
DWUETAPOWY, STUDIALNO-REALIZACYJNY KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY                                                                                                    

na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu  

dla Fazy A i Fazy B inwestycji pn. „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego  
przy ul. Bednarskiej 2/4 ” (Faza A inwestycji realizowana w ramach Programu Wieloletniego pn. 

„Uniwersytet Warszawski 2016-2025”) 

 
Załącznik nr 19a do Regulaminu konkursu 

 

Opis makiety-„matki” na potrzeby 1. etapu konkursu 

 

Makieta-matka, stanowiąca tło dla makiet prac konkursowych, przedstawia w skali 1:500 

teren inwestycji przy ul. Bednarskiej 2/4 w Warszawie, wraz z jego sąsiedztwem. Cała powierzchnia 

pod wkładką, przeznaczona na wkładanie makiet przygotowanych przez uczestników konkursu, jest 

podświetlana od spodu. Prezentowany obszar obejmuje część Powiśla od ulicy Karowej do ulicy 

Grodzkiej, kolonię Mariensztat, Zamek Królewski z Placem Zamkowym oraz odcinek Krakowskiego 

Przedmieścia do Pałacu Prezydenckiego włącznie, aż do zabudowy w rejonie ulic: Miodowej i 

Senatorskiej. 

 

Makieta ukazuje kontekst urbanistyczny: ukształtowanie terenu pokazane jest w formie 

płaskich warstwic, układających się piętrowo co 1m (w skali makiety 2mm). Uskoki między kolejnymi 

poziomami są poprzecinane ciągłą, gładką powierzchnią jezdni, placów i deptaków, przy których 

stoją budynki zredukowane do konceptualnych brył z odwzorowanymi kształtami dachów. Teren 

wykonany jest ze spienionego PVC, budynki natomiast z szarego styroduru. Drzewa na makiecie 

wykonano z cienkich prętów tworzywowych (HIPS) o okrągłym przekroju i maksymalnej średnicy 

1.5mm, tworzących nieskomplikowane rozgałęzienia (zdjęcie w załączniku). Całość jest utrzymana 

w kolorze szarym, NCS S4000-N. Tylko rzeka została przedstawiona jako gładka tafla z 

przejrzystego szkła akrylowego (Plexiglas). 

 

 
Rys.1 Makieta-„matka”- sposób wyjmowania makiet konkursowych przygotowanych przez uczestników 
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Rys.2 Makieta-„matka”- widok całości 

 
Rys.3 Makieta-„matka” 
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Rys.4 Makieta-„matka” 

 
Rys.5 Makieta-„matka”- zbliżenie na podświetlane miejsce wkładania makiet konkursowych 

Wkładka, przedstawiająca pracę konkursową, powinna być wykonana w technologii 

współgrającej z materiałami otoczenia; dokładny obrys i wymiary tego elementu (w mm) znaleźć 

można w załączniku w formacie dwg. Widnieją tam również informacje o sąsiednich warstwicach, 

potrzebne do precyzyjnego wpasowania projektowanego obszaru w makietę-matkę. Wkładka w 

najcieńszym miejscu powinna mieć 6mm grubości, a jej dno powinno być płaskie, tak, by mogła osiąść 

w przygotowanym zagłębieniu. Mechanizm umieszczony w podstawie makiety umożliwia delikatne 
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podważenie wkładki od spodu, dzięki czemu da się ją chwycić za krawędzie i wyjąć bez potrzeby 

stosowania dodatkowych uchwytów.  

Cała powierzchnia pod wkładką jest podświetlana od spodu, co może, ale nie musi, być wykorzystane 

przez uczestników poprzez stworzenie makiet częściowo przepuszczających światło. 

 

 
Rys.6 Izometria otoczenia wkładki na pracę konkursową 
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Rys.7 Wymiary wkładki na pracę konkursową 


