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     VIII KONKURS KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI 

        „Spotkajmy się w mieście” 

 

JURY OBRADOWAŁO W SKŁADZIE: 

 

1. Przewodnicząca jury konkursowego: Anna Kulińska  -  IARP Podkomisja do spraw 

Powszechnej Edukacji Architektonicznej 

2. Sędzia referent: Ewa Szymańska-Sułkowska -  IARP Podkomisja do spraw 

Powszechnej Edukacji Architektonicznej 

3. Beata Bauer - NID - Narodowy Instytut Dziedzictwa 

4. Katarzyna Domagalska - NIAIU - Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 

5. Jerzy Grochulski -  SARP - Stowarzyszenie Architektów RP 

6. Alicja Kuczera - PSBE - Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego 

7. Janusz Popardowski - FAKRO 

Sekretarz Konkursu: Joanna Jaskułowska - Podkomisja do spraw Powszechnej Edukacji  

          Architektonicznej IARP 

 

 

Kryteria oceny prac:  

• ocena merytoryczna – od 0 do 45 punktów, 

• kreatywność – od 0 do 35 punktów, 

• jakość wykonania – od 0 do 20 punktów. 

 

 

Przyznane nagrody:  

kategoria wiekowa 12-15 lat 

- I nagroda w postaci pieniężnej - 4000,00 zł brutto i nagród rzeczowych 

- II nagroda w postaci pieniężnej - 1000,00 zł brutto i nagród rzeczowych 

- trzy nagrody III ex aequo - w postaci nagród rzeczowych 

- 4 wyróżnienia - w postaci nagród rzeczowych 

kategoria wiekowa 15-19 lat 

- I nagroda w postaci pieniężnej - 4000,00 zł brutto i nagród rzeczowych 

- II nagroda w postaci pieniężnej - 1000,00 zł brutto i nagród rzeczowych 

- trzy nagrody III ex aequo  - w postaci nagród rzeczowych 

- 4 wyróżnienia - w postaci nagród rzeczowych 

- 1 nagroda specjalna - w postaci nagród rzeczowych 
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     VIII KONKURS KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI 

        „Spotkajmy się w mieście” 

 

Nagrodzone prace -  Kategoria wiekowa 12-15 

I nagroda - praca 131 

 
autorka pracy: Anna Słaboń 14l.  

nauczyciel prowadzący: Katarzyna Słaboń 

szkoła: SP nr 2 im. Mikołaja Kopernika, Al. M.Kopernika 28, 34-400 Nowy Targ 

Uzasadnienie 

Spędzamy coraz więcej czasu w zamkniętych pomieszczeniach, pod dachem i w sztucznym świetle. 

Potrzebujemy otwartej przestrzeni i świeżego powietrza. Dobrze więc, że ten projekt nie jest 

pomysłem na zbudowanie hali, galerii czy innego rodzaju zamkniętego lokalu. Otwarta przestrzeń 

„Naszego miejsca” daje użytkownikom przede wszystkim dużo swobody.  

Centralna część obiektu ma formę okręgu. Wśród jurorów konkursu pojawiło się skojarzenie ze 

słynnym Stonehenge. Forma koła przywodzi na myśl równość i zjednoczenie oraz bardzo dobrze 

wpisuje się w kontekst integracji mieszkańców miasta. Projekt jest prosty, ale wielofunkcyjny. 

Autorka pomyślała o zaspokojeniu wielu potrzeb tak, aby osoby o różnych zainteresowaniach mogły 

tu znaleźć coś dla siebie i przyjemnie spędzić czas. Jest drewniany deptak ławkami, trawnik, na 

którym można zrobić sobie piknik, jest stojak na rowery, miejsce zadaszone z grami stołowymi, małe 

bistro, dużo wolnej przestrzeni, a wszystko to otoczone roślinnością. Młoda designerka proponuje 

wypoczynek, który może się odbywać siedząc, leżąc, spacerując, biegając, jeżdżąc na rowerze czy 

ćwicząc jogę. Od 2-latka po osobę starszą – każdy znajdzie tu coś dla siebie. Prezentacja konceptu 

jest jasna i przejrzysta. Sam projekt jest wszechstronny, piękny, zawierający dużo treści w prostej 

formie. 
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     VIII KONKURS KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI 

        „Spotkajmy się w mieście” 

 

Nagroda - praca 95 

 
autorka pracy: Hanna Wycisk 13l. 

