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Ogólne wiadomości o działalności Koła Naukowego Architektury
Rodzimej:
Celem Koła jest:
• poznanie i popularyzacja dziedzictwa architektonicznego Polski w
kontekście kultury i tradycji europejskiej;
• rozwijanie umiejętności wartościowania architektury;
• rozwijanie umiejętności czytania i interpretacji związanych z
architekturą kodów semantycznych;
• ochrona rodzimego krajobrazu kulturowego Polski oraz
zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności służących temu
celowi;
• rozwijanie umiejętności kształtowania krajobrazu
architektonicznego z poszanowaniem tradycji i kultury miejscowej;
• popularyzacja i obrona tezy, że w twórczości architektonicznej
świadoma ochrona zastanych wartości kulturowych i artystycznych
jest równie cenna, jak wypracowywanie nowych;
• poznanie i popularyzacja historii, tradycji i dorobku twórczego
Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej;
Koło realizuje cele, o których mowa przez:
• organizowanie seminariów oraz sesji wyjazdowych,
• organizowanie konferencji, seminariów, oraz odczytów,
• udział w zewnętrznych konferencjach, seminariach, odczytach
(krajowych i zagranicznych)
• rozpatrywanie zagadnień naukowo – badawczych,
• publikację artykułów w prasie fachowej, popularnej oraz
codziennej,
• organizowanie wystaw tematycznych,
• udział w konkursach architektonicznych, urbanistycznych,
architektoniczno – urbanistycznych,
• nawiązywanie współpracy z ośrodkami naukowymi oraz innymi
organizacjami, a także osobami, których działalność zbieżna jest z
celami Koła.
• budowę strony WWW
• podejmowanie inicjatyw społecznych
• zajmowanie stanowiska w debatach społecznych i
profesjonalnych
Projekty zrealizowane w roku 2008
1. Start eFototeki
Data: marzec 2008
Liczba uczestników: 9
Uruchomienie internetowej bazy katalogowej zdjęć ze zbioru fotografii
Zakładu Architektury Polskiej WAPW. Baza pod nazwą eFototeka ZAP
została opublikowana na serwerze WAPW pod adresem arch.pw.edu.pl/
efototeka. Pierwszy pakiet materiału w eFototece to 400 zdjęć zdjęć z
Wilna autorstwa Jana Bułhaka. Projekt jest owocem pracy w ramach
przyznanego KNAR grantu rektorskiego na rok 2007. Docelowo baza ma
obejmować cały zbiór fotograficzny Zakładu architektury Polskiej WAPW,
który podlega stopniowej digitalizacji realizowanej przez KNAR.
Projekt zrealizowany w ramach grantu rektorskiego.

2. Wystawa w Duszogalerii na WAPW: „Fotografie Jana Bułhaka Wilno 1912 - 1919”
Data: kwiecień 2008
Liczba uczestników: 9
Wystawa miała na celu przedstawienie fotografii Jana Bułhaka, czołowego
fotografika dwudziestolecia międzywojennego, założyciela Związku
Polskich Artystów Fotografików, propagatora architektury rodzimej
(fotografii ojczystej), autora inwentaryzacji fotograficznych takich miast jak
Wilno, Kraków, Lwów, Kazimierz nad Wisłą czy Gdańsk. Objęła okres
życia Bułhaka w którym pełnił funkcję "naczelnego fotografa" Wilna i
regularnie do 1920 roku zajmował się fotografowaniem architektury, detalu
oraz klimatu miasta. W okresie tym powstał zbiór 2000 zdjęć o Wilnie.
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej jest w posiadaniu około
700 zdjęć z tej kolekcji.
Wy s t a w a o W i l n i e i n a u g u r o w a ł a i s t n i e n i e " D u s z o g a l e r i i " długoterminowego cyklicznego projektu Koła Naukowego Architektury
Rodzimej mającego na celu propagowanie ciekawych zagadnień
architektonicznych (zarówno historycznych jak i bardzo nowatorskich),
umożliwienie studentom wystawiania własnych prac często
wykraczających poza bieżący zakres studiów, popularyzację tradycji i
dorobku twórczego Wydziału Architektury PW, a także realizację
ciekawych wystaw autorów spoza Wydziału. Duszogaleria jest
zlokalizowana w duszy głównej klatki schodowej Wydziału Architektury
PW.
Projekt finansowany ze środków Komisji Dydaktycznej Samorządu
Studentów PW.
3. Film na WA PW: “My Architect. The Sonʼs Journey”
Data: 10 kwietnia 2008
Liczba uczestników: 30
Pokaz filmu Nathaniela Kahna o wybitnym architekcie Louisie Khanie
pt. “My Architect. The Sonʼs Journey”. Pokaz odbył się w audytorium im.
