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52 EDYCJA KONKURSU O DOROCZNE NAGRODY TUP ZA PRACE DYPLOMOWE
Z ZAKRESU URBANISTYKI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Informacja prasowa
7 sierpnia br. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu o doroczne nagrody TUP za magisterskie
prace dyplomowe z zakresu urbanistyki i gospodarki przestrzennej ukończone i obronione w
2006 roku. Tegoroczna edycja cieszyła się rekordowym zainteresowaniem – do konkursu
zgłoszono 13 prac w kategorii „Gospodarka Przestrzenna” oraz 21 w kategorii „Projektowanie
Urbanistyczne” – w sumie ponad 220 plansz oraz prawie 4 000 stron tekstu. Podkreślić trzeba
na ogół wysoki poziom opracowań, w znacznej mierze posiadających duŜe moŜliwości ich
praktycznego zastosowania. Zwracał uwagę takŜe w niektórych przypadkach wybór
obszernych i złoŜonych tematów wymagających ogromnego wkładu pracy w jak najlepsze,
czytelne ich zaprezentowanie.
Sąd Konkursowy w składzie:
− przewodniczący
- prof. dr hab. Tadeusz Markowski (prezes TUP)
− sędzia referent
- dr inŜ. arch. Tomasz Majda (sekretarz generalny TUP)
− członek jury
- dr inŜ. GraŜyna Ojrzyńska (TUP)
− członek jury
- mgr inŜ. arch. Eugeniusz Nawrocki (TUP)
− członek jury
- mgr inŜ. arch. Zofia Piękoś (TUP)
− członek jury
- mgr inŜ. arch. Beata Marczak-Wacławek (KR IU)
− członek jury
- mgr inŜ. arch. Dariusz Hyc (SARP)
− członek jury
- mgr Ludwik Biegański (miesięcznik Urbanista)
oraz sekretarz Jury - mgr inŜ. Judyta Wesołowska.
przyznał dwie nagrody, ufundowane przez firmę ORCO Property Group oraz cztery
wyróŜnienia honorowe. W kaŜdej kategorii przed ostateczną decyzją zakwalifikowano pięć
wyróŜniających się poziomem prac. Stąd teŜ sąd konkursowy zdecydował o dodatkowym
uhonorowaniu wysiłku dyplomantów przez podanie do publicznej wiadomości informacji o tzw.
pracach zauwaŜonych przez sąd. Do tego grona zaliczono cztery prace.

W KATEGORII „PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE” PRZYZNANO
Nagroda:
Kampus Akademii Świętokrzyskiej
AUTOR: Olga Maria MYSZKIEWICZ
PROMOTOR: dr inŜ. arch. Ewa PACHOWSKA
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
ZAKŁAD ELEMENTÓW KOMPOZYCJI URBANISTYCZNEJ
Nagrodę przyznano za stworzenie projektu zróŜnicowanego i jednocześnie spójnego
przestrzennie kompleksu uniwersyteckiego, bardzo dobrze wpisanego w otoczenie. Wzorowo
przeprowadzony został proces projektowy od wielkoskalarnych analiz zaleŜności wpływu
realizacji kampusu na miasto i uwarunkowań lokalizacyjnych, aŜ do szczegółowego projektu
architektonicznego.

WyróŜnienie I
Koncepcja stref pieszych w Gdańsku
AUTOR: Agnieszka Magdalena DUREJKO
PROMOTOR: dr inŜ. arch. Daniel ZAŁUSKI
POLITECHNIKA GDAŃSKA
WyróŜnienie przyznano za świadomą i popartą wnikliwymi badaniami wypowiedź na temat
przestrzeni publicznych. Przedstawiona w pracy metoda analiz, której wynikiem jest bogaty i
czytelnie przedstawiony projekt atrakcyjnej przestrzeni publicznej, powinna znaleźć szersze
zastosowanie w praktyce projektowej.

