dla użytkowników lokalnych, 
w szczególności z osiedli po południowej stronie Al. Polski Walczącej.  
Dla użytkowników osiedli znajdujących się po zachodniej stronie Parku oraz uczniów sąsiadującej szkoły podstawowej 
zaprojektowano wejście 6. Przebieg dojścia prowadzącego od kładki pieszej nad ul. Czerniakowską i z pobliskiej szkoły 
jest zgodny z kierunkiem osi widokowej na Kopiec z obowiązującego MPZP. Na terenie Parku prowadzi wzdłuż Parku 
Linowego, Placu Zabaw, obiektów sportowych do Amfiteatru.  

 
• Aleje – łączenie terenów sąsiednich przez Park 

Strefy wejściowe są połączone systemem szerokich Alej przeznaczonych do szybszego ruchu, z wydzieloną 
komunikacją kołową (rowery, hulajnogi, rolki). Kręgosłup systemu tworzy Aleja Armii Krajowej (prowadząca od wejścia 
1.), łącząca się z Aleją batalionu Oaza (wejścia 3. i 5.), Aleją grupy Kampinos (wejście 4.) oraz Aleją Orląt (wejście 6.). 
Struktura ta pozwala między innymi dzieciom i młodzieży z terenów nowych osiedli po stronie wschodniej na sprawne 
i bezpieczne dojście lub przejazd rowerem do istniejącej szkoły podstawowej po zachodniej stronie projektowanego 
obszaru. Rozwiązanie to przybliża również pozostałych mieszkańców tych terenów do centrum miasta. Aleje nie ingerują 
w część Parku służącą upamiętnieniu historii Kopca i Powstania Warszawskiego. Umożliwiają również obsługę 
techniczną Parku i zaprojektowanych obiektów kubaturowych. 
 

• Pętla –  łączenie funkcji na terenie Parku 
Funkcje wynikające z programu użytkowego Parku mają bardzo często różny charakter, a umieszczanie ich obok siebie 
w niektórych przypadkach jest wręcz niepożądane. Kopiec Powstania Warszawskiego tworzy naturalny bufor między 
nimi. Dlatego funkcje o odmiennym charakterze umieszczono po przeciwległych stronach wzgórza. Przykładem może 
być tu Ścieżka Historyczna prowadząca na Kopiec, której kontrapunktem jest znajdująca się po przeciwnej stronie 
Ścieżka Ekologiczna. Dzięki tej różnorodności oraz kontrastom Park spełnia potrzeby i wymagania zarówno 
użytkowników lokalnych jak i ponadlokalnych. Wszystkie funkcje i punkty programu użytkowego połączone są Pętlą 
spinającą całość założenia, będącą jednocześnie głównym ciągiem spacerowym, a także biegowym, projektowanego 
Parku. 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kurier_(transport)


• Obsługa komunikacyjna – łączenia różnych typów komunikacji 
Dostęp do Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego jest możliwy na wiele różnych sposobów: pieszo, transportem 
indywidualnym, grupowym lub zbiorowym. Nie przewidziano możliwości wjazdu użytkowników samochodami na teren 
Parku. Parkingi dla samochodów osobowych  - naziemne i w obiektach kubaturowych - zlokalizowano przy wejściach 
od strony ul. Bartyckiej oraz Alei Polski Walczącej, wzdłuż zachodniej granicy Parku, a także wzdłuż projektowanej ulicy 
lokalnej 6KDL. Zmaksymalizowano liczbę miejsc parkingowych w obiektach kubaturowych w celu ograniczenia liczby 
miejsc parkingowych naziemnych. Parking dla autobusów, wykorzystywany głównie przez uczestników obchodów, 
zwiedzających i użytkowników obiektów sportowych, znajduje się przy pawilonie sportowym. 
Na Kopcu, a więc na Alei Godziny „W”, Ścieżce Historycznej, Placu na szczycie Kopca, Ścieżce Ekologicznej ze 
względu na charakter tam zaplanowanych funkcji przewidywany jest głównie ruch pieszy. Dopuszczono rekreacyjny 
wjazd (i zjazd) na szczyt Kopca rowerem Ścieżką Historyczną. Dojście na Plac na szczycie Kopca dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo oraz dojazd obsługi technicznej uroczystości odbywać się będzie Ścieżką Historyczną. 
Prostokreślność położonych u stóp Kopca Alej oraz ich nawierzchnia (wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna 
związana żywicą epoksydową) sugerują użytkownikom, iż są przeznaczone do szybszego ruchu po Parku. Planuje się 
tu rozdzielenie ruchu pieszego i kołowego (rowerów, rolek, hulajnóg, etc.). Na Pętli, która łączy wszystkie funkcje 
rozmieszczone w Parku, zakłada się współdzielenie pasa ruchu przez wszystkie dopuszczone w parku sposoby 
komunikacji. Spowolnienie tego ruchu nastąpi przez meandrujący sposób prowadzenia Pętli i ukształtowanie 
nawierzchni (nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna). 
 

