
WYKAZ OBRONIONYCH DOKTORATÓW 
 NA  WYDZIALE  ARCHITEKTURY  POLITECHNIKI  ŚLĄSKIEJ 

  
1. Dr inż.arch. Marek GACHOWSKI    
    "Społeczne wartości zróżnicowania przestrzeni publicznej w mieście" 

    Promotor:     prof.dr hab.inż.arch. Zbigniew Gądek 

    Recenzenci:  prof.dr hab.inż.arch. Marian Sztafrowski 

                          prof.dr inż.arch. J.Tadeusz Gawłowski 

     data obrony: 9.05.1990 rok (wyróżnienie) 

          1990 rok - 1 

 

               1991rok  - 0   

 

2. Dr inż.arch. Jacek SYNOWIEC  
     "Wybrane elementy humanizacji miejsc pracy biurowej" 

    Promotor:    dr hab.inż.arch. Wojciech Bonenberg, prof.Pol.Pozn. 

    Recenzenci: prof.dr hab.inż.arch. Andrzej Gałkowski 

                         prof.dr inż.arch. J.Tadeusz Gawłowski 

     data obrony: 19.02.1992 rok 

 

3. Dr inż. Lech LICHOŁAI     

    "Naturalne warunki ukształtowania indywidualnej  

     zabudowy na terenie Bieszczadów" 

    Promotor:     prof.dr hab.inż.arch. Jan Chałupski 

    Recenzenci:  prof.dr inż.arch. Stanisław Tomaszek 

                          prof.dr hab.inż.arch. Leszek Faryniak 

   data obrony: 1.07.1992 rok 
  

4. Dr inż.arch. Bogusław SZUBA     

    "Elementy architektury i ich harmonia  

     z przyrodą jako jeden z podstawowych 

     warunków kształtowania otoczenia człowieka" 

    Promotor:     prof. dr inż.arch. Wiktor Jackiewicz 

    Recenzenci:  prof. dr hab.inż. arch. Aleksander Grygorowicz 

                         dr hab.inż. arch. Andrzej Niezabitowski, prof. Pol. Śl. 

   data obrony: 1.07.1992 rok  

 

5. Dr Anna STARZEWSKA     
    "Ocena oddziaływania na środowiska jako narzędzie  

      planów przestrzennych w ekorozwoju" 

    Promotor:     prof.dr inż.arch. Stanisław Tomaszek 

    Recenzenci:  prof.dr hab.inż.arch. Jan Susdzka 

                          prof.dr Udo E.Simonis 

                          prof.dr inż.arch. J.Tadeusz Gawłowski 

    data obrony: 2.07.1992 rok 

 

  



6. Dr inż.arch. Mirosław BOGDAN      

    "Ołtarze jako centrum przestrzeni sakralnej wg tez posoborowych" 

    Promotor:    prof.dr inż.arch. Wiktor Jackiewicz 

    Recenzenci: dr hab.inż.arch. Andrzej Niezabitowski, prof.Pol.Śl. 

                         ks. doc.dr hab. Stefan Koperek 

   data obrony: 10.12.1992 rok  (wyróżnienie)  

 

                1992 rok  -  5  
 

7. Dr inż.arch. Mohamed H. El. AGAMI (Egipt) 
    "Procesy rozwoju i rewaloryzacji historycznych obszarów miejskich" 

    Promotor:    prof.dr inż.arch. Stanisław Tomaszek 

    Recenzenci: prof.dr inż. W.Gruszkowski 

                         prof.dr hab.inż.arch. Michał Rościszewski 

   data obrony: 12.05.1993 rok 

         1993 rok   -  1  

 

8. Dr inż.arch. Jan RABIEJ       

    "Wieże jako elementy otwartego systemu  

      kodów semiotycznych w architekturze" 

    Promotor:     dr hab.inż.arch. Adam Lisik, prof.Pol.Śl. 

    Recenzenci:  dr hab.inż.arch. Wojciech Bonenberg, prof.Pol.Pozn. 

                         dr hab.inż.arch. Andrzej Niezabitowski, prof.Pol.Śl. 

    data obrony: 13.04.1994 rok (wyróżnienie) 

  

9. Dr inż.arch. Marian ZIELNIOK    

    "Rozwój architektury sakralnej w diecezji katowickiej 1925-1992r". 

    Promotor:     dr hab.inż.arch. Andrzej Niezabitowski, prof.Pol.Śl. 

    Recenzenci:  ks. doc.dr hab. Stefan Koperek 

                         dr hab.inż.arch. Adam Lisik, prof.Pol.Śl. 

   data obrony: 26.10.1994 rok (wyróżnienie) 

 

10. Dr inż.arch. Radosław BAREK      

    "Problematyka modernizacji małych miast na  

      przykładzie miast z terenu Wielkopolski" 

    Promotor:     dr hab.inż.arch. Wojciech Bonenberg, prof.Pol.Pozn. 

    Recenzenci:  prof.dr hab.inż.arch. Andrzej Gałkowski 

                         dr hab.inż.arch. Janina Klemens, prof.Pol.Śl. 

   data obrony: 14.12.1994 rok 

         1994 rok  -  3 
 

11. Dr inż.arch. Piotr STACHURSKI      

    "Geneza wzorcowych fasad wczesnogotyckich.  

      Fasada Kościoła jako obraz bramy nieba". 

     Promotor:     dr hab.inż.arch. Andrzej Niezabitowski, prof.Pol.Śl. 

     Recenzenci:  doc.dr hab.inż.arch. Jadwiga Roguska (Politechnika Warszawska) 

                          dr hab.inż.arch. Jacek Radziewicz-Winnicki, prof.Pol.Śl. 

   data obrony: 7.06.1995 rok (wyróżnienie) 



12. Dr inż.arch. Jerzy WOJEWÓDKA     

    "Kształtowanie przestrzeni architektonicznej  

     w obiektach sakralnych zborów ewangelicznych,  

      protestanckiego nurtu drugiej reformacji". 

    Promotor:     dr hab.inż.arch. Adam Lisik, prof.Pol.Śl. 

    Recenzenci:  dr hab.inż.arch. Jacek Radziewicz-Winnicki, prof.Pol.Śl. 

                          dr hab. Janusz T.Maciuszko, prof. CH.A.T. Warszawa 

   data obrony: 13.06.1995 rok 

 

13. Dr inż. Lech BIAŁEK  

    "Wybrane zagadnienia strukturalnych elementów  

       energooszczędnych w architekturze" 

    Promotor:     dr hab.inż.arch. Adam Lisik prof.Pol.Śl. 

    Recenzenci:  dr hab.inż.arch. Wojciech Bonenberg, prof.Pol.Pozn. 

                          prof.dr inż. Jan Mikoś (Politechnika Śląska) 

                         dr hab.inż.arch. Elżbieta Niezabitowska, prof.Pol.Śl. 

   data obrony: 5.07.1995 rok 

 

14. Dr inż.arch. Magdalena NOWAK     

    „Percepcja ładu i chaosu w przestrzeni miasta" 

    Promotor:    dr hab.inż.arch. Andrzej Niezabitowski, prof.Pol.Śl.          

    Recenzenci: prof.dr hab.inż.arch. Zbigniew Gądek 

                         prof.dr hab.Marek Szczepański 

   data obrony: 15.11.1995 rok (wyróżnienie) 

 

15. Dr inż.arch. Wiesława MIKOŚ-RYTEL      

    „Podstawy kształtowania architektonicznego  niskich  budynków  

     mieszkalnych wykorzystujących energię słoneczną" 

    Promotor:   prof.dr hab.inż.arch. Adam Lisik 

    Recenzenci: dr hab.inż.arch. Nina Juzwa, prof.Pol.Śl. 

                         prof.dr hab.inż.arch. Tadeusz Bartkowicz 

   data obrony: 13.12.1995 rok (wyróżnienie) 

 

                                                                                                                          1995 rok - 5 
16. Dr inż.arch. Maria BIELAK     

    "Aspekty znaczeniowe obiektu architektonicznego  

      na przykładzie ratusza miejskiego" 

    Promotor:  dr hab.inż.arch. Elżbieta Niezabitowska, prof.Pol.Śl. 

    Recenzenci: dr hab.inż.arch. Krzysztof Lenartowicz 

                         dr hab.inż.arch. Adam Lisik, prof.Pol.Śl. 

   data obrony: 10.01.1996r. 

 

17. Dr inż.arch. Katarzyna UJMA-WĄSOWICZ     

    "Wybrane elementy projektowania architektonicznego  

       dla osób niepełnosprawnych" 

    Promotor:   dr hab.inż.arch. Stefan Zemła, prof.Pol.Śl. 

    Recenzenci:  prof.dr hab.inż.arch. Stanisław Tobolczyk 

                          dr hab.inż.arch. Jacek Włodarczyk 

     data obrony: 17.01.1996r. 



18.  Dr inż.arch. Krzysztof ROSTAŃSKI     

     "Przekształcenie zieleni zwartej zabudowy  

       mieszkaniowej w miastach przemysłowych 

       Górnego Śląska na przykładzie miasta Katowic, 

        z wykorzystaniem komputerowej metody doboru dendroflory" 

      Promotor:  dr hab.inż.arch. Janina Klemens, prof.Pol.Śl. 

      Rrecenzenci: prof.dr hab. Aleksander Łukasiewicz 

                           prof.dr hab.arch. Longin Majdecki 

                           prof.dr hab.inż.arch. Michał L.Rościszewski 

     data obrony: 20.03.1996r. (wyróżnienie) 

 

19. Dr inż.arch. Klaudiusz FROSS       

    "Indywidualizacja przestrzeni biurowych" 

     Promotor:  dr hab.inż.arch. Elżbieta Niezabitowska, prof.Pol.Śl. 

