
  

WARSZAWSKA



  

Oddziaływanie skarpy

 Czynnik założycielski Jazdowa i Starej Warszawy

 Lokalizacja okazałych siedzib królewskich, 
szlacheckich i mieszczańskich

 Walory krajobrazowe

 Historyczny podział miasta na dwie części:  

bogate Śródmieście i biedne (zalewowe) Powiśle

 Koncepcja „Alei Na Skarpie” w międzywojniu

 Nazwa periodyku Biura Odbudowy Stolicy po II 
wojnie światowej



  



  



  

Odkryj Skarpę!
Koncepcja ścieżki rekreacyjno-turystycznej



  

Ścieżka rekreacyjno-turystyczna

Głęboko wierzymy, że obszar Skarpy 
Warszawskiej może stanowić realną alternatywę 
dla Traktu Królewskiego oraz bulwarów wiślanych 
zarówno w ofercie kierowanej do mieszkańców 
Warszawy, jak również do odwiedzających ją 
turystów. 

Porównywalne powierzchnie oddziaływania tych 
terenów pozwalają sądzić, że dzięki 
przemyślanemu wykorzystaniu potencjału Skarpy 
stanie się ona wobec wymienionych obszarów 
konkurencyjna.





  

Ścieżka rekreacyjno-turystyczna

Naszą propozycją jest trasa umożliwiająca 
równolegle: aktywny wypoczynek i zapoznanie się 
z historią punktów charakterystycznych 
znajdujących się na Skarpie Warszawskiej. Opisany 
przez nas odcinek modelowy ma 1,3 km długości, 
a całość wraz z możliwym wydłużeniem w 
kierunkach północnym i południowym – ponad 4,5 
km.



 

4,5 kilometrowa trasa 
ciągnąca się od Zamku 
Ujazdowskiego do 
punktu widokowego 
przy Kościele 
Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny 
na Nowym Mieście.



  

Ścieżka rekreacyjno-turystyczna

Koncepcję tę opieramy na kilku 
charakterystycznych pomysłach przestrzennych, 
modyfkujących dotychczasowe założenia 
dotyczące Skarpy. Naszym celem jest zachęcenie 
do spędzania wolnego czasu na tym obszarze 
większej niż dotąd ilości osób poprzez 
wzmocnienie funkcji komunikacyjnej ścieżki przy 
jednoczesnym zachowaniu klasycznych walorów 
parkowych przestrzeni Skarpy.



  

Ścieżka rekreacyjno-turystyczna

Ławki to niezbędny element każdego obszaru 
parkowego. Tereny Skarpy posiadają jednak 
niezwykłe możliwości zaprojektowania ich na 
nowo w sposób nietuzinkowy i potencjalnie 
atrakcyjny. Umiejscowione bezpośrednio w 
zboczu Skarpy zapewnią zaskakujące widoki i 
wypełnią tę część miasta niespotykanym gdzie 
indziej elementem małej architektury. 



  

Ścieżka rekreacyjno-turystyczna

Konieczne wydaje się również ustawienie większej 
ilości ławek w klasycznym wydaniu. Wszystkie 
powinny być wyposażone w kody QR bądź 
pokrewne rozwiązanie umożliwiające 
komunikację z cyfrową aplikacją dostarczającą 
dodatkowych informacji o danym punkcie 
charakterystycznym.



  

Ścieżka rekreacyjno-turystyczna

Pożądanym elementem propozycji jest 
podwyższenie standardu nawierzchni 
przynajmniej tych alejek parkowych, które będą 
współtworzyć główny bieg ścieżki. Proponujemy 
jej podział na część rekreacyjną m.in. dla biegaczy i 
rowerzystów oraz część spacerową, 
przeznaczoną dla skuszonych w to miejsce 
walorami przyrodniczymi i edukacyjnymi.



  

Ścieżka rekreacyjno-turystyczna

Wyposażenie proponowanej ścieżki w system 
informacji jest najważniejszym założeniem 
propozycji. System ten powinien być zespolony z 
Miejskim Systemem Informacji. 

Podzielony został on na dwie zasadnicze części:

Tablice informujące o punktach 
charakterystycznych znajdujących się na ścieżce

Kierunkowskazy zapraszające na ścieżkę z 
zachodu (Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży) i 
wschodu (Powiśle, Solec)



  

Ścieżka rekreacyjno-turystyczna

Wzornictwo tak kierunkowskazów, jak i tablic 
informacyjnych pozostaje kwestią otwartą.

W naszym gronie braliśmy pod uwagę 
skomponowanie ich w formach nawiązujących do 
wykreowanych naturalnie, jak np. głazy 
narzutowe czy skamieliny, albo w formie sztuki 
współczesnej, tworząc tym samym dodatkowy 
walor w postaci otwartej galerii artystycznej.

