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Park Miejski w Prudniku – wytyczne projektowe i propozycje „interwencji”
Poniższy opis, wytyczne projektowe i szkice koncepcyjne zostały przygotowane na podstawie
danych, które dostarczyły:
‐ Raporty z prowadzonego procesu animacji i konsultacji
‐ Rozmowy z mieszkańcami w czasie warsztatów i animacji
‐ Wizja lokalna i spacery połączone z obserwacją stanu obecnego parku
‐ Przykłady dobrych praktyk rewaloryzacji i modernizacji zabytkowych obiektów parkowych,
także tych w regionie (w tym sugerowana przez mieszkańców Prudnika wizja terenowa w
Priessnitz)
‐ Warsztaty projektowe
W związku z dużą ilością sugestii i zróżnicowanymi potrzebami użytkowników jednym z
głównych zadań przy przygotowywaniu wytycznych (zaleceń) był dobór tych propozycji
przedstawianych przez mieszkańców, tak aby pozostawały one jak najbardziej zgodne z
charakterem miejsca, jego historycznym rodowodem, dzisiejszymi kierunkami rozwoju i
funkcjonowania oraz dobrymi praktykami projektowymi. Konieczna była nie tylko
odpowiedzialna i rzetelna selekcja postulatów, ale także ich uporządkowanie. Skupiliśmy się
zatem na kilku skalach, na których operowaliśmy przeprowadzając konsultacje i warsztaty –
poczynając od skali miasta i znaczenia parku w szerszej tkance urbanistycznej Prudnika,
kończąc na skali detalu. W każdej z tych kategorii (skal) zostało opisanych kilka głównych,
wybranych wskazań.

Skala Miasta
Niektóre z propozycji mieszkańców dotyczących nowych funkcji dla zabytkowego parku
powinny być rozważane jako konkretne i ważne potrzeby, ale widziane w szerszym
kontekście miasta, a nie tylko parku. Dlatego uważamy, ze warte dyskusji są możliwe inne
lokalizacje postulowanych przez grupy mieszkańców funkcji poza parkiem. Obiekty (obszary)
służące do wyprowadzania psów – polany treningowe wyposażone m. in. w zadaszenie,
ławki, przeszkody, etc. (tzw. „dog parks”) mogłyby być lokalizowane w innych terenach
zieleni, które nie mają historycznego charakteru (np. zlokalizowane nad rzeką). Na terenie
parku miejskiego nie powinno się wygadzać dużych przestrzeni, polan z jednorodnym
przeznaczeniem tylko dla wyprowadzania psów. Wymagają one dość dużej powierzchni i
zróżnicowanych urządzeń, stanowią wyposażenie typowe dla podmiejskich parków
rekreacyjnych.
Ważnym dla bardzo aktywnej grupy mieszkańców Prudnika jest temat tras rolkowych i
rowerowych. W tym kontekście istotne wydaje się kształtowanie tzw. „otuliny”
zagospodarowanie ulic i chodników wzdłuż zewnętrznych krawędzi parku. Ruch rowerowy i
rolkowy powinien być kierowany raczej na zewnątrz parku a ścieżki okalające park powinny
oferować równą asfaltową nawierzchnię a także atrakcyjne zielone otoczenie, na tyle aby ci
użytkownicy chętniej jeździli wokół parku a nie przez park. Na tych trasach można także
lokalizować przeszkody, slalomy, linie startowe, kilometraż (odliczanie odległości
wyrysowane w nawierzchni) a także miejsca do siedzenia z „zadaszeniem dla młodzieży”
(tzw. „youth shelter”).
Ważne jest dziś także rozwiązanie kwestii komunikacji, a szczególnie ruchu pieszych
przechodzących („tranzytu”) przez park i związanych z tym przedeptów. Wyraźnie widać, że
historyczny układ komunikacyjny, tego parku spacerowego, nie jest dostosowany do
dzisiejszych potrzeb. Wewnętrzny układ tras i ścieżek w wielu miejscach nie odpowiada
nowym kierunkom i „źródłom” pieszych, wynikających ze zmieniających

