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Płock, wrzesień 2017

Zgodnie z Regulaminem konkursu ogłoszonego w dniu 21 kwietnia 2017 roku na „Opracowanie
koncepcji urbanistyczno-architektonicznej adaptacji budynku przy ul. Sienkiewicza 51 w Płocku
wraz z planowaną rozbudową i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki”,
w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 roku do siedziby organizatora konkursu wpłynęły 3 prace
konkursowe. 

Na posiedzeniach w dniu 5 września, 12 września oraz 27 września 2017 roku członkowie Sądu
konkursowego w składzie:   

1) mgr inż. arch. Iwona Wierzbicka – Przewodnicząca Sądu konkursowego
2) dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek - Zastępca Przewodniczącej Sądu konkursowego
3) Alicja Wasilewska
4) Ewa Maria Dobek
5) mgr inż. arch. Agata Milczarek
6) Zofia Ulicka
7) Michał Balski
8) Radosław Piekarz
9) 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; 

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:   98JM32

Dane identyfikacyjne  uczestnika:   Proarchitektura Sp. z o.o., ul. Sękocińska 7/8, 02-313
Warszawa  –  Zespół  autorski:  Wojciech  Paciorkiewicz,  Mariusz  Rosiek,  Joanna  Wachowicz,
Justyna Chojnacka, Illia Tieriaiev, Mariia Bilan

Liczba uzyskanych punktów:  489

Ocena pracy - średnia arytmetyczna punktów:  69,85

Główne założenia koncepcji:

W skład Płockiej Galerii Sztuki wchodzą: istniejący budynek, nowy budynek galerii, wirydarz -
otwarty dziedziniec. Zachodnia ściana adaptowanej kamienicy została praktycznie wyburzona.
Pozostawiono tylko trzy duże filary oraz niezbędne podciągi konstrukcyjne. Wszystko po to aby
połączyć partery obu budynków tworząc jednorodną funkcjonalnie i estetycznie strefę wejścia
zawierającą punkt informacyjny, kasę, szatnię, kawiarnie i sanitariaty. Partery obu budynków
różnią  się  wysokością,  różnicę  niwelujemy  za  pomocą  nowoprojektowanych  schodów
i przeszklonej windy. Kolejne piętra połączone są ze sobą dwoma klatkami schodowymi.
Dziedziniec  –  Ogród,  swego  rodzaju  wirydarz  zlokalizowany  wewnątrz  kwartału  jest  ściśle
powiązany funkcjonalnie z oboma skrzydłami Galerii. Połączony został posadzką z głównym,
wejściowym foyer  budynku.  Pomyślany  jest  jako  przestrzeń  wielofunkcyjna.  Na  dziedzińcu
mogą odbywać się wystawy dzieł wielkogabarytowych, land artu, może być przestrzenią do
organizowania  wernisaży,  warsztatów letnich,  ogródkiem kawiarni  lub  po  prostu  zacisznym
miejscem służącym za miejsce spotkań i odpoczynku po emocjach kulturalnych. Dziedziniec
dostępny jest ze wszystkich części parteru; holu wejściowego, kawiarni i części edukacyjnej.
Latem,  przejście  do  głównego  foyer  może  pozostać  otwarte  dzięki  czemu  przestrzeń  holu
i ogrodu jeszcze bardziej połączą się. Zimą, transparentna, szklana elewacja pozwoli „być” w
ogrodzie i  cieszyć się urodą zaprojektowanej tam zieleni oraz małej architektury. Posadzka
wykonana z betonu architektonicznego, przechodzi od chodnika przy ulicy Sienkiewicza, przez
hall główny aż po dziedziniec. Posadzka składa się z powtarzalnego wzoru. Część elementów
wzoru posadzki zostanie podniesiona by służyła za ławki, część elementów zostanie zastąpiona
zielenią dekoracyjną.
Wszystkie pomieszczenia Galerii są dostępne dla osób niepełnosprawnych.  Wejście do nowej
części Galerii bezpośrednio z poziomu chodnika umożliwia swobodny dostęp do budynku.
W  obu  częściach  obiektu  zaprojektowane  zostały  windy  obsługujące  wszystkie  piętra.  Na
każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.
Elewacja nowego budynku jest jego wizytówką i stanowi o wyjątkowej urodzie zaprojektowanej
architektury.  Jest  to  projekt  indywidualny  pomyślany  jako  mozaika  tytanowo -  cynkowych
połyskliwych łusek o kształcie zbliżonym do trójkąta.
Wnętrze  jasnego,  dostępnego  i  nowoczesnego  wejściowego  foyer  połączone  wizualnie
i  funkcjonalnie  z  istniejącą  kamienicą  oraz  zielonym  dziedzińcem  będzie,  w  naszym
przekonaniu,  doskonałym  miejscem  do  aktywnej,  otwartej  działalności  kulturalnej  Galerii
Płockiej.
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Praca konkursowa oznaczona hasłem:  08AM12

