LABORATORIUM MIASTA: SKARPA WARSZAWSKA – WARSZTATY
URBANISTYCZNE
„SKARPA – PRZESTRZEŃ WSPÓLNA DOBREM WSPÓLNYM czyli
PRZYWRACANIE/ODKRYWANIE SKARPY”
Scenariusz warsztatów myślenia przedprojektowego
Cel:
Stworzenie Mapy/map mentalnych (wyobrażeniowych) Skarpy Warszawy
Lewobrzeżnej, które byłyby czymś w rodzaju międzypokoleniowego
przewodnika od wąwozu Książęcej po Cytadelę pokazującego szereg
wybranych/zidentyfikowanych charakterystycznych znaków dla miejsc i
przestrzeni. Mają one wskazać z jednej strony atrakcje Skarpy (wybrane
subiektywnie przez uczestników), z drugiej bariery utrudniające powszechne
korzystanie z niej (przemieszczanie się nią), wraz z projektami/wizjami ich
pokonania. Mapą mentalna nazywamy prezentację zbioru wyobrażeń
(subiektywnych i zobiektywizowanych) o strukturze rozpoznawanej przestrzeni,
przedstawioną jakimś zdefiniowanym kodem informacyjnym (legendą).
Wstępne założenia:
Ponieważ mówimy o skarpie jako fragmencie całej doliny (dolne tarasy - stok górny taras) warto, w oparciu o wybrane źródła ikonograficzne i kartograficzne,
prześledzić uwarunkowania funkcjonalne, osadnicze i komunikacyjne a także
historyczne sposoby pokonywania samej skarpy. Potencjał dziedzictwa
wydobyty i udostępniony wszystkim użytkownikom podniesie atrakcyjność
przestrzeni publicznej związanej z fenomenem jej krajobrazu. W nawiązaniu do
XX-wiecznych koncepcji „Alei pod Skarpą” i „Alei na Skarpie” można pokazać
współczesne walory jednej i drugiej trasy, a także sposoby ich łączenia
(pokonywania wysokości). To właśnie wspólne (starsi i młodsi uczestnicy
warsztatów) odkrywanie dziedzictwa przestrzeni skarpy, jej walorów
krajobrazowych i rekreacyjnych pomoże znaleźć odpowiednie rozwiązania
projektowe umożliwiające użytkowanie ich przez wszystkich.
Warto nasz teren podzielić na dwa odcinki, które pokażą/wyeksponują walory
dolnego i górnego położenia, a także odpowiednio, problemy związane z
powszechnym udostępnieniem. W przybliżeniu ich zasięg wynika z podziałów
historycznych i związany jest z bliskością/oddaleniem rzeki generującym
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sposoby zagospodarowania. W pierwszym odcinku od wąwozu Książęcej po
wąwóz ulicy Tamki wędrowalibyśmy górą ciesząc się dalekimi widokami i
założeniami przestrzennymi związanymi z koroną Skarpy. Od Cytadeli do
Starego Miasta pokazalibyśmy skalę i walory miasta „na górze” widzianego z
dołu. Zaczniemy od obejrzenia panoramy miasta z praskiego przyczółku mostu
Gdańskiego, przekroczymy rzekę i powędrujemy podskarpiem. Podział ten,
poza uwarunkowaniami fizjograficznymi Skarpy, nawiązuje do XVIII wiecznego
podziału Skarpy od Zamku do Koszar Gwardii Pieszej Koronnej (dzisiejsza
Cytadela) i od Zamku do Koszar Gwardii Pieszej Litewskiej.