WyróŜnienie II
„Przystanek Koszalin” - rewitalizacja zespołu zabudowy usługowo-mieszkaniowej z
uwzględnieniem Dworca PKP i PKS w Koszalinie
AUTOR: Wojciech MUDROW
PROMOTOR: dr inŜ. arch. Marian WEIGT profesor Politechniki Poznańskiej
POLITECHNIKA POZNAŃSKA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
WyróŜnienie przyznano za interesujący projekt przekształceń strefy centralnej miasta, bazujący
na trafnych decyzjach funkcjonalno-przestrzennych. Strategię rewitalizacji zaproponowano dla
poprawnie zdelimitowanego obszaru, określonego odpowiednimi studiami.

Ponadto zauwaŜono dwie prace:
Wieloskalowy proces rewitalizacji miasta Bytomia
AUTOR: Magdalena PAJĄK i Piotr PUSZCZEWICZ
PROMOTOR: dr inŜ. arch. Stanisław LESSEAR
POLITECHNIKA ŚLĄSKA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
oraz
Zagospodarowanie terenów podmiejskich Berlina Spandau na funkcje mieszkaniowe
AUTOR: Agata Danuta ADAMASZEK
PROMOTOR: dr inŜ. arch. Szymon OPANIA
POLITECHNIKA ŚLĄSKA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

W KATEGORII „GOSPODARKA PRZESTRZENNA” PRZYZNANO:
Nagroda
Ocena funkcjonowania przyrodniczego terenów osiedli mieszkaniowych na potrzeby
kształtowania krajobrazu, na przykładzie fragmentów osiedli „Koło” i „Na Skraju” w
Warszawie
AUTOR: Aleksandra NIEBRZYDOWSKA
PROMOTOR: dr nauk rolniczych Ewa KALISZUK
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
Nagrodę przyznano za walory uŜytkowe pracy, wskazującej środki poprawy niekorzystnych
warunków środowiska przyrodniczego oraz sposoby monitorowania zachodzących w nim
zmian w typowej dla krajobrazu miejskiego zabudowie wielorodzinnej. Zastosowana w
opracowaniu metoda badań podsystemów: biologicznego, hydrologicznego i klimatycznego
moŜe być, z powodzeniem, stosowana w praktyce planistycznej.
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WyróŜnienie I
Wrocławskie ścieŜki rowerowe. Projekt miejskiej sieci infrastruktury rowerowej.
AUTOR: Tomasz SMOLIŃSKI
PROMOTOR: dr inŜ. arch. Jacek BARSKI
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
KATEDRA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
WyróŜnienie przyznano za systemowy i interesujący metodologicznie projekt sieci
infrastruktury rowerowej, wykorzystujący doświadczenia miast w społeczeństwach o
ugruntowanej tradycji tego rodzaju komunikacji.
WyróŜnienie II
Obiekty przemysłowe jako element zagospodarowania strefy śródmiejskiej Łodzi
AUTOR: Dariusz KIEDRZYŃSKI
PROMOTOR: dr Stanisław KOZŁOWSKI
UNIWERSYTET ŁÓDZKI
WyróŜnienie przyznano za aktualność tematu i wagę opracowania. Klarownie pokazany na
konkretnych przykładach fakt kolizji nowych technologii ze starymi, często objętymi ochroną
prawną, obiektami i związany z tym exodus zakładów przemysłowych z centrów miast,
wyraźnie sygnalizuje problem, z którym wkrótce będą musiały zmierzyć się władze miasta.
Ponadto zauwaŜono dwie prace:
Optymalna wielkość ośrodków komunikacji miejskiej w mieście średniej wielkości
AUTOR: Bartłomiej MIKULSKI
PROMOTOR: prof. dr hab. inŜ. arch. Tadeusz ZIPSER
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
KATEDRA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
oraz
Ochrona wartości wizualnych krajobrazu w procedurze ocen oddziaływania inwestycji
na środowisko w Polsce i Anglii
AUTOR: Hanna BERNAT
PROMOTOR: dr Renata GIEDYCH
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
KATEDRA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 22 września br. o godz. 14.00 na hali Torwar w
Warszawie w czasie Targów NASZ DOM – NASZE MIESZKANIE organizowanych przez
firmę Murator-EXPO. Targom będzie towarzyszyć ekspozycja prac nagrodzonych i
wyróŜnionych.
Serdecznie zapraszamy!

Organizator:

Sponsor konkursu:
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