
NAWA
rewitalizacja wyspy Daliowej



Rzeźba NAWA, zaprojektowana przez Oskara Ziętę, stanie na Wyspie Daliowej 
we Wrocławiu. Będzie częścią obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2016, 

których hasłem przewodnim są „metamorfozy kultury” – przemiany zachodzące 
w obszarze kultury, wspólnoty i samego miasta. Metamorfoza leży także 

u podstaw rzeźby NAWA. 



Wyspa Daliowa



Rzeźba NAWA stanie w miejscu niezwykłym, tajemniczym i dzikim. 
Wyspa Daliowa – najmniejsza z kilkunastu wysp Wrocławia, położona 

jest w pierwotnym nurcie rzeki, otoczona bujną przyrodą i jednocześnie 
zabytkowymi budynkami. 





Odbudowa

W ciągu ostatnich dekad Wyspa Daliowa bardzo się zmieniała. Przed II wojną 
światową tętniła życiem; podczas wojny mocno zniszczona; po wojnie 

odbudowana, a w ostatnich latach niemal zapomniana. Dzisiaj, dzięki rzeźbie 
NAWA, realizowanej w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016, ma szansę 

znów się odrodzić i przypomnieć mieszkańcom o swojej obecności.



1960-1970 
Odbudowa. 
Wyspa Daliowa, odbudowana po 
II wojnie światowej, służyła jako 
miejsce spotkań.



Zamieszkana, zrujnowana, a następ-
nie odbudowana. Do lat 80. XX wieku 
wyspa stanowiła ważny punkt na spo-
łecznej mapie Wrocławia. 

Wyspa Daliowa w latach 20. i latach 70. XX wieku.



Zapomnienie. 
 

Analiza zastanej przestrzeni: 

•	 Teren wyspy jest obecnie zaniedbany i wymaga remontu. 
•	 Występuje duża ilość odpadów, teren nie jest przyjazny dla turystów.
•	 Na terenie występuje duża ilość gruzu, istnieją doły, które mogą się przyczy-

nić do wypadku.
•	 Wszystkie elementy nawierzchni są w złym stanie technicznym.
•	 Część balustrad jest nowa, tzn. zamontowana podczas remontów murów 

oporowych, natomiast pozostałe należy zdemontować i wymienić.
•	 Dodatkowo na terenie wyspy znajdują się murki niskie oporowe w strefie 

wejściowej oraz wydzielające tereny znajdujące się na różnych poziomach.
•	 Ścieżki dla pieszych powinny być zrewitalizowane lub utworzone na nowo. 
•	 Występuje znikoma ilość miejsc siedzących na wyspie.



2015 r. 
Zapomnienie. 
Powolna degradacja, niszczenie wyspy 
oraz powódź z 1997 r. doprowadziły 
do zapomnienia i opuszczenia tej czę-
ści miasta. 
 



Teren wyspy jest obecnie zaniedbany 
i wymaga remontu. Występuje duża 
ilość odpadów, teren nie jest przyja-
zny dla turystów.

2000-2011, Wyspa Daliowa, Wrocław



2000-2011, Wyspa Daliowa, Wrocław



Rewitalizacja wyspy.

Niegdyś zamieszkana. Później zapomniana. Dzisiaj się odradza.

Przyjęty projekt rewitalizacji Daliowej zakłada uczynienie z wyspy miejsce 
zieleni, a zarazem wyróżniający się punkt spotkań w centrum miasta. NAWA, 
jako główny element tego procesu, będzie łagodnie wpisywać się w charakter 

wyspy i otoczenia, jednocześnie stając się wyraźnym i przyciągającym 
elementem Wrocławia.



2016 r. 
Rewitalizacja wyspy. 
Uczynienie z Wyspy Daliowej miej-
sca przechodniego, punktu spotkań 
z charakterystyczną rzeźbą NAWA 
oraz zachowaniem okolicznej przy-
rody nadającej wyspie nieco dzikiego 
charakteru.



 

•	 Projekt zakłada nowe zagospodarowanie terenu, co pozwala na 
przystosowanie wyspy do nowych funkcji, które mogą odpowia-
dać na potrzeby społeczne. 

•	 Umożliwi to organizację eventów, wyspa będzie miejscem spo-
tkań dla mieszkańców, rodzin i przyjaciół.

•	 Projekt znacząco wpłynie na zwiększenie atrakcyjności tury-
stycznej miejsca.

•	 Projekt przygotowany przez biuro architektoniczne “Isba, grupa 
projektowa” (eksperci) zakłada demontaż wszystkich elementów 
nawierzchni, ponieważ są w złym stanie technicznym.

•	 Na terenie wyspy zaprojektowany został nowy układ kompozy-
cyjny ciągów pieszych, zieleńców i placów.