     Rrecenzenci: prof.dr hab.inż.arch. Zygmunt Szparkowski 

                          dr hab.inż.arch. Adam Lisik, prof.Pol.Śl. 

     data obrony: 17.04.1996r. 

 

20. Dr inż.arch. Abiodun Oluwatuyi OYENIYI (Nigeria) 
     "Wpływ warunków  klimatycznych na projektowanie  

       architektoniczne zakładów przemysłowych   

       w Nigerii, w wilgotnej strefie równikowej" 

      Promotor:    Dr hab.inż.arch. Stefan Zemła, prof.Pol.Śl. 

      Recenzenci: Prof.dr inż.arch. Stanisław Tomaszek 

                           Prof.dr hab.inż.arch. Stanisław Juchnowicz 

       data obrony  25.09.1996r. 

 

21. Dr inż.arch. Maciej BORSA     
    "Zagospodarowanie przestrzenne obszarów  

      przygranicznych w okresie transformacji gospodarki 

      nakazowej w rynkową na  przykładzie granicy polsko-czeskiej" 

    Promotor:    Prof.dr inż.arch. Stanisław Tomaszek 

    Recenzenci: Prof. dr hab.inż.arch. Michał L.Rościszewski 

                        Prof.dr inż.arch. Ryszard Żabiński        

    data obrony 9. 10. 1996r. 

 

22. Dr inż.arch. Krzysztof  KOZAK       
      „Uwarunkowania techniczno - technologiczne  

       jako istotny czynnik kształtujący architektoniczną  

        strukturę stacji paliw” 

      Promotor:    Prof.dr hab.inż.arch. Adam Lisik 

      Recenzenci: Dr hab.inż.arch. Barbara Bartkowicz 

                          Dr hab.inż.arch. Nina Juzwa 

      data obrony:18.12.1996r. 

                                                                                                                        1996 rok - 7 

23. Dr  inż.arch. Ewa WALA           

     „Architektoniczne kształtowanie struktur  

       przeszklonych w aspekcie pasywnego wykorzystania 

       energii słonecznej”. 



      Promotor:    Dr hab.inż.arch. Nina Juzwa, prof. Pol. Śl. 

      Recenzenci: Prof.dr hab.inż.arch. Adam Lisik 

                           Prof.dr hab.inż.arch. Zygmunt Szparkowski 

      data obrony: 9.04.1997r.  (wyróżnienie) 

 

24. Dr inż.arch. Aleksander NIEDZIELSKI   

   „ Konstrukcje drewniane i kamienne w rozwoju  

      historycznymdo XIX w. - więźba jako osnowa  

      architektonicznej formy dachu”. 

      Promotor:   Dr hab.inż.arch.Jacek Radziewicz - Winnicki, prof. Pol. Śl. 

      Recenzenci:Dr hab.inz.arch. Jacek Włodarczyk 

                         Dr hab.inż. Leszek Litwinowicz, prof. P.L. 

      data obrony: 4.06.1997r.  (wyróżnienie) 

 

25. Dr inż.arch. Justyna GORGOŃ 
     „Czynniki aktywizujące planowanie i zarządzanie  

      obszarami zurbanizowanymiwe Francji  

       w aspekcie zasad polityki zrównoważonego rozwoju”  

      Promotor:    Dr hab.inż.arch. Nina Juzwa, prof.Pol.Śl. 

      Recenzenci: Dr hab.inż.Sławomir Gzell, prof. PW. 

                           Prof.dr inż.arch. Stanisław Tomaszek 

     data obrony: 25.06.1997r.  (wyróżnienie) 

 

26. Dr inż.arch. Janusz FARON                  

     „Jakość techniczna obiektów architektonicznych  

        ze szczególnym uwzględnieniem 

      problemów bezpieczeństwa pożarowego” 

      Promotor:   Dr hab.inż.arch. Elżbieta Niezabitowska, prof. Pol.Śl. 

      Recenzenci:Dr hab.inż.arch. Wojciech Bonenberg, prof. PP. 

                          Prof.dr hab.inż.arch. Adam Lisik 

      data obrony: 29.10.1997r.  

 

27. Dr inż.arch. Beata Monika LISIK    

      „Struktury fotowoltaiczne w architekturze” 

       Promotor:      Prof.dr inż.arch. J.Tadeusz Gawłowski 

       Rrecenzenci: Dr hab.inż.arch. Elżbieta Niezabitowska, prof. Pol. Śl. 

                              Prof. dr hab.inż.arch. Zygmunt Szparkowski 

       data obrony: 19.11.1997r.  (wyróżnienie) 

 

28. Dr inż. arch. Hanna MICHALAK                   

      „Rewaloryzacja zespołów folwarczno-dworskich jako element równowagi  

      ekologicznej sieci  osiedleńczej  Wielkopolski” 

       Promotor:    Dr hab.inż.arch.Wojciech Bonenberg,prof.Pol.Poznańskiej 

       Recenzenci: Dr hab.inż.arch. Elżbieta Niezabitowska, prof. Pol. Śl. 

                            Prof.dr hab.inż.arch. Andrzej Gałkowski    

       Data obrony: 17.12.1997r.  

                                                                                                         1997  rok - 6         



 

29. Dr inż.arch. Beata KUC-SŁUSZNIAK                  

     „Zmiana sposobu użytkowania budynków-ze szczególnym  

      uwzględnieniem budynków przemysłowych. Próba  systematyki 

      zasad i możliwości przekształceń” 

      Promotor: Dr hab.inż.arch. Nina Juzwa, prof. w Pol.Śl. 

      Recenzenci: Prof.zw.dr inż.arch. J.Tadeusz Gawłowski 

                          Dr hab.inż.arch. Jacek Radziewicz-Winnicki, prof.Pol.Śl. 

      otwarcie przewodu doktorskiego: 22.06.1994r. 

      data obrony: 11.03.1998 rok                       

 

30. Dr inż.arch. Beata MAJERSKA-PAŁUBICKA     

     "Projektowanie architektoniczne ekologicznych obiektów  

       handlowych z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych" 

      Promotor:  Prof.dr inż.arch. Wiktor Jackiewicz 

      Recenzeci: Prof.zw.dr inż.arch. Gerard Jan Besler – Pol.Wr. 

                         Prof.dr hab.inż.arch. Adam Lisik 

      otwarcie przewodu doktorskiego: 10.05.1995r. 

      data obrony: 27.05.1998 rok (wyróżnienie)  

          

31. Dr inż.arch. Teresa ADAMCZYK-BOMERSBACH      

     "Architektura cerkwi drewnianych  regionu zamojsko-ubelskiego,  

      jako budowli sakralnych obrządku wschodniego w Polsce". 

      Promotor:     Dr hab.inż.arch. Jacek Radziewicz-Winnicki, prof. Pol.Śl. 

      Recenzenci:  Prof. dr hab.inż.arch. Aleksander Grygorowicz – Pol. Pozn. 

                            Prof.dr hab.inż.arch. Andrzej Niezabitowski 

      otwarcie przewodu doktorskiego: 15.11.1995r. 

      data obrony: 03.06.1998 rok 
 

32. Dr inż. arch. Justyna WOJTAS                          

      Neoracjonalizm Aldo Rossiego-główne założenia teoretyczne  

      i ich wpływ na twórczość architektoniczną”               

      Promotor:    Prof.dr ab.inż.arch.Andrzej Niezabitowski 

      Recenzenci: Prof.dr hab.inż.arch.Andrzej Kadłuczka Pol.Krak. 

                          Dr hab.inż.arch.Jacek Radziewicz-Winnicki,prof.Pol.Śl. 

     otwarcie przewodu doktorskiego: 23.11.1994r. 

      data obrony: 8.07.1998 rok (wyróżnienie) 

                                                                                 1998 rok - 4 

 

33. Dr inż.arch. Szymon OPANIA        
     "Obraz Miasta" 

      Promotor:    Dr hab.inż.arch. Janina Klemens, prof. Pol.Śl. 

      Recenzenci: Dr hab.inż.arch. Wojciech Bonenberg, prof. w Pol.Poz. 

                           Dr hab.inż.arch. Stefan Zemła, prof. Pol.Śl. 

      otwarcie przewodu doktorskiego: 15.03.1995r. 

      data obrony: 20.01.1999 rok 



34. Dr inż.arch. Michał TOMANEK    

      „Stan i prognoza czasowego budownictwa modułowego”. 

      Promotor:    Prof. dr inż.arch Wiktor Jackiewicz 

      Recenzenci: Prof.dr inż.arch. Ryszard Żabiński  

    Prof.dr hab.inż.arch. Adam Lisik 

      otwarcie przewodu doktorskiego: 23.06.1998r. 

      data obrony: 7.04.1999 rok 

 

35. Dr inż.arch. Jerzy CIBIS       

      „Aktywizacja centralnych kwartałów miejskich   

        problematyka i uwarunkowania”. 

      Promotor:    Dr hab.inż.arch. Janina Klemens, prof.w Pol.Śl. 

      Recenzenci: Prof. dr inż.arch. Ryszard Żabiński - Pol.Wr. 

    Prof.dr hab.inż.arch. Wiktor Jackiewicz 

      otwarcie przewodu doktorskiego: 23.06.1998r. 

      data obrony: 7.04.1999 rok 

 

36. Dr inż.arch. Jan MUSZYŃSKI      

   "Kształtowanie przestrzeni publicznej miasta  

     na przykładzie wybranych rozwiązań niemieckich ." 

