Idea projektu
Park Edukacji Globalnej „Wioski Świata” jest wyjątkowym
miejscem zarówno w skali regionu, jak i całego kraju,
a nawet kontynentu. W innowacyjny oraz interaktywny
sposób odwiedzający mogą tu zapoznad się z kulturą
i rzeczywistością mieszkaoców odległych krajów świata
oraz dowiedzied się jak sami mogą wesprzed ich rowój
w miejscach, które zamieszkują tak, aby nie byli oni
zmuszeni do opuszczenia swoich domów w poszukiwaniu
tzw. „lepszego życia”. Park jest także miejscem, gdzie
młodzi ludzie mogą docenid kulturę własnego regionu
w kontekście różnorodności innych kultur.
Park powstał z inicjatywy Salezjaoskiego Wolontariatu
Misyjnego – Młodzi Światu przy siedzibie organizacji
na terenie Salezjanów na krakowskich Dębnikach.

Fotografia 1. Warsztaty w wiosce papuaskiej na terenie Parku Edukacji Globalnej „Wioski Świata”

Pierwszym działaniem organizacji na obecnym terenie
Parku była budowa w 2007 roku wioski afrykaoskiej
wzorowanej na wiosce z Ghany. W związku z sukcesem
afrykaoskiej wioski, tłumnie odwiedzanej przez młodzież,
zdecydowano o rozbudowie wioski o dalsze osady
z innych zakątków świata. Tak narodziła się idea
Parku „Wioski Świata”.
Salezjaoski Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu działa
w Krakowie od 1997 roku. Misją organizacji jest działanie
na rzecz krajów najbardziej potrzebujących poprzez
realizacje projektów w zakresie opieki medycznej, edukacji
i wychowania młodzieży, budowy infrastruktury,
kształcenia rzemieślników i lokalnych specjalistów.
Organizacja do tej pory wysłała na misje blisko
400 wolontariuszy i zrealizowała ok. 300 projektów
rozwojowych.

Fotografia 2. Wolontariuszka SWM Młodzi Światu prowadzi zajęcia z geografii dla uczniów z Ibadanu w Nigerii

Analiza sytuacji
wyjściowej
Park Edukacji Globalnej „Wioski Świata” znajduje się
przy ul. Tynieckiej 39 w Krakowie, w odległości
2,7 km od Rynku Głównego. Na terenie Parku prowadzony
jest rozbudowany nowoczesny program edukacji
rozwojowej między innymi warsztaty edukacyjne
na temat misji i mieszkaoców krajów Afryki, Ameryki
Południowej i Azji. W Parku zrekonstruowano wioskę
afrykaoską, papuaski dom na palach, jurtę mongolską,
igloo, wioskę indiaoską z tipi, chatę peruwiaoską
oraz slums z Peru.
W środku Parku odwzorowano mapę świata na której
znajduje się 15 kolorów ukazujących współczynnik rozwoju
społecznego, wioski zaaranżowano zaś w koło mapy
w miejscach odpowiadających ich lokalizacji na świecie.
W parku znajdują się również dwa pagórki, z których
możemy obserwowad świat jak i wioski z góry,
na jednym z nich ustawiono również drewniany krzyż,
który służył podczas wizyty Ojca Świętego w Krakowie.
Park odwiedza rocznie blisko 20.000 osób, liczba ta
stale wzrasta.

Fotografia 3. Panorama Parku Edukacji Globalnej „Wioski Świata”

W związku z dużym zainteresowaniem ofertą Parku
planuje się jego przebudowę i rozbudowę, tak by
odpowiedzied na rosnące oczekiwania odwiedzających.
W 2013 roku wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym
im. H. Kołłątaja w Krakowie opracowano ramowe
założenia koncepcji rozbudowy i rewitalizacji Parku,
następnie w roku 2015 opracowany został
wraz z architektami Videstudio + BudCud
niniejszy projekt koncepcyjny będący podstawą
do przygotowania projektu budowlanego.
Fotografia 4. Igloo eskimoskie na terenie Parku Edukacji Globalnej

Analiza powiązania
parku z miastem
Teren Parku Edukacji Rozwojowej „Wioski Świata”
położony jest w Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie
przy ulicy Tynieckiej 39. Park usytuowany jest
w bezpośrednim sąsiedztwie bulwarów Wiślanych
i Rzeki Wisły, przy jednej z najchętniej uczęszczanych
tras pieszo-rowerowych ciągnących się od Centrum
Miasta wzdłuż Bulwarów Wiślanych, aż do Opactwa
Benedyktynów w Tyocu. Stanowi jedną z atrakcji
na trasie weekendowych i wakacyjnych wypraw
mieszkaoców Miasta oraz odwiedzających Kraków
turystów. Rynek Starego Miasta znajduje się w linii
prostej w odległości około 2,7 km od Parku „Wioski
Świata” co dodatkowo stanowi o atrakcyjności
położenia Parku. Park wpisuje się sied terenów
zielonych tworzących zielony ekosystem - pierścieo
widoczny na mapie Krakowa, na który składają się
obszary rekreacyjne takie jak: Bulwary Wiślane,
Zalew Zakrzówek, Park Skały Twardowskiego,
Park Dębnicki oraz pas zieleni wzdłuż Rzeki Wilgi.
LEGENDA:
granica terenu opracowania
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główne trasy dojazdowe
trasy dojazdowe
trasa piesza i rowerowa
1. Teren Zakonu Salezjanów
2. Park Dębnicki
3. Park Skały Twardowskiego
4. Bulwary Wiślane
5. Wyższe Seminarium Duchowne Zmartwychwstaoców
6. Parafia Najświętszego Salwatora
7. Salwator
8. Kierunek w stronę Starego Miasta
9. Kierunek w stronę Opactwa Benedyktynów w Tyocu
10. Kierunek w stronę Zakrzówka

Położenie Parku na terenie miasta Krakowa

Koncepcja nowego
projektu
Przebudowa Parku ma na celu przekształcenie
go w wielofunkcyjną przestrzeo publiczną,
gdzie funkcja rekreacyjna służy edukacji.
Projekt Parku Edukacji Globalnej „Wiosek Świata”
jest funkcjonalną aranżacją symboli i obiektów.
Koncepcję zagospodarowania Parku Edukacji
Globalnej „Wioski Świata” organizuje wielowątkowa
makieta globu, na której w syntetyczny sposób
przedstawiono charakterystyki krain geograficznych
oraz ich środowiska kulturowego. Kolejne krainy to
strefy rekreacji i edukacji, wykonane w zróżnicowany
sposób po to, by zwiedzający wciąż byli ciekawi
kolejnego obszaru. Na makiecie znajdują się dwa
większe obiekty kubaturowe – „wisząca” palmiarnia
Ameryki Południowej oraz wieża widokowa w
uproszczonej formie baobabu z Afryki.
Makietę świata okala elipsoidalna ścieżka idąca
wzdłuż jej granicy, co pozwala na jej kompleksowe
zrozumienie. Kształt ścieżki został zmodyfikowany tak,
by miał on formę ryby – uniwersalnego symbolu
chrześcijaostwa. Taki zabieg zwraca uwagę na
chrześcijaoskie i humanistyczne wartości podczas
zwiedzania Parku. Podstawowy kształt chrześcijaoskiej
ryby poszerzono przy jego koocach, aby umieścid tam
ważny element narracji po Parku – Krzyż Papieski,
oraz istotny obiekt programu funkcjonalnego –
wielofunkcyjny amfiteatr.
Scenografie wiosek rozmieszczono wokół
zewnętrznego obrysu pętli – ryby, dopinając je
do niej w miejscach korespondujących z krainami
geograficznymi na makiecie globu.

1. Wspaniały świat

4. Wioski Świata

2. Ryba

5. Zielona otulina

3. Modyfikacja Ryby

6. Kompleksowe założenie

Wizualizacja 1. Widok Parku Edukacji Globalnej “Wioski Świata” z lotu ptaka

Budynki wejściowe
Budynki wejściowe znajdują się pod wspólnym zielonym
dachem, który posiada spadek w stronę Parku,
tak by odwiedzający Park zewsząd otoczeni byli zielenią.
Pod dachem znalazły się dwa budynki rozdzielone placem
wejściowym, pierwszy mieści w sobie funkcje związane
ze obsługą strefy wejściowej do Parku, takie jak kasa,
sklep z pamiątkami oraz zespół toalet. Dodatkowo
w budynku tym mieści się funkcja gastronomiczna
z dużą salą konsumpcyjną i kuchnią z zapleczem.
Na tyłach budynku zlokalizowany został parking dla
autobusów, oraz dojazd techniczny do budynku.
Pomiędzy budynkiem a wewnętrzną drogą dojazdową
zlokalizowano miejsca postojowe dla samochodów
osobowych. Pomiędzy pierwszym a drugim budynkiem
znajduje się plac wejściowy, który stanowi główne
wejście do Parku. Na placu zlokalizowano zagłębienie
amfiteatralne, który służy jako miejsce startu do zwiedzania
całości Parku, dodatkowo to zagłębienie może służyd
jako miejsce kameralnych imprez związanych
z funkcjonowaniem Parku. Drugi bu¬dynek mieści w sobie
funkcje takie jak sala wielofunkcyjna powiązana
przestrzennie z wielofunkcyjnym hallem, w którym
można organizowad spotkania, wernisaże itp.

Wizualizacja 2. Widok strefy wejściowej na teren Parku Edukacji Globalnej

Wizualizacja 3. Widok wnętrza restauracji w pawilonie wejściowym

Makieta świata:
Afryka i Europa
Afrykę tworzy spiętrzony krajobraz wypełniony
zróżnicowanym kruszywem w ciepłych barwach,
który przywodzi skojarzenie spękanej, spalonej słoocem
ziemi. W centralnej części Afryki stoi dominanta
przestrzenna makiety globu – wieża widokowa w formie
baobabu. „Drzewo” wykonane jest z przenikających się
płyt z drewna warstwowego, łączonego w formie
uproszczonych ikonicznych przedstawieo baobabu,
budujących jego trójwymiarowy wizerunek. W płyty
tworzące konstrukcje baobabu została wcięta klatka
zabiegowa z drewna o pełnych balustradach, która
wprowadza zwiedzających na poziom okrągłej
platformy widokowej na wysokości 7 metrów
nad poziomem terenu. Z tego poziomu można
podziwiad całośd założenia parkowego..

Wizualizacja 4. Widok z makiety Kanady na Afrykę i Europę

Labirynt Europy zbudowany jest ze ścian z zielonej
perforowanej blachy, których przebieg naśladuje
podział geopolityczny Europy. Wysokośd ścian rośnie
od 30 do 130 cm po to, by dzieci miały w zasięgu wzroku
dalszy plan labiryntu. Perforacje w ścianach opisują
nazwy kolejnych krajów, których obszar dane ściany
wydzielają.

Wizualizacja 5.5.Widok
widokowego
na baobabie
w stronę
labiryntu
EuropyEuropy
Wizualizacja
Widokz tarasu
z tarasu
widokowego
na baobabie
w stronę
labiryntu

Makieta świata:
Antarktyda i Ameryka
Południowa
Biegun Południowy to tektoniczny krajobraz wykonany
z betonu architektonicznego o kolorze białym,
gdzie zróżnicowanej wysokości i kształtu „kry” służą
jako siedziska, leżaki, plac zabaw.
Amerykę Południową zajmuje „wisząca palmiarnia”.
W metalowej, oszklonej klatce – wywieszonym dachu
postawionym na nieregularnej siatce słupów stalowych,
w donicach rosną egzotyczne rośliny, których kłącza
spływają w dół, tworząc zielone kaskady. Między
roślinami wiszą także delikatne oprawy oświetleniowe,
budując atmosferę podczas wieczornego zwiedzania
parku. Większa częśd palmiarni jest przeszklona.
Latem ta częśd jest otwierana a zimą zamykana, tak by
można było wtedy też odkrywad egzotyczne rośliny.
We wnętrzu palmiarni znajduje się skała odwzorowującą
przebieg pasma And wbita w tafle szkła. Nawierzchnia
palmiarni jest intensywnie zielona – wysypana zielonym
tłuczniem szklanym – przywodzi na myśl nasyconą zieleo
lasów równikowych.

Wizualizacja 6. Widok z krajobrazu bieguna południowego na budynek palmiarni

z

Wizualizacja 7. Wieczorny widok palmiarni na kontynencie Ameryki Południowej

Makieta świata: Azja,
wioska mongolska
i wioska eskimoska
Azjatyckie tarasy ryżowe charakterystyczne dla tego
kontynentu zbudowano z poziomów wykooczonych
trawą syntetyczną, które formują wzniesienia,
ale i doliny, w których można się schowad.
Wioska mongolska składa się z dwóch tradycyjnych
jurt mongolskich, dużej i małej. Jurty zostały ustawione
na podestach drewnianych, wokół których zaprojektowano nawierzchnie z piasku. Po obu bokach zlokalizowano
rabaty bylinowe z gatunkami charakterystycznymi
dla regionu.
Wizualizacja 8. Widok z tarasów azjatyckich na makiecie świata w stronę wioski mongolskiej i krzyża papieskiego

Wioska eskimoska zaprojektowana została na ‚krze’
wykonanej z białego betonu architektonicznego,
na której ustawiono dwa igloo. Igloo wykonane są
również z kształtek z białego betonu architektonicznego
tak by imitowad lód. W ‚krze’ przewidziano ‚pęknięcia’
z których wypiętrzają się siedziska – donice oraz
wyrastające z nich Brzozy karłowate i Borówki brusznice.
Wokół dużej ‚kry’ na której znajdują się Igloo ‚dryfują’
dwie mniejsze.

Wizualizacja 9. Widok wioski innuickiej (eskimoskiej)

Wioska afrykaoska
i wioska papuaska
Wioska afrykaoska wzorowana jest na wiosce
z Ghany. Całośd zorganizowana jest wokół centralnego
dziedzioca. Nawierzchnie wioski wykonana jest z
wodnoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej w kolorze
rdzawym. Wioska ogrodzona jest wokół ogrodzeniem
wiklinowym na konstrukcji z palików drewnianych. Na
wejściu znajduje się duża chata służąca do organizacji
warsztatów, następnie wokoło dziedzioca ustawionych
jest 5 chat
o różnej wielkości i funkcji oraz zadaszony drewniany
moździerz. Chaty wykonane są z gliny, posiadają
drewnianą więźbę dachową oraz kryte są strzechą.
Wioska papuaska otoczona jest bujną zielenią,
przewiduje się tu zasadzenie między innymi Surmii bignionowej, Bzu czarnego ‚Eva’, Budlei Dawida oraz rabat
bylinowych nawiązujących
do papuaskiego krajobrazu. Nawierzchnia wioski
wykonana została z kory drzewnej. Chaty papuaskie to
dwa domy ustawione na palach, wykonane w konstrukcji
drewnianej. Dachy chat zostały pokryte strzechą.

Wizualizacja 10. Widok wioski afrykaoskiej

Wizualizacja 11. Widok wioski papuaskiej

Wioska indiaoska,
andyjska oraz slums
Wioskę indiaoską zaprojektowano na rzucie koła.
Trzy namioty - Tipi rozstawiono wokół centralnego
miejsca przeznaczonego na palenisko. W granicach
wioski zaprojektowano drewniany plac zabaw - indiaoski
tor przeszkód, będący testem na sprawnośd młodego
Indianina. Wokół wioski zaprojektowano krajobraz
nawiązujący do krajobrazów znanych z indiaoskich
wiosek, charakterystycznymi dla Ameryki Północnej.
Na wioskę andyjską składają się dwie tradycyjne
peruwiaoskie chaty o kamiennych ścianach i dachach
pokrytych strzechą. Chaty ustawione są równolegle do
siebie na zaaranżowanym skalnym urwisku - pagórku.
Pagórek usypany został z mas ziemnych i obłożony został
płytami z betonu architektonicznego, imitującymi skały
tak by oddad atmosferę Andów.

Wizualizacja 12. Widok ze ścieżki na wioskę indiaoską

Slums peruwiaoski tworzy konglomerat domków
imitujących południowoamerykaoskie favele – slumsy.
Domki wykooczone są blachą falistą w intensywnych
kolorach. Zlokalizowane są na kilku poziomach,
wspinając się na zielony dach budynków wejściowych.
W środku slumsu znajduje się patio – ulica faveli.

Wizualizacja 13. Widok ze strefy wejściowej na wioskę peruwiaoską i slums

Amfiteatr
Wielofunkcyjny amfiteatr znajduje się w zachodniej
części parku, w tzw. ogonie „ryby” opisanej na Świecie.
Scena amfiteatru zwrócona jest w kierunku północnozachodnim tak by hałas dobiegający od strony ulicy
Generała Bohdana Zieleoskiego nie zakłócał
funkcjonowania sceny. Amfiteatr składa się ze sceny,
zaplecza sceny oraz pomieszczenia dla artystów
oraz obsługi amfiteatru. Budynek amfiteatru
zaprojektowano w oparciu o konstrukcje żelbetową,
analogiczną do budynków wejściowych jako budynek
jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony. Rozwiązania
techniczne oraz wykooczenie budynku pokrywa się
z budynkami wejściowymi. Zadaszoną rzeźbiarską
elewację sceny wykonano jako akustyczną, nieregularną
strukturę, opartą o trójkątny moduł, wykonaną z wikliny
na stalowej podkonstrukcji. Powierzchnia użytkowa
amfiteatru wraz ze sceną wynosi 184,5 m2,
powierzchnia całkowita wynosi 256,5 m2.
Powierzchnia dachu zielonego wynosi 463 m2.

Wizualizacja 14. Widok ze ścieżki ryby w stronę amfiteatru

Wizualizacja 15. Wieczorny widok sceny amfiteatru
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