Ważnym czynnikiem decydującym o ich formie jest 
wpisanie się w kontekst otoczenia.



  

Park Ujazdowski



  

Jazdów



  Frascati / Prusa



  

Ścieżka rekreacyjno-turystyczna

Wyznacznikami powstałego systemu 
informacyjnego powinny być czytelność i 
zwięzłość przekazywanych treści. 

Ponadto może ów system pełnić również funkcje 
terenowej gry miejskiej.



  



  

1965



  

Centralny Park Kultury im. Rydza-
Śmigłego

Park powstał w latach 1952-1964 wg projektu Aliny 
Scholtzówny, Zygmunta Stępińskiego, Longina 
Majdeckiego i do roku 1992 nosił nazwę Centralny 
Park Kultury, który opierał się na adaptacji i 
modernizacji historycznych założeń pałacowych i 
parkowych położonych na skarpie i przekształceniu 
ich w miejskie tereny wypoczynkowo-rekreacyjne.



  

Aleja Na Skarpie

Jedno z najciekawszych i zarazem niespełnionych 
zamierzeń związanych ze Skarpą Warszawską. 
Pomysł sięga czasów I wojny światowej; zakładał  
wytyczenie wzdłuż górnej krawędzi Skarpy nowej 
osi kompozycyjnej Śródmieścia, będącej 
połączeniem bulwaru i eleganckiej alei 
spacerowej, obrzeżonej pasami zieleni. Miała się 
zaczynać na Sewerynowie i dalej biec na tyłach 
Muzeum Narodowego, Sejmu, Ujazdowa, 
Puławskiej aż do Królikarni.



  



  



  



  

Pałace Branickich

Pod koniec XVIII wieku w miejscu tym znajdował się 
założony przez księcia Kazimierza Poniatowskiego 
ogród zwany "Na Górze", zaprojektowany przez 
Szymona Bogumiła Zuga. W 1779 roku według jego 
projektu wybudowano tu letni pałacyk, znajdujący 
się dziś przy al. Na Skarpie - Biały Pałacyk na Frascati. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ogr%C3%B3d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szymon_Bogumi%C5%82_Zug
http://pl.wikipedia.org/wiki/1779
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aleja_Na_Skarpie_w_Warszawie&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82y_Pa%C5%82acyk_na_Frascati


  

Willa Pniewskiego

W latach 1934-35 architekt Bohdan Pniewski 
dokonał znacznej przebudowy i adaptacji budynku 
dawnej loży masońskiej na swoje mieszkanie i 
pracownię.

Od 1966 roku willa pełni rolę siedziby Muzeum 
Ziemi.



  



  

Żurawka

Wąwozem biegnącym ul. Książęcą uchodziła do 
Wisły struga – Żurawka. Zbierała wodę ze źródeł 
przy ul. Kruczej i Brackiej. Rzeczka ta płynęła z okolic 
dzisiejszych ulic Lindleya, Oczki i Nowogrodzkiej, 
gdzie znajdowała się podmokła łąka zwana 
Żurawieńcem. Płynęła środkiem ul. Żurawiej, która 
zapewne wzięła nazwę od imienia strugi. 



  



  



  



  

Ogrody „Na Książęcem”

Ogród "Na Książęcem" zaprojektował dla księcia 
podkomorzego Kazimierza Poniatowskiego  latach 
1776-1779 architekt Szymon Bogumił Zug. Był to park 
rezydencjonalny o charakterze sentymentalnym, 
pięknie położony - częściowo na urozmaiconym 
terenie skarpy warszawskiej, a częściowo już na 
terenie płaskim. Składał się z części geometrycznej, z 
aleją główną i tarasami usytuowanymi na skarpie 
oraz z części bardziej dzikiej, naturalnej, z niewielkim 
stawem i wyspą. 



  

1786



  

Ogrody „Na Książęcem”

Park ozdabiały budowle tzw. małej architektury, 
m.in. Domek Imama, minaret, który przetrwał do 
1944 r., Pawilon Chiński, loża masońska (po stronie 
południowej) oraz - w skarpie, pod ziemią - rotunda 
zwana Elizeum. W Warszawie opowiadano legendy o 
wspaniałościach i zbytkach książęcych ogrodów - 
podobno były tam oranżerie, z których na stoły 
księcia trafały ananasy i inne egzotyczne owoce, a 
na wysepce na stawie, w tzw. małpiej kolonii 
hodowano małpy.



