
ARCHIPELAG – PROJEKT KONCEPCYJNY MODERNIZACJI PLACU MIĘDZY ULICAMI  
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PROCES
gra w miejsce - warsztat

PROCES
tymczasowe interwencje na "Górce”
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PROCES

ANIMACJA i

KONSULTACJA

PROGRAMU P1

Projekt „Na miejscu” mobilizuje i inspiruje mieszkańców do wzięcia współodpowiedzialności za kształt przestrzeni 
publicznej w swoim sąsiedztwie. Propozycje mieszkańców dotyczące zmian w przestrzeni najpierw zrealizowane 
zostały w formie testowej – próbne realizacje pojawiły się na trzy miesiące. Wnioski z ich funkcjonowania stały się 
podstawą do stworzenia docelowej wizji rozwoju tych miejsc.
Projekt realizowany jest w duchu „placemakingu” – metody opracowanej przez organizację Project for Public Spaces, 
która jest partnerem naszych działań.
W wyniku akcji na Woli przeobrażeniom ulega plac przy Krochmalnej. 
Autorzy projektów tymczasowych prezentowanych na zdjęciach:
Krzysztof Herman, Łukasz Kowalski, Piotr Piądłowski

Autorka zdjęć: Aga Gójska 

Kontakt: 
www.namiejscu.org
facebook.com/FUNDACJANAMIEJSCU

PROCES
animacja

Projekt oświetlenia placu zgłosił do budżetu partycypacyjnego mieszkaniec sąsiadującego 
z placem budynku. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców pomysł ten zyskał wystarczającą 
liczbę głosów, by zrealizować oświetlenie ze środków budżetu partycypacyjnego Dzielnicy 
Wola w 2015 roku.

organizatorw ramach autorzy partnerzy

CENTRALA.NET.PL
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KONTYNUOWANIE ZAMYSŁÓW 
PLANISTÓW Z LAT 60/TYCH 
stworzenie placu złożonego
z wielofunkcyjnych „wysp”, i 
„kaligraficznego” układu alejek 
pomiędzy nimi.

Pierwotna kompozycja:

plac asfaltowy przerośnięty 

w części północnej górką i 

mniejszymi “wyspami”.

Będziemy konsekwentnie 

kontynuować tę kompozycję

i tworzyć nowe nawierzchnie tak, 

aby powstały nowe „wyspy”, by 

swobodna geometria kontrastowała 

z prostokreślnymi elewacjami 

budynków.

Przy tak wysokich budynkach 

w sąsiedztwie, teren placu należy 

traktować jak „piątą elewację”, 

plastycznie kształtowaną jako 

atrakcyjny widok z okien.

SYTUACJA
Lokalizacja placu na osiedlu Za ŻelaznĄ BramĄ

Osiedle Za Żelazną Bramą w połowie lat 80. (Fot. Ireneusz Sobieszczuk, Leszek Wróblewski)

?



PROCES

ANIMACJA i

KONSULTACJA

PROGRAMU P2

KROCHMALNA 3: TWORZYMY DOBRE MIEJSCE 2012-2014 i dalej

PLAN I ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

Celem projektu jest przeobrażenie skweru przy ul. Krochmalnej 3 wspólnymi siłami mieszkańców i partnerów. 
  
KROK 1: OBSERWOWANIE + ANIMACJA 2012-2013

1. BUDOWA PARTNERSTWA 
Fundacja Na miejscu, Skanska, Urząd Dzielnicy Wola, Project for Public Spaces, Fundacja Batorego i mieszkańcy Woli.  

2. STWORZENIE OBRAZU MIEJSCA 
Opracowania zawierającego wnioski z obserwacji, rys historyczny i obraz urbanistyczny placu. 

3. PRACA Z MIESZKAŃCAMI – ANIMACJA LOKALNA 
Działania aktywizujące mieszkańców, pomagające oswajać przestrzeń i przygotować się do negocjowania jej kształtu. 

KROK 2: POMYSŁY DLA PLACU I ICH TESTOWANIE 2013-2014

1. WARSZTATY I REALIZACJE TYMCZASOWE
Punktem kulminacyjnym były warsztaty dla mieszkańców Woli prowadzone przez ekspertów Project for Public Spaces. 
Efektem były pomysły na nowe aranżacje miejsca, które od razu zostały wprowadzone w życie w formie testowej. 
Powstało 10 interwencji m.in.: linie boisk do gier drużynowych, dodatkowe ławki i siłownia plenerowa.

      
KROK 3: WNIOSKI Z TESTOWANIA I PROJEKT 2014

1. STRATEGIA I WSTĘPNY PROJEKT 
Wnioski z funkcjonowania interwencji testowych były podstawą do stworzenia ostatecznego projektu dla placu: powstał projekt 
ARCHIPELAG opracowany przez grupę CENTRALA

2. MIESZKAŃCY OCENIAJĄ 
Mieszkańcy ocenili trafność projektu zaproponowanego przez architektów z Centrali i wybrali scenariusz dla siebie. 
Wygrał pomysł lokalnego eksploratorium. W konsultacjach wzięło udział ponad 600 osób.

3. DZIELNICA MODERNIZUJE PLAC ZABAW
Urząd Dzielnicy Wola w 2014 roku zmodernizuje plac zabaw będący częścią całego skweru przy Krochmalnej.

KROK 4: BUDOWA I PROGRAM

1. BUDOWA PIERWSZEJ WYSPY – 2014 

2. PRERSPEKTYWA REALIZACJI KOLEJNYCH „WYSP” – 2015

3. REALIZACJA OŚWIETLENIA PLACU – 2015

PROCES
Wybór scenariuszy w trakcie konsultacji z mieszkaŃcami

organizatorw ramach autorzy partnerzy

CENTRALA.NET.PL
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W1 
Wizualizacja sadzawki



wizualizacja 

koncepcji 

P3
organizatorw ramach autorzy partnerzy

CENTRALA.NET.PL

Projekt architektoniczny 2014 rozwija doświadczenia Fundacji na Rzecz Wspólnot Lokalnych „Na Miejscu” której członkowie 
prowadzili od 2012 roku animację, testy, warsztaty z mieszkańcami Osiedla Za Żelazną Bramą. W ich wyniku zebrane zostały 
dane, które pełniły funkcję materiałów wyjściowych.