Dane identyfikacyjne uczestnika:  Michał Kucharski, ul. Fałata 7, 26-600 Radom – Zespół
autorski: Agata Parzentna, Michał Kucharski

Liczba uzyskanych punktów:  365

Ocena pracy - średnia arytmetyczna punktów:  52,14

Główne założenia koncepcji:

Punktem wyjścia dla koncepcji zagospodarowania terenu było odnowienie istniejącego budynku
i rozbudowa go, a także znalezienie nowego wyrazu i formy architektonicznej dla uzyskania
wysokiej  jakości  przestrzeni  publicznej.  Tak  rozpoczęło  się  poszukiwanie  konceptu,  który
wpisze się w otoczenie bez próby dominacji i będzie harmonijnie funkcjonował z budynkiem
istniejącym.
Stary  budynek,  w  myśl  założeń  konkursowych,  zostanie  odnowiony,  a  jego  detale
architektoniczne  wyeksponowane.  Czystość  formy  podkreśli  jasna  kolorystyka  elewacji
i jednolita stolarka okienna i drzwiowa. Rozbudowując ten obiekt, wykorzystujemy znajdujący
się na południowej ścianie starego budynku, duży otwór okienny, który pozostał tu po dawnej
klatce schodowej. Przekształcony będzie w przejście, by mógł służyć jako połączenie pomiędzy
starym i nowym budynkiem.
Bryła nowej części budynku Płockiej Galerii Sztuki została w parterze przeszklona i cofnięta
wgłąb  działki.  Nadwieszona  nad  wejściem,  lewitująca  bryła  przyciąga  wzrok  pieszych
poruszających się w okolicy ul. Sienkiewicza. Stanowi ona jednocześnie zadaszenie wejścia, a
cała forma domyka pierzeję. Nowy budynek nabiera lekkości i zaprasza do środka. Równolegle
do przeszklonej części wejściowej, zaprojektowany został trakt pieszo – jezdny, oddzielony
ścianą budynku, który prowadzi  na wewnętrzny dziedziniec.  Nowa część budynku oddawać
będzie pierwszeństwo istniejącemu budynkowi, nie dominując nad nim oraz wydobywać walory
architektoniczne tego miejsca. Nowa część Galerii, nie zakrywa starej zabytkowej elewacji. Te
dwie bryły będzie łączyć przeszklone patio. Doświetlone w ten sposób zostaną pomieszczenia
starego  budynku,  usytuowane  od  strony  dziedzińca  oraz  hol  z  pomieszczeniami  nowego
budynku. Przeszklony dach patio zespalać będzie dwie części  – starą i  nową, i  pozwoli  im
współpracować.  W parterze,  strefa  foyer  i  hol  w starej  części,  złączą  się  z  sobą,  tworząc
reprezentatywną przestrzeń wejściową. Na piętrze strefa ekspozycyjna będzie zlokalizowana w
nowej i starej części. Budynki będą współistnieć na zasadzie symbiozy. Żaden z nich nie może
działać bez drugiego.
W  południowej  części,  znajduje  się  zespół  administracyjny.  Takie  położenie  pomieszczeń
biurowych,  zapewnia  spokój  i  prywatność  pracownikom,  a  także  umożliwia  im  swobodne
korzystanie z parkingu wewnętrznego. W budynku od tej strony znajduje się winda towarowo -
osobowa, którą można przewozić dzieła sztuki i eksponaty na 1 piętro do magazynu kolekcji
dzieł sztuki. Nad częścią administracyjną, znajduje się sala konferencyjno – kinowa i zespół
pomieszczeń obsługujących wystawę.
Z  pierwszego  piętra  starego  budynku  możliwy  jest  dostęp  do  pracowni  plastycznej
z zapleczem, znajdującej się na poddaszu. Mogą być tutaj organizowane warsztaty artystyczne,
lekcje  rysunku  i  inne  wydarzenia  dla  różnych  grup  wiekowych.  Przed  pracownią  można
zatrzymać  się  na  antresoli,  która  eksponuje  obszerną  przestrzeń  wystawienniczą  starego
budynku. Wszystkie kondygnacje nowego i starego budynku, dostosowane są dla potrzeb osób
niepełnosprawnych. Swobodne przemieszczanie  będą umożliwiały dwie windy i przyschodowe
platformy, zlokalizowane w parterze budynku.