nauczyciel prowadzący: Joanna Wolany 

placówka: Vinci (Pszczyńskie Centrum Kultury), ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna 

Uzasadnienie 

Nagrodę przyznano za udane poszukiwanie archetypicznego znaczenia stołu jako miejsca 

współprzebywania i nawiązywania relacji interpersonalnych, z nadaniem mu i jego bezpośredniemu 

otoczeniu znaczenia przestrzeni gwarantującej bezpieczeństwo i uniezależnienie od warunków 

pogodowych, przy równoczesnym zachowaniu prawidłowych relacji z przestrzenią zewnętrzną 

(naturą). Lapidarność formy obudowy przestrzeni stołu z wprowadzeniem w nią komponentów 

alternatywnych źródeł energii i elementów natury wpisuje konkursowy projekt w nurt architektury 

zrównoważonej. 

Zaproponowane rozwiązanie honoruje różnorodność sposobu użytkowania w zakresie 

odpowiadającym nie tylko podstawowej funkcji stołu, lecz nadając mu rolę miejsca spotkań, 

zachowuje przy tym decyzyjną podmiotowość osób korzystających z oferty funkcjonalnej obiektu. 

Społeczna i użytkowa wartość rozwiązania jest efektem dobrego rozpoznania psychofizycznych 

potrzeb potencjalnych użytkowników. 
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     VIII KONKURS KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI 

        „Spotkajmy się w mieście” 

 

III nagroda - praca 71 

 
autorzy pracy: 

Franciszek Matuszak 12l 

Mikołaj Piotrowski 12l 

Iwo Domagalski 13l 

Bruno Widerak 13l. 

nauczyciele prowadzący: Aldona Kurzawska, Dagmara Pawlak  

szkoła: Pracownia - Przestrzenie Wyobraźni na Sołaczu, Al. Wielkopolska 13, 60-603 Poznań 

Uzasadnienie 

Nagrodę przyznano za udane poszukiwanie miejsca dla wprowadzenia poszerzenia oferty 

funkcjonalnej miasta w postaci sceny plenerowej i wykorzystanie walorów krajobrazowych wybranej 

lokalizacji. Zaproponowana korekta linii brzegowej Warty i wprowadzenie w wykreowane zakole 

ruchomej sceny pozwoliły na stworzenie właściwych i łatwo poddających się wariantowaniu relacji 

widownia – scena, otwierając przy tym możliwości dedykowania obiektu różnym w charakterze 

przedstawieniom plenerowym. 

Układ podestów widokowych tworzy miejsca służące i podatne na nawiązywanie kontaktów 

interpersonalnych, gwarantując taką możliwość niezależnie od warunków pogodowych, a 

zaproponowane komponenty funkcjonalne wyraźnie poszerzają krąg użytkowników o grupy osób 

aktywnych sportowo (wioślarze, rowerzyści). Projekt jest dobrym przykładem wykorzystania 

potencjału miejsca i dowodzi rozumienia przez autorów idei projektowania kontekstualnego. 
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     VIII KONKURS KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI 

        „Spotkajmy się w mieście” 

 

III nagroda - praca 92 

 
autorka pracy: Alicja Karniewska 14 l.  

nauczyciel prowadzący: Joanna Wolany 

placówka:  Vinci (Pszczyńskie Centrum Kultury), ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna 

Uzasadnienie 

Projekt Honey Garden został wyróżniony za elegancką i spójną koncepcję architektoniczną 

planowanego miejsca spotkań. Autorka przedstawiła swój pomysł w postaci bardzo dobrego rysunku. 

Zarówno sam koncept, jak i wykonany projekt podkreślają wrażliwość twórczyni na sztukę i wyrażają 

potrzebę obcowania z nią. Honey Garden to miejsce spotkań dla osób w każdym wieku, gdzie każdy 

znajdzie odpowiadający mu element zaprojektowanej przestrzeni. 
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     VIII KONKURS KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI 

        „Spotkajmy się w mieście” 

 

III nagroda - praca 129 

 
autor pracy: Mateusz Jarysz 13l. 

nauczyciel prowadzący: Magdalena Jarysz  

szkoła: Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza, os. Jana III Sobieskiego 

