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HISTORIA MIEJSCA …                                                                                                           PLANOWANIE …

Fragment rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla „Wzgórza Markowca”
http://bip.rumia.pl

19.Z/U – teren zieleni urządzonej oraz usług turystyki 
(w tym centrum hotelowo-konferencyjne), sportu , 
rekreacji, gastronomi  

maksymalne nieprzekraczalne 
linie zabudowy

strefa ochrony archeologicznej

wieża widokowa 

korytarze widokowe

ciągi piesze



HISTORIA MIEJSCA …

GÓRA MARKOWCA 
Wzgórze (92 m n.p.m.) dominujące nad zachodnimi granicami Rumi, doliną Zagórskiej Strugi i Pradoliną Redy-Łeby. 
Nazwa pochodzi od nazwiska właściciela góry, którym był Franc Markowz, a następnie Stefan Markowc. 

Mapa 1938
http://maps.mapywig.org/m/WIG_maps/series/025K/P30-S27-G_RUMIA_1938_c.1940.jpg

Widok na Zagórze, w głębi Góra Markowca, 1942
Rumia na starej fotografii http://www.rumia.edu.pl



HISTORIA MIEJSCA …

Widok z Markowcowej Góry na Zagórze, lata 40. XX w. 
http://www.rumia.edu.pl

Widok z Markowcowej Góry na Rumię i Zagórze 
http://rumia.naszemiasto.pl/artykul/stare-zdjecia-rumi-zobacz-
koniecznie,2211120,galop,t,id,tm.html

Widok na Zagórze i Szmeltę, 1918
http://szumrumi.pl/fotografie-pocztowki-1918-r/

Widok na Zagórze i Szmeltę, 1918
http://szumrumi.pl/fotografie-pocztowki-1918-r/



HISTORIA MIEJSCA …

II WOJNA ŚWIATOWA 

Wzgórze Markowca od początku wojny było fortyfikowane 
przez Niemców. Na szczycie umieszczono baterię 
przeciwlotniczą obrony Gotenhafen (okupacyjna nazwa Gdyni) 
z 4 lub 5 działami kalibru 105 wyposażoną w żelbetowe 
stanowisko radaru kierowania ogniem artylerii plot, betonowe 
podstawy dział i ziemno-drewniane schrony. Uzupełnienie 
stanowiły czterolufowe zestawy dział przeciwszturmowych, 
okopy obrony bezpośredniej i pola minowe. Cała artyleria była 
przystosowana do strzelania ogniem na wprost do celów 
naziemnych. 
Od kwietnia 1944 bateria zwalczała naloty alianckie na gdyński 
port. W 1945 r. bateria na Górze Markowca stanowiła bardzo 
ważny punkt obrony Gdyni z kierunku Szmelty i Redy i niszczyła 
czołgi. Walki o nią i sąsiednie Krwawe Wzgórza trwały od 12 
do 27 marca. Armia Czerwona po łatwym zdobyciu Wejherowa 
i Redy rozpoczęła gwałtowny atak wzdłuż drogi i linii kolejowej 
Reda-Gdynia, ale po dużych stratach w czołgach i ludziach –
15 marca uznała Górę Markowca za niemożliwą do zdobycia. 
Dalsze walki w tym rejonie prowadziła piechota 19 Armii ZSRR. 
W walkach o Rumię brała także udział polska 1 Brygada 
Pancerna im. Bohaterów Westerplatte tracąc 12. Rejon ten, 
zagrożone odcięciem wojska niemieckie opuściły 27 marca, 
przenosząc wszystkie jednostki z rejonu Gdyni na Kępę 
Oksywską. 
W walkach o Rumię poległo ok. 7 tys. żołnierzy obu stron.

Struktura umocnień baterii obrony przeciwlotniczej 
(259. Marine Flak Abteilung) z 1942 r. 
Źródło: Archeologia wojskowa 
http://www.fortyfikacje.eksploracja.pl/fr_markowiec.htm

Szkic stanowiska dalmierza
Źródło: Archeologia wojskowa 
http://www.fortyfikacje.eksploracja.pl/fr_ma
rkowiec.htm

Bunkier główny – widok współczesny
www.szumrumi.com
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WIDOK NA WZGÓRZE MARKOWCA
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WIDOK ZE WZGÓRZA MARKOWCA
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POZOSTAŁOŚCI BATERII PRZECIWLOTNICZEJ Z 1942 R.



WSPÓŁCZESNOŚĆ … DUCH MIEJSCA …

POZOSTAŁOŚCI BATERII PRZECIWLOTNICZEJ Z 1942 R.



