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Zgodnie z Regulaminem konkursu ogłoszonego w dniu 15 lutego 2017 roku na „Opracowanie
koncepcji  urbanistyczno-architektonicznej  zagospodarowania  działek  przy  ul.  Kazimierza
Wielkiego w Płocku wraz z ciągiem nadskarpowym” w terminie do dnia 31 maja 2017 roku do
siedziby organizatora konkursu wpłynęło 6 prac konkursowych. 

Na posiedzeniach w dniu 2 czerwca 2017 roku oraz w dniu 8 czerwca 2017 roku członkowie
Sadu konkursowego w składzie:   

1) mgr inż. arch. Iwona Wierzbicka – Przewodnicząca Sądu konkursowego
2) Dorota Zaremba - Zastępca Przewodniczącej Sądu konkursowego
3) mgr inż. arch. Michał Wolski
4) mgr sztuki Katarzyna Bąkowska-Roszkowska
5) mgr inż. arch. Agata Milczarek
6) Michał Balski
7) Robert Parzychowski
8) Agnieszka Wilczak - Sekretarz (bez prawa głosu) 

dokonali oceny spełnienia przez uczestników konkursu wymagań określonych w Regulaminie
konkursu oraz oceny prac konkursowych. 

Prace  konkursowe zostały  indywidualnie  ocenione  przez  Sędziów,  zgodnie  z  następującymi
kryteriami:

• Walory architektoniczno-wizualne, umiejętność wpisania w kontekst otoczenia;
• Jakość rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i estetycznych;
• Atrakcyjność i nowatorstwo projektu;
• Trwałość rozwiązań, realność wykonania;
• Walory eksploatacyjne i dyspozycje materiałowe; 
• Rozwiązania sprzyjające integracji, tworzeniu więzi społecznych. 

Oceną  każdej  z  prac  konkursowych  jest  średnia  arytmetyczna  punktów  uzyskanych  od
wszystkich członków Sądu konkursowego.  

Wykaz  złożonych  prac  konkursowych  wraz  z  oceną  Sądu  konkursowego  przedstawia  się
następująco:
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Praca konkursowa oznaczona hasłem: 78AR65

Dane identyfikacyjne uczestnika: Mateusz Morski 

Liczba uzyskanych punktów: 575

Ocena pracy - średnia arytmetyczna punktów: 82,14

Główne założenia koncepcji:
Najważniejsza projektowana oś kompozycyjna przecina cały teren i stanowi jeden z dwóch
najważniejszych ciągów spacerowych. Zwieńczeniem osi jest punkt widokowy wysunięty poza
krawędź  zbocza,  z  którego  można  oglądać  piękny  krajobraz  okalających  terenów.  Stopnie
schodów głównych zostały poszerzone i obniżone, aby ułatwić użytkowanie osobom starszym
i z niepełnosprawnością ruchową. Jednym z najważniejszych elementów wystroju skweru są
modułowe i multifunkcjonalne meble miejskie, które rozmieszczono w wielu punktach na całej
powierzchni  projektowanego  terenu.  Wydzielone  zostały  dwa  parki  zabaw  (matematyczny
i geograficzny) oraz miejsce przeznaczone dla osób, które będą chciały spędzić wolny czas przy
grach planszowych.  Parki  zabaw przyjęły  prostokreślne kształty.  Znajdują  się  przy głównej
ścieżce, dzięki czemu zapewniono łatwy do nich dostęp. Park matematyczny został osadzony
1,5 m niżej od pozostałej część terenu i zawiera m.in. ścianę wspinaczkową z opisami figur
geometrycznych,  zjeżdżalnie  oraz  liny  wspinaczkowe.  Park  geograficzny wyposażony  został
m.in. w trampoliny, drewniane tyczki oraz przestrzeń dla gier zespołowych.
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Praca konkursowa oznaczona hasłem: 15LK26

Dane  identyfikacyjne  uczestnika:  GARDEN  CONCEPT  Architekci  Krajobrazu
W. Januszczyk, P. Szkołut Sp. Jawna – Zespół autorski: Piotr Szkołut, Leonid Kim, Kamil Przech