Stanisława Noakowskiego (sala nr 103). Film zaprezentowano w
oryginalnej, angielskiej wersji językowej.
4. Film na WA PW: “Building the Gherkin”
Data: 24 kwietnia 2008
Liczba uczestników: 30
Pokaz filmu o budowie londyńskigo wieżowca autorstwa pracowni Foster
and Partners pt. “Building the Gherkin”. Pokaz odbył się w audytorium im.
Karola Jankowskiego (sala nr 101). Film zaprezentowano w oryginalnej,
angielskiej wersji językowej.
5. Wystawa w Duszogalerii na WAPW: „Zdjęcia Ryszarda Pietkiewicza
- uczestnika III Rejsu Architektów”
Data: kwiecień - maj 2008
Liczba uczestników: 6
Autorska wystawa Ryszarda Pietkiewicza na temat III Rejsu Architektów
współfinansowanego przez Samorząd Studentów oraz Rektora
Politechniki Warszawskiej.

Projekt sfinansowany ze środków Komisji Dydaktycznej Samorządu
Studentów PW. Wybrany jako jeden z projektów w ramach zebrania Rady
Kół Naukowych.
6. Warsztaty studenckie: "Koncepcja architektoniczna i funkcjonalna
adaptacji i rozbudowy budowli ,,Elizeum" Warszawa ul. Książęca 2.
Data: maj - lipiec 2008
Liczba uczestników: 6
Koło Naukowe Architektury Rodzimej wzięło udział w warsztatach
nadsyłając dwie prace z propozycjami zagospodarowania „Elizeum” jako
teatru oraz jako składnicy win powiązanej z kawiarnią. Obie prace zostały
wyróżnione i przyjęte do dalszej dyskusji oraz uwzględnione jako realne
propozycje zagospodarowania budynku Elizeum i otaczającego terenu.
Wyniki warsztatów były tematem licznych publikacji prasowych.
7. Realizacja Grantu Rektorskiego
Data: maj - grudzień 2008
Liczba uczestników: 13
W roku 2008 KN Architektury Rodzimej otrzymało grant rektorski na
realizację tematu: Opracowanie kolekcji varsawianów ze zbioru fotografii
Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury
Politechniki
Warszawskiej w zakresie skanowania i archiwizacji na nośnikach
cyfrowych, zabezpieczenia introligatorskiego oraz wprowadzenia do
elektronicznej bazy katalogowej.
Zbiór fotografii Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury
Politechniki Warszawskiej zwyczajowo nazywany fototeką ZAP jest bardzo
bogatą (liczącą kilkanaście tys. pozycji) kolekcją zdjęć przedstawiających
obiekty architektoniczne zlokalizowane na terenie obecnych i dawnych
ziem Polski.
Zbiór ten gromadzony od początku istnienia Zakładu
Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej (1922r.) pełni funkcję
pomocy metodycznej w bieżącej działalności badawczej i dydaktycznej
głównie pracowników Zakładu, ale także badaczy spoza PW. Fotografie
pochodzą z różnych źródeł (planowe zakupy, dokumentacja prac
badawczych, darowizny miłośników i badaczy architektury) i mają
zróżnicowaną wartość merytoryczną, artystyczną, a także archiwalną. W
znacznej części są to zdjęcia o charakterze unikatowym - niepublikowane,
wykonane w pierwszych dekadach XX w., niektóre zaś nawet w XIX w.
Celem pracy realizowanej przez Koło Naukowe Architektury Rodzimej
WAPW w roku 2008 w ramach przyznanego grantu rektorskiego było
wyodrębnienie z Fototeki ZAP kolekcji zdjęć przedstawiających obiekty
architektoniczne i krajobraz miejski Warszawy, a następnie opracowanie
tej kolekcji w zakresie skanowania i archiwizacji na nośnikach cyfrowych,
zabezpieczenia introligatorskiego oraz wprowadzenia do elektronicznej
bazy katalogowej.
Zbiór varsawianów w Fototece ZAP zawiera ponad 1000 zdjęć. Wśród
nich znaczną część stanowi powojenna, wnikliwa i bardzo interesjąca
inwentaryzacja ruin Starego Miasta, ale są także zdjęcia XIX wieczne oraz
prawdziwe perły takie jak bardzo poszukiwana wśród historyków sztuki i
badaczy architektury dokumentacja wystroju rzeźbiarskiego zburzonego
Pałacu Bruhla.
Praca nad zbiorem prowadzona była w 3 powiązanych wzajemnie grupach

działań - dygitalizacja i przygotowanie materiału do publikacji w Internecie;
opracowanie opisu; opracowanie introligatorskie i zabezpieczenie obiektu
archiwalnego.
