JAK ODMIENIĆ
SKWER SZYMANOWSKIEGO?
Podsumowanie konsultacji
prezentacja koncepcji

Fot: Wojtek Radwanski

Projekt Rewitalizacji Skweru Szymanowskiego w Warszawie.
Data prezentacji koncepcji : 17.05.2018
Inwestor: Zarząd Praskich Terenów Publicznych w dzielnicy Praga Północ w Warszawie
Projektanci: Konsorcjum firm Jaz+Architekci, Kształtownia,
Konsultacje społeczne: Pracownia Badań i Innowacji Społecznych ‘Stocznia’.
Finansowanie: ze środków przewidzianych na realizację projektów Budżetu Partycypacyjnego
Wsparty merytorycznie przez Centrum Komunikacji Społecznej.

Projekty z Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018 :
1. Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego, autorka Małgorzata Grzegorzewska
2. Szpaler ozdobnych drzew na Szymanowskiego, autor Jakub Rawski
Projekt z Budżetu Partycypacyjnego na rok 2017 (zrealizowany niezgodnie z założeniami projektu):
3. Pawilon na skwerze / Publiczny pokój, autor : Michał Augustyn
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Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego
265 900,00 zł
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Szpaler ozdobnych drzew
na Szymanowskiego
62 500,00 zł

Publiczny pokój
realizacja: 2017 rok

UWARUNKOWANIA
Inwestycja znajduje się na działce numer 33
w planie miejscowym obszaru "Nowa Praga II"

• Teren wpisany jest do rejestru zabytków i z tego
powodu podlega konsultacji z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.
Finalny wygląd skweru może więc zostać
poddany pewnym zmianom w zależności
od wydanej opinii oraz zaleceń konserwatorskich,
takich jak np. układ alejek, typ nawierzchni,
dobór roślinności czy zgody na wycinkę
drzew i krzewów.
• Skwer podlega także pod zapisy Planu
Miejscowego „Nowa Praga II” który określa
wymóg powierzchni biologicznie czynnej
(obecnie niespełniony).

JAK SZUKALIŚMY POMYSŁÓW NA SKWER SZYMANOWSKIEGO

Dwa etapy procesu:
Diagnoza oraz szukanie wstępnych pomysłów
Porównywanie propozycji
W plenerze i na sali warsztatowej
Trzy spotkania otwarte (dyskusja i warsztat)
Cztery odsłony punktu konsultacyjnego
Warsztat plenerowy

Około 80 uczestników warsztatu
+ około 160 rozmówców przy punkcie konsultacyjnym

KLUCZOWE WNIOSKI
Podstawowe deficyty: stan techniczny i zaniedbanie
Mieszkańcy zwracali uwagę, że obecny wygląd i zachowanie skweru rażąco odbiega od
podstawowych standardów
Skwer, a nie park
Mieszkańcy zdają sobie sprawę z ograniczeń przestrzeni - na skwerze znajdzie się miejsce tylko
dla wybranych rozwiązań i elementów infrastruktury. O skwerze trzeba myśleć realistycznie.
Skwer pełni ważną funkcję komunikacyjną - większość użytkowników skweru to przechodnie,
którzy skracają lub umilają sobie drogę, wybierając przejście skwerem (zamiast blokowanymi
przez samochody chodnikami)
Wśród osób, które przychodzą spędzić czas na skwerze dominują krótkie pobyty - przysiadanie
na ławce (czytanie gazety/telefonu, papierosy) lub zabawa z dziećmi
Dłużej przesiadują głównie seniorzy, rodzice z małymi dziećmi oraz problematyczni “stali
bywalcy” (młodsze i starsze osoby, spożywające w różnych porach dnia i nocy alkohol na
skwerze)

