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W dniach 5, 9 i 14 marca 2018 roku odbyły się posiedzenia Sądu konkursowego, na którym sędziowie jako zespół pomocniczy
Kierownika Zamawiającego dokonali oceny spełnienia przez uczestników konkursu wymagań określonych w regulaminie konkursu
oraz oceny prac konkursowych. Sąd konkursowy podjął obrady, w których udział wzięli:

1. mgr  inż.  arch.  Krzysztof  Janusz  Kwiatkowski,  członek Mazowieckiej  Okręgowej  Izby Architektów,  członek Mazowieckiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Przewodniczący Sądu konkursowego,

2. dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek, prof. PW;  kierownik Pracowni Ochrony i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury
Politechniki  Warszawskiej,  członek  Mazowieckiej  Okręgowej  Izby  Architektów  -  Zastępca  Przewodniczącego  Sądu
konkursowego,

3. mgr inż. arch. Adriana Hibner - Sędzia,
4. mgr inż. arch. Tomasz Królikowski, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów - Sędzia,
5. mgr inż. arch. Agata Milczarek, Urząd Miasta Płocka - Sędzia,
6. mgr Karolina Pacholec, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Płocku - Sędzia,
7. mgr Stanisław Płuciennik, historyk sztuki – Sędzia,
8. Agnieszka Wilczak - Sekretarz (bez prawa głosu).

Do dnia 1 marca 2018 roku do godz. 13.00 do siedziby Urzędu Miasta Płocka wpłynęło 13 prac konkursowych. 

Prace konkursowe, zgodnie z pkt 12.11. Regulaminu Konkursu zostały zaszyfrowane przez Sekretarza Konkursu. Hasła zostały
w sposób trwały zakryte i prace zostały oznaczone nowymi hasłami, obowiązującymi dla danej pracy w toku oceny Konkursu. 

W dniu 5 marca 2018 roku odbyło  się  pierwsze posiedzenie  Sądu konkursowego.  Po sprawdzeniu kompletności  i  zawartości
złożonych prac konkursowych Sąd Konkursowy wszystkie prace zaliczył do spełniających wymagania określone w Regulaminie
Konkursu, pomimo stwierdzenia następujących uchybień:

Hasło pracy
nadane przez
organizatora

Rodzaj uchybienia Waga uchybienia Ocena formalnoprawna

05
Część opisowa – brak naniesionych

numerów stron
nieistotna

Brak naniesienia numerów stron nie wpływa na treść i rzeczywistą zawartość
opisu koncepcji oraz nie zwiększa konkurencyjności pracy konkursowej.

Uchybienie nie będzie rzutować na wyniki oceny pracy konkursowej.

06 Część opisowa – zawiera 5 stron nieistotna
Dodatkowa strona stanowi spis treści i nie umożliwia realnego zwiększenia

objętości opisu koncepcji. Uchybienie nie będzie rzutować na wyniki oceny pracy
konkursowej.

Protokół z przebiegu prac Sądu konkursowego w Konkursie na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
zagospodarowania placu Gabriela Narutowicza w Płocku”

Płock, marzec 2018 roku

Strona 2 z 31



Hasło pracy
nadane przez
organizatora

Rodzaj uchybienia Waga uchybienia Ocena formalnoprawna

07
Część opisowa – brak naniesionych

numerów stron nieistotna
Brak naniesienia numerów stron nie wpływa na treść i rzeczywistą zawartość

opisu koncepcji oraz nie zwiększa konkurencyjności pracy konkursowej.
Uchybienie nie będzie rzutować na wyniki oceny pracy konkursowej.

08

Część opisowa – hasło zostało
zamieszczone dwukrotnie na stronie

tytułowej oraz na każdej stronie
opracowania

nieistotna

Hasło zamieszczone dwukrotnie na stronie tytułowej oraz na każdej stronie
opracowania nie oddziałuje na treść opisu koncepcji i nie umożliwia realnego

zwiększenia objętości opisu koncepcji. Uchybienie nie będzie rzutować na wyniki
oceny pracy konkursowej.

13
Część opisowa – brak naniesionych

numerów stron, brak tytułu
opracowania na stronie tytułowej

nieistotna

Brak naniesienia numerów stron oraz brak strony tytułowej nie wpływa na treść i
rzeczywistą zawartość opisu koncepcji oraz nie zwiększa konkurencyjności pracy

konkursowej. Uchybienie nie będzie rzutować na wyniki oceny pracy
konkursowej.

Sąd konkursowy po dokonaniu analizy formalnoprawnej złożonych prac dokonał oceny merytorycznej prac konkursowych zgodnie
z kryteriami przyjętymi w Regulaminie konkursu. Indywidualna ocena punktowa dokonywana przez członków Sądu konkursowego
nie  podlega  publikacji.  Oceną  każdej  z  prac  jest  średnia  arytmetyczna  punktów  uzyskanych  od  wszystkich  członków  Sądu
konkursowego uprawnionych do oceny prac konkursowych.

Na podstawie przeprowadzonej oceny prac Sąd konkursowy dokonał wyboru najlepszych prac konkursowych, przyznał nagrody
i wyróżnienie oraz przygotował uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu.