Projekt nie jest to tylko materialną renowacją przestrzeni wspólnej pomiędzy budynkami mieszkalnymi Osiedla Za Żelazną 
Bramą. Celem projektu jest aktywizacja społeczności osiedla i uczynienie „Górki” centrum wspólnych aktywności mieszkańców. 

Zaczynając prace architekci od lutego 2014 włączyli się w kolejne konsultacje – partycypację mieszkańców w projekcie.

Na proces złożyły się:
- poprowadzenie warsztatów projektowych: wypracowanie najważniejszych kierunków modernizacji całego placu, strategii 
dla wyłonionego przez Urząd Dzielnicy Wola wykonawcy projektu północnej części placu (firmy 4 Pory Roku), 
- wsparcie procesu konsultacji dotyczących części północnej placu
- przygotowanie i współprowadzenie kolejnych konsultacji, w których mieszkańcy określili preferencje co do programu 
placu oraz swój stopień zaangażowania,
- omówienie projektu w Urzędzie Dzielnicy, uwzględnienie uwag Rady Projektu,
- przygotowanie koncepcji realizacji etapowanej na kolejne 3 lata, 
- ekspozycja wyników na placu.

W2 
makieta
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WARIANTOWE SCENARIUSZE 
PLACU i ICH PROGRAM 

Zaproponowane scenariusze 

programu placu 

1. nawiązujące do historycznego 

charakteru tego fragmentu Woli 

(Dawny ogród), 

2. wspierające aktywne 

użytkowanie przestrzeni publicznej 

oraz aktywności sąsiedzkie 

(Wspólny balkon). 

3. nowe funkcje wysp 

wzbogacające istnięjący, 

zmodernizowany program 

sportowo-rekreacyjny placu 

o elementy edukacyjne 

(Eksploratorium)

4. zestaw (Uniwersalny) 

to najbardziej elastyczne 

funkcje mogące być dowolnie 

konfigurowane z istniejącym oraz 

tworzonym pogramem.

DAWNY OGRÓD

Siedziska z zadzawką - w gorące dni lubimy siedzieć nad 
wodą.

Za żywopłotem – możesz poczuć się jak w parkowym 
wnętrzu tuż obok domu

Grota - miejsce dla wspinania się i schronienieKamienny ogród - głazowisko, kawałek krajobrazu górskiego 
na skwerze

Zegar słoneczy – atrakcja, która będzie również widoczna z 
okien budynków. Wspólny zegar odmierzjący czas skweru

Kałuża

Ogródek z egzotycznymi roślinami albo np. kaktusamiWysepka ornitologiczna – karmniki dla ptaków Miejskie inspekty - miejsce dla sąsiedzkich upraw

“Zielone przeremble”

Oraz;
 Podwieszane rabaty
 Domek na drzewie
 Lapidarium
 Mrowisko
 Trawnik Angielski
 Fontanna
 Gry rekreacyjne

DAWNY OGRÓD

Siedziska z zadzawką - w gorące dni lubimy siedzieć nad 
wodą.

Za żywopłotem – możesz poczuć się jak w parkowym 
wnętrzu tuż obok domu

Grota - miejsce dla wspinania się i schronienieKamienny ogród - głazowisko, kawałek krajobrazu górskiego 
na skwerze

Zegar słoneczy – atrakcja, która będzie również widoczna z 
okien budynków. Wspólny zegar odmierzjący czas skweru

Kałuża

Ogródek z egzotycznymi roślinami albo np. kaktusamiWysepka ornitologiczna – karmniki dla ptaków Miejskie inspekty - miejsce dla sąsiedzkich upraw

“Zielone przeremble”

Oraz;
 Podwieszane rabaty
 Domek na drzewie
 Lapidarium
 Mrowisko
 Trawnik Angielski
 Fontanna
 Gry rekreacyjne

WSPÓLNY BALKON

Wyspa-siedzisko z piaskownicą do opalania się wewnątrz

Miejska skała - dla wspinaczki i zabawy

Wspólny prysznic - gdzie można się orzeźwić w gorące dni Sąsiedzka uprawa

Kino plenerowe - gdzie w ciepłe dni można zorga-
nizować swoją własną projekcję “Pochylnia” - miejsce do ćwiczeń i zabawy z deskorolką

Kamienie - przestrzeń do ćwieczeń np. jogi Trawiasta wyspa - miejsce relaksu ze stolikami. 
Można tu zorganizować np. zieloną lekcję szkolną

Pozioma Pergola - Wspólna poduszka

Podium
Chmura - dająca cień w słoneczne dni

Oraz;
 Leżaki
 Grill na okazje
 Kurtyna wodna
 Podium
 Wypożyczalnia gier
 Hamaki
 Sauna miejska
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Kamienie - przestrzeń do ćwieczeń np. jogi Trawiasta wyspa - miejsce relaksu ze stolikami. 
Można tu zorganizować np. zieloną lekcję szkolną
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Podium
Chmura - dająca cień w słoneczne dni

Oraz;
 Leżaki
 Grill na okazje
 Kurtyna wodna
 Podium
 Wypożyczalnia gier
 Hamaki
 Sauna miejska

DAWNY OGRÓD

Siedziska z zadzawką - w gorące dni lubimy siedzieć nad 
wodą.

Za żywopłotem – możesz poczuć się jak w parkowym 
wnętrzu tuż obok domu

Grota - miejsce dla wspinania się i schronienieKamienny ogród - głazowisko, kawałek krajobrazu górskiego 
na skwerze

Zegar słoneczy – atrakcja, która będzie również widoczna z 
okien budynków. Wspólny zegar odmierzjący czas skweru

Kałuża

Ogródek z egzotycznymi roślinami albo np. kaktusamiWysepka ornitologiczna – karmniki dla ptaków Miejskie inspekty - miejsce dla sąsiedzkich upraw

“Zielone przeremble”

Oraz;
 Podwieszane rabaty
 Domek na drzewie
 Lapidarium
 Mrowisko
 Trawnik Angielski
 Fontanna
 Gry rekreacyjne

S1 
dawny ogród

S2 
wspólny balkon

Główne propozycje programu wysp scenariusza Wspólny Balkon. Założono możliwość grupowania podobnych funkcji np. rekreacyjnych.