Zieleń
Mieszkańcy postulowali gospodarność, czyli jak największe wykorzystanie
istniejącej zieleni (zarówno poszczególnych drzew i krzewów, jak i całych
założeń kompozycyjnych)
Większość mieszkańców wyrażała zrozumienie dla konieczności usunięcia
niektórych topoli. Podkreślano, że decyzje powinny być przemyślane i poparte
ekspertyzami, a ewentualne wycinki musi poprzedzać akcja informacyjna.
Często wskazywanym pomysłem była “zielona ścianka”, oddzielająca strefę zieleni
od parkujących i przejeżdżających samochodów. Zwracano jednocześnie uwagę,
że niewskazane jest tworzenie zaułków - miejsc odseparowanych i poza polem
widzenia z zewnątrz - ponieważ sprzyja do natrętnej obecności “stałych bywalców”
Poparcie zyskał pomysł likwidacji najmniej używanych poprzecznych przejść.
Zwierzęta
Liczni i mocno widoczni są właściciele psów, którzy potrzebują przede wszystkim dostępnych koszy,
umożliwiających wyrzucanie psich odchodów
Pożądanym rozwiązaniem jest utworzenie stref dedykowanych psom oraz takich, do których psy
wchodzić nie mogą (tak by można było bez obaw chodzić i siadać na trawie)
Zdecydowanie mniej liczna (ale mocno odczuwalna) jest grupa osób, który na terenie skweru dokarmiają
ptaki i utylizują jednocześnie resztki jedzenia. Jak zwracają uwagę mieszkańcy, jest to niezdrowe dla
ptaków i nieestetyczne

Mała architektura
Meble miejskie i elementy infrastruktury powinny być ze sobą estetycznie spójne
Na skwerze potrzebne są nie tylko ławki stojące równolegle do chodnika. Oprócz nich
pojawić się powinny ustawienia na przeciwko siebie oraz pod kątem prostym - sprzyja to
nawiązywaniu kontaktu oraz integracji
Śmietniki powinny uniemożliwiać rozgrzebywanie śmieci ptakom, a mieszkańcom
wrzucanie worków z domowymi odpadami. Rozwiązaniem jest wprowadzenie
śmietników z zadaszeniami
Proponowano wprowadzenie niewielkich atrakcji dla dzieci - np. pojedynczych huśtawek
lub innych rozwiązań umożliwiających chwilowe zajęcie małych dzieci zabawą
Postulowano poprawę estetyki budek od strony ulicy Sawinkowa oraz wykorzystanie ich
z korzyścią dla społeczności lokalnej (obecnie pełnią funkcję magazynków)

Dostępność skweru
Mieszkańcy zwracali uwagę, że do większość wejść na skwer nie prowadzą przejścia dla pieszych.
Często wiąże się to z konieczności przeciskania się między parkującymi samochodami
Barierą w wielu miejscach są wysokie krawężniki. Konieczne jest ich obniżenie lub wykonanie
podjazdów, by umożliwić swobodną komunikację osobom o ograniczonej mobilności

KWESTIE SPORNE - ZAGADNIENIE LUB POSTULATY,
KTÓRE STAŁY ZE SOBĄ W SPRZECZNOŚCI

Cisza

Miejsce spotkań

Dla wielu mieszkańców największym problemem są hałasy,

Mieszkańcy potrzebują miejsca do kameralnych

które powodują “stali bywalcy” oraz młodzież urządzająca

sąsiedzkich spotkań i integracji - rozmowy,

na skwerze imprezy. Problem jest szczególnie dotkliwy,

wspólnego spędzania czasu

ponieważ ściany domów dodatkowo je wzmacniają

Wielkie marzenia

Mały skwer

Wielu mieszkańców uczestnictwo w konsultacjach

Głębsza refleksja nad przestrzenią uzmysławiała

zaczynało od składania rozbudowanych propozycji

mieszkańcom, że lista nowych elementów na

na duże inwestycje

skwerze musi być krótka, a co więcej, wiele
propozycji wzajemnie się wyklucza
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KWESTIE SPORNE - ZAGADNIENIE LUB POSTULATY,
KTÓRE STAŁY ZE SOBĄ W SPRZECZNOŚCI
Swobodne chodzenie

Dostępne parkowanie

Mieszkańcy narzekali, że samochody zawłaszczają

Wielu mieszkańców obawia się utraty miejsc parkingowych.

przestrzeń, uniemożliwiając swobodne przemieszczanie się

Byłoby to szczególnie dotkliwe, ponieważ już teraz jest ich

po okolicy. Szczególnie uciążliwe jest na na

w okolicy za mało

skrzyżowaniach ulic

Likwidacja pawilonu

Naprawa pawilonu

Wielu mieszkańców uczestnictwo w konsultacjach

Inni mieszkańcy (a czasem ci sami, w toku dalszej rozmowy)

zaczynało od wyrażenia sprzeciwu wobec obecnej formy

postulowali ratowanie pawilonu: dodanie nowych funkcji

pawilonu. Wiele osób postulowało jego usunięcie, inni

(np. miejsce spotkań z prawdziwego zdarzenia).

składali rozbudowane pomysły na duże inwestycje,

Powoływano się przy tym na brak takich miejsc w okolicy, a

które mogłyby go zastąpić.