• Dostępność – łączenie bez barier 
Park i obiekty bez barier architektonicznych. Bezpieczne ścieżki i aleje dla wszystkich użytkowników w każdym wieku. 
Na wszystkich alejach i ścieżkach poprowadzone ścieżki dotykowe dla osób niedowidzących. Tablice informacyjne także 
ze wskazówkami w języku obrazkowym i opisami w alfabecie Braille’a. W części historycznej i ekologicznej Parku 
sugeruje się zastosowanie systemu (np. opartego o GPS) umożliwiającego odsłuchanie informacji przez telefon. Na 
terenie całego parku psy asystujące są mile widziane. Toalety publiczne i w obiektach kubaturowych przewidziano jako 
dostępne dla osób niepełnosprawnych i rodziców z dziećmi. Brzegi zbiorników wodnych zaprojektowano jako 
bezpieczne dla dzieci (łagodny spadek, roślinność). 
 

• Plac na szczycie Kopca Powstania Warszawskiego – łączenie symboliczne 
Elementem spajającym całe założenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego jest Plac z pomnikiem Polski 
Walczącej na szczycie Kopca. Plac jest zakończeniem Alei Godziny „W” mającej swój początek na Placu 
Reprezentacyjnym. Ze szczytu Kopca i wieży roztacza się widok na Park oraz panoramę Warszawy. Na Placu łączą się 
Ścieżka Historyczna z Ekologiczną. Użytkownicy prowadzeni Ścieżką Historyczną przez tragiczne wydarzenia 
Powstania Warszawskiego przechodzą przez symboliczny łącznik jakim jest Plac do obserwacji świata, o który walczyli 
Powstańcy. 
 
 
3. Plan Zagospodarowania Terenu i Architektura – łączenie rozwiązań urbanistyczno-

krajobrazowych, architektonicznych i programu społecznego 
   

W zagospodarowaniu parku można wyróżnić trzy odmienne strefy funkcjonalne. Pierwszą z nich jest Park Akcji „Burza” 
(ZP1), drugą sportowa, głośniejsza w charakterze strefa ZP2 oraz ostatnia, rekreacyjno-ekologiczna strefa ZP3. 
 
Park Akcji „Burza” (teren ZP1): 

• Reprezentacyjny Plac Wejściowy 
Trójkątny plac położony u stóp Kopca przy ul. Bartyckiej. Główna aleja Parku – Aleja Armii Krajowej dzieli go na dwie 
strefy: skwer i plac stanowiący wejście na Aleję Godziny „W”. Na placu rozpoczynać się będą uroczystości i pochód 1-go 
sierpnia, prowadzący na szczyt Kopca. Materiały na posadzce to płyty betonowe na głównym ciągu przemarszu 
i ciągach komunikacyjnych oraz wodoprzepuszczalna nawierzchnia mineralna w pozostałej części placu. Regularnie 
rozmieszczone na placu drzewa chronią przed słońcem. Skwer stanowi bufor między miastem i parkiem. Formy 
nasadzeń pojawiające się na nim i elementy małej architektury tworzą mniej formalną przestrzeń zapraszającą do parku. 

 
• Aleja Godziny „W” 

Aleja Godziny „W” ma formę schodów terenowych z kamienia naturalnego (płyty granitowe) w tunelu drzew, 
prowadzących na szczyt Kopca Powstania Warszawskiego. W założeniu stanowi miejsce kontemplacyjne. Wzdłuż jej 
biegu znajduje się stalowa ścianka oporowa, pełniąca jednocześnie funkcję balustrady. Na jej powierzchni przewidziano 
możliwość upamiętnienia Powstańców np. w formie tablic i miejsc na znicze. Liczba spoczników jest równa liczbie 
tygodni trwania Powstania Warszawskiego. Na stalowej ścianie oporowej w sąsiedztwie każdego spocznika planowane 
jest opisanie przebiegu każdego z tych tygodni. Ze względów funkcjonalnych na wybranych spocznikach ustawiono 
ławki do odpoczynku. Planowane jest przeniesienie istniejących krzyży do Pawilonu Historycznego.  
 