Główne propozycje programu wysp scenariusza Dawny Ogród, proponujące zaplecze dla aktywności związanych z ogrodnictwem, obserwacją i hodowlą miejskiej fauny.

Żywopłot – wrażenie parkowego wnętrza na placu

Wyspa-siedzisko z piaskownicą do opalania się wewnątrz

Kino plenerowe – można tu zorganizować własną projekcję

Kałuża - mały zbiornik wodny

Kamienny ogród – głazowisko, miejsce odpoczyku

Wspólny natrysk – ważne miejsce w gorące dni

„Pochylnia” – miejsce dla ćwiczeń z deskorolką

Zegar słoneczny – widoczny z okien budynków

Grota – miejsce dla zabawy i wspinania się

Sąsiedzkie inspekty – mała uprawa warzyw i ziół

Miejska skałka – miejsce zabawy i wspinaczki

Kamienie –przestrzeń do ćwieczeń np. jogi

Podium

Trawiasta wyspa – wielofunkcyjne miejsce relak-

su ze stolikami

Chmura – dająca cień w słoneczne dni

Karmniki i domki ptaków – wysepka ornitologiczna

Siedziska z sadzawką – miejsce odpoczynku i obeserwacji Ogródek z egzotycznymi roślinami np. kaktusami



Program

Prezentacja 

scenariuszy P4
organizatorw ramach autorzy partnerzy
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TRZY SCENARIUSZE 
PODDANE POD GŁOSOWANIE 
MIESZKAŃCÓW 

W trakcie konsultacji przedstawione 
cztery grupy/scenariusze programu 
Archipelagu poddano ocenie 
mieszkańców, którzy wskazali 
najbardziej adekwatne i pożądane 
funkcje wybrane z propozycji trzech 
scenariuszy:

WSPÓLNY BALKON  

Wspierający lokalne, kameralne 

wydarzenia, podnoszące 

atrakcyjność mieszkania na 

osiedlu.

DAWNY OGRÓD

Przywracający tradycję miejsca – 

dzielnicy domów z ogrodami

EKSPLORATORIUM

Proponujący program aktywności 

edukacyjnych i profilowanych, 

podnoszących atrakcyjność miejsca 

dla odwiedzających.

UNIWERSALNY

Wyspa rowerów - gdzie mieszkańcy i korzystający ze 
skweru goście mogą bezpiecznie przypiąć swój rower

Miękka wyspa – miejsc do siedzenia i relaksu gdzie możesz 
podłączyć swoje urządzenie elektroniczne. Powierzchnie 

pokryte miękkim, elastycznym materiałem.

Wyspa-ławka

Wyspa-siedzisko - inna wersja ( z twardego materiału) z 
niszami do siedzenia

Wyspa gier - gdzie miłośnicy szachów lub gier planszowych 
na otwartym powietrzu znajdą swój kąt.

Wyspa na wyspie

Daszek - miejsce dla niezliczonych aktywności w dni kiedy 
pada lub jest zbyt mocne słońce

Mini-koszykówkaGórki i dolinki

“Murek” - do siedzenia, może też być piaskownicą lub miejs-
cem na sąsiedziego grila

Wyspa-pawilon gastronomiczny gdzie można kupić prze-
kąskę

Brodzik i podes leżakowy

Oraz;
Trampolina, Huśtawki XXL, Widowisko tymczasowe

UNIWERSALNY

Wyspa rowerów - gdzie mieszkańcy i korzystający ze 
skweru goście mogą bezpiecznie przypiąć swój rower

Miękka wyspa – miejsc do siedzenia i relaksu gdzie możesz 
podłączyć swoje urządzenie elektroniczne. Powierzchnie 

pokryte miękkim, elastycznym materiałem.

Wyspa-ławka
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kąskę

Brodzik i podes leżakowy

Oraz;
Trampolina, Huśtawki XXL, Widowisko tymczasowe

EKSPLORATORIUM

Odkrywka archeologiczna - wyspa dla fanów miejskiej ar-
cheologii, lapidarium przeszłości miejsca

Labirynt - miejsce pn. dla  zabawy w chowanego

Krater - idealne miejsce aby się schować lub zająć je na 
jakiś czas tylko dla siebie

 Stelaż Atrakcji

“Poziomice” – wyspa z półkami do siedzenia, nawiązująca 
do rzeźby terenu

Parawan - dająca możliwość czasowego wydzielenia frag-
mentu skweru na warsztat lub poprostu “bazę indian”

Symboliczna wyspa - wydzielona linią światła

Skrzynka kontaktowa - makieta skweru i sąsiednich budyn-
ków gdzie mieszkańcy mogą zostawiać sobie wiadomości i 

propozycje np. dotyczące aktywności na skwerze

Oraz;
 Platforma pozytywnego starcia
 Tablica do pisania
 Didżejka

EKSPLORATORIUM
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Symboliczna wyspa - wydzielona linią światła

Skrzynka kontaktowa - makieta skweru i sąsiednich budyn-
ków gdzie mieszkańcy mogą zostawiać sobie wiadomości i 

propozycje np. dotyczące aktywności na skwerze

Oraz;
 Platforma pozytywnego starcia
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EKSPLORATORIUM

Odkrywka archeologiczna - wyspa dla fanów miejskiej ar-
cheologii, lapidarium przeszłości miejsca

Labirynt - miejsce pn. dla  zabawy w chowanego

Krater - idealne miejsce aby się schować lub zająć je na 
jakiś czas tylko dla siebie

 Stelaż Atrakcji

“Poziomice” – wyspa z półkami do siedzenia, nawiązująca 
do rzeźby terenu

Parawan - dająca możliwość czasowego wydzielenia frag-
mentu skweru na warsztat lub poprostu “bazę indian”