Liczba uzyskanych punktów: 575

Ocena pracy - średnia arytmetyczna punktów: 82,14

Główne założenia koncepcji:
Centralnym miejscem całego założenia jest wielofunkcyjny skwer stanowiący zarówno miejsce
wypoczynku jak i przestrzeń do zabaw, ćwiczeń i innych aktywności. Ukształtowanie terenu
w formie  „drewnianych”  pagórków,  ciągi  komunikacyjne  jak  i  rozmieszczenie  elementów
wyposażenia zostały zaplanowane w taki sposób, by możliwe było korzystanie z nich przez
wszystkich użytkowników. Jednym z istotniejszych dla całej kompozycji jest taras widokowy,
który  ma  wielopoziomową  konstrukcję.  Od  strony  południowej  na  wyższy  poziom  tarasu
prowadzą schody, od strony północnej zaprojektowano pochylnię, aby mogły się tam dostać
również osoby poruszające się na wózkach. Specjalnie wymodelowana podłoga stanowi miejsce
do  siedzenia.  Stefy  zabawy  wyposażone  zostały  m.in.  w  dużą  stalową  zjeżdżalnię,  mini
karuzelę  w  formie  misy,  karuzelę  wieloosobową  na  planie  koła,  pola  do  rysowania,  mini
„maszyny” do zabawy w piasku, huśtawki, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne.
Wzniesienia pokryte drewnem wyposażono w interaktywne urządzenia takie jak tor-zjeżdżalnie
dla  małych  samochodzików  oraz  stalową  rurę  do  ćwiczenia  równowagi.  Specjalne  miejsce
wśród urządzeń mają urządzenia dźwiękowe oraz system drążków umożliwiających ćwiczenia
Street  Workout.  W  obrębie  skweru  przewidziano  uruchomienie  strefy  hotspot
z nieograniczonym dostępem do Internetu. Zaplanowano również uruchomienie interaktywnego
punktu informacyjnego, zawierającego plan miasta i informacje o najważniejszych bieżących
wydarzeniach.
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Praca konkursowa oznaczona hasłem: 57RS20

Dane identyfikacyjne uczestnika: Rafał Stemporowski 

Liczba uzyskanych punktów: 448

Ocena pracy - średnia arytmetyczna punktów: 64,00

Główne założenia koncepcji:
Teren opracowania został podzielony na jasno określone strefy: strefę komunikacyjną, strefę
placu  zabaw,  strefę  sportową,  gdzie  zlokalizowano  elementy  umożliwiające  aktywny
wypoczynek, strefę wypoczynkową z zieloną łąką, ścieżką florystyczną i licznymi miejscami do
siedzenia oraz strefę „widokową” z szerokimi tarasami widokowymi w formie amfiteatru oraz
punktem  widokowym.  Głównym  elementem  zagospodarowania  skweru  jest  pergola  –
konstrukcja będąca w centrum założenia, której rolą jest optyczne – przestrzenne podkreślenie
miejsca placu zabaw, a zarazem podtrzymywanie licznych huśtawek i wiszącego nad placem
oświetlenia.  Plac  zabaw został  podzielony  na  trzy  strefy  –  strefę  sprawnościową  z  rurami
zagłębionymi w sztucznych nasypach oraz ścieżką sensoryczną; strefę edukacyjno-zabawową
przeznaczoną do gier tzw. „chodnikowych” wraz z labiryntem oraz strefę muzyczną z tubami
i rurami  wydającymi  różne  dźwięki.  Większość  elementów  zabawowych  pozwala,  a  wręcz
wymusza integrację dziecka z innymi rówieśnikami, jak również umożliwia wspólną zabawę ze
swoim rodzicami czy opiekunami.  Wszelkie  elementy wykluczające swobodę w dostępie  do
komunikacji  dla  osób  niepełnosprawnych  zostały  w  projekcie  usunięte  poprzez  częściową
przebudowę istniejących schodów na pochylnie o niskim stopniu spadku. 
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Praca konkursowa oznaczona hasłem: 87SZ24

Dane identyfikacyjne uczestnika: Zespół autorski: Karolina Wyczółkowska, Beata Zalewska

Liczba uzyskanych punktów: 341

Ocena pracy - średnia arytmetyczna punktów: 48,71

Główne założenia koncepcji:
Główne  założenie  projektowe  zakłada  stworzenie  przestrzeni  wzajemnego  przenikania
pomiędzy ukształtowanymi przez człowieka strukturami miasta a środowiskiem naturalnym -
nadbrzeżem Wisły. Najwyraźniej wydzieloną przestrzenią jest plac zabaw, będący jednocześnie
centralnym elementem zagospodarowania  skweru.  Przyjęte  formy obejmują  między innymi
urządzenia  o  typowym  charakterze  jak  huśtawki,  bujaki,  karuzelę  i  tym  podobne  (część
przeznaczona dla starszych dzieci), jak również urządzenia sensoryczne - ogród w północnej
części placu oraz tor przeszkód. Z obszaru placu wyodrębniono dodatkowo część przeznaczoną
wyłącznie dla dzieci do piątego roku życia i ich opiekunów. W części spacerowej przewidziano
przenikające się strefy rekreacyjną i wypoczynkową z hamakami miejskimi, stołami do gier i
punktem widokowym w formie schodkowej - “Amfiteatr”. Inspiracje do projektu poszczególnych
elementów  czerpano  z  samego  Płocka.  Przyjęte  formy  nawiązują  do  najbardziej
rozpoznawalnych obiektów w mieście: Amfiteatr  (w strefie  wypoczynkowej),  Zamek Książąt
Mazowieckich (na placu zabaw), Stadionu im. Kazimierza Górskiego (plac zabaw dla dzieci do
5.  roku życia),  Wisłę  (“wodny”  pas  na  terenie  placu  zabaw -  elementy  wodne,  roślinność
nawiązująca do szuwarów), Jaskinię we Wzgórzu Tumskim (tunel na placu zabaw), płocki ogród
zoologiczny (który przybrał formę toru przeszkód), mury miejskie (mur z pergolą rozdzielający
skwer  i  nadskarpowy  ciąg  pieszy).  Zagospodarowanie  przestrzeni  skweru  zaprojektowano
z myślą  o  osobach  z  niepełnosprawnością  ruchową,  tworząc  miejsce  o  charakterze
integracyjnym. 
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Praca konkursowa oznaczona hasłem: 25IM93

Dane identyfikacyjne uczestnika: Zespół autorski: Iga Śmierzchalska, Magdalena Rybacka

Liczba uzyskanych punktów: 254

Ocena pracy - średnia arytmetyczna punktów: 36,29

Główne założenia koncepcji:
Teren opracowania został podzielony na trójkątne pola, z których każde otrzymało inną funkcję
skierowaną do różnych odbiorców. W północnej części placu ulokowano strefę dla najmłodszych
dzieci - dużą, dzieloną piaskownicę otoczoną dookoła drewnianymi siedziskami, które pełnią
również  funkcję  bariery.  Jako  elementy  do  zabaw  ruchowych  dla  starszych  dzieci
zaprojektowano  platformy,  tunele,  zjeżdżalnie  oraz  ścianki  wspinaczkowe  umożliwiające
dzieciom rozwijanie kreatywności i pełne szaleństwo. Plac został wizualnie zamknięty poprzez
zaprojektowanie  pasa  platform  pełniących  funkcję  wypoczynkową.  Położone  na  lekkim
podwyższeniu, pod różnymi kątami umożliwiają wygodne siedzenie i leżenie z widokiem na
rzekę oraz na plac zabaw. Atrakcją na placu jest pole do grania w boule, które znajduje się pod
zadaszeniem żaglowym. Projekt przewiduje utworzenie łąki kwietnej oraz zastosowanie dwóch
kolorowych,  kontrastowych  elementów  nawierzchni  (w  formie  zygzaków)  przyciągających
wzrok użytkowników.  
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Praca konkursowa oznaczona hasłem: 21DA78