• Plac na szczycie Kopca 
Okrągły plac na szczycie Kopca z nawierzchnią z kamienia naturalnego (granit). Istniejący pomnik wpisany 
w promieniście rozchodzące się okręgi. Dwustronne ławki, okalające plac, zapewniają widok w stronę Pomnika oraz na 
Warszawę. Zaplanowano miejsce na palenisko przed Pomnikiem (zasilane zbiornikiem z gazem). Z Placu możliwe jest 
wejście na wieżę widokową, znajdującą się na tym samym poziomie. Jest ona schowana w zieleni, tak aby nie 
konkurować z samym Pomnikiem. Z wieży widokowej roztacza się widok na panoramę Warszawy. 
 

• Ścieżka Historyczna 
Start ścieżki zaplanowano przy Pawilonie Historycznym. Jej przebieg bazuje na projekcie zagospodarowania Kopca 
z 2005 r.(załącznik do konkursu). Ścieżka realizuje program edukacyjny – m.in. przedstawia odkrywki Kopca, upamiętnia 



osoby związane z Powstaniem, eksponuje głaz Konstytucji 3-go Maja oraz prowadzi przez punkty widokowe. Wykonana 
jest jako droga z wodoprzepuszczalną nawierzchnią mineralną związaną żywicą epoksydową na podbudowie 
dostosowanej dla ruchu pojazdów obsługujących obchody Rocznicy Powstania Warszawskiego. Na najwyższym 
punkcie, przy wejściu na wieżę widokową, znajdują się dwa miejsca postojowe dla obsługi technicznej uroczystości. 
Ścieżki historyczna i przyrodnicza łączą się na szczycie Kopca. 
 

• Pawilon Historyczny 
Stanowiący wejście do parku od strony ul. Bartyckiej, parterowy pawilon zaprojektowany został jako pierwszy punkt na 
Ścieżce Historycznej. Jego usytuowanie uwarunkowane zostało chęcią podkreślenia zielonej osi łączącej Park z Wisłą, 
która łagodnie przechodzi w Ścieżkę Historyczną prowadzącą na szczyt Kopca. Forma budynku odzwierciedla 
podstawowe założenia projektu wg których wewnętrzna wystawa stanowi integralną część Ścieżki Historycznej, 
zapraszając zwiedzającego do jej obejrzenia. Projektowany obiekt realizuje przewidywany program funkcjonalny. Części 
techniczne budynku wkomponowane zostały w tektonikę terenu umożliwiając w ten sposób uczytelnienie przebiegu 
ścieżki. Elewacje zostały zaprojektowane jako surowe, minimalistyczne oraz wykonane z materiałów (beton, stal, szkło) 
nawiązujących do elementów małej architektury projektowanych w parku. 
 
 
Teren ZP 2: 
Strefa ZP 2 to najaktywniejsza część parku. Znajdują się tutaj funkcje sportowe oraz rekreacyjne. Na przecięciu Alei 
Orląt z główną Pętlą Spacerową zlokalizowano wejście na Ścieżkę Ekologiczną. W obszarze wydzielonym przez te 
ścieżki oraz przez Aleję Armii Krajowej zlokalizowano Amfiteatr służący m.in. obchodom upamiętnienia Powstania 
Warszawskiego, ale także lokalnym działaniom artystycznym. Został on przeniesiony względem wymogów 
programowych z terenu ZP2.3, gdzie kolidowałby z funkcją sportową. Od strony wejścia 6 ulokowano Plac Zabaw 
przechodzący w Park Linowy łączący Park z terenami szkoły. Plac zabaw zaprojektowano w formie pagórków 
usypanych z ziemi pochodzącej z wykopów spod projektowanych budynków. W południowo-wschodniej części terenu 
umiejscowiono Wielką Łąkę Aktywną, sąsiadującą z polami kwiatowymi. 
  