się funkcji

budynków otaczających park (np. OSiR, basen) i potrzeb skomunikowania ich z osiedlami.
Miasto się zmienia a w parku pojawiają się nowe wejścia, nowe trasy – należy rozważyć
utwardzanie

tych

najważniejszych

przedeptów,

dostosowując

historyczny

układ

komunikacyjny do potrzeb współczesnych oraz „miękkiego” (np. zielenią) oznaczania nowych
wejść.
W czasie rozmów i konsultacji odnotowaliśmy także silną potrzebę identyfikacji historycznej i
kulturowej w przestrzeni publicznej, która może być realizowana w różnych skalach od skali
miasta i ścieżek tematycznych, wspólnych połączonych narracji kilku obiektów po skalę
wnętrz parkowych i mebli miejskich. Dobrym pomysłem na przyszłość wydaje się budowanie
silnych relacji pomiędzy pakiem miejskim a usytuowanymi w pozostałych częściach miasta
ważnymi obiektami, które łączą ze sobą wspólną historię związaną z Towarzystwem
Upiększania Miasta, rodziną Franklów, architektem krajobrazu Albrechtem. Mowa tu o
związaniu wspólną narracją parku i miejsc takich jak dom rodzinny Franklów, cztery
pomnikowe platany sadzone przez założyciela fabryki i parku oraz sam kompleks fabryczny.
Tą „wspólną narrację” można budować różnymi narzędziami: mogą to być ścieżki
tematyczne, jednorodna informacja wizualna, zieleń o podobnym charakterze (te same
gatunki roślin sadzone w łączonych ze sobą miejscach).
Skala Parku
W skali parku widoczna jest wśród mieszkańców tęsknota za prawdziwie parkową zielenią,
krzewami, rabatami kwiatowymi. Wielu z uczestników konsultacji wyrażało ubolewanie nad
tym, że park stał się „ciemnym lasem z kraczącymi nad głową gawronami”.
Potrzebne jest czynne kształtowanie zieleni w obecnie „leśnej”, naturalistycznej części
parku, mające na celu zbudowanie piętrowej, wielogatunkowej struktury roślinności.
Konieczna wydaje się bardziej zdecydowana gospodarka drzewostanem (wycinki) w celu
doświetlania podszytu oraz dosadzenia krzewów i przywracania, choćby na fragmentach
parku historycznego charakteru świetlistego założenia spacerowego. Proces ten mógłby
łączyć się z odsłanianiem i kształtowaniem widoków, połączeń pomiędzy wnętrzami
parkowymi i głównymi osiami widokowymi w kontekście miasta. Potrzebne wydaje się
odsłonięcie i przywrócenie widoków na dominanty, kadrowanie grupami drzew, odtworzenie
wnętrz parkowych, zróżnicowanie reżimów pielęgnacyjnych (wyznaczanie przestrzeni
priorytetowych np. przy pawilonie muzycznym, w których pielęgnacja jest częstsza,
pojawiają się krzewy i rabaty kwiatowe).

