
Ogłoszenie wyników konkursu 

Konkurs został rozstrzygnięty przyznaniem czterech równorzędnych nagród w wysokości 3250 (trzy 
tysiące dwieście pięćdziesiąt) zł brutto każda autorom projektów o numerach: 
– 030819 – autorka: Angelika Pluta (Warszawa) 
– 515253 – autor: Jan Podleśny (Wrocław) 
– 768619 – autor: Jerzy Dobrzański (Rzeszów). 
– 772233 – autorka: Gabriela Bartczak (Warszawa) 

Odmienny od pierwotnie założonego podział funduszu nagród i wyróżnień przez sąd konkursowy 
wynika z wysokiego poziomu prac. Jury jest przekonane, że wybór jednego z nich do wdrożenia 
wymaga porównania prototypów wszystkich nagrodzonych prac. Organizatorzy konkursu podjęli więc 
decyzję o przetestowaniu i dyskusji nad zastosowaniem projektów w rzeczywistym kontekście 
funkcjonalno-krajobrazowym. 

W przypadku, gdy kwota zabezpieczona na wykonanie prototypów okaże się niewystarczająca, 
wykonanie części z nich zostanie odroczone w czasie, do momentu pozyskania dodatkowych środków 
finansowych. Przetestowanie prototypów w przestrzeni pozwoli na podjęcie bardziej świadomej 
decyzji odnośnie tego, który z projektów ostatecznie zostanie wdrożony w Lublinie. 

Jednocześnie Organizator konkursu i Zamawiający chętnie przyjmą od laureatów konkursu 
ewentualne sugestie dotyczące sposobu i wykonawcy prototypów w oparciu o ich projekty, 
pozwalających uzyskać wysoką jakość przy niskich kosztach. 

Sprawozdanie z obrad sądu konkursowego  

Sąd konkursowy zebrał się w dniu 4 października 2019 r. w składzie: Paweł Adamiec, Kamila 
Boguszewska, Michał Gdak, Hanna Pawlikowska, Jerzy Porębski, Paulina Sito, Marcin Skrzypek, 
Hubert Trammer. 
Skład sądu został zmieniony w stosunku do określonego w Warunkach Konkursu, gdyż Katarzyna 
Szczypior i Szymon Pietrasiewicz z ważnych względów osobistych nie mogli uczestniczyć w jego 
pracach. W związku z tym na ich miejsce do składu sądu konkursowego został powołany Marcin 
Skrzypek – współzałożyciel Forum Kultury Przestrzeni w Lublinie, anglista, muzyk Orkiestry Świętego 
Mikołaja, pracownik Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie. 

Na konkurs wpłynęło 45 projektów. Sąd rozpoczął pracę o godz. 11:20. Pierwsza część prac do godz. 
12:50 upłynęła na indywidualnym zapoznawaniu się przez sędziów ze złożonymi na konkurs 
projektami. Jednocześnie projekty zostały dodatkowo oznaczone numerami roboczymi od 101 do 
145. Następnie sędziowie dokonali typowania prac do szczegółowego rozpatrzenia według zasady, że 
każdy projekt wskazany przez kogokolwiek będzie przedmiotem analizy i dyskusji. W związku z tym w 
tej rundzie nie była liczona liczba wskazań na poszczególne projekty.  
W ten sposób wskazane zostało 21 projektów: 030819 (110), 068732 (140), 101216 (102), 121509 
(143), 270993 (131), 282122 (138), 284207 (137), 303132 (141), 397201 (111), 458765 (136), 515253 
(107), 668228 (128), 701612 (124), 768619 (109), 772233 (142), 789101 (101), 976338 (120). 
Następnie wszystkie te prace zostały poddane wspólnej analizie i dyskusji pomiędzy członkami sądu 
konkursowego, która trwała do godziny 14:30. 



Następnie sędziowie wskazali prace do grupy do rozważania do przyznania nagród i wyróżnień. Każdy 
z sędziów wskazywał dowolną liczbę projektów i dla wstępnego sondażowego rozeznania była 
odnotowywana liczba prac wskazywanych przez każdego z sędziów.  Wskazania uzyskało wówczas 
sześć projektów. Projekt 030819 (110) wskazało sześć osób, projekt 121509 (143) wskazały cztery 
osoby, 180994, projekt 180994 (122) wskazały dwie osoby, projekt 515253 (107) wskazały cztery 
osoby, projekt 768619 (109) wskazały cztery osoby, projekt 772233 (142) wskazało siedem osób.  
Następnie projekty te zostały poddane łącznej dyskusji pod kątem wskazania do nagród i wyróżnień.  