• Obiekty Kubaturowe: 
Główną ideą w projektowanych budynkach w niniejszej strefie było maksymalne zintegrowanie ich z terenem Parku. 
Z tego względu przyjęły formę lekkich dachów o obłym kształcie będących pochodną koła, wpisujących się naturalnie 
w nowoprojektowaną i przeniesioną zieleń. W każdym z obiektów użytkownik odczuwa bliskość otaczającej je natury. 
Pawilony są cofnięte względem ścieżek oraz flankowane przez grupy drzewa o dużym stopniem przezierności. Poprzez 
wertykalny rysunek fasad i struktur, budynki sprawiają wrażenie jakby były fragmentem otaczającej zieleni. 
 

• Funkcje poszczególnych pawilonów: 

ZP 2.1: 
W północno-wschodniej części terenu zlokalizowano Obiekt Sportowy o dwóch dominujących funkcjach. 
Jedną z nich jest zespół basenowy, natomiast drugą wielofunkcyjna sala sportowa połączona 
z zadaszeniem piknikowo-sportowym znajdującym się na terenie ZP 2.2. Główne wejście do budynku 
zlokalizowano na przedłużeniu skweru Placu Reprezentacyjnego, na przecięciu ścieżek prowadzących przez 
skwer oraz Aleję Armii Krajowej prowadzącą z ul. Bartyckiej. Wszystkie funkcje niewymagające wysokości 
podwójnej kondygnacji zlokalizowano na parterze z zielonym dachem, natomiast sala basenu i sportowa 
zostały przykryte okrągłym dachem o konstrukcji z drewna klejonego. Na piętrze zlokalizowano również 
połączoną z głównym lobby kawiarnię oraz restaurację.  
Część basenowa składa się z basenu sportowego i rekreacyjnego z zespołem SPA mającym własne atrium. 
Na kondygnacji pod okrągłym dachem znajduje się strefa z leżakami oraz zjeżdżalnią. Sala sportowa 
połączona jest z terenem przez widownię. Teren wokół budynku zagospodarowany jest w formie tarasu 
kawiarni od strony pawilonu ZP2.2 i wodnego placu zabaw od strony północnej.  
ZP 2.2: 
W północno-zachodnim narożniku umieszczono zadaszenie sportowo-piknikowe połączone funkcjonalnie 
z restauracją i kawiarnią w Obiekcie Sportowym. Zadaszenie ma formę dwóch połączonych okręgów. Od 
strony południowej ulokowano boisko do koszykówki, od północnej mini boiska do piłki nożnej i stoły tenisowe. 
Obszar pomiędzy funkcjami sportowymi zagospodarowano w formie zadaszenia dla stołów piknikowych.  
ZP 2.3: 
W południowo-zachodnim narożniku znajduje się zadaszenie rowerowe, złożone z czterech połączonych 
ze sobą okręgów. W jednym z nich znajdują się 3 boiska do piłki nożnej, w kolejnym pumptrack dla 
profesjonalistów, a w ostatnim dla juniorów. Program uzupełniają toalety z szatniami. Ostatnia odnoga 
prowadzi na pofałdowany zielony dach z torem dla rowerów cross-country. 

 
 
Teren ZP 3: 
Dominującą funkcją strefy ZP3 jest wypoczynek, rekreacja oraz edukacja ekologiczna. Znajdą się tutaj liczne 
przestrzenie do odpoczynku w zieleni -  łąki rekreacyjne, strefa piknikowa, altany parkowe, ogrody deszczowe, jak i nad 
wodą – plaża czy tężnie. Jest to także przestrzeń do obcowania z dziką naturą, o charakterze kontemplacyjnym. 
Zagospodarowanie terenu stanowią naturalne łąki oraz różnorodnie kształtowana zieleń wysoka, uzupełniona o podesty 
obserwacyjne czy ‘samotnie’. Projektowany staw znalazł się w całości w obszarze działki komercyjnej z możliwością 
realizowania tam funkcji tymczasowych pawilonów gastronomicznych (np. lodziarni, ogródków piwnych). 
Wyeksponowana jest tutaj funkcja ekologiczna, zakładająca wprowadzanie stref natury – ostoi przyrody, uzupełniając 
je o budki lęgowe dla ptaków, domki dla zapylaczy i ule. Znajdować się będą tutaj sad, ogrody społeczne oraz targ 
ekologiczny. 



