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Protokół II edycji Konkursu im. Prof. Z. Majerskiego za Najlepszy Dyplom  

na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach 

 

Protokół z posiedzenia Jury Konkursu z dnia 31.01.2000r. 

1. Jury w składzie (podpisy wg listy obecności): 

 

mgr inż. arch. Andrzej Gałkowski – Przewodniczący Sądu Konkursowego  

mgr inż. arch. Henryk Buszko 

mgr inż. arch. Bartłomiej Brzózka 

mgr inż. arch. Piotr Fischer 

mgr inż. arch. Beata Goczoł – Sekretarz Konkursu 

mgr inż. arch. Zbigniew Sąsiadek 

mgr inż. arch. Piotr Średniawa 

dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk 

dr inż. arch. Jerzy Wojewódka 

rozpoczęło obrady od stwierdzenia, że na konkurs wpłynęło 30 prac dyplomowych 

(wg załączonej listy alfabetycznej). 

 
2. Powołano Przewodniczącego Sądu Konkursowego, którym jednocześnie został 

wybrany arch. Andrzej Gałkowski – Przewodniczący Kolegium Sędziów 

Konkursowych. 

 
3. Wszystkie prace dyplomowe zostały oznaczone numerami od 1 do 30 zgodnie 

z załączoną listą alfabetyczną autorów prac dyplomowych. 

 
4. Głosami członków Jury (złożonego z przedstawicieli SARP-u i Rady Wydziału) 

ustalono, że odbędzie się równoczesne głosowanie nad pracami do Konkursu 

im. Prof.  Z. Majerskiego oraz ogólnopolskiego konkursu „Dyplom Roku”. Prace 



zostały poddane głosowaniu. Przeprowadzono dyskusje nad wszystkimi pracami, 

jakie wpłynęły na konkurs. Sąd Konkursowy przyznawał głosy poszczególnym 

pracom (każdy z sędziów miał do dyspozycji 6 głosów, promotorzy nie oceniali 

prac swoich dyplomantów). 

 
5. Po głosowaniu jawnym ranking prac wyglądał następująco: 

         praca nr 19 – uzyskała 8 głosów 

  praca nr 6 – uzyskała 6 głosów 

  praca nr 18 – uzyskała 5 głosów  

  praca nr 28  – uzyskała 5 głosów 

 praca nr 15 – uzyskała 4 głosy 

  praca nr 4 – uzyskała 3 głosy 

  praca nr 8 – uzyskała 3 głosy 

  praca nr  9 – uzyskała 3 głosy 

  praca nr  11 – uzyskała 3 głosy 

  praca nr 26 – uzyskała 3 głosy 

  praca nr  7 – uzyskała 2 głosy 

  praca nr 27 – uzyskała 2 głosy 

  praca nr  29 – uzyskała 2 głosy 

  praca nr  3 – uzyskała 1 głos 

  praca nr 5 – uzyskała 1 głos 

  praca nr 30 – uzyskała 1 głos 

6. Ponownie przegłosowano prace, które uzyskały od 1 do 3 punktów. W wyniku 

jawnego głosowania do dalszych eliminacji z tej grupy zostały zakwalifikowane 

prace o numerach: 11, 26, 27. Praca nr 99 uzyskała również 3 głosy, lecz ze względu 

na kontrowersje dotyczące autorstwa nie została zakwalifikowana do grona prac 

ubiegających się o Nagrodę im. Prof. Z. Majerskiego. 

 
7. W głosowaniu tajnym na Nagrodę im. Prof. Z. Majerskiego oraz na dwa 

wyróżnienia (zgodnie z regulaminem Konkursu im. Prof. Z. Majerskiego) ilość 

głosów kształtowała się następująco: 

 
Nagroda im. Prof. Z. Majerskiego 

praca  nr 19 – uzyskała 7  głosów 

praca  nr  18 – uzyskała 1 głos 



praca  nr 27 – uzyskała 1 głos 

Wyróżnienia 

praca  nr 28 – uzyskała 7 głosów 

praca  nr 18 – uzyskała 3 głosów 

praca  nr 6 – uzyskała 3 głosów 

praca  nr 26 – uzyskała 1 głos 

praca  nr 19 – uzyskała 1 głos 

praca  nr 15 – uzyskała 1 głos 

praca  nr 4 – uzyskała 1 głos 

praca  nr 27 – uzyskała 1 głos 

Nagrodę uzyskała praca nr 19  

Autor: arch. Mikołaj Machulik 

 Promotor: mgr inż. arch. Andrzej Duda 

 Temat: Camerae Fundacji  Miesa Van der Rohe 

 
8. Po dyskusji nad pracami pretendującymi do wyróżnień przegłosowano 

w głosowaniu jawnym ponownie prace, które uzyskały największa liczbę głosów 

na wyróżnienia (praca 28, 18, 6). 

W głosowaniu jawnym na wyróżnienia ilość głosów kształtowała się następująco: 

 praca nr 28 – uzyskała 8 głosów 

  praca nr 18 – uzyskała 9 głosów  

Wyróżnienie uzyskała praca nr 18  

Autor: arch. Piotr Łapeta, Małgorzata Mach 

Promotor: dr inż. arch. Stanisław Lessaer 

Temat: Miasto – Przestrzeń Animowana 

Wyróżnienie uzyskała równiez praca nr 28 

Autor: arch. Alina Wałach 

Promotor: dr inż. arch. Jacek Owczarek 

Temat: Rewaloryzacja kamienicy przy Bytomskim Rynku 

 



9. Po przeprowadzeniu dyskusji nad nagrodzoną i wyróżnionymi pracami Jury 

jednogłośnie zakwalifikowało prace 19, 18, 28 do ogólnopolskiego konkursu 

„Dyplom Roku”. 

 
10. W trakcie dyskusji Jury wyraziło uznanie dyplomantom i promotorom 

podejmującym tak ważne dla naszego regionu tematy adaptacji starych obiektów 

przemysłowych. Zdaniem Jurorów ta tematyka wymaga z wielu względów 

liczniejszej reprezentacji w pracach dyplomowych. 

 
11. Jury zwraca uwagę na niezbyt jasno określone zasady autoryzowania prac 

dyplomowych, które jednocześnie biorą udział (w innym składzie autorskim) 

w konkursach architektoniczno-urbanistycznych, co zdecydowanie utrudnia 

ich ocenę i kwalifikację do niniejszego konkursu. 

 
12. Autorzy nagrodzonej i wyróżnionych prac zostaną zaproszeni do zaprezentowania 

prac dyplomowych na Wojewódzkim Przeglądzie Architektury 2000. 

 
13. Jury przyznało Mikołajowi Machulikowi, oprócz nagrody rzeczowej, ufundowane 

przez Zarząd SARP o/Katowice: kwotę 1.000zł brutto oraz tygodniowy pobyt 

w Domu Pracy Twórczej w Ustroniu.    

 

 

 

 

 

 

 

 