Symboliczna wyspa - wydzielona linią światła

Skrzynka kontaktowa - makieta skweru i sąsiednich budyn-
ków gdzie mieszkańcy mogą zostawiać sobie wiadomości i 

propozycje np. dotyczące aktywności na skwerze

Oraz;
 Platforma pozytywnego starcia
 Tablica do pisania
 Didżejka

Pawilon gastronomiczny gdzie można kupić przekąskę

„Górka i dolinka” – wykorzystanie różnic poziomu ist-
niejącej aranżacji placu

Wyspa do ćwiczeń koszykówki Wyspa-ławka

Brodzik i podest leżakowy „Murek” – może służyć też jako miejsce do siedzenia 
przy piaskownicy

Wyspa-siedzisko - inna wersja ( z twardego materiału) 
z niszami do siedzenia

Daszek – miejsce dla wielu aktywności w deszczowe 
lub upalne dni

Wyspa rowerow – gdzie mieszkańcy i korzystający z placu 
goście mogą bezpiecznie przypiąć swój rower

„Miękka wyspa” – miejsce do siedzenia i relaksu, po-
kryte miękkim materiałem gdzie możesz podłączyć 
swoje urzędzenie elektroniczne

S3 
eksploratorium

S4 
funkcje uniwersalne

Propozycje programu Eksploratorium zakładają w częśći wysp sukcesję ich przeznaczenia: czasowe lub sezonowe fukcje wymieniane będą wraz z postępem realizacji placu na docelowe. 

Wyspa-siedzisko z piaskownicą do opalania się we-
wnątrz

Wyspa-krater – miejsce które można zająć 
tylko dla siebie na jakiś czas

Stelaż atrakcji – szkielet dla wystawy, namiotu itp. 

„Poziomice” – wyspa z poziomami do siedzenia, na-
wiązująca do oznaczeń wysokości na mapach

Parawan – daje możliwość czasowego wydzielenia wyspy 
dla zabawy

Labirynt – miejsce zabaw i atrakcja 
 

Skrzynka kontaktowa – makieta placu i sąsiednich budynków działająca 
jako interfejs wymiany opinii/programu placu 

 

Linia światła – przestrzeń wydzielona linią światła 
 



DAWNY OGRÓD

Siedziska z zadzawką - w gorące dni lubimy siedzieć nad 
wodą.

Za żywopłotem – możesz poczuć się jak w parkowym 
wnętrzu tuż obok domu

Grota - miejsce dla wspinania się i schronienieKamienny ogród - głazowisko, kawałek krajobrazu górskiego 
na skwerze

Zegar słoneczy – atrakcja, która będzie również widoczna z 
okien budynków. Wspólny zegar odmierzjący czas skweru

Kałuża

Ogródek z egzotycznymi roślinami albo np. kaktusamiWysepka ornitologiczna – karmniki dla ptaków Miejskie inspekty - miejsce dla sąsiedzkich upraw

“Zielone przeremble”

Oraz;
 Podwieszane rabaty
 Domek na drzewie
 Lapidarium
 Mrowisko
 Trawnik Angielski
 Fontanna
 Gry rekreacyjne
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WSPÓLNY BALKON

Wyspa-siedzisko z piaskownicą do opalania się wewnątrz

Miejska skała - dla wspinaczki i zabawy

Wspólny prysznic - gdzie można się orzeźwić w gorące dni Sąsiedzka uprawa

Kino plenerowe - gdzie w ciepłe dni można zorga-
nizować swoją własną projekcję “Pochylnia” - miejsce do ćwiczeń i zabawy z deskorolką

Kamienie - przestrzeń do ćwieczeń np. jogi Trawiasta wyspa - miejsce relaksu ze stolikami. 
Można tu zorganizować np. zieloną lekcję szkolną

Pozioma Pergola - Wspólna poduszka

Podium
Chmura - dająca cień w słoneczne dni

Oraz;
 Leżaki
 Grill na okazje
 Kurtyna wodna
 Podium
 Wypożyczalnia gier
 Hamaki
 Sauna miejska

WSPÓLNY BALKON

Wyspa-siedzisko z piaskownicą do opalania się wewnątrz

Miejska skała - dla wspinaczki i zabawy

Wspólny prysznic - gdzie można się orzeźwić w gorące dni Sąsiedzka uprawa

Kino plenerowe - gdzie w ciepłe dni można zorga-
nizować swoją własną projekcję “Pochylnia” - miejsce do ćwiczeń i zabawy z deskorolką

Kamienie - przestrzeń do ćwieczeń np. jogi Trawiasta wyspa - miejsce relaksu ze stolikami. 
Można tu zorganizować np. zieloną lekcję szkolną

Pozioma Pergola - Wspólna poduszka

Podium
Chmura - dająca cień w słoneczne dni

Oraz;
 Leżaki
 Grill na okazje
 Kurtyna wodna
 Podium
 Wypożyczalnia gier
 Hamaki
 Sauna miejska

WSPÓLNY BALKON

Wyspa-siedzisko z piaskownicą do opalania się wewnątrz

Miejska skała - dla wspinaczki i zabawy

Wspólny prysznic - gdzie można się orzeźwić w gorące dni Sąsiedzka uprawa

Kino plenerowe - gdzie w ciepłe dni można zorga-
nizować swoją własną projekcję “Pochylnia” - miejsce do ćwiczeń i zabawy z deskorolką

Kamienie - przestrzeń do ćwieczeń np. jogi Trawiasta wyspa - miejsce relaksu ze stolikami. 
Można tu zorganizować np. zieloną lekcję szkolną

Pozioma Pergola - Wspólna poduszka

Podium
Chmura - dająca cień w słoneczne dni

Oraz;
 Leżaki
 Grill na okazje
 Kurtyna wodna
 Podium
 Wypożyczalnia gier
 Hamaki
 Sauna miejska

DAWNY OGRÓD

Siedziska z zadzawką - w gorące dni lubimy siedzieć nad 
wodą.

Za żywopłotem – możesz poczuć się jak w parkowym 
wnętrzu tuż obok domu

Grota - miejsce dla wspinania się i schronienieKamienny ogród - głazowisko, kawałek krajobrazu górskiego 
na skwerze

Zegar słoneczy – atrakcja, która będzie również widoczna z 
okien budynków. Wspólny zegar odmierzjący czas skweru

Kałuża

Ogródek z egzotycznymi roślinami albo np. kaktusamiWysepka ornitologiczna – karmniki dla ptaków Miejskie inspekty - miejsce dla sąsiedzkich upraw

“Zielone przeremble”

Oraz;
 Podwieszane rabaty
 Domek na drzewie
 Lapidarium
 Mrowisko
 Trawnik Angielski
 Fontanna
 Gry rekreacyjne

WSPÓLNY BALKON

Wyspa-siedzisko z piaskownicą do opalania się wewnątrz

Miejska skała - dla wspinaczki i zabawy

Wspólny prysznic - gdzie można się orzeźwić w gorące dni Sąsiedzka uprawa

Kino plenerowe - gdzie w ciepłe dni można zorga-
nizować swoją własną projekcję “Pochylnia” - miejsce do ćwiczeń i zabawy z deskorolką

Kamienie - przestrzeń do ćwieczeń np. jogi Trawiasta wyspa - miejsce relaksu ze stolikami. 
Można tu zorganizować np. zieloną lekcję szkolną

Pozioma Pergola - Wspólna poduszka

Podium
Chmura - dająca cień w słoneczne dni

Oraz;
 Leżaki
 Grill na okazje
 Kurtyna wodna
 Podium
 Wypożyczalnia gier
 Hamaki
 Sauna miejska

DAWNY OGRÓD

Siedziska z zadzawką - w gorące dni lubimy siedzieć nad 
wodą.

Za żywopłotem – możesz poczuć się jak w parkowym 
wnętrzu tuż obok domu

Grota - miejsce dla wspinania się i schronienieKamienny ogród - głazowisko, kawałek krajobrazu górskiego 
na skwerze

Zegar słoneczy – atrakcja, która będzie również widoczna z 
okien budynków. Wspólny zegar odmierzjący czas skweru

Kałuża

Ogródek z egzotycznymi roślinami albo np. kaktusamiWysepka ornitologiczna – karmniki dla ptaków Miejskie inspekty - miejsce dla sąsiedzkich upraw

“Zielone przeremble”

Oraz;
 Podwieszane rabaty
 Domek na drzewie
 Lapidarium
 Mrowisko
 Trawnik Angielski
 Fontanna
 Gry rekreacyjne

Za żywopłotem 
 
Ilość
głosów: 27,9%

Miejsce relsksu/
pikniku 
Ilość
głosów: 28,3%

Miejskie inspekty 
 
Ilość
głosów: 20,1%

Kino plenerowe 

Ilość
głosów: 41%

Pochylnia
 
Ilość
głosów: 24,2%

Miejska skałka
 
Ilość
głosów: 36,5%
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S1 
dawny ogród

S2 
wspólny balkon

Wyniki konsultacji programu scenariusza 
Wspólny Balkon

Wyniki konsultacji programu scenariusza Dawny Ogród

Wyspa 
ornitologiczna
Ilość 
głosów: 22,1%

Górka z roślinami
egzotycznymi 
Ilość
głosów: 21,3%

Siedziska z 
sadzawką 
Ilość
głosów: 24,6%

Siedzisko i 
piaskownica 
Ilość
głosów: 30,7%

Wspólny prysznic
 
Ilość
głosów: 27,0%

Chmura–daszek
 
Ilość
głosów: 25,8%

Grota 
 
Ilość
głosów: 47,5%

Kamienny ogród 
 
Ilość
głosów: 26,2%

STRATEGIA PROJEKTU
ARCHIPELAG 

Struktura „wysp” umożliwia 
etapowanie i pozwala by 
projekt realizowany przez różne 
podmioty. Otwiera to możliwość 
finansowania realizacji z różnych 
źródeł takich jak:

–miejski budżet-rezerwy 

finansowe,

–budżet partycypacyjny

–aukcja dla partnerów 

–budowanie z mieszkańcami

w ramach inicjatywy lokalnej –

realizacje w ramach programów 

rezydencji artystycznych

EFEKTY KONSULTACJI Z MIESZ-
KAŃCAMI

W trakcie konsultacji mieszkańcy 

mieli możliwość wskazania 

wysp, które ich zdaniem powinny 

powstać na placu. Na karcie 

do głosowania mogli wskazać 

12 przestrzeni, które najlepiej 

zaspokajają ich potrzeby.

Podczas głosowania najwięcej 

głosów zdobyła koncepcja 

Eksploratorium.

Wskazało ją 44,2% mieszkańców. 

Na drugi miejscu uplasował się 

Wspólny Balkon z 32,5% głosów. 

20,8% mieszkańców głosowało 

na Dawny Ogród.

ARCHIPELAG 
PROJEKT KONCEPCYJNY MODERNIZACJI PLACU MIĘDZY ULICAMI WALICÓW I KROCHMALNĄ 
W WARSZAWIE  –  SPOŁECZNA I PRZESTRZENNA REWITALIZACJA FRAGMENTU OSIEDLA



funkcje 

wybrane w 

konsultacjach

finalne Wyspy P5

DECYZJE AUTORÓW

W koncepcji architektonicznej 

połączono wybrany przez 

mieszkańców program w 

wielofunkcyjne obiekty:

1. Poziomice i krater

2. Podniesione rabaty 

3. Brodzik i podest leżakowy, 

sezonowo ślizgawka

4. Odkrywka archeologiczna

5. Miniatura placu, skrzynka 

informacyjna

6. Stelaż atrakcji - „wyspa 

kreatywności” 

7. Ogrodowy labirynt/kryjówka

8. Wyspa sportowa

9. Polana dla osób 

zainteresowanych gimnastyką 

medytacyjną T’ai chi

10. Daszek chmura

11. Ławka obracająca się do 

słońca 

12. Polanka wydzielona linią 

światła

UNIWERSALNY

Wyspa rowerów - gdzie mieszkańcy i korzystający ze 
skweru goście mogą bezpiecznie przypiąć swój rower

Miękka wyspa – miejsc do siedzenia i relaksu gdzie możesz 
podłączyć swoje urządzenie elektroniczne. Powierzchnie 

pokryte miękkim, elastycznym materiałem.

