
                                                                                                                        
 
 
Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 
w ramach X Edycji Konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2009 
  
 

1. Przedmiotem XVI posiedzenia WKUA było rozstrzygniecie dorocznego konkursu pn. „Najlepsza 

Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2009”. Na tegoroczną – X edycję Konkursu 

wpłynęły 23 zgłoszenia z 18 gmin. Po zapoznaniu się ze zgłoszeniami dokonano ich wstępnej 

oceny, na podstawie której sporządzono listę 14 realizacji budzących największe zainteresowanie. 

Realizacje te zostały ocenione przez członków WKUA in situ w dniach 29, 30 września 

i 5 października br. Posiedzenie otworzył Pan Andrzej Baksik – Przewodniczący WKUA. 

Następnie Pani Ewa Burchat-Błachuta – Wiceprzewodnicząca WKUA, na podstawie prezentacji 

multimedialnej przedstawiła zgłoszone do Konkursu realizacje. Na początku dyskusji z głosowania 

wyłączono zespół budynków magazynowo-biurowych "Canea" w Cieszynie oraz budynek biurowy 

Hydrobudowa w Mikołowie, jako nie spełniające warunków obiektów użyteczności publicznej. 

W dalszej dyskusji wyłoniono realizacje nominowane do nagród w poszczególnych kategoriach. 

Wzięto pod uwagę także głosy członków WKUA nieobecnych na posiedzeniu, przesłane drogą 

elektroniczną.  

 
2. Realizacje nominowane do nagród w poszczególnych kategoriach: 

 
W kategorii URBANISTYKA:  
 

 Pokazowa Zagroda Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim w Pszczynie  
 

 Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie  
 

 Pasaż Miejski w Katowicach  
 

 Renowacja zieleńca oraz terenów wokół Kościoła Parafialnego w Zabrzu  
 
 W kategorii OBIEKT:  
 

 Strażnica w Katowicach-Szopienicach  
 

 Centrum Dydaktyczno-Naukowe Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu  
 

 Ośrodek Sportów Wodnych MOSiR w Pszczynie  
 
W kategorii MODERNIZACJA:  
 

 Teatr Rozrywki wraz zagospodarowaniem terenu w Chorzowie  
 

3. Na podstawie dalszej dyskusji i jawnego głosowania Jury Konkursu, większością głosów 

przyznało:  

 

 

 



Nagrodę Marszałka Województwa Ślaskiego w kategorii URBANISTYKA pracy pn. „Pokazowa 

Zagroda Żubrów w zabytkowym Parku Pszczyńskim w Pszczynie”, autorstwa Ryszarda Gburka.  

 

Nagrodę przyznano za wykreowanie miejsca o niepowtarzalnym klimacie, dającego zwiedzającym 

radość z obcowania z przyrodą i podkreślającego charakter ziemi pszczyńskiej; za wyważone 

i skromne środki wyrazu adekwatne do funkcji i skali założenia oraz podkreślające kontekst 

miejsca; za wysokie walory humanistyczne i edukacyjne. 

Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w kategorii ARCHITEKTURA przyznano pracy pn. 

„Strażnica W Katowicach-Szopienicach”, arch. arch. Jerzego Domańskiego, Ireneusza Wieszczka 

i Janusza Rączki. Nagrodę przyznano za zakończone sukcesem podporządkowanie architektury 

wymogom funkcjonalno-technologicznym, za wysoki poziom architektoniczny obiektu, za wysoką 

kulturę projektowania i wykonania; za powściągliwą formę i skromny detal wpisujące 

się w kontekst i tradycję miejsca; za stworzenie przestrzeni, która mimo, że nie jest przestrzenią 

komercyjną, daje radość okolicznym mieszkańcom.  

 

Jury Konkursu, jednogłośnie przyznało także Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego 

w kategorii MODERNIZACJA pracy autorstwa arch. arch Jerzego Stożka i Ryszarda Zapolskiego 

pn.” Teatr Rozrywki wraz z zagospodarowaniem terenu w Chorzowie”. Nagrodę przyznano 

za wykreowanie miejsca powszechnie akceptowanego i cieszącego się dużą popularnością wśród 

odwiedzających oraz okolicznych mieszkańców; za wysoki poziom architektoniczny obiektu i jego 

harmonijne połączenie z tkanką miejską poprzez uporządkowanie przestrzeni wokół; za świetne 

operowanie różnorodnymi materiałami i dbałość o detal architektoniczny.  

 

Przyznając nagrody w kategoriach obiekt i modernizacja podkreślano, że nagrodzone obiekty 

powstały w wyniku konkursów architektoniczno-urbanistycznych i drogę konkursową wskazano 

jako najbardziej właściwą dla osiągania wysokiej jakości realizacji architektonicznych 

i urbanistycznych.  

 

Jury Konkursu postanowiło także przyznać honorowe wyróżnienia. Wyróżnienie w kategorii 

URBANISTYKA otrzymała praca arch. arch. Lechosława i Krzysztofa Rostańskich, 

pn. „Renowacja zieleńca oraz terenów wokół Kościoła Parafialnego w Zabrzu”. wyróżnienie 

w kategorii OBIEKT ARCHITEKTONICZNY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ pracy pn. „Centrum 

Dydaktyczno-Naukowe Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu”, autorów 

arch. arch. Ewy i Tomasza Taczewskich. 

 

 

 

Andrzej Baksik  

 

Przewodniczący WKUA 

 

 

 