• Obiekty kubaturowe: 
W południowej części strefy ZP3 zaprojektowano cztery obiekty kubaturowe na działkach wyznaczonych w MPZP. 
Pas przeznaczony na ich lokalizację posiada zróżnicowaną rzeźbę terenu, porośnięty jest obecnie gęstą zielenią. 
Stanowi ona naturalny bufor akustyczny i przestrzenny oddzielający projektowany Park od ruchliwej Alei Polski 
Walczącej. Koncepcja zakłada zachowanie większości istniejącego drzewostanu i zastosowanie wycinek tylko 
w miejscach planowanej zabudowy. Nieznaczne prześwietlenie zieleni od stronu północnej pozwoli na otwarcie strefy 
w kierunku parku. Sposób posadowienia projektowanych obiektów, poprzez odpowiednie ukształtowanie mas ziemnych 
pozwoli na płynne ich wpisanie w zastany krajobraz i zróżnicowaną rzeźbę terenu. 
Obsługę komunikacyjną budynków stanowi ciąg pieszo-jezdny zaplanowany jako przyjazny pieszym woonerf scalający 
ze sobą północną i południową część strefy ZP3. 
Pawilony zaprojektowano jako budynki 1-, 2-kondygnacyjne zwrócone frontem do parku. Ich bryły i elewacje cechuje 
zastosowanie spójnego języka architektonicznego. Obiekty charakteryzują się prostotą formy i wykorzystaniem 
jednolitych materiałów, wśród których dominuje drewno podkreślające ich parkowy charakter. 
 

• Funkcje poszczególnych pawilonów: 

ZP 3.1  
Pawilon Zabaw dla dzieci o funkcji komercyjnej. Jego lokalizacja przy skrzyżowaniu ulic zapewnia mu dobrą 
obsługę komunikacyjną (obiekt będzie miał znaczenie w skali całej dzielnicy – najbliższe są dopiero na 
Górnym Mokotowie lub Wilanowie) oraz czyni z niego atraktor południowo–zachodniego wejścia do parku.  
ZP 3.2  
Zadaszony skatepark wraz z pawilonem, stanowiącym zaplecze dla użytkowników oraz funkcją 
gastronomiczną. Niecki skateparku płynnie wpisują się w istniejące ukształtowanie terenu. Projektowane 
zadaszenie pozwala na całoroczne wykorzystanie obiektu. 
ZP 3.3.  
Centrum Aktywności Lokalnej. Bryłę budynku tworzą przenikające się prostopadłościany tworząc obiekt 
o zróżnicowanej wysokości, zwrócony frontem do Parku. Posiada on szereg funkcji (wraz z przestronną salą 
wielofunkcyjną, pracowniami czy gastronomią), pozwalających na wszechstronne ich wykorzystanie w ramach 
rozwijania aktywności i integracji sąsiedzkiej.  
ZP 3.4 
Dwukondygnacyjny obiekt gastronomiczny, stanowiący integralną część południowo-wschodniej strefy 
wejściowej do parku leżącej na jednej z głównych osi widokowych. Budynek nakierowuje na wejście 4 do 
Parku. 
ZP 3.5 
Pawilon ekologiczny jest elementem wejścia do Parku od ulicy Grupy AK Północ. Został zaprojektowany jako 
zespół budynków rozmieszczający funkcje inspirowane zasadami strefowania w projektowaniu 
permakulturowym. Składa się z obiektu centralnego, spełniającego funkcje edukacyjne i obsługujące, szklarni 
pod uprawę warzyw i owoców, ogrodu społecznego oraz obsługuje rozlokowane w najbliższym sąsiedztwie - 
sad, hodowlę pszczół i jadalnię miejską z targiem żywności ekologicznej. Architektura budynku wtapia się 
w otaczającą zieleń i nie konkuruje z naturą. Budynek w całości zaprojektowany jest jako drewniany. 

