


Skwer Sportów Miejskich 
 
2010 – spontaniczna inicjatywa 
2018 – 38 przeprowadzonych projektów, 
  partnerstwo z Zarządem Zieleni  
  m.st. Warszawy, projekty  
  dla instytucji sportu i kultury 



Stadion Siedmiolecia – 2010 



Stadion Siedmiolecia – 2010 



Model pracy 
 
Współpraca architektów, sportowców, 
socjologów, urzędników, mieszkańców,  
projektantów branżowych, wykonawców 
budowlanych i wielu innych grup 



Specjalizacja 
 
Przygotowanie wytycznych do projektów 
inwestycyjnych w zakresie wspierania 
wellness / zdrowego trybu życia. 
 
Współpraca z projektantami i wykonawcami. 



Czym jest dla nas wellness? 
fot. Złota 44, materiały prasowe/ po prawej: zdjęcie stockowe 



„High Level Wellness” 

Halbert L. Dune , 1961 

Po prawej: 

Joga w Central Parku, 1961 
fot. Leonard Mccombe/ LIFE 



WYMIARY WELLNESS 

Emocjonalny 

Społeczny 

Środowiskowy 

Fizyczny 

Intelektualny 

Finansowy 

Duchowy 



Przemiana 
miast 

1. Miasta dla 
samochodów 
 

2. Dla pieszych  
i rowerzystów 
 

3. Wspierające  
zdrowy tryb życia 



 
Choroby  
cywilizacyjne 
 
Rozwarstwienie  
społeczne 
 

Przyjazne  
środowisko 
 
Aktywność 
 
Dobra dieta 
 
Więzi  
międzyludzkie 



Active Design 
Oparte na wiedzy i badaniach  
projektowanie przestrzeni i budynków,  
które wspierają zdrowie użytkowników 
 
Center For Active Design (NYC) 

 





Nie żyjemy 
zdrowo 

Po ukończeniu szkoły 
średniej następuje 
drastyczny spadek 
aktywności fizycznej. 
 
Rosnąca otyłość 
spowodowana złymi 
nawykami żywieniowymi. 
 
 



Ruch jest  
dla wszystkich 

Wiele lat rozwoju 
infrastruktury rekreacyjnej 
pokazuje, że możliwe  
jest tworzenie oferty 
adresowanej do wielu grup 
wiekowych jednocześnie. 



Ruch  
jest modny 

Aktywna rekreacja 
rozkwitła wraz  
z popularyzacją mediów 
społecznościowych.  
 
Chwalimy się naszymi 
osiągnięciami sportowymi, 
śledzimy profile trenerów, 
oglądamy filmy  
o zaskakujących 
aktywnościach. 



Ruch  
jest modny 

Ruch jest modny 
na zdj. Ewa Chodakowska, materiały promocyjne 



Ruch jest modny 
Longboarding 



Warszawa 
inwestuje 

Na ukończeniu pierwszy 
etap rewitalizacji nabrzeża 
Wisły na obszarze. 
 
W 2018 łączny budżet 
inwestycyjny to 3,15mld zł. 
 
Projekty terenów zieleni, 
budowa metro, projekty 
drogowe. 



Cele 
rozwojowe 

Aktywni mieszkańcy 
Przyjazne miejsce 
Otwarta metropolia 
 
Miejska polityka 
wspierania zdrowego 
trybu życia mieszkańców 
i turystyki 
 
Programy rozwojowe 



CELE ROZWOJU REKREACJI 

- Dostęp niezależnie od płci, wieku,  
stopnia sprawności i zamożności; 

- Dostęp przez cały rok; 
- Integracja z codziennym rytmem dnia; 
- Powiązanie z innymi usługami prozdrowotnymi; 
- Wspieranie aktywnej interakcji rodziców 

z dziećmi i relacji międzypokoleniowych. 



METODY ROZWOJU OFERTY 

1. Udostępnianie zasobów 
2. Systemowe wprowadzanie 

aktywności w inwestycjach 
3. Kontrola jakości: standardy 



Udostępnianie 
zasobów 

Środowiska entuzjastów 
mogą prowadzić animacje 
rekreacyjne w oparciu  
o istniejącą infrastrukturę  
obiektów sportowych taką 
jak przestrzenie parkingów, 
magazyny i szatnie; mogą 
prowadzić animacje  
na terenach zieleni. 



Udostępnianie zasobów 



Udostępnianie zasobów 



Udostępnianie zasobów 



Udostępnianie zasobów 



Udostępnianie zasobów 



Udostępnianie zasobów 



SYSTEMOWE WPROWADZANIE 
AKTYWNOŚCI W INWESTYCJACH 

1. Systematyka aktywności  
2. Główne programy i projekty inwestycje 
3. Kontrola jakości 



SYSTEMATYKA AKTYWNOŚCI 

170 form ruchu  

Grupy wiekowe 

Pory roku 

Wymagana sprawność 

Infrastruktura i sprzęt 

Preferowane otoczenie 



Osiedlowy sport dla wszystkich? 



Różnorodność form ruchu 



Aktywności rolkowe 



INWESTYCJE 

Strukturalne 

Tereny zieleni (lokalne i ponadlokalne) 

Tereny infrastruktury drogowej 

Obiekty sportowe 

Instytucje edukacyjne i kulturalne 



Inwestycje 
strukturalne 

Centra lokalne 
Zielone ulice 
Osiedla Warszawy 



Zielone ulice 



Węzły transportowe 



Miejskie dachy 



Metro i przebudowa przestrzeni 



Infrastruktura drogowa 



Obiekty sportowe 



Rewitalizacja 

Różne formy aktywności 
fizycznej są neutralne 
światopoglądowo  
i mogą angażować  
osoby w każdym wieku  
oraz o różnym stopniu 
sprawności. 
 
Więzi między grupami 
społecznymi powstają 
również przy obserwacji 
osób aktywnych. 



Nabrzeże 
Wisły  

Zwiększanie dostępności 
nabrzeża na każdym jego 
obszarze. 



Miejskie 
dachy 

Wydłużanie czasu 
aktywności poprzez 
tworzenie zadaszonych 
przestrzeni  
do swobodnego 
zagospodarowania  
oraz realizowanie miejsc 
rekreacji pod estakadami 
drogowymi. 



Pawilon 
Emilia 

Bezpłatny ogród 
botaniczny z funkcjami 
rekreacyjnymi, miejscami 
do warsztatów, coworking  
i kuchnią do odgrzania 
posiłków. 
 
Przestrzeń ekspozycyjna. 
 
Stołówka miejska. 



Pawilon Emilia 



Standaryzacja 



Dziękuję za uwagę 

Grzegorz Gądek 
grzegorz.gadek@skwer.eu 