Niezbędne jest myślenie krajobrazowe w kształtowaniu nowego obszaru sportowo‐
rekreacyjnego w zachodniej części parku. Wycinkę drzew przywracającą niektóre z
oryginalnych widoków i wnętrz krajobrazowych należałoby rekompensować sadzeniem
drzew w tej właśnie części parku, aby zadbać o częściowe choćby zacienienie obiektów i
„wyrównanie”, dopasowanie twardego charakteru części rekreacyjno‐sportowej do części
historycznej.
Skala Miejsca
Warsztaty projektowe prowadzone w ramach konsultacji dotyczyły obszaru wokół pawilonu
muzycznego. Wynikało to z konieczności ograniczenia obszaru projektowanego wspólnie z
mieszkańcami do bardziej zrozumiałej i łatwiejszej do rozpoznania i omawiania skali miejsca.
Zdecydowana większość osób uczestniczących w warsztatach była zgodna z poglądem, że
zabytkowy Pawilon Koncertowy wraz z najbliższym otoczeniem wymagają kompleksowej
rewitalizacji, animacji oraz tworzenia programu, który będzie zachęcał mieszkańców
Prudnika do przebywania w tym miejscu. Rewitalizacja pawilonu i jego otoczenia musi się
odbywać w poszanowaniu złożonego układu kompozycyjnego wnętrza parkowego i
wzajemnych relacji sąsiadujących obiektów: zrekonstruowanego pomnika Diany, groty/
kaskady i pomnikowego kamienia Franklów. Krzyżujące się w tym miejscu alejki parkowe
powinny spajać pofragmentowaną przestrzeń, jednocześnie wyznaczając strefy odmiennych
aktywności, w tym ciche zatoczki do kameralnego wypoczynku.
Pawilon muzyczny powinien odzyskać ławki zarówno w środku jak i na zewnątrz. Przy
ławkach ustawionych wokół pawilonu mogłyby znaleźć się miejsca na pnącza lub donice z
kwiatami, tak jak sugerują to historyczne ilustracje. Wskazane jest także dosadzenie
krzewów i niskiej roślinności kwitnącej w innych miejscach – tak aby tworzyły „zakola” czy
„obudowę” zatoczek z ławkami, aby szczególnie podkreślały miejsca tak jak pomnik Diany czy
kamień pomnikowy Franklów. W tych dwóch ostatnich pożądane jest użycie szczególnie
ozdobnych roślin kwitnących, rabat z roślin jednorocznych lub bylin, ale zaplanowanych tak
aby cieszyć oko przez większą część sezonu wegetacyjnego.
Szczególnie ważne jest odgrodzenie groty / kaskady od pawilonu muzycznego krzewami lub
wysokim żywopłotem, tak aby stworzyć historycznie adekwatną w tym miejscu atmosferę

tajemniczości i małe kameralne wnętrze parkowe. Sam kształt obiektu też powinien być
zmiękczony roślinnością rosnącą na zboczach nasypu i wokół kaskady.
Skala Detalu
Wiele z przeprowadzonych z mieszkańcami dyskusji koncentrowało się na skali detalu i
bardzo konkretnych obiektach, które wymagają naprawy lub ulepszenia. W tej skali warto
zwrócić zatem uwagę na:
•

Ścieżki parkowe. Przydatne byłoby wprowadzenie hierarchii układu komunikacyjnego
i spójnego sposobu zróżnicowania i podkreślenia podziału ścieżek na główne i
poboczne za pomocą użytych materiałów. Uzasadnione wydaje się unikanie dalszego
wprowadzania „ornamentalnych alejek” pod postacią mozaik kolorystyczno‐
materiałowych, nierównych, niepotrzebnie skomplikowanych i kontrowersyjnych w
opinii mieszkańców. To przecież zieleń jest walorem parku, widoki, dominanty, osie i
otwarcia, wyposażenie, elementy małej architektury a nie posadzka! Ścieżki powinny
spełniać swoją główną, utylitarną funkcję (m.in. być równe, bezpieczne), nie
stanowiąc konkurencji dla innych przymiotów parku (takie ornamentalne,
zróżnicowane materiałowo nawierzchnie powinny pozostać domeną miejskich
placów i reprezentacyjnych promenad). Dodatkowo tak zróżnicowana nawierzchnia o
różnej chropowatości, śliskości itp. staje się uciążliwa dla seniorów. Trzeba unikać
także krawędzi i wysokich krawężników, szczególnie odgradzających różne typy
nawierzchni.

•

Bariery architektoniczne. Schody z klinkierową obudową okazują się znaczącą barierą
i przeszkodą dla wielu użytkowników parku. Koniczne jest rozwiązanie ramp i
podjazdów przy schodach – pełnych a nie jak do tej pory podwójnych stalowych szyn,
które są zbyt głębokie i niedopasowanie do różnych rozstawów osi wózków.
Uniemożliwiają także zjazd na rowerze lub rolkach.