 
 
4. Zieleń – łączenie zastanego z nowym 

Miasto wciąż postrzega się jako przestrzeń nieekologiczną, sprzeczną z przyrodą i główną przyczynę jej zniszczenia. 
Natomiast zieleń obecną w mieście kojarzy się ze strukturą uporządkowaną, zaprojektowaną, czyli z przeciwieństwem 
natury. Jednak to obcowanie z naturą daje najwięcej korzyści dla człowieka. Potrzeba częstego kontaktu z przyrodą jest 
niezbędna dla rozwoju człowieka na wielu poziomach: społecznym, psychofizycznym, intelektualnym, emocjonalnym 
i duchowym.  
Projekt zakłada stworzenie parku wydobywającego walory zastanej zieleni w stanie naturalnym, przedstawiając jej 
różnorodność, rozwój i charakter, zapewniając odpowiednie proporcje do miejskich przestrzeni parkowych. 

• Idea – ekogradient  
Projektowany park został podzielony na cztery strefy. Każda z nich posiada odmienną strefę wejściową. Głównym 
założeniem jest płynne przechodzenie (przenikanie się - ekogradient) stref od najmniej zmodyfikowanych (Kopiec), 
do całkowicie zaprojektowanej (teren po magazynach), zapewniając użytkownikom możliwość obcowania z przyrodą 
oraz edukacji w zakresie zróżnicowanych form przyrodniczych, ich rozwoju oraz wartości dzikiej roślinności na terenach 
miejskich. 

• Krajobraz naturalny – las na gruzach miasta 
Strefa krajobrazu pierwotnego, składająca się przede wszystkim z ciepłolubnej i cienioznośnej roślinności leśnej oraz 
muraw kserotermicznych. Obszar jest bardzo bogatym siedliskiem ptaków, nietoperzy, owadów i porostów. W tej strefie 
projektuje się ścieżki w jak najmniejszym stopniu ingerujące w topografię terenu i roślinność. Zakłada się prześwietlenie 
drzewostanu i wprowadzanie gatunków z naturalnych lasów w odległości 5 m od ścieżek, głębiej zmiany w kierunku 
stopniowej przebudowy drzewostanu w ramach naturalnej sukcesji. Zachowane zostaną powalone pnie i konary 
z wprowadzeniem budek lęgowych dla ptaków oraz sztuczne schronienia i zimowiska dla nietoperzy. 

• Krajobraz  półnaturalny – przyroda dawnej wsi 
Strefa krajobrazu półnaturalnego, na miejscu dawnej łąki zarośniętej nawłociami, otoczona gęstymi zaroślami. Strefa 
zlokalizowana jest w przeważającej części w granicach działki komercyjnej, planowanej do realizacji w etapie III. Zieleń 
ma mieć charakter półnaturalny, kontemplacyjny, miejscami rekreacyjny (spacery). Zaproponowano tutaj 



wprowadzenie zbiornika wodnego ze strefą szuwarów i pływającej roślinności wodnej. Kształt zbiornika dostosowany 
został do podziału etapowego Parku celem optymalizacji realizacji inwestycji. Projektowane torfowisko niskie ze 
zmiennowilgotną łąką trzęślicową będą pełnić funkcję ogrodu deszczowego. Dzięki wprowadzeniu licznych gatunków 
roślin obszar ten będzie wyspą różnorodności biologicznej, przywabiającą m.in. ptaki wodne i owady zapylające. 

• Park krajobrazowy – przestrzeń sentymentalna 
Obszar, na którym znajdują się obecnie gęste zarośla, zadrzewienia oraz ogrody działkowe. W projekcie to przestrzeń 
dla rekreacji i odpoczynku w bliskim obcowaniu z zielenią. Planuje się zachowanie jak największej liczby drzew przy 
jednoczesnym, wprowadzeniu odpowiedniego prześwietlenia koron, przesadzenia okazów gatunków wartościowych. 
Znajdą się tutaj polany z murawami rekreacyjnymi oraz trawnikami parkowymi. Mozaika siedlisk łąk, zarośli 
i zadrzewień stworzy atrakcyjne siedlisk ptaków polno-leśnych i owadów zapylających. 

• Krajobraz zielonego miasta – aktywna rekreacja z nutą historii 
Obecnie zurbanizowana strefa pozbawiona roślinności ma w projekcie stać się nowoczesnym krajobrazem 
rekreacyjnym. Zadrzewienia na tym terenie powstaną z wykorzystaniem drzew przesadzonych z innych stref parku. 
Obszar strefy to teren czynnej rekreacji z niskimi murawami rekreacyjnymi, naturalnymi boiskami, parkiem linowym 
i zielonym pump-trackiem na dachu jednego z projektowanych pawilonów. Na drugim ekstensywny zielony dach 
z mozaiką siedlisk spotykanych w innych częściach parku. Na obrzeżach strefy proponuje się zachowanie gęstej zieleni 
leśnej o funkcji izolacyjnej. 

