Wyniki konkursu dyplomowego
Wpisany przez Justyna Mirecka
czwartek, 09 sierpnia 2012 14:19

W środę 8 sierpnia w siedzibie Towarzystwa Urbanistów Polskich nastąpiło otwarcie kopert i
ogłoszenie wyników Konkursu o doroczne nagrody TUP za magisterskie prace dyplomowe z
zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej obronione w 2011 roku.

Jury Konkursu przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii "Projektowanie urbanistyczne":
Nagrodę otrzymuje pan Wojciech Jan Fabiński, za pracę pt. "Intensywna zabudowa
wielorodzinna jako fragment miasta, na przykładzie kwartału zabudowy na warszawskiej
Pradze", wykonaną pod kierunkiem prof. nzw. dr hab. inż arch. Joanny Giecewicz na Wydziale
Architektury Politechniki Warszawskiej.

Wyróżnienia otrzymują pan Bartosz Adam Poniatowski, za pracę pt. "Próba ratowania świata
na przykładzie Łodzi", wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Mirosława Wiśniewskiego na
Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, oraz pan
Bartłomiej Marek Hornik
, za pracę pt. "Rzeka w pewnym sensie. Interwencja w przestrzeni wykluczonej w skali makro,
mezo i mikro", wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Ryszarda Nakoniecznego na Wydziale
Architektury Politechniki Śląskiej.

W kategorii "Gospodarka przestrzenna":
Nagrodę otrzymuje pani Ewa Katarzyna Jezienicka, za pracę pt. "Zapomniane miasta studium walorów wybranych osiedli mieszkaniowych z obszaru Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego", wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Krzysztofa Gasidło na
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Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.

Wyróżnienia otrzymują pani Agnieszka Eleonora Turek, za pracę pt. "Rewitalizacja obszarów
poprzemysłowych jako kierunek zrównoważonego rozwoju miast na przykładzie dzielnicy Wola
w Warszawie", wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Małgorzaty Mireckiej na Wydziale
Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, oraz pani
Katarzyna Agata Senczak
, za pracę pt. "Silesia Airea - scenariusz zagospodarowania przestrzennego związanego ze
strefą okołolotniskową MPL w Pyrzowicach", wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Michała
Stangela na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i zapraszamy na ceremonię wręczenia
nagród, która odbędzie się podczas IV Kongresu Urbanistyki Polskiej w Lublinie, w piątek 21
września o godzinie 15:15. Pozostałych autorów zapraszamy do odbioru zgłoszonych prac w
siedzibie TUP przy ul. Lwowskiej 5/100 w Warszawie w godzinach pracy biura, lub po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu i sposobu odbioru.

Sponsorem konkursu jest kancelaria:
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