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Załącznik nr 1 do uchwały nr 92/L/2021 Senatu PW  

z dnia 21 kwietnia 2021 r.  

 

 

 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów 

dla dr inż. arch. Krystyny Ilmurzyńskiej  

za wyróżniającą się rozprawę doktorską  

 

 

Dysertacja podejmuje temat o doniosłym znaczeniu dla rozwoju polskich miast, mianowicie 

problem przekształceń struktury przestrzennej osiedli mieszkaniowych realizowanych                        

w drugiej połowie XX wieku, przy czym szczegółowe badania poświęcone zostały obszarowi 

zespołu osiedli Ursynów Północny. Autorka porusza się płynnie w problematyce planistycznej, 

urbanistycznej i architektonicznej a także socjologicznej. Uwagę zwraca interdyscyplinarne 

podejście do tematu, włączające do omawianej problematyki również problemy ekologiczne, 

społeczne, ekonomiczne oraz przemian prawno-ustrojowych. Ogromną wartością pracy jest 

potraktowanie tematu osiedla mieszkaniowego jako pełnoprawnej części tkanki miejskiej, 

charakteryzującej się walorami wartymi zachowania, jak również otwartej na przekształcenia   

i narastanie nowej zabudowy. Rezultatem takiego postawienia tematu jest przedstawienie 

całościowej historii rozwoju urbanistycznego badanego obszaru do dnia dzisiejszego na tle 

zmiennych uwarunkowań ekonomicznych, prawnych i politycznych w skali kraju oraz miasta 

i dzielnicy. 

Znaczącym wkładem pracy w dyscyplinę naukową architektura i urbanistyka są wnioski              

z przeprowadzonych badań: określenie walorów przestrzennych wspólnych dla wszystkich 

wielkich osiedli mieszkaniowych a także tych, które są szczególnie charakterystyczne 

dla Ursynowa Północnego.  

Szczególnie cenna jest część aplikacyjna pracy. Wskazuje ona wytyczne dla ochrony wartości 

omawianego zespołu osiedli wraz z inspiracjami dla kształtowania nowej zabudowy 

mieszkaniowej. Wytyczne te obejmują również autorskie propozycje projektowe doktorantki, 

stanowiące prawdziwą twórczą kontynuację pierwotnej wizji projektowej, co świadczy                       

o innowacyjnym charakterze pracy. W ostatniej części przedstawiono autorską „Propozycję 

podziału przestrzeni Ursynowa Północnego pod kątem dominacji różnych grup interesów                   

i światopoglądów”, łączącą warstwy planistyczną i socjologiczną. Stanowi ona cenny 

przyczynek do równoważenia dalszego ewolucyjnego rozwoju miast, a w tym przestrzeni 

środowiska mieszkaniowego Ursynowa Północnego. 

Podobne, bazujące na niniejszej rozprawie doktorskiej opracowania mogą powstać także 

dla innych zespołów osiedli o unikalnych wartościach przestrzennych i okazać się pomocne 

przy tworzeniu programów ich ochrony. 

Pracę cechuje wysoki poziom merytoryczny i warsztatowy. Szczególnie w dwóch pierwszych 

rozdziałach, prezentujących stan badań oraz tło historyczne powstania badanego zespołu, 

autorka prezentuje bogatą i wszechstronną znajomość problematyki zarówno dotyczącej 

Ursynowa Północnego jak i wielkich osiedli mieszkaniowych w skali europejskiej. Wywód, 

opisany dojrzałym, łatwym w rozumieniu językiem, oparto na bogatym wyborze literatury 

oraz materiałów źródłowych. Wśród tych ostatnich na szczególną uwagę zasługują wywiady                 

z projektantami osiedla, duża ilość źródeł niepublikowanych oraz wyniki wieloletnich badań 
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in situ. Całość pracy wykazuje inwencję badawczą oraz wysoką umiejętność samodzielnego 

prowadzenia pracy naukowej. 

Praca została wyróżniona decyzją Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka 

Politechniki Warszawskiej. 


