
Wystawa plenerowa: 23.09 – 07.10
5 lokalizacji na Osiedlu Koło 
Wystawa główna: 16.10 – 01.12.2020
Otwarcie 16.10 godz. 19:00
Dom Społeczny
ul. Obozowa 85 

SPOTKANIA
DYSKUSJE
WYSTAWA
O OSIEDLU KOŁO

W poszukiwaniu
idei osiedla
społecznego

Do�nansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.



WYSTAWA PLENEROWA 
PROJEKTÓW STUDENCKICH
W poszukiwaniu idei osiedla społecznego

Wystawa jest częścią większego projektu artystycznego zatytułowanego W 
poszukiwaniu idei osiedla społecznego, realizowanego przez Wolskie Centrum 
Kultury.
 
W części plenerowej wystawy zapowiadającej główną część projektu, odbyło się
5 spotkań, podczas których zaprezentowane zostały projekty studentek 
z II Pracowni Projektowania Architektonicznego prowadzonej przez dr Iwonę 
Kalenik na Wydziale Architektury Wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Wszystkie projekty podejmują tematy miejsc wspólnotowych na osiedlu Koło. 
Próbują odpowiedzieć na problemy z jakimi boryka się współcześnie osiedle: brak 
miejsc spotkań oraz zdefiniowanych wspólnotowych przestrzeni, niedookreślenie 
architektonicznych ram przestrzeni publicznych, brak niewielkich miejsc 
aktywności lokalnej.
Każdej prezentacji, w miejscu któremu dedykowany jest dany projekt, towarzyszyła 
dyskusja z udziałem ekspertów (m.in. Edyta Ołdak, Iza Kaszyńska i Agnieszka 
Kowalska) i mieszkańców Koła.

 
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach 



Opis projektów prezentowanych na wystawie plenerowej

Świetlica na Kole
autorka projektu: Patrycja Chojnacka
Ideą projektu jest przywrócenie pamięci nieistniejącego dziś miejsca organizacji 
kolonii letnich tętniącego przed wojną rozrywką i integracją społeczną, 
znajdującego się w Lasku na Kole. Projekt jest też uzupełnieniem obecnego 
programu aktywności zewnętrznych obecnych w Parku im. Księcia Janusza. 
Głównym założeniem jest stworzenie świetlicy lokalnej połączonej z dużym 
zadaszonym tarasem zewnętrznym, który zapewni miejsce do różnych aktywności 
w deszczowe dni i upalne lato. Dodatkowo obiekt wizualnie przymyka i osłania 
park od strony ruchliwej ulicy, tworząc bardziej kameralne ramy przestrzenne 
i przyjemne miejsce do odpoczynku.
 
Ogród Zimowy
autorka projektu: Emilia Kachniarz
Ideą projektu jest stworzenie lokalnego miejsca spotkania w otoczeniu zieleni, 
w całorocznym pawilonie ogrodowym. Projekt powstał w wyniku obserwacji klatek 
schodowych w blokach na osiedlu WSM przepełnionych roślinami doniczkowymi 
znoszonymi i troskliwie pielęgnowanymi przez mieszkańców. Odpowiedzią na 
zaobserwowaną sytuację sąsiedzkich zbiorów klatkowych jak również obecny 
coraz bardziej popularny temat potrzeby nasycania miast zielenią i tworzenia 
lokalnych upraw roślin jadalnych jest projekt niewielkiego parterowego pawilonu 
ogrodowego. Lokalna oranżeria poza funkcją całorocznego domu dla roślin 
jest też miejscem spotkań sąsiedzkich i oazą relaksu szczególnie w zimowe 
dni. Przeszklona i wypełniona światłem i roślinami część budynku działa jak 
osiedlowa latarnia, która delikatnie rozświetla skwer po zmroku wpływając na jego 
pozytywny nastrój i zwiększając poczucie bezpieczeństwa.