12



13



14



15



16



Praca konkursowa oznaczona hasłem:  45CH16

Dane identyfikacyjne uczestnika:  Marcin Maraszek, al. 3 Maja 7b/9, 00-401 Warszawa –
Zespół autorski: Marcin Maraszek, Maciej Kaufman

Liczba uzyskanych punktów:  365

Ocena pracy - średnia arytmetyczna punktów:  52,14

Główne założenia koncepcji:

Przestrzeń publiczna.  Zabudowa dzielnicy była planowana jako pierzejowa, jednak na skutek
zniszczeń wojennych czy naleciałości  historycznych (dawna zabudowa wolnostojąca), jest w
wielu miejscach rozluźniona i nieciągła. Linie zabudowy są często przerwane, dając wgląd w
podwórza.  Na  przestrzeni  lat  pozwoliło  to  na  wykształcenie  charakterystycznego  systemu
pieszych skrótów, przejść wewnątrz kwartałów. Stanowią one wartość i potencjał, który autor
chce wykorzystać: po pierwsze, jako pretekst do wytworzenia małego placu przed wejściem do
Galerii, po drugie - w celu otwarcia dwóch przejść pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Kwiatka, a
prowadzących przez hol Galerii. 
Placyk wejściowy zlokalizowany od ul. Sienkiewicza, w przerwie zabudowy między budynkami
nr 51 i 53, jest miejscem spotkań przed zwiedzaniem wystaw lub miejscem “wyjścia” działań
Galerii do miasta. Siedzisko zlokalizowane na szerokim parapecie narożnego okna, zachęca do
zatrzymania  i  zajrzenia  do  wnętrza.  Podobną  funkcję  ma  dawne  wejście  do  kamienicy:
zamienione w wewnętrzny przeszklony wykusz, pozwala przechodniom na spontaniczne “wej-
ście” na wystawę bez konieczności wchodzenia do budynku. 
Hol wejściowy. Otwarcie holu na podwórza w głębi kwartału, antycypuje udrożnienie ich dla
ruchu pieszego - poprzez bramy kamienic przy ul. Kwiatka - w kierunku Rynku. Połączenia
takie są charakterystyczne i liczne w Śródmieściu Płocka, tworząc alternatywną dla ulic sieć
wewnątrzkwartałowych  przejść  pieszych.  Otwarcie  przejść  sprzyja  integracji  dzielnicy
stwarzając okazje do przypadkowych interakcji.
Patio -  ogród  znajdujący  się  w  centralnej  części  założenia,  jest  atrakcyjnym  miejscem
odpoczynku,  okazjonalnie  wykorzystywanym na potrzeby warsztatów, wernisaży,  koncertów
czy ekspozycji. Patio jako przestrzeń publiczna może działać niezależnie od Galerii.
Galeria w Podwórzu i Ogród - zlokalizowane w południowej części działki mają szansę stać się
dodatkowymi  wejściami  do  Galerii  (poprzez  podwórza  ul.  Kwiatka).  Mają  funkcje  ogrodu
dostępnego z holu. Galeria w Podwórzu może obok Patio, pełnić funkcje ekspozycji plenerowej.
Dzięki  “przyjaznej”  architekturze,  PGS  ma  szansę  stać  się  nie  tylko  miejscem  wystaw  i
wernisaży,  ale  otwartą,  żywą przestrzenią  publiczną,  w której  “chce  się”  przebywać na  co
dzień. Ma to szczególne znaczenie w kontekście działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej
jaką  Galeria  prowadzi  poza  wystawiennictwem  wspierając  proces  rewitalizacji  swojego
zdegradowanego sąsiedztwa. Dlatego też nowy budynek ma być otwarty i atrakcyjny również
dla osób niezainteresowanych się sztuką.
Architektura. Z uwagi na śródmiejski kontekst i skalę otaczających budynków, nowa siedziba
PGS jest raczej zespołem budynków niż jednym gmachem, odwołującym się do typowej XIX-
wiecznej  zabudowy:  z  reprezentacyjną  kamienicą  frontową  (zabytkowy  budynek)  i
skromniejszą oficyną w drugiej linii zabudowy. Uzupełnieniem tego układu jest łączący je hol z
patiem o charakterze publicznego ogrodu. 
Kamienica  jako  eksponat. Zabytkowa  kamienica  z  1870  r.  staje  się  kolejnym,  zapewne
największym, eksponatem w zbiorach Galerii. Jej zabytkowy status zostaje przeznaczeniem jej
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w  całości  na  potrzeby  wystawiennicze  Galerii.  To  strategiczna  decyzja:  sztuka  staje  się
widoczna z ulicy i dostępna. Pozostałe funkcje PGS znajdują mniej eksponowane miejsce w
głębi działki. Górny i dolny poziom ekspozycji są połączone klatką schodową dostawioną od
zewnątrz  do  szczytowej  ściany  kamienicy.  W  ten  sposób  ślepa,  oczekująca  na  zabudowę
ściana,  staje  się  jego  nową fasadą.  Wykonana  z  masywnych  prefabrykatów w technologii
kompozytu GRC, architektura tej części może przywodzić na myśl kamienne ciosy romańskich
reliktów płockiej katedry.
Ekspozycja wewnątrz Eksponatu. Sale wystawowe w zabytkowej kamienicy stanowią kontekst,
warunek wejściowy każdego zamierzenia  kuratorskiego.  PGS zyskuje  przestrzeń ekspozycji
nowoczesną,  elastyczną,  spełniającą  współczesne  standardy,  a  jednak ze względu na stale
obecną  w  niej  historię,  daleką  od  anonimowej  przestrzeni  white  box.  Wewnątrz  widoczne
pozostają  ślady  (i  blizny)  długiej  historii  budynku:  strzępia  ścian,  otwory  po  belkach
stropowych,  ceglane  łęki.  Strop  oddzielający  dwa  poziomy  galerii  zaprojektowano  jako
gęstożebrowy,  z  betonu  archtektonicznego  z  prefabrykowanymi  płytami  łupinowymi  -
współczesna interpretacja tradycyjnych technik budowlanych. 
Hol łączy dwa budynki PGS: Kamienicę i Oficynę. Jest to wielofunkcyjna przestrzeń okalająca
centralnie  położone  otwarte  patio  -  dająca  możliwość  uniwersalnego  wykorzystania,  w
zależności  od  potrzeb:  jako  rozszerzenie  przestrzeni  ekspozycyjnej  (wystawy  czasowe),
konferencji, warsztatów, kawiarni. Celem projektu było uzyskanie przestrzeni pozwalającej na
równoległe  i  niezależne  wykorzystanie  przez  różnych  użytkowników i  na  potrzeby  różnych
wydarzeń,  np.  organizację  konferencji  naukowej,  której  uczestnicy  nie  będą  zakłócać
codziennej działalności wystawienniczej. Po zakończeniu konferencji, przestrzeń konferencyjna
może służyć jako dodatkowa sala wystawowa. Możliwe scenariusze aranżacji przestrzeni holu
ilustrują schematy. 
Nowa Oficyna znajduje się w głębi działki i jest dostępna z holu wielofunkcyjnego. Od północy
styka się z patio, od południa z Galerią w Podwórzu i ogrodem. Na parterze mieści pracownię
plastyczno-edukacyjną (jako część holu), wyżej magazyny i zaplecza techniczne, a na ostatniej
kondygnacji - zaplecze administracyjno-biurowe z gabinetami dyrekcji. Architektura Oficyny to
architektura tła: stanowi drugi plan dla zabytkowego budynku Galerii. 
Budynek  Płockiej  Galerii  Sztuki  znajduje  się  na  przecięciu  dwóch  historycznych  siatek
urbanistycznych: staromiejskiej (średniowiecznej) i XIX-wiecznej (ulic Tumskiej i Sienkiewicza).
Parcelacja terenu i wynikająca z niej zabudowa, podążają za dwoma kierunkami. Z tego wła-
śnie wynika trapezoidalny plan budynku oraz, fakt że jego nowo projektowana oficyna, stoi
skośnie do ulicy Sienkiewicza (a równolegle do dalszej ulicy Kwiatka). 
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Przyznane nagrody wraz z uzasadnieniem:

Z uwagi na fakt,  że żadna z prac nie uzyskała wymaganych 80 pkt.,  Sąd konkursowy nie

przyznał  Nagrody  I  w  przedmiotowym  konkursie.  Sąd  konkursowy  postanowił  przyznać

Nagrodę II w wysokości 20 000 zł dla pracy oznaczonej hasłem 98JM32.