•	 Wszystkie ciągi piesze wykonane będą z kruszywa naturalnego i 
żywicy epoksydowej, nawierzchni typu TerraWay.

•	 Pod rzeźbą i wokół niej zaprojektowany został plac nawierzchnią 
o innej strukturze niż alejki, tzn. wykonany z luźnego kruszywa 
naturalnego,

•	 Nawierzchnię placu oraz ścieżek obramowano obrzeżem stalo-
wym.

•	 Projekt zakłada likwidację murków niskich oporo-
wych w strefie wejściowej oraz tych, które wydzie-
lają tereny znajdujące się na różnych poziomach. 

 

•	 Projekt przewiduje montaż nowych balustrad.
•	 Na części zieleńców zaprojektowane zostały niskie górki tereno-

we. Wysokość górek nie przekracza 50 cm, a ich układ ma spra-
wiać wrażenie lekko „pofałdowanego’ terenu.

•	 Na wyspie zaprojektowano instalację oświetlenia – zlokalizo-
wano dwa słupy z oprawami oświetleniowymi oraz niskie słup-
ki oświetleniowe w południowej części, natomiast w północnej 
części pozostawiono jedynie oprawy typu uplight podświetlają-
ce rzeźbę

•	 Na pozostałych fragmentach opracowania przewiduje się m.in. 
oczyszczenie terenu z gruzu, zasypanie istniejących dołów oraz 
ukształtowanie terenu do założonych rzędnych.

•	 Na terenie wyspy zaprojektowane zostały siedziska z prefabryka-
tów betonowych wykonanych w technologii betonu architekto-
nicznego. Prefabrykaty zostały zaprojektowane indywidualnie i 
formą nawiązują do charakteru ciągów pieszych i rzeźby.

•	 Projekt zakłada renowację “stróżówki” przy głównym mostku 
prowadzącym na wyspę.

•	 Obok mostu powstaną schody terenowe które otwierają widok 
na otaczające zabytki. Schody zlokalizowane są przy drzewach, 
które latem będą osłaniały od słońca.

Założenia rewitalizacji:





Roślinność.

Analiza zastanej przestrzeni:

•	 Na terenie wyspy rosną, w układzie rozproszonym, swobodnym lub w 
niewielkich grupach, drzewa owocowe (jabłoń domowa, śliwa mirabelka)  
i ozdobne (jabłoń purpurowa, śliwa wiśniowa, bez czarny, lipa szerokolistna 
i bożodrzew gruczołkowaty) oraz pojedyncze krzewy forsycji i dwie grupy 
tamaryszków.

•	 Ich stan zdrowotny jest bardzo zróżnicowany, drzewa są w dobrym stanie 
i wymagają zabiegów pielęgnacyjnych, natomiast krzewy tamaryszków są 
zniszczone, połamane, z licznymi rozłamanymi i pękającymi pniami.

•	 Należy przeprowadzić rekultywację pozostałych fragmentów trawnika.



Stan zdrowotny drzew jest bardzo 
zróżnicowany, należy przeprowadzić 
rekultywację pozostałych fragmentów 
trawinika. 

2016, Wyspa Daliowa, Wrocław



•	 Na potrzeby projektu został stworzony operat dendrologiczny 
przez biuro “a+f Angelika Kuśmierczyk-Jędrzak” (ekspert) 
przedstawiający faktyczny stan roślinności. Z dokumentu 
wynika, że część z roślin wymaga prac pielęgnacyjnych. 

•	 Projekt zakłada zmienność sezonową roślin, jako główne 
kryterium doboru zieleni, bardzo ważna jest atrakcyjność 
roślin zimą. Inspiracją były projekty Pieta Outdolfa w sezonie 
zimowym.

•	 Projekt zakłada zachowanie dzikiego, naturalnego klimatu 
wyspy oraz stworzenie roślinności niskiej, która komponuje się 
z drzewami owocowymi istniejącymi na wyspie.

•	 Inspiracją dla dzikiego obszaru jest projekt High Line w Nowym 
Jorku.

•	 Wszystkie drzewa owocowe zostały zachowane, planujemy 
również ich pielęgnację, ze względu na ich zaniedbany stan.

•	 Kolorystyka rabat została zaprojektowana w nawiązaniu do 
istniejących drzew, z których większość kwitnie na kolor biały 
lub różowy, stąd w rabatach przyjęto podobną kolorystykę z 
dodatkiem odcieni fioletu.

•	 Kształt i rysunek ścieżek został dopasowany przede wszystkim 
do istniejących drzew. 