Kołorking - coworking na Kole
autorka projektu: Barbara Ziarkowska
Ideą projektu jest nadanie przestrzennej i funkcjonalnej tożsamości miejscu, 
które przyciąga i intryguje swoimi cechami wizualnymi i użytkową pustką. Celem 
projektu jest ujarzmienie zastanego ‘placu’ poprzez wpisanie w niego obiektu 
o wyraźnej funkcji, atrakcyjnej dla najbliższego otoczenia. Budynek o charakterze 
lekkiego parterowego pawilonu jest częścią zaprojektowanego od nowa placu 
- ogrodu, przestrzeni publicznej wypełniającej pustkę pomiędzy budynkami. 
Pawilon to miejsce spotkania i wspólnej pracy, przyciągający mieszkańców domu 
studenckiego, a dzięki niewielkiej kawiarni dostępnej również od ulicy Księcia 
Janusza zachęca do odwiedzin przechodniów.

 
Małe domki na działce
autorki projektów: Julia Bimer, Patrycja Chojnacka, Barbara Ziarkowska, 
Estera Jatkowska, Michalina Stasiak, Karolina Siczek, Natalia Zabuska
Rodzinne Ogrody Działkowe przeżywają swój renesans. W dobie ograniczeń 
wynikających z pandemii stały się cennymi miejscami umożliwiającymi 
wypoczynek i kontakt z naturą w mieście. Projekty domków pokazują jak różne 
mogą być oblicza architektonicznych form przy zachowaniu wyraźnego “kodu”, 
który definiuje zasady projektowania w obrębie zespołu budynków. Pomysły na 
domki i ich otoczenie wynikają wprost z potrzeb ich potencjalnych użytkowników 
jednocześnie trzymając się w ryzach wspólnotowych ustaleń dotyczących ich 
wielkości, formy i kształtu, użytych materiałów, podstawowych udogodnień. 
Projekty są próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie o współczesne podejście do 
zagadnienia “małego domku na działce”.



Warsztaty na Kole
autorka projektu: Julia Bimer
Ideą projektu jest przeobrażenie istniejącego obiektu garażowego w miejsce 
aktywizacji społecznej poprzez rozbudowanie go o przestrzenie dodatkowego 
programu użytkowego. Parterowe obiekty garażowe o niskich walorach 
estetycznych i ograniczonym przeznaczeniu są obecne w przestrzeniach 
większości blokowych osiedli. Głównym ruchem projektowym jest wykonanie 
jednokondygnacyjnej nadbudowy, która stanie się miejscem z potencjałem 
przestrzeni dla różnego typu działań lokalnych jak warsztaty, pracownie 
artystyczne czy niewielkie lokale usługowe. Dodatkowym elementem ożywiającym 
budynek i wykorzystującym szerzej jego potencjał jest stworzenie przestronnego 
ogrodu na dachu budynku, o charakterze niewielkiego ogrodu społecznego, 
wypełnionego roślinami doniczkowymi i miejscami do odpoczynku.
 
 
Więcej informacji na stronie wydarzenia https://www.facebook.com/
events/2696130034037095/
 
Zespół kuratorski: Aleksandra Kędziorek, Michał Mioduszewski, Łukasz Strzelczyk, 
Artur Trojanek
Zespół badawczy: Ewelina Bartosik, Adam Kadenaci
Zespół kuratorski wystawy plenerowej: dr Iwona Kalenik, Agnieszka Kacprzak
Zespół producencki: Magdalena Grudziecka, Damian Kalita
Projekt i scenografia wystawy: Kuba Drzastwa (współpraca Jakub Gospodarek)
Komunikacja i promocja: Agata Hudomięt, Dorota Szopowska, Filip Jakubik
Komunikacja wizualna: Maciej Zawadzki, Michał Mioduszewski
Produkcja wystawy: Dział techniczny WCK, Tomasz Marzec






