•

Ławki. Ławki powinny funkcjonować w parku jako element generujący środowisko
wypoczynku, w przeróżnych konfiguracjach, scenariuszach. Park powinien oferować
zróżnicowane miejsca do siedzenia: w cieniu, na słońcu, kameralne, otoczone zielenią
i takie które są w centrum wydarzeń. Siedziska powinny zaspokajać potrzeby
samotnych spacerowiczów, par i większych grup (zgrupowania ławek blisko siebie,

odpowiednio ustawionych, lub z możliwością przekręcania, przestawiania; lub nie‐
ławki, alternatywne siedziska). Ważnym wskazaniem jest ustawianie ławek alejowych
w zatokach (do tej pory stały w osi ścieżek, albo za krawężnikiem (na klepisku).
Zatoki powinny być szersze niż sama ławka, pozwalając na ustawienie obok ławki
wózka dziecięcego lub wjazd osoby na wózku inwalidzkim. Należy też uważać na
zachowanie higienicznej odległości śmietnika od ławki, w szczególności koszy na
odchody psie.
•

Oświetlenie. Znaczna część parku pozostaje nieoświetlona, a zatem często unikana,
nieużytkowana, a w odczuciu niebezpieczna i trudna do nadzorowania. W połączeniu
z nierównymi nawierzchniami, cieniem starych drzew, wyłącza znaczne fragmenty
parku z użytkowania już przy wczesnym zmierzchu. Konieczne jest wprowadzenie
delikatnego światła w te części parku.

Skala Czasu
Przyszłość. Tak wartościowy park jak Park Miejski w Prudniku powinien posiadać
długofalową strategię kształtowania przestrzeni, by niezależnie od okresu realizacji kolejnych
etapów inwestycji na obszarze parku, modernizowane obszary zachowywały spójny
charakter a wykorzystane rozwiązania były trwałe i estetyczne. Plan rewaloryzacji parku i
modernizacji powinien być opracowany na wielu płaszczyznach m.in. krajobrazowej
(kształtowanie widoków, wnętrz itp.); układu komunikacyjnego, spójnej palety materiałowej,
detalu (mebli) a także strategii włączania społeczności w program działania parku.
Przeszłość. Rozmowy z mieszkańcami o dawnym kształcie i charakterze przestrzeni parku,
wskazały na potrzebę podkreślania historycznych wartości tego miejsca. Mieszkańcy, a
szczególnie seniorzy posiadają szczegółową wiedzę dotyczącą zmian jakie zachodziły w
parku, jego wyglądu sprzed lat i historycznych nawarstwień. Chętnie opowiadają anegdoty
związane z tym miejscem, mówią o edukacyjnych walorach parku. Wydaje się ważne, żeby w
przestrzeni

parku

tworzyć

narrację

historyczno‐przyrodniczo‐edukacujną,

która

wspomagałaby dziadków i babcie w opowieściach przekazywanych wnukom. Mogłaby to być
opowieść o historii widzianej z perspektywy wzrostu roślin, życia drzew i zmieniającego się
charakteru parku.

Propozycje „interwencji”
(czyli miejscowych działań poprawiających funkcjonowanie konkretnych fragmentów parku
czy obiektów – parkowa „akupunktura”)
1. Zagospodarowanie Pawilonu Koncertowego i jego bezpośredniego otoczenia.
2. Zatoczka ławkowa z miejscem na wózek i zielonym otoczeniem.
3. Ekspozycja historycznych zdjęć w przestrzeni parku. Projekt wystawy dla trzech
pokoleń pokazującej zmiany w charakterze przestrzeni – wehikuł czasu.

Załącznik 1. Zagospodarowanie Pawilonu Koncertowego i jego bezpośredniego otoczenia.
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podest przed pawilonem 3. Pnącza w donicach i w gruncie, 4. Kompozycje kwitnących roślin w bezpośrednim otoczeniu, 5. Równa, bezpieczna, przepuszczalna
nawierzchnia spójna z historycznym charakterem parku, 6. Zatoczki w meandrującej krawędzi nawierzchni na ławki , 7. Kameralna ścieżka prowadząca do
Kaskady oprawionej zielenią.