Dane identyfikacyjne uczestnika: Zespół autorski: Anna Drzyzga, Dominika Kokot

Liczba uzyskanych punktów: 251

Ocena pracy - średnia arytmetyczna punktów: 35,86

Główne założenia koncepcji:
Kompozycja projektowanej przestrzeni bazuje na płynnych kształtach i naturalnej kolorystyce
nawiązując do naturalnego i zmiennego koryta Wisły.  W północnej części terenu wyznaczono
strefę  rekreacyjną  (plac  zabaw) dla  dzieci  w różnym wieku wraz  ze  strefą  wypoczynkową
odgrodzoną roślinnością i  wyposażoną w ławki.  Po przeciwnej stronie drogi,  we wschodniej
części  terenu,  zaproponowano  strefę  wypoczynku  biernego  w  postaci  placu  otoczonego
roślinnością  sensoryczną  stanowiącą  zarówno atrakcję  dla  osób  niepełnosprawnych,  w tym
niewidomych,  jak  i  ciekawy  element  edukacyjny  dla  dzieci.  Na  południe  od  placu
zaproponowano strefę aktywności  fizycznej z siłownią plenerową wraz ze strefą aktywności
„umysłowej” ze stolikami do gry w szachy/ warcaby i chińczyka. Południowo-zachodnią część
terenu,  a  zarazem  największą,  stanowi  strefa  piknikowo–kreatywna.  Na  obszarze  tym
zaproponowano łąkę kwietną z kilkoma stołami piknikowymi. Na terenie skweru zlikwidowano
wszystkie  bariery  architektoniczne  w  postaci  schodów  terenowych  i  zamieniono  je  na
pochylnie, dzięki czemu cały teren stał się dostępny dla osób poruszających się na wózkach.
Urządzenia zabawowe, wykonane z drewna, przypominają gałęzie i konary wyrzucane na brzeg
rzeki.  Przeznaczone  są  dla  dzieci  w różnym przedziale  wiekowym jak  i  w  różnym stopniu
dyspozycyjności  ruchowej.  Wybrano  elementy:  zręcznościowe,  do  zabaw  logicznych,
kreatywnych, jak i uczące dzieci współpracy i integracji. 
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Z  uwagi  na  fakt,  że  dwie  prace  uzyskały  taką  samą  ocenę,  Sąd  konkursowy  postanowił
przyznać dwie nagrody pierwsze  ex aequo dla prac oznaczonych hasłem: 78AR65 i 15LK26
oraz dodatkowo przyznać wyróżnienie dla pracy oznaczonej hasłem: 57RS20. 

Przyznane nagrody wraz z uzasadnieniem:

I nagroda  ex aequo

Praca konkursowa oznaczona hasłem: 78AR65
Dane identyfikacyjne uczestnika: Mateusz Morski 
Kwota nagrody: 11.000 PLN

Uzasadnienie:
Praca uzyskała wysoką ocenę Sądu  konkursowego ze względu na ciekawą, spójną kompozycję
zagospodarowania  terenu  w  inteligentny  sposób  nawiązującą  do  charakteru  zabudowy
śródmiejskiej otoczenia. Wyróżnia się konsekwencją w kształtowaniu czystych prostokreślnych,
geometrycznych  form  przestrzennych,  zieleni,  sposobu  oświetlenia  oraz  zastosowania
przyjaznych  materiałów  wykończeniowych.  Za  pomocą  spójnych  rozwiązań  funkcjonalno  –
przestrzennych  zagospodarowania  skweru  wykreowano  harmonijną,  wyróżniającą  się
elegancją, czystą w formie kompozycję przestrzenną wpisująca się w stylistykę śródmiejskiej
zabudowy Starówki, będąc jej spokojnym, wyrafinowanym, estetycznym uzupełnieniem. 

W  ocenie  Sądu  konkursowego  autor  w  umiejętny  sposób  dokonał  wyodrębnienia  stref
użytkowania, które zostały połączone ciągiem pieszym stanowiącym główną oś kompozycyjną.
Zaproponowane  rozwiązanie  stwarza  możliwość  jednoczesnego  odizolowania  terenów
przeznaczonych pod parki zabaw dla dzieci od miejsc spotkań i wypoczynku osób w starszym
wieku, a jednocześnie sprzyja integracji użytkowników w różnym wieku. Geometryczny układ
drzew  w  parkach  zabaw,  stanowiących  jednocześnie  osłonę  przed  nadmiernym
nasłonecznieniem,  a  także  deszczem  jest  dodatkowym  podkreśleniem  konsekwentnie
kształtowanego układu kompozycji przestrzennej. Poszczególne drzewa podświetlono punktami
świetlnymi co znacznie wzmacnia,  zwłaszcza po zmroku, estetykę form projektowanej zieleni.
Szczególnym  dopełnieniem  kompozycji  jest  linearna  iluminacja  umieszczona  w  posadzce
ciągów pieszych. 

Wszystkie  elementy  wyposażenia  zostały  zaprojektowane  w  stonowanej  kolorystyce.
Elementami  wyróżniającymi  się  pozostają  modułowe  i  multifunkcjonalne  meble  miejskie.
Ciekawy  akcent  stanowi drewniana leżanka oraz stoliki,  które zlokalizowane zostały poza
krawędzią zbocza. Umożliwiają one spokojne i wygodne obserwowanie widoku panoramy Wisły.

Parki  zabaw  są  spójne  tematycznie.  Łączą  w  sobie  funkcje  zabawowe  z  edukacyjnymi.
Umożliwiają dzieciom aktywność własną, kreatywność i swobodę. Zaproponowane urządzenia
zabawowe wyróżniają się na tle rozwiązań typowych i systemowych, pobudzają do myślenia.
Zaproponowany  sprzęt  zabawowy umożliwia  współuczestnictwo w zabawie  opiekunom oraz
korzystanie z tych urządzeń przez dzieci w różnym wieku. 

Zalecenia pokonkursowe:
Na etapie opracowywania projektu zagospodarowania przedmiotowego skweru należy: 

• rozważyć możliwości techniczne oraz ekonomiczne budowy tarasu wykraczającego poza
krawędź zbocza;

• ponownie  przeanalizować  zaproponowaną  formę  platformy  widokowej,  która  ze
względów  bezpieczeństwa  powinna  być  lepiej  osłonięta  od  strony  Wisły,  ale  w  taki
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sposób, żeby nie przesłaniać widoku w kierunku rzeki. Wskazanym byłoby, aby element
osłaniający stanowił swego rodzaju izolację przed silnymi wiatrami, które dosyć często
występują w tym miejscu;

• przewidzieć  rozwiązania,  które  zapewnią  większą  dostępność  skweru  dla  osób
niepełnosprawnych,  w  tym  likwidację  istniejących  barier  architektonicznych  oraz
zastosowanie  elementów  małej  architektury  (ławki,  stoliki)  uwzględniające potrzeby
użytkowników z różnym rodzajem niepełnosprawności oraz osoby starsze (np. oparcia,
podłokietniki);

• rozważyć  wprowadzenie  rozwiązań,  które  umożliwią  korzystanie  z  matematycznego
parku zabaw dzieciom niepełnosprawnym, niewidomym i słabowidzącym;

• projektując  matematyczny  park  zabaw  należy  ponownie  przeanalizować  poziom
zagłębienia  terenu  oraz  kąt  nachylenia  skarp,  aby  zapewnić  dobre  napowietrzanie
miejsca szczególnie w czasie upałów;

• ogrodzenie  placu  zabaw  powinno  stylistycznie  wpisywać  się  w  zaproponowaną
koncepcję, nie może stanowić elementu dysharmonizującego;

• projektując  zieleń  należy  zastosować  gatunki  drzew  o  niewielkich  gabarytach,
o rozłożystych  koronach osłaniających teren zabaw. Krzewy oraz zieleń niska nie mogą
stanowić zagrożenia dla zdrowia użytkowników (np. trujące owoce lub kolce). Wśród
gatunków roślin zaproponowanych w projekcie powinny przeważać rośliny zimozielone;

• zastosować wandaloodporne  wyposażenie parków zabaw;
• przeanalizować  możliwość  odsunięcia  terenu  gier  zbiorowych  od  zabudowań

usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie skweru;
• zaprojektować toalety miejskie np. w sąsiedztwie budynku muzeum.

I nagroda  ex aequo

Praca konkursowa oznaczona hasłem: 15LK26
Dane  identyfikacyjne  uczestnika:  GARDEN  CONCEPT  Architekci  Krajobrazu
W. Januszczyk, P. Szkołut Sp. Jawna - Zespół autorski: Piotr Szkołut, Leonid Kim,
Kamil Przech
Kwota nagrody: 11.000 PLN

Uzasadnienie:
Praca  uzyskała  wysoką  ocenę  Sądu  konkursowego  ze  względu  na  ciekawą  kompozycję
przenikających się stref funkcjonalnych. Interesującym rozwiązaniem zaproponowanym przez
autorów opracowania jest system ścieżek pieszych zintegrowanych z dwupoziomową platformą
widokową  zapewniającą  jednocześnie  szeroki  wgląd  w  panoramę  Wisły  z  II  poziomu  oraz
miejsce  wytchnienia  i  osłonę  przed  opadami  atmosferycznymi  lub  nadmiernym
nasłonecznieniem  w  I  poziomie.  Nieco  przypadkowa  kompozycja  ciągów  komunikacyjnych
stanowi  o  swobodnym  układzie  funkcjonalno  –  przestrzennym,  co  przekłada  się  na
nieregularną formę miejsc zabaw dla dzieci oraz skupisk zieleni. Naturalny, swobodny rodzaj
kompozycji pobudza energetycznie, sprzyja aktywizacji ruchowej i intelektualnej oraz integracji
mieszkańców. 

Zaproponowana koncepcja  oferuje  atrakcyjne  miejsce  przyjazne  w odbiorze dla  wszystkich
użytkowników  terenu.  Przyjęte  rozwiązania  harmonizują  z  kontekstem  istniejącej  tkanki
historycznej,  nadając  jej  jednocześnie  nowoczesnego,  dynamicznego charakteru.  Koncepcja
uwzględnia  istniejące  uwarunkowania  oraz  zapewnia  powiązanie  komunikacyjne
zagospodarowywanego skweru z sąsiednimi terenami. Zaproponowane ukształtowanie terenu,
ciągi  komunikacyjne  oraz  rozmieszczenie  elementów  wyposażenia  umożliwiają  korzystanie
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z nich przez wszystkich użytkowników. Zastosowane pomosty, pochylnie zapewniają, że teren
jest  dostępny  dla  osób  niepełnosprawnych,  osób  starszych,  a  także  opiekunów  dzieci
w wózkach spacerowych. 

Centralnym miejscem całego założenia jest wielofunkcyjny skwer wyposażony w urządzenia,
które  łączą  w  sobie  funkcje  zabawowe  z  edukacyjnymi.  Umożliwiają dzieciom  aktywność
własną, kreatywność i swobodę. Zaproponowane urządzenia zabawowe wyróżniają się na tle
rozwiązań typowych i systemowych, pobudzają do myślenia. Zaproponowany sprzęt zabawowy
umożliwia współuczestnictwo w zabawie opiekunom oraz dzieciom niepełnosprawnym. Oprócz
urządzeń dla dzieci  wśród których odnajdziemy m.in.: mini  maszyny do zabawy w piasku,
drewniane  wzniesienie  wyposażone  w  interaktywne  urządzenia  takie  jak  stalowa  rura  do
ćwiczenia równowagi, tor - zjeżdżalnię dla małych samochodzików oraz stalowe bębny i tuby
dźwiękowe,  autorzy  koncepcji  przewidzieli  również  coś  dla  bardziej  zaawansowanych
użytkowników - system drążków umożliwiających ćwiczenia Street Workout.

Wszystkie  elementy  wyposażenia  zostały  zaprojektowane  w  stonowanej  kolorystyce,
z zastosowaniem  wysokiej  jakości  materiałów.  Zaproponowany  przez  autorów  system
oświetlenia  zapewnia  poczucie  bezpieczeństwa  użytkowników.  Stanowi  atrakcyjną  nocną
iluminację, eksponując wybrane elementy jego zagospodarowania. Ze względów edukacyjnych
w opinii  Sądu konkursowego na uwagę zasługuje  propozycja  utworzenia  miejsca nasadzeń
gatunków roślin charakterystycznych dla doliny Wisły zaprojektowanego na skarpie pomiędzy
ciągiem spacerowym na koronie skarpy, a skwerem. 