Natomiast pozostałe dwie prace uzyskały taką samą liczbę punktów. W  związku z tym  Sąd

konkursowy postanowił przyznać dwie Nagrody III ex aequo dla prac oznaczonych hasłem:

08AM12 i 45CH16.

Nagroda II  

Praca konkursowa oznaczona hasłem: 98JM32

Dane identyfikacyjne uczestnika: Proarchitektura Sp. z o.o., ul. Sękocińska 7/8, 02-313

Warszawa  –  Zespół  autorski:  Wojciech  Paciorkiewicz,  Mariusz  Rosiek,  Joanna

Wachowicz, Justyna Chojnacka, Illia Tieriaiev, Mariia Bilan

Kwota nagrody: 20.000 PLN

Uzasadnienie:

Praca  uzyskała  najwyższą   ocenę  sądu   konkursowego  spośród  złożonych  opracowań  ze

względu  na  ciekawy,  nowatorski  sposób  kształtowania  współczesnej  formy  zabudowy  w

strukturze zabytkowego układu urbanistycznego jakim jest staromiejska zabudowa centrum

Płocka.  Autorzy  podejmują  swego  rodzaju  dialog  z  historią,  którego  wynik  pozytywnie

zaskakuje osiągniętym efektem estetycznym. Projektanci rozpatrywanej pracy zaproponowali

spójny  układ  funkcjonalno-przestrzenny  w  znakomity  sposób  odpowiadający  na

zapotrzebowanie przyszłego użytkownika,  szczegółowo  określone w Programie funkcjonalno-

przestrzennym  konkursu.  Praca  wyróżniająca  się  konsekwencją  w  kształtowaniu  czystych,

geometrycznych form zabudowy. 

Sąd konkursowy rekomenduje pracę nagrodzoną drugim miejscem do kontynuowania procesu

projektowego z warunkiem przeanalizowania i zastosowania zaleceń pokonkursowych.

Sposób zagospodarowania terenu

W propozycji zagospodarowania terenu, w oryginalny sposób, za pomocą projektowanej bryły

budynku podzielono przestrzeń działki inwestycyjnej na część reprezentacyjno - rekreacyjną w

części wschodniej nieruchomości, tworząc wewnętrzny zielony dziedziniec otoczony od strony

zachodniej oraz południowej bryłą projektowanego budynku, natomiast od jego  zachodniej

strony  pozostawiono przestrzeń o charakterze zapleczowo - technicznym stanowiącą teren

komunikacji wewnętrznej oraz miejsca lokalizacji parkingów.
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Dziedziniec-ogród,  ściśle  powiązany   funkcjonalnie  z  pomieszczeniami  galerii  jest

wielofunkcyjną,  nowoczesną  przestrzenią  publiczną  w  klimacie  wyciszonego  wirydarza,

miejscem wystaw, spotkań i odpoczynku. Spójność estetyczną dziedzińca i budynku uzyskano

poprzez projekt posadzki  wykonanej z betonu architektonicznego, przechodzącej od chodnika

przy ulicy Sienkiewicza, przez hall główny aż po dziedziniec.  

W koncepcji nie przewiduje się ingerencji technicznej w oficynę na sąsiedniej działce, nr 541,

co jest  dodatkowym atutem tego opracowania,  ze względu na  możliwość uniknięcia  w ten

sposób dodatkowych kosztów inwestycyjnych.

Rozwiązania architektoniczne projektowanej zabudowy

Na  szczególną  uwagę  zasługuje  wyrafinowany,  surowy  charakter  elewacji  projektowanego

budynku  oraz  wystroju  wnętrz,  oszczędny  w  kolorystyce  oraz  fakturach  zastosowanych

materiałów wykończeniowych. Wyważony wyraz estetyczny projektowanej zabudowy stanowi

jednocześnie neutralne, nie dominujące ,,tło” ekspozycji przyszłych wystaw. 

Zastosowane  materiały  wykończeniowe  o  wysokim  standardzie:  beton  architektoniczny,

tytanowo-cynkowe  łuski  zastosowane  w  indywidualnym  projekcie  okładziny  elewacyjnej

nadają zaproponowanym rozwiązaniom architektonicznym  odrębny, oryginalny wizerunek.

