


KATEGORIA: Teoretyczna praca magisterska
Nagroda główna
Michał Tomasz Wolszczak 

Dryf miejski. Aktywność człowieka w przestrzeni 
zurbanizowanej

Promotor: dr hab. Krzysztof Gwosdz 
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński

 Uzasadnienie Jury:
Praca jest reprezentatywna dla badań 
behawioralnych i geografii człowieka, 
a jej celem poznawczym jest aktywność 
ludzi w przestrzeni, w tym słabo dotąd 
pogłębiony dryf miejski czyli filozoficzny 
model poruszania się w przestrzeni. 
W wyniku wielostronnych analiz opar-
tych na obserwacji, badaniach społecz-
nych oraz geografii behawioralnej Autor 
osiągnął zamierzony cel swoich badań, 
jakim było zoperacjonalizowanie zja-
wiska dryfu miejskiego i jego zidenty-
fikowanie. Wynikowo potwierdziły one 
występowanie tytułowego zjawiska oraz 
pozwoliły na zdefiniowanie jego elemen-
tów składowych i czynników wpływający 
na jego kształtowanie w przestrzeni. 
 Jury uznało przedłożoną pracę za 
znaczące osiągnięcie naukowe, posia-
dające istotne wartości poznawcze, 
które otwierają nowe obszary badawcze 
w różnych dziedzinach wiedzy i praktyki, 
w tym szczególnie istotne w architek-
turze, urbanistyce i planowaniu prze-
strzennym oraz powiązanych z nimi 
dyscyplin. Nowatorskie elementy pracy 
w pełni uzasadniają werdykt Jury o przy-
znaniu Panu Magistrowi Michałowi 
Tomaszowi Wolszczakowi nagrody 
głównej w tegorocznym konkursie 
Narodowego Instytutu Architektury 
i Urbanistyki w kategorii: Teoretyczna 
praca magisterska.

KATEGORIA: Teoretyczna praca magisterska
Wyróżnienie
Damian Zając 

Wpływ przynależności państwowej Truskawca  
na jego architekturę i układ przestrzenny 

Promotor: dr hab. Rafał Eysmont
Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski

 Uzasadnienie Jury:
Przedmiotem pracy jest ukazanie wpływu 
przynależności państwowej Truskawca na 
architekturę i układ przestrzenny tej miej-
scowości, która od pierwszej połowy XIX w. 
jest jednym z ważniejszych uzdrowisk w tej 
części Europy, a zarazem reprezentatyw-
nym polem obserwacji zmian zachodzących 
w tym regionie. Zmienna przynależność 
państwowa Truskawca jako części kolejno: 
Cesarstwa Austrii, Austro-Wegier, Węgier, 
Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, 
Polski, Związku Radzieckiego i Ukrainy, 
w znaczący sposób wpływała na architek-
turę i układ przestrzenny miasta. Monografia 
Truskawca jest więc historią tego kurortu 
zwizualizowaną w jego zmieniającym się 
pejzażu architektonicznym i przestrzennym, 
który ujawnia mechanizmy politycznego 
sfunkcjonalizowania architektury. 
 W ocenie Jury przedstawiona praca jest 
wartościowym osiągnięciem badawczym 
i wobec tego jednogłośnie zdecydowano 
o przyznaniu Panu Magistrowi Damianowi 
Zającowi wyróżnienia.

KATEGORIA: Teoretyczna praca magisterska
Wyróżnienie
Sergiusz Waluda-Rozmus

Jednostka sąsiedzka 2.0 – możliwości symulo-
wania procesów sieciowych społeczności lokal-
nych poprzez zmiany przestrzenne w zabudowie 
miejskiej na przykładzie osiedla „C” w Tychach

