
III ŚLĄSKI PIKNIK ARCHITEKTONICZNY 
HW KAPELUSZ 19 lipca 2013 godz. 11.00 – 15.00 

 
W programie: 
 

 Powitanie uczestników: Arkadiusz Godlewski & Piotr Buśko 

 prof. WST dr inż. arch. Andrzej Grzybowski – Rektor Wyższej Szkoły Technicznej 
w Katowicach – wypowiedź okolicznościowa 

 prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Kamiński – dziekan Wydziału Architektury 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach - wypowiedź okolicznościowa 

 dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska - "Kreowanie nowej jakości 
przestrzeni - współpraca Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej ze 
środowiskiem samorządowym gmin." 

 radca prawny Michał Badura - Kancelaria Ślązak, Zapiór i Partnerzy - 
prezentacja aspektów prawnych „Udział w konkursach architektonicznych 
prowadzonych w trybie zamówień publicznych”  

 mgr inż. arch. Piotr Buśko – Prezes SARP O/Katowice - prezentacja „Dlaczego 
konkurs ?” – nowe warianty proceduralne 

 mgr inż. arch. Jerzy Hnat  – Skarbnik SARP O/Katowice  „A może jednak 
przetarg ?” 

 mgr inż. arch. Krzysztof Gorgoń "Konkursy zrealizowane przez SARP dla 
Katowic w minionej dekadzie" 

 mgr inż. arch. Tomasz Konior - Przewodniczący Zespołu   
         Koordynacyjnego Sędziów Konkursowych SARP  - "Inwestycje  
         publiczne- konkurs czy przetarg? Jakość czy cena?" 

 mgr inż. Andrzej Kotala – Prezydent Miasta Chorzowa – wystąpienie 

 mgr inż. arch. Robert Koniczny – konkurs ideowy 

 Marian Czarnota - wójt gminy Jeleśnia – wystąpienie 

 dr inż. arch. Justyna Gorgoń – prezentacja „Warsztaty Charrette – konsultacje 
społeczne” 

 Dyskusja / debata 

 Otwarcie okolicznościowych wystaw: 
 

 „WSPAK” – przekrojowa prezentacja wybranych przez SARP prac  
       konkursowych śląskich architektów –  
      wprowadzenie - mgr inż. arch. Piotr Buśko 
 

 "Idee dla Śląska" - wystawa prac studentów Wydziału  Architektury   
Politechniki Śląskiej - tematyka wystawy oraz przedstawione prace jako głos 
w dyskusji na temat modelu współpracy uczelni  z gminami woj.  Śląskiego 
w zakresie kreowania nowej jakości przestrzeni,  

       wprowadzenie - dr inż. arch. Jerzy Wojewódka 

 wystawa WST  
       wprowadzenie -  mgr inż. arch. Sylwia Pawlikowska-Musiewicz 
 
Po każdym wystąpieniu pytania i głosy z sali mile widziane. 