także na fakt, że mimo nieudanej realizacji, na projekt zostały
wydane znaczne środki i rozbiórka byłaby prawdziwym
marnotrawstwem. Jednak z obawy o hałasy, mieszkańcy
widzieliby tam raczej miejsce o spokojnym charakterze.
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KONCEPCJA SKWERU

STAN ISTNIEJĄCY
Aktualnie skwer wymaga całościowej modernizacji ze względu na:
• Zły stan techniczny posadzki (pokruszone i nierówne płyty chodnikowe, uszkodzone obrzeża, uszkodzona posadzka przerośnięta
korzeniami drzew istniejących)
• Wyposażenie skweru: nieujednolicone w formie, o niskiej estetyce i złym stanie technicznym (ławki betonowe częściowo bez
siedzisk, oparć, nieujednolicone formą kosze na odpady) oraz w niedostatecznej ilości
• Nieodpowiedni dobór gatunkowy oraz zły stan zdrowotny istniejącego drzewostanu
(gatunki krótkowieczne posadzone w latach 70 XX w., nieodporne na warunki miejskie,
niedostosowane skalą do przestrzeni wnętrza urbanistycznego)- widoczne na kolejnej stronie prezentacji.
• Zniszczone trawniki
• Nieuporządkowane i nie poddane odpowiedniej pielęgnacji układy krzewów istniejących
• Brak ciekawej oferty wypoczynkowej i rekreacyjnej dla użytkowników przestrzeni
• Bariery architektoniczne

Fot: Ksztaltownia

STAN ISTNIEJĄCY

Fot: Ksztaltownia

PROJEKT REWITALIZACJI SKWERU

Uporządkowanie istniejącego drzewostanu
• Wymiana i usunięcie drzew w złym stanie zdrowotnym nie rokujących na przeżycie, stwarzających zagrożenie dla użytkowników
przestrzeni skweru
• Zabiegi pielęgnacyjne na drzewach istniejących (prześwietlenia, usunięcie posuszu, poprawa warunków glebowych)
Wytworzenie szpaleru drzew ozdobnych
•Posadzenie drzew ozdobnych o ażurowych koronach , drobnych jasnozielonych liściach i delikatnych pachnących, kremowych
kwiatach, przebarwiających się w kolorach jasnożółtych jesienią, odpornych na warunki miejskie (w tym zanieczyszczenie
powietrza) dostosowanych skalą i siłą wzrostu do charakteru przestrzeni wnętrza urbanistycznego, dających przyjemny lekki cień w
upalne dni.

Uporządkowanie istniejącego układu masywu krzewów
• Zabiegi pielęgnacyjne na krzewach istniejących, przesadzenia, usunięcie krzewów martwych, w złym stanie zdrowotnym
• Uzupełnienia kompozycji gatunkami istniejącymi (irga horyzontalna, forsycja, dereń, ligustr, tawuła, berberys)
• Dosadzenia krzewów z gatunków ozdobnych tj.: hortensja, lilak meyera, irga lśniąca
Wytworzenie dwóch przestrzeni o charakterze ‘ogrodowym’ w częściach centralnych skweru
na osiach poprzecznych układu
• Kompozycja krzewów ozdobnych w rabatach uzupełniona bylinami (róża okrywowa, irga dammera, hortensja, cis, bodziszek)
• Dosadzenie drzew owocowych z gatunków ozdobnych (jabłoń, grusza)
• Wytworzenie aneksów wypoczynkowych z ławkami na posadzce mineralnej

