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KOMUNIKAT JURY KONKURSU TEORIA 2019 
 
 
 

Jury Konkursu Teoria ogłasza Laureatów! 
 
Jury Konkursu TEORIA 2019, pracujące pod przewodnictwem Ewy P. Porębskiej w składzie: 
Agnieszka Jacobson-Cielecka, Grzegorz Piątek, Jacek Purchla, Bogna Świątkowska, Piotr Sarzyński   
i Marta A. Urbańska w dniu 11 marca 2020 r. spotkało się, aby ocenić nadesłane prace.  
Po długich obradach Jury zdecydowało, że Laureatami Konkursu TEORIA 2019 zostaną: 
 
Jan Szeliga i Krzysztof Janas – autorzy pracy „Wieśland, czyli miejska fantazja kryta strzechą”. 
 
Jury przyznało również wyróżnienia dla prac: 
„Zamieszkanie w niepamięci” autorstwa Mikołaja Twardowskiego 
oraz 
„Średniowieczne gender. Beginaż jako fenomen architektury mieszkaniowej” autorstwa                
Marty Wróblewskiej. 
 
 
UZASADNIENIA: 
 
I NAGRODA: 
Wieśland, czyli miejska fantazja kryta strzechą - T_2019_5e1464cb05c1d 
Praca „Wieśland (…)” w oryginalny i szczery sposób podejmuje gorący temat relacji wieś – miasto. 
Brawurowo stara się wpisać architekturę w skomplikowane społeczno – kulturowe wzorce. Praca 
posługuje się pełnym pasji i pełnokrwistym językiem, któremu nieobcy jest też humor i dystans.  
To wciągająca lektura, która pozostawia czytelnika z intrygującymi, ale i ważnymi pytaniami. 
Brawurowa i odświeżająca. 
 
WYRÓŻNIENIE: 
Zamieszkanie w niepamięci – T_2019_5ded9e547ace0 
Praca porusza istotny temat upływu czasu i ogromnego problemu medycznego i społecznego 
jakim są choroby otępienne, w tym choroba Alzheimera, i przedstawia te kwestie w kontekście 
architektury i otoczenia. Zwraca uwagę na wrażliwość i emocjonalność osób z niepamięcią, i jak 
istotne jest projektowanie z uwzględnieniem aspektów granic, przeciwności, transparentności czy 
wymiarów, które tworzą ramy dobrego samopoczucia osoby chorej. 
Na podkreślenie zasługują piękne, poetyckie ilustracje.  
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WYRÓŻNIENIE: 
Średniowieczne gender. Beginaż jako fenomen architektury mieszkaniowej –    
T_2019_5e13bad870ec4 
Ciekawa i oryginalna praca na temat szerzej nieznany. Bardzo dobrze napisana i zilustrowana, 
także grafikami architektonicznymi. Interesująca analogia między wyborem „trzeciej drogi” przez 
Beginki (co skutkowało powstaniem nowej formy architektonicznej) a potrzebami współczesnych 
grup tzw. nienormatywnych społecznie. 
 
 
Dziękujemy wszystkim Uczestnikom Konkursu za wspaniałe prace! 
Laureatom gratulujemy! 