Praca  wyróżnia  się  logicznym  układem  funkcjonalno-  przestrzennym,  w  szczególności

wyraźnym wyodrębnieniem stref funkcjonalnych:

-  strefa  wejściowa,  z  punktem  informacyjnym,  kasą,  szatnią,  kawiarnią  i  sanitariatami,

powstała z połączenia parterów istniejącego i projektowanego budynku. 

- strefa edukacyjna usytuowana została w części południowej parteru, w oddaleniu od strefy

wejściowej

-  strefa  wystawiennicza  to  pozostała  część  projektowanego   budynku  oraz  wewnętrzny

dziedziniec.

- strefa administracyjno - socjalna mieści się na wyższych kondygnacjach przebudowanego

budynku istniejącej kamienicy.

Praca ogólnie spełnia założenia programu funkcjonalno - użytkowego, stanowiącego materiał

konkursowy.

Wszystkie pomieszczenia galerii są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Swobodny dostęp do

budynku  zapewniono  poprzez  wejście  do  nowej  części  galerii  bezpośrednio  z  poziomu

chodnika. W obu częściach obiektu zaprojektowane zostały windy obsługujące wszystkie piętra.

Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. Prawidłowe, funkcjonalne

rozwiązania dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych będą również sprzyjały starszym

osobom w  swobodnym korzystaniu z  pomieszczeń galerii. 
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Zalecenia pokonkursowe:

Na  etapie  opracowywania  projektu  budowlanego  oraz  projektu  zagospodarowania  terenu

należy: 

1. Z konserwatorskiego punktu widzenia frontowa część nowego budynku jest zbyt dominująca

w stosunku do istniejącej zabudowy pierzei ul. Sienkiewicza. W związku z tym należy ponownie

przeanalizować zaprojektowaną bryłę budynku (m.in. pod względem wysokościowym).

2.  Szczegółowej analizie należy poddać usytuowanie projektowanego budynku w stosunku do

budynku  (ul.  Sienkiewicza  53)  sąsiadującego  od  strony  zachodniej  (  zachować  warunki

techniczne dotyczące odległości, unikać ,,ostrych styków ścian ” z zabudową sąsiednią)

3.  Ponownie  przeanalizować  usytuowanie  windy  towarowej  zaprojektowanej  w  części

południowej budynku jako zbyt oddalonej  od drogi  wewnętrznej,  co  powoduje  konieczność

manewrowania samochodem poruszającym się tyłem. W obszarze dziedzińca wewnętrznego

taka sytuacja  może stwarzać zagrożenie dla osób poruszających się pieszo.

4.  Zgodnie  z  wytycznymi  użytkownika,  w  programie  użytkowym  budynku,  należy

zaprojektować następujące pomieszczenia:

- pokój gościnny z łazienką i oddzielnym wejściem dla rezydenta – kuratora wystaw, a także

artystów uczestniczących w wystawach

- na piętrze,  z pokoju opiekuna ekspozycji wydzielić  pokój dla kierownika realizacji wystaw 

- foyer na piętrze włączyć w główną salę ekspozycji, a jego funkcję usytuować na parterze

- magazyn kolekcji  dzieł sztuki dostosować do wymogu wysokości 3 m, a powierzchnię do

wymogu min. 25 m2

5.  W projekcie budowlanym zachować materiał elewacyjny, frontowej części nowego budynku,

zaproponowany jako indywidualny projekt mozaiki tytanowo - cynkowych łusek

6. Projektując wewnętrzny dziedziniec  należy zastosować gatunki roślin dostosowane do stylu

i  klimatu  miejsca.  Wprowadzić  drzewa  o  niewielkich  gabarytach,  rozłożystych   koronach

osłaniających  miejsca relaksu. Wśród gatunków  roślin powinny przeważać rośliny zimozielone.

7. Przewidywana na ścianie oficyny zieleń pnąca oraz tzw. pionowy ogród (vertical garden)

powinny być umocowane na konstrukcji niezależnej od ściany oficyny, w sposób ograniczający

penetrację  zieleni   na  sąsiednią  działkę.  Projektowaną  zieleń  należy  uzupełnić  elementami

energooszczędnego  oświetlenia  ogrodowego,  również  jako  dodatkowe  oświetlenie

projektowanego dziedzińca - wirydarza

8.  Odstąpić od  propozycji umieszczenia murala  na ścianie oficyny wschodniej

27



Nagroda III  ex aequo

Praca konkursowa oznaczona hasłem: 08AM12

Dane identyfikacyjne uczestnika: Michał Kucharski, ul. Fałata 7, 26-600 Radom – Zespół

autorski: Agata Parzentna, Michał Kucharski

Kwota nagrody: 5.000 PLN

Uzasadnienie:

Praca uzyskała pozytywną ocenę członków sądu konkursowego. W znacznym stopniu spełnia

wymagania określone w programie funkcjonalno-przestrzennym . Ponadto wyróżnia się prostą,

geometryczną  formą,  akcentującą  galerię  na  tle  zrównoważonej,  historycznej  zabudowy.