Promotor: dr inż. arch. Marek Janik
Politechnika Śląska w Gliwicach

 Uzasadnienie Jury:
Praca została zainspirowana osobi-
stymi obserwacjami Autora osiedla 
mieszkaniowego w Tychach jako jed-
nostki sąsiedzkiej. Autor postawił pyta-
nie: czy model jednostki sąsiedzkiej 
wypracowany w latach dwudziestych 
XX wieku, przez Clarence’a Perry’ego, 
będący podstawą projektowania miast 
i osiedli w XX wieku, jest jeszcze dzisiaj 
funkcjonalny z punktu widzenia prezen-
towanego w nim determinizmu środo-
wiskowego (według którego planista za 
pomocą struktur urbanistyczno – archi-
tektonicznych jest w stanie kształtować 
postrzeganie, postawy i zachowanie 
mieszkańców). Autor dostrzega założenia 
tego modelu w osiedlu tyskim, ale wska-
zuje, że jako jednostka jest sąsiedzką 
głównie z nazwy. 
 Konstatacja ta jest przedmiotem 
analizy modelu Perry’ego i idei miej-
skiej społeczności lokalnej zwłaszcza 
w kontekście jego użycia w tyskim osie-
dlu budowanym w totalitarnym ustroju. 
Pytanie o etykę, zasadność i legitymi-
zację odgórnego systemu planowania 
pozwala uznać, że modernistyczna figura 
specjalisty – demiurga wyczerpała się, 
zastępowana modelem partycypacyj-
nym. Jednak, jak wykazano w pracy, 
doświadczenia mechanizmu partycypa-
cyjnego ukazują już pierwsze problemy 
wynikające z: niskiego zaangażowania 
mieszkańców, braku dialogu, nawyków 
negocjacyjnych, a także małej innowa-
cyjności projektów. W ocenie jury praca 
ta podejmuje jeden z fundamentalnych 
dzisiaj problemów dotyczących archi-
tektury i jej relacji społecznych. Praca 
w wielu punktach jest nowatorska, 
dlatego w jednogłośnej ocenie Jury, 
w pełni uzasadnia to przyznanie dla Pana 
Magistra Sergiusza Waludy-Rozmusa 
wyróżnienia.



 Uzasadnienie Jury:
Wśród prac podejmujących problem 
rewitalizacji osiedli z wielkiej płyty 
projekt wyróżnia się wielowarstwo-
wym podejściem do tematu ułom-
ności funkcjonalnej, przestrzennej 
i estetycznej istniejących zespołów 
mieszkaniowych zrealizowanych 
w technologiach wielkopłytowych.
 Praca nie skupia się jedynie na 
kwestiach technicznych, ale poprzez 
swoją wielowątkowość tworzy 
ofertę przekształceń, wiodącą do 
stworzenia przestrzeni publicznych 
o cechach pozwalających na zaspo-
kojenie współcześnie rozumianych 
społecznych wartości funkcjono-
wania dużych grup użytkowników. 
Dzięki propozycjom rozwiązań 
komunikacyjnych oraz stworze-
niu miejsc przyjaznych człowie-
kowi realizuje postulat humanizacji 
przestrzeni. Zaproponowane roz-
wiązanie zgodnie z duchem zrów-
noważonego rozwoju nie polega 
jak w wielu innych wypadkach na 
wyburzaniu zastanej tkanki, ale przy 
minimalnych interwencjach zacho-
wuje podmiotowość użytkowni-
ków z perspektywą jej utrzymania 
w przyszłości.
 W projekcie zieleń odgrywa 
rolę istotnego komponentu i razem 
z zaproponowanymi nowymi cią-
gami komunikacji pieszej tworzy 
„uwspólnotowioną” przestrzeń, 
podatną na socjalizację życia 
mieszkańców, dając okazję do 
spotkań, w konsekwencji powo-
dując budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego.

KATEGORIA: Dyplomowa praca projektowa
Nagroda główna
Mateusz Mania

PLANSZA  1 / 5

Promotor: dr hab. inż arch. Magdalena Staniszkis
Wydział Architektury, Politechnika Warszawska

Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty. 
Uzupełnienie struktury funkcjonalno-przestrzennej 
i ukształtowanie lokalnego centrum Chomiczówka  
na warszawskich Bielanach 
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Promotor: dr hab. inż arch. Magdalena Staniszkis
Wydział Architektury, Politechnika Warszawska

Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych z wielkiej 
płyty. Uzupełnienie struktury funkcjonalno-prze-
strzennej i ukształtowanie lokalnego centrum 
Chomiczówka na warszawskich Bielanach 



 Uzasadnienie Jury:
Nierozwiązany problem obecności 
w przestrzeni miejskiej i oczywi-
sta obecność środków komunikacji 
indywidualnej w życiu mieszkań-
ców, daje podstawę do dobrze 
zrealizowanej w projekcie nowej 
formuły przestrzeni rozwiązującej 
w niej obecność samochodów. Daje 
ono również nową propozycje roz-
wiązania przestrzeni, nakierowaną 
na jej współużytkowanie, tworząc 
miejsca o charakterze przestrzeni 
publicznych.
 Przestrzenie te, w przyszłości 
stając się miejscem spotkań miesz-
kańców, przekształcają charakter 
otoczenia zabudowy mieszkaniowej 
z przestrzeni tranzytu ruchu w prze-
strzeń integracji społecznej.
 Projekt jest ciekawą propozy-
cją dla nierozwiązanego do tej pory 
problemu, widzianego jako para-
metr technicznego ruchu i parkowa-
nia samochodów, nadając mu cechę 
dyskursu o problemach społecznych 
interakcji międzyludzkich.
 Zaproponowana w projekcie 
możliwość przyszłego przekształ-
cania parkingów w przestrzenie 
integracji społecznej jest dobrą 
odpowiedzią na pytanie jak zgodnie 
z ideą rozwoju zrównoważonego 
organizować konieczne oprzyrządo-
wanie techniczne. Projekt pokazuje 
również sposoby przewidywania 
przyszłych form użytkowania, sta-
nowiąc przykład fleksybilności 
rozwiązań architektonicznych gwa-
rantujących optymalne użycie sub-
stancji budowlanych w przyszłości.