Po rozstrzygnięciu konkursu Sąd konkursowy dokonał identyfikacji wszystkich prac konkursowych. Otwarto kopertę oraz odczytano
protokół spisany na okoliczność zaszyfrowania haseł nadanych przez uczestników konkursu. Następnie dokonano otwarcia kopert
złożonych przez uczestników konkursu oraz dokonano identyfikacji autorów prac konkursowych. 
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OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Hasło pracy nadane
przez organizatora:

Hasło pracy nadane przez
uczestnika:

Dane identyfikacyjne uczestnika: Ocena pracy - średnia
arytmetyczna punktów:

01 14AM7

Trzebiatowski Architekci Sp. z o.o.
Zespół autorski:

Leszek Trzebiatowski
Waldemar Trzebiatowski

35,57

Uwagi Sądu konkursowego:

Plac Gabriela Narutowicza,  który aktualnie  stanowi  całość,  choć mocno nieuporządkowaną,  w wyniku zabiegów projektantów
uzyskuje kilka odrębnych przestrzeni z rozdzielającymi je wyniesionym ponad poziom placu enklawami zieleni. W rezultacie tych
zabiegów powstaje przestrzeń przed budynkiem Sądu Okręgowego, przestrzeń przed budynkiem odwachu z Płytą Nieznanego
Żołnierza, przestrzeń przed Biblioteką im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego. Separacja zaprzecza idei jednolitego
placu miejskiego i nie skutkuje wytworzeniem pożądanych stref funkcjonalnych. Podporządkowanie tych odrębnych przestrzeni
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osiom kompozycyjnym wyznaczonym przez dominujące budynki przy placu nie buduje ładu całości. Pomnik zlokalizowany na osi
budynku Sądu został ukryty w zieleni i przypisany wyłącznie jednej z zaprojektowanych przestrzeni. Przestrzeń ta zdefiniowana
tylko dla pomnika posiada łączność wyłącznie z dziedzińcem budynku Sądu. Separacja ruchu kołowego od przestrzeni tylko dla
pieszych organizowana jest głównie poprzez słupki. Słupki powinny być stosowane wyłącznie w miejscach, których organizacja
ruchu nie może nastąpić w żaden inny sposób. Plac Narutowicza jest częścią przestrzeni miejskiej i  nie może zostać od niej
oderwana, a co za tym projektanci mają bezwzględny obowiązek rozwiązać kwestie dróg i dojazdów pożarowych, dostępności dla
służb ratunkowych i policyjnych, a także służb gospodarki komunalnej do ulic Teatralnej, Małachowskiego i Piekarskiej. Każdy
odseparowany plac uzyskał inną nawierzchnię i różną dostępność do przestrzeni całości placu bez możliwości kadrowania pierzei.
Projektanci pozostawili miejsca parkingowe przy budynku Sądu, ale ich dostępność następuje poprzez przestrzeń pieszą. W świetle
ulicy Grodzkiej projektanci zaproponowali lokalizację ogródków letnich, jednakże zdaniem Sądu miejsce to powinno być otwarte na
plac bądź ogródki winny zostać wycofane poza bezpośrednie pole wglądu w panoramę placu i budowli na Tumach. Wyniesione
klomby powodują, że inna organizacja placu pozostanie niemożliwa. 
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Hasło pracy nadane
przez organizatora:

Hasło pracy nadane przez
uczestnika:

Dane identyfikacyjne uczestnika: Ocena pracy - średnia
arytmetyczna punktów:

02 19AM59 Marek Dzięglewski ABI. Biuro Projektowe 50,00

Uwagi Sądu konkursowego:

Projekt placu bardzo właściwie definiuje strefy użytkowe – pas parkingów przy budynku Sądu, pas zieleni rekreacyjnej jako izolacji
od ruchu kołowego, pas organizacji ogródków letnich i strefy ogólnodostępnej. Układ komunikacji kołowej praktycznie pozostaje
bez zmian poza organizacją nowego miejsca postoju taksówek i stacji rowerowej. Praca zachowuje przedpole budynku odwachu z
Płytą Nieznanego Żołnierza, zamyka plac od strony ulicy Teatralnej fontanną z tradycyjną niecką.  Atrakcją placu jest  replika
dorożki, a także obeliski multimedialne jako monumenty interaktywne. Ich gabaryty, jednakże budzą zastrzeżenia. Ilość zieleni
została zminimalizowana, co może być atutem, gdyż ogląd pierzei wokół pozostaje nieskrępowany, ale może skutkować znacznym
nagrzewaniem się wszystkich powierzchni w okresie letnim. Szara nawierzchnia w różnych odcieniach konsekwentnie kontrastuje z
krzewami i kwaterami trawników, ale skutkuje to całkowitym brakiem zacienionych miejsc do odpoczynku. Praca ta sankcjonuje
istniejący stan z nieznaczną ingerencją w organizację stref użytkowych. Pomnik projektanci umieszczają na osi budynku Sądu
Okręgowego w pasie zieleni izolacyjnej, co znajduje akceptację sędziów. Zachowanie bez zmian połączeń placu z ulicami Teatralną,
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Małachowskiego i Piekarską, umożliwia przejazdy i dojazdy służb przeciwpożarowych i ratunkowych, a także dojazdy autobusów na
potrzeby  Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St.  Małachowskiego, hotelu Starzyński i  Tumski czy budynków Zgromadzenia
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Projektanci wyłącznie w opisie wspominają o możliwości lokalizacji parkingu podziemnego pod
płytą placu, którego uwzględnienie w pracy konkursowej mogło usunąć monotonię opowieści o przestrzeni placu.
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Hasło pracy nadane
przez organizatora:

Hasło pracy nadane przez
uczestnika:

Dane identyfikacyjne uczestnika: Ocena pracy - średnia
arytmetyczna punktów:

03 89PN23

Zespół autorski:
Marta Dąbrowska

Anna Okoń
Artur Płaza

39,57

Uwagi Sądu konkursowego:

Projekt placu nie wprowadza stref  użytkowych. Ruch kołowy został  ograniczony do przejazdu do ulicy Teatralnej i  Mostowej.
Połączenia  placu  z  ulicami  Teatralną,  Małachowskiego  i  Piekarską  umożliwia  przejazdy  i  dojazdy  służb  przeciwpożarowych  i
ratunkowych,  a  także  dojazdy  autobusów  na  potrzeby  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Marsz.  St.  Małachowskiego,  hotelu
Starzyński  i  Tumski  czy  budynków  Zgromadzenia  Sióstr  Matki  Bożej  Miłosierdzia.  Przejazd  awaryjny  do  ulicy  Mostowej  i
Chojnackiego został znacznie ograniczony, bądź stał się niemożliwy. Miejsca parkingowe od strony budynku Sądu Okręgowego
zostały zlikwidowane, co zasługuje na uznanie, gdyż pojazdy silnikowe nie muszą być obowiązkowym i stałym gościem na placu.
Nasadzenia drzew nie tworzą szpalerów lub zamkniętych kompozycji, przez co nie wspomagają organizacji stref użytkowych lub
widokowych. Posadzka placu, zgodnie z opisem ma nawiązywać do klasycznych wnętrz, ale wprowadzone formy rozrzuconych
rombów klasycyzm ten naruszają. Brak uzasadnionych schematów posadzonych drzew i układu form rombów nie służy budowie
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nastroju obserwatora w kontakcie z historycznym placem i architekturą otaczających budynków. Wgląd na plac z ulicy Grodzkiej
został wizualnie przymknięty ogródkami letnimi. Separacja ruchu kołowego od przestrzeni pieszych organizowana jest poprzez
słupki, które winny być stosowane wyłącznie w miejscach, których organizacja ruchu nie może nastąpić w żaden inny sposób.
Zaproponowana lokalizacja pomnika ma jedynie znaczenie symboliczne, gdyż projektanci nie podjęli dyskursu z jego wymową,
możliwymi zmianami lub inną propozycją ekspresji lub ekspozycji. Zastosowane donice roślinne przy ogródkach gastronomicznych
umożliwiają zmiany organizacyjne na placu, co może pozytywnie wpływać na sposób użytkowania placu.
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Hasło pracy nadane
przez organizatora:

Hasło pracy nadane przez
uczestnika:

Dane identyfikacyjne uczestnika: Ocena pracy - średnia
arytmetyczna punktów:

04 12MT37

Zespół autorski:
Tomasz Kierończyk

Zbigniew Arndt
Miłosz Korczak

34,71

Uwagi Sądu konkursowego:

Projekt zakłada wytworzenie kilku stref użytkowych poprzez utworzenie odrębnych płaszczyzn organizacyjnych i wysokościowych
przed  budynkiem Sądu  Okręgowego,  przestrzeń  przed  budynkiem odwachu  z  Płytą  Nieznanego  Żołnierza,  przestrzeń  przed
Biblioteką  im.  Zielińskich  Towarzystwa  Naukowego  Płockiego  oraz  pas  przeznaczony  pod  usługi  gastronomiczne.  Jednakże
zaproponowana separacja zaprzecza idei  placu miejskiego i  nie skutkuje wytworzeniem pożądanych i  uporządkowanych stref
funkcjonalnych. W części placu projektanci wykreowali park rekreacyjny z urządzeniami sportowymi i zabawkami dla dzieci. Każda
z części placu podporządkowana została osiom wygenerowanym z osi budynków Sądu Okręgowego, odwachu z Płytą Nieznanego
Żołnierza oraz Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego. Sam pomnik został zlokalizowany w osi wydzielonej
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części  placu  związaną  z  budynkiem  odwachu  i  Płytą  Nieznanego  Żołnierza.  Zaproponowano  efektowne  współczesne  formy
rekreacyjne.  Wzdłuż  budynku Sądu Okręgowego projektanci  pozostawili  dwa rzędy parkingów w ciągu dojazdowym do ulicy
Teatralnej. Jednakże plac Narutowicza jest częścią większej przestrzeni miejskiej i nie może zostać od niej oderwana, a co za tym
idzie projektanci mają bezwzględny obowiązek rozwiązać kwestie dróg i dojazdów pożarowych, dostępności dla służb ratunkowych
i  policyjnych,  a  także  służb  gospodarki  komunalnej.  Zaproponowane  rozwiązania  komunikacji  kołowej  wykluczają  połączenia
awaryjne placu z ulicami Teatralną, Małachowskiego i Piekarską. W projekcie zostają również zamknięte dojazdy autobusów na
potrzeby  Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St.  Małachowskiego, hotelu Starzyński i  Tumski czy budynków Zgromadzenia
Sióstr  Matki  Bożej  Miłosierdzia,  jeżeli  dojazdy  takie  będą  wymagane  lub  zostanie  zaproponowane  inne  rozwiązanie  kwestii
dostępności komunikacyjnej.
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Hasło pracy nadane
przez organizatora:

Hasło pracy nadane przez
uczestnika:

Dane identyfikacyjne uczestnika: Ocena pracy - średnia
arytmetyczna punktów:

05 13VX20

MAMGUSTA PRACOWNIA PROJEKTOWA
Sebastian Tabędzki

Zespół autorski:
Sebastian Tabędzki

Łukasz Lautsch
Weronika Budnik

Małgorzata Grzybowska

66,86

Uwagi Sądu konkursowego:

Projektanci słusznie zidentyfikowali problemy przestrzenne placu, który winien nadal pozostawać atrakcyjnym placem miejskim.
Zaproponowano segregację funkcji poprzez kreację pasa usług gastronomicznych wzdłuż pierzei w ciągu ulicy Grodzkiej, pasa
komunikacji  kołowej  z  miejscami  postojowymi  w  jednym szeregu  wzdłuż  budynku  Sądu  Okręgowego  odseparowany  pasem
ławeczek  z  kwietnikami,  część  wypoczynkową  z  drzewami  oraz  część  otwartą  z  elementami  wodnymi  i  pomnikiem
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upamiętniającym obronę miasta w 1920 roku. Lokalizacja pomnika nie szuka teoretycznych osi wyznaczonych osiami symetrii
istniejących budynków, nie konkuruje z Płytą Nieznanego Żołnierza przy odwachu, zostaje skonkretyzowana równowagą placu
rozpiętego pomiędzy ulicą Grodzką,  a zamkiem książąt mazowieckich i  bazyliką katedralną Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny.  Podstawowy układ przejazdów przez plac został zachowany, jednakże rozwiązania nie odnoszą się do dróg i dojazdów
pożarowych, dostępności dla służb ratunkowych i policyjnych, a także służb gospodarki komunalnej. Zaproponowane rozwiązania
komunikacji  kołowej wykluczają połączenia awaryjne placu z ulicami Teatralną, Małachowskiego, Piekarską i Grodzką. Zostaje
również zamknięty dojazd autobusów na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego, hotelu Starzyński i
Tumski  czy budynków Zgromadzenia  Sióstr  Matki  Bożej  Miłosierdzia.  W pracy projektanci  mocno akcentują uprzywilejowanie
pieszych w użytkowaniu wszystkich stref placu. Ruch pojazdów silnikowych jest ograniczony i wyciszony. W centralnej części plac
został  podzielony na dwie części,  jedna to płaszczyzna wolna od wszelkich  przeszkód uzupełniona gładzią  wodną z  dyszami
wodnymi oraz pomnikiem i druga część rekreacyjna uzupełniona drzewami, wokół których pni oplatają się ławki. Zastrzeżenia
budzi powrót ulicy Grodzkiej na swój historyczny ślad, co rozdziela pas usług gastronomicznych od kamienic, które obsługiwać
będą te  ogródki.  Nie  znajduje akceptacji  sposób organizacji  placu w części  rekreacyjnej  z kompleksem drzew powodującym
odcięcie od placu części pierzei wzdłuż ul. Teatralnej i Grodzkiej, tym bardziej, gdy zabiegi pielęgnacyjne związane z kontrolą
korony drzew nie przyniosą oczekiwanych rezultatów.

Protokół z przebiegu prac Sądu konkursowego w Konkursie na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
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Hasło pracy nadane
przez organizatora:

Hasło pracy nadane przez
uczestnika:

Dane identyfikacyjne uczestnika: Ocena pracy - średnia
arytmetyczna punktów:

06 90KS88

Marcin Furtak Pracownia Projektowa F-11
Zespół autorski:
Marcin Furtak

Szymon Sochanek
Karolina Goziak
Piotr Głowacki

53,28

Uwagi Sądu konkursowego:

Jest to kolejna praca, która poprawnie definiuje problematykę przestrzeni placu, jednakże zaproponowane rozwiązania nie są
satysfakcjonujące. Projektanci wprowadzili podział na kilka stref użytkowych poprzez kreację pasa usług gastronomicznych, pasa
izolacji  miejsc  postojowych  i  pasa  parkingowego  wzdłuż  budynku  Sądu  Okręgowego,  pasów  trybun  miejskich  jako  miejsc
odpoczynku, dodatkowo wytwarzając część parkową oraz co najistotniejsze części centralnej stanowiącej duży otwarty plac o
zróżnicowanych nawierzchniach, gdzie na skrzyżowaniu osi  budynku Sądu Okręgowego oraz osi  odwachu z  Płytą Nieznanego
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Żołnierza zlokalizowany został  pomnik.  Pomnik  stanowić  będzie  podkreślenie  centralnej  części  placu.  Nie  znajduje akceptacji
pomysł na organizację przestrzeni za pomocą trybun miejskich, gdyż ich gabaryty i skala nie służą kameralizacji  placu. Inne
rozwiązanie trybun jako miejsc siedzących z formami zieleni niskiej w kwietnikach lub donicach mogło skutkować subtelniejszą
strukturą  służącą  konfiguracji  przestrzeni  placu.  Podobnie  jak  w  innych  pracach  projektanci  nie  odnoszą  się  do  potrzeby
wyznaczenia na placu dróg i dojazdów pożarowych, dostępności dla służb ratunkowych i policyjnych, a także służb gospodarki
komunalnej.  Zaproponowane  rozwiązania  komunikacji  kołowej  wykluczają  połączenia  awaryjne  placu  z  ulicami  Teatralną,
Małachowskiego, Piekarską i Grodzką. Zostaje również zamknięty dojazd autobusów na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego im.
Marsz. St. Małachowskiego, hotelu Starzyński i Tumski czy budynków Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.
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Hasło pracy nadane
przez organizatora:

Hasło pracy nadane przez
uczestnika:

Dane identyfikacyjne uczestnika: Ocena pracy - średnia
arytmetyczna punktów:

07 30AL87
Zespół autorski:

Małgorzata Domagało-Wnuk
Jacek Wnuk

30,57

Uwagi Sądu konkursowego: 