Opracowana w 2008 roku przez KNAR w ramach grantu rektorskiego
kolekcja varsavianów, podobnie jak opracowana rok wcześniej kolekcja
zdjęć wileńskich Jana Bułhaka zostały w formie wglądówek udostępnione
w Internecie za pośrednictwem zaprojektowanej i napisanej w ramach
ubiegłorocznego grantu rektorskiego aplikacji internetowej, która stanowi
bazę katalogową i przeglądarkę umożliwiającą zarządzanie zbiorem
fotografii ZAP, efektywne przeszukiwanie kolekcji i budowanie
podstawowych statystyk. Baza została napisana w techologii PHP5 i
MySQL i jest opublikowana pod nazwą eFototeka Zakładu Architektury
Polskiej WA PW w Internecie na serwerze Wydziału Architektury PW pod
adresem www.arch.pw.edu.pl/efototeka.
Osiągnięcia pracy są kolejnym krokiem na drodze profesjonalnej
dygitalizacji naukowego zbioru fotografii Zakładu Architektury Polskiej WA
PW. Fototeka ZAP, choć dziś nieco zapomniana, była przez dziesięciolecia
istotnym źródłem wiedzy dla badaczy sztuki i wspaniałą pomocą
dydaktyczną w nauczaniu historii naszej rodzimej architektury.
Opublikowanie całego tego zbioru w postaci internetowej bazy
katalogowej będzie dużym osiągnięciem dla Politechniki Warszawskiej.
Przyczyni się do popularyzacji dziedzictwa architektonicznego Polski, ale
także
wyznaczy nowy i oczekiwany przez naukowców standard w
upowszechnianiu tego typu informacji. W zbiorach publicznych w Polsce
(archiwa, instytucje kultury, instytuty naukowe) ,a także w kolekcjach
prywatnych, znajdują się dziesiątki tysięcy zdjęć będących kopalnią
wiedzy o architekturze naszego kraju, ale niestety są to często zbiory
niepublikowane, rozproszone, niezinwentaryzowane, a co za tym idzie
niedostępne dla naukowców, bo trudno sięgac po źródła, o istnieniu
których nikt nie wie. Wspaniałym rozwiązaniem tego problemu byłyby
podobne do opracowywanej przez Koło Naukowe Architektury Rodzimej
WAPW internetowe bazy katalogowe opierające się na uproszczonym
opisie zdjęć i skanach, których powszechne wykonywanie wydaje się
koniecznością ze względu na stopniowe zanikanie obrazu na oryginalnych
fotografiach.
W związku z powyższym należy w skali ogólnopolskiej docenić duży
potencjał wdrożeniowy projektu realizowanego przez Koło Naukowe
Architektury Rodzimej WA PW pod nazwą eFOTOTEKA Zakładu
Architektury Polskiej Wydziału Architektury PW. Projekt ma szansę być
potraktowany za wzorcowy przez wiele instytucji gromadzących zbiory
fotograficzne. W skali Politechniki Warszawskiej projekt już jest stopniowo
wdrażany i w finalnej postaci będzie bardzo wygodnym narzędziem dla
pracowników Zakladu Architektury Polskiej WA PW i wszystkich innych
badaczy lub miłośników architektury ziem Polski.
Dotychczasowe osiągnięcia realizowanego przez Koło Naukowe
Architektury Rodzimej WAPW projektu eFOTOTEKA stały się podstawą
porozumienia pomiędzy Towarzystwem Opieki nad Zabytkami
a
Wydziałem Architektury PW i wspólnego wystąpienia do Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego o dotację celową na digitalizację znaczącej
części zbioru fotograficznego ZAP (6000 pozycji).

Dzięki opublikowanej w eFototece ZAP bazie wglądówek wileńskich zdjęć
Jana Bułhaka, Muzeum Historii Polski zwróciło się do ZAP z prośbą o
udostębnienie części materiału do organizowanej przez MHP wystawy.
W ciągu niespełna roku funkcjonowania eFototeki, bazę odwiedziło ponad
8000 osób, co wskazuje na znaczne zainteresowanie tego typu zbiorami.
8. Wystawa w Duszogalerii na WAPW: „Lwów z innej perspektywy”
Data: czerwiec - październik 2008
Liczba uczestników: 2
Autorska wystawa dwójki członków KNAR - Mai Abramczyk i Łukasza
Maleszewskiego na temat zniszczonej i zaniedbanej architektury
podwórek i zapleczy Lwowa w kontraście do odnowionych frontowych
elewacji centrum.
Projekt sfinansowany ze środków Komisji Dydaktycznej Samorządu
Studentów PW. Wybrany jako jeden z projektów w ramach zebrania Rady
Kół Naukowych.