KATEGORIA: Dyplomowa praca projektowa
Wyróżnienie
Mateusz Niemirski

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell
Wydział Architektury, Politechnika Warszawska

Sieć miastotwórczych parkingów kameralnych jako 
metoda odzyskania charakteru miejskiego ulic na 
przykładzie Warszawy 
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 Uzasadnienie Jury:
Świadomość zmienności potrzeb 
użytkowych jest w projekcie pod-
stawą do poszukiwań rozwiązań 
technicznych pozwalających na 
elastyczne modyfikowanie funkcji 
podążającej w ślad za nową formułą 
życia człowieka. Modułowość zapro-
ponowanego rozwiązania jest przy-
kładem dobrej optymalizacji działań 
inwestycyjnych, które nakierowane 
na realizacje zmieniających się 
potrzeb społeczeństwa, zachowują 
racjonalność ekonomiczną. Nowa 
zaproponowana w projekcie funkcja 
uatrakcyjnia ofertę życia w skupisku 
miejskim i szanuje podmiotowość 
użytkowników, daje podstawy do 
eksponowania potrzeb jako determi-
nant układu przestrzennego.
 Praca szanując reguły projekto-
wania zrównoważonego odpowiada 
wyznaczonemu w dyskursie zawo-
dowym kierunkowi zmian w sposo-
bie wykonywania zawodu architekta 
jako uczestnika ogólnoświatowej 
formy poszukiwania wartości chro-
niących zasoby naturalne.

KATEGORIA: Dyplomowa praca projektowa
Wyróżnienie
Marta Jabłońska

Promotor: dr inż. arch. Małgorzata Sikorska
Wydział Architektury, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

„Praski szew” – projekt wielofunkcyjnej tymczaso-
wej zabudowy uzupełniającej w zwartej tkance  
miejskiej jako element integrujący społeczność  
na Pradze Północ 
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 Uzasadnienie Jury:
Rozpoczęcie procesu rewitalizacji 
od określenia detalu funkcjonal-
nego jest ciekawą próbą podejścia 
do tematu rewitalizacji przestrzeni 
mieszkaniowych, które nie odpowia-
dają współczesnym potrzebom.
 Ciekawa próba budowania kli-
matu umożliwiającego integrację 
mieszkańców w projekcie oparta 
jest o propozycje transponowania 
wartości zastanych, ich przekształ-
cania we współcześnie rozumiany 
charakter przestrzeni z pokazaniem 
go na przykładzie dopracowanego 
detalu architektonicznego. Ten walor 
pracy był powodem przyznania 
wyróżnienia honorowego.

KATEGORIA: Dyplomowa praca projektowa
Wyróżnienie honorowe
Joanna Ryżko

Promotor: dr inż. arch. Grzegorz Rytel
Wydział Architektury, Politechnika Warszawska

Rola świadomości architektonicznej w procesie rewi-
talizacji. Projekt rewitalizacji osiedla WSM Mokotów 
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 Uzasadnienie Jury:
Projekt jest przykładem holistycz-
nego traktowania zagadnień funk-
cjonalnych i przestrzennych dając 
ciekawą propozycję rozwiązania każ-
dego z nich i opiera się pokusie epa-
towania widza podjęciem jedynie 
tematyki rozwiązania tych fragmen-
tów miasta, które z natury nacecho-
wane są mniejszą liczbą problemów.
 Szeroki zakres tematyki projektu 
dowodzi jego charakteru jako pro-
jektu utrzymanego w nurcie rozwią-
zań zrównoważonych.

KATEGORIA: Dyplomowa praca projektowa
Wyróżnienie honorowe
Anna Karbowska, Paula Karpowicz

Promotor: dr inż. arch. Barbara Zin
Wydział Architektury, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Po prostu Węglówka. Rewitalizacja terenów poprze-
mysłowych i adaptacja magazynów na centrum nauki 
w Białymstoku
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