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NOWA WENECJA - LOKALNE CENTRUM WOLI
Projekt koncepcyjny zagospodarowania skweru w kwartale ulic: Wolska, Młynarska, Leszno i Karolkowa w Warszawie.
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15 minutowy spacer
zasięg - 800 m

45 minutowy spacer
zasięg - 2 km

Na tle pozostałych centralnych, lewobrzeżnych warszawskich dzielnic, mieszkańcy Woli mają 
ograniczony dostęp do terenów zieleni o funkcji rekreacyjnej. 

Analiza układu przestrzennego dzielnicy podkreśla znaczenie Skweru jako 
ogólnodostępnego terenu zieleni, w skali całej dzielnicy, w której zwarta zabudowa i silna 
presja urbanistyczna nie umożliwiają wygospodarowania nowych terenów parkowych. 

W promieniu 15 minutowego spaceru (odpowiadającemu dystansowi 800 metrów) znajdują 
się jedynie cmentarze Powązek i przestrzeń publiczna o charakterze parkowym w otoczeniu 
Muzeum Powstania Warszawskiegi, czy kompleksu biurowego Warsaw Spire. 

W promieniu 35-40 minutowego spaceru (to dystans około 2km mieszkańcy mają już do 
dyspozycji duży kompleks parków: Moczydło, Szymańskiego, Sowińskiego i oraz skwery 
Śródmieściu.
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Dostępność rekreacyjna wolskich parków i innych obszarów zieleni

ŻOLIBORZOCHOTA

WOLA MOKOTÓW
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1935 1945
W trakcie konsultacji mieszkańcy wielokrotnie podkreślali unikalny, wart zachowania 
i podkreślenia charakter dzielnicy. Do połowy XIX wieku Wola pozostawałą rolniczym 
przedmieściem Warszawy, ze stojącymi pośród pól wiatrakami. Najdynamiczniejszy rozwój 
przeżywała wraz z rozwojem przemysłu co nadało dzielnicy robotniczo-premysłowy koloryt. 
Jaka jest Wola i jakie budzi skojarzenia? To zanikające dziedzictwo przemysłowe, rozsypujące 
się zakłady, manufaktury, fabryki. Relikty i zabytki kultury przemysłowej. Warszawska 
nekropolia wielu wyznań na Powązkach. Monumentalne wieżowce wyrastające z klepiska 

pomiędzy nielicznymi ostańcami kamienic. Pogłębiające się kontrasty. Tragedie Powstania 
w Gettcie i Powstania Warszawskiego i rzezi Woli. Dom dziecka Janusza Korczaka. Rozległe 
tereny kolejowe, zajezdnie tramwajowe i wszechobecne krzywe tory. Najstarsza gazownia. 
Pola elekcyjne. Stalowa żyrafa i wiele abstrakcyjnych rzeźb kryjących się w przestrzeni 
dzielnicy. Odrapane osiedla robotnicze. Banki, biurowce, apartamentowce. Warsztaciki 
rzemieślników, cukierenki, sklepiki trwale osadzone w krajobraie dielnicy. To dynamicznie 
zmieniajaca się mozaika miejskiej tkanki i rodzący się całkiem nowy charakter... 
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Jaki jest wolski charakter?

KONTEKST HISTORYCZNY   
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Widok na skwer w latach 60-tych.
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KULTURA, GASTRONOMIA, 
HANDEL, USŁUGI I BIURA

Miejsce - dawne funkcjonalne centrum dzielnicy Wola

SKWER Z AKTYWNYMI KRAWĘDZIAMI

Obecny SKWER w momencie utworzenia otoczony był 
budynkami mieszczącymi zróżnicowane funkcje. Otwierając 
się na plac zapewniając aktywną krawędź i generując ruch 
pieszy, budynki tworzyły funkcjonalne centrum Woli. Każdy 
z obiektów definiujących przestrzeń reprezentował wybitną 
architekturę swojej epoki. 

Nieistniejące Kino WZ - zaprojektowane w późnych latach 
40 przez Mieczysława Piperka było jednym z pierwszych 
nowopowstałych powojennych kin. Zdewastowany 
budynek pomimo podejmowanych przez mieszkańców 
prób zachowania i wpisania do rejestru zabytków został 
rozebrany w roku 2010 i bezpowrotnie utracony.

Bar restauracyjny WENECJA według projektu Zbigniewa 
Ihnatowicza i Jerzego Sołtana z zespołem stanowił 
przykład tzw. architektury brukselskiej i uznawany był 
za jeden z najwybitniejszych obiektów architektury 
zreallizowanej w powojennej Warszawie. Remont wraz 
z adaptacją budynku na centrum usług medycznych 
przeprowadzone w latach 2000 pozbawiły budynek 
oryginalnych detali i wystroju. 

Dawny tom towarowy PDT zwany potocznie pedetem 
zrealizowany został w latach 1949-56 zachowany jest w 
oryginalnym kształcie, jaki nadał mu architekt Kazimierz 
Przerwa-Tetmajer. W parterze budynku mieści się 
supermarket i banki, górne piętra prywatny właściciel 
wynajmuje jako powierzchnię biurową. 

Socrealistyczny budynek usytuowany przy ul. Młynarskiej 
najprawdopodobniej również projektu Kazimierza Przerwy 
Tetmajera mieścił władze dzielnicy. 

Od strony ul. Leszno skwer zamykał budynek usługowy 
skonstrułowany w technologii LIPSK. Uwagę zwracają 
expresyjne fromy wejść.
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W chwili obecnej kwartał pozbawiony jest dawnych usług otwierajacych się bezpośrednio na 
skwer. Teren zieleni wykorzystywany jest przez mieszkańców do wyprowadzania psów oraz 
jako przestrzeń pokonywana na trasach codziennych pieszych wędrówek. 

Mieszkańcy postrzegają zieleń jako największy walor miejsca. Doceniana jest dogodna 
lokalizacja i dostępność, kameralność i zróżnicowany charakter poszczególnych stref czy 
ukształtowanie terenu. 

Jako najważniejsze czynniki powstrzymujące mieszkańców przed korzystaniem z przestrzeni 
wskazywane są: ogólny brak poczucia bezpieczeństwa, problematyczni użytkownicy, ogólne 
zaniedbanie, nierówne chodniki i schody stanowiące bariery zwłaszcza dla osób starszych, 
rodziców z wózkami. 

Pośród problemów do najpiniejszego rozwiązania zaliczone zostały: zwiększenie nadzoru 
policji, straży bądź instalacja monitoringu, oświetlenie, utrzymywanie porządku w tym 
pielęgacja zieleni, usunięcie gęstych krzewów, montaż ławek, koszy na smieci. 
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Sytuacja istniejąca - plan
istniejący układ przestrzenny jako relikt dawnej konfiguracji skweru



10



11KONSULTACJE   

Wyniki warsztatów 

GRUPA 1 - front PDT

-  usunięcie przejścia podziemnego i wprowadzenie 
pasów (to wydarzy się dopiero po zakończeniu 
budowy linii M na Wolę i zamknięciu wszystkich 
związanych z tym objazdów i utrudnień komunika-
cyjnych),

-  zagospodarowanie narożnika ul. Wolskiej i ul. 
Młynarskiej,

-  zadbanie o czystość (kosze na psie kupy)
-  zapewnienie równych i bezpiecznych dla 

użytkowników nawierzchni,
-  zapewnić dostępność schodów: podjazdy/rampy 

(chociaż z jednej strony schodów), likwidacja barier 
architektonicznych,

-  nowe miejsca do siedzenia i ławki lub stworzenie 
siedzisk na murku przed PDT, murek można podzielić 
na pół, z jednej strony miejsce do siedzenia z drugiej 
kwiaty

-  stworzenie nowych nasadzeń na rogu przy przejściu 
podziemnym: kolorowe kwiaty, naturalistyczna zieleń,

-  doświetlenie okolicy, nowe latarnie,
-  kawiarnia, restauracje, usługi w parterze PDTu, kioski, 

mała gastronomia, 
-  otwarcie i rewitalizacja zajezdni tramwajowej + 

stworzenie połączenia naziemnego pdt – zajezdania, 
odzyskanie fragmentu „Ogrodu Hosera” po drugiej 
stronie ul. Wolskiej,

-  utworzenie 3 alejki  przez skwer na przestrzał od Wol-
skiej do Leszna,

-  toaleta 

GRUPA 2 - alejka przy Enel medzie

-  nadanie nazwy “gwary warszawskiej”, 
-  ścieżka tematyczna Stefana „Wiecha” Wiecheckiego, 

upamiętnianie – może być programowe, nie musi być 
w architekturze, 

-  tablica informacyjna przy wejściu w alejkę,
-  ustawienie kontenera sztuki, robocza nazwa nadana 

przez uczestników  to „kontenerart”,
-  „dechy” do spotkań tanecznych: po lewej stronie stojąc 

plecami do Wolskiej, w miejscu gdzie teraz są krzaki,
-  wycięcie krzaków,
-  wyposażenie schodów w rampę,
-  obok kawiarni niewielki plac zabaw (np. im. Walere-

go Wątróbki) ważne, żeby zachować stonowany, 
historyzujący styl,   

-  „cafe pod Minogą” na końcu alejki na osi z galaretą i 
lornetą,

-  zachowanie i podkreślenie kaskadowego układu parku,  
-  obok kawiarni niewielki plac zabaw, ważne żeby 

zachować stonowany, historyzujący styl
-  wzdłuż alejki stojaki na wystawy, wystawa plenerowa,
-  toaleta, 
-  oświetlenie przed „Wenecją”, lampiony, latarnie 

„pastorały”, etcetera,
-  ważne dla tej grupy było nawiązywanie do historii 

Woli, bez wskazania konkretnego okresu, 
-  organizacja różnych wydarzeń na skalę lokalną 

np. Podwórzówki (coś jak garażówki) miejsce na 
wystawianie swoich rzeczy przez mieszkańców w 
okreśłone dni – bez zbędnych formalności

-  zachowanie „wolskiego” charakteru, chociaż poza 
użyciem terminu stare cegły ten charakter nie został 
przez uczestników zdefiniowany. 

-  postulat wykorzystania pomieszczenia banku w 
parterze bloku przy ul Górczewskiej, (poza obszarem 
opracowania)

-  WAŻNE: określenie czym jest i jaki jest „WOLSKI 
CHARAKTER”

GRUPA 3 - wnętrze parku 

-  parkingi odgrodzić zielenią, zaznaczenie nasadzeniami 
krawędzi, podkreślić i zdefiniować granicę skweru,

-  wykorzystanie topografii i tarasowego ukształtowania 
terenu,

-  podjąć próbę otworzenia budynków na skwer, żeby 
park nie był jedynie zapleczem dla biur, i urzędów

-  nowe latarnie i oświetlenie wzdłuż alejek
-  kształtowanie nastoju i charakteru poszczególnych 

stref zróżnicowanym oświetleniem,
-  ławki bez możliwości przestawiania,
-  śmietniki oraz kosze na psie odchody, 
-  scena, 
-  „element wodny” ożywiający przestrzeń, jakaś mała 

fontanna,
-  wnętrza o zróżnicowanych funkcjach, 
-  utworzyć strefę sportową,
-  utworzyć strefę relaksu,
-  oświetlenie powinno budować klimat, nie tylko dawać 

światło,
-  uatrakcyjnienie wejść na skwer, żeby były widoczne i 

zapraszające, 
- pochowanie kontenerów na śmieci jako elementu 

najbardziej zaburzającego ład przestrzenny,
-  stoliki szachowe, szachy ziemne,
-  toaleta np. w formie baniaka z wejściem w formie 

“ślimaka” lub udostępnienie korzystania z toalet, które 
są w budynkach

wytyczne projektowe dla poszczególnych stref parku 
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komunikacja

1. ruch pieszy przez skwer

podział skweru na strefy

1. strefa przyuliczna
2. strefa działań ogólnodzielnicowych
3. strefa parkowa
4. strefa rekreacyjna
5. strefa wydarzeń sąsiedzkich

program funkcjonalny

1. trawnik rekreacyjny
2. wypoczynek i relaks wokół skweru
3. urządzenia zabawowe dla dzieci
4. Zadaszone siedziska
5. podest wielofunkcyjny
6. kawiarnia w parterze bloku
7. Aleja WZ - sezonowe wydarzenia kulturalne
8. element wodny, fontanna, pijawka
9. siłownia plenerowa 
10. wystawa plenerowa
11. WC
12. przystanek autobusowy
13. pawilon kawiarni i kwiaciarni
14. miejsce spotkań
15. przestzreń handlu przyulicznego
16. parkingi rowerowe
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oświetlenie

1. latarnie uliczne wzdłuż głównej alei
2. oświetlenie sznurowe wokół skweru
3. latarenki gazowe w parku

roślinność

-  drzewa istniejące
-  żywopłoty definiujące przestzreń 
 i zasłaniające nieatrakcyjne widoki
-  rabaty roślin ozdobnych
-  trawnik rekreacyjny otwarty 
 i murawy naturalistyczne pod drzewami

zmienność funkcji 

Pozostawianie wolnej przestrzeni umożliwiająca adaptację
skweru na potrzeby wydarzeń sezonowych, takich jak:
- kino letnie,
- kawiarnia, 
- piknik sąsiedzki,
- koncert z potańcówką,
- targ,  
- lodowisko
- ogród warzywny, 
- wystawa, 
- etcetera

Schematy koncepcyjne
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KOMPONENTY

Zieleń: cenna szata roślinna, drzewa i żywopłoty 
zachowane i zaadaptowane i uzupełnione niskimi rabatami 
roślin okrywowych tworzą nową ramę przestrzenną parku. 

Wymienione nawierzchnie piesze, o zróżnicowanym 
materiale i wykończeniu, dopasowanym do funkcji i 
przeznaczenia posczególnych stref.  

Wygodne i bezpieczne rampy rozwiązujące problem 
dostępności poszczególnych stref parku dla osób 
niepełnosprawnych, zwiększające bezpieczeństwo 
korzystania z przestrzeni osób starszych. 

Nowe wyposażenie małej architektury, mebli miejskich, 
siedziska, kosze, stojaki rowerowe.

Oświetlenie nadające wnetrzu charakter, poprawiające 
bezpieczeństwo, umożliwiające animację przestrzeni.

Elementy wyposażenia uzupełniajace funkcję 
wypoczynkową, rekreacyjną, zabawową, sportową, w skali 
dopasowanej do charakteru i wymagań użytkowników. 
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Zagospodarowanie skweru - plan ogólny 
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Skwer przy PDT - widok z lotu ptaka
1. Przejścia piesze przez skrzyżowanie w poziomie ulicy
2. Kiosk, kwiaciarnia, kawiarnia
3. Zagospodarowanie placu przed budynkiem PDT: 
    zieleń w gruncie i donicach, meble, stanowiska handlowe 
4. Toaleta publiczna
5. Parking Rowerowy  
6. Przystanek autobusowy

7. Dostęp dla osób na wózkach
8. PARK - ścieżcka przecinająca grupę drzew
9. ALEJA - zagospodarowanie tymczasowe / sezonowe
10. Oswietlenie aleii - latarnie z panelami fotowoltaicznymi
11. Wystawa plenerowa
12. Siłownia plenerowa
13. Podest wielofunkcyjny
14. SKWER - centralny wielofunkcyjna murawa

15. Oświetlenie sznurowe 
16. Urządzenia zabawowe
17. Zadaszenie parkowe
18. Lokalny Klub Sąsiedzki
19. Scena wydarzeń sąsiedzkich
20. Plac zabaw 
21. Miejsca do siedzenia
22. Roślinność projektowana - zdefiniowanie skweru zielnią

P D T

ul. W
olska

ul. Młynarska

ul. Leszno

Centrum Medyczne

dawniej “W
 E N E C J A”

Lokalizacja

kina “W - Z”

Urząd Pracy
Biuradawniej “L E D A”

Blok mieszkalny
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Kieszonkowy park - wnętrze kwartału
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Widok skweru na wejściu od strony skrzyżowania ulic Leszno i Młynarskiej
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Skwer - uporządkowany, zapraszający i przyjazny
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widok na skwer od strony ulicy Wolskiej
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Aleja - scena ulicznego spektaklu
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FAZA 1  - zapoczątkowanie procesu rewitalizacji

Wprowadzenie japotrzebniejszych i najłatwiejszych w realizacji zmian obejmujących:
 - wprowadzenie aktywności we wnętrzu kwartału - lokalne centrum sąsiedzkie, 
 - oświetlenie głównej aleii przcinajacej park,
 - usunięcie gęstych krzewów i licznych samosiewów, uporządkowanie zieleni,
 - ustawienie ławek i koszy na śmieci,
 - likwidacja największych barier komunikacyjnych,
 - wystawy plenerowe i działania animacyjne.

FAZA 2  - modernizacja 

Realizacja nowej ramy krajobrazowej skweru, oraz wprowadzenie tymczasowych obiektów:
 - nowy układ ścieżek z równymi nawierzchniami i rampami dla osób na wózkach, 
 - oświetlenie, przyjazne światło tworzące nastrój i charakter parku,
 - trawniki, żywopłoty i zieleń, 
 - meble, wyposażenie, podest, urządzenia rekreacyjne i elementy zabawowe,  
 - lokal społecznościowy z kawiarnią i programem kulturalnym.
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Etapowanie realizacji 

FAZA 3  - przywrócenie aktywnych krawędzi i wspieranie pojawienia się usług

Kluczowe dla długotrwałej rewitalizacji przestrzeni jest przywrócenia społeczno-kulturalno-
usługowej funkcji wnętrza kwartału. Odtworzenie aktywnej krawędzi, wprowadzenie usług 
w parterach otaczających przestrzeń budynków pomoże tchnąć nowe życie i przywrócić 
miejski sąsiedzki charakter. 

CEL I ZAŁOŻENIA ETAPOWANIA

Podzielenie realizacji na etapy umożliwi wprowadzenie najpilniejszych zmian podczas, gdy 
kształt parku będzie projektowany z udziałem liderów lokalnej społeczności mająć szansę 
współtworzyć program i układ przyszłego zagospodarowania. 
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