9. Pomiar inwentaryzacyjny z elementami badań architektonicznych
zespołu pielgrzymkowego w Krośnie k. Ornety na Warmii.
Data: lipiec 2008
Liczba uczestników: 6
Seminarium wyjazdowe odbyło się w lipcu 2008 roku. Sześcioosobowy
zespół w skład którego wchodziło dwóch pracowników naukowych
Zakładu Architektury Polskiej WAPW oraz trójka studentów z Koła
Naukowego architektury Rodzimej WA PW, a także stale współpracująca z
KNAR studentka socjologii UW przez 6 dni inwentaryzował i badał pod
kątem architektonicznym barokowy kościół oraz całe założenie
pielgrzymkowe w Krośnie na Warmii. W między czasie dało się także
zwiedzić położene w pobliżu zabytkowe obiekty - zespół w Chwalęcinie
oraz rynek wraz z farą w Ornecie.
Podczas pobytu w Krośnie została wykonana kompletna dokumentacji
forograficzna zespołu pielgrzymkowego z wyłączeniem budynku konwiktu.
Szczegółowo opracowane zostały drewniane rzeźby na elewacji frontowej
kościoła, rzeźby na froncie krużganków, a także wnętrze kościoła z
sześcioma ołtarzami bocznym, ołtarzem głównym, amboną oraz chórem
organowym.
Powstało osiem rysunków inwetnaryzacyjnych:
- sytuacja całego zespołu w skali 1:200;
- rzut kościoła w skali 1:50;
- przekrój kościoła wschód-zachód w skali 1:50;
- przekrój kościoła północ południe w skali 1:50;
- elewacja frontowa - zachodnia krużganków wraz z elewacją kościoła w
skali 1:100;
- elewacja frontowa - zachodnia kościoła w skali 1:50;
- elewacja boczna - południowa kościoła w skali 1:50;
- elewacja tylna kościoła w skali 1:50;

Studenci uczesnticzący w seminarum rozwijali swoje umiejętności
pomiarowe, poznawali ręczne oraz komputerowe techniki
inwentaryzacyjne. Uczyli się wykonowyać dokumentację fotograficzną.
Poznawali historię zespołu pielgrzymkowego oraz okolicznych zabytków
Opracowana dokumentacja poszerzyła Zbiory Naukowe Zakładu
Architektury Polskiej WA PW.
10. Wystawa w Duszogalerii na WAPW: „Egipt”
Data: październik - listopad 2008
Liczba uczestników: 20
Wystawa stanowiła sprawozdanie z wyjazdu naukowego grupy studentów
WAPW.
Studenci wraz z dwójką pracowników naukowych WAPW odwiedzili kairski
Wydział Architektury i wraz z miejscowymi studentami poznawali
architekturę Egiptu.
Projekt finansowany ze środków Komisji Dydaktycznej Samorządu
Studentów PW. Wybrany jako jeden z projektów w ramach zebrania Rady
Kół Naukowych.
11. Sesja naukowa na WAPW i wystawa w Duszogalerii: „Marek
Leykam - w 100 lecie urodzin”
Data: grudzień 2008
Liczba uczestników: 100
We wtorek 16 grudnia 2008 r. na WA PW odbyła się sesja KN Architektury
Rodzimej poświęcona twórczości Marka Leykama. Okazją do
wspomnienia tego wybitnego warszawskiego architekta była 100 rocznica
jego urodzin. Jako prelegenci wystąpili: arch. Tadeusz Barucki, arch. Piotr
Gawłowski, prof. Lech Kłosiewicz oraz prof. Konrad Kucza-Kuczyński,
który zgodził się poprowadzić spotkanie.
Sesja podzielona została na dwie części.
W pierwszej prelegenci podzielili między sobą cztery tematy. Arch.
Tadeusz Barucki opowiadał o stosunku Marka Leykama do środowiska
architektonicznego i jego relacji z SARPem. Następnie arch. Piotr
Gawłowski przedstawił większość najważniejszych projektów oraz
najciekawsze niezrealizowane prace konkursowe. Były to m.in. budynek
NIKu na Marszałkowskiej, kompleks obiektów przy ul. Wspólnej i Barbary,
budynek MONu przy Chałubińskiego, Instytu Geologiczny przy
Rakowieckiej, wieżowiec przy Rondzie Waszyngtona, Stadion X-lecia,
poznańskie Okrąglak i AWF, a także Dom Turysty w Płocku. Prof. Lech
Kłosiewicz zwięźle zarysował co działo się w architekturze tamych czasów
w Europie i na świecie. Część pierwszą zakończył prof. Konrad KuczaKuczyński opowiadając o postawie etyