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Skarpa Warszawska
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Koncepcja zagospodarowania 
Skweru Wodiczki



Skwer Wodiczki - koncepcja
Obszar 1: przyciągnięcie Warszawiaków; 
uatrakcyjnienie, estetyzacja miejsca 

• Zagospodarowanie terenu: 
• kawiarnia
• scena muzyczna
• Mała architektura

• Cykliczne wydarzenia:
• koncerty muzyczne 

Obszar 2: ułatwienie komunikacji pieszej dla 
każdej grupy wiekowej; przyciągnięcie 
Warszawiaków; uatrakcyjnienie, estetyzacja 
miejsca 

• Zagospodarowanie terenu/działania:
• kładka, łącząca dwa brzegi wąwozu
• renowacja bramy klasztornej

• Cykliczne wydarzenia:
• teatr plenerowy
• przyklasztorny sklepik z warzywami

Źródło: Opracowanie własne; podkład: https://www.google.pl/maps (25.05.2015)



Skwer Wodiczki – stan obecny

• zdjęcie

Źródło: https://www.google.pl/maps (31.05.2015)



Kawiarnia z muzyką na żywo

Obszar 1: SKWER WODICZKI
Źródło: Opracowanie własne; podkład: https://www.google.pl/maps (25.05.2015) Źródło: http://dba-architekci.pl/budynek-malej-gastronomii/ (25.05.2015)



Wizualizacja sceny

Obszar 1: SKWER WODICZKI
Źródło: http://www.appellation-trail.com/2011/07/malibu-wines-socal-sojourn/ (25.05.2015)



Obszar 1: SKWER WODICZKI

Oświetlenie skweru

Źródło: https://www.pinterest.com/pin/318700111102080449/ (25.05.2015) Źródło: http://pl.steepwalls.com/desktop-tapety/owietlenie-wiata-noc-lampa---festiwal-wiata-
podwietlenie-drzew-b-w578238/ (25.05.2015)



Stoliki kawiarniane 
oraz stała infrastruktura parkowa

Obszar 1: SKWER WODICZKI

Źródło: http://bytom.naszemiasto.pl/tag/bytom-park-ludowy.html (25.05.2015)
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Monitoring i zaplecze sanitarne
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Obszar 2: WĄWÓZ – stan obecny 

Źródło: Zbiory własne



Zagospodarowanie wąwozu 

Obszar 2: WĄWÓZŹródło: Opracowanie własne; podkład: https://www.google.pl/maps (25.05.2015)



Rewitalizacja bramy klasztornej

Obszar 2: WĄWÓZ

Źródło: Opracowanie własne



Propozycje wyglądu kładki

Obszar 2: WĄWÓZ

Źródło: Opracowanie własne
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Wodne aranżacje

Obszar 2: WĄWÓZ
Źródło: http://www.shutterstock.com/video/clip-824029-stock-footage-a-small-fountain-in-a-
shopping-center.html (25.05.2015)

Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Meridian_Hill_Park (25.05.2015)
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Spektakl na placu Konstytucji
jako przykład teatru plenerowego 

Przyklasztorny sklepik z 

warzywami

Obszar 2: WĄWÓZŹródło: http://zaczyn.org/starosc-jest-piekna-23-25-lipca-na-placu-konstytucji/ (25.05.2015)

Źródło: http://www.mojswiatmodeli.pl/pl/p/Stragan-z-warzywami,-skala-H0,-
BUSCH-1070/13454 (25.05.2015)



Ścianka wspinaczkowa

Obszar 2: WĄWÓZ

Stan obecny: Docelowa konstrukcja:

Źródło: Zbiory własne

Źródło: www.have-fun.pl (25.05.2015)



Dojście do Skweru Wodiczki ze stacji Warszawa-Powiśle

Źródło: Opracowanie własne



Skarpa widziana 
z drugiego brzegu

Jak przywrócić skarpę Warszawie?



Taras widokowy „Punkt Canaletta” 

Źródło: Opracowanie własne; podkład: https://www.google.pl/maps (25.05.2015)



Propozycje wyglądu pomostu

Źródło: http://naszbaltyk.com/morskie-kadry-antka/863-melexem-do-wydm-czesc-1-lebsko.html (25.05.2015)

Źródło: http://www.marinafactory.com.pl/o-firmie/ (6.06.2015)



Skarpa - nasze marzenia

Stare i Nowe Miasto



Dostęp do obiektów 

Park  Traugutta, multimedialny park fontann, bulwary wiślane – są to obszary 
niedostępne z poziomu Starego i Nowego Miasta. Połączenie stanowią 
zaledwie jedne schody oraz dwie ulice schodzące ze skarpy w dół. Z tego 
powodu tereny pod skarpą  są niewykorzystywane tak jak na to zasługują.

Możliwy dojazd:
• samochodem- można pomarzyć o parkingu,
• komunikacją miejską - dwa autobusy wzdłuż wybrzeża gdańskiego i 

dwa przystanki na żądanie.
Inne linie  mają przystanki w odległości min. 2 km,

• pieszo - dla niektórych marzenie, różnica poziomów ok. 30 m 
stanowi przeszkodę nie do pokonania. 



Mapa marzeń 

Źródło: Opracowanie własne; podkład: http://ztm.waw.pl/mapy.php?c=117&l=1 (25.05.2015)



Marzenie nasze mniejsze

Okólna linia autobusowa pozwalająca na połączenie skarpy z 
podskarpiem  w najpiękniejszym miejscu Warszawy - Starego i 

Nowego Miasta. Plan pokazano na mapie. Autobus 
elektryczny, w pełni ekologiczny (jak np. linii 222) zjeżdżał by 

Bonifraterską, Konwiktorską, Zakroczymską następnie 
Mostową, Długą wjeżdżał by na górę. Przystanki pokrywały by 

się z istniejącymi przystankami.



Autobus elektryczny linii 222 w Warszawie

Źródło: http://wyborcza.biz/biznes/51,100896,16798930.html?i=4 (25.05.2015)



Marzenie nasze większe

Dwie kolejki:

• kolej linowa gondolowa łącząca Stare Miasto z Ogrodem 
Zoologicznym. Piękne widoki na skarpę, Warszawę prawo i 
lewobrzeżną oraz na dziką i uporządkowaną Wisłę.

• kolej zębata panoramiczna na przedłużeniu Franciszkańskiej
z Nowego Miasta, obok istniejących schodów. 



Kolejka gondolowa nad Odrą we Wrocławiu
jako przykład podobnej inwestycji

Źródło: http://www.bryla.pl/bryla/1,85301,13915081,Miejska_kolejka_gondolowa_we_Wroclawiu.html?order=najnowsze (25.05.2015)



Kolejka zębata na górę zamkową w Budapeszcie
jako przykład podobnej inwestycji

Źródło: http://fotoforum.gazeta.pl/zdjecie/1373396,4,7,1365,ikropka3,kolejka-zebata-na-Gore-Zamkowa.html(25.05.2015)



Dziękujemy za uwagę