  



  

Elizeum

Budowla  w typie maison de plaisance (domu 
przyjemności), jedynym z zachowanych pawilonów 
ogrodowych wchodzących w skład kompleksu 
ogrodu na „Książęcem”. Elizeum było 
zakomponowane na planie centralnym, zamknięte z 
czterech stron półkolistymi niszami i przykryte 
kopułą udekorowaną wewnątrz sztukaterią. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Maison_de_plaisance
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sztukateria


  

Elizeum

Część centralną na dwóch kondygnacjach obiegały 
korytarze ze sklepieniem kolebkowym. Wnętrze 
doświetlone było kiedyś przez okrągły otwór w 
sklepieniu, na którym stała zewnętrzna latarnia na 
rzucie ośmioboku, o kształcie przypominającym 
pawilon chiński. Pierwotnie do Elizeum prowadziło 
wejście przez sztuczną grotę.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sklepienie_kolebkowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pawilon_chi%C5%84ski_(Sanssouci)


  



  



  



  



  



  



  



  

PKP Warszawa Powiśle

Przystanek początkowo miał się nazywać Warszawa 
Skarpa. Wybudowano go w latach 1954-1963, według 
projektu Arseniusza Romanowicza i 
Piotra Szymaniaka. W trakcie budowy rozebrano 
część zabytkowych neorenesansowych pawilonów 
przy wiadukcie mostu Poniatowskiego, co jednak w 
pewnej mierze zostało zrekompensowane wysoką 
jakością architektoniczną nowego budynku, a 
szczególnie niebanalnym kształtem zadaszeń 
peronów. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Arseniusz_Romanowicz
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Piotr_Szymaniak&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Neorenesans
http://pl.wikipedia.org/wiki/Most_Poniatowskiego


  

Smolna 8

19-piętrowy wieżowiec stojący na miejscu 
przedwojennego Instytutu Oftalmicznego, 
zaprojektowany w 1964 roku przez 
Jana Bogusławskiego i Bohdana Gniewiewskiego. 
Budowę wieżowca zakończono w 1976 roku. Był to 
jeden z pierwszych wysokościowców w Warszawie. 
Początkowo miał być apartamentowcem dla 
cudzoziemców. Mieszkania były sprzedawane za 
dewizy. Najwyższe 2 piętra przeznaczono na 
kawiarnię „Akropol” (później „TopFloor”, obecnie 
zamknięta).

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Bogus%C5%82awski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dewizy


  



  



  



  



  



  



  



  

Vauxhall, czyli Foksal

W 1776 urządzono w tutejszych ogrodach miejsce 
rozrywki dla zamożnych mieszkańców Warszawy, 
nadając mu angielską nazwę "Vauxhall", będącą 
określeniem istniejącego ogrodu w Londynie. 
Otwarcie nastąpiło 15 maja tego roku – ogród czynny 
był w czwartki i niedziele, w 4 pawilonach 
symbolizujących pory roku znajdowała się 
gastronomia, jedzenie można było nabyć też w 
namiotach. Wstęp kosztował 4 złote, 8 zł zaś wstęp 
do pawilonu, gdzie odbywały się przedstawienia 
teatralne, koncerty i popisy ekwilibrystyczne. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1776
http://pl.wikipedia.org/wiki/Vauxhall_(Londyn)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Londyn
http://pl.wikipedia.org/wiki/15_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gastronomia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr
http://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert


  

Vauxhall, czyli Foksal

Ogród był iluminowany, szczególnie z okazji balów i 
redut. Wszystkiemu towarzyszyła muzyka w 
wykonaniu dobrej orkiestry.

10 maja  1789 Jean-Pierre Blanchard dokonał w tym 
miejscu pierwszego w Warszawie lotu balonem. 
Innym razem linoskoczek i konstruktor 
Jordaki Kuparentko wzniósł się na balonie 
wykonanym z afszów teatralnych, a powietrze 
podgrzewało palące się łuczywo.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bal_(zabawa)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Orkiestra
http://pl.wikipedia.org/wiki/10_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/1789
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Blanchard
http://pl.wikipedia.org/wiki/Balon
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jordaki_Kuparentko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powietrze
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81uczywo


  

1808



  



  



  



  

Pałac Gnińskich

Przy ulicy Tamka 41 są właściwie dwa zabytki. 
Potężny mur to pozostałość zamku Ostrogskich - 
nigdy nieukończonej rezydencji, której budowę 
rozpoczęto w 1597 r. kasztelan krakowski ks. 
Janusza Ostrogskiego. Natomiast stojący na szczycie 
gmach, zrealizowane około 1681 r. dzieło Tylmana z 
Gameren, tak naprawdę nie jest pałacem, tylko 
ozdobnym pawilonem kuchennym właściwego 
pałacu podkanclerzego koronnego Jana Gnińskiego. 



