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Wstęp 
 ochrona terenów zieleni na Ursynowie i podejmowanie 

działań na miarę możliwości finansowych Dzielnicy, 

 

 tereny w granicach obecnie proponowanych pod Park, 

są we władaniu miasta, zaś pozostałe tereny m. in. 

należą do osób prywatnych,  

 

 w nazwie Parku zapisana jest jego misja oraz od 

szczegółu do ogółu: nazwa > koncepcja > realizacja, 

 

 Park dla osób, które chcą odpocząć, lepiej zrozumieć 

otaczający nas świat, pójść z dzieckiem na plac zabaw 

lub wyjść na spacer ze swoim psem. 



Utworzenie i nadanie 

nazwy dla Parku 

 Uchwała o utworzeniu parku i nadaniu mu 

nazwy była dwukrotnie przedmiotem obrad 

Rady Dzielnicy Ursynów w: 

 kwietniu 2013 r. (Uchwała nr 203 z 16.04.2013), 

 czerwcu 2014 r. (Uchwała nr 292 z 17.06.2014), 

Uchwała nr 292 z 17.06.2014 r. uwzględnia 

uwagi zgłoszone przez miejskie biura podczas 

procesu opiniowania.  

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6BF38F92-8F41-4A80-B1B6-93173E44AFA1,frameless.htm
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6BF38F92-8F41-4A80-B1B6-93173E44AFA1,frameless.htm
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6BF38F92-8F41-4A80-B1B6-93173E44AFA1,frameless.htm
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/7D7A0132-B35E-4B4D-AD2E-8448905782B2,frameless.htm


Park im. Wynalazców Polskich 

foto: www.mapa.um.warszawa.pl 

Miejsce 



foto: www.mapa.um.warszawa.pl/ 

Szkic granic Parku 

foto: www.mapa.um.warszawa.pl 



Park im. Wynalazców Polskich 

Foto: www.mapa.um.warszawa.pl/ 

Działki pod Park 

Foto: www.mapa.um.warszawa.pl/ 



Teren parku objęty jest miejscowym 
planem zagospodarowania 

przestrzennego (dalej: mpzp) 

 Uchwała Nr 694 Rady Gminy Warszawa-
Ursynów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie 
zatwierdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu 
zawartego pomiędzy ulicami: Gandhi, Rosoła, 
Płaskowickiej i Grzegorzewskiej - Szolc 
Rogozińskiego w gminie Warszawa - Ursynów. 

 Uchwała przesądza, że w granicach nowo 
tworzonej przestrzeni publicznej przewidziany 
jest teren pod park miejski. 

http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp/dane/Plany/Ursynow/12.03.pdf


Park im. Wynalazców Polskich 

Foto: www.mapa.um.warszawa.pl/ 

Funkcje terenów w mpzp 

Foto: www.mapa.um.warszawa.pl/ 

ZPUZ – tereny zieleni przy usługach zdrowia 
ZPP – tereny zieleni publicznej parkowej  
ZPU – tereny zieleni parkowej z funkcją towarzyszącą 
M/U – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

UZ – usługi zdrowia 
UO – usługi oświaty 
ZPO/ZPO1 – tereny zieleni osiedlowej 
MW – teren zabudowy wielorodzinnej  



Początkowo była rozważana 

nazwa „Park Wielkich 
Wynalazców”. Pomysł 
utworzenia parku i nadania mu 
nazwy był konsultowany z takimi 
instytucjami jak:  
- Urząd Patentowy RP, 

- Polska Izba Rzeczników 
Patentowych, 

- Stowarzyszenie Polskich 
Wynalazców i 
Racjonalizatorów,  

- Politechnika Warszawska 

 
Wszystkie instytucje pozytywnie 
odniosły się do idei powstania 
takiego parku.  