     Promotor:    Dr hab.inż.arch. Witold Molicki 

     Recenzenci: Prof. dr inż.arch. Ryszard Żabiński - Pol.Wr. 

   Prof.dr hab.inż.arch. Wiktor Jackiewicz 

      otwarcie przewodu doktorskiego: 11.12.1991r. 

      data obrony: 5.05.1999 rok 

 

37. Dr inż.arch. Antonina ŻABA   
     "Elementy teorii kwadratur sklepiennych. Iluzja przestrzeni 

      w nawach głównych kościołów pojezuickich na Śląsku”. 

      Promotor: Prof. dr hab.inż.arch. Andrzej Niezabitowski 

      Recenzenci: Prof.dr inż.arch. J.Tadeusz Gawłowski 

                          Dr hab.inż.arch. Jacek Radziewicz-Winnicki, prof.Pol.Śl. 

      otwarcie przewodu doktorskiego: 14.12.1994r. 

      data obrony: 05.05.1999 rok (wyróżnienie) 

 

38. Dr inż.arch. Zbigniew SĄSIADEK     
     "Wpływ działalności górniczej na środowisko.  

       Próba kompleksowej oceny  w ujęciu miejscowych 

       planów zagospodarowania przestrzennego" 

      Promotor:    Prof.dr hab.inż.arch. Zbigniew Gądek 

      Recenzenci: Dr hab.inż.arch. Janina Klemens, prof.Pol.Śl. 

    Dr hab.inż.arch. Wojciech Bonenberg, prof. w Pol.Pozn. 

      otwarcie przewodu doktorskiego: 13.06.1995r. 

      data obrony: 19.05.1999 rok 

 

 



39. Dr inż.arch. Romuald MALINA    

      „Zapis graficzny normatywny w projektach  

        zagospodarowania przestrzennego”. 

      Promotor:    Dr hab inż.arch. Janina Klemens, prof. Pol.Śl. 

      Recenzenci: Dr hab.inż.arch. Wojciech Bonenberg, prof. Pol.Pozn. 

                           Dr hab inż.arch. Stefan Zemła, prof. Pol.Śl. 

      otwarcie przewodu doktorskiego: 29.04.1998r. 

      data obrony: 26.05.1999 rok 

40. Dr inż.arch. Barbara STANKIEWICZ   

     " Waloryzacja przestrzeni poprzez formy krajobrazu " 

      Promotor: Prof.dr inż.arch. Stanisław Tomaszek 

      Recenzenci: Prof.dr hab. inż. arch. Jan Chałupski 

   Dr hab.inż.arch. Nina Juzwa, prof. Pol.Śl. 

      otwarcie przewodu doktorskiego: 15.05.1996r. 

      data obrony: 9.06.1999 rok 

41. Dr inż.arch. Jarosław FIGASZEWSKI   

    "Struktura przestrzenna współczesnej hali przemysłowej- aspekt  

elastyczności funkcjonalnej" 

     Promotor:    Dr hab.inż.arch. Nina Juzwa, prof. Pol.Śl. 

     Recenzenci: Prof.dr hab.inż.arch. Elżbieta Niezabitowska 

                          Prof.zw. dr inż. arch. J. Tadeusz Gawłowski 

     otwarcie przewodu doktorskiego: 22.06.1994r. 

     data obrony: 9.06.1999 rok 

 

42. Dr inż.arch. Joanna SOKOŁOWSKA-MOSKWIAK  
     "Ocena wartości konserwatorskiej powierzchniowych  

       obiektów kopalnianych- systematyka zasad i możliwości kwalifikacji do ochrony " 

      Promotor:    Prof.dr hab.inż.arch. Andrzej Niezabitowski 

      Recenzenci: Dr hab.inż.arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg – Pol. Pozn. 

    Dr hab.inż.arch. Jacek Radziewicz-Winnicki,prof.w Pol.Śl. 

      otwarcie przewodu doktorskiego: 13.03.1995r. 

      data obrony: 23.06.1999 rok  

43. Dr inż.arch. Zbyszko BUJNIEWICZ    

     „Kształtowanie transparentnych obiektów architektonicznych  

      przy zastosowaniu współczesnych technologii szkła.  

      Na podstawie wybranych projektów światowych i własnych”. 

      Promotor:    Prof.dr inż.arch. Wiktor Jackiewicz 

      Recenzenci: Dr hab.inż.arch. Wojciech Bonenberg, prof. Pol. Pozn. 

                           Prof.dr hab.inż.arch. Adam Lisik 

      otwarcie przewodu: 27.05.1998r. 

      data obrony: 23.06.1999r.  
 

44. Dr sztuki  Marek URBAŃCZYK     

       “ Architektoniczne i organmistrzowskie aspekty  

        w konserwacji zabytkowych organów na Górnym Śląsku  



        na przykładzie własnych doświadczeń realizacyjnych”. 

      Promotor:    Dr hab.inż.arch. Jacek Radziewicz-Winnicki,prof. Pol.Śl. 

      Recenzenci: Prof. Julian Gembalski – Akad.Muzyczna, Katowice 

               Prof.dr hab.inż.arch. Andrzej Niezabitowski 

      otwarcie przewodu: 12.06.1996r. 

      data obrony: 30.06.1999r. (wyróżnienie) 

 

45. Dr inż. arch. Joanna SERDYŃSKA    

       “Mieszkanie i środowisko mieszkaniowe w społecznej  

         zabudowie czynszowej”. 

       Promotor:    Dr hab. inż. arch. Janina Klemens, Prof. Pol. Śl. 

       Recenzenci:  Dr hab.inż. arch. Witold Jerzy Molicki , prof. ASP Wrocław 

                             Prof. dr inż. arch. Wiktor Jackiewicz 

      otwarcie przewodu: 5.07.1995r. 

      data obrony: 20.10.1999r. 
 

46. Dr inż. arch. Aneta RYNCARZ-KAFKA    

       “Architektura obiektów komunikacji podziemnej”. 

       Promotor:     Prof. dr hab. inż. arch. Lech Michał Rościszewski 

       Recenzenci:  Prof. dr inż. arch. Ryszard Żabiński  

                            Dr hab. inż. arch. Janina Klemens, Prof.  Pol. Śl. 

      otwarcie przewodu: 13.06.1995r. 

      data obrony: 20.10.1999r. 

 

47. Dr inż.arch. Joanna TYMKIEWICZ     
     "Forma i funkcja elewacji. Koncepcja analizy elementów 

      artykulacyjnych na wybranych przykładach budownictwa mieszkaniowego". 

      Promotor:     Prof. dr hab inż.arch. Elżbieta Niezabitowska 

       Recenzenci: Dr hab.inż. arch. Jadwiga Roguska, prof. Pol. Warsz. 

                Dr hab.inż.arch. Jacek Radziewicz-Winnicki, prof.Pol.Śl. 

       Otwarcie przewodu: 12 czerwca 1996r. 

       data obrony: 15.12.1999r. (wyróżnienie) 

 

48. Dr inż.arch. Beata KOMAR       

      "Parter i wejście do budynku. Funkcja, forma  

       i odbiór wizualny". 

       Promotor:    Prof. dr hab inż.arch. Elżbieta Niezabitowska 

       Recenzenci: Dr hab.inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg  

                Dr hab.inż.arch. Jacek Radziewicz-Winnicki, prof.Pol.Śl. 

       otwarcie przewodu: 12 czerwca 1996r. 

       data obrony: 15.12.1999r. 

49. Dr inż.arch. Elżbieta BŁESZYŃSKA-KOCLĘGA      

     "Struktura i jej wnętrze. Kontekst przeżycia" 

      Promotor:    Prof.dr inż.arch. Stanisław Tomaszek 

      Recenzenci: Prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać 

    Dr hab. inż. arch. Stefan Zemła, prof. Pol. Śl. 

      otwarcie przewodu: 13 czerwca 1995r. 

      data obrony: 17.12.1999r. 



50. Dr inż.arch. Krzysztof KAFKA                                 

     "Krajobraz najbliższego otoczenia tras komunikacji kołowej". 

      Promotor:     Dr hab.inż.arch. Janina Klemens, prof.Pol.Śl. 

       Recenzenci: Dr hab.inż. arch. Wojciech Bonenberg, prof. Pol. Pozn. 

                Prof. dr inż. arch. Stanisław Tomaszek 

       otwarcie przewodu: 13 czerwca 1995r. 

       data obrony: 17.12.1999r. 
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51. Dr inż.arch. Wiesław OLEJKO      
     „Socjalne budownictwo mieszkaniowe na terenie miast 

      Zabrza i Gliwic - możliwości przekształceń systemowych”. 

      Promotor:    Prof.dr inż.arch. Wiktor Jackiewicz 

      Recenzenci: Dr hab.inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg Pol. Pozn. 

    Dr hab.inż.arch. Janina Klemens, prof.Pol.Śl. 

      otwarcie przewodu: 23 czerwca 1998r. 

      data obrony: 2.02.2000r. 

 

52. Dr inż.arch. Grzegorz NAWROT            

„Wielozadaniowość w przestrzeni obiektów służby zdrowia  

      w świetle dążeń do humanizacji środowiska leczniczego 

      na przykładzie wybranych rozwiązań”. 

      Promotor:     Prof.dr inż.arch. Wiktor Jackiewicz 

      Recenzenci: Dr hab.inż. arch. Janusz A. Włodarczyk, prof. Pol. Biał. 

    Dr hab.inż.arch. Stefan Zemła, prof.Pol.Śl. 

      otwarcie przewodu: 8 lipca 1998r. 

      data obrony: 29.03.2000r. 

 

53. Dr inż.arch. Marek RAWECKI      

  „Strefa ochronna Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka”. 

      Promotor: Profesor Zbigniew Gądek 

      Promotor powołany 24.02.1999r.: Prof. dr hab. inż. arch. T.Przemysław Szafer 

      Recenzenci: Prof. dr hab.inż. arch. Kazimierz Michał Kuśnierz 

   Dr hab.inż.arch. Stefan Zemła, prof.Pol.Śl. 

      otwarcie przewodu: 17 kwietnia 1991r. 

      data obrony: 17.05.2000r. 

 

54. Dr inż.arch. Jakub CZARNECKI      

       „Wpływ rozwoju technologicznego na kształtowanie funkcji 

      bankowej, na przykładzie wybranych banków”. 

      Promotor:    Prof.dr inż.arch. Wiktor Jackiewicz 

      Recenzenci: Dr hab.inż. arch. Wojciech Bonenberg, prof. Pol. Pozn. 

   Prof. dr hab.inż.arch. Elżbieta Niezabitowska 

      otwarcie przewodu: 24 marca 1999r. 

      data obrony: 29.06.2000r. 

 



55. Dr inż.arch. Bożena RAWICZ-LIPIŃSKA          

     "Warunki percepcji  wizualnej przestrzeni teatralnej na 

      podstawie wybranych przykładów sal teatralnych”. 

      Promotor:    Prof.dr inż.arch. Wiktor Jackiewicz 

      Recenzenci: Prof. dr hab.inż. arch. Józef Chmiel 

   Prof. dr hab.inż.arch. Adam Lisik 

      otwarcie przewodu: 25 stycznia 1995r. 

      data obrony: 11.10.2000r. (wyróżnienie) 

 

56. Dr inż.arch. Paweł MARYŃCZUK     

      „ Architektoniczne i inżynieryjne problemy remontów 

      śródmiejskich murowanych kamienic mieszkalnych 

      na Górnym Śląsku”. 

      Promotor:     Prof.dr hab.inż.arch. Wiktor Jackiewicz 

      Recenzenci: Dr hab.inż. arch. Wojciech Bonenberg, prof. Pol. Pozn. 

   Dr hab.inż.arch. Stefan Zemła, Prof. Pol. Śl. 

      otwarcie przewodu: 8 lipca 1998r. 

      data obrony: 11.10.2000r. 

 

57. Dr inż.arch. Andrzej KARAWAJ      
     „Parkingi ekologiczne” 

       Promotor:   Prof. dr hab.inż.arch. Adam Lisik 

      Recenzenci: Prof. dr hab.inż. arch. Nina Juzwa 

   Prof. dr hab.inż.arch. Tadeusz Bartkowicz 

      otwarcie przewodu: 25 września 1996r. 

      data obrony: 18.10.2000r. 

 

58. Dr inż. arch. Krzysztof GERLIC   
      „Przekrycia wiszące w architekturze jako powierzchnie 

        geometryczne i struktury organiczne” 

       Promotor:    Dr hab inż.arch. Jacek Włodarczyk, prof. Pol. Śl. 

       Recenzenci: Prof. dr hab.inż. arch. Adam Lisik 

     Dr hab.inż.arch. Jerzy Mroczkowski, prof. Pol. Wr. 

      otwarcie przewodu: 18 grudnia 1996r. 

      data obrony: 20.12.2000r. (wyróżnienie) 

 

59. Dr inż. arch. Dorota WINNICKA-JASŁOWSKA   
      „Ewolucja obiektu biurowego na przestrzeni XX wieku  

      jako wynik wzrastających wymagań użytkowników”. 

       Promotor:   prof. dr hab.inż.arch. Elżbieta Niezabitowska 

      Recenzenci: prof. dr hab.inż. arch. Nina Juzwa 

   dr hab.inż.arch. Maciej Złowocki 

      otwarcie przewodu: 3 lipca 1996r. 

      data obrony: 21.12.2000r. 
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60. Dr inż.arch. Damian RADWAŃSKI                            

"Zmienna przestrzeń sceniczna na przykładzie sceny  

      zastępczej Teatru Polskiego na Dworcu Świebodzkim  

      we Wrocławiu oraz wybranych przykładów" 

      Promotor:    prof.dr inż.arch. Wiktor Jackiewicz 

      Recenzenci: prof. dr hab.inż. arch. Adam Lisik 

    dr hab.inż.arch. Wojciech Bonenberg, prof.Pol.Pozn. 

      otwarcie przewodu: 27 września 1995r. 

      data obrony: 16.05.2001r  (wyróżnienie) 

 

61. Dr inż.arch. Alina PANCEWICZ               

      „Rzeka w krajobrazie przestrzennym miasta. 

      Próba określenia czynników decydujących o tożsamości miejsca”. 

       Promotor:    prof. dr hab.inż.arch. Nina Juzwa 

       Recenzenci: prof. dr inż. arch. Stanisław Tomaszek 

    prof. dr hab.inż.arch. Miriam Wiśniewska 

       otwarcie przewodu: 4 marca 1998r. 

       data obrony: 16.05.2001r (wyróżnienie) 

 

62. Dr inż.arch. Joanna ZABAWA-KRZYPKOWSKA         

     „Aspekt społeczny w architekturze. Problem  bezpieczeństwa  

       i identyfikacji miejsca w niskiej zabudowie osiedlowej” 

       Promotor:    prof. dr hab.inż.arch. Nina Juzwa 

       Recenzenci: prof. dr hab.inż. arch. Elżbieta Niezabitowska 

    prof. dr hab.inż.arch. Janusz A. Włodarczyk 

      otwarcie przewodu: 3 lipca 1996r. 

      data obrony: 17.05.2001r 

 

63. Dr inż.arch. Jan KUBEC                                               

     "Analiza funkcjonalno-programowa współczesnego  

      teatru miejskiego na przykładzie Teatru Polskiego we Wrocławiu 

i kilku innych przykładów teatrów miejskich" 

      Promotor:    prof.dr inż.arch. Wiktor Jackiewicz 

      Recenzenci: prof. dr hab.inż. arch. Nina Juzwa 

    prof. dr hab.inż.arch. Janusz A. Włodarczyk 

      otwarcie przewodu: 27 września 1995r. 

      data obrony: 13.06.2001r.  (wyróżnienie) 

 

64. Dr inż. arch. Elżbieta RDZAWSKA    

“Architektura przysłupowa Wschodnich Łużyc 

jako przedmiot ochrony konserwatorskiej- adaptacja zabytkowych  

obiektów dla współczesnych potrzeb użytkowych”. 

     Promotor:    dr hab. inż. arch. Jacek Radziewicz-Winnicki,prof. Pol.Śl. 

Recenzenci: prof. dr hab.inż. arch. Andrzej Niezabitowski 

  dr hab.inż.arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska,prof. Pol. Wr. 

otwarcie przewodu: 27.10.1999r. 

     data obrony: 13.06.2001r. 

 



65. Dr inż.arch. Iwona BENEK      

„Modernizacja mieszkań w aspekcie potrzeb osób niepełnosprawnych”  

      Promotor:    dr hab.inż.arch. Jacek Włodarczyk, prof. Pol. Śl. 

      Recenzenci: prof. dr hab.inż. arch. Nina Juzwa 

   dr hab. inż. arch. Andrzej Kohnke, prof. Pol. Gd. 

      otwarcie przewodu:19 lutego 1997r. 

      data obrony: 17.10.2001r. (wyróżnienie) 
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66. Dr inż.arch. Katarzyna MAZUR      

      „Warynki i zasady kształtowania specjalnych stref ekonomicznych  

      w przestrzeniach zurbanizowanych”. 

      Promotor:    prof.dr inż.arch. Stanisław Tomaszek 

      Recenzenci: prof. dr hab.inż. arch. Nina Juzwa 

   prof. dr hab. inż. arch. Tadeusz Bartkowicz 

      otwarcie przewodu:  29.04.1998r. 

      data obrony: 29.01.2002r. 

 

67. Dr inż.arch. Beata KAŁKA 
      „Ekologiczna struktura w architekturze - Stalowy Szkielet. 

       Na przykładzie niskiego budownictwa mieszkaniowego” 

       Promotor:    dr hab.inż.arch. Stefan Zemła, prof. Pol.Śl. 

       Recenzenci: prof. dr hab.inż. arch. Nina Juzwa 

                           prof. dr hab. inż.. Andrzej St. Tobolczyk 

      otwarcie przewodu:  20 stycznia 1998r. 

       data obrony: 29.01.2002r. 

 

68. Dr inż.arch. Anna KOSSAK-JAGODZIŃSKA           

      "Nowe niekonwencjonalne źródła energii (złoża geotermmalne  

      i sztuczne akumulatory ciepła) i ich wpływ na kształtowanie środowiska  

      urbanistycznego i architektonicznego" 

      Promotor:    prof.dr inż.arch. Wiktor Jackiewicz 

      Recenzenci: prof. dr hab.inż. arch. Adam Lisik 

    prof. dr inż.. Gerard Jan Besler 

       otwarcie przewodu: 12 czerwca 1996r. 

       data obrony: 30.01.2002r. 

 

69. Dr inż.arch. Marek SIETNICKI     
    „Pozaestetyczne znaczenie architektury lat 90-tych. 

     Na przykładzie twórczości Bernarda Tschumiego, 

     Rema Koolhaasa i Petera Eisenmana ” 

     Promotor:    prof. dr hab.inż.arch. Adam Szymski 

     Recenzenci: prof. dr hab.inż. arch. Adam Lisik 

   prof. dr hab. inż. arch.  Andrzej Kadłuczka 

     otwarcie przewodu: 19 lutego 1997r.  

     data obrony: 30.01.2002r. 

