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Warszawa, 29 sierpnia 2010 r.

KONKURS O DOROCZNE NAGRODY TUP ZA PRACE DYPLOMOWE
Z ZAKRESU URBANISTYKI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
EDYCJA 2010
W dniu 10 sierpnia 2010 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu o doroczne nagrody TUP
za magisterskie prace dyplomowe z zakresu urbanistyki i gospodarki przestrzennej ukończone i
obronione w 2009 roku. Do konkursu zgłoszono 23 prace, w tym jedną pracę licencjacką, która
zgodnie z regulaminem konkursu nie mogła podlegać ocenie.
W tegorocznej edycji konkursu w pracach Sądu Konkursowego uczestniczyli przedstawiciele TUP, SARP, KR IU oraz sponsora nagród kancelarii Clifford Chance:
− przewodniczący
- prof. dr hab. Tadeusz Markowski (prezes TUP)
− sędzia referent
- dr arch. Tomasz Majda (sekretarz generalny TUP)
− członek jury
- prof. dr hab. arch. Nina Juzwa (TUP)
− członek jury
- mgr Bartłomiej Kolipiński (TUP)
− członek jury
- mgr Ludwik Biegański (TUP)
− członek jury
- arch. Anna Boryska (sekretarz generalny SARP)
− członek jury
- dr inż. arch. Elżbieta Muszyńska (KR IU)
− członek jury
- Bartosz Kaniasty (Clifford Chance)
oraz inż. Dominika Lipiec - sekretarz konkursu.
Wśród prac zgłoszonych na konkurs dominowała problematyka rewitalizacji oraz znaczenia i kształtowania przestrzeni publicznych. W wyniku wstępnej oceny Jury uznając, że
zgłaszający nadmiernie sugerują się nazwą kierunku studiów przy wyborze kategorii, co nie
zawsze znajduje odbicie w tematyce prac, postanowiło skorzystać ze swoich regulaminowych
uprawnień i zmienić kategorie dwóch spośród nadesłanych dyplomów. Ostatecznie ocenie poddano 16 prac w kategorii Projektowanie Urbanistyczne i 6 prac w kategorii „Gospodarka Przestrzenna”.
Jury konkursu przyznało dwie nagrody pieniężne po 2 000. zł i dwa wyróżnienia po 500
zł ufundowane przez Kancelarię Clifford Chance.
W KATEGORII „PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE” PRZYZNANO
NAGRODA
TEMAT PRACY:
AUTOR:
PROMOTOR:
UCZELNIA:

Studium śródmiejskiej sieci przestrzeni publicznych w Katowicach
Szymon Wójtowicz
dr hab. prof. Zbigniew Zuziak
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury

Przedmiotem tej dobrze skonstruowanej i logicznie napisanej pracy jest poszukiwanie
modelu spójnego systemu przestrzeni publicznych śródmieścia Katowic. Autor uzupełniając
swym projektem aktualny Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice stawia hipotezę, że
budowanie sieci przestrzeni publicznych może być podstawowym elementem takiej rewitalizacji.
Jury przyznało nagrodę za podjęcie aktualnego tematu, klarowność przekazu i umiejętność przełożenia na decyzje projektowe wyników analiz uzyskanych metodą opisu i wszechstronnej waloryzacji przestrzeni miejskich, którą z powodzeniem stosować można jako jedno z
narzędzi delimitacji obszarów o szczególnym znaczeniu dla powodzenia procesów odnowy
miast.

WYRÓŻNIENIE
TEMAT PRACY:
Zespół zabudowy w porcie rzecznym w kontekście rewitalizacji miasta
Skwierzyna
AUTOR:
Ewelina Janiszewska
PROMOTOR:
prof. arch. Dimitrije Mladenowić,
prof. nzw dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek
UCZELNIA:
Politechnika Poznańska, Wydział Architektury
Czytelnie skonstruowana praca poruszająca problematykę rewitalizacji niewielkiego
ośrodka miejskiego przez wybór inwestycji o znaczeniu strategicznym dla jego struktury. Na
szczególną uwagę zasługuje interesujący sposób świadomego wykorzystania ankiety jako narzędzia wspierającego proces projektowy przez budowę mapy mentalnej miasta.
Wyróżnienie przyznano za warsztatową sprawność przedstawiania problematyki przestrzennej
oraz umiejętność przełożenia badań na temat jakości przestrzeni widzianej oczami mieszkańców na narzędzie projektowe.
W KATEGORII „GOSPODARKA PRZESTRZENNA” PRZYZNANO:
NAGRODA
TEMAT PRACY:

Model ekoturystyki dla Powiatu Pszczyńskiego w ujęciu ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego
Mariusz Gandzel
dr inż. arch. Barbara Stankiewicz
Politechnika Śląska, Wydział Architektury

AUTOR:
PROMOTOR:
UCZELNIA:

Praca podejmuje problematykę rozwoju potencjału gospodarczego regionu, opartego o
walory środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz możliwości prowadzenia spójnej polityki
w skali powiatu.
Efektem przeprowadzonych studiów jest bardzo dobra waloryzacja atrakcyjności turystycznej gmin, zakończona szczegółowymi wytycznymi dla wybranych obszarów.
Nagrodę przyznano za świetny warsztat analityczny oraz profesjonalną prezentację kartograficzną złożonej problematyki.
WYRÓŻNIENIE
TEMAT PRACY:
AUTOR:
PROMOTOR:
UCZELNIA:

Nekropolie jako alternatywna przestrzeń publiczna dla zieleni miejskiej
dużych miast w zaspokajaniu potrzeb wypoczynkowych mieszkańców
Alina Wronka
dr Zbigniew Przygodzki
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Dobrze napisane i mimo swej objętości bardzo interesujące studium uwarunkowań alternatywnego wykorzystania cmentarzy miejskich.
Jak pisze autorka „cmentarz jest szczególną 'księgą dziejów' – zapisem zamożności
mieszkańców oraz ich kulturowej i społecznej tożsamości” - w pracy swej pokazuje, że w „księdze” tej mogą znaleźć miejsce również, na pierwszy rzut oka, zaskakujące zapisy.
Wyróżnienie przyznano za wszechstronne opracowanie niepodejmowanego, a trudnego i
dla wielu ośrodków istotnego tematu.
Wręczenie nagród odbędzie się 16 października 2010 r. o godz. 12.00 w czasie jesiennych Targów Murator EXPO na Torwarze. Będzie ono połączone z ekspozycją nagrodzonych
prac, dostępną dla gości targów w dniach 16-17 października.
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