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Szanowne Jury Konkursu Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego „ Dyplom 

Roku ” 2018. 

 

1945, 1948, 1957, 1959, 1980, 1981, 1983, 1988, 1989 – prawie pół wieku 
Stowarzyszenia architektów i artystów walczyły o budowę Pomnika upamiętniającego 

Powstanie Warszawskie. Dodajmy do tego rok 1956, 1981, 1984, 1994, 2003, 2004 – 
to daje 60 lat. Tyle czasu potrzeba było, by powstało Muzeum Powstania 

Warszawskiego, o które także starał się SARP. Niestety ani Pomnik, ani Muzeum nie 

powstało w takiej formie, o jaką walczyły środowiska związane z architekturą oraz inne 
stowarzyszenia artystyczne w Polsce. 

 
Dodajmy do tego rok 2018, setną rocznicę odzyskania niepodległości. Do eliminacji na 

Dyplom Roku 2018 zgłoszono projekt pt. „63 - Echo Powstania Warszawskiego”, który 

przypomina o staraniach i trudnościach, przed jakimi stawali architekci w powojennej 
Polsce, a także jest współczesną próbą stworzenia formy architektonicznej 

opowiadającej o Powstaniu, której nie udało się osiągnąć mimo lat starań SARP-u. 
Praca ta zdobyła wyróżnienie w konkursie za najlepszy dyplom magisterski w 2017 
roku w dziedzinie architektury przyznane przez Zachodniopomorską Izbę Architektów 

oraz Nagrodę oddziału Szczecińskiego SARP im. profesora Teodozego Dąbrowskiego za 
Najlepszy Dyplom Roku wykonany na Wydziale Architektury ZUT w Szczecinie, a także 

została nominowana do finałów konkursu Dorocznej Nagrody im. Zbyszka 
Zawistowskiego. 

 
„Dyplom Roku” to jedyna szansa, by pokazać swój pogląd na architekturę przed tak 

szerokim gronem architektów z całej Polski. Niestety w tym roku również ponosimy 

klęskę, projekt, który był inspirowany działaniami SARP-u, nie dostał szansy zmierzenia 
się z 25 najlepszymi pracami wśród Polskich uczelni, decyzją komisji konkursowej 

składającej się z przedstawicieli tego samego stowarzyszenia. 
 

Ideą konkursu na „Dyplom Roku” jest prezentacja najlepszych dyplomów z całej Polski. 

Do finału zakwalifikowały się dwa projekty ze Szczecina, jednak Echo Powstania, które 
lokalnie okazało się najlepszym projektem, o czym świadczą wyżej wymienione 

nagrody, nie dostało tej szansy. Ponieważ chcielibyśmy zrozumieć decyzję Sądu 
Konkursowego, uprzejmie prosimy o dostęp do protokołu z obrad Sądu Konkursowego, 

z którego moglibyśmy się dowiedzieć, jak wyglądała dyskusja na temat prac i co 
wpłynęło na taką decyzję. 

 

Z poważeniem 
mgr inż. arch. Sylwia Gudaczewska 
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