114, 60-688 Poznań 

Uzasadnienie 

Nagrodę przyznano za połączenie bardzo osobistego podejścia do rozwiązania zadanego tematu, 

opartego na pierwotnych zabawach dziecięcych, nie wymagających wielkich ingerencji w przestrzeni, 

terenie i przyrodzie.  Prosty pomysł zabawy wspinania się na drzewa od wieków znany dzieciom sam 

w sobie jest zabawą i stwarza możliwość spotkania- w dodatku w bliskości z przyrodą. Autor 

dostrzega potrzebę zmiany perspektywy (konieczność podwyższenia dla lepszego widoku), z 

wykorzystaniem istniejących uwarunkowań naturalnych (sąsiedztwo drzewa, skarpa), przy użyciu 

minimalnych środków czy wręcz lekkiego kamuflażu (dla wtajemniczonych). Wszystko z potrzeby 

spotkania z najlepszymi kumplami, którzy nie mogą uczestniczyć w rozgrywce piłkarskiej. Przyjaźń i 

potrzeba wspólnego spędzania czasu stała się kluczem do znalezienia subtelnych rozwiązań 

umożliwiających  spotkanie… i nowe widoki. 
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     VIII KONKURS KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI 

        „Spotkajmy się w mieście” 

 

wyróżnienie - praca 25 

 
autorka pracy: Lena Kurkowska 14l. 

nauczyciel prowadzący: Agnieszka Kurkowska  

szkoła: Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Nowy Świat", ul. Nowy Świat 7A, 80-299 Gdańsk-

Osowa 

Uzasadnienie 

Za niekonwencjonalne podejście do tematu. Przedstawienie wizji spotkań w chmurach – przestrzeni 

dostępnej dla wszystkich, bezpiecznej, zapewniającej wolność i oderwanie od rzeczywistości. 

Uwagę jury zwróciła ciekawie opisana potrzeba ucieczki od panujących obecnie ograniczeń, bajkowo-

nierealna przestrzeń, w której każdy będzie mógł znaleźć się w dowolnym miejscu i czasie, wystarczy 

tylko zaangażować wyobraźnię. 
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        „Spotkajmy się w mieście” 

 

wyróżnienie - praca 28 

 
autorka pracy: Julia Dzianach 12l. 

nauczyciel prowadzący: Marta Jankowska  

szkoła: Szkoła Podstawowa nr 49, al. Legionów 11, 80-441 Gdańsk 

Uzasadnienie 

Wyróżnienie przyznano za inne podejście do znanych elementów zagospodarowania placu 

zabaw. Jury doceniło zwłaszcza ruchome ławki, które oferują możliwość różnej konfiguracji, tworząc 

zgrupowanie wokół placyku na wspólne występy, bądź odosobnienie przy większym oddaleniu, lub 

wjeżdżając pod zadaszenie na czas niepogody. Wodny plac zabaw także oferuje miejsca na wspólne 

spędzanie czasu w małych grupkach. Kule chroniące przed deszczem lub chłodem także oferują 

wspólną przestrzeń i jednocześnie zabawę. Wszystkie formy przestrzenne na placu zapewniają 

integrację uczestników i zachęcają do wspólnego spędzania czasu, oferując zróżnicowane 

aktywności. 

 

 

 

 

 

 

 



9/21 

 

     VIII KONKURS KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI 

        „Spotkajmy się w mieście” 

 

wyróżnienie - praca 69 

 
autorzy pracy: 

Ilona Pękala  12l. 

Celina Szafarz 12l. 

Filip Kądziołka 12l. 

Helena Prusak 12l. 

Gabriela Krężołek 12l. 

nauczyciel prowadzący: Anna Rejowska-Gumulak  

placówka: Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, ul. Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz 

Uzasadnienie  

Praca „Dzielnia” została wyróżniona przez jury w VIII konkursie „Spotkajmy się w 

mieście” za ciekawe przedstawienie tematu konkursu „Spotkania w mieście”. Tytułowym 

miejscem na spotkania jest zabytkowa willa, którą młodzież chciałaby zaadaptować jako 

miejsce, gdzie mogą realizować swoje pasje i zainteresowania. Nazwa „dzielnia” 

sugeruje, że willa jest czymś więcej niż tylko budynkiem, gdzie młodzi ludzie mogą 

spotykać się, ale jest przestrzenią, a nawet dzielnicą stworzoną dla młodzieży przez 

młodzież. Jury doceniło również wspólną, zespołową pracę młodszej i starszej grupy oraz 

wizualne przedstawienie pracy. 
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wyróżnienie - praca 72 

 
autorki pracy: 

Anastazja Radecka 12l.  

Julia Zabel 

Helena Dys 13l. 

Kinga Sosińska 13l. 

