TEMAT B
Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego

Wytyczne do wykonania pracy:
1. Wybierz znany Ci obszar poprzemysłowy w Polsce (część miasta lub gminy wiejskiej/miejskowiejskiej), który w ostatnich latach uległ przemianie i został zagospodarowany pod inne funkcje.
Może to być teren, na którym był położony jeden większy lub kilka mniejszych zakładów
przemysłowych luźno lub ściśle powiązanych ze sobą (np. w postaci kombinatu przemysłowego).
Przedstaw schematycznie na mapie i scharakteryzuj krótko położenie administracyjne
i fizycznogeograficzne tego terenu oraz uzasadnij jego wybór.
2. Zbierz informacje na temat funkcjonujących tam, przed zmianami zagospodarowania, zakładów
przemysłowych (np. w zakresie profilu produkcji, liczby zatrudnionych, oddziaływania na otoczenie,
ewentualnie powiązań w zakresie zbytu i zaopatrzenia) oraz w jaki sposób ten teren był
zagospodarowany. Zgromadź możliwie najpełniejsze informacje o wybranym obszarze na podstawie
literatury (w tym publikacji przedstawiających historię danego zakładu przemysłowego), map,
obrazów satelitarnych, archiwalnych fotografii, czy rozmów z okolicznymi mieszkańcami lub
byłymi pracownikami, jeśli do takich uda Ci się dotrzeć. Przedstaw na mapie stan zagospodarowania
terenu przemysłowego w tamtym okresie, zarówno poszczególne budynki (produkcyjne, biurowe i
inne) jak i elementy infrastruktury (np. drogi, parkingi, place przeładunkowe, czy wewnętrzne linie
kolejowe). Dokonaj zwięzłego opisu zebranych informacji na temat dawniej funkcjonującego
zakładu (lub grupy zakładów) oraz zagospodarowania terenu przemysłowego.
3. Zbierz informacje o aktualnym sposobie zagospodarowania terenu poprzemysłowego i przedstaw go
na mapie, wskazując nowe funkcje starych (jeśli nie zostały wyburzone) i nowopowstałych
budynków. Przedstaw na mapie także nowe elementy infrastruktury (np. drogi, parkingi). Zwięźle
opisz nowe funkcje tego terenu, w tym nowopowstałe przedsiębiorstwa i sposób wykorzystania
starych budynków, budowli i innych elementów zagospodarowania terenu, istniejących w czasach,
kiedy pełnił on funkcje przemysłowe.
4. Na podstawie zebranych informacji dokonaj oceny zmian zagospodarowania, uwzględniając m.in.
przydatność nowych funkcji dla mieszkańców lub innych użytkowników analizowanej przestrzeni, np.
osób przyjezdnych – turystów. Cenne by było w tym zakresie posłużyć się także wynikami rozmów z
mieszkańcami, przedsiębiorcami działającym na tym terenie, czy turystami na podstawie stworzonego
przez siebie autorskiego kwestionariusza wywiadu.
5. Nadaj swojej pracy odpowiedniego tytułu, który będzie wskazywał na miejsce i czas analizowanych
przemian zagospodarowania.

Kryteria oceny pracy
A. Trafność i uzasadnienie wyboru terenu poprzemysłowego oraz sformułowania tytułu pracy
i jego zgodność z treścią opracowania
B. Trafność doboru literatury i źródeł informacji, selekcja danych, wybór metod ich analizy
i przetwarzania
C. Wnikliwość i poprawność opisów zagospodarowania przestrzennego przed zmianami (jako
terenu przemysłowego) i po zmianach (jako terenu poprzemysłowego)
D. Umiejętność oceny zmian zagospodarowania przestrzennego z punktu widzenia jakości
życia mieszkańców i atrakcyjności dla innych użytkowników tej przestrzeni
E. Zakres i poprawność dokumentacji graficznej
F. Formalna strona opracowania: poprawność językowa i ortograficzna, umiejętność
zestawiania źródeł (literatury), przypisy, konstrukcja opracowania
G. Walory dodatkowe pracy według oceny nauczyciela / jurora
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