
PROTOKÓŁ 

Z posiedzenia komisji  
powołanej przez Komitet Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk  

w sprawie Nagrody imienia Marka Witruwiusza 
 

Komisja w składzie:  
prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Gawlikowski 

  prof. zw. dr hab. inż. arch. Jadwiga Roguska 
stwierdza na wstępie, że w zakreślonym terminie do Komisji wpłynęło 7 wniosków o przyznanie 
nagrody z załączonymi publikacjami w formie papierowej oraz jeden wniosek wyłącznie w formie 
elektronicznej. 
 Publikacje w wersji papierowej to w kolejności zgłoszenia: 

• Alicja Szmelter. „Początki Urbanistyki Współczesnej. Doświadczenia zagraniczne a 

środowisko warszawskich urbanistów przełomu XIX i XX wieku”. Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Warszawskiej, 2019 r. 

• Marek Rawecki. „Przestrzeń naznaczona. Piętno w ujęciu urbanistycznym”. 

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2019 r. 

• Zbigniew J. Kamiński. „Podstawy planowania przestrzennego. Aspekty teoretyczne”. 

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2020 r. 

• Grzegorz Wojtkun. „Wielka Szczecińska Przestrzeń. Geneza i Tło”. Wydawnictwo 

Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2020 r. 

• „Czasopismo Przestrzeń i Forma, publikacje w tomach 41,42,43 i 44 z roku 2020”. 

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 

2020 r. 

• Łukasz Bugalski. „Planty promenady ringi”. Fundacja Terytoria Książki, 2020 r. 

• Jadwiga Urbanik. „1929 WUWA 2019 Wrocławska wystawa Werkbundu”. Muzeum 

Architektury we Wrocławiu, 2019 r. 
 
 Publikacja wyłącznie w wersji elektronicznej to:1  

• wydana na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pod redakcją dr hab. inż. 

arch. Anny Bać:  
„Architektura energoaktywna po 2021. Tom 1. Zagadnienia architektoniczno-budowlane” 
https://www.dbc.wroc.pl/publication/146564  
oraz „Architektura energoaktywna po 2021. Tom 2. Zagadnienia instalacyjno-projektowe” 
https://www.dbc.wroc.pl/publication/146565 
Komisja z zadowoleniem stwierdza, że liczba nadesłanych prac świadczy o dużej aktywności 

naukowej środowiska potwierdzonej publikacjami i podkreśla, że merytoryczny poziom nadesłanych 
prac jest wysoki.  

Biorąc powyższe pod uwagę oraz po analizie i dyskusji Komisja postanowiła przyznać 1. dwie 
równorzędne nagrody: 

 
1 Tekst przesłany przez dr hab. Annę Bać. Zgłaszam do konkursu publikację naukową wydaną na Wydziale Architektury Politechniki 

Wrocławskiej w formie on-line. Po rozmowie telefonicznej z Panem Profesorem Sławomirem Gzellem wysyłam linki do dwóch tomów 

publikacji dostępnej w zasobach Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej przy PWr – z uprzejmą prośbą o przesłanie ich do Pana Profesora Andrzeja 

Gawlikowskiego. Zdaję sobie sprawę, że należało przesłać publikację/książkę, niemniej ta została opracowana do wersji elektronicznego PDFa. 

Ponieważ te są dość ciężkie nie załączam ich do maila ufając, że ich ściągnięcie nie nastręczy problemów. Mam też wielką nadzieję, że taka 

forma publikacji nie zdyskwalifikuje jej.  

 

https://www.dbc.wroc.pl/publication/146564?fbclid=IwAR0cuyW2RzYKNPO_lBjehpfczYva5kFZm6N8PpAU1DvkjSb-DqrQZeFiaEs
https://www.dbc.wroc.pl/publication/146565


• Alicji Szmelter za monografię pt.: „Początki Urbanistyki Współczesnej. 

Doświadczenia zagraniczne a środowisko warszawskich urbanistów przełomu XIX i 

XX wieku” wydaną przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej w 2019 

roku. 

Nagrodę przyznano za wysoki poziom merytoryczny pracy, a szczególnie za dotarcie 

do trudno dostępnych źródeł w rosyjskich archiwach i literaturze naukowej oraz 

udostępnienie ich poprzez publikację. Pozwoliło to uzupełnić wiedzę o wpływie 

europejskich osiągnięć urbanistyki na projekty i realizacje w Polsce. 

• Jadwidze Urbanik za monografię pt.: „1929 WUWA 2019 Wrocławska wystawa 

Werkbundu” wydaną przez Muzeum Architektury we Wrocławiu w 2019 roku. 

Nagrodę przyznano za wysoki poziom merytoryczny pracy ukazującej ważne 

osiągnięcie w architekturze XX wieku oraz przedstawienie genezy i miejsca 

wzorcowego osiedla Werkbundu wśród innych osiedli tego typu w Europie przed II 

Wojną Światową, w Niemczech, Szwajcarii, Austrii i Czechach. Monografia została 

opracowana wzorowo pod względem naukowym, a podkreślenia wymaga znakomita 

forma edytorska co jest bezspornie zasługą Autorki i Wydawcy. 

 
Ponadto, biorąc pod uwagę wysoki poziom nadesłanych prac Komisja postanowiła przyznać  

2. wyróżnienie: 

• Łukaszowi Bugalskiemu za monografię pt.: „Planty promenady ringi” wydana przez  

Fundację Terytoria Książki w 2020 roku. 

Wyróżnienie przyznano za wzorowe pod względem naukowym rozwinięcie tematyki 

podjętej w wykonanej pod kierunkiem Piotra Lorensa i obronionej na Wydziale 

Architektury Politechniki Gdańskiej rozprawy doktorskiej. 
 

 
W Warszawie, 18 maja 2021 roku 
 

Komisja w składzie:  
prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Gawlikowski 

  prof. zw. dr hab. inż. arch. Jadwiga Roguska 
 


