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MIEJSCÓWKA”



OSiR – gospodarz przestrzeni publicznej – chce ją udoskonalić. Aby to osiągnąć zlecił 
opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Doświadczenia w 
zarządzania tą przestrzenią i współpraca z liderami samorządu żoliborskiego 
pozwoliły na określenie wstępnych oczekiwań wobec architektów. 

OSiR jako inwestor przygotowuje się obecnie do zgłoszenia merytorycznych uwag do 
pierwszej wersji koncepcji. OSiR chce jednocześnie, by koncepcja oraz proces jej 
tworzenia były otwarte i przejrzyste dla mieszkańców oraz innych podmiotów i 
organizacji, zainteresowanych doskonaleniem ośrodka. 

W rozmowach o koncepcji urbanistyczno-architektonicznej potrzeba więc 
wspólnego, zrozumiałego dla wszystkich języka. Aby ułatwić porządkowanie 
wszelkich wypowiedzi w dyskusji o potrzebach, problemach, uwarunkowaniach i 
rozwiązaniach warto sięgnąć do dorobku tych, którzy uogólniali doświadczenia i 
sukcesy w projektach doskonalenia przestrzeni publicznej.

KONTEKST



MIEJSCÓWKA

Idea placemaking ma już ponad 40 lat. 

Rosnące grono jej promotorów, 

zainspirowało kilka tysięcy projektów zmian 

w przestrzeni publicznej. Rezultatem 

praktycznych doświadczeń są wnioski  

uogólniające. Najważniejszy – to idea 

miasta/regionu, które tworzy się w 

świadomości i poprzez aktywność 

użytkowników. Miejscówki – tzn. miejsca, 

które są pamiętane i uwielbiane przez 

odwiedzających są wielofunkcyjne. Nie 

chodzi jednak o dowolne funkcje, lecz o ich 

synergię. OSiR może i powinien być taką 

doskonałą miejscówką na Dolnym Żoliborzu

Więcje informacji: https://www.pps.org/

https://www.pps.org/




„DOSKONAŁA MIEJSCÓWKA”

1. JEST WYKORZYSTYWANA NA WIELE SPOSOBÓW 

2. JEST WYGODNA I DOBRZE WYGLĄDA

3. JEST DOSTĘPNA I POWIĄZANA Z INNYMI MIEJSCAMI

4. ROZWIJA SPOŁECZNOŚĆ





WYKORZYSTANIE. ALE JAK?

1. Z RADOŚCIĄ 

2. AKTYWNIE

3. „Z ŻYCIEM”

4. W SPOSÓB WYJĄTKOWY

5. RZECZYWIŚCIE

6. POŻYTECZNIE

7. Z SZACUNKIEM DLA „TUBYLCÓW” 

8. BY KAŻDA WIZYTA MIAŁA COŚ ZE ŚWIĘTA

9. W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY



#WYJĄTKOWOŚĆ

To przykład zastosowania tego kryterium 
jakości miejscówki przy jej projektowaniu:

Wszyscy budują hale. Niektórzy - również 
bieżnie. To bieganie wydaje się dziś 
najpopularniejszą formą aktywności 
fizycznej. Każdy duży obiekt sportowy 
powinien jakoś „dostrzec” biegających. 
Wyjątkowa bieżnia na galerii hali (na 
zimę, na złą pogodę, na rozgrzewkę)… 
albo wyjątkowa bieżnia na stadionie, 
wokół stadionu, czy na terenie ośrodka. 
Jeśli tylko rozwiązanie okaże się 
funkcjonalne, z pewnością doczeka się 
polecenia w społeczności biegaczy.





WYGODA I WYGLĄD… 

1. BEZPIECZEŃSTWO 

2. CZYSTOŚĆ

3. ZIELEŃ

4. WYGODA DLA PIESZYCH

5. MOŻLIWOŚĆ PRZYSIADANIA ORAZ ROZSIADANIA SIĘ 

6. COŚ DLA DUCHA

7. CZARUJĄC 

8. ATRAKCYJNOŚĆ

9. ZAKORZENIENIE W HISTORII



#ZIELEŃ

„Zielony Żoliborz – sportowy Żoliborz…” to 
jeden z możliwych kierunków myślenia o 
marce OSiR. W tym sensie zieleń można 
uznać za istotne, nieopisane, lecz 
oczywiste wyzwanie projektowe. 

Chodzi tu zarówno o wpisanie ośrodka w 
szerszy, zielony kontekst Żoliborza, jak i 
szczegółowe rozwiązania ekologiczne, 
które mogłyby stanowić wyróżnik tego 
miejsca, a zarazem – jego istotną wartość 
dla wszystkich interesariuszy. Roślinność,  
ale też naturalne materiały, ściany i dachy 
z zieleni, gospodarka wodna, cień, mała 
retencja, edukacja ekologiczna, kontekst 
Skarpy Warszawskiej… 





DOSTĘPNOŚĆ I POWIĄZANIA…

1. CIĄGŁOŚĆ FUNKCJONOWANIA 

2. BLISKOŚĆ

3. POŁĄCZENIA

4. CZYTELNOŚĆ (ŁATWOŚĆ ORIENTACJI)

5. PRZYJAZNOŚĆ DLA PIESZYCH

6. WYGODA

7. PRZYSTĘPNOŚĆ 



#CIĄGŁOŚĆ

To kolejny przykład… Wizualizacje ośrodka 

sportowego zwykle prezentują go w 

pogodny, letni dzień. Tymczasem dobry 

projekt w Polsce powinien służyć 

mieszkańcom przez cały rok, niezależnie 

od pogody i pory dnia. Ośrodek powinien 

być organizowany w taki sposób, aby – w 

miarę możliwości – jego obłożenie było 

jak największe, a zarazem - równomierne. 





ROZWIJANIE SPOŁECZNOŚCI

1. RÓŻNORODNOŚĆ 

2. SŁUŻEBNOŚĆ

3. KOOPERACJA

4. SĄSIEDZKOŚĆ

5. DUMA

6. PRZYJAZNOŚĆ

7. INTERAKTYWNOŚĆ 

8. WELCOMING



#INTERAKTYWNOŚĆ

Trendem w projektowaniu przestrzeni 

publicznych jest ich przygotowanie do 

wykorzystania według potrzeb korzystających 

– a nie wymuszające na korzystających 

dostosowywania się do sztywnej wizji. Dotyczy 

to zarówno rozwiązań w skali mikro – małej 

architektury poddającej się potrzebom 

odwiedzających (wspólny posiłek po wysiłku), 

w skali makro – np. pomieszczeń dających się 

swobodnie dzielić i adaptować do 

nietypowych potrzeb. Chodzi też o wszelkie 

technologie, które wspierają komunikowanie 

się użytkownika z Ośrodkiem, aż po 

dedykowane aplikacje, umożliwiające 

korzystanie z poszczególnych obiektów