  1956



  



  

Zmiany jakościowe
w przestrzeni Skarpy Warszawskiej



  

Zmiany jakościowe w przestrzeni

Uporządkowanie małej architektury i nadanie jej 
wspólnych mianowników przy ścieżce, jak i jej 
zapleczu 

Ujednolicenie nawierzchni ścieżki, składającej się z 
pasa rekreacyjnego przeznaczonego do 
uprawiania sportu i części spacerowej

Wydobycie walorów krajobrazowych, w tym 
zaniedbanych osi widokowych



  

Zmiany jakościowe w przestrzeni

Zapewnienie osobom korzystającym ze ścieżki 
zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego w postaci 
pawilonów usługowych z toaletami (?)

Zapewnienie oświetlenia otoczeniu Skarpy

Wyróżnienia świetlne drzew wzdłuż urwiska 
Skarpy (podświetlenia od dołu koron drzew)

Ustawienie większej ilości ławek przy ścieżce i jej 
otoczeniu



  

Zmiany jakościowe w przestrzeni

Umiejscowienie ławek w łagodnych zboczach 
Skarpy

Wykreowanie jednolitej charakterystyki obszaru 
Skarpy w oparciu o spójny system informacyjny 
kojarzący się z nią jednoznacznie dzięki swemu 
wzornictwu (w powierzchni i na tablicach)

Powiązanie systemu informacyjnego Skarpy z 
Miejskim Systemem Informacji (wyróżnikiem 
zielona kolorystyka)



  



  



  

Źródła

Typowawa, http://typowawa.tumblr.com/

Fotopolska, http://warszawa.fotopolska.eu/

Tożsamość miasta,

http://tozsamoscmiasta.blogspot.com/

Na Skarpie – Droga Kultury, 
http://drogakultury.waw.pl/

● Mapa ścieżki 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zF6K_Ap69sJQ.kUtPaQYzSkNE&usp=sharing

http://typowawa.tumblr.com/
http://warszawa.fotopolska.eu/
http://tozsamoscmiasta.blogspot.com/
http://drogakultury.waw.pl/
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zF6K_Ap69sJQ.kUtPaQYzSkNE&usp=sharing


  

Źródła

● http://zielonanews.pl/
● http://jorbigomez.blogspot.com/
● playfullyanachronistic.tumblr.com
● Jordaki Kuparentko 1808, Bibliothèque nationale 

de France
● Fotografe Skarpy: Piotr Reterski

http://zielonanews.pl/
http://jorbigomez.blogspot.com/


  

Dziękujemy za uwagę.

Wykorzystane materiały i źródła:

Neon "Skarpa" http://typowawa.tumblr.com/

Nagłówek "Skarpy Warszawskiej" http://drogakultury.waw.pl/category/wiedza/

Powojenny plan zagospodarowania Śródmieścia http://tozsamoscmiasta.blogspot.com/

Projekt ścieżki, opracowanie Piotr Reterski, wykonane w Google Maps 
https://www.google.pl/maps/@52.2395002,21.0186817,14z/data=!4m2!6m1!1szF6K_Ap69sJQ.kUtPaQYzSkNE?hl=pl

Współczesne fotografie Skarpy - Piotr Reterski

Fotografie archiwalne -  Fotopolska http://warszawa.fotopolska.eu/

Przykłady ścieżek i ich oznaczeń - http://taylsonmoraes.tumblr.com/ ;

http://www.doooor.com/thread-12283-1-1.html

http://12dhpioruny.manifo.com/

Obraz 

"Widok znad stawu na skarpę w Ogrodzie na Książęcym" Z. Vogel, 1785/1786

Afisz lotu balonowego - Jordaki Kuparentko 1808 - Bibliothèque nationale de France

Grafika Wisła - Skarpa - http://drogakultury.waw.pl/skarpa-warszawska/

Schemat sieci metra uzupełniony o umiejscowienie skarpy - Piotr Reterski

http://typowawa.tumblr.com/
http://drogakultury.waw.pl/category/wiedza/
http://tozsamoscmiasta.blogspot.com/
https://www.google.pl/maps/@52.2395002,21.0186817,14z/data=!4m2!6m1!1szF6K_Ap69sJQ.kUtPaQYzSkNE?hl=pl
http://warszawa.fotopolska.eu/
http://taylsonmoraes.tumblr.com/
http://www.doooor.com/thread-12283-1-1.html
http://12dhpioruny.manifo.com/
http://drogakultury.waw.pl/skarpa-warszawska/


  

Przygotowali:

Martyna Cziszewska

Dorota Pełszyk

Piotr Reterski

Prezentacja powstała na warsztatach „Projektowanie przestrzeni publicznej uwzględniające potrzeby 
osób w wieku 60+ (na przykładzie wybranego obszaru Skarpy  Warszawskiej)”, prowadzonych przez 
Joannę Porębską i Adama Jankiewicza, realizowanych w ramach projektu „Laboratorium miasta: Skarpa 
Warszawska” przez Fundację Culture Shock.

Patron:                                    Partnerzy: 

Projekt współfnansuje m.st. Warszawa
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