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W Y D A R Z E N I A

Życie Uczelni nr 151

„Złoty Inżynier” to nagroda popularyzująca wy-
bitnych inżynierów, twórców techniki, wynalazców 
i organizatorów życia gospodarczego. W tym roku 
odbyła się 26. edycja plebiscytu.

W grupie „Wyróżnieni Inżynierowie 2019” w kate-
gorii Nauka znalazła się dr hab. inż. Ewa Korzeniewska 
z Wydziału EEIA. 

Wyróżniony Inżynier
Tytuły przyznawane są m.in. w kategoriach: high-

-tech, zarządzanie, menedżer, ekologia, nauka, jakość, 
innowacje. 

Organizatorem plebiscytu jest redakcja dwuty-
godnika „Przegląd Techniczny – gazeta inżynierska” 
oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
Naczelna Organizacja Techniczna.                                  n

Nagrodę przyznano za Miejscowe plany zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru posiadeł wodno-fa-
brycznych w Łodzi. Dawne posiadła wodno-fabryczne 
są jednym z najważniejszych obszarów kształtujących 
tożsamość kulturową i przestrzenną Łodzi. Duże ku-
batury budynków poprodukcyjnych wzbogacone za-
budową rezydencjonalną oraz domami robotniczymi 
reprezentują przekształcenia przestrzenne i rewolucję 
architektury przemysłowej XIX i XX wieku. 

Zachowane elementy infrastruktury technicznej 
oraz zieleń o dużej wartości przyrodniczej podnoszą 
walory zabytkowe posiadeł. 

Opracowane dla tego obszaru plany zagospoda-
rowania przestrzennego wprowadziły oryginalne 
rozwiązania planistyczne wykorzystujące kulturowy 
i przyrodniczy potencjał miejsca. Prace projektowe 
poprzedzono szczegółową inwentaryzacją, walory-
zacją elementów dziedzictwa przemysłowego i przy-
rodniczego oraz badaniami wartości zachowanych 
w strukturze miasta i taksonomią terenową. Przyjętym 
rozwiązaniom projektowym nadano charakter syste-
mowy w skali całego miasta. 

Nagrodzone projekty stanowią pierwsze tak szcze-
gółowe współczesne opracowania planistyczne kształ-
tujące podstawy zachowania dziedzictwa kulturowego 
oraz wprowadzające kierunki i zasady zagospodaro-
wania przestrzennego dla poprzemysłowego obszaru 
w Łodzi o szczególnej tożsamości kulturowej. 

n Aneta Tomczak
Instytut Architektury i Urbanistyki

Nagroda dla architektów z PŁ
Pracownicy Instytutu Architektury i Urbanistyki – dr inż. arch. Aneta Tomczak, 
dr inż. arch. Robert Warsza oraz doktorant mgr inż. arch. Andrzej Makowski 
wspólnie z zespołem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi otrzymali 
Nagrodę Ministra Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie pla-
nowania i zagospodarowania przestrzennego. 

Zdjęcie zespołu odbierającego nagrodę 
od lewej na dole: dr inż. arch. Aneta Tomczak, 
dr inż. arch. Robert Warsza; 
od lewej na górze: mgr inż. arch. Małgorzata Marczewska, 
mgr inż. arch. Elżbieta Janiszewska, mgr inż. arch. Andrzej Makowski, 
mgr inż. arch. Piotr Świderski                                   foto: Aleksandra Gierko