 



70. Dr inż.arch. Joanna BIEDROŃSKA     

„Salon samochodowy - współczesny element przestrzeni  

      architektonicznej przedmieścia”. 

      Promotor:     prof. dr hab.inż.arch. Adam Lisik 

      Recenzenci: dr hab. inż. arch. Maia Misiągiewicz, prof. Pol. Krak. 

    Dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk, prof. Pol. Śl. 

      otwarcie przewodu: 03.06.1998r. 

      data obrony: 22.05.2002r. 

 

71. Dr inż. arch. Beata KUCHARCZYK-BRUS    

„Wykorzystanie metod oceny jakości obiektów  

architektonicznych celem okreslenia ich zużycia 

funkcjonalnego dla potrzeb wyceny nieruchomości” 

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska 

Recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. Ryszard Źróbek 

     prof. dr hab. inż. arch. Adam Lisik 

       otwarcie przewodu: 17.01.2001r. 

       data obrony: 12.06.2002r.  (wyróżnienie) 

 

72. Dr inż.arch. Halina RUTYNA     

 

 

Politechnika Szczecińska 
    "Wpływ kanonu i symboliki w Kościele Katolickim na formę 

     i układ przestrzenny współczenej świątyni" 

     Promotor:    prof.zw.dr inż.arch. Stanisław Latour 

     Recenzenci: dr hab. inż. arch.Zbigniew Paszkowski, prof. Pol. Szcz. 

   prof. dr hab. inż. arch. Adam Lisik 

     otwarcie przewodu: 10 maja 1995r. 

     data obrony: 24.06.2002r.  (wyróżnienie) 

 

73. Dr inż.arch. Grzegorz WOJTKUN      

       „Osiedle mieszkaniowe jako podstawowy element struktury  

przestrzennej miasta XX wieku. Kryteria społecznej akceptacji 

struktury przestrzennej osiedli mieszkaniowych”. 

      Promotor:    dr hab.inż.arch. Adam Szymski, Prof. Pol. Szcz. 

      Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Bać 

    prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa 

      otwarcie przewodu: 26 kwietnia 2000r. 

      data obrony: 24.06.2002r. 

74. Dr inż.arch. Maria MALZACHER     

„Architektura synagog murowanych na ziemiach polskich  

w przemianach form stylowych i przestrzennych, w zależności  

od wpływów obcych oraz cech lokalnych”. 

      Promotor:    prof dr hab.inż.arch.Jacek Radziewicz-Winnicki 

      Recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Niezabitowski 

    prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka 

      otwarcie przewodu: 3.06.1998r. 

      data obrony: 3.07.2002r. (wyróżnienie) 



75. Dr inż.arch. Ryszard NAKONIECZNY       

      „Wielkomiejska architektura mieszkaniowa Katowic 

      w okresie międzywojennym (1922-1939)”. 

      Promotor:    prof.dr hab.inż.arch. Andrzej Niezabitowski 

      Recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. Jacek Radziewicz-Winnicki 

    prof. dr hab. inż. arch. Jadwiga Roguska 

      otwarcie przewodu: 23.06.1998r. 

      data obrony: 3.07.2002r. (wyróżnienie) 

 

76. Dr inż.arch. Anna BRZEZICKA         

     „Kwartał zabudowy miejskiej XIX-wiecznej - rehabilitacja, 

       modernizacja i rozbudowa na przykładzie miast śląskich” 

       Promotor:    prof. dr hab.inż.arch. Nina Juzwa 

       Recenzenci: dr hab. inż. arch. Adam M. Szymski, prof. Pol. Szcz. 

    dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk, prof. Pol. Śl. 

       otwarcie przewodu:  3 lipca 1996r. 

       data obrony: 11.12.2002r. 

 

77. Dr inż. arch. Anna TEJSZERSKA    
„Przestrzeń architektoniczna w zwierciadle sztuk plastycznych- 

   -geometria w służbie artystów działających na ziemiach polskich  

    na przełomie Średniowiecza i Odrodzenia” 

Promotor:    prof.dr hab.inż.arch. Jacek Radziewicz-Winnicki 

       Recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Niezabitowski 

    dr hab. inż. arch. Hanna Kozaczewska-Golasz, prof. Pol. Wr. 

       otwarcie przewodu: 17 styczeń 2001r. 

       data obrony: 11.12.2002r. 
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78. Dr inż. arch. Natalia BĄBA        

 „Wpływ włoskiego renesansu na amerykańską architekturę  

rezydencjonalną połowy XIX wieku. Analiza i geneza stylu. 

Promotor:    prof. dr hab.inż.arch.Jacek Radziewicz-Winnicki 

       Recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Niezabitowski 

    prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka 

       otwarcie przewodu: 19.12.2001 

       data obrony: 22.01.2003r. (wyróżnienie) 

 

79. Dr inż. arch. Tomasz WAGNER        

 „Architektura sakralna Dominika Böhma  

na Górnym Śląsku i jej znaczenie w kontekście 

rozwoju architektury oraz krajobrazu Górnego Śląska” 

Promotor:    prof. dr hab.inż.arch.Jacek Radziewicz-Winnicki 

       Recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Niezabitowski 

    prof. dr hab. inż. arch. Ernest Niemczyk 

       otwarcie przewodu: 19.12.2001 

       data obrony: 22.01.2003r. 



80. Dr inż. arch. Michał  SITEK       

     “Uzupełnienie systemu akredytacji szpitali o metody oceny  

przestrzeni pobytu pacjenta jako wytyczne do strategii  

modernizacji nieruchomości na przykładzie obiektu Szpitala nr 2  

w Siemianowicach ”. 

     Promotor:    prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska 

     Recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Gałkowski 

  dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło 

     otwarcie przewodu: 29.06.2000r. 

     data obrony: 23.01.2003r. (wyróżnienie) 

 

81. Dr inż.arch. Krzysztof  NAWRATEK       

      „Przestrzeń - Ideologia; Przestrzenie i obiekty publiczne 

      jako sposób manifestacji światopoglądowej i politycznej władzy”. 

      Promotor:    dr hab.inż.arch. Jacek Włodarczyk, prof.Pol.Śl. 

      Recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. Adam Lisik 

   dr hab. inż. arch. Adam Szymski, prof.Pol.Szcz. 

      otwarcie przewodu: 30.09.1998r. 

      data obrony: 23.01.2003r. (wyróżnienie) 

 

82. Dr inż.arch. Olga SIETNICKA     
    „Znaczenie pojęć w teorii architektury współczesnej, 

     ze szczególnym uwzględnieniem architektury 

    awangardowej lat 80- tych i 90- tych.” 

    Promotor:    dr hab.inż.arch. Adam Szymski, prof. Pol.Szcz 

    Recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Niezabitowski  

  dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński, prof. Pol. Krak. 

    otwarcie przewodu: 19 lutego 1997r.    

    data obrony: 26.03.2003r. (wyróżnienie) 

 

83. Dr inż.arch. Marek JANIK       

„Socjokulturowe aspekty architektury miejsc zamieszkania” 

      Promotor:    prof.dr inż.arch. Stanisław Tomaszek 

      Recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. Barbara Bartkowicz  

  dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, prof. Pol. Śl. 

      otwarcie przewodu:   3 lipca 1996r. 

      data obrony:   12.06.2003r. 

 

84. Dr inż.arch. Agnieszka BARON       

       „Integralna interpretacja znaczenia architektury” 

Promotor:    prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Niezabitowski 

       Recenzenci: prof. dr hab.inż.arch.Jacek Radziewicz-Winnicki 

    dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz, prof. Pol. Krak. 

       otwarcie przewodu:   4 lipca 2001r. 

       data obrony:   12.06.2003r. 
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85. Dr inż.arch. Agnieszka SZYMANOWSKA-GWIŻDŻ             
     „Drewniane budownictwo wsi Górnego Śląska jako wyraz  

       sztuki ciesielskiej na przykładzie budynków mieszkalnych  

        i wybranych budynków gospodarczych” 

       Promotor:    prof. dr hab.inż.arch. Jacek Radziewicz-Winnicki 

       Recenzenci: prof. dr hab.inż.arch.Jacek Włodarczyk 

    dr hab. inż. arch. Jerzy Jasieńko 

       otwarcie przewodu:     3 lipca 1996r. 

       data obrony:   19.01.2004r. 

 

86. Dr inż. arch. Dariusz MASŁY        

„Kierunki rozwojowe oceny jakości środowiska  

zbudowanego na przykładzie wybranych metod badań 

jakościowych w architekturze. Koncepcja oceny jakości  

budynków biurowych w warunkach polskich”  

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska 

      Recenzenci: prof. dr hab. inż.arch. Maria Stawicka-Wałkowska 

    prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa 

otwarcie przewodu: 16.01.2002r. 

      data obrony:  28.05.2004 (wyróżnienie) 
 

87. Dr inż. arch. Zbigniew STANISZEWSKI      

      „Wpływ zaawansowanych technologii w budynkach  

na  projektowanie architektoniczne” 

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska 

      Recenzenci: prof. dr hab.inż. arch. Maria Stawicka-Wałkowska 

    dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, prof.Pol. Śl. 

otwarcie przewodu: 16.01.2002r. 

      data obrony:  28.05.2004  

 

88. Dr inż.arch. Henryk MERCIK 
    „ Zespoły mieszkaniowe z przełomu XIX i XX wieku. 

     Ich wpływ na urbanizację terenu Górnego Śląska  

     (na przykładzie obszaru dzisiejszego miasta Ruda Śląska.”   

     Promotor:  prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk 

     Recenzenci: prof. dr hab.inż. arch. Jacek Radziewicz-Winnicki 

   prof. dr hab. inż. arch. Ernest Niemczyk. 

otwarcie przewodu: 19 lutego 1997r. 

      data obrony: 28.06.2004  
               

89. Dr inż. arch. Tomasz TACZEWSKI    
„Audytorium jako jeden z  elementów  przestrzeni muzealnej” 

Promotor: prof. dr hab.inż. arch. Adam Lisik  

      Recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa 

   prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Buliński. 

otwarcie przewodu: 7.03.2001r. 

      data obrony: 30.09.2004 (wyróżnienie)  
. 

 



90. Dr inż. arch. Agnieszka ZIMNICKA       

„System transportowy jako instrument zarządzania  

rozwojem przestrzennym miasta” 

 Promotor: dr hab.inż.arch. Zbigniew Paszkowski, prof. Pol. Szcz. 

        Recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof W. Bieda 

     dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, prof. Pol. Śl. 

otwarcie przewodu: 5.03.2003r. 

      data obrony: 30.09.2004r. (wyróżnienie)                  . 

 

91. Dr inż. arch. Jolanta TOFIL            
      „Forma architektoniczna konstrukcji cięgnowych ” 

        Promotor: dr hab.inż.arch.Maria Misiągiewicz, prof. Pol. Krak 

        Recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. Adam Lisik  

     prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski 

otwarcie przewodu: 30.04.2003r. 

      data obrony: 17.12.2004r.  
 

92. Dr inż. arch. Krzysztof ZALEWSKI     

„Wspomaganie komputerowe w tworzeniu przestrzeni  

architektonicznej. Analiza wpływu zastosowania technologii 

informacyjnej na kształtowanie i użytkowanie obiektu architektonicznego” 

Promotor: prof. dr hab.inż.arch. Adam Lisik  

      Recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska 

   prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg 

      otwarcie przewodu: 5.06.2002r. 

      data obrony: 17.12.2004r.  

 

93. Dr inż. arch. Monika SROKA-BIZOŃ             

„Ewolucja wspólczesnego osiedla zabudowy  

jednorodzinnej na przykladzie Katowic 1945-2000” 

 Promotor: prof. dr hab.inż.arch. Nina Juzwa 

        Recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. Janina Klemens 

     dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska – Bonenberg 

      otwarcie przewodu: 5.06.2002r. 

      data obrony:  22.12.2004r.  
 

94. Dr inż. arch. Eugeniusz SKRZYPCZAK    

„Indywidualizacja przestrzeni architektonicznej  

miasta  Poznania” 

Promotor: prof. dr hab.inż.arch. Wojciech Bonenberg 

Recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa 

     prof. dr hab. inż. arch. E. Andrzej Gałkowski 

      otwarcie przewodu: 13.09.2004r. 

      data obrony:  22.12.2004r. 

_______________________________________________________2004 rok –10 

 

95. Dr inż. arch. Łukasz ZAGAŁA      

      „Adaptacja obiektów poprzemysłowych na nowe 



Funkcje jako istotny nurt architektury współczesnej” 

Promotor: dr hab.inż.arch. Krzysztof Gasidło, prof. Pol. Śl. 

      Recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz 

   prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk 

      otwarcie przewodu: 19.12.2001 

      data obrony:  21.01.2005r. (wyróżnienie) 

 

96. Dr inż. arch. Andrzej CIOSEK      
       „Aspekty architektoniczne wybranych przykladów budowli  

         mostowych” 

 Promotor: prof. dr hab.inż.arch. Adam Lisik  

       Recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski 

    dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, prof. Pol. Śl. 

      otwarcie przewodu: 7.03.2001r. 

      data obrony:  21.01.2005r.  

 

97. Dr inż. arch. Anna SULIMOWSKA-OCIEPKA     

„Osiedla paronackie Górnego Śląska. 

Studium miejsca i znaczenia kultury przemysłowej  

w przestrzeni zurbanizowanej” 

Promotor:     prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa 

      Recenzenci:. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka –Leszczyńska, prof. Pol.Wr. 

    dr hab. inż. arch. Zbigniew J.Kamiński 

      otwarcie przewodu: 3.07.2002r. 

      data obrony:  9.06.2005r. (wyróżnienie) 

 

98. Dr inż. arch. Adam Gil       

„Szkic, makieta, model komputerowy jako narzędzia  

pracy twórczej architekta” 

Promotor:     prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa 

      Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska 

     prof. dr hab. inż. arch. Dariusz  Kozłowski 

      otwarcie przewodu: 17.01.2001r. 

      data obrony:  27.06.2005r. (wyróżnienie) 

 

99. Dr inż. arch. Rafał  RADZIEWICZ-WINNICKI  

„Wybrane zagadnienia energooszczędności 

w architekturze sakralnej w ujęciu historycznym” 

Promotor: prof. dr hab.inż.arch. Adam Lisik 

Recenzenci:  dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz, prof. Pol. Kr. 

     dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, prof. Pol. Śl. 

      otwarcie przewodu: 19.09.2001r. 

      data obrony:  29.09.2005r 

 

100. Dr inż. arch.  Grażyna LASEK     

„Współczesne tendencje w architekturze sakralnej  

z uwzględnieniem czynników proekologicznych” 

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Adam Lisik 



Recenzenci:  dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn, prof. Pol. Kr. 

     prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk 

      otwarcie przewodu: 2.07. 2002r 

      data obrony:  29.09.2005r 

 

101. Dr inż. arch. Adam NADOLNY     

„Porównanie struktur urbanistycznych Poznania,  

Krakowa i Warszawy w XIX i XX w wzorem  

Miasta według Christopher Alexandra” 

Promotor: dr hab.inż.arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. Pol. Pozn. 

Recenzenci:  dr hab. inż. arch. Elżbieta Kaczmarska 

     dr hab. inż. arch. Zbigniew J. Kamiński 

otwarcie przewodu:           5.01.2004r. 

      data obrony:  5.12.2005r 

 

102. Dr inż. arch. Małgorzata BALCER-ZGRAJA    

„Architektura budynku szkolnego lat najnowszych 

w aspekcie wpływów współczesnej techniki i wymagań 

społecznych” 

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa 

Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Janina Klemens 

     dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich 

      otwarcie przewodu: 6.03. 2002r. 

      data obrony:  19.12.2005r 

 

103. Dr inż. arch. Cezary WAWRZYNIAK     

„Znaczenie wnętrza w konteście urbanistycznym-humanizacja 

 miejsca” 

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Janina Klemens 

Recenzenci:  dr hab.inż.arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. Pol. Pozn.. 

     dr hab. inż. arch. Zbigniew J. Kamiński 

otwarcie przewodu: 2.07. 2003r. 

      data obrony:  21.12.2005r 

 

104. Dr inż. arch.  Michał WŁODARCZYK     

„Wyrobiska poprzemysłowe-kamieniołomy jako element  

kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta i regionu” 

Promotor: prof. dr hab.inż.arch. Janina Klemens  

Recenzenci:  dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer, prof. Pol. Wr. 

     prof. dr hab. inż. arch. Adam Lisik 

      otwarcie przewodu: 14.06.2004r. 

      data obrony:  21.12.2005r 

______________________________________________________2005 rok –10 

 

105. Dr inż. arch. Grażyna CZORA 
      „Iluminacje architektoniczne – wybrane problemy. 

        Symbioza światła i architektury ” 

Promotor: prof. dr hab.inż.arch. Nina Juzwa 



 Recenzenci:  prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan 

     prof. dr hab. inż. arch. Jacek Radziewicz-Winnicki 

      otwarcie przewodu: 2.07.2003r. 

      data obrony:  27.03.2006r. 

_______________________________________________________2006 rok –1 

 

106.  Dr inż. arch. Michał STANGEL       

„Rewitalizacja urbanistyczna w społeczeństwie informacyjnym.” 

Promotor:   dr hab.inż. arch. Krzysztof Gasidło,prof. Pol. Śl.  

Recenzenci:  prof. dr hab.inż.arch. Janina Klemens 

   prof. dr hab. inż. arch. Sławomir R. Gzell 

otwarcie przewodu: 13.09.2004r. 

      data obrony:  12.03.2007r. (wyróżnienie) 

 

107. Dr inż. arch. Monika NADROWSKA      
       „Planowanie operacyjne w procesie przeksztalceń 

obszarów poprzemysłowych. Studium Miedzynarodowych 

Wystaw Budowlanych” 

Promotor: dr hab. inż.arch. Krzysztof Gasidło, prof. Pol. Śl. 

 Recenzenci:  dr hab.inż.arch. Zbigniew K. Zuziak, prof. Pol. Kr. 

   dr hab. inż. arch. Zbigniew J. Kamiński,  prof. Śl. 

otwarcie przewodu:       5.06.2002r. 

       data obrony:         12.03.2007r. (wyróżnienie) 

 

108. Dr inż. arch. Ewa NIEZABITOWSKA      

„Ewolucja konceptu przestrzeni w teorii architektury” 

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jacek Radziewicz-Winnicki 

Recenzenci:  prof. dr hab.inż.arch. Jadwiga Roguska 

   prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka 

      otwarcie przewodu: 25.04.2005r 

      data obrony:  2.04.2007r. (wyróżnienie) 

 

109. Dr inż. arch. Anna SZEWCZENKO     

„Modernizacja starej zabudowy mieszkaniowej  

w aspekcie zdrowia jej mieszkańców” 

Promotor: prof. dr hab.inż.arch. Jacek Włodarczyk 

Recenzenci:  dr hab.inż.arch. Elżbieta Trocka – Leszczyńska, prof. Pol. Wr. 

   prof. dr hab. inż. arch. Jacek Radziewicz-Winnicki 

otwarcie przewodu: 5.06.2002r. 

      data obrony:  14.05.2007r. (wyróżnienie) 

110. Dr inż. arch. Ewa TERCZYŃSKA        

„Architektura przedszkoli – rozwój i współczesne  

tendencje” 

Promotor: prof. dr hab. inż.arch. Jacek Włodarczyk 

Recenzenci:  prof. dr hab.inż.arch. Janusz A. Włodarczyk. 

   prof. dr hab. inż. arch. Adam Lisik 

otwarcie przewodu: 15.01.2007r  

      data obrony:  4.06.2007r.                   



