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

na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach   

       

 

Protokół z I Posiedzenia Jury Konkursu im. Prof. Z. Majerskiego w dniu 15.01.2004, 

na najlepszy dyplom wykonany na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej 

 

1. Dnia 15.01.2003 roku odbyło się I posiedzenie Jury Konkursu  

      im. Prof. Z. Majerskiego w składzie : 

 
prof. zw. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa – WA.P.ŚL    

dr inż. arch. Zbigniew Kamiński – WA.P.ŚL 

dr inż. arch. Damian Radwański – WA.P.ŚL 

mgr inż. arch. Antoni Pietras – WA.P.ŚL 

      arch. Tomasz Konior – SARP  

arch. Tomasz Studniarek – SARP  

arch. Beata Goczoł – SARP  

arch. Robert Konieczny – SARP  

arch. Stanisław Niemczyk – SARP  

Aleksandra Grzonka – laureatka poprzedniej edycji konkursu 

 
2. Do Konkursu im. Prof. Z. Majerskiego w roku 2004 Wydział Architektury Politechniki 

Śląskiej zgłosił 28 prac dyplomowych wg załączonej listy. 

3. Jury konkursu wybrało ze swego grona przewodniczącego , którym został jednogłośnie 

arch. Tomasz Konior – Vice Prezes ds. Twórczości SARP Oddział Katowice. 



4. W pierwszym głosowaniu tajnym zakwalifikowano 13 prac  na wystawę w „ Galerii 

Architektów Górnośląskiego Centrum Kultury”. Zakwalifikowane prace uzyskały 

3 lub więcej punktów. Głosy kształtowały się następująco: 

prace o numerach 7, 22 – 10 głosów 

praca o numerze 21 – 7 głosów 

praca o numerze 1 - 6 głosów 

praca o numerze 6 – 5 głosów 

prace o numerach 4, 9, 17 – 4 głosy 

prace o numerach 10, 11, 12, 18, 20 – 3 głosy 

prace o numerach 2, 3, 5, 13, 19, 23 – 2 głosy 

praca o numerze 26 – 1 głos 

prace o numerach 8, 14, 24, 25, 27, 28 – 0 głosów 

 
W głosowaniu jawnym do dalszego etapu z prac, które otrzymały po 2 głosy wybrano 

pracę z numerem 5 (która uzyskała 5 głosów)oraz pracę z numerem13 (która uzyskała 

3 głosy). 

Do II etapu konkursu zostało zakwalifikowanych 15 prac dyplomowych 

zgodnie z listą załączoną do protokołu z obrad Jury I etapu Konkursu im. Prof. 

Z. Majerskiego na najlepszy dyplom wykonany na Wydziale Architektury Politechniki 

Śląskiej. 

 

Przewodniczący Jury       Komisarz Konkursu 

arch. Tomasz Konior          arch. Beata Goczoł               

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 



Protokół z II Posiedzenia Jury Konkursu im. Prof. Z. Majerskiego z dnia 18.02.2004, 

na najlepszy dyplom wykonany na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej 

 

 

1. Dnia 18.02.2004 roku odbyło się II posiedzenie Jury Konkursu im. Prof. 

Z. Majerskiego w składzie: 

 

prof. zw. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa – WA.P.ŚL 

dr inż.arch.Zbigniew Kamiński – A.P.ŚL 

dr inż.arch.Damian Radwański – WA.P.ŚL 

mgr inż.arch.Antoni Pietras – WA.P.ŚL 

arch.Tomasz Konior – SARP – Przewodniczący Jury 

arch. Beata Goczoł – SARP  

arch. Stanisław Niemczyk – SARP  

arch. Piotr Średniawa – SARP    

arch. Oskar Grąbczewski – SARP  

arch. Aleksandra Grzonka – laureatka poprzedniej edycji konkursu 

 

2. Do II etapu Konkursu im. Prof. Z. Majerskiego w roku 2004 Jury na I posiedzeniu 

zakwalifikowało 15 prac dyplomowych wg załączonej listy. 

Prace zostały ponumerowane przez komisarza konkursu ze strony oddziału SARP 

Katowice arch. Beatę Goczoł zgodnie z załączoną listą, a następnie odbyła 

się ich prezentacja autorska, w czasie której Jury zadawało pytania autorom prac. 

3. W  pierwszym głosowaniu tajnym , w którym każdy z Jurorów dysponował  

 3-ma głosami liczba głosów na poszczególne prace kształtowała się następująco: 

      
   praca nr 1 – 3 głosy 

 praca nr 2 – 2 głosy 

 praca nr 3 – 1 glos 

 praca nr 4 – 0 głosów 

 praca nr 5 – 8 głosów 

 praca nr 6 – 1 głos 

 praca nr 7 – 2 głosy 

 praca nr 8 – 2 głosy 



 praca nr 9 – 0 głosów 

 praca nr 10 – 0 głosów 

 praca nr 11 – 0 głosów 

 praca nr 12 – 2 głosy 

praca nr 13 – 0 głosów 

praca nr 14 – 0 głosów 

praca nr 15 – 6 głosów 

 

4. Do dalszych eliminacji zakwalifikowano prace, które uzyskały powyżej 1-go głosu czyli 

prace z numerami: 1, 2, 5,  7, 8, 12, 15. Przeprowadzono merytoryczną dyskusję 

nad pracami przechodzącymi do drugiego głosowania. 

5. W drugim głosowaniu tajnym każdy z Jurorów głosował na 3 prace.  

      Głosy kształtowały się następująco: 

  

 praca nr 1 – 2 głosy 

 praca nr 2 – 3 glosy 

 praca nr 5 – 9 głosów 

 praca nr 7 – 2 głosy 

 praca nr 8 – 3 głosy 

 praca nr 12 – 1 głos 

 praca nr 15 – 6 głosów 

 

6. W drugim głosowaniu tajnym praca nr5 uzyskała 9 głosów (czyli maksymalną ilość 

głosów ) i otrzymała Nagrodę im. Prof. Z. Majerskiego. Praca nr 15 uzyskała 7 głosów 

i zostało jej przyznane Wyróżnienie. Do trzeciego głosowania tajnego zostały 

zakwalifikowane pozostałe prace , oprócz pracy nr 12, która uzyskała 1 głos. Trzecie 

głosowanie tajne odbyło się więc na prace nr 1, 2, 7, 8. 

      Głosy kształtowały się następująco: 

   praca nr 1 – 2 głosy 

praca nr 2 – 3 głosy 

 praca nr 7 – 1 głos 

 praca nr 8 – 3 głosy 

 



Ponieważ prace nr2 i nr8 uzyskały równą ilość punktów odbyło się czwarte głosowanie 

tajne w wyniku którego przyznano Wyróżnienie pracy nr8, która uzyskała w tym 

głosowaniu 5 głosów, zaś praca nr2 uzyskała 4 głosy. 

 
7. Dnia 18.02.2004 roku na II posiedzeniu Jury Konkursu im. Prof. Z. Majerskiego  

   Jury przyznało: 

 

    Nagrodę pracy nr 5: 

     
Autor: Marcin Jojko   

Promotor: dr inż. arch. Jan Kubec 

Temat: Osiedle willowe w Lambersart we Francji 

 

Wyróżnienie otrzymała praca nr 15: 

    
Autor: Aleksandra Sobol   

      Promotor: mgr inż. arch. Andrzej Duda 

      Temat: Slim City Chile – socjalny zespół mieszkaniowy 

 
Wyróżnienie otrzymała praca nr 8: 

    
Autor: Magdalena Listoś   

      Promotor: dr inż. arch. Krzysztof Rostański 

      Temat: Projekt parku miejskiego w Zabrzu przy ul. Korfantego jako ilustracja  

                   poszukiwań modelowych dla rekreacyjnej przestrzeni publicznej      

                              w strefach silnie zurbanizowanych 

8. Uzasadnienie werdyktu 

  praca nr 5 – Nagroda 

Nagrodę przyznano za podjęcie tematu zabudowy mieszkaniowej, przy zastosowaniu 

współczesnych metod projektowych opartych o modele czołowych teoretyków 

współczesnej architektury. Na szczególne uznanie zasługują wnikliwe studia 

analityczne i wysoki poziom warsztatowy. 

   

 



praca nr 15 – Wyróżnienie  

Praca otrzymuje wyróżnienie za konsekwentną i oryginalną próbę rozwiązania 

zabudowy mieszkaniowej o nietypowych parametrach – bardzo wysokiej 

intensywności, warunkach klimatycznych wynikających z egzotycznej lokalizacji oraz 

specyfice mieszkalnictwa socjalnego. Cel i tezy pracy są jasno wyartykułowane, 

a otrzymane rozwiązania zarazem modelowe i realne. Całość rozwiązania stoi 

na wysokim poziomie merytorycznym i graficznym. 

 

  praca nr 8 – Wyróżnienie  

Wyróżnienie pracy dyplomowej pani mgr inż. arch. Magdaleny Listoś wykonanej 

pod kierunkiem pana dr inż. arch. Krzysztofa Rostańskiego przyznano za  interesujące 

podjęcie tematu społecznie potrzebnego na obszarach zaniedbanych aglomeracji 

poprzemysłowych. Autorka przedstawiła wnikliwe rozwiązanie przestrzeni parkowej, 

nawiązujące di najlepszych przykładów parków – rozumianych jako szczególna 

przestrzeń publiczna w krajobrazie miasta. Praca posiada walory w koncepcji ogólnej 

jak i w rozwiązaniach szczegółowych. 

 

 

 

 

  

Przewodniczący Jury                                      Komisarz konkursu 

 arch. Tomasz Konior                                   arch. Beata Goczoł 

 

               