Matylda Szymarek 15 l.  

nauczyciele prowadzący: Aldona Kurzawska, Dagmara Pawlak 

placówka: Pracownia - Przestrzenie Wyobraźni na Sołaczu, Al. Wielkopolska 13, 60-603 

Poznań 

Uzasadnienie 

Wyróżnienie przyznano za zdefiniowanie potrzeby młodzieży i próbę odpowiedzi na te potrzeby. Trzy 

rodzaje kapsuł pozwalają na trzy formy aktywności - taniec, aktywność artystyczną i odpoczynek. 

Czwarta- termo-kapsuła umożliwia stworzenie właściwego klimatu dla spotkań - chłodząc latem, 

ogrzewając zimą, co pozwoliłoby młodzieży spotkania niezależnie od warunków atmosferycznych. 
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     VIII KONKURS KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI 

        „Spotkajmy się w mieście” 

 

Kategoria wiekowa 15-19 

 

I nagroda - praca 134  

 
autorki pracy:  

Julia Smagowicz 19l. 

Łucja Marcinkowska 19l. 

nauczyciel prowadzący: Beata Owczarek 

szkoła: Zespół szkół im. Mieszka I w Stargardzie,  Park 3 Maja 2, 73-110 Stargard 

Uzasadnienie  

Stworzony przez uczennice projekt rewitalizacji nieużywanego i zaniedbanego amfiteatru 

został doceniony przez jury przede wszystkim za dogłębną analizę miejsca pod kątem jej 

użytkowników. Amfiteatr z czasem stracił swoją pierwotną funkcję, jednak walory 

estetyczne i funkcjonalne tego architektonicznego obiektu zostały docenione przez 

młodzież, która zaadoptowała przestrzeń jako miejsce do swoich spotkań. W analizie 

przeprowadzonej przez projektantki został poruszony problem przestrzeni publicznej, 

która w wyniku zaniedbania stała się przestrzenią, która stygmatyzuje i wyklucza (jak 

zauważyły autorki projektu).  Zaproponowane rozwiązania przestrzenne dla „nowego 

amfiteatru” są nie tylko funkcjonalne, ale przede wszystkim mają sprawić, że 

zdegradowany amfiteatr na powrót stanie się „sercem miasta” czyli przestrzenią, która 

zaprasza i otwiera się dla wszystkich mieszkańców. 
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II nagroda - praca 41 

 
autorki pracy: 

Maja Sylwestrzak 16l.  

Maja Suraj 14l.  

nauczyciel prowadzący: Wiesława Gadomska 

szkoła: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Erica Mendelsohna, ul. Partyzantów 85, 

10-527 Olsztyn 

Uzasadnienie 

Za ciekawe wykorzystanie jako miejsca spotkań przestrzeni już istniejącej, jednak do tej pory 
niewykorzystanej – dachów starych kamienic. 
Dachy dają nieograniczone możliwości – połączone między sobą wiszącymi mostami, drabinami – 

umożliwiają swobodne przemieszczanie się i spotkania w gronie przyjaciół. Zapewniają również 

szereg udogodnień – autorki zaprojektowały boiska do gry w piłkę, strefy wypoczynku, miejsca do 

działań twórczych. Całość wieńczy odpowiednie oświetlenie i zieleń, tworząc z zaprezentowanej 

przestrzeni przyjemną alternatywę miejsca spotkań w mieście. 
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III nagroda - praca 19  

 
autor pracy: Adam Bigas 17l. 

koordynator zgłaszający:  Izabela Kuźnicka 

szkoła: III Liceum Ogólnokształcące Katowice, ul. Mickiewicza 11, 40-092  

Uzasadnienie 

Znakomitym miejscem spotkań mogłaby okazać się realizacja projektu „Przestrzeń Unlimited”. Obiekt 

podzielony na kwatery, w których młodzi ludzie mogą zaszyć się i oderwać od codziennych wyzwań, 

obowiązków czy stresu. Widać w nim potrzebę odcięcia się od gwaru, obowiązków i w ogóle od 

otoczenia i zaszycia się w przytulnej, ograniczonej przestrzeni. U młodych ludzi taka potrzeba jest 

powszechna. Możliwość wybrania wielkości kwatery pozwala użytkownikom na spotykanie się w 

gronach o różnej liczebności, zależnie od ich aktualnej potrzeby w tym względzie. Mniejsze i większe 

przestrzenie wewnątrz obiektu mogłyby pozwalać na realizowanie integracji stopniowo. Dzięki temu 

zarówno introwertycy, jak i ekstrawertycy mogliby przyjemnie spędzić czas. 

Świetnym pomysłem jest wypełnienie takimi konstrukcjami wolnych przestrzeni między budynkami. 

Dzięki temu można praktycznie wykorzystać teren i zwiększyć przestrzeń użytkową miasta. 

Stworzenie takich obiektów – z których każdy byłby unikalny - w różnych częściach miasta mogłoby 

też zachęcić mieszkańców miasta do odwiedzenia każdego z nich i znalezienia sobie tego ulubionego. 

Projekt nie tylko trafnie odpowiada na zadanie konkursowe, ale jest też oryginalny i praktyczny. 

Przedstawia on spojrzenie młodych ludzi na spotkania w mieście i nowatorską odpowiedź na ich 

potrzeby. 
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III nagroda - praca 137  

 
autorka pracy: Aleksandra Reutowicz 17l. 

nauczyciel prowadzący: Monika Pyszczyńska, 

szkoła: Zespół Szkół Plastycznych im. L.Wyczółkowskiego, ul. Konarskiego 2, 85-066 

Bydgoszcz 

Uzasadnienie 

Praca bardzo dojrzała i spójna graficznie. Hasło “spotkajmy się” przewrotnie 

zinterpretowane na dwa sposoby - najpierw spotykamy siebie samych w lustrzanym odbiciu 

ścian,by następnie podążając w głąb budynku, spotkać przyjaciół. Miejsce na pozór ukryte, 

oferuje kameralną atmosferę, w otoczeniu drzew, oryginalne desery oraz bookcrossing, a w 

sezonie letnim nawet możliwość wyświetlania filmów. 
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III nagroda - praca 84  

 
autorka pracy: Ewa Jeske 18l. 

nauczyciel prowadzący: Karolina Dobrzyńska-Szefer 

szkoła: XXI LO - Zespół Szkół Budownictwa nr 1, ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań 

Uzasadnienie 

Nagroda przyznana za ciekawy pomysł na rozgraniczenie przestrzeni spotkań na zewnętrzną i 

wewnętrzną dającą rożne możliwości spotkań i integracji. Z zewnątrz przestrzeń otwarta do 

obserwacji i bycia obserwowanym, wewnątrz kameralna do schronienia i wyciszenia. Wydzielone 

miejsca dla grup oferują miejsca do spotkań dla młodzieży w większych i mniejszych grupach. 

Przestrzeń w środku może być wykorzystana na niewielkie pokazy (tańca, śpiewu…?). Wydzielone 

wnętrze daje poczucie izolacji, której młodzież często szuka, chcąc przebywać we własnym 

towarzystwie przywodząc na myśl także twierdzę. Katedra do której odwołuje się nazwa projektu 

mogłaby stać się często i chętnie odwiedzanym miejscem. Dodatkowo praca przedstawiona bardzo 

czytelnie, estetycznie zakomponowana na planszy. 
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     VIII KONKURS KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI 

        „Spotkajmy się w mieście” 

 

 

wyróżnienie - praca 57 

 
autorki pracy: 

Sabina Spyra 16l.  

Anna Węsiora 15l.  

nauczyciel prowadzący: Anna Sługocka  

szkoła: Zespół Szkół Budowlanych w Opolu im. Jana Pawła II, ul. Niemodlińska 40, 45-761  

Uzasadnienie 

Wyróżnienie przyznano za twórczą interpretację idei kina letniego zaprojektowanego w formule 

zlokalizowanych w naturalnym otoczeniu niewielkich basenów ustanowionych w formie filiżanek. 

Ich uzupełnieniem jako miejsc wspólnego uczestnictwa w seansach filmowych dla niewielkich grup 

przyjacielskich są niezależne „suche” miejsca dla widzów niechcących korzystać z baseników. Całość 

jest propozycją dla kontaktów – spotkań realizowanych w atmosferze miłej zabawy wzbogacanej 

doznaniami estetycznymi i emocjonalnymi płynącymi z udziału w seansie filmowym. 
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     VIII KONKURS KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI 

        „Spotkajmy się w mieście” 

 

 

wyróżnienie - praca 88 

 

 
autorki pracy: Weronika Kozielecka, 16l., Amelia Koniec 16l., Aleksandra Szweda 16l., Lidia 

Żerdzińska 16l., Małgorzata Pankau 16l. 

