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PRACA NR: 22TO9A -  2002 głosy internautów, 441 punktów od Komisji Konkursowej 

 
Autorzy: Justyna Wójcik i Paweł Przybyła z Bydgoszczy 

 
 

Koncepcji #kadr_na_miłość przyświeca myśl stworzenia instalacji artystycznej, będącej atrakcyjnym 

miejscem dla zostawienia pamiątki swojej miłości przez zakochanych, ale również wykreowania formy, 

która będzie elementem identyfikacji miasta oraz atrakcją turystyczną. Dodatkowym aspektem jest 

stworzenie instalacji, która będzie unikatowa, pasująca do miejsca, w którym się znajdzie i stanie się jego 

nierozerwalną częścią. 
Inspiracją dla projektu stały się trzy składowe elementy: 
- Bydgoskie spichrze, które znajdują się również w logo miasta,  
- Znak miłości, jakim w naszej kulturze jest oczywiście symbol serca, 
- Kłódki, czyli element metaforycznie określający trwałość i bezpieczeństwo zakochanych 
Z chęci połączenia wszystkich elementów powstała forma idealnie dopasowana do miasta Bydgoszcz, 

uwzględniająca miłosny charakter bryły oraz jej nadrzędne przeznaczenie - czyli wieszanie kłódek. 

Koncepcja poza możliwością zawieszenia swojej kłódki miłości i wykorzystania już istniejących kłódek to 

forma, która swoimi walorami estetycznymi będzie ubogacać miejsca, w których się znajdzie i uwzględnia 

również dodatkową funkcję, czyli tworzenie naturalnych kadrów zwracających uwagę na piękno panoramy 

bydgoskiej. Poprzez ciekawe rozwiązanie formy instalacji zostały stworzone miejsca, w których zakochane 

pary mogą stanąć i zrobić sobie zdjęcie na tle bydgoskich bulwarów. To nie tylko doskonały pomysł na 

promocję miasta, ale również na aktywizację młodych ludzi i zaciekawienie ich nowym trendem w formie 

pamiątki z Bydgoszczy z Kadrem Na Miłość. 

Szczegóły: 
https://www.bydgoszcz.pl/fileadmin/multimedia/promocja/Klodki/22T09A_wizualizacja_i_schemat.pdf 

https://www.bydgoszcz.pl/fileadmin/multimedia/promocja/Klodki/22T09A_wizualizacja_i_schemat.pdf


PRACA NR: AKA321 - 917 głosów internautów, 261 punktów od Komisji Konkursowej 

Autor: Maciej Nitka z  Sopotu 
 

 
 

 
Bydgoszcz, będąc stale rozwijającym się miastem, potrzebuje charakterystycznego elementu w przestrzeni 

publicznej, który w sposób prosty zapadnie w pamięć odwiedzających jak i mieszkańców. 
Koncepcja, inspirując się znanymi miastami Europy, zakłada stworzenie ażurowego napisu „BYDGOSZCZ”, 

który jako jedyny będzie tworzony wraz z mieszkańcami i turystami, tworząc napis, zostawią coś po sobie – 

KŁÓDKĘ, która zawieszona będzie elementem napisu. 
Będzie to pierwszy tego typu napis przestrzenny wykorzystujący kłódki, zawieszone na ażurowej 

konstrukcji. 

Szczegóły: 

https://www.bydgoszcz.pl/fileadmin/multimedia/promocja/Klodki/czesc_opisowa_aka321.pdf 

https://www.bydgoszcz.pl/fileadmin/multimedia/promocja/Klodki/czesc_graficzna_aka321.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bydgoszcz.pl/fileadmin/multimedia/promocja/Klodki/czesc_opisowa_aka321.pdf
https://www.bydgoszcz.pl/fileadmin/multimedia/promocja/Klodki/czesc_graficzna_aka321.pdf


PRACA NR: VH9A74 - 759 głosów internautów, 300 głosów Komisji Konkursowej 

 
Autor: Kinga Turczyńska z Poznania   
 

 

 
 

 

 

 