Konsultacje nazwy Parku 



Konsultacje nazewnicze - wnioski 

Propozycja wyrażona w piśmie Rektora Politechniki 

Warszawskiej, wiodącego ośrodka akademickiego w kraju i w 
Europie była na tyle ciekawa, że nazwa „Parku Polskich 
Wynalazców” stała się propozycją dla dalszych działań 
zmierzających do utworzenia i nazwania Parku. W piśmie od 
Rektora Politechniki Warszawskiej czytamy , że Senacka 
Komisja ds. Historii i Tradycji <<zaproponowała modyfikację 

polegającą na ograniczeniu wymienionej nazwy tylko do 
„Park Wielkich Wynalazców”, ewentualnie „Park Polskich 
Wynalazców>>.” 
 
Przesądzającym argumentem, co do wyboru nazwy dla parku 
było to, że o ile wiedza na temat światowej sławy wynalazców 

tj. Edison, Marconi, Tesla oraz ich wynalazków jest znana, to 
wiedza o polskich wynalazcach i ich osiągnieciach jest 
znikoma i warto poświęcić im więcej uwagi. 



Polscy wynalazcy  
Jan Czochralski (1885-1953) - polski chemik, 

metaloznawca, wynalazca powszechnie stosowanej 

do dzisiaj metody otrzymywania monokryształów 

krzemu, nazwanej później metodą Czochralskiego, 

podstawy procesu produkcji mikroprocesorów.  

Sejm RP dla uczenia osiągnięć tego wybitnego 

wynalazcy ustanowienia rok 2013 „Rokiem Jana 

Czochralskiego”. 

 
Jan Szczepanik (1872 – 1926) – polski wynalazca, 

m.in.: telektroskopu – urządzenia do przesyłania na 

odległość ruchomego obrazu kolorowego wraz z 

dźwiękiem, protoplastę dzisiejszej telewizji. 
źródło: wikipedia.pl  



Polscy wynalazcy  
Jan Józef Ignacy Łukasiewicz (1822-1882) - polski 

chemik, farmaceuta i przedsiębiorca, wynalazca 

lampy naftowej, twórca przemysłu naftowego. 

 

Michał Doliwo-Dobrowolski (1862-1919) 
elektrotechnik, elektryk i wynalazca pochodzenia 

polskiego; pionier techniki prądu trójfazowego. 

 

Więcej o polskich wynalazcach: [LINK] 

źródło: wikipedia.pl  

http://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wielcy-polacy


foto: www.facebook.com/projekt.hyperion 

W młodych nadzieja… 
 
Łazik marsjański studentów 

Politechniki Białostockiej 

Hyperion 2 zwyciężył w 

zawodach University Rover 

Challenge 2014 w USA. 

Drużyna wygrała drugi rok 

z rzędu. Trzecie miejsce 

zajęli studenci z Rzeszowa. 

(źródło: 1.6.2014 PAP) 

 



Ursynów przyjazny 

przyszłym wynalazcom 
Politechnika Warszawska w lutym 2014 rozpoczęła 

budowę jednego z najnowocześniejszych ośrodków 

badawczych nanotechnologii i zaawansowanych 

materiałów w Europie - Laboratorium Centralnego 

CEZAMAT zlokalizowanego w Dzielnicy Ursynów przy 

ul. Poleczki 19. Zakończenie inwestycji planowane 

jest na koniec 2015 roku. Umowa na budowę 

obiektu wraz z dostawą elementów wyposażenia 

opiewa na kwotę ponad 372 mln zł. 

 

źródło: Politechnika Warszawska 
 

więcej: www.cezamat.eu  

http://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Aktualnosci/Politechnika-Warszawska-startuje-z-budowa-CEZAMAT-u
http://www.cezamat.eu/


„Warszawa jako centrum fotoniki, 

biotechnologii i nanotechnologii? Wyda 

miliony, by przyciągnąć inwestorów” 

„Miasto ma spory budżet do 2022 r. - Na uzbrojenie 

działek pod inwestycje, głównie w latach 2016-20, 

wydamy około 58 mln zł. Dodatkowo przeznaczymy 

29 mln zł na promocję gospodarczą tych terenów - 

twierdzi Michał Olszewski. Urząd chce się 

koncentrować na specjalizacjach Warszawy: 

fotonice, biotechnologiach, nanotechnologiach, 

ICT, sektorze kreatywnym i energetyce.” 

