
OPIS DO KONKURSU NA IDEOWO – STUDIALNĄ KONCEPCJĘ URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNĄ W ZAKRESIE PROPOZYCJI ZAGOSPODAROWANIA WYSPY SPICHRZÓW W 
ELBLĄGU. 

KONTRAST A NAWIĄZANIA. Projektuje się rekonstrukcje budynków spichlerzy, znajdujących się na nabrzeżu rzeki Elbląg. Działanie takie ma na celu spięcie „klamrą”, powiązanie starego miasta 

z przybrzeżną zabudową wyspy.  

           

OTWARCIE + POŁĄCZENIE - główny plac miejski wyspy, wycina kadr w przestrzeni na historyczną dominantę Elbląga. Otwierając widok na zabytkowe nadbrzeże starego miasta, łączy i zespala 

na nowo dwa brzegi - symbolicznie jednocząc miasto w całość.Historyczna, odtworzona sylweta i bulwar spacerowy “górny” przywrócenie charakterystycznej formy dawnych spichlerzy oraz nadanie 
im współczesnych funkcji.  Bulwar spacerowy przejmuje funkcję głównej alei reprezentacyjnej miasta.   

FORMA nowo projektowanej zabudowy znajduje  swoje uzasadnienie  w kubaturze oraz historycznych  formach  spichlerzy.  Gabarytowo  wpisuje  się  w  system dawnych proporcji budynków. 

Nawiązuje  dialog z historycznymi obiektami  poprzez   odnalezienie  i  zaadaptowanie  wymiarów  podstawowych,  szerokości,  długości  i  wysokości.   
Stworzono nowy moduł zabudowy, który staje się podstawą do kształtowania przestrzeni wyspy. Forma nowo projektowanych budynków powstaje przez powielanie modułu – nakładanie i 
przesuwanie. Działanie takie daje możliwość znalezienia różnorodności form, kubatury, charakterystyki w nawiązaniu do dawnej gęstości i proporcji zabudowy nadbrzeża. Ograniczeniem, które 
pozostaje w  zgodzie z  duchem miejsca  jest wprowadzenie wymogu ortogonalnego sytuowania przyszłych  budynków. 

 

 



Charakterystyczne formy odtworzonych budynków spichlerzy stanowczo kontrastują w  zestawieniu  z  nową  urbanistyką  wyspy. Celowe  zderzenie  formalne ma za  zadanie zestawienie  
odległości   czasowych  pomiędzy  dawnym  przeznaczeniem  obszaru inwestycji, a dzisiejszą - współczesną  urbanistyką  oraz  jej   nową  funkcją.  Jaskrawe połączenie  dwóch nie przystających 
do siebie form zabudowy  ma   celowo  wywołać dysonans, nie pozostawiając  zwiedzających  czy  też mieszkańców w niepewności co do przypadkowości, celowości tego zamierzenia.   

NOWE MIASTO - przestrzenie nowej sztuki. współczesny plac miejski,  “rynek”  współtworzą  ściany  odtworzonych  elewacji historycznych spichlerzy, linia rzeki oraz bryła nowoprojektowanego 
budynku Ratusza. Elewacja urzędu  ukształtowana została w sposób pozwalający na przekształcenie jej w gigantyczny ekran do scenografii miejskich i działań artystycznych.  
Płyta rynku staje się tym samy sceną a jej wysunięcie i nadwieszenie nad lustrem rzeki z jednej strony sugeruje nawiązanie do zachowanych rysunków starego nabrzeża sportretowanych przez J.H. 
Amelunga,  a z drugiej przybliża zgromadzoną po stronie starego miasta publiczność do przestrzeni gdzie rozgrywa się sztuka.  Nadbrzeże a w  szczególności plac  to  tętniące życiem oraz ruchem 
miejsce gdzie krzyżują się lub przecinają wszystkie możliwe funkcje. “RYNEK” - centralne miejsce wyspy staje się niejako rondem, o które oplatają się ciągi spacerowe, komercyjne, kulturalne, 
handlowe, wypoczynkowe turystyczne... 

  

            

GENERATORY AKTYWNOŚCI - trójkątny kształt pawilonów przywołuje “genius loci” miejsca, formą symbolicznie nawiązując do historii. Przestrzenie wytwarzające ruch związane z obsługą 

wszelakiej rekreacji wodnej (żegluga, kajaki, wind surfing, ...)   Przestrzenie wytwarzające ruch podnoszące aktywność, poszczególnych miejsc  co składa się na atrakcyjność całej wyspy. 

MEDIATEKA - usytuowana na bulwarach na przeciwległym końcu głównej osi wyspy. Najwyższy budynek jeden z generatorów aktywności, stanowi formalną przeciwwagę dla historycznej 
dominanty starego miasta, Katedry św. Mikołaja. Dwie wertykalne formy nawiązują przestrzenną relację łącząc i zespalając wizualnie nowe i stare miasto.  Przestrzeń pomiędzy nimi tworzy klamrę - 
pomiędzy starym a nowym, która swoje odzwierciedlenie znajduje również  poprzez  celowo ukształtowaną urbanistykę. W jej ramach zawierają się zielone aleje spacerowe, przestrzenie 
komercyjne, kulturalne, place miejskie, mosty oraz pierzeje kamienic przy katedrze św. Mikołaja. Prosta, przeszklona forma budynku mediateki ma sugerować nowoczesność i otwartość “nowego 
miasta” wyspy.  
Minimalistyczna forma zwieńczeniem nawiązuje do historii miejsca i typowej dla niej  zabudowy.  Posiada identyczne kąty nachylenia co niegdyś  projektowane  dachy budynków spichlerzy. W 
sposób symboliczny sygnalizuje w przestrzeni niezwykłego ducha miejsca wyspy.   

BULWARY WYSPY - zielone “płuca” miasta. przestrzenie zarezerwowane na rekreację, imprezy plenerowe. miejsce odpoczynku, spotkań rodzinnych, koncertów kameralnych. Tereny do 
uprawiania joggingu, jazdy na rolkach, na rowerze etc... 

  

 



NOWE MIASTO - urbanistyka wyspy oparta o klasyczne wzorce zabudowy. Przestrzenie przyjazne mieszkańcom wytworzone w odwołaniu do tradycyjnych rozwiązań: ulica, pierzeja, narożnik, 

dominanta, plac, skwer, kwartał, etc... 

             

BULWAR “DOLNY”. Wytworzenie nowej przestrzeni miejskiej oraz włączenie jej do ciągu wodno-rekreacyjnego. Stopnie nadbrzeża również jako miejsce odpoczynku, relaksu oraz otwarcia 

widokowego na historyczną sylwetę starego miasta leżącą na przeciwległym brzegu.     

    

 

 

 