Zalecenia pokonkursowe:
Na etapie opracowywania projektu zagospodarowania przedmiotowego skweru należy: 

 ponownie  przeanalizować  zaproponowaną  formę  platformy  widokowej,  która  ze
względów  na  wysokość  (ponad  2  m)  może  stanowić  dosyć  agresywną  dominantę
przestrzenną w linii skarpy;

 przeanalizować  układ  wszystkich  schodów  terenowych  pod  kątem  możliwości
skierowania biegu w stronę Wisły,  co  umożliwi  wykorzystanie  ich jako dodatkowych
punktów widokowych;

 projektując  zieleń  należy  zastosować  gatunki  drzew  o  niewielkich  gabarytach,
rozłożystych koronach osłaniających teren zabaw. W szczególności krzewy oraz zieleń
niska  nie  mogą  stanowić  zagrożenia  dla  zdrowia  użytkowników poprzez  np.  trujące
owoce lub kolce;

 nawierzchnię  ciągów  pieszych  zaprojektować  z  materiałów  bezpiecznych  dla
użytkowników o ograniczonej sprawności ruchowej, a w szczególności dla dzieci;

 należy zastosować wandaloodporne wyposażenie skweru;
 zaproponowany  model  orgiami,  jako  element  małej  architektury,  poprzez  ostro

zakończone  krawędzie  może  stanowić  przyczynę  ewentualnych  urazów  fizycznych,
szczególnie  małych  dzieci.  W  związku  z  tym  należy  ponownie  przeanalizować  jego
usytuowanie;

 projektując  piaszczystą  nawierzchnię  placu  zabaw należy  zaproponować  rozwiązanie
problemu zabezpieczenia piasku przed odchodami zwierząt domowych;

 przewidzieć zastosowanie elementów małej architektury (ławki, stoliki) uwzględniające
potrzeby użytkowników z różnym rodzajem niepełnosprawności oraz osoby starsze (np.
oparcia, podłokietniki);

 zaprojektować toalety miejskie np. w sąsiedztwie budynku muzeum.
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Wyróżnienie

Praca konkursowa oznaczona hasłem: 57RS20
Dane identyfikacyjne uczestnika: Rafał Stemporowski 
Kwota wyróżnienia: 3.000 PLN

Uzasadnienie:
Praca  uzyskała  wyróżnienie  ze  względu  na  oryginalne  rozwiązanie  przyjętego  założenia
projektowego polegającego na podkreśleniu dwufunkcyjności obszaru objętego opracowaniem,
związanej  z  dwoma  poziomami  ukształtowania  terenu  tj.  obszaru  skweru  jako  terenu
aktywnego wypoczynku i  rekreacji  różnych grup wiekowych oraz  promenady nadskarpowej
stanowiącej  kontynuację  istniejącego  traktu  komunikacji  pieszej.  Ponadto  zaproponowano
rozwiązanie wyprowadzające komunikację kołową prowadzącą do graniczącego z założeniem
muzeum  poza  oś  kompozycyjną,  na  której  biegu  znajduje  się  koncentryczny  skwer
rekreacyjny.

W  centrum  skweru  zaprojektowano  wyrazisty  oparty  na  planie  okręgu  plac  zabaw  jako
kameralną  przestrzeń  integrującą  osoby  w  różnym  wieku.  W  pasie  nadskarpowym
zaproponowano, umiejętnie wykorzystując jego wybitne walory przestrzenno - widokowe, ciąg
pieszy jako kontynuację istniejącego traktu pieszego. 

Wspomniany podział podkreśla odmienność formy elementów małej architektury i wyposażenia
placu  zabaw.  W  pracy  tej  zestawiono  nowoczesną  stylistykę  placu  zabaw  z  tradycyjnymi
elementami małej architektury nadskarpowego traktu pieszego.

Najbardziej atrakcyjnym elementem zagospodarowania jest pergola, której rolą jest optyczne –
przestrzenne  podkreślenie  miejsca  placu  zabaw.  Stanowi  ona  jednocześnie  ciekawą  formę
konstrukcji podtrzymującej huśtawki oraz elementy oświetlenia i ogrodzenia, a także siedzisk.
Sam plac zabaw zawiera trzy strefy funkcjonalne: sprawnościową, edukacyjno - zabawową
oraz muzyczną. Elementy wyposażenia stref zapewniają dogodne warunki integracji dzieci z ich
rówieśnikami i umożliwia wspólną zabawę ze swoim rodzicami czy opiekunami. 

Praca  nie  wykorzystuje  w  pełni  walorów  widokowych  lokalizacji  i  nie  zawiera  kontekstu
śródmiejskiej zabudowy. 

                

                           /-/ Iwona Wierzbicka      
         Przewodnicząca Sądu konkursowego 

Zatwierdził:

/-/ Krzysztof Krakowski
Sekretarz Miasta Płocka
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