WSPÓŁCZESNOŚĆ … DUCH MIEJSCA …

PRZYRODA



WSPÓŁCZESNOŚĆ … DUCH MIEJSCA …

PRZYRODA – ZAGROŻENIA 



PROJEKT … KONKURS …

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” 2017 I NAGRODA Izabela Sykta IDeeS Architektura i Krajobraz



PROJEKT … KONCEPCJA …

REWITALIZACJA ZAGÓRZA W RUMI
Wielobranżowa dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Rewitalizacja Zagórza w Rumi – wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z opcją pełnienia nadzoru autorskiego” 
w ramach projektu „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Izabela Sykta IDeeS Architektura i Krajobraz
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REWITALIZACJA ZAGÓRZA W RUMI 
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA OBSZARU WZGÓRZE MARKOWCA



PROJEKT … KONCEPCJA …

REWITALIZACJA ZAGÓRZA W RUMI 
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA OBSZARU WZGÓRZE MARKOWCA



PROJEKT … KONCEPCJA …

REWITALIZACJA ZAGÓRZA W RUMI 
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA OBSZARU WZGÓRZE MARKOWCA

POZNAWANIE TERENU – WIZJE LOKALNE 
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REWITALIZACJA ZAGÓRZA W RUMI 
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA OBSZARU WZGÓRZE MARKOWCA

ZAŁOŻENIA KOMPOZYCYJNO-FUNKCJONALNE

Projektowany teren na Wzgórzu Markowca ma charakter parku leśnego z częścią
ogólnodostępną. Historia miejsca – z wyznaczoną strefą archeologiczną i
pozostałościami niemieckiej baterii obrony przeciwlotniczej (259. Marine Flak Abteilung)
z 1942 r. – skłania do wytyczenia na wzgórzu ścieżki historyczno-edukacyjnej,
eksponującej historyczne obiekty. Walory widokowe i krajobrazowe wzgórza,
urozmaicona rzeźba terenu, zieleń leśna i łąkowa stwarzają atrakcyjne warunki dla
rekreacji i wypoczynku.

Projekt zagospodarowania Wzgórza Markowca obejmuje lokalizację wieży widokowej
ze ścianką wspinaczkową, placyku amfiteatralnego, amfiteatralnej platformy widokowej
oraz tras kolarstwa górskiego, a także schodów terenowych prowadzących na wzgórze
od strony południowej. Program funkcjonalny dopełniają urządzony punkt widokowy,
placyki rekreacyjno-wypoczynkowe, mini-park linowy, ścieżki turystyczne.

Projektowane obiekty są organicznie wpisane w kontekst krajobrazowy, podążając za
liniami terenu, wykorzystując ciekawe otwarcia i perspektywy widokowe, w tym
najbardziej atrakcyjną panoramę w kierunku północno-wschodnim zamkniętą linią
morza na horyzoncie. W rozwiązaniach projektowych zastosowano naturalne materiały,
jak drewno czy nawierzchnie ziemno-żwirowe, zestawiając je z betonem i stalą, co
przywołuje skojarzenia z historycznym dziedzictwem post-militarnym, stanowiącym o
specyficznym genius loci.
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REWITALIZACJA ZAGÓRZA W RUMI 
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA OBSZARU WZGÓRZE MARKOWCA

DOSTĘPNOŚĆ TERENU

OD POŁUDNIA OD UL. MŁYŃSKIEJ 
– SCHODY TERENOWE

OD PÓŁNOCNEGO-ZACHODU OD NOWOPROJEKTOWANEJ DROGI 
– ŚCIEŻKA OGÓLNODOSTĘPNA, 
ŚCIEŻKI TURYSTYCZNE, TRASY 
ROWEROWE

KOMUNIKACJA
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REWITALIZACJA ZAGÓRZA W RUMI 
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA OBSZARU WZGÓRZE MARKOWCA

KLUCZOWE ELEMENTY PROJEKTU

WIEŻA WIDOKOWA ZE ŚCIANKĄ WSPINACZKOWĄ

ŚCIEŻKA EDUKACYJNO-HISTORYCZNA

PLACYK AMFITEATRALNY

AMFITEATRALNA PLATFORMA WIDOKOWA 

TRASY KOLARSTWA GÓRSKIEGO

SCHODY TERENOWE

UZUPEŁNIAJĄCE ELEMENTY PROJEKTU

PUNKT WIDOKOWY

PLACYKI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

MINI-PARK LINOWY

ŚCIEŻKI TURYSTYCZNE



WIEŻA WIDOKOWA 
ZE ŚCIANKĄ 
WSPINACZKOWĄ

PROJEKT … KONCEPCJA …

Wieża widokowa ze ścianką 
wspinaczkową, zlokalizowana 
na szczycie Wzgórza Markowca 
jest dominantą wysokościową 
widoczną z oddali. Najwyższy punkt 
wieży (podest widokowy) góruje 
ponad koronami sosen i dębów 
porastających wzniesienie. 
Wieża ma rozczłonkowaną formę, 
niejako „okalającą” pozostałości 
poniemieckich bunkrów na szczycie 
wzgórza. Poprzez kolejne 
wznoszące się biegi schodów 
z wspornikowo wystawionymi 
podestami widokowymi, pnie się 
ku górze pomiędzy drzewami, 
tworząc rodzaj ścieżki w koronach 
drzew i osiągając swoją kulminację 
w rejonie głównego bunkra. 
U podnóża wieży narasta ścianka 
wspinaczkowa o formie kojarzącej 
się ze skałą. 
Konstrukcja wieży jest stalowo-
betonowo-drewniana.

REWITALIZACJA ZAGÓRZA W RUMI 
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA OBSZARU WZGÓRZE MARKOWCA



ŚCIEŻKA EDUKACYJNO-HISTORYCZNA „TRASA BUNKROWA”

PROJEKT … KONCEPCJA …

REWITALIZACJA ZAGÓRZA W RUMI 
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA OBSZARU WZGÓRZE MARKOWCA

Na szczycie wzgórza, gdzie zachowały się objęte ochroną konserwatorską pozostałości niemieckiej baterii 
przeciwlotniczej (259. Marine Flak Abteilung) z 1942 r. utworzono ścieżkę edukacyjno-historyczną „Trasa 
bunkrowa”. W zakres ekspozycji plenerowej włączono: ruiny stanowiska kierowania ogniem, 4 stanowiska 
dział oraz stanowisko radaru. Koncepcja ścieżki edukacyjno-historycznej zakłada brak ingerencji w substancję 
obiektów historycznych, a jedynie działania w ich otoczeniu zmierzające do ich bezpiecznego i adekwatnego 
do rangi zabytku udostępnienia dla celów turystyczno-edukacyjnych. 

ekspozycja plenerowa,  otoczenie barierką, 
ograniczony dostęp

ekspozycja plenerowa, aranżacja 
architektoniczna najbliższego otoczenia, 
plenerowa salka edukacyjna 

STANOWISKO KIEROWANIA 
OGNIEM

STANOWISKA DZIAŁ

STANOWISKO RADARU

ekspozycja plenerowa, aranżacja 
architektoniczna najbliższego otoczenia 

POZOSTAŁOŚCI SCHRONÓW 
ŚLADY DZIAŁAŃ WOJENNYCH

brak ingerencji, pozostawienie w stanie 
nietkniętym

POZOSTAŁOŚCI SCHRONÓW 
ŚLADY DZIAŁAŃ WOJENNYCH

placyki rekreacyjneSŁUPEK INFORMACYJNY Z OŚWIETLENIEM

Przebieg ścieżki historyczno-
edukacyjnej „Trasa bunkrowa” 
podkreśla kompozycja nawierzchni, 
tworząca rysunek sieci „oplatającej” 
eksponowane obiekty historyczne. 
Sieć tworzą krzyżujące się pasy 
z belek betonowych z wypełnieniami 
z nawierzchni ziemno-żwirowej. 

Oznakowanie trasy odbywa się 
za pomocą słupków informacyjnych 
z oświetleniem oraz rozmieszczonych 
w 4 miejscach tablic informacyjnych.
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PLACYK AMFITEATRALNY TRAWERS WIDOKOWY            PUNKTY WIDOKOWE

Dynamiczna rzeźba terenu na północno-wschodnim skłonie 
wzgórza, z szerokim panoramicznym widokiem na okolicę, skłania 
do usytuowania tu placyku amfiteatralnego. To platforma 
widokowa z tarasowymi ścieżkami spacerowymi i podestami 
z desek wpisanymi w zbocze. 

Placyk o pięciokątnym 
obrysie ma posadzkę 
ułożoną z drewnianych 
bali z wypełnieniami 
z nawierzchni ziemno-
żwirowej z rysunkiem 
gwiazdy.

Na zboczu powyżej placu 
poprowadzono trawers 
widokowy – w postaci 
wyniesionej ścieżki, 
łamaną linią trawersującej 
pomiędzy pniami sosen .

W pobliżu placyku 
amfiteatralnego na 
naturalnych wyniesieniach 
terenu powstały dwa 
punkty widokowe 
– pięciokątny placyk 
u zbiegu ścieżek 
oraz  punkt widokowy 
„Pod trzema dębami”.
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AMFITEATRALNA PLATFORMA WIDOKOWANa opadającym w kierunku wschodnim skłonie terenu, pokrytym niską 
roślinnością i mniej licznymi niż na szczycie wzgórza drzewami, 
stanowiącym szeroką płaszczyznę widokową z ekspozycją na miasto, 
w tym osiedle Zagórze, zaprojektowano układ łagodnie trawersujących 
stok ogólnodostępnych ścieżek spacerowych z towarzyszącymi im 
siedziskami i trawiastymi tarasami, stwarzającymi warunki 
do wypoczynku i kontemplacji widoków. 
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TRASY KOLARSTWA GÓRSKIEGO

Na terenie wzgórza wytyczono trasy kolarstwa 
górskiego o łącznej długości 555 m. 
Są to ścieżki naturalne, proste i wyczynowe 
z przeszkodami o różnej skali trudności 
z naturalną ziemno-żwirową nawierzchnią.

TRASA ZRĘCZNOŚCIOWA – TRIAL GÓRSKI

skalny zjazd i podjazd
drewniane stopnie

zjazd po płytach betonowych
platforma zig-zag

ZJAZD – DOWNHILL

ściana ochronna
most (podniesiona ścieżka z barierką)
barierki i bandy ochronne
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SCHODY TERENOWE

PROJEKT … KONCEPCJA …

Dostęp dla pieszych 
na Górę Markowca 

od strony południowej 
zapewniają 

schody terenowe, 
które rozpoczynają się 

przy ul. Młyńskiej, 
pną się wzwyż 

pokonując zbocze, 
docierają do polany 

z amfiteatralną 
platformą widokową 
i ogólnodostępnymi 

tarasowymi ścieżkami 
spacerowymi. 

Na szczyt wzgórza piesi 
dostaną się ścieżkami 

turystycznymi ze 
schodami terenowymi.

Konstrukcja schodów opiera 
się na ramach z drewnianych bali. 

Wypełnienie stopnic 
i spoczników zaprojektowano 

z nawierzchni ziemno-żwirowej. 
Ze względów bezpieczeństwa 

przy skarpach schody muszą być 
wyposażone w barierki.
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PLACYKI REKREACYJNE            PUNKTY WIDOKOWE MINI-PARK LINOWY

PLACYK REKREACYJNY Z HAMAKIEM ZIEMNYM

Obrysy placyków wpisano w figurę 
pięciokąta – nawiązującą swoją geometrią do 
form ziemnych dawnych bunkrów i 
schronów i powtarzającą się w wielu 
elementach małej architektury (słupki 
informacyjne, lampy, stojaki na rowery) –
tworząc charakterystyczny znak identyfikacji 
wizualnej w przestrzeni wzgórza. 

W części dawnych ziemnych dzieł obronnych w zagłębieniach terenowych usytuowano placyki rekreacyjne 
– okolone drewnianymi siedziskami na murkach gabionowych, z podestami i stopniami z desek.

Większość z placyków jest jednocześnie punktami widokowymi.  
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Został usytuowany 
w zachodniej 
części terenu 

i składa się 
z trzech części: 

mini-parku 
linowego, 

mini-trawersu 
linowego 

i zjazdu linowego, 
tworzących 

rodzaj trasy, 
wykorzystującej 

różnice poziomów 
terenu i naturalne 

ukształtowanie –
zagłębienia, 

wąwóz ziemny. 
W aranżacji 
mini-parku 

linowego 
wykorzystano 

naturalne pnie 
drzew, bale i kłody 

drewniane. 
W geometrię 

zbocza wpisano 
siedzisko na murku 

gabionowym.  
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OCHRONA, ZACHOWANIE I ODPOWIEDZIALNE 
KSZTAŁTOWANIE WALORÓW KULTUROWYCH, 
PRZYRODNICZYCH I KRAJOBRAZOWYCH MIEJSCA

ZACHOWANIE DUCHA I CHARAKTERU MIEJSCA, 
NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ:

• HISTORIA I TRADYCJA MIEJSCA
• MAJESTAT PRZYRODY
• DZIKOŚĆ I NIEDOSTĘPNOŚĆ
• MALOWNICZOŚĆ
• TAJEMNICZOŚĆ 
• SUROWOŚĆ KRAJOBRAZU

SZERSZE UDOSTĘPNIENIE WZGÓRZA 
DLA CELÓW REKREACJI I WYPOCZYNKU 

KREACJA ARCHITEKTONICZNA WYDOBYWAJĄCA 
I PODKREŚLAJĄCA WALORY KRAJOBRAZOWE 
MIEJSCA , A JEDNOCZEŚNIE TWORZĄCA NOWĄ 
JAKOŚĆ PRZESTRZENNĄ, NIE KONKURUJĄCĄ 
A HARMONIJNIE WPISUJĄCĄ SIĘ W ZASTANE 
ŚRODOWISKO


