TOWARZYSTWO URBANISTÓW POLSKICH
ROK ZAŁOŻENIA 1923
SOCIETY OF POLISH TOWN PLANNERS – SOCIÉTÉ DES URBANISTES POLONAIS
ul. Lwowska 5/100, 00-660 Warszawa, tel./fax: 22 8759756, tel: 22 8758724, email: zg@tup.org.pl www.tup.org.pl

KONKURS O DOROCZNE NAGRODY TUP ZA PRACE DYPLOMOWE
Z ZAKRESU URBANISTYKI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
ukończone i obronione w 2007 roku
Informacja prasowa
7 maja br. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu o doroczne nagrody TUP za magisterskie prace
dyplomowe z zakresu urbanistyki i gospodarki przestrzennej ukończone i obronione w 2007
roku. Do konkursu zgłoszono 25 prac, w tym 11 prac w kategorii „Gospodarka Przestrzenna”
oraz 14 w kategorii „Projektowanie Urbanistyczne”. Zagadnieniem, które w tegorocznej edycji
konkursu było najliczniej reprezentowane była, szeroko rozumiana i różnie interpretowana
rewitalizacja. Zwraca także uwagę zwiększająca się liczba opracowań wykonywanych przez
zespoły autorskie, liczące nawet 3 członków. Niestety zauważyć należy również przy, na ogół
wysokim poziomie opracowań, większą ilość prac, w których wyniki bardzo dobrych analiz nie
znajdują zastosowania w przyjętych rozwiązaniach projektowych.
Sąd Konkursowy w składzie:
−

przewodniczący

- prof. dr hab. Tadeusz Markowski (prezes TUP)

−

sędzia referent

- dr inż. arch. Tomasz Majda (sekretarz generalny TUP)

−

członek jury

- prof. dr arch. Nina Juzwa (TUP)

−

członek jury

- mgr inż. arch. Elżbieta Kraszewska (TUP)

−

członek jury

- mgr inż. arch. Eugeniusz Nawrocki (TUP)

−

członek jury

- mgr inż. arch. mgr Barbara Pujdak (TUP)

−

członek jury

- mgr Elżbieta Gończ (TUP)

−

członek jury

- mgr Bartłomiej Kolipiński (TUP)

−

członek jury

- mgr inż. arch. Beata Marczak-Wacławek (KR IU)

−

członek jury

- mgr inż. arch. Paweł Grodzicki (SARP)

−

członek jury

- mgr Ludwik Biegański (miesięcznik Urbanista)

oraz sekretarz Jury - mgr inż. Judyta Wesołowska.
przyznał dwie nagrody, oraz cztery wyróżnienia. Ponadto jury zdyskwalifikowało dwie prace,
jako niespełniające wymogów regulaminowych – jedną pracę licencjacką oraz jedną,
nadesłaną wyłącznie w wersji elektronicznej, z nie usuniętymi informacjami o autorze.

W KATEGORII „PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE” PRZYZNANO

Nagroda:
Studium zagospodarowania przestrzennego historycznego centrum Góry Kalwarii.
AUTOR:
Adrianna Barbara Cieślak
PROMOTOR:
mgr inż. arch. Barbara Brzezińska-Kwaśny
INSTYTUT ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
Nagrodę przyznano za profesjonalny warsztat urbanistyczny. Wzorowo przeprowadzony został
proces projektowy od bardzo dobrze udokumentowanych i wielowątkowych analiz w skali
miasta, poprzez jasno sformułowane, wynikające z tych analiz, wytyczne do przekształceń oraz
poprawnie skonstruowany plan miejscowy, aż do szczegółowego projektu zagospodarowania
dwóch kluczowych dla tożsamości miasta przestrzeni publicznych.

Wyróżnienie I
Studium możliwości rozwoju przestrzeni publicznych Centrum Warszawy.
AUTOR:
Piotr Paweł Fedak
PROMOTOR:
dr inż. arch. Krzysztof Domaradzki
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
Wyróżnienie przyznano za dojrzałą wypowiedź na temat przestrzeni publicznych
krystalizujących układ centrum miasta, którego poważnym niedostatkiem jest brak, dającego
się łatwo zdefiniować centrum. Uzyskana złożona struktura przestrzeni publicznych została
przedstawiona w sposób czytelny, dzięki czemu poza walorem teoretycznych analiz, których
metodyka może znaleźć zastosowanie w wyznaczaniu, wymaganych przez ustawę o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przestrzeni publicznych, zyskała także walor
narzędzia marketingowego.

Wyróżnienie II
Koncepcja rewitalizacji przestrzenno-krajobrazowej we wsi Wierzenica.
AUTOR:
Sylwia Pyziak
PROMOTOR:
dr inż. arch. Elżbieta Raszeja
AKADEMIA ROLNICZA IN. AUGUSTA CISZEWSKIEGO W POZNANIU
Wyróżnienie przyznano za interesujące podejście do możliwości rozwoju wsi, w oparciu o jej
walory krajobrazowe, ale z uwzględnieniem uwarunkowań społeczno-gospodarczych.
Przedstawiona w pracy metoda analiz, której wynikiem jest koncepcja ochrony i kształtowania
krajobrazu wsi oraz zagospodarowania wybranych jej fragmentów może znaleźć szersze
zastosowanie w praktyce projektowej.

2

W KATEGORII „GOSPODARKA PRZESTRZENNA” PRZYZNANO:
Nagroda
Zastosowanie narzędzi symulacyjnych do wskazania lokalizacji centrów logistycznych
na Dolnym Śląsku.
AUTOR: Lidia Dudziec
PROMOTOR: dr inż. Magdalena Mlek
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
Nagrodę przyznano za walory użytkowe pracy, wskazującej strategię postępowania przy
ocenie atrakcyjności lokalizacji dla sytuowania regionalnych i międzynarodowych centrów
logistycznych. Wskazane w opracowaniu metody symulacyjne mogą być, z powodzeniem,
stosowane w praktyce planistycznej.
Wyróżnienie I
Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich.
AUTOR:
Ewa Malwina Boryczka
PROMOTOR:
prof. zw. dr hab. Elżbieta Kryńska
UNIWERSYTET ŁÓDZKI
Wyróżnienie przyznano za wszechstronne ujęcie problemu rewitalizacji. W interesująco
napisanej i logicznie skonstruowanej pracy powołano się zarówno na badania, jak i na
realizacje urbanistyczne, ukazując różnice pojęć, dotyczących tej problematyki, występujące w
Europie i Stanach Zjednoczonych.
Wyróżnienie II
Analiza przestrzennych i infrastrukturalnych powiązań
otaczającymi gminami.
AUTOR:
Maciej Lechniak
PROMOTOR:
prof. dr hab. Andrzej Mizgajski
UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU

miedzy

Poznaniem

a

Wyróżnienie przyznano za rzetelne studium, dotyczące struktury użytkowania terenów oraz
elementów infrastruktury technicznej łączącej Poznań z gminami otaczającymi miasto.
Wykonane analizy posłużyły przebadaniu koncepcji zarządzania i delimitacji Poznańskiego
Obszaru Metropolitalnego.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 11 października br. na hali Torwar w
Warszawie w czasie Targów NASZ DOM – NASZE MIESZKANIE organizowanych przez
firmę Murator-EXPO. Targom będzie towarzyszyć ekspozycja prac nagrodzonych i
wyróżnionych.
Serdecznie zapraszamy!
Organizator:

Patron medialny:
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