 
Instalację artystyczną tworzy napis BYDGOSZCZ, ułożony z liter o wysokości 180 cm oraz głębokości 50 
cm. Proponowana forma oprócz promocji miasta może być alternatywnym miejscem na wieszanie kłódek 
zakochanych. Wewnątrz znaków zamocowane są stalowe liny z pętlami o przekroju 10 mm, połączone za 
pomocą śrub oczkowych. Takie rozwiązanie pozwala na zamontowanie już zawieszonych na moście 
kłódek. Napis wykonany jest z 10 mm blachy ocynkowanej malowanej proszkowo. Tworzy ona kontur dla 
trójwymiarowych brył. Oświetlenie schowane jest za mleczną pleksi, wypełniającą obrys znaków. 
zabezpiecza to przed uszkodzeniami i aktami wandalizmu. Pierwsze trzy litery są w kolorach nawiązujących 
do herbu Miasta Bydgoszczy, pozostałe -w odcieniu grafitowym. 
Szczegóły: 
 https://www.bydgoszcz.pl/fileadmin/multimedia/promocja/Klodki/VH9A7U_PLANSZA.pdf 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bydgoszcz.pl/fileadmin/multimedia/promocja/Klodki/VH9A7U_PLANSZA.pdf


PRACA NR: 22K5GA - 483 głosy internautów, 336 głosów Komisji Konkursowej 

Autor: Kamila Gołąbek z Raniżowa 

 

 

 
 

 
Główną ideą projektu jest zawarcie najbardziej charakterystycznych miejsc Bydgoszczy w instalacji 

artystycznej o formie stelaża służącego do zawieszania na niej kłódek zakochanych. 
Kłódki zawieszane na instalacji będą stopniowo się zagęszczać i stwarzać coraz wyraźniejszą panoramę 

najatrakcyjniejszych budynków Bydgoszczy. 
Obiekt promuje miejsca warte zobaczenia zachęcając jednocześnie do zawieszenia swojej kłódki, 

dołożenia swojej ‘cegiełki’ w procesie tworzenia panoramy. 

 

Szczegóły: 
https://www.bydgoszcz.pl/fileadmin/multimedia/promocja/Klodki/22K5GA_czesc_opisowa.pdf 
https://www.bydgoszcz.pl/fileadmin/multimedia/promocja/Klodki/22K5GA_czesc_graficzna.JPG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bydgoszcz.pl/fileadmin/multimedia/promocja/Klodki/22K5GA_czesc_opisowa.pdf
https://www.bydgoszcz.pl/fileadmin/multimedia/promocja/Klodki/22K5GA_czesc_graficzna.JPG


PRACA NR: B52353 - 233 głosy internautów, 436 punktów od Komisji Konkursowej 

Autor: ABSM Studio Jakub Surówka z Krakowa 

 

 

Koncepcja projektu instalacji artystycznej zakłada stworzenie imitacji ażurowego obrazu wraz z ramą. Ramę 
obrazu, mają stanowić stare kłódki zakochanych, zdjęte przy wymianie przęseł z mostu Jana Kiepury. 
Natomiast część imitująca płótno malarskie, przedstawiające panoramę Miasta stworzoną z obrysu znanych 
budynków, będzie stanowić miejsce na nowe kłódki. 
Projekt zakłada konstrukcję z odkręcanymi ramami, dzięki którym na prętach będzie można zainstalować 
stare kłódki. Sugerowanym miejscem umieszczenia projektu jest zielony skwer przy bulwarach koło mostu 
Bernardyńskiego, tak aby wykorzystać naturalne środowisko, jako tło dla ażurowej formy obrazu. 

 
Szczegóły: 
https://www.bydgoszcz.pl/fileadmin/multimedia/promocja/Klodki/B52353.pdf 
https://www.bydgoszcz.pl/fileadmin/multimedia/promocja/Klodki/B52353_wizualizacja.png 
https://www.bydgoszcz.pl/fileadmin/multimedia/promocja/Klodki/B52353_wizualizacja_2.png  

 

 

 

https://www.bydgoszcz.pl/fileadmin/multimedia/promocja/Klodki/B52353.pdf
https://www.bydgoszcz.pl/fileadmin/multimedia/promocja/Klodki/B52353_wizualizacja.png
https://www.bydgoszcz.pl/fileadmin/multimedia/promocja/Klodki/B52353_wizualizacja_2.png