• Ścieżka ekologiczna  
Przewodnim tematem edukacyjnej ścieżki ekologicznej jest sukcesja i inwazja roślinności. Trasa prowadzi przez 
wszystkie strefy zieleni zwracając uwagę na charakterystyczne dla danego obszaru czynniki warunkujące przebieg 
sukcesji ekologicznej. Ponadto w każdej ze stref znajdzie się obszar, na którym wysiane zostaną mieszanki tych samych 
gatunków roślin. Pozwoli to zaobserwować rozwój roślinności warunkowany wpływem różnorodnych czynników (takich 
jak dostępność światła, wody itp.) i ich konkurencję. Wynikiem będą różnorodnie ukształtowane płaty, pochodzące 
z jednakowego składu gatunkowego. Na ścieżce przewidziano także lokalizację banku nasion. Ścieżka wykonana jest 
jako drewniany podest uniesiony nad runem leśnym i terenami parkowymi. 

Szczegółowy opis scenariusza działań w zakresie zieleni znajduje się w załączonej tabeli bioblitz.  

 

5. Rozwiązania proekologiczne – łączenie natury i technologii 
 
• Proekologiczne rozwiązania dla obiektów kubaturowych: 

Budynki zaprojektowano jako energooszczędne przy wykorzystaniu pasywnych rozwiązań, wspomagających ich 
funkcjonowanie. Fasady od strony zachodniej chronione żaluzjami oraz poprzez naturalne zacienienie koronami drzew. 
Zastosowane podcieni w pawilonach w strefie ZP-3. Część dachów zaprojektowanych jako zielone lub wykończone 
jasną nawierzchnią żwirową. Rozwiązanie to zapobiega nagrzewaniu budynków oraz magazynuje wodę deszczową. 
W części budynków przewidziano panele fotowoltaiczne na dachu, pokrywające częściowo ich zapotrzebowanie 
energetyczne. W obiekcie sportowym zaprojektowany duży parking podziemny. Zminimalizowano w ten sposób 
powierzchnię utwardzoną na terenie. W budynkach planuje się wykorzystanie wody szarej z umywalek do spłukiwania 
toalet. Zaproponowano również zastosowanie w budynkach pompy ciepła typu „powietrze-woda”. W obiekcie sportowym 
wspomaga ona dodatkowo wentylację grawitacyjną w porze letniej (schemat na planszy). Dodatkowo planuje się 
w budynkach odzysk ciepła – rekuperację. Obiekty będą zbudowane z materiałów budowlanych, które mogą być 
poddane recyklingowi przez co pozostawiają mniejszy ślad ekologiczny. 

• Proekologiczne rozwiązania dla przestrzeni parkowej: 
− stworzenie buforu akustycznego poprzez zachowanie istniejącej zieleni oraz dodatkowe nasadzenia; 
− zachowanie istniejącego korytarza powietrznego; 
− minimalizowanie wycinki drzew. Przesadzanie istniejących egzemplarzy. Nowe nasadzenia. 
− zastosowanie wodoprzepuszczalnych nawierzchni mineralnych na placu wejściowym oraz ścieżkach parkowych. 

Na placu wejściowym nowe nasadzenia z drzew, które mają zapobiegać nagrzewaniu nawierzchni placu; 
− ogrody deszczowe, niecki bioretencyjne i naturalne niecki wodne (staw). Rozmieszczenie funkcji tak, aby teren 

u podstawy Kopca mógł stanowić naturalny polder zalewowy dla spływających po jego zboczach wód opadowych 
i roztopowych. Retencja wód opadowych bezpośrednio na terenie inwestycji;  

− wykorzystanie wody deszczowej z dachów do podlewania zieleni w parku; 
− recycling drewna z wycinanych drzew: wykorzystany jako materiał elewacyjny oraz do elementów małej 

architektury, placów zabaw. Wykorzystanie gruntu z wykopów do usypania naturalnych wzniesień (np. górki 
saneczkowe); 

− stacje z miejskimi rowerami - propagowanie ekologicznej komunikacji publicznej; 
− propagowanie ekologii poprzez edukacyjną Ścieżkę Ekologiczną; 
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