Dominuje  nad  nią  kubaturą,  jednak  nie  stanowi  konkurencji  pod  względem  formy

architektonicznej.

Sposób zagospodarowania terenu

W zakresie zagospodarowania terenu na uwagę zasługuje rozwiązanie wejścia do galerii  w

postaci przeszklonej bryły w obrębie parteru, stanowiącej podstawę dla wyższych kondygnacji,

która łącznie z przyległym przejazdem bramowym daje głęboki wgląd w dziedziniec/podwórko.

Zdominowanie  powierzchni  działki  przez  dużą kubaturę  rozbudowanej  części  niesie

niebezpieczeństwo  pogorszenia  warunków  nasłonecznienia  oraz  możliwość  przysłaniania

sąsiadującej zabudowy.

Problematyczna pozostaje również kwestia właściwej obsługi galerii od strony zaplecza, gdzie

przewidziano rozładunek ekspozycji, ze względu na brak możliwości manewru na terenie działki

samochodów dostawczych. Powyższy problem przekłada się również na inne aspekty obsługi

obiektu jak np. wywóz odpadów komunalnych.

Układ funkcjonalny

Atutem jest włączenie powierzchni atrium do kubatury obiektu co daje dodatkową przestrzeń

użytkową, w tym przypadku przeznaczoną na kawiarnię oraz reprezentacyjne wejście na piętro

gdzie znajduje się ekspozycja.

Zapewniona  została  właściwa  organizacja  ruchu  w  strefie  wejścia  oraz  przestrzeń  dla

uczestników wystawy oczekujących na jej rozpoczęcie bądź też chcących wymienić się  swoimi

spostrzeżeniami.

Ciekawym rozwiązaniem jest również umieszczenie nad atrium dużego przeszklenia, co daje

szerokie możliwości aranżacji części reprezentacyjnej.

Niewłaściwą  decyzją natomiast  jest  lokalizacja  trzonu  toalet  w  obrębie  bryły  pierwotnego

budynku, jego układ powinien zostać uczytelniony poprzez właściwą lokalizację funkcji.

Część powierzchni  ekspozycyjnej,  która została  umiejscowiona w pierwotnym budynku, nie
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spełnia  niestety oczekiwań przyszłego użytkownika pod względem warunków oświetlenia oraz

możliwości prezentacji prac.

Nie  do  końca  przemyślanym  rozwiązaniem  jest  także  lokalizacja  pracowni  plastycznej  na

najwyższej kondygnacji i jej dostępność z przestrzeni ekspozycyjnej.

Zastosowana winda posiada zbyt małe gabaryty dla przewozów eksponatów.

Mimo  omówionych  powyżej  mankamentów funkcjonalno-przestrzennych  analizowanej  pracy

sąd konkursowy widzi możliwość  wprowadzenia rozwiązań korygujących, w szczególności w

zakresie  organizacji  przestrzeni  ekspozycyjnej  oraz  wprowadzenia  reprezentacyjnych  bądź

biurowych funkcji w obrębie bryły pierwotnego budynku.

Rozwiązania architektoniczne projektowanej zabudowy

Poprzez zastosowaną formę frontu budynku osiągnięto cel w postaci mocnego wyeksponowania

nowej bryły galerii na tle pierzei ul. Sienkiewicza.

Jednak skala  projektowanego obiektu  nie  została  zharmonizowana z  gabarytami  przyległej

zabudowy historycznej, dominując wysokościowo i kubaturowo. 

Zastosowane materiały wykończeniowe oraz przyjęta kolorystyka jest neutralna i komponuje

się z otoczeniem.

Zastosowany  właściwie  od  strony  frontowej  zabieg  uwolnienia  strefy  parteru  poprzez

przeszklenie bryły, nie znajduje uzasadnienia od strony zaplecza.