 

źródło: [LINK], TVN24BIS, 23.02.2015 

http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/warszawa-centrum-fotoniki-biotechnologii-i-nanotechnologii,517755.html


Pomysły na park – elementy 

parku w założeniach ogólnych 

 zachowanie obecnego ukształtowania i charakteru 

(np. górka saneczkowa), 

 

 budowa placu zabaw nawiązującego do idei Parku, 

  

 wybieg lub ścieżka dla psów - park przyjazny 

zwierzętom, 

 

 agora – miejsce debat publicznych, 

 

 ewentualne powiększenie obecnie tworzonego 

Parku. 



Pomysły na park… 

wynalazczość 
 tablice upamiętniające najwybitniejszych polskich 

wynalazców / aleja drzew (np. dąb Czochralskiego, 

itp.), 

 

 mała architektura (np. snop niebieskiego światła  

symbolizujący niebieski laser - technologię 

niebieskich laserów na azotku galu rozwijali 

naukowcy z Instytut Wysokich Ciśnień PAN w 

Warszawie). 



Pomysły na park… Piknik 

Młodych Wynalazców 
24 września 2014 r. w Parku Polskich Wynalazców przy 

współpracy Urzędu Dzielnicy z Gimnazjum nr 93 im. 

Księżnej Izabeli Czartoryskiej, Szkołą Przymierza Rodzin 

oraz Szkołą Podstawową nr 318 im. J. Ch. Andersena, 

odbyła się I. edycja „Pikniku Młodych Wynalazców”. 

 



Pomysły na park… Piknik 

Młodych Wynalazców 
 Projekt  dedykowany jest przede wszystkim 

uczniom ursynowskich szkół, a jego celem jest 

popularyzacja nauki wśród dzieci i młodzieży, 

naukowych pasji oraz krzewienie wiedzy o polskiej 

myśli wynalazczej. 

 Podczas pierwszego pikniku uczniowie mogli 

poznać sylwetki największych polskich 

wynalazców, młodsi uczniowie byli obserwatorami 

ciekawych doświadczeń z dziedziny chemii, fizyki, 

biologii, geografii, które pod okiem nauczycieli, 

prezentowali dla nich ich starsi koledzy z 

gimnazjów. 

 



Park Polskich wynalazców 

będzie budowany… 
Nowe władze Dzielnicy Ursynów poinformowały w 

odpowiedzi na moją interpelację (kwiecień 2015), że prace 

nad utworzeniem Parku Polskich Wynalazców będą 

kontynuowane.  



Co dalej? 
nazwa 

 

 
- przygotowanie 

dokumentów  

przez Dzielnicę 

Ursynów, tak aby   

projekt nazwy 

mógł zostać 

zaakceptowany 

przez Radę 

Warszawy 

 

- Piknik Młodych 

Wynalazców 

2015 

koncepcja  

parku 

 
- zebranie wiedzy na 

temat tego, jakie są 

koncepcje budowy 

Parku wyrażone przez 

instytucje zajmujące się 

promocją polskiej 

wynalazczości  

(np. Politechnika 

Warszawska) 

- opracowanie założeń 

(Urząd Dzielnicy) 

 

konsultacje  

społeczne 

 
publiczna 

debata  na 

temat koncepcji 

realizacja 

 

 
projekt 

architektoniczn, 

budowa Parku  

przez Urząd 

Dzielnicy 

(etapy), wykupy 
działek 



Dziękuję za uwagę 
 

 

Niniejsza prezentacja przedstawia poglądy i intencje autora w 

chwili tworzenia niniejszej prezentacji; nie jest dokumentem 

oficjalnym i urzędowym, a informacje w niej zawarte mogą być 

zmieniane i modyfikowane. 

 

Swoje uwagi i komentarze proszę kierować na adres: 

pawel.lenarczyk@vip.wp.pl  lub pod numerem telefonu 501505912 

 

Polub Park Polskich Wynalazców na Facebook’u. 
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