3. Wizualizacja propozycji zagospodarowania otoczenia Pawilonu Koncertowego: 1. Siedzisko i oświetlenie we wnętrzu altany, 2. Sezonowe meble i drewniany

4.

6.

1.

Szkice 1 i 2 przedstawiają wnętrze Pawilonu Koncertowego z wolnostojącym meblem
dopasowanym do potrzeb pawilonu, stanowi on połączenie okrągłej ławki z lampą.
Altana jest jedynym w tej części parku dostępnym zadaszeniem chroniącym od niepogody.
Oświetlenie wnętrza sprawi, że będzie widoczna, bezpieczna sprzyjająca użytkowaniu po
zmroku. Drewniana ławka na podkonstrukcji stalowej, z centralną kolumną podpierającą
nowoczesną, oszczędną w formie orprawę oświetleniową, dającą miękkie rozproszone
światło.
Szkic nr. 3 przedstawia otoczenie Pawilonu Koncertowego uwzględniające długoterminowe
zmiany, jak również sezonowe interwencje. Siedzisko we wnętrzu, tymczasowy podest i
dodatkowe ławki w sąsiedztwie. Nawierzchnia ujednolicona uwzględnia zatoczki na ławki,
powinna być jednoprzestrzenna, gładka (nawierzchnia mineralna, lub uszlachetniony
kruszywem asfalt). Zieleń tworząca plecy do ławek i przywracająca kompozycje niskich
krzewów widocznych na ilustracjach z czasów świetności parku.
Ścieżka do kaskady i otoczenie zielenią przywraca intymny, tajemniczy charakter zakątkowi.
Zdjęcie 4 przedstawia obecną sytuację w parku (zdjęcie z marca 2015): ławkę ustawioną na
klepisku poza ścieżką. Krawężnik znajduje się w miejscu gdzie siadające na ławce osoby
trzymają nogi. Kosz na śmieci i kosz na psie odchody znajdują się bardzo blisko ławki.
Wizualizacja 5 jest przetworzeniem tego samego zdjęcia ze zmianami i dodanymi
elementami:
-

utworzone są zatoki z miejscami po obu stronach ławki dostosowanych do
parkowania wózka dziecięcego lub wózka inwalidzkiego;

-

kosz na śmieci jest odsunięty na odleglość 3 metrów od zatoki;

-

usunięty jest z bezpośrednego otoczenia kosz na psie odpady;

-

dodane są poręcze do ławki, które ułatwiają wstawanie i siadanie seniorów oraz osób
niepełnosprawnych;

-

utworzone jest otoczenie (“tło”) z krzewów ozdobnych ‐ liściastych i zimozielonych.

Rys. 1. źródło: “Standardy dostępności dla miasta Gdyni”
(http://www.zdiz.gdynia.pl/dokumenty/ud/standardy.pdf).
Cytat z tej publikacji: “Ławki powinny być ustawione w taki sposób, aby osoby odpoczywające na nich, nie
utrudniały poruszania się użytkownikom ciągu pieszego. Miejsca postoju przeznaczonedla osoby poruszającej
się na wózku inwalidzkim powinno mieć głębokość min. 140 cm (zalecane 180 cm) i szer. 90 cm, tak aby osoba
na wózku(skuterze) mogła zaparkować wózek obok ławki, nie przeszkadzając innym użytkownikom
przestrzeni.”

Wizualizacje 6 i 7 przedstawiają dwie koncepcję ekspozycji historycznych zdjęć w
przestrzeni parku. Jest to wstępny szkic projektu „wystawy dla trzech pokoleń” pokazującej
zmiany w charakterze przestrzeni, stanowiący swoisty wehikuł czasu. Pierwsza koncepcja
zakłada bardzo lekkie, proste tablice, stojące w tym samym miejscu, z którego została
niegdyś wykonana historyczna fotografia. Druga natomiast wykorzystanie ścianek z
podświetlaniem zdjęcia (tzw. backlight).
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