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Dotyczy: Konkursu Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN na opracowanie koncepcji 

artystycznej i merytorycznej pomnika Polaków Ratujących Żydów w Ciepielowie 

 

 

Pytanie 1: 

W załączniku nr 10 wskazano graficzne obszar lokalizacji pomnika - czy projektowane 

zagospodarowanie (dojścia, plac lub inne elementy) mogą znajdować się również poza wskazanym 

zakresem? 

Odpowiedź:  

Tak, w załączniku nr 10 zaznaczono w przybliżeniu obszar, w którym powinna znajdować się 

dominanta lub element centralny pomnika. Nieprzekraczalne granice wyznaczają sąsiednie alejki 

parku. 

 

Pytanie 2: 

Czy Organizator dopuszcza zaprojektowanie dojścia do pomnika również od strony parku? 

Odpowiedź: 

Tak, jest to wręcz oczekiwane. 

 

Pytanie 3: 

W nawiązaniu do zapisów dotyczących zakresu rzeczowego i formy opracowania oraz sposobu 

prezentacji pracy konkursowej (punkt IX. 2. 3): 

a) Model w skali 1:5 – czy w przypadku projektu o charakterze np. liniowym można 

zaprezentować tylko charakterystyczny fragment pracy lub całe założenie w innej skali? W 

przypadku konieczności zachowania skali 1:5 dla całości założenia makieta będzie miała 

nieracjonalnie duże rozmiary. 

b) W przypadku projektu niefiguratywnego – czy detal 1:1 jest obligatoryjny? 

Odpowiedź: 

a) Tak, w przypadku kompozycji liniowej można w formie makiety w skali 1:5 zaprezentować 

jedynie centralny lub charakterystyczny element projektu. W takim przypadku całość 

projektu należy przedstawić w skali pozwalającej na ocenę walorów kompozycji, przy 

założeniu, aby podstawa makiety nie przekraczała granicznego wymiaru 120 cm. 

b) Jeżeli projekt nie zawiera elementu figuratywnego detal w skali 1:1 nie jest obligatoryjny.  

 

Pytanie 4: 

W nawiązaniu do zapisów dotyczących zakresu rzeczowego i formy opracowania oraz sposobu 

prezentacji pracy konkursowej (punkt IX. 2.1): 

„Plansza…. zawierająca: rzut (skala 1:50) rozwinięcia, czyli widoki prostopadłe do każdej ze stron 

pomnika (skala 1:10)…” –  w przypadku gdy proponowana forma pomnikowa w zadanych skalach 

nie mieści się w całości na planszach można ją pokazać w innej skali (dostosowanej do założenia i 

optymalnej czytelności)? 

Odpowiedź: 

Tak, w opisanym przypadku dopuszczamy przeskalowanie widoków i rzutu przy zachowaniu 

czytelności koncepcji. 