Nagroda III  ex aequo

Praca konkursowa oznaczona hasłem: 45CH16

Dane identyfikacyjne uczestnika: Marcin Maraszek, al. 3 Maja 7b/9, 00-401 Warszawa –

Zespół autorski: Marcin Maraszek, Maciej Kaufman

Kwota nagrody: 5.000 PLN

Uzasadnienie:

Praca  została  pozytywnie  oceniona przez  członków sądu  konkursowego jako  spełniająca  w

znacznym  stopniu  warunki  konkursowe.  Wyróżnia  się  zachowaniem  skali  historycznej

zabudowy, nie konkurując z jej formą i charakterem. 

Sposób zagospodarowanie terenu.

Atutem proponowanego sposobu zagospodarowania terenu jest szeroki wjazd w głąb działki,

dający  potencjalną  możliwość  rozwiązania  wygodnego,  atrakcyjnego  dojścia/dojazdu  do

wejścia głównego zarówno dla użytkowników jak i  zwiedzających.
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Wątpliwość budzą:

-  nieuzasadnione  wprowadzenie  tylnego  wejścia  do  nowo  projektowanego  budynku  –  ze

względu na inne własności sąsiednich działek.

- niezbędne, lecz zbyt rozległe i niefortunnie zlokalizowane atrium, dezorganizujące poprawne

rozwiązanie wewnętrznych funkcji parteru.

Rozwiązania architektoniczne projektowanej zabudowy

Na  szczególną  uwagę  zasługuje  przyjęcie  właściwej  dla  otaczającego  układu  przestrzeni

historycznej  skali  projektowanych  obiektów –  harmonizującej  z  pierzeją  ulicy  Sienkiewicza

i sąsiadującą zabudową - nie dominującą. 

Adaptacja  zabytkowej  kamienicy  zaprojektowana  wg  idei  „Kamienica  jako  Eksponat”  jest

słuszna  i  atrakcyjna.  Umożliwia  też  optymalne  wykorzystanie  historycznych  wnętrz

z wyeksponowaniem autentycznych murów oraz  pokazaniem narastania form i przemurowań.

Piwnica z parterem jest przeznaczona na wysoką, jednoprzestrzenną salę ekspozycyjną.

Komunikację  pionową przewidziano jednobiegową klatką schodową i  windą,  umieszczonymi

przy jednej ze ścian - minimalizując powierzchnię komunikacyjną.

Akceptowalna pod względem formy detalu architektonicznego jest idea wglądu z zewnątrz do

wnętrza  galerii  (sali  ekspozycyjnej).  Niezbędna  jest  akceptacja  konserwatora  zabytków

i przyszłego użytkownika tj. Płockiej Galerii Sztuki.

Zastosowane  w  nowoprojektowanym  budynku  rozwiązania  formalne  i  materiałowe,  są

nieagresywne, skomponowane z autentycznymi strukturami zabytkowej kamienicy.

Możliwe jest skorygowanie rozwiązań funkcjonalnych na parterze – zgodnie z wymogami PGS.

Niezbędne  jest  prawidłowe  rozwiązanie  m.in.  głównego  wejścia  z  szatnią,  atrium,  tylnego

wyjścia na teren np. zieleni, oraz wprowadzenie sali sztuk wizualnych.

Wątpliwość budzi:

-  Niewygodne  i  za  małe  dojście  do  klatki  schodowej  z  windą,  bez  wydzielenia  ścianami

oddzielenia pożarowego.

- Winda zdecydowanie za mała do celów towarowych (np. przewozu eksponatów)

- Nieuzasadnione historycznie wprowadzenie odcinkowego stropu Kleina między I a II piętrem.

Wskazane byłoby zastosowanie formy i materiałów nawiązujących do stropu wcześniejszego

lub zbliżonych do innych stropów kamienic z przełomu XIX i XX wieku np. zachowanych w

Płocku.

- Brak szatni od strony głównego wejścia do nowoprojektowanego budynku.

-  Wątpliwe jest  rozwiązanie wejścia do historycznego budynku od strony atrium, z punktu
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widzenia funkcjonowania sali  ekspozycyjnej.  Ciasne przejścia  przez  historyczną ścianę oraz

niedostateczna przestrzeń manewrowa dla eksponatów.

-  Niepoprawnie  rozwiązany  układ parteru  nowo projektowanego budynku  ,  np.  wejście  od

strony podwórza nie ma racji bytu z uwagi na inne własności działek, co zapewne spowodowało

zaprojektowanie tam szatni.

                           /-/ Iwona Wierzbicka      
         Przewodnicząca Sądu konkursowego 

Zatwierdził:

/-/ Krzysztof Krakowski
Sekretarz Miasta Płocka
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