Plac został zaprojektowany jako przestrzeń rekreacyjno-parkowa. Powierzchnia placu poprzez układ murków, klombów, donic i
enklaw  roślinności  uzyskał  kilka  mniejszych  wnętrz  oraz  strefę  parkingową  wzdłuż  budynku  Sądu  Okręgowego  i  strefę
gastronomiczną wzdłuż pierzei w ciągu ulicy Grodzkiej. Autorzy podkreślają, że na tak zorganizowanym placu istnieje możliwość
organizacji  koncertów,  jarmarków i  wystaw plenerowych.  Układ  komunikacji  kołowej  zachowuje  klasyczny przebieg  dookólny
wzdłuż pierzei.  Nawierzchnia dróg, alejek i  placu wyróżnia się zdaniem projektantów zastosowaniem nawierzchni klinkierowej
nawiązującej do dachówek na budynkach. Parking przy Sądzie uległ zmniejszeniu do jednego rzędu. Ograniczenie łuków dróg
wokół placu wydaje się zabiegiem szlachetnym, ale może powodować brak dostępności dla służb przeciwpożarowych, ratunkowych
i  policyjnych,  a  także  służb  gospodarki  komunalnej.  Zaproponowane  rozwiązania  drogowe  utrudniać  mogą  również  dojazd
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autobusów na potrzeby  Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St.  Małachowskiego, hotelu Starzyński i Tumski czy budynków
Zgromadzenia Sióstr  Matki  Bożej Miłosierdzia.  Zaproponowano fantazyjną małą architekturę z  klombami wyniesionymi ponad
płaszczyznę placu uzyskując formę ogrodu rekreacyjnego. Jednakże zabiegi te powodują zakrycie wglądów w pierzeje wokół placu.
Zaproponowana kreacja  parku czy  ogrodu  jest  dopuszczalna w przestrzeniach  miejskich,  ale  w tym miejscu  nie  jest  formą
pożądaną ze względu na wagę historycznej zabudowy wokół placu. Zaproponowane elementy małej architektury, klombów i donic
roślinnych, które wystają ponad płaszczyznę wymuszają ruch w alejkach i stają się ważne rekreacyjnie, ale powodują zatracenie
przestrzeni placu miejskiego. Zaproponowane rozwiązania architektoniczne powodują, że plac uzyskuje formułę parku lub ogrodu,
a nie placu miejskiego.

Protokół z przebiegu prac Sądu konkursowego w Konkursie na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
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Dane identyfikacyjne uczestnika: Ocena pracy - średnia
arytmetyczna punktów:

08 86XY42

GIGAARCHITEKCI Artur Garbula
Zespół autorski:
Artur Garbula

Magdalena Kaiser
Jakub Jaworski
Wojciech Remer

Zbigniew Sztobryn
Anna Ajchsztet

Kamil Jany
Michał Szymaszek
Jonasz Matuszczyk

41,71
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Uwagi Sądu konkursowego:

Głównym  elementem  kształtującym  przestrzeń  placu  staje  się  budowla  wzdłuż  budynku  Sądu  Okręgowego  wznosząca  się
centralnie do najwyższego punktu w osi tego budynku. Komunikacja wokół placu to jednokierunkowa droga z zachowanymi dwoma
szeregami  parkingów.  Sam plac  obniża  się  w centralnej  części  powodując,  że  część  budowli  wznosi  się  ponad  podstawową
płaszczyznę przysłaniając jedną z pierzei placu. Zabieg ten, jednakże nie kreuje placu śródmiejskiego, ale go rozdziela. Jakże
ciekawym byłby ten zabieg, gdyby budowla ta swą wysokością nie przekroczyła górnej płaszczyzny placu i wyodrębniła dolny plac
bez szkody dla widoku wszystkich pierzei. Od strony Sądu skutkuje to brakiem wglądu w plac i odgrodzeniem budynku Sądu od
placu. Projekt narusza spójny historyczny układ placu rozcinając go nową elewacją czy pierzeją, co nie znajduje racjonalnego
uzasadnienia. Formuła wydzielenia odrębnego placu poniżej istniejącego jest dopuszczalna, ale nie została właściwie zrealizowana
z korzyścią dla całej przestrzeni. Pas usług gastronomicznych zlokalizowany wzdłuż pierzei w ciągu ulicy Grodzkiej przysłonięty
został skromnym szpalerem drzew, który nie zapewni odpowiedniego klimatu osobom z tych usług korzystających.
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09 77PL18

A+U Architektura Maciej Gozdecki
Zespół autorski:
Maciej Gozdecki

Agnieszka Gozdecka

62,57

Uwagi Sądu konkursowego:

Praca ta właściwie odnajduje konieczne zabiegi przestrzenne, których istniejący plac miejski wymaga. Plac uzyskał podział na strefy poprzez
wydzielenie pasa parkingów wzdłuż budynku Sądu Okręgowego z jednym rzędem miejsc postojowych, pasa zielni izolacyjnej w kilku szpalerach
drzew,  pasa  usług  gastronomicznych  z  pojedynczym  szpalerem  krzewów  w  donicach  oraz  otwartego  placu  centralnego.  Autorzy  pracy
konkursowej odważyli się zaproponować inną formę pomnika na osi czasu, która może być ważną ideą w opowieści o historii tego miejsca.
Strefa rekreacyjna oraz strefa gastronomiczna uzyskały odpowiednią rangę i obszar, tak aby sfera miejska przenikała się ze strefą zieleni, które
oddziela oś czasu. Układ drzew zachowuje częściowy porządek, gdyż szpalery nie są ciągłe. Strefę rekreacyjną ciekawie uzupełnia woda płynąca
z  fontanną.  Układ  dróg  jednokierunkowych  wokół  placu  byłby  bardzo  wskazany,  gdyby  nie  zablokowanie  dostępności  dla  służb
przeciwpożarowych,  ratunkowych  i  policyjnych,  a  także  służb  gospodarki  komunalnej  do  ulicy  Teatralnej,  Małachowskiego  i  Piekarskiej.
Zaproponowane rozwiązania  drogowe  utrudniać  mogą  również  dojazd  autobusów na  potrzeby  Liceum Ogólnokształcącego  im.  Marsz.  St.
Małachowskiego, hotelu Starzyński i Tumski czy budynków Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.
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10 60AC91
Zespół autorski:

Barbara Jaworska
Marcin Jaworski

35,86

Uwagi Sądu konkursowego:

Najistotniejszymi elementami porządkowania przestrzeni placu stała się kolumna w centralnym punkcie placu na osi Sądu Okręgowego
i odwachu z Płytą Nieznanego Żołnierza, gra materiałem i nawierzchnią placu oraz parking na samochody przed budynkiem Biblioteki
im.  Zielińskich  Towarzystwa  Naukowego  Płockiego.  Plac  uzyskał  jednolitą  nawierzchnię  na  całym  obszarze,  ruch  kołowy  został
wyodrębniony liniami w nawierzchni i  poprowadzony wokół placu przy likwidacji  połączenia ulicy Tumskiej i Mostowej. Poprawnie
została wskazana część gastronomiczna z zielenią wzdłuż pierzei  w ciągu ulicy Grodzkiej.  Wprowadzone priorytety z dominującą
funkcją  parkingową  nie  znajduje  zrozumienia,  albowiem  tak  ważny  plac  w  historii  miasta  winien  zostać  zwrócony  pieszym
użytkownikom przestrzeni miejskich, a parking o takich gabarytach powinien raczej znaleźć swoje miejsce pod płytą placu.
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uczestnika:

Dane identyfikacyjne uczestnika: Ocena pracy - średnia
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Grupa RB sp. z o.o., s.k.
Zespół autorski:

Rafał Brok
Piotr Woldan

Marta Wilczyńska
Marcin Proch
Karol Golasik

Waldemar Stolorz

52,57

Uwagi Sądu konkursowego:

Praca  konkursowa  słusznie  ogranicza  ruch  pojazdów  samochodowych  i  zmniejsza  liczbę  parkingów  przed  budynkiem  Sądu
Okręgowego.  Podziały  na  strefy  funkcjonalne  i  lokalizacja  pomnika  nie  budzą  zastrzeżeń.  Jednakże  pas  rekreacyjny,  choć
doposażony w meble miejskie i mgłę wodną wydaje się nazbyt skromny, a pas gastronomiczny nie uzyskał osłony roślinnej przed
nadmiernym nasłonecznieniem.  Dzięki  ograniczeniom komunikacji  kołowej  projektanci  uzyskali  duży  plac  oddany  we  władzę
pieszych. Pomnik został zlokalizowany na osi sądów w szpalerze drzew, a ogródki bezpośrednio przy elewacjach budynków, co
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czyni pierzeje wzdłuż placu w ciągu ulicy Grodzkiej mniej czytelnymi. Projektanci słusznie wskazali możliwość usytuowania na
placu pawilonu usługowego. Praca jako jedna z nielicznych ujęła ścieżkę rowerową na placu. Przyjęty układ drogowy uwalnia plac
od komunikacji  kołowej,  jednakże projektanci  mają  bezwzględny obowiązek rozwiązać kwestie  dróg  i  dojazdów pożarowych,
dostępności  dla  służb  ratunkowych i  policyjnych,  a  także  służb  gospodarki  komunalnej  do  ulic  Teatralnej,  Małachowskiego  i
Piekarskiej,  a  także  sprawdzenie  możliwości  dojazdów  autobusów  na  potrzeby  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Marsz.  St.
Małachowskiego, hotelu Starzyński i Tumski czy budynków Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.
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12 21MA58 Anna Przybysz 74,86

Uwagi Sądu konkursowego:

Praca wzbudza pozytywne emocje. Przyjęty podział na strefy: parkingową, izolacyjną, rekreacyjną i gastronomiczną jest zasadny i
przejrzysty. Wydzielenie strefy poziomej placu z taflą wodną i unifikacja pozostałej przestrzeni jest właściwa. Separacja ruchu
kołowego od przestrzeni tylko dla pieszych organizowana głównie poprzez słupki budzi zastrzeżenia. Słupki powinny być stosowane
wyłącznie w miejscach, których organizacja ruchu nie może nastąpić w żaden inny sposób. Plac Narutowicza jest częścią większej
przestrzeni miejskiej i nie może zostać od niej oderwana, a co za tym projektanci mają bezwzględny obowiązek rozwiązać kwestie
dróg i  dojazdów pożarowych,  dostępności  dla służb ratunkowych i  policyjnych,  a także służb gospodarki  komunalnej  do ulic
Teatralnej,  Małachowskiego  i  Piekarskiej.  Analizy  wymaga  również  konieczność  dojazdów  autobusów  na  potrzeby  Liceum
Ogólnokształcącego im. Marsz. St.  Małachowskiego, hotelu Starzyński i Tumski czy budynków Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia. Wydzielenie dróg kołowych winno nastąpić głównie poprzez różne materiały nawierzchni i różne kolory nawierzchni, a
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nie pachołki. Szpalery drzew zostały niewłaściwie dobrane, gdyż powinny to być formy o ściśle kontrolowanej koronie i wysokości
pnia, w taki sposób, aby pierzeja budynku Sądu Okręgowego i pierzeja w ciągu ulicy Grodzkiej były nadal widoczne. Zastosowana
dydaktyka placu prowadzona w nawierzchni placu poprzez linie historyczne Rynku Kanonicznego nie znajduje uzasadnienia, gdyż
nigdy linie te nie zostaną zrozumiane bez odpowiedniej wiedzy archeologicznej o przebiegu fundamentów kamienic lub murów
obronnych. Praca konkursowa zasługuje na uznanie pod względem braku usilnego poszukiwania środka geometrycznego placu
opartego na osiach symetrii budynków otaczających plac. Projektanci nie walczą z geometrią nieregularnego placu, lecz definiują
środek ciężkości placu, gdzie pomnik może znaleźć swoją lokalizację, a przyjęty punkt ciężkości zostanie powszechnie uznany za
racjonalny. Proporcje kolumny zostały przez projektantów poprawione, natomiast sylweta orła pozostała bez zmian. Projektanci nie
sprawdzili również możliwości konstruowania poszczególnych części kolumny za pomocą prostych brył bez historycznych detali.
Rzeźba orła powinna być widoczna ze wszystkich stron placu, a co najistotniejsze nie powinna być statyczna i płaska. Plac dzięki
zabiegom projektantów jest harmonijny i wyważony, jednocześnie atrakcyjny dla mieszkańców. Fontanna zlokalizowana w pieszej
nawierzchni  w centralnej części  placu zabezpieczy zamknięty obszar  oraz roślinność przed nadmiernym ogrzaniem w okresie
letnim.  Dwa  podwójne  szpalery  drzew również  poprawiają  komfort  przebywających  na  placu  ludzi,  zarówno  w  strefie  pasa
rekreacyjnego, jak i pasa usług gastronomicznych.
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uczestnika:
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Zespół autorski:
Rafał Stachowicz
Krzysztof Bolek
Piotr Grabowski

47,42

Uwagi Sądu konkursowego:

Praca właściwie definiuje strefy użytkowe placu poprzez kreację pasów parkingowego, rekreacyjnego, pasa drzew i pasa usług
gastronomicznych oraz części centralnej z pomnikiem. Pomnik zlokalizowany został na osi budynku Sądu Okręgowego i stanowi
dominantę placu. Parkingi w dwóch rzędach są oddzielone od części centralnej strefą zieleni. Pas rekreacyjny został zbudowany z
odrębnych  boksów  z  formami  żywopłotu  i  mebli  miejskich  w  systemie  modułowym.  Praca  jest  harmonijna,  nie  wprowadza
ryzykownych elementów przestrzennych, a zaprojektowane formy nie zakłócają pierzei wokół placu i osi widokowych na zamek
książąt mazowieckich i bazylikę katedralną Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Praca mogłaby zyskać na atrakcyjności w
przypadku poprawy proporcji dla poszczególnych części placu – parking w jednym rzędzie, przesunięty pas zieleni rekreacyjnej,
większa część centralna uzupełniona urządzeniami wodnymi, szpaler drzew bezpośrednio przy pasie gastronomicznym.

Protokół z przebiegu prac Sądu konkursowego w Konkursie na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
zagospodarowania placu Gabriela Narutowicza w Płocku”

Płock, marzec 2018 roku

Strona 26 z 31



PRZYZNANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
wraz z uzasadnieniem

Hasło pracy
nadane przez
organizatora

Hasło pracy
nadane
przez

uczestnika

Dane
identyfikacyjne

uczestnika
Nagroda Wyróżnienie

Kwota
wyróżnienia

PLN
Uzasadnienie

12 21MA58 Anna Przybysz II 25.000,00

W  pracy  został  ustalony  pożądany  ład
przestrzenny  z  podziałem  na  strefy:  pas
parkingowy,  pas  izolacyjny,  pas  rekreacyjny  i
pas  gastronomiczny  z  otwartym  placem
centralnym.  Wydzielenie  centralnej  strefy
poziomej  placu  z  taflą  wodną  i  unifikacja
pozostałej przestrzeni znajduje uznanie sędziów.
Przestrzeń placu od wglądu z ulicy Grodzkiej na
Wzgórze  katedralne  z  zamkiem  książąt
mazowieckich  i  bazyliką  katedralną
Wniebowzięcia  Najświętszej  Maryi  Panny na
długości  całego  placu  pozostaje  nie  zakłócona.
Projektantka  słusznie  uniknęła  poszukiwania
środka  geometrycznego  placu  konstruowanego
na osiach symetrii budynków otaczających plac,
lecz  definiują  środek  ciężkości  całego  placu,
gdzie  pomnik  znajduje  swoją  racjonalną
lokalizację.  Proporcje  kolumny  zostały  przez
projektantów słusznie poprawione.

05 13VX20 MAMGUSTA 
PRACOWNIA 
PROJEKTOWA 
Sebastian 
Tabędzki

III 15.000,00 W  pracy  zaproponowano  segregację  funkcji
poprzez  kreację  pasa  usług  gastronomicznych
wzdłuż  pierzei  w  ciągu  ulicy  Grodzkiej,  pasa
komunikacji kołowej z miejscami postojowymi w
jednym  szeregu  wzdłuż  budynku  Sądu
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Zespół autorski: 
Sebastian 
Tabędzki
Łukasz Lautsch
Weronika Budnik
Małgorzata 
Grzybowska

Okręgowego  odseparowany  pasem  ławeczek  z
kwietnikami,  część  wypoczynkową  z  drzewami
oraz  część  otwartą  z  elementami  wodnymi  i
pomnikiem.  Lokalizacja  pomnika  nie  szuka
teoretycznych osi wyznaczonych osiami symetrii
istniejących  budynków,  nie  konkuruje  z  Płytą
Nieznanego  Żołnierza  przy  odwachu,  zostaje
skonkretyzowana  równowagą  placu  rozpiętego
pomiędzy  ulicą  Grodzką,  a  zamkiem  książąt
mazowieckich  i  bazyliką  katedralną
Wniebowzięcia  Najświętszej  Maryi  Panny.
Czystość  układu przestrzennego zaburza strefa
drzew w północnej części placu przed budynkiem
Biblioteki  im.  Zielińskich  Towarzystwa
Naukowego Płockiego.

