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DROGA DO WOLNOŚCI CELE PROJEKTOWE

 Głównym zamierzeniem oraz celem w projektowaniu koncepcji 

architektoniczno - krajobrazowej terenów poprzemysłowych dawnej 

Stoczni było stworzenie miejsca, w którym człowiek bez względu na wiek, 

płeć czy różnice kulturowe może czuć się szczęśliwy. 

 Dostęp do zieleni, słońca, powietrza oraz uatrakcyjnienie widoków 

krajobrazowych wybrzeża i terenów przyległych, to tylko niektóre parame-

try warunkujące zadowolenie z użytkowanej przestrzeni. Dopełnieniem       

z pewnością mogą być miejsca do wypoczynku oraz rekreacji, miejsca do 

FORMY

 Projektowana koncepcja architektoniczno - krajobrazowa zagospoda-

rowania terenów wokół Placu Solidarności oraz "Drogi do Wolności" została 

ściśle podporządkowana ideom oraz wnioskom wyciągniętym po dokładnej 

analizie istniejących obiektów, nowoprojektowanych obiektów, detalu 

architektonicznego wnętrza opuszczonych budynków przemysłowych         

a także wydarzeń i faktów historycznych.   

MATERIAŁY

 Zastosowane w koncepcji materiały całkowicie podporządkowane zo-

stały specyfice poprzemysłowego terenu. Stąd dominująca obecność 

kamienia, stali oraz betonu. Dopełnieniem jest drewno, które w zależności 

od charakteru przestrzeni występuje w kolorach bądź naturalnych odcie-

niach.

DETAL ARCHITEKTONICZNY

szeroko pojętych działań artystycznych, miejsca do spotkań i interakcji, 

miejsca do obcowania z elementami środowiska naturalnego.

 Tereny wokół Placu Solidarności oraz "Droga do wolności" wyróżniają 

się na tle innych nie tylko specyficznymi formami po funkcjonowaniu prze-

mysłu stoczniowego, ale również naznaczeniem wyjątkową historią. Wyda-

rzenia, które na tym obszarze miały miejsce, odmieniły bieg dziejów. Przez 

nasze działanie projektowe chcemy zwrócić uwagę na istotność przeszło-

ści oraz wskazać jej współistnienie z teraźniejszością.

Mając wolność, kwiaty, książki i księżyc, któż nie byłby w pełni szczęśliwy?
Oscar Wilde

 W toku działania projektowego wnioski przełożone zostały na formy 

graficzne i kompozycje brył. Cechą wspólną wszystkich powstałych szkiców 

czy form przestrzennych wygenerowanych w wirtualnej rzeczywistości 

były dynamiczne oraz kanciaste, bezkompromisowe kształty. 

 Idąc tym tropem powstała koncepcja porządkująca skośne i załamane 

formy zarówno małej architektury jak i całości zagospodarowania terenu. 

Istotnym wyznacznikiem były parametry użyteczności oraz funkcjonalno-

ści.

 W projektowanej koncepcji występuje pięć odrębnych charakterem 

oraz wyróżnionych materiałami obszarów. Należą do nich: strefa wejścia, 

trzy strefy rekreacji oraz wypoczynku oraz strefa działań artystycznych.        

W zależności od funkcji oraz przeznaczenia zaproponowano materiały pod-

kreślające ich specyfikę .


