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Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania
Wyspy Spichrzów w Elblągu. Główną ideą projektu jest wpisanie tkanki urbanistycznej w taki
sposób aby współgrała ona ze staromiejskim układem zachowanym po przeciwnej stronie
rzeki Elbląg. Istotnymi elementami są również aspekty historyczny i krajobrazowy, na których
przede wszystkim opiera się projekt.

1.OPIS ZAŁOŻEO PROJEKTOWYCH
Cechą charakterystyczną projektowanego założenia jest pierzeja lewego brzegu rzeki
Elbląg, której elewacja w sposób szczególny nawiązuje do dawnej specyfiki zabudowy
spichrzów odwzorowanej przede wszystkim na podstawie panoramy Amelunga. Sama
kubatura natomiast bazuje na kartografii historycznej. Przewidziano również dla tych
obiektów odpowiednie funkcje, a mianowicie częśd usługowo – handlową zajmującą partery
omawianej zabudowy oraz funkcję mieszkaniową rozmieszczoną na kondygnacjach
budynków.
Koncepcja projektu zakłada także miejsca spacerowe wzdłuż bulwaru będące dopełnieniem
drugiego brzegu oraz bazujące na tych samych materiałach. Ma to za zadanie wprowadzid
harmonię oraz scalid oba brzegi. Promenada łącząca północny kraniec wyspy z południowym
posiada trzy zasadnicze funkcje : przystao jachtową z budynkiem Nautilus (),taras widokowy,
przystanek tramwaju wodnego oraz plażę publiczną.
Reprezentacyjną częścią wyspy jest Spichrz Kultury, w którego skład wchodzi amfiteatr z
rampami, pawilonem oraz licznymi wzniesieniami służącymi jako tarasy widokowe. Cały ten
kompleks znajduje się po południowej stronie wyspy, nawiązuje ideą do spichrzów
powszechnie powstających w XVIII w na wyspie. W tym przypadku spichrz jest miejscem
wszelkich działao kulturowych, w tym : koncertów, imprez plenerowych, seansów filmowych,
funkcjonuje także jako przestrzeo służąca do spotkao i nawiązywania kontaktów
międzyludzkich.
Kolejnym ważnym elementem projektu, było stworzenie parkingu na tym terenie.
Zlokalizowano go pod powierzchnią terenu, na którym zaprojektowano amfiteatr oraz
wbudowany w wzniesienie pawilon. Na terenie całej wyspy przewidziano także miejsca
postojowe wraz z miejscami rowerowymi. Place te otoczono drzewami, a przejścia do
poszczególnych miejsc są łatwo dostępne.
Dopełnieniem całego projektu są kładki piesze poprowadzone wzdłuż parku nadrzecznego,
które tworzą zarys XVIII-wiecznej fortyfikacji bastionowej, spełniając przy tym funkcję
komunikacyjną na tym terenie przystosowaną także dla osób niepełnosprawnych. Należy
także dodad , iż kładki te załamują się w charakterystycznych miejscach, których nazwy

Październik 2013

wywodzą się od dawnych bastionów. Jest to strefa intymna i z pewnością nieco mniej
absorbująca uliczny hałas oraz teren amfiteatru.
Wzdłuż sieci kładek przewidziano natomiast tor kajakowy, którego początek zlokalizowany
jest po południowej stronie wraz z plażą, wypożyczalnią kajaków oraz toaletami publicznymi.
Projekt zakłada także Ogród Herbowy z uwiecznionym i w nawierzchni ścieżek herbami
partycjatu elbląskiego.

3.ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
To przede wszystkim elementy łączące cząstkę nowoczesności, funkcjonalności oraz historii,
wprowadzające ciekawy akcent na tle całego założenia.
ŁAWKA – mobilna, poruszająca się wzdłuż bulwaru na szynach.
TABLICA DYDAKTYCZNA – zlokalizowana na tarasie widokowym bulwaru, głównym
założeniem jest możliwośd porównania dawnego układu zabudowy z obecnym stanem;
koncepcja zakłada także powstanie takiej tablicy na prawym brzegu rzeki
TABLICE INFORMACYJNE – głównie usytuowane w parku nadrzecznym w miejscach dawnych
bastionów, przedstawiające ikonografię historyczna i przyrodniczą terenu
STOJAK NA ROWER - wbudowany w nawierzchnię, wykonany z rury ocynkowanej. Oszczędny
układ w przypadku placów postojowych.
BRAMA – obiekt symboliczny bazujący w niewielkiej części na ikonografii historycznej;
Brama Berlioska ( południowy kraniec) oraz Barama Gdaoska ( zachodnia częśd wyspy).
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2.SPIS PROPONOWANYCH GATUNKÓW ROŚLIN
Wykorzystane w projekcie gatunki są przede wszystkim w tonacji białej nawiązujące do
kolorystyki zabudowy Wyspy Spichrzów. Dobór roślin został tak wykonany, aby w każdej
porze roku tworzył ciekawy układ kompozycyjny.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Barwinek pospolity

Vinca minor ‘Gertrude Jekyll’

Barwinek pospolity

Vinca minor

Laurowiśnia wschodnia

Prunus laurocerasus

Laurowiśnia wschodnia

Prunus laurocerasus ‘Otto Luyken’

Jaśminowiec

Philadelphus ‘Menteau d’Hermine’

Jaśminowiec

Philadelphus ‘Erectus’

Pęcherznica kalino listna

Physocarpus opulifolius

Berberys Thunberga

Berberis thunbergii ‘Aurea’
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Cis pospolity

Taxus baccata

Dereń biały

Cornus alba ‘Sibirica’

Głóg jednoszyjkowy

Crataegus monogyna ‘Stricta’

Tawuła japońska

Spiraea japonica 'Goldflame'

Tawuła japońska

Spiraea japonica 'Golden Carpet'

Lipa drobnolistna

Tilia cordata

Lipa szerokolistna

Tilia platypyllos
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