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Brama otwarta na rzekę – edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych 
w Poznaniu

Partner Wiodący: Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Partner: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT/Brama Poznania ICHOT

Lata realizacji projektu: 2020-2022
Całkowita wartość projektu: 1 267 394,00 PLN
Kwota dofinansowania: 836 105,59 PLN

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.5 
Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja Ekologiczna 



Głównym celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz 
wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. Cała inwestycja planowana 
jest na terenach otaczających Bramę Poznania, w dolinie rzecznej obok amfiteatru 
Bramy Poznania oraz wzdłuż Wartostrady. Przestrzeń w otoczeniu Bramy Poznania 
zostanie dostosowana do prowadzenia edukacji ekologicznej oraz działań 
informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska. W ramach projektu 
powstaną: Eksperymentalny Ogród Dziedzictwa, Rzeczny Ogród Ekoedukacji
i Ekologiczna Ścieżka Edukacyjna, materiały dydaktyczne i edukacyjna strona www 
projektu.

Planowane rozpoczęcie robót: I połowa 2021 roku 

Planowane zakończenie robót: I połowa 2022 roku

Działania informacyjno-edukacyjne rozpoczną się przed rozpoczęciem robót 
budowlanych.



Projekt wpisuje się w politykę miasta Poznania dotyczącą 
zagospodarowania brzegów rzek oraz jest zgodny między innymi z zapisami 
Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ i Planu adaptacji do zmian 
klimatu Miasta Poznania do roku 2030, który opracowany został na 
podstawie Porozumienia z dnia 30 czerwca 2015 r. zawartego pomiędzy 
Ministerstwem Środowiska RP a Miastem Poznań, stanowiącego deklarację 
udziału Miasta w projekcie „Opracowanie planów adaptacji do zmian 
klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”.



Brama Poznania to miejsce, które od początku swojego istnienia 
nierozerwalnie współgra z otaczającą je przyrodą, rzeką, całym 
ekosystemem doliny Cybiny. 

Uznajemy rzekę za niezwykle istotny element dziedzictwa Poznania, który 
poznajemy, doceniamy i działamy na rzecz jego ochrony.

W ramach naszej działalności organizujemy wydarzenia związane 
z tematem ekologii i ekosystemu rzecznego, między innymi:

- cykl Rzeka Żywa, poświęcony dziedzictwu przyrodniczemu Poznania, ze 
szczególnym uwzględnieniem rzeki,

- wystawy czasowe – Rośliny Cybiny oraz Zwierzęta Cybiny,
- projekty edukacyjne kierowane do rodzin z dziećmi w różnych 
kategoriach wiekowych – Eksperymentownia, Warsztaty klimatyczne, 
Małe Psoty.



W roku 2020 zapoczątkowaliśmy program wydarzeń związanych 
z ochroną środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Pod 
hasłem #DziedzictwoDlaKlimatu realizujemy wydarzenia adresowane do 
szerokiego grona odbiorców i odbiorczyń dotyczące zmian klimatu, 
antropopresji w mieście, historycznych uwarunkowań i relacji dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego. Do współpracy zapraszamy aktywistów i 
inne podmioty działające na rzecz ekologii. Wprowadzamy również dobre 
praktyki w działaniu instytucji.



Brama otwarta na rzekę to projekt kontynuujący naszą ofertę  edukacji 
ekologicznej. Składa się z trzech części:

- Rzecznego Ogrodu Ekoedukacji,

- Eksperymentalnego Ogrodu Dziedzictwa,

- Ekologicznej Ścieżki Edukacyjnej.



Rzeczny Ogród Ekoedukacji

Rzeczny Ogród Ekoedukacji to projekt 
zainicjowany w roku 2018. Poszczególne 
elementy ogrodu powstały w ramach 
warsztatów przeprowadzonych 
dla rodzin z dziećmi. Taka forma 
projektowania pozwala na 
zdiagnozowanie potrzeb i daje 
mieszkańcom i mieszkankom Poznania 
realny wpływ na przestrzenie dla nich 
powstające, jest to również działanie 
edukujące w zakresie zmian klimatycznych.



Rzeczny Ogród Ekoedukacji

Ogród usytuowany będzie w dwóch przestrzeniach. Część Ogrodu znajdzie się na 
obszarze przy ulicy Ostrówek i sąsiadować będzie z Eksperymentalnym Ogrodem 
Dziedzictwa; kolejne elementy zamontowane zostaną w dolinie Cybiny. Będzie to m.in. 
ścieżka bosych stóp, kuchnia błotna czy tor wodny. Ogród będzie miejscem zabawy i 
spędzania wolnego czasu w miejskiej przyrodzie, oraz miejscem edukacji ekologicznej, 
prowadzonej w atrakcyjny sposób.



Wybrane elementy Rzecznego Ogrodu Ekoedukacji

Ogród zaprojektowany będzie z wykorzystaniem naturalnych elementów jak 
drewno, piasek, roślinność. Poszczególne elementy nie są trwale przytwierdzone do 
gruntu, mogą być przeniesione, co jest szczególnie ważne w przypadku terenów 
nadrzecznych.



Eksperymentalny Ogród Dziedzictwa

Druga część projektu będzie usytuowana przy ul. Ostrówek, 
w sąsiedztwie Rzecznego Ogrodu Ekoedukacji. Eksperymentalny Ogród 
Dziedzictwa, tworzony społecznie, będzie przestrzenią nauki, wypoczynku i 
zielonego oddechu dla Śródki. Ogród będzie otwarty cały rok, mieszkanki i 
mieszkańcy okolicznych dzielnic będą mogli korzystać z jego plonów. Ogród 
będzie odtwarzał szatę roślinną z początków grodu na Ostrowie Tumskim, ale 
również gatunki roślin zielarskich i użytkowych, które będą następnie 
wykorzystywane w warsztatach etnobotaniczych, archeobotanicznych. Całe 
założenie będzie zgodne z permakulturowym myśleniem o ogrodach, przywróci 
również bioróżnorodność na danym terenie. 



Eksperymentalny Ogród Dziedzictwa

Ogród będzie miejscem nie tylko warsztatów 
edukacji ekologicznej, tego, jak przenika się 
dziedzictwo przyrodnicze z kulturowym i jakie 
tradycje dziedzictwa niematerialnego możemy 
kultywować w codziennej praktyce dbania o 
Ziemię. Traktujemy go również jako papierek 
lakmusowy zmian klimatycznych. Ponieważ nie 
będzie nawadniany inaczej, niż 
z zbieranej deszczówki, zakładamy, że w okresie 
wegetacji rośliny mogą uschnąć pomimo 
permakulturowych zabezpieczeń – będzie to 
również element edukacyjny, pokazujący wpływ 
pogody na uprawę roślin.



Ekologiczna Ścieżka Edukacji

Ścieżka to sposób na edukację ekologiczną w ekosystemie rzecznym – czyli w 
przyrodzie, blisko nadcybińskiej flory 
i fauny. Przestrzeń rzecznej doliny to miejsce, w którym można poruszyć szereg 
tematów związanych z ekologią, ekosystemami, zmianami klimatycznymi. W ramach 
Ścieżki powstanie specjalny zeszyt dla rodzin z dziećmi do realizacji zadań w 
plenerze oraz strona internetowa, prezentująca wszystkie elementy projektu.



Ekologiczna Ścieżka Edukacji

Ścieżka będzie przebiegać na 
długości ok 3 km wzdłuż Wartostrady
na odcinku od Bramy Poznania do 
ujścia Głównej do Warty.

Poruszanie się po wytyczonej ścieżce 
wspomagać będą specjalne 
oznaczenia, na których zawarte będą 
informacje odwołujące do wybranych 
zagadnień na stronie internetowej. 



Strona internetowa projektu

Dodatkowym elementem projektu, który 
poszerza wiedzę zdobytą w trakcie wycieczek 
czy warsztatów w ogrodzie będzie dedykowana 
strona internetowa podsumowująca i 
prezentująca wiedzę dotyczącą ekologii i zmian 
klimatycznych. 

Strona będzie zawierała materiały dydaktyczne 
do pobrania on line, zdjęcia prezentujące 
przyrodę nadrzeczną oraz filmy edukacyjne. 



W ramach projektu powstanie spójna przestrzeń w okolicach Bramy Poznania 
oraz doliny Cybiny, pozwalająca na różne aktywności, adresowane do 
mieszkańców, mieszkanek, turystów. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w 
różnym wieku.

Projekt będzie adresowany również do mieszkańców i mieszkanek Śródki. Ogród, 
który powstanie w ramach projektu od początku organizowany będzie ze 
społecznym zaangażowaniem, stanowiąc nową zieloną przestrzeń dzielnicy. 



Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji 
Miasta 

Strona www: https://www.poznan.pl/mim/rewitalizacja/

Adres e-mail: brama@um.poznan.pl



Dziękujemy za uwagę
i zapraszamy do tworzenia z nami oraz korzystania 

z projektu Brama otwarta na rzekę!