111. Mgr inż. arch. Marcin SPYRA      

„Parki naukowo-technologiczne. 

Ewolucja i kontekst współczesnego środowiska miejskiego” 

         Promotor:   prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa 

   Recenzenci:  prof. dr hab.inż.arch. Sławomir Gzell 

       prof. dr hab. inż. arch. Janina Klemens 

         otwarcie przewodu: 17.01.2005r. 

          data obrony:  22.10.2007r. (wyróżnienie) 

 

112. Dr inż. arch. Wojciech PAWŁOWSKI    

         „Zmiany w krajobrazie wsi Pomorza Zachodniego  

          na tle przekształceń społecznych i gospodarczych  

          po II wojnie światowej” 

 Promotor:   prof. dr hab.inż.arch. M.Adam Szymski 

  Recenzenci:  dr hab.inż.arch. Elżbieta Trocka – Leszczyńska, prof. Pol. Wr. 

     dr hab. inż. arch. Zbigniew J. Kamiński,  prof. Pol. Śl. 

 otwarcie przewodu: 2.07.2003r. 

        data obrony:  14.05.2007r.  

 

113. Dr inż. arch. Kinga PALUS       

       „Tradycja i nowoczesność w architekturze sakralnej regionu Podhala” 

Promotor:   prof. dr hab. inż. arch. Adam Lisik 

Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Jacek Radziewicz-Winnicki 

   prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz 

      otwarcie przewodu:  14.03.2005r 

      data obrony:   5.11.2007r. (wyróżnienie) 

                        ____________________________________________________2007 rok –8 

 

114. Dr inż. arch. Agnieszka MŁOTKOWSKA    

„Architektura świątyń ewangelickich na Śląsku Cieszyńskim 

- geneza i rozwój oraz uwarunkowania funkcjonalne i formalne” 

  Promotor: prof. dr hab.inż.arch. Jacek Radziewicz-Winnicki  

        Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka - Leszczyńska 

   prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Niezabitowski 

       otwarcie przewodu: 15.11.2004r. 

       data obrony:  7.04.2008r.  

 

115. Dr inż. arch. Piotr KUCZIA 
       „Tendencje  rozwojowe  architektury  solarnej  

na przykładzie  realizacji w Niemczech” 

        Promotor: prof. dr hab.inż.arch. Adam Lisik 

        Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn 

     prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk 

         otwarcie przewodu:           25.04.2005r. 

        data obrony:      2.06.2008r. (wyróżnienie) 

 

 

 



116. Dr inż. arch. Miłosz RACZYŃSKI        

      „Idea przeźroczystego prostopadłościanu w architekturze XX 

         i początku XXI wieku. Próba syntezy” 

       Promotor: prof. dr hab.inż.arch. M.Adam Szymski 

       Recenzenci:  dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz 

   dr hab. inż. arch. Jan Rabiej 

       otwarcie przewodu: 2.07.2003r. 

       data obrony:  2.06.2008r.  
                   

117. Dr inż. arch. Aleksandra WITECZEK     

       „Architektura współczesnego obiektu przemysłowego  

Współtworzącego jakość środowiska zurbanizowanego” 

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa 

      Recenzenci:  dr hab. inż. arch. Marek Pabich, prof.Pol. Łódz. 

               dr hab. inż. arch. Jan Rabiej 

      otwarcie przewodu:  4.07.2005r. 

      data obrony:            30.06.2008r. (wyróżnienie) 

_______                     ______________________________________________2008 rok –4 

 

118. Dr inż. arch. Agnieszka ZIĘBIK      

      „Wspólczesna interpretacja otwartych przestrzeni publicznych. 

       Przyklady miast Górnego Śląska o rodowodzie historycznym” 

 Promotor: prof.dr hab.inż.arch. Jacek Włodarczyk 

       Recenzenci:  dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz, prof.Pol. Wr. 

         prof. dr hab. inż. arch. Jacek Radziewicz-Winnicki 

       otwarcie przewodu: 17.01.2005r. 

       data obrony:    8.06.2009r. (wyróżnienie) 

 

119. Dr inż. Jolanta ZARZYCKA-HAJDUKIEWICZ 
       „Tereny otwarte współczesnym problemem planowania  

          Przestrzennego”.  

        Promotor: dr hab.inż.arch. Zbigniew Kamiński, prof. Pol. Śl. 

        Recenzenci:  dr hab. Barbara Szulczewska, prof.SGGW 

                 prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa 

        otwarcie przewodu:  9.05.2005r. 

         data obrony:  20.10.2009r. (wyróżnienie)                

 

120. Dr inż. arch. Tomasz MALEC       
„Ocena przestrzeni architektonicznej wielkokubaturowych  

cntrów handlowo-usługowych na Śląsku na podstawie wybranych przykładów” 

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Elbieta Nizabitowska 

      Recenzenci:  dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz, prof.Pol. Wr. 

               prof. dr hab. inż. arch. Jacek Radziewicz-Winnicki 

      otwarcie przewodu:  4.05.2009r. 

      data obrony:  20.10.2009r.  
 

 

 



121. Dr inż. arch. Adam BEDNARSKI    

      „Działalność architektoniczno-budowlana Karla Schabika  

        na tle rozwoju architektury mieszkaniowej Gliwic 1919-1939” 

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jacek Radziewicz-Winnicki 

      Recenzenci:  prof dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell 

              prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Niezabitowski 

    otwarcie przewodu: 13.09.2006r. 

      data obrony:  16.11.2009r. (wyróżnienie) 

 

122. Dr inż. arch. Tomasz BRADECKI    

        „Znaczenie otwartych przestrzeni publicznych  

w kształtowaniu zwartych układów urbanistycznych” 

Promotor: dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, prof.Pol.Śl. 

      Recenzenci:  dr hab. inż. arch. Robert Masztalski, prof. Pol. Wr. 

    prof. dr hab. inż. arch. Janina Klemens 

      otwarcie przewodu: 13.09.2006r. 

      data obrony:  16.11.2009r. (wyróżnienie) 
 

123. Dr inż. arch. Agnieszka  Szczepańska-Góra        

       „Problematyka wypoczynku w mieście na tle transformacji  

         społeczno-gospodarczej” 

      Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Janina Klemens 

      Recenzenci:  dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. Pol. Pozn. 

      prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa 

      otwarcie przewodu: 02.03.2009r. 

      data obrony:  07.12.2009r.  

_______                     ______________________________________________2009 rok –6 

 

124. Dr inż. arch. Agata TWARDOCH       

      „Problem dostępnego budownictwa mieszkaniowego  

na wybranych przykładach” 

Promotor: dr hab. inż. arch. Zbigniew J. Kamiński, prof. Pol. Śl. 

      Recenzenci:  dr hab. inż. arch. Robert Masztalski, prof. Pol. Wr. 

      prof. dr hab. inż. arch. Janina Klemens 

      otwarcie przewodu: 13.09.2006r. 

      data obrony:  5.07.2010r. (wyróżnienie) 

___    ___                     _____________________________________________2010 rok –1 

 

125. Dr inż. arch. Bartłomiej Buława        

      „Rozwój modelu przekształceń terenów zdegradowanych  

na przykładzie Międzynarodowej Wystawy Budowlanej 

w Niemczech” 

Promotor: dr hab. inż. arch. Zbigniew J. Kamiński, prof. Pol. Śl. 

      Recenzenci:  dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, prof. Pol. Śl. 

      prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak 

      otwarcie przewodu: 11.09.2008r. 

      data obrony:  4.04.2011r. (wyróżnienie)  



126. Dr inż. arch. Barbara UHEREK -BRADECKA    

„Architektura klasztorów na Śląsku Cieszyńskim do 1939 roku” 

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jacek Radziewicz-Winnicki 

      Recenzenci:  prof.dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska. 

     prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Niezabitowski 

       data obrony: 4.07.2011r. (wyróżnienie) 

 

127. Dr inż. arch. Anna ŻYŁKA-ŻEBRACKA    

 „Wybrane aspekty odrębności krajobrazu na przykładzie  

doliny Małej Panwi” 

Promotor: dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, prof. Pol.Śl. 

       Recenzenci:  prof.dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska. 

     prof. dr hab. inż. arch. Janina Klemens 

       data obrony: 4.07.2011r. (wyróżnienie) 

                        

128. Dr inż. arch. Agnieszka REK –LIPCZYŃSKA  
      „Znaczenie empory muzycznej ( wraz z prospektem organowym) 

      w kształtowaniu wnętrz wiejskich kościołów Pomorza Zachodniego. 

      Promotor:  dr hab. inż. arch. Aleksandra Satkiewicz, prof. ZUT 

      Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka 

      prof. dr hab. inż. arch. Jacek Radziewicz-Winnicki 

       data obrony: 5.07.2011r.  

 

___    ___                     _____________________________________________2011 rok –4 

 

129. Dr inż. arch. Kamila CIEŚLA-GAŁECZKA   
      „ Kształtowanie współczesnych obiektów funkcji nauki  

         oraz ich rola w przestrzeni miejskiej. Wybrane obiekty.” 