Warsztaty powinno
przygotowawczym i
merytorycznego

otwierać pierwsze
organizacyjnym z

spotkanie o charakterze
elementami wprowadzenia

Scenariusz pierwszego spotkania w części organizacyjno-przygotowawczej
1. Przedstawienie się i wstępne ustalenie zasad komunikacji
2. Przedstawienie ogólnych celów warsztatów
3. Rozmowa z uczestnikami warsztatów głównie dotycząca ich oczekiwań i
wyobrażeń dotyczących Skarpy Warszawskiej. Rozmowa z jednej strony
służy wzajemnemu poznaniu się a z drugiej umożliwia sprecyzowanie
oczekiwań prowadzących.
4. Wprowadzenie merytoryczne: Adam Jankiewicz „Dziedzictwo, wartość
kulturowa i potencjał Skarpy Warszawskiej”
• Co przede wszystkim należy wiedzieć o skarpie z perspektywy
kulturowej
• Postrzeganie skarpy w bezpośrednim kontekście dziejów Warszawy
• Weduta Warszawy najważniejsze ze źródeł poznania i identyfikacji
kulturowej Skarpy Warszawskiej
• Inne źródła poznania dziejów, wartości kulturowych i potencjału
przestrzeni kulturowej skarpy w strukturze miasta.
• Skarpa Warszawska najważniejszym fragmentem „Historycznego
Krajobrazu Miejskiego” Warszawy.
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5. Wprowadzenie merytoryczne : Joanna Porębska „Planowanie a Skarpa
Warszawska”
• Okresy lepsze i gorsze w rozumieniu roli skarpy (śmietniki i obrona,
rezydencje i salony, szpitalny margines, nowa ranga w skali planowania
miasta – Tołwiński)
• Odkrycie walorów skarpy plan Różańskiego aleja na skarpie i aleja pod
skarpą
o Wisła i te aleje – oczkiem w głowie Starzyńskiego
o Powojenni planiści
• Potencjał dziś
o Zielona arteria spacerowa
o Obiekty kultury
6. Co i jak będziemy robić
• Identyfikujemy i przywracamy „ukryte” i zagubione wartości
• Tworzymy mapy mentalne poznawanej przestrzeni rozumiane jako
pomysły, projekty, wyobrażenia, przedstawienia…
• Cel zasadniczy map mentalnych Skarpy Warszawskiej to dostępność,
otwartość i udostępnienie skarpy wszystkim mieszkańcom miasta.
• Organizujemy się w grupy 3-4 osobowe i ustalamy wstępnie sposoby
rejestracji i dokumentowania: zdjęcia, film, opisywanie, odręczne szkice
projektów.
• Robimy dwa podejścia plenerowe:
o Od Książęcej do Tamki walory przestrzeni NA SKARPIE
o Od przyczółku mostu Gdańskiego do Podzamcza (panorama i
forsowanie Skarpy) POD SKARPĄ z widokami na skarpę
• Jak wygląda praca
o Deklaracja co chce każdy zespół
o Szkice, spacer, potem krótkie spotkanie w plenerze, albo w naszej
salce, żeby zadeklarowali wkład do mapy mentalnej i co chcą
zaprojektować, potem spotkanie projektowe
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Szczegółowe założenia warsztatów przestrzennych (założenia merytoryczne)
Spotkanie 1 w części merytorycznej

ZROZUMIEĆ SKARPĘ
Dawne źródła i mapy mówią jak „fasada miasta” kształtowała się w
bezpośredniej bliskości rzeki i jej doliny oraz pozwalają dostrzec ślady z
przeszłości czyli dawne elementy scenerii miasta odszukane we współczesnej
przestrzeni.
Szeroki wstęp o roli Wisły i jej skarp w budowaniu współczesnego miasta (praca
na dzisiejszej mapie, na którą naniesiemy najciekawsze, wspólnie wybrane
elementy wynikające z analizy kilku map historycznych i ikonografii (najchętniej
odkrywamy walory dziś zatarte). Próba odpowiedzi na pytanie w jakim zakresie
Skarpa stworzyła i wykreowała Warszawę, czym w istocie była dla
rozwijającego się intensywnie od końca XVI wieku miasta. Czy chroniła,
ułatwiała komunikację, sprzyjała urbanizacji czy była tylko elementem
estetycznym w krajobrazie miast. Równocześnie starsi uczestnicy werbalizują i
przekazują młodszym problemy, które stwarza dla nich przestrzeń publiczna
związana ze skarpą.
Materiały:
Kartografia i ikonografia historyczna (mapy historyczne i panoramy w postaci
prezentacji komputerowej):
Najwcześniejsze weduty Warszawy: konstytucyjna (po 1573 roku),
batoriańska (po 1576 roku) i kolejne powstające w XVII-XIX wieku
Plan Warszawy Israela von Hoppe, panorama Van Botta poł. XVII w.
Plan Tirregaille, panorama 1762
Delineacya Hoża 1771, panorama Baryczkowska 1780
Plan Raucha 1796
Lindley z hipsometrią. 1900
Plan miasta z 1936
Sprzęt:
Ekran, rzutnik, komputer z programem graficznym, ew plansza i flomastry
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Spotkanie 2

GÓRNY TRAWERS SKARPY
Śladami/tropami założeń przestrzennych Skarpy czyli co uda się
dostrzec/odkryć „na górze” między Książęcą i Tamką. Rekonstruowanie
fragmentu górnego „Szlaku Kultury Skarpy Warszawskiej”
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Wędrówka z mapą i wszystkimi narzędziami przekazu (aparaty fotograficzne,
szkicowniki, dyktafony, kamera). Uczestnicy przemieszczają się koroną skarpy
od Książęcej do Tamki. Nanoszenie na mapę i fotografowanie elementów
wartych wyeksponowania i zidentyfikowanych barier ciągłości. Propozycje
koncepcji pokonywania utrudnień i udostępniania atrakcji w pełnym dialogu
międzypokoleniowym. Wspólne omawianie wizji udostępnień trasy i atrakcji
np. wieża widokowa, ale taka, żeby starsi mogli z niej skorzystać, pochylnia z
programem edukacyjnym na wypełnieniu balustrad.
Sprzęt:
Aparaty fotograficzne, kamery, szkicowniki, mapy, historyczna ikonografia.
Spotkanie 3
MODELOWANIE SKARPY
Likwidujemy/znosimy bariery, eksponujemy skarby czyli projektowanie trasy
dla wszystkich.
Werbalizacja projektów i pomysłów dla górnego trawersu skarpy. Zwraca się
szczególną uwagę na elementy dysharmonizujące, obce i destrukcyjne
(przeszkody). Uczestnicy w podgrupach międzypokoleniowych (seniorzy –
juniorzy) przygotowują projekty ekspozycji wartościowych elementów i
koncepcji likwidacji barier. Projekty składają się z prezentacji stanu istniejącego
(zdjęcia), wizualizacji projektu, krótkiego opisu problemu i sposobu jego
rozwiązania. Lokalizacja projektów zostaje naniesiona na mapę i
skomentowana . W wersji elektronicznej (komputer) powstaje pierwszy
fragment trasy z zaznaczenie elementów mentalnie subiektywnie ważnych z
odwołaniami do prezentacji projektów.
Sprzęt:
Ekran, rzutnik, komputer z programem graficznym, ew. plansza i flamastry
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Spotkanie 4

DRUGIE TRAWERSOWANIE SKARPY, EW. DOLNY TRAWERS SKARPY
Miasto „na górze” czyli Wisłą od przyczółka mostu Gdańskiego i wzgórza
„Pięknego Brzegu” (Cytadeli) po Stare Miasto czyli Skarpa od strony rzeki i
podskarpia. Odkrywanie dolnego fragmentu „Szlaku kultury” skarpny
Wędrówka Most Gdański – Stare Miasto. Wychwycenie atrakcji i tajników
warszawskiej „góry” przy wykorzystaniu mapy i wybranych panoram.
Naniesienie na współczesną panoramę ważnych, zgłoszonych przez
uczestników elementów. Wisła jest blisko. Identyfikacja trudności (także z
pokonywaniem wysokości). Różne perspektywy patrzenia na skarpę: z poziomu
lustra wody w rzece ( z ostrogi wiślanej), z poziomy przyczółków mostowych
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(rola i znaczenie mostów wiślanych) i z poziomu podskarpia lewego brzegu.
Dawne i nowe formy zagospodarowania Skarpy Warszawskiej (cytadela, park
Traugutta, fontanny na podskarpiu. Przeprawy wiślane: śladem najdawniejszej
na osi ulicy Mostowej między Stara i Nową Warszawą. Znaczenie kulturowe,
społeczne i polityczne Mostu Jagiellońskiego (Stara Prochownia, Baszta
Mostowa). Sposoby pokonywania skarpy doświadczane osobiście…
Sprzęt
Aparaty fotograficzne, kamery, szkicowniki, mapy, historyczna ikonografia.
Spotkanie 5
DYSKRETNY UROK SKARPY – ODKRYWANIE WARTOŚCI KRAJOBRAZOWYCH
Odsłaniamy/eksponujemy atrakcje/skarby panoramy, odnajdujemy istniejące
lub potencjalne punkty widokowe – projekt: widziane z doliny, widziane spod
skarpy, wybór perspektyw.
Werbalizacja projektów i pomysłów dla górnego trawersu skarpy.
Eksponującego walory skłonu skarpy i podskarpia. Wartościowe elementy i
utrudnienia naniesione na mapę skorelowane z nią szkice projektowe formy
ekspozycji walorów i koncepcji usunięcia utrudnień (formuła analogicznie do
spotkania 3). Analizowanie porównawcze spojrzenia z nad i z pod Skarpy
Warszawskiej, jako element przybliżający syntezę i podsumowania
Sprzęt:
Ekran, rzutnik, komputer z programem graficznym, ew. plansza i flomastry
Spotkanie 6
Podsumowanie i prezentacja projektów
NASZA MAPA MENTALNA (POZNAWCZA, WYOBRAŻENIOWA) SKARPY
WARSZAWSKIEJ
Przewodnik projektowy/międzypokoleniowy
Przywracanie skarpy/odkrywanie skarpy
Na skarpie i Pod skarpą dla każdego.
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Prezentacja wyników warsztatów czyli wspólnej mapy mentalnej, obrazkowego
przewodnika uwzględniającego wszystkie zgłoszone wizje ze szczególnym
uwzględnieniem projektów adaptacji przestrzeni do potrzeb osób 60+.
Wskazane byłyby również bardzo indywidualne prezentacje mentalne
rozpoznanej podczas warsztatów przestrzeni i koncepcji projektowych
likwidacji barier przestrzennych i mentalnych korzystania z walorów skarpy dla
osób 60+. Prezentacja, dyskusja i wprowadzenie ostatecznych korekt.
Podsumowanie i zakończenie warsztatów
Sprzęt:
Ekran, rzutnik, komputer z programem graficznym.
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