•	 Zieleń została tak skomponowana, aby była zarówno przedpolem, 
jak i tłem dla rzeźby. Zastosowane w projekcie płynne, organiczne 
kształty ścieżek otaczają nieregularne klomby z roślinnością, 
podobnie jak woda otacza wyspy

•	 Zaproponowano wydzielenie dwóch różnych funkcjonalnie 
rodzajów zieleni - rekreacyjnego trawnika, na którym 
odwiedzający wyspę mogą odpocząć, pograć w gry lub urządzić 
piknik, oraz ozdobne rabaty bylinowe o naturalnym, dzikim, 
łąkowym charakterze, osłaniające przestrzenie rekreacyjne.

•	 Na wyspie nasadzony będzie gatunek rośliny dwuletniej, która 
w następnych latach będzie rozsiewać się sama wprowadzając 
dodatkową zmienność w zieleni. 

Roślinność.

Założenia rewitalizacji:



Projekt zakłada zmienność sezonową 
roślin, jako główne kryterium doboru 
zieleni. Inspiracją były projekty Pieta 
Outdolfa w sezonie zimowym.

Piet Outdolf



Inspiracją dla dzikiego obszaru jest 
projekt High Line w Nowym Jorku.

High Line, Nowy Jork



Roślinność:
Zaprojektowano łącznie ponad 615 
m² mieszanych rabat bylinowych, na 
których zostanie posadzonych ponad 
7,5 tys. roślin. 



 
 
 

byliny:
•	 Echinacea purpurea ’Magnus Su-

perior’ - jeżówka purpurowa ’Ma-
gnus Superior’

•	 Echinacea purpurea ’White Swan’ 
- jeżówka purpurowa ’White Swan’

•	 Lupinus polyphyllus ’The Chatela-
ine’ - łubin trwały ’The Chatelaine’

•	 Perovskia ’Blue Spire’ - perowskia 
’Blue Spire’

•	 Salvia nemorosa ’Caradonna’ - 
szałwia omszona ’Caradonna’ 

trawy rabatowe:
•	 Calamagrostis brachytricha - 

trzcinnik krótkowłosowy
•	 Calamagrostis x acutiflora ’Karl 

Foester’ - trzcinnik ostrokwiatowy 
’Karl Foester’

•	 Stipa joannis - ostnica Jana

rośliny cebulowe:
•	 Allium aflatunense ’Purple Sensta-

ion’ - czosnek aflatuneński ’Purple 
Senstaion’

•	 Allium spraerocephalon - czosnek 
głowkowaty

 
 
 

rośliny dwuletnie:
•	 Foeniculum vulgare ’Purpu-

reum’ - koper włoski ’Purpureum’ 
 

pnącza:
•	 Hedera helix - bluszcz pospolity

Roślinność.

Analiza zastanej przestrzeni:





Inspiracja do rzeźby

Piękno, wytrzymałość, ponadczasowość.

NAWA opiera się na konstrukcji z łuków. Z perspektywy architekta, łuk to 
struktura idealna, wykorzystywana zarówno w antycznych jak w gotyckich 

budowlach. Stworzenie łuku było ogromnym przełomem w światowej 
architekturze i pozwoliło na budowanie strzelistych konstrukcji. W NAWIE 
wykorzystano łuki zarówno jako elementy konstrukcyjne, jak i artystyczne. 



Hala Targowa, Richard Plüddemann, Polska



Kościół św. Wojciecha, Wrocław Kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku, Wrocław



Prototyp, Antoni Gaudi, Barcelona



The Gateway Arch, Saint Louis w USA, Eero Saarinen, 1965



Łuk był głównym przedmiotem badań słynnego francuskiego projektanta 
i konstruktora Jeana Prouvé. Był dla niego optymalną formą nowoczesnych 
konstrukcji. Pozwalał na efektywne zużycie materiału i łatwy proces produkcji. 
NAWA jest manifestem nowatorskiego wykorzystania tradycyjnej formy łuków 
z wykorzystaniem innowacyjnej technologii FiDU.

Giving a lecture at the CNAM, Jean Prouvé Protoype shell of a house located outside the domestic arts 
hall, Jean Prouvé, 1951



Forma

Estetyka i nauka

Silną inspiracją dla Oskara Zięty jest bionika. To nauka pozwalająca 
wymyślać rozwiązania techniczne naśladujące działania żywych organizmów. 

Poszukiwania formalne doprowadziły artystę do stworzenia konstrukcji 
z połączonych ze sobą łuków o bionicznych kształtach. Rzeźba z jednej strony 
nawiązuje do otaczającej przyrody, z drugiej dobrze współgra z okolicznymi 

zabudowaniami. 



Dzięki przemyślanemu usytuowaniu i formie 
przypominającej bramę, rzeźbę będzie można 
podziwiać od wewnątrz i z zewnątrz. Dodatko-
wa kładka zbudowana u jej wyjścia sprawi, że 
wyspa stanie się przechodnia. 

Krzywizna rzeźby dostosowana jest do ścież-
ki łączącej oba zejścia z wyspy. Konstruk-
cja pozwala kierować wzrok przechodniów na 
wybrane fragmenty krajobrazu, ukazując i przy-
słaniając różne perspektywy. 

Dzięki płynnie wyciągniętym w górę łukom, 
rzeźba doskonale wpisuje się w krajobraz. Bio-
niczne kształty dają wrażenie, jakby całość natu-
ralnie wyrastała z ziemi. Jednocześnie łukowa 
konstrukcja nawiązuje do pobliskich zabytków 
jak Ossolineum, wieża kościoła na Piasku, Hala 
Targowa czy Ostrów Tumski.



Oś rzeźby jest przedłużeniem osi 
bulwaru Xawerego Dunikowskiego, 
front rzeźby otwiera się na Wyspę 
Słodową, zachowując harmonię 
urbanistyczną.

Lokalizacja Wyspy Daliowa we Wrocławiu.



Projektowanie

Organiczne łuki uzyskano w wyniku procesu projektowania parametrycznego. 
Ta innowacyjna dziedzina, rozwijająca się w architekturze, inżynierii 
i urbanistyce, polega na zastosowaniu programów komputerowych 
pozwalających generować bryły na podstawie kombinacji zadanych 

parametrów. W wyniku modelowania komputerowego powstają zaskakujące 
formy, których nie przewidziałby nawet sam twórca. Dzięki wyjściowym 

parametrom, ostateczne kształty spełniają praktyczne cele, jak np. optymalna 
wielkość, ciężar, dostosowanie do otoczenia. 



Projekt NAWY wymagał zaawan-
sowanych obliczeń i modelowania 
w programie  Grasshopper, co po-
zwoliło na wygenerowanie 60 brył 
i dopasowanie ich kształtu oraz ukła-
du do terenu i otoczenia. 



Trójwymiarowe modele ułożone na 
makietach wyspy służyły do prze-
testowania formy rzeźby. Ostatecz-
ny model został zaś odtworzony jako 
prototyp w skali 1:2,5 w technologii 
FiDU.



Choć trudno w to uwierzyć, ogrom-
na rzeźba zbudowana jest z materia-
łu o grubości zaledwie 2 mm. Moduły 
sięgają wysokości kilkunastu metrów, 
a największy waży tylko 450 kg. 

Ultralekka konstrukcja możliwa jest 
dzięki FiDU – innowacyjnej techno-
logii wymyślonej przez Oskara Ziętę. 
Pozwala na deformację elementów 
stworzonych z zespawanych ze sobą 
dwóch części stalowej blachy. Dzięki 
„nadmuchaniu” sprzężonym powie-
trzem, metalowe formy stają się sta-
bilne i wytrzymałe, zachowując jed-
nocześnie lekkość. 

NAWA będzie pierwszą realizacją 
w technologii FiDU w tak dużej  
skali, dzięki czemu stanie się arty-
stycznym manifestem tej innowacyj-
nej technologii. 





Estetyka + Nauka = NAWA

NAWA będzie w efekcie ultralekką i wytrzymałą konstrukcją składająca się 
z kilkudziesięciu łukowych profili metalowych ze stali nierdzewnej tworzących 

ażurową bramę, przez którą będzie można swobodnie przejść. Otrzymana 
bioniczność kształtu oraz lśniąca powierzchnia polerowanej stali odbijającej 

krajobraz sprawią wrażenie naturalnie wyrastającej z ziemi konstrukcji 
o zmiennym wyglądzie w ciągu dnia.



Koncepcja Nawy



Koncepcja Nawy





Oskar Zięta Dr. sc. ETH. Dipl.-Ing.
Architekt SIA
 
Architekt, designer i artysta. Uzy-
skał tytuł doktora na Eidgenössische 
Technische Hochschule w Zurychu. 
Podczas badań w Zurychu zajmo-
wał się tematem wykorzystywaniem 
projektowania komputerowego 
w procesie obróbki metalu. Jak kuć za 
pomocą informacji, tak, jak rzemieśl-
nicy i rzeźbiarze kują narzędziami? 
Szukanie odpowiedzi na to pytanie 
doprowadziło go do odkrycia tech-
nologii FiDU – deformacji obiektów 
przy użyciu ciśnienia wewnętrznego.



Muzea:

Nagrody:



Partnerzy:

Architektura:

Sztuka:

Biznes:

Design:

Nauka:

Technologia:



Klienci specjalni:

Edukacja:



Media:

Wydarzenia:



Link do prezentacji online:

zieta.pl/nawa

Link do prezentacji online:

zieta.pl/nawa