         Promotor:  prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa 

        Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell 

       dr hab. inż. arch. Jan Pallado, prof. Pol. Śl. 

       data obrony: 5.03.2012r.  

 

130. Dr inż. arch. Magdalena DACZYŃSKA   
      „ Rola parków przemysłowych w przekształceniach  

 przestrzennych miast.” 

         Promotor:  prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło 

        Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Tadeusz Bartkowicz 

       dr hab. inż. arch. Zbigniew Kamiński, prof. Pol. Śl. 

       data obrony: 2.07.2012r.  

 

131. Dr inż. arch. Piotr OPAŁKA     
      „ Problemy projektowe i realizacja adaptowanych obiektów 

  i zespołów zabytkowej architektury.” 

         Promotor:  dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj, prof. Pol. Op. 

        Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka 

       prof dr hab. inż. arch. Jacek Radziewicz-Winnicki 

       data obrony: 2.07.2012r.  



 

132.  Dr inż. arch. Aneta DYRAGA      
         „Kierunki przemian poprzemysłowych terenów zieleni urządzonej  

 w Aglomeracji Górnośląskiej“ 

     Promotor: prof dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło. 

           Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak 

          prof. dr hab. inż. arch. Janina Klemens 

           data obrony: 3.12.2012r.   (wyróżnienie)      
 

_    ___                     __________________________________________2012 rok –4 

       

133.  Dr inż. arch. Szymon RENDCHEN      
         „Budynki i zespoły urbanistyczne uczelni wyższych powstałe  

na przełomie XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem 

miast górnośląskich“ 

     Promotor: prof dr hab. inż. arch. Nina Juzwa 

           Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska 

          dr hab. inż. arch. Jan Rabiej, prof. nzw. w Pol. Śl. 

           data obrony: 8.04.2013r.    

     

134.  Dr inż. arch. Agnieszka LABUS      
         „Starzejące się społeczeństwa europejskie XXI wieku  

            w koncepcjach odnowy miejskiej“ 

     Promotor: prof dr hab. inż. arch. Zbigniew J. Kamiński 

           Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Parteka 

           prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska 

           data obrony: 27.05.2013r.   (wyróżnienie)     

 

135.  Dr inż. arch. Barbara URBANOWICZ    

 „Biura nauczycieli akademickich-światowe trendy  

   i poziom ich akceptacji w polskich  uczelniach wyższych 

   na wybranych przykładach“ 

   Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska 

   Recenzenci:  dr hab. inż. arch. Jan Rabiej, prof. nzw. w Pol. Śl. 

            dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska, prof. Pol. Wr  

             data obrony: 4.07.2013r.   (wyróżnienie)     

 

136.  Dr inż. arch. Bogumiła  KRYSTEK - KUCEWICZ   

         „Przestrzeń publiczna zdegradowanych dzielnic  

          poprzemysłowych na przykładzie wybranych miast  

          Aglomeracji Górnośląskiej“ 

    Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Janina Klemens 

          Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło 

         dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. Pol. Poz.  

       data obrony: 4.07.2013r.        

    

 

 



 

137.  Dr inż. arch. Michał GÓRCZYŃSKI     

       „Paradygmat cyfrowy w kształtowaniu formy  

        architektonicznej na podstawie analizy architektury  

        współczesnej“ 

Promotor: dr hab. inż. arch. Jan Rabiej prof. nzw. w Pol. Śl. 

      Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa 

     dr hab. inż. arch. Jan Słyk  

       data obrony: 8.07.2013r. (wyróżnienie)                        
 

138.  Dr inż. arch. Magdalena JAMROZIK-SZATANEK   

       „Przestrzeń społeczna i półprywatna w układzie  

 funkcjonalno-przestrzennym szpitala dziecięcego” 

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska 

      Recenzenci:  dr hab. inż. arch. Jan Rabiej prof. nzw. w Pol. Śl. 

     dr hab. inż. arch. Marek Czyński. 

       data obrony: 14.10.2013r.     
   

  139.  Dr inż. arch. Łukasz SZATANEK     

       „Funkcjonalno-przestrzenne i historyczne aspekty zespołu 

klasztornego Karmelitów Trzewiczkowych w Krakowie na tle 

przemian jego architektury oraz reguły zakonnej” 

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jacek Radziewicz-Winnicki 

      Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka 

     dr hab. inż. arch. Jan Rabiej prof. nzw. w Pol. Śl. 

       data obrony: 14.10.2013r. 

     

140.  Dr inż. arch. Barbara TURYK      
         „Metody badania stanu przestrzeni dla poprawy jakości  

          środowiska mieszkaniowego“ 

     Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew J. Kamiński 

           Recenzenci:  prof. dr hab. inż. Krzysztof Gasidło 

          prof. dr hab. inż. arch. Barbara Bartkowicz 

           data obrony: 17.12.2013r.  
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   141.  Dr inż. arch. Marta KOŚCIŃSKA    

„ Rewitalizacja przestrzeni półpublicznych w osiedlach  

          mieszkaniowych wybudowanych w II połowie XX wieku  

          na wybranych przykładach osiedli mieszkaniowych w Szczecinie”  

   Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski 

          Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska 

         dr hab. inż. arch. Jan Pallado,prof. nzw. w Pol. Śl. 

           data obrony: 3.03.2014r.  
    

142.  Dr inż. arch. Anna MAZIK     

       „Zagadnienia programowo-przestrzenne  

         Ośrodków jeździeckich w Polsce” 



   Promotor: dr hab. inż. arch. Jan Pallado, prof. nzw. w Pol. Śl. 

         Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, 

         dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak. 

         data obrony: 7.04.2014r.  
 

143. Dr inż. arch. Henryk ZUBEL   

    "Diagramowy zapis koncepcji w procesie  

projektowania architektonicznego – na przykładzie prac własnych  

ze szczególnym uwzględnieniem projektu  

Domu Kultury w Grodzisku Mazowieckim" 

       Promotor: dr hab. inż.arch. Jan Pallado, prof. nzw. w Pol. Śl. 

       Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, 

      prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonnenberg. 

       data obrony: 12.05.2014r.  
 

144.  Dr inż. arch. Aleksandra POSTAWA  
        „Architektura współczesnego polskiego domu  

          rezydencjonalnego. Wzorce i tendencje.” 

   Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa 

         Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Jacek Radziewicz-Winnicki, 

         dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg. 

           data obrony: 2.06.2014r.  
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145.  Dr inż. arch. Aleksandra TOMKIEWICZ      

       „Modernistyczne determinanty w rozwoju przestrzennym Katowic  

         na tle analogicznych przykładów miast europejskich“ 

  Promotor: dr hab. inż. arch. Jan Rabiej, prof. nzw. w Pol. Śl. 

        Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz- Gyurkowich, 

       dr hab. inż. arch. Szymon Opania. 

         data obrony: 30.11.2015r.  
 

_______                     ______________________________________________2015 rok – 1 

 

146. Dr inż. arch. Martyna DRZEWICKA      
       „Architektoniczne aspekty adaptacji kościołów w Europie“ 

 Promotor: dr hab. inż. arch. Jan Pallado, prof. nzw. w Pol. Śl.        

 Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz, 

           dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak, prof. nzw. w Pol. Śl. 

         data obrony: 18.01.2016r.  
 

 

 

_______                     ______________________________________________2016 rok – 1 

 



147. Dr inż. Arkadiusz POLEWKA      
       „Transgresja konceptualna w architekturze i sztukach wizualnych” 

 Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski 

        Recenzenci:  dr hab. inż. arch. Małgorzata Mizia 

       dr hab. inż. arch. Beata Komar 

       data obrony: 6.11.2017r.  

 

148. Dr inż. arch. Mahmoud Alshiyyab      
       „Dom jednorodzinny na wsi jordańskiej. Charakterystyka  

         rozwoju form i funkcji wewnątrz budynku 

        Promotor: dr hab. inż. arch. Robert Ast, prof. nzw. w Pol. Pozn. 

        Recenzenci:  prof. dr hab. Augustyn Bańka 

       prof. dr hab. inż. arch. Ernest Niemczyk 

dr hab. inż. arch. Grzegorz Nawrot 

       data obrony: 4.12.2017r.  

_______                     ______________________________________________2017 rok – 2 

149. Dr inż. arch. Magdalena KRAUSE     
          „Badania obiektów zabytkowych w procesie konserwatorskim  

          na przykładzie fasad robotniczych budynków mieszkalnych  

         Górnego Śląśka z przełomu XIX/XX wieku“ 

         Promotor: dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak, prof. nzw. w Pol.Śl.          

         Recenzenci:  prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka 

        dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. nzw. w Pol. Poz. 

       data obrony: 04.06.2018r.  
 

150. Dr inż. arch. Inga Jakuszewska (DWORAK)     

         „Znaczenie terenów wystawowych w przekształceniach urbanistycznych – na  

na przykładzie miast organizujących Wystawy Światowe Expo.”  

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jan Rabiej 

      Recenzenci:  dr hab. inż. arch. Ewa Wala 

     dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański 

       data obrony: 09.07.2018r.  

 

151. Dr inż. arch. Anna Helena SAWICKA    

       „Miasto zrównoważone. Możliwości implementacji idei 

na przykładzie Lublina“ 

Promotor: dr hab. inż. arch. Michał Stangel 

       Recenzenci:  dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, prof. nzw. w Pol. Gd. 

     dr hab. inż. arch. Adam Nadolny 

       data obrony: 09.07.2018r. (wyróżnienie) 
 