09 77PL18 A+U Architektura 
Maciej Gozdecki

Zespół autorski:
Maciej Gozdecki
Agnieszka 
Gozdecka

I 10.000,00 Praca  właściwie  definiuje  konieczne  zabiegi
przestrzenne,  których  istniejący  plac  miejski
wymaga. Plac uzyskał podział na strefy poprzez
wydzielenie  pasa  parkingów  wzdłuż  budynku
Sądu  Okręgowego  z  jednym  rzędem  miejsc
postojowych,  pasa  zielni  izolacyjnej  w  kilku
szpalerach drzew, pasa usług gastronomicznych
z pojedynczym szpalerem krzewów w donicach
oraz otwartego placu centralnego. Autorzy pracy
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konkursowej  odważyli  się  zaproponować  inną
formę  pomnika  na  osi  czasu,  która  może  być
ważną ideą w opowieści o historii tego miejsca.
Strefa  rekreacyjna  oraz  strefa  gastronomiczna
uzyskały  odpowiednią  rangę  i  areał,  tak  aby
sfera  miejska  przenikała  się  ze  strefą  zieleni,
które rozdziela oś czasu. Układ drzew zachowuje
częściowy porządek, gdyż szpalery nie są ciągłe.
Strefę  rekreacyjną  ciekawie  uzupełnia  woda
płynąca z fontanną.

Praca konkursowa, która otrzymała II nagrodę została uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą i jej autor zostanie zaproszony
przez Zamawiającego do negocjacji  w trybie  zamówienia z  wolnej  ręki  na opracowanie dokumentacji  projektowej  dotyczącej
przedmiotu konkursu. 
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ZALECENIA POKONKURSOWE

W wyniku  przeglądu  wszystkich  prac  konkursowych  Sąd  dostrzega  i  wskazuje  podstawowe  problemy  do  uwzględnienia  w
przypadku kontynuowania idei zagospodarowania placu, które winny zostać poddane szczegółowej analizie, tak przestrzennej, jak
i ekonomicznej polegającej na:

1. Zachowaniu zasady podziału na strefy użytkowe poprzez kreację:
a) pasa parkingów wzdłuż budynku Sądu Okręgowego z możliwością ograniczeń w liczbie pojazdów do jednego rzędu

postojowego,
b) pasa  zieleni  izolacyjnej  urządzonego  z  form  małej  architektury,  klombów  lub  donic  przysłaniających  pojazdy

zaparkowane wzdłuż budynku Sądu Okręgowego, przeznaczonego na byliny lub rośliny niskopienne, uzupełnionego o
pojedynczy  lub  podwójny  szpaler  drzew  o  ściśle  kształtowanych  koronach  i  wysokości  pni  z  wyznaczonymi  miejscami  na
wyposażenie lub urządzenia do odpoczynku,

c) placu ogólnodostępnego z lokalizacją pomnika upamiętniającego obronę miasta w 1920 roku wraz ze źródłem wody lub
pary wodnej poprawiającej komfort klimatyczny w okresie letnim,

d) pojedynczego lub podwójnego szpaleru drzew  o ściśle kształtowanej koronie i wysokości pni z miejscami na wyposażenie lub
urządzenia gastronomiczne przy pierzei w ciągu ulicy Grodzkiej i Kościuszki nie przylegające do elewacji budynków,

2. Rozwiązaniu  problematyki  dostępności  placu  Gabriela  Narutowicza  oraz  ulicy  Mostowej,  Chojnackiego,  Teatralnej,
Małachowskiego i Piekarskiej dla służb przeciwpożarowych, ratunkowych i sprzątających,

3. Rozwiązaniu problematyki dostępności dla autobusów turystycznych na potrzeby dojazdu do  Liceum Ogólnokształcącego
im. Marsz. St. Małachowskiego, hotelu Starzyński i Tumski oraz budynków Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia,

4. Rozwiązaniu problematyki dojazdu do terenów budowlanych przy ul. Piekarskiej ciężkiego sprzętu budowlanego,
5. Ustaleniu lokalizacji pomnika na obszarze placu bez poszukiwania uzasadnienia w osiach geometrycznych ustanowionych

przez osie symetrii istniejących budynków, lecz poprzez poszukiwanie przestrzennego środka ciężkości otwartego placu lub
jego części ogólnodostępnej,

6. Separacji ruchu kołowego i pieszego, organizowanej bez słupków, pachołków lub barierek, które mogą zostać zastosowane
wyłącznie w miejscach, w których organizacja ruchu nie może nastąpić w żaden inny sposób,

7. Wytworzeniu jednolitej płaszczyzny placu pozbawionej wszelkich barier architektonicznych o zróżnicowanej nawierzchni w
pasach lub strefach użytkowych, przystosowanej do maksymalnych dopuszczalnych obciążeń zależnych od rodzaju ruchu.
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W przypadku lokalizacji na placu kolumny jako formy upamiętnienia obrony miasta w 1920 roku Sąd zaleca:
a) nadanie kolumnie bardziej monumentalnego, współczesnego charakteru przez usunięcie z kolumny historycznego detalu 

architektonicznego i uproszczenie geometrii brył składających się na krepis, bazę, trzon i kapitel,
b) dostosowanie proporcji orła do kolumny i nadanie mu dynamicznego i co najistotniejsze przestrzennego charakteru,
c) zastosowanie materiałów monochromatycznych umożliwiających uzyskanie subtelności wyrazu całej formy (tak kolumny

jak i orła) bez kontrastowej ingerencji w otoczenie placu,
d) uzupełnienie pomnika w części bazy o tablicę z podstawowymi informacjami o obronie miasta w 1920 roku, na której

można dodatkowo umieścić wizerunek Krzyża Walecznych lub informację o nim.

Płock, dnia 22 marca 2018 roku

                                                                                                                 /-/ mgr inż. arch. Krzysztof Kwiatkowski
                                                                                                                    Przewodniczący Sądu Konkursowego

Zatwierdziła:

Z up. Prezydenta Miasta Płocka
  /-/ Magdalena Kucharska
        p.o. Dyrektora
Wydziału Zamówień Publicznych
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