nauczyciel prowadzący: Magdalena Turzyńska  

szkoła: LO im Janusza Korczaka w Więcborku, ul. Pocztowa 14a, 89-410 Więcbork 

Uzasadnienie 

Projekt PSP: Przestrzeń-Spotkanie-Przyjaźń został wyróżniony wśród nadesłanych zgłoszeń za 

wyjątkowy nakład pracy włożony w przygotowanie makiety. Zachwyca precyzja wykonania, 

mnogość detali, pomysłowość w przedstawieniu przestrzeni Więcborka widzianej oczyma 

twórczyń. Użyto naturalnych materiałów, które podkreślają proekologiczne podejście i wagę 

kontaktu z naturą. Talent i pomysłowość twórczyń są ewidentne, wierzymy i trzymamy kciuki 

za Wasz dalszy ambitny rozwój. 
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     VIII KONKURS KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI 

        „Spotkajmy się w mieście” 

 

wyróżnienie - praca 108 

 
autorzy pracy:   

Bartosz Witkowski 18l.,  

Kamila Błajda 18l. 

nauczyciele prowadzący: Klaudia Wiechecka, Marta Wdowiak-Jendrzejczak 

szkoła: Zespół Szkół Budowlanych, Ul. Pestalozziego, 18 85-095 Bydgoszcz 

Uzasadnienie 

Wyróżnienie przyznano za przestrzennie i użytkowo dojrzałą próbę organizacji dobrze wybranej 

lokalizacji miejskiej dla stworzenia bogatej oferty funkcjonalnej adresowanej do dużej grupy młodych 

użytkowników pragnących w drodze różnorodnych kontaktów o profilu biznesowym kształtować ich 

przyszłe profile zawodowe. 

Projekt pokazuje możliwość wykorzystanie kontenerów morskich dla organizacji różnych układów 

funkcjonalnych i dowodzi wysokiej wrażliwości estetycznej autorów oraz rozumienia przez nich 

potrzeby ochrony elementów w tym i zasobów natury. 
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     VIII KONKURS KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI 

        „Spotkajmy się w mieście” 

 

wyróżnienie - praca 110 

 
autorka pracy: Natalia Szulczyńska, 18l. 

nauczyciel prowadzący: Magdalena Magger  

szkoła: Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, XXI LO im. Gen. W. Andersa  

Uzasadnienie 

Praca zwróciła uwagę pomysłowością rozwiązań upcyklingowych ale także otwartością 

autorki i wyrozumiałością dla różnych form spędzania czasu. Przynależąc do różnych grup 

autorka zauważa, że “nie wszyscy  mają taką samą definicję fajnego spotkania”.  Dlatego, 

aby każdy mógł dobrze się poczuć proponuje np. pokój dla nocnych klubowiczów, pokój dla 

miłośników planszówek, ale nie zapomina o przestrzeni “pomiędzy”, która tak jak tunel 

łączący np. dwie stacje metra, może połączyć ludzi na pozór niemających ze sobą nic 

wspólnego. 
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     VIII KONKURS KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI 

        „Spotkajmy się w mieście” 

 

wyróżnienie - praca 22 

 
autorka pracy: Ada Żurowska, 16l. 

nauczyciel prowadzący: Tatiana Mielcarek 

szkoła: X LO im. Stefana Banacha Toruń, Pl. Św. Katarzyny, 9 Toruń 

Uzasadnienie 

Podkomisja ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej przy Izbie Architektów jednogłośnie 

zdecydowała o przyznaniu poza podium nagrody specjalnej dla tej pracy. Docenia się w pracy 

odwołanie do tradycyjnej formy zabawy na drzewie, tak niegdyś popularnej, oferującej jednocześnie 

różne formy wypoczynku i aktywności dla różnych osobowości- aktywnych i statycznych. Forma 

drzewnego placu zabaw zapewnia pewne oderwanie od ziemi (rzeczywistości?) i azyl, zarówno jako 

samotnia jak i dla grup. Połączenie z formą „ekobudki” oferującej drobne przekąski zapewne 

stworzyłoby miejsce chętnie odwiedzane przez dzieci i młodzież. Obcowanie z przyrodą w połączeniu 

z pro środowiskowymi rozwiązaniami uczy młodzież właściwego stosunku do otoczenia. Docenia się 

także estetycznie wykonaną makietę. 

 

 

Sędzia przewodniczący 

arch. Anna Kulińska 

IARP, koordynator krajowy programu KP 

Sędzia referent 

arch. Ewa Szymańska-Sułkowska 

SOIARP, koordynator regionalny programu KP 

 