rys. Maja Stanosz

Modernizacja układu komunikacyjnego wraz z wymianą i uzupełnieniem wyposażenia
• Wymiana posadzki wraz z podbudową oraz obrzeżami (odtworzenie płyt betonowych
35x35 cm zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi)
• Wytworzenie aneksów wypoczynkowych z ławkami na posadzce mineralnej
wzdłuż alei głównej oraz przy alejkach poprzecznych
• obniżenie krawężników w miejscach przejść w ramach usuwania barier w przestrzeni publicznej
• Ustawienie i montaż 21 szt. ławek z oparciem i podłokietnikami, dodatkowo ławy w „pokoju publicznycm”
• Ustawienie i montaż 10 koszy (1 szt. pokój publiczny) na odpadki oraz 3 koszy na odchody psie
• Ustawienie stojaków rowerowych przy ‘pokoju publicznym’
• Ustawienie karmników dla ptaków i tablic informacyjnych
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Wytyczne dotyczące lokali usługowych w pawilonach na skwerze
• Poprawa estetyki i dostępności. Proponujemy usunięcie jednej (mniejszej) budki magazynowej, oraz
zmianę funkcji drugiej. Wprowadzenie możliwości sprzedaży sezonowej lodów czy kawy wpłynęłoby
pozytywnie na całe otoczenie - ożywiłoby skwer oraz wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa i rozwój
stosunków sąsiedzkich.
Należy pamiętać że mieszkańcy są przywiązani do pawilonów i traktują je jak jeden z elementów lokalnej
tożsamości. Jednak należałoby uwzględnić postulat poprawy ich estetyki np. w postaci obsadzenia ich
bluszczem.
Ścieżka równowagi
• Proponujemy stworzenie miejsca dedykowanego dzieciom w postaci ścieżki równowagi z pni drzew.
Skwer nie jest zbyt duży, ani wystarczająco bezpieczny by mógł powstać na nim plac zabaw. Ustawienie
pni drzew na skwerze mogą świetnie posłużyć dzieciom jako miejsce do nawet chwilowej zabawy.
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PUBLICZNY POKÓJ

• Cel: wytworzenie przestrzeni o charakterze ogrodowym, stworzenie miejsca dla wypoczynku i rekreacji oraz ewentualnych spotkań
różnych grup społecznych w otoczeniu kwitnących krzewów i drzew oraz formowanych liściastych i zimozielonych krzewów.
• Dobór wyposażenia: ujednolicony formą i stylem z wyposażeniem całego skweru, drewniane elementy oraz mineralna posadzka zbliżające
przestrzeń do charakteru bardziej swobodnego – ogrodowego.
• Przestrzeń: sprzyjająca zarówno indywidualnemu czy grupowemu niezorganizowanemu wypoczynkowi lub z możliwością
realizacji zorganizowanych form wypoczynku przy udziale stosownych animatorów.
Zieleń wokół pokoju publicznego:
• Otoczenie pokoju publicznego zakłada wytworzenie zieleni o charakterze ogrodowych z różami okrywowymi, hortensjami
i drzewami owocowymi tworzącymi „dach”. W strukturę miękkich kwitnących krzewów i drzew wprowadzono elementy ciętych żywopłotów z irgi i cisu.
Publiczny pokój – co dalej
• Z uwagi na liczne uwagi mieszkańców dotyczące już raz poniesionych kosztów, rozważamy wykorzystanie materiałów tworzących obecnie Pokój.
Drewniane belki konstrukcyjne można użyć do budowy ław, a duże skrzynie „na zioła” po zmianie koloru, mogą uzupełniać go
i wzbogacać o dodatkowe funkcje. Chcemy by Pokój stał się miejscem spokojnej kontemplacji, co bezpośrednio wynika
z większości przekazywanych uwag. Projekt oprócz drzew owocowych ,krzewów i niskiej zieleni, przewiduje stojaki na rowery z pompką,
kosz na smieci oraz tablicę informacyjną o patronie skweru – Karolu Szymanowskim.

Całość założenia pawilonu i skweru powinna być spójna estetycznie i wzajemnie się uzupełniać.
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WYTYCZNE DO OTOCZENIA SKWERU
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Piesi / Kierowcy
• Poprawa bezpieczeństwa pieszych przez utworzenie dodatkowych przejść w wybranych miejscach .
• Takie gospodarowanie ilością miejsc parkingowych by w jak najmniejszym stopniu wpłynąć na ich liczbę.
Z braku alternatywy tworzenia nowych miejsc postojowych dla samochodów mieszkańców,rekomendujemy by
planować miejsca nawet kosztem mniejszej wygody sposobu parkowania.
Zwierzęta
• Miejsce dedykowane karmieniu ptaków na skwerze, połączone z funkcją edukacyjną -tablicy informacyjnej „jak karmić ptaki”.
Rekomendujemy również by w obrębie altanek śmietnikowych wspólnot znalazło się miejsce na suchy chleb i odpadki
organiczne, które następnie mogłyby zostać przetworzone lub utylizowane np.w postaci kompostu.
• Miejsca wybiegów dla psów w sąsiedztwie skweru-sugestia wielu mieszkańców, nie możliwa do spełnienia na tak małym
i wąskim obszarze skweru mogłaby zostać spełniona w innym miejscu, w jego otoczeniu.
Estetyka
• Poprawa estetyki małej architektury, ujednolicenie charakteru mebli publicznych, w tym wybór podobnych
lub takich samych elementów na Placu Hallera i Skwerze Szymanowskiego.
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