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W lutym 2011 r. Komisja Konkursowa Oddziału Szczecińskiego Towarzystwa Urbanistów
Polskich w składzie: mgr inż. arch. Elżbieta Buszyńska, dr inż. arch. Helena Freino, mgr inż.
arch. Maciej Jarzemski, mgr inż. arch. Ilona Łabno dokonała wyboru najlepszych prac
dyplomowych z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego wykonanych w Instytucie
Architektury i Planowania Przestrzennego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2009-2010. Komisja przyznała dwie
nagrody oraz jedno wyróżnienie Szczecińskiego Oddziału TUP.

Nagrody przyznano:

‒ pracy "Koncepcja struktury nadodrzańskiego centrum Szczecina" autorstwa Grzegorza
Kirkiewicza i Szymona Olbrychowskiego wykonanej pod kierunkiem promotor dr inż. arch.
Elżbiety Czekiel-Świtalskiej, konsultowanej z dr hab. art. rzeźb. Jerzym Lipczyńskim za: odważn
ą próbę "przywrócenia Szczecina rzece Odrze" poprzez likwidację kolizyjnych, tranzytowych
tras i węzłów komunikacyjnych, przy jednoczesnej własnej propozycji rozwiązania ruchu
kołowego i pieszego oraz wykorzystania uwolnionych terenów na cele miejskie tj. zabudowę i
atrakcyjne przestrzenie publiczne z dostępem do wody, a także urządzenia turystyki i rekreacji
wodnej. Praca zawiera bardzo ciekawą analizę zależności funkcjonalno-przestrzennych; za
szczególnie cenne uważa się uwzględnienie aspektów społecznych i emocjonalnych w
waloryzacji przestrzeni.

‒ pracy "Koncepcja rewitalizacji centrum Szczecina po połączeniu ul. Wielkopolskiej i Gontyny"
autorstwa Katarzyny Drobny i Łukasza Rożka wykonanej pod kierunkiem promotor dr inż. arch.
Klary Czyńskiej za: wykorzystanie planowanego, nowego połączenia komunikacyjnego w
obrębie zdegradowanej funkcjonalnie i krajobrazowo tkanki miejskiej do jej rekompozycji i
stworzenia spójnej struktury śródmiejskiej o dużej gęstości i różnorodności funkcji, przy
zachowaniu właściwych proporcji między terenami zabudowanymi i terenami zieleni. Praca
wyróżnia się systemowym podejściem do projektowania i dążeniem do zapewnienia łączności
ekologicznej w obrębie obszarów zurbanizowanych, a także kreatywną reinterpretacją historii
poprzez próbę stworzenia klimatu miejskości oraz przywrócenia tradycyjnej roli ulicy miejskiej.

Wyróżnienie przyznano:

‒ pracy "Zespół mieszkaniowy na terenie dzielnicy Żelechowa - projekt zagospodarowania
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przestrzennego" autorstwa Alicji Świtalskiej wykonanej pod kierunkiem promotora dr inż. arch.
Lechosława Czernika za: udaną próbę przejścia z gęsto zabudowanej miejskiej struktury do
niskiej zabudowy luźnej, umiejętne wkomponowanie całości założenia w bogato skonfigurowany
teren oraz dbałość o możliwość identyfikacji z miejscem zamieszkania, a także propozycję
rozwiązań przestrzennych zmierzających do stworzenia wysokiej jakości życia poprzez bogata
ofertę przestrzeni społecznych.

Zdjęcia z rozdania dyplomów
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