Po wstępnej dyskusji z grupy został wyeliminowany projekt 180994 (122) i pojawiła się propozycja 
zmiany podziały nagród i wyróżnień tak by przyznać jedną nagrodę i cztery wyróżnienia. 

Następnie sąd konkursowy rozpoczął wymianę zdań odnośnie tego które z projektów winien być 
nagrodzony, zaś które winne być wyróżnione. Zarysowały się dwa kierunki spojrzenia. Część sądu 
konkursowego skłaniała się ku nagrodzeniu któregoś z projektów proponujących nowe podejście do 
problemu – 515253 (107), 768619 (109), zaś część ku nagrodzeniu któregoś z projektów 
rozwiązujących problem ochrony terenu zielonego przed samochodami w bardziej klasyczny sposób – 
030819 (110), 772233 (142). W toku dalszej dyskusji okazało się, iż każda z obu grup dość mocno 
obstaje przy swoim punkcie widzenia. Wówczas padła propozycja, aby przyznać nagrody czterem 
pracom i owe cztery prace skierować do wykonania prototypu i dopiero po zebraniu doświadczeń z 
prototypami oraz dyskusji społecznej podjąć decyzję, który z projektów będzie realizowany na szerszą 
skalę, z dopuszczeniem możliwości realizacji różnych projektów w różnych miejscach Lublina. 
Propozycja wywołała dyskusję. Wśród argumentów, które w niej padły, pojawiło się stwierdzenie 
wskazujące na fakt, że prototypowanie większej liczby projektów i dyskusja nad nimi w oparciu o 
doświadczenia z ich eksploatacji może mieć wielki walor partycypacyjny, a także stać się okazją do 
promocji miasta.  

Po dalszej dyskusji, o godzinie 15:45 przeprowadzono głosowanie: 

Sześć głosów uzyskała propozycja podziału puli nagród i wyróżnień na cztery równorzędne nagrody w 
wysokości po 3250 (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) zł brutto dla autorów projektów 030819 (110), 
515253 (107), 768619 (109) , 772233 (142). Jeden głos uzyskała propozycja przyznania trzech nagród 
równorzędnych w wysokości 4000 (czterech) tysięcy zł brutto dla autorów projektów 030819 (110), 
515253 (107), 772233 (142), oraz wyróżnienia w wysokości 1000 (tysiąc) zł brutto dla autora lub 
autorów projektu 768619 (109). Jeden głos uzyskała propozycja przyznania dwóch nagród głównych 
w wysokości po 5500 (pięć tysięcy pięćset) zł brutto dla projektów 772233 (142) i 030819 (110) oraz 
dwóch wyróżnień po 1000 (tysiąc) zł brutto dla projektów 515253 (107) i 768619 (109) 

W ten sposób konkurs został rozstrzygnięty przyznaniem czterech równorzędnych nagród w 
wysokości po 3250 (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) zł brutto dla autorów projektów 030819 (110), 
515253 (107), 768619 (109), 772233 (142).  

Sąd konkursowy rekomenduje opracowanie i wykonanie prototypów na podstawie wszystkich 
czterech nagrodzonych projektów, a następnie w oparciu o doświadczenia z eksploatacji prototypów 
podjęcie decyzji o wyborze jednego lub kilku projektów do seryjnego wdrożenia. 

Po rozstrzygnięciu konkursu zostały otwarte koperty z kartami zgłoszeniowymi zawierającymi 
informacje o ich autorach.  



Autorką pracy 030819 (110) okazała się Angelika Pluta z Warszawy; 

Autorem pacy 515253 (107) okazał się Jan Podleśny z Wrocławia; 

Autorem pracy 768619 (109) okazał się Jerzy Dobrzański z Rzeszowa; 

Autorem pracy 772233 (142) okazała się Gabriela Bartczak z Warszawy; 

Sędziowie stwierdzili, iż autorzy nie mają z żadnym z sędziów relacji powodujących dyskwalifikację ich 
projektów. Następnie sąd konkursowy przystąpił do redagowania opinii o złożonych na konkurs 
pracach, a także zaleceń do prac nagrodzonych. Prace sądu konkursowego zostały zakończone o 
godzinie 18:50. 

Opinie o pracach nagrodzonych: 

• 030819 (110) – nagroda równorzędna 
Praca wybrana do szczegółowego rozpatrzenia, w drugiej rundzie projekt wskazany do 
rozpatrzenia jej do nagród i wyróżnień. 
Uzasadnienie nagrody: 
Nagroda została przyznana, a praca wybrana do fazy prototypowania ze względu na swoją 
elegancką i delikatną formę, której estetyka pasuje do bardzo różnego rodzaju przestrzeni 
miejskich, a także rozwija i podnosi na wyższy poziom już stosowane rozwiązania.  
Zalecenia sądu konkursowego: 
Ze względów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych należy rozważyć modyfikację proporcji – 
podwyższenie (dla lepszej ochrony zieleni przed samochodami) i skrócenie (dla wzmocnienia 
stabilności) podstawowego elementu, a także zmianę wysięgu wspornika. 
 

• 515253 (107) – nagroda równorzędna 
Praca wybrana do szczegółowego rozpatrzenia, w drugiej rundzie projekt wskazany do 
rozpatrzenia jej do nagród i wyróżnień. 

Uzasadnienie nagrody: 
Nagroda została przyznana, a praca wybrana do fazy prototypowania ze względu na swoją 
nietuzinkową formę oraz propozycję interesującego zastosowania kamienia. Wartością 
zaproponowanego rozwiązania jest to, iż nie wymaga ono fundamentowania. Wartościowe 
jest podejście ze stosowaniem obok siebie zarówno samych kamieni, jak i kamieni z 
dodatkowymi elementami. 
Dodatkowe informacje: 
Projekt był przedmiotem długiej dyskusji. Z jednej strony był wysoko oceniany jako 
niestosowane wcześniej rozwiązanie (powiązanie kamienia z formami plastycznymi o różnym 
wykorzystaniu praktycznym) było wskazane jako adekwatne dla Lublina, w pobliżu którego 
znajdują się kamieniołomy. Z drugiej strony pojawiły się wątpliwości odnośnie tego, czy jest 
to rozwiązanie adekwatne w przestrzeni miejskiej. Ostatecznie praca stała się jedną ze 
wskazanych do prototypowania.  
 



Zalecenia sądu konkursowego: 
Dopracowanie wymaga kwestia relacji między kamieniami a montowanymi do nich 
elementami. 

 
• 768619 (109) – nagroda równorzędna  

Praca wybrana do szczegółowego rozpatrzenia, w drugiej rundzie projekt wskazany do 
rozpatrzenia jej do nagród i wyróżnień. 
Uzasadnienie nagrody: 
Nagroda została przyznana, a praca wybrana do fazy prototypowania ze względu na 
wyrazistą i rozpoznawalną formę. Zastosowane rozwiązanie mogłaby stać się elementem 
charakterystycznym dla Lublina. Walorem jest możliwość stosowania jej bez 
fundamentowania. Wątpliwości budzi bezpośrednie odwołanie do książek. Ale de facto 
zaproponowana forma jest dość abstrakcyjna. Daje możliwości różnego wykorzystania. 
Dodatkowe informacje: 
Projekt wzbudził wątpliwości części sądu konkursowego odnośnie tego, czy nie jest to 
rozwiązanie zbyt charakterystyczne, aby mogło być zastosowane w większej ilości miejsc w 
mieście. 
Zalecenia sądu konkursowego: 
Dla zapewnienia stabilności elementów należy rozważyć stosowanie rozwiązania z użyciem 
większej liczby modułów, niż zostało to przedstawione w pracy konkursowej. 
 

• 772233 (142) – nagroda równorzędna  
Praca wybrana do szczegółowego rozpatrzenia, w drugiej rundzie uzyskała siedem wskazań 
do rozpatrzenia jej do nagród i wyróżnień 
Uzasadnienie nagrody: 
Nagroda została przyznana, a praca wybrana do fazy prototypowania ze względu na 
praktyczność i łatwość zastosowania do postawionego w konkursie zadania. Proste 
modularne rozwiązanie.  Nie wymaga fundamentowania. Bardzo mocno wydziela zieleń z 
otaczającej przestrzeni.  
Zalecenia sądu konkursowego: 
Warto rozważyć rozwinięcie pracy poprzez opracowanie kilku wariantów zaproponowanego 
modułu, tak aby dać elastyczność dostosowywania rozwiązania do różnych lokalizacji.  

Opinie o pozostałych pracach: 

1. 068732 (140) – praca wybrana do szczegółowego rozpatrzenia 

Wysoki poziom estetyczny zaproponowanego rozwiązania.  Ze względu na kształty realizacja i 
eksploatacja mogłaby okazać się dość skomplikowana. 

2. 072123 (118) 

Wartościowe pod względem estetycznym rozwiązanie  oparte na układach linek rozpiętych na 
filigranowych konstrukcjach wydaje się nieadekwatną odpowiedzią na problem inwazji samochodów 
na trawniki.



 

3. 080813 (108) 

Interesujący, dobry estetycznie sposób ochrony drzew. Rozwiązanie podobne do zastosowanego w 
jednej z ostatecznie nagrodzonych prac. Tamto rozwiązanie zostało wybrane do dalszego 
rozpatrywania ze względu na większą lekkość w swoim wyrazie. 

4. 099418 (135) 

Interesujące poszukiwania w zakresie nadania wielofunkcyjności i interesującej formy słupkom.  
Jednakże uzyskane rozwiązanie nie jest do końca przekonywujące, w szczególności ze względu na 
wprowadzenie rowerów w przestrzeń trawników. 

5. 101216 (102) – praca wybrana do szczegółowego rozpatrzenia 

Interesująca i dobrze opracowana estetycznie forma. Jednakże, nadawałaby się do zastosowania 
raczej dla nowo kształtowanych zieleńców. Bowiem w przypadku zieleńców istniejących, jak to 
zresztą zostało pokazane na wizualizacji, w większości przypadków jej kształt nie zapewniałby 
ochrony przez rozjeżdżaniem trawników przez samochody. Ekstrudowany kształt musiałby zostać 
wykonany z innych materiałów niż zaproponowany przez autorów projektu beton. 

6. 111111 (145)  

Wartościowe poszukiwania w zakresie sposobów na zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej. 
Ciekawa forma. Jednakże wprowadzona konstrukcja i podsypanie terenu mogłoby niekorzystnie 
wpłynąć na same drzewa. 

7. 112613 (115) – praca wybrana do szczegółowego rozpatrzenia 

Interesująca i wartościowa pod względem teoretycznym propozycja słupków wzbogaconych o domki 
dla pszczół. Duże wątpliwości budzi jednak kwestia funkcjonowania pszczół bezpośrednio w 
przestrzeni ulicy i chodnika. 

8. 121509 (143) – praca wybrana do szczegółowego rozpatrzenia, w drugiej rundzie projekt 
wskazany do rozpatrzenia jej do nagród i wyróżnień 

Elegancka forma słupków. Uznanie części sądu konkursowego, a także krytykę innej części wzbudziła 
rustykalność zastosowanego elementu drewnianego. Być może korzystniej byłoby odsunąć słupki od 
narożnika. 

9. 150219 (123) 

Wartościowa próba wzbogacenia geometrii powierzchni wokół drzew. Jednakże zaproponowane 
rozwiązania wydają się nie do końca korzystne dla samych drzew. 

10. 152473 (125) 

Interesujące poszukiwania formalne i funkcjonalne. Zaproponowane rozwiązanie przez zajęcie i de 
facto zastąpienie dużej części trawnika wokół drzewa wydaje się zbyt inwazyjne.  



 
11. 180994 (122) – praca wybrana do szczegółowego rozpatrzenia, w drugiej rundzie projekt 

wskazany do rozpatrzenia jej do nagród i wyróżnień. 

Wysoka jakość estetyczna. Lekkość, a jednocześnie brak wymagań konieczności inwazyjnego 
fundamentowania.  Ażurowość teoretycznie mogłaby pozwolić na współistnienie z roślinnością. 
Jednakże w praktyce mógłby utrudnić jej pielęgnowanie i kusić do wrzucania w przestrzeń 
trawnika śmieci. 

12. 190787 (133)  

Wysoka jakość estetyczna i ciekawy sposób wkomponowania siedzisk. Wątpliwości budzi zajęcie 
przez konstrukcję osłony dużej części trawnika. 

13. 201612 (119) 

Niewątpliwą wartością pracy jest opracowanie wygrodzeń w oparciu o przetworzone odpady z 
plastiku. Dobry efekt estetyczny.  

14. 220008 (126) 

Rozwiązanie interesujące pod względem formalnym, ale nie do końca właściwe funkcjonalnie. 
Nadawałoby się do nowych, okrągłych trawników, nie zaś do prostokątnych trawników przyulicznych 
czy położonych między miejscami parkingowymi. 

15. 222222 (145)  

Wartościowe poszukiwania w zakresie sposobów na zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej. 
Ciekawa forma. Jednakże wprowadzona konstrukcja i podsypanie terenu mogłoby niekorzystnie 
wpłynąć na same drzewa. 

16. 230211 (127) 

Interesujące poszukiwania funkcjonalne.  Problematyczna mogłaby się okazać relacja ze skrajnią 
ulicy. 

17. 240893 (113) 

Interesujące poszukiwania w kierunku stworzenia nowej formy o inspiracjach roślinnych. Jednakże 
inne zaprezentowane w konkursie rozwiązania wydały się sądowi konkursowemu bardziej 
przekonywujące. 

18. 246101 (117) 

Ciekawy pomysł formalny i funkcjonalny. Jednakże nie stanowi on odpowiedzi na cel konkursu. 
Możliwość przeniesienia przez dwie osoby modułu chroniącego zieleń oznacza, iż kierowcy by je 
przestawiali, tak by przestały im uniemożliwiać parkowanie na trawnikach. 



 
19. 250598 (129) 

Wprowadzenie elementów z palet wpisuje się w ogólnoświatowy, obecny także w Lublinie trend 
stosowania takich konstrukcji. Korzystna możliwość skorzystania z elementów używanych. 
Zaproponowany kształt nie do końca właściwy dla małych trawników wokół drzew. 

20. 270363 (105) 

Walorem pracy jest lekkość zaproponowanego rozwiązania.  Wątpliwości budzi jego ostentacyjna 
estetyka. 

21. 270993 (131) – praca wybrana do szczegółowego rozpatrzenia 

Kompleksowo pomyślany system kubicznie opracowanych modułów. Wartością jest brak 
konieczności fundamentowania. Jednakże ze względu na znaczną rozbudowę układu rozwiązanie 
mogłoby się okazać w przestrzeni miejskiej zbyt dominujące.  

22. 282132 (138) – praca wybrana do szczegółowego rozpatrzenia 

Kompleksowo pomyślany system kubicznie opracowanych modułów. Wartością jest brak 
konieczności fundamentowania. Jednakże ze względu na znaczną rozbudowę układu rozwiązanie 
mogłoby się okazać w przestrzeni miejskiej zbyt dominujące.  

23. 284207 (137) – praca wybrana do szczegółowego rozpatrzenia 

Ciekawy estetycznie pomysł z modułowym sposobem kształtowania. Rozwiązanie nie wymagałoby 
fundamentowania. Jednakże małe wymiary większości spośród modułów mogłyby spowodować, iż 
byłyby one zbyt łatwe do przemieszczania. 

24. 303132 (141) – praca wybrana do szczegółowego rozpatrzenia 

Wartościowa propozycja odnośnie zatrzymywania wody w mieście. Problemem mogłaby jednak stać 
się kwestia zbierania się śmieci. Wielkość zaproponowanej konstrukcji oznacza, że w niektórych 
sytuacjach mogłaby ona oznaczać zbytnią ingerencję w strukturę korzeni drzew. 

25. 357455 (139)  

Interesujące poszukiwania w zakresie nadania wielofunkcyjności i interesującej formy słupkom.  
Jednakże uzyskane rozwiązanie nie jest do końca przekonywujące. W szczególności ze względu na 
wymiary zaproponowanych w słupkach donic. 

26. 379254 (121) 

Prosta minimalistyczna forma zapewnia możliwość różnorodnego stosowanie. Jednakże inne projekty 
oparte na drobnych powtarzalnych modułach wydały się sądowi konkursowemu bardziej 
przekonywujące. 

27. 397201 (111) – praca wybrana do szczegółowego rozpatrzenia 



Wartościowa propozycja zdefiniowania na nowo roli słupków w mieście i odczarowania ich złego 
odbioru. Trzymilimetrowej grubości blacha w przestrzeni miejskiej mogłaby być niebezpiecznie ostra, 
miałaby też słabą wytrzymałość. Zastrzeżenia sporej części sądu konkursowego wzbudził obraz ulicy 
ze słupkami budzący skojarzenia z pozamiejską szosą. 

28. 455357 (112) 

Interesujące poszukiwania w zakresie nadania wielofunkcyjności i interesującej formy słupkom.  
Jednakże uzyskane rozwiązanie nie jest do końca przekonywujące, w szczególności ze względu na 
spętanie posadzonych drzew konstrukcją słupków. 

29. 458765 (136) – praca wybrana do szczegółowego rozpatrzenia 

Wysoka jakość estetyczna zaproponowanego rozwiązania. Jednakże kształt krawędzi mógłby 
powodować problemy z potykaniem się i utrzymaniem czystości. 

30. 569192 (134) 

Interesujące poszukiwanie estetyczne. Jednakże zaproponowane rozwiązania są zbyt ukierunkowane 
na kwestie estetyczne a zbyt mało na funkcjonalne. Nie została zapewniona ochrona całego trawnika 
przed rozjeżdżaniem przez samochody. 

31. 601221 (132) 

Wartościowe poszukiwania w zakresie sposobów na zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej. 
Ciekawa forma.  Jednakże wprowadzona konstrukcja i podsypanie terenu mogłoby niekorzystnie 
wpłynąć na same drzewa. 

32. 668228 (128) – praca wybrana do szczegółowego rozpatrzenia 

Prosta i czytelna forma. Korzystny jest brak konieczności fundamentowania. Jednakże 
zaproponowane rozwiązania w zbytnim stopniu wypełniają przestrzeń zieloną wokół drzew. 

33. 668728 (130) 

Bardzo wyrazista forma.  Zastosowana jako standardowe rozwiązanie ochronne w przestrzeni danej 
ulicy mogłaby się okazać zbyt dominująca. 

34. 697302 (116) 

Odmienny niż w innych pracach kierunek poszukiwań. Zaporoponowane rośliny dają wartość 
estetyczną.  Meble i kubiki już mniej. Nie jest to propozycja zapewniająca sposób na zapobieżenie 
rozjeżdżaniu trawników przez samochody. 

35. 701612 (124) – praca wybrana do szczegółowego rozpatrzenia 

Wartością pracy jest czystość modułowego rozwiązania opartego na zmodyfikowanym kształcie 
krawężnika. Realizacja łatwiejsza przy okazji przebudowy chodnika, a trudniejsza przy wprowadzaniu 
w istniejące miejsca. 



 
36. 789101 (101) – praca wybrana do szczegółowego rozpatrzenia 

Interesujące poszukiwania formalne. Czytelne wydzielenie chronionych powierzchni. Zastosowane 
kształty w praktyce wymagałyby znacznych modyfikacji ze względów konstrukcyjnych. Zastrzeżenia 
dużej części sądu konkursowego wybudził estetyczny poziom prezentacji pracy. 

37. 871001 (104) 

Wysoka jakość estetyczna i skuteczne zapobieżenie dostępu do drzew. Wątpliwości budzi 
konieczność wykonywania indywidualnego projektu dla każdego trawnika wokół drzewa. 

38. 872092 (114) 

Interesująca próba reinterpretacji estetyki standardowych elementów betonowych. Efekt budzi 
mieszane uczucia. 

39. 939293 (106) 

Wartościowa propozycja elementu wspomagającego zieleń poprzez jej nawilżanie. Jednakże 
umieszczenie służących temu innowacyjnych elementów bezpośrednio w „strefie rażenia” 
samochodów wydaje się być zbyt ryzykowne. 

40. 976338 (120) – praca wybrana do szczegółowego rozpatrzenia 

Kompleksowo pomyślany system kubicznie opracowanych modułów. Wartością jest brak 
konieczności fundamentowania. Jednakże ze względu na znaczną rozbudowę układu rozwiązanie 
mogłoby się okazać w przestrzeni miejskiej zbyt dominujące.  

41. JK96K5 (103) 

Ciekawe poszukiwania formalne. Jednakże, co zresztą wykazują wizualizacje na planszy konkursowej, 
układy barier w kształcie liter nie są optymalna dla zapewnienia ochrony trawników. 