Wyspa-ławka

Wyspa-siedzisko - inna wersja ( z twardego materiału) z 
niszami do siedzenia

Wyspa gier - gdzie miłośnicy szachów lub gier planszowych 
na otwartym powietrzu znajdą swój kąt.

Wyspa na wyspie

Daszek - miejsce dla niezliczonych aktywności w dni kiedy 
pada lub jest zbyt mocne słońce

Mini-koszykówkaGórki i dolinki

“Murek” - do siedzenia, może też być piaskownicą lub miejs-
cem na sąsiedziego grila

Wyspa-pawilon gastronomiczny gdzie można kupić prze-
kąskę

Brodzik i podes leżakowy

Oraz;
Trampolina, Huśtawki XXL, Widowisko tymczasowe
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EKSPLORATORIUM

Odkrywka archeologiczna - wyspa dla fanów miejskiej ar-
cheologii, lapidarium przeszłości miejsca

Labirynt - miejsce pn. dla  zabawy w chowanego

Krater - idealne miejsce aby się schować lub zająć je na 
jakiś czas tylko dla siebie

 Stelaż Atrakcji

“Poziomice” – wyspa z półkami do siedzenia, nawiązująca 
do rzeźby terenu

Parawan - dająca możliwość czasowego wydzielenia frag-
mentu skweru na warsztat lub poprostu “bazę indian”

Symboliczna wyspa - wydzielona linią światła

Skrzynka kontaktowa - makieta skweru i sąsiednich budyn-
ków gdzie mieszkańcy mogą zostawiać sobie wiadomości i 

propozycje np. dotyczące aktywności na skwerze

Oraz;
 Platforma pozytywnego starcia
 Tablica do pisania
 Didżejka
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Odkrywka 
archeologiczna 
Ilość
głosów: 57%

Krater, kryjówka
 
Ilość
głosów: 47,5%

Pawilon 
gastronomiczny 
Ilość
głosów: 42,2%

Wyspa z koszem 
do koszykówki 
Ilość
głosów: 28,7%

Brodzik i podest 
 
Ilość
głosów: 48%

„Miękka wyspa”
 
Ilość
głosów: 26,2%

Linia światła 
 
Ilość
głosów: 17,6%

Poziomice, 
siedziska 
Ilość
głosów: 49,2%

Stelaż atrakcji

Ilość
głosów: 31,6%

Wyspa 
kreatywności 
Ilość
głosów: 27,9%

Skrzynka 
kontaktowa-interface  
Ilość
głosów: 34%

Labirynt
 
Ilość
głosów: 69,7%

+
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Zadaszenie

S3 
eksploratorium

S4 
funkcje uniwersalne

Wyniki konsultacji programu scena-
riusza Eksloratorium

Wyniki konsultacji programu grupy 
funkcji Uniwersalnych

organizatorw ramach autorzy partnerzy

CENTRALA.NET.PL



ROZWIĄZANIE WYSP

W pierwszym etapie wdrażania 
projektu opracowana i wykonana 
zostanie wyspa Poziomice/Krater.  
Kolejną będzie Podniesione rabaty  
z zadaszeniem i miejscem do 
siedzenia.
Równoległe zrealizowane zostaną, 
jako program uzupełniający: 
elementy edukacyjne np. 
tabliczki z faktami historycznymi 
dotyczącymi osiedla, które
są znacznikami strony internetowej 
lub wskazówki “przyjazna toaleta”  
– informacje na temat dostępności 
toalet w okolicznych budynkach 
publicznych.

W2
PODNIESIONE RABATY

W3 
BRODZIK I PODEST LEŻAKOWY / SEZONOWO ŚLIZGAWKA

W1 
POZIOMICE I KRATER

Wyspa z tymczasową odkrywką archeologiczną, pozwalającą samodzielnie odkrywać 
tkwiące w ziemi relikty dawnego miejsca. Miejsce dla fanów historii mogące działać jak 
„piaskownica dla dorosłych”. Jego znaczeniem jest bezpośrednie doświadczenie ukrytej 
przeszłości miejsca mającej wpływ na tożsamość mieszkańców (wpisujące się w kon-
wencję eksploratorium). Odkrywka zostanie odpowiednio zabezpieczona aby nie stwarzać 
zagrożenia. Miejsce dla odkrywki zostanie wybrane w konsultacji z służbami miejskimi 
(aby uniknąć kolizji z istniejącą infrastrukturą), przygotowane i sprawdzone dla bezpiecz-
nego użytkowania.

Skrzynka informacyjna to nietypowy obiekt, wspomagający komunikację pomiędzy grupami 
użytkowników placu oraz mieszkańcami sąsiednich budynków. Zaplanowano go jako makie-
tę placu wraz z przylegającymi budynkami osiedla Za Żelazną Bramą. Model pełnić może jed-
nocześnie kilka funkcji: symbolu i identyfikacji miejsca, makiety dla wspólnego planowania 
tymczasowych aranżacji i aktywności na placu (takich jak wystawy czy letni koncert). 
Jednocześnie same budynki mogą stać się interfejsem dostępu do elektronicznej usługi 
kontaktowej wykorzystującej np. lokalny intranet lokatorski lub po prostu rodzaj tablicy 
ogłoszeń.

Podniesione rabaty oferują możliwość uprawiania ziół jaki również roślin ozdobnych w postaci 
rabat o różnym poziomie wyniśesienia nad teren. Stworzy to ciekawy efekt przestrzenny ( jako 
obiekt na placu) ale przede wszystkim mogą być uprawiane i pielęgnowane przez użytkowane 
przez użytkowników w różnym wieku. Możliwe jest umieszczenie opisów gatunków i instrukcji 
pielęgnacji dodające tej wyspie warstwę edukacyjną.

Wyspa ta łączy dwie zaproponowane funkcje – sezonowego brodziku wodnego (wybranego 
przez mieszkańców 48% głosów) wraz ze ślizgawką – w czasie zimy. Wyspa zawierać ma 
odpowiednio zaprojektowane urządzenia pozwalające na utrzymanie lodu w trakcie zimy.  
Jej aneks stanowić ma drewniany podest służący w lecie jako miejsce do odpoczynku z le-
żakami i parasolami.

Jest to pomysł na wielofunkcyjną wyspę-siedzisko nawiązujące do poziomic zapisujących  
wysokości na mapach. Wyspa ma również znaczenie estetyczne – jej rzeźbiarska forma 
może stać się jednym z elementów identyfikacyjnych placu i punktem spotkań.
Wyspa spotkała się ze znacznym poparciem mieszkańców (prawie 50% wśród oddanych 
głosów). Jej realizacja rozpocznie trwałe urządzanie centralnej części placu.
Krater to mała wyspa kryjówka dla pojedynczej osoby – rodzaj prywatnego miejsca na 
publicznym placu. Może być elementem zbiorowej zabawy lub miejscem gdzie można 
poczytać książkę. Jego znaczenie polega na tworzeniu miejsca pól-prywatnego które wy-
brana osoba może „przejąć” na jakiś czas dla siebie. Kryjówka-krater zyskała znaczne 
(bliskie 50%) poparcie w głosowaniu mieszkańców.

To wyspa pozwalająca na rozwieszenie lokatorskiej wystawy, miejsce spotkania lub zamie-
nienie jej w namiot na czas zabawy. Składa się z ażurowego stelażu metalowego, podob-
nego do tego jaki wielu z nas pamięta z podwórkowego trzepaka. Na wyspie z plenerowym 
kinem można zorganizować pół/prywatny pokaz filmowy dla znajomych albo oglądnąć ra-
zem z sąsiadami mecz. Wyspa tworzy zaplecze dla tego typu aktywności zawierając miej-
sce dla ustawienia widowni, ekran oraz znajdując się w pobliżu miejsca składowania gdzie 
mogą być przechowywane krzesła. Miejsce dla nieskrępowanej ekspresji – malowania, 
wklejania wlepek itd. Koncepcja wyspy, zaproponowanej przez mieszkańców zawiera ele-
ment ściany dla malowania i zmywalną, łatwą do utrzymania powierzchnię posadzki.

W5 
MINIATURA PLACU, SKRZYNKA INFORMACYJNA

W4 
ODKRYWKA ARCHEOLOGICZNA

W6 
STELAŻ ATRAKCJI
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koncepcja

Wybranych

Wysp P6

Daszek tworzący cień w kształcie chmury: jako zacienione miejsce w upalny dzień, miejsce ob-
serwacji aktywności innych lub interwencja plastyczna do obserwacji z okien. Zadaszenie mo-
że posiadać zintegrowane panele fotowoltaniczne – w ten sposób może mieć znaczenie dla 
produkcji energii dla innych funkcji placu takich jak oświetlenie, ładowarki urządzeń mobilnych.

Wyspa realizuje podstawową funkcję, jest miejscem do odpoczynku lub spotkania. Krawędź 
wyspy jest pętlą umożliwiającą np. siadanie twarzami do środka i dyskutowanie w kręgu.
Inną propozycją realizacji tej funkcji jest postawienie charakterystycznych ławek np. „obraca-
jących się” (projekt Centrali z 2001): siedziska które można skierować do słońca o wysokim 
oparciu który może zapewnić cień w zbyt słoneczne dni, z miejscem na plakaty informacyjne 
„Górki”

Oświetlenie liniowe po krawędzi „wyspy” która niczym innym nie wyróżnia się z otocze-
nia. Wyspa zanikająca w ciągu dnia. To pomysł wyspy do samodzielnego określenia przez 
użytkownika: od niego zależy w jaki sposób zinterpretowana zostanie przestrzeń 
wydzielona linią światła (scena, miejsce ekspozycji, punkt spotkań).

To wyspa z murawą pozwalająca na ćwieczenia Jogi, Tai-Chi i inne podobne aktywności. 
Trawiasta nawierzchnia o specjalnie dobranym gatunku odpornym na wydeptywanie. 
Dodatkowo wyposażona w tablicę informacyjną na temat prowadzonych w tym temacie 
animacji. Kontynuacja programu plenerowej siłowni.

Naturalne uzupełnienie programu placu – wyspa wyposażona w kosz, zaadaptowany, istnie-
jący element (dla gry w małych grupach 2-4 osób). Wyspa może zostać połączona z innym 
elementem programu sportowego np. na okolicznym płocie można zawiesić drewniane drabin-
ki do rozciągania.

Kształtowany za pomocą różnej wysokości roślin, których cechą musi być wyjątkowa odpor-
ność oraz możliwość cięcia, formowania. Najniższy poziom może być tworzony wykorzystując
pięciorniki, trzmieliny; średnie i wyższe poziomy za pomocą ligustra, forsycji jak i krzewiastych 
wierzb (np. Salix purpurea ‘Nana’). Można rozważyć tworzenie ścian labiryntu z tzw. żywej 
wikliny lub pnączy porastających trejaże (np. odpowiednie gatunki powojnika lub dławisza)
Szczególnie ligustr i forsycje są to typowe „osiedlowe” gatunki – popularne w projektach reali-
zowanych w latach 60tych czy 70tych.

W7 
OGRODOWY LABIRYNT

W10
DASZEK CHMURA

W11
ŁAWKA OBRACAJĄCA SIĘ DO SŁOŃCA

W12
POLANKA WYDZIELONA LINIĄ ŚWIATŁA

W8 
WYSPA SPORTOWA

W9 
POLANA T’AI CHI 

organizatorw ramach autorzy partnerzy
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Założenia przestrzenne:

- Kontynuowanie zamysłów 
planistów z lat 60-tych, 
stworzenie placu złożonego
z wielofunkcyjnych „wysp”, 
i „kaligraficznego” układu alejek 
pomiędzy nimi.

- Stworzenie „piątej elewacji” – 
przestrzeni będącej atrakcyjnym 
składnikiem widoku z okien
budynków mieszkalnych.

- Oświetlenie terenu, kameralne 
ale podnoszące bezpieczeństwo 
i umożliwiające
korzystanie ze specyficznego 
repertuaru funkcji wysp.

- Integracja z otaczającymi 
funkcjami (min. biblioteka, szkoła 
wraz z infrastrukturą sportową), 
toaletami publicznymi i poprawa 
dostępności placu (dodatkowe 
wejście).

P1 
Schemat POPRAWY DOSTEPU PLACU, NOWE KIERUNKI RUCHU PIESZYCH



KONCEPCJA

PLAN GENERALNY 

P7

LEGENDA:

1. Poziomice i krater

2. Podniesione rabaty 

3. Brodzik i podest leżakowy, 

sezonowo ślizgawka

4. Odkrywka archeologiczna

5. Miniatura placu, skrzynka 

informacyjna

6. Stelaż atrakcji - „wyspa 

kreatywności” 

7. Ogrodowy labirynt/kryjówka

8. Wyspa sportowa

9. Polana dla osób 

zainteresowanych gimnastyką 

medytacyjną T’ai chi

10. Daszek chmura

11. Ławka obracająca się do 

słońca 

12. Polanka wydzielona linią 

światła
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p1 
przekrój 



KONCEPCJA

PRZEKROJE 

P8
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p2 
przekrój



poziom 4 (+160cm)

poziom 3 (+120cm)

poziom 2 (+80cm)

poziom 1 (+40cm)

w gruncie

“wulkan”

- podkładki: elastyczne poduchy 
z kauczukowej nawierzchni sportowej

Poziomice drewniane, montowane na ruszcie stalowym.
Element stawiany, bez fundamentowania.

- donice z kwiatami

- poziomy podświetlane pasami led od spodu
/zasilanie słońcem/

1m

REALIZACJA PIERWSZEJ WYSPY

Pierwszą planowana do realizacji 
wyspą ( jesień 2014) jest wyspa 
Poziomice/Krater.  
Jej wykonanie stworzy akcent 
w centralnej części placu, 
stanowiący zapowiedź dalszych 
etapów projektu i jednocześnie 
zapewniający miejsce spotkań oraz 
siedzisko (których bardzo brakuje w 
obecnym kształcie aranżacji placu).

R1 
Rzuty koncepcyjne obiektu
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projekt

wyspy

poziomice 

krater P9

Wyspa w projekcie koncepcyjnym stanowi połączenie dwóch dobrze 
ocenionych przez mieszkańców propozycji pierwotnych scenariuszy: 

POZIOMIC  
Pomysłu na wielofunkcyjną wyspę-siedzisko nawiązujące do pozio-
mic zapisujących wysokości na mapach (znaczenie estetyczne: rzeź-
biarska forma może stać się centralnym miejscem spotkań). 

Wyspa ta spotkała się ze znacznym poparciem mieszkańców
(prawie 50% wśród oddanych głosów). Jej realizacja rozpocznie
trwałe urządzanie centralnej części placu. 

KRATERU  
Małej wyspy kryjówki dla pojedynczej osoby – rodzaju
prywatnego miejsca na publicznym placu. Może ono być elementem
zbiorowej zabawy lub miejscem gdzie można poczytać książkę.
Jego znaczenie polega na tworzeniu miejsca pół-prywatnego które
wybrana osoba może „przejąć” na jakiś czas dla siebie. 

Kryjówka-krater zyskała znaczne (bliskie 50%) poparcie w głosowa-
niu mieszkańców. 

Materiały wybrane dla realizacji wyspy:

Zakładane jest zastosowanie trwałych materiałów dobrej jakości, 
które będą poddawane zabiegom konserwacyjnym.

Warstwy poziomic – drewno egzotyczne impregnowane, wzmocnio-
ne metalowymi płytami i okuciami w miejscach przeznaczonych do 
„wspinania się”.

Elementy łączące (konstrukcyjne) – przestrzenne elementy spajające 
warstwy poziomic mają zostać wykonane z emaliowanego lub lakie-
rowanego metalu.
Konstrukcja będzie na tyle ażurowa że nie będzie zbierała liści i 
śmieci.

Akcenty (koliste „bąble”) mają zostać wykonane w postaci odlewów 
z trwałej plastycznej masy o właściwościach gumy. 

Całość posiadać będzie zakotwienie do podłoża.

Wnętrze krateru posiadać ma podświetlenie (diody LED) zapewniają-
ce bezpieczeństwo korzystania z kryjówki.

Wyspa ma zawierać zabezpieczone gniazda elektryczne, umożliwia-
jące korzystanie z urządzeń mobilnych lub podłaczenie dodatkowe-
go, okazjonalnego podświetlenia. 

Wizualizacje 
Miejsce wyspy na placu

Poziomice z kraterem

Wizualizacja koncepcji wyspy 

organizatorw ramach autorzy partnerzy
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autorzy projektu
 
FUNDACJA NA RZECZ WSPÓLNOT LOKALNYCH, 
NA MIEJSCU
  Marta Trakul-Masłowska
  Krzysztof Herman

CENTRALA GRUPA PROJEKTOWA
  Simone De Iacobis
  Małgorzata Kuciewicz
  Krzysztof Syruć
  Maciej Dembiński 
  Współpraca: Tomasz Koczur
BADR Piotr Bujas

4 PORY ROKU Katarzyna Fidura-Tratkiewicz

animatorzy

Greta Droździel-Papuga
Ludwika Ignatowicz
Adam Kadenaci
Agata Pietrzyk

Partnerem animacji lokalnej było Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę

Projekt Na miejscu - działanie rozpoczął się w 2012 roku.  
Od 2014 r. strategiczne kierunki działań wyznacza 
RADA PROJEKTU w składzie: 

Andrzej Cholewa – Prezes Zarządu Spółdzielni 
Budowlano-Mieszkaniowej Wolska Żelazna Brama 

Urszula Kierzkowska – Burmistrz Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Prof. Janusz Grzelak – psycholog, profesor nauk humanistycznych

Michał Olszewski – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Tomasz Schimanek – polityk społeczny, niezależny ekspert 
i doradca

Jakub Zagórski – Skanska 

Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu mieszkańców Woli 
w budżet partycypacyjny oświetlenie placu zostanie zrealizowane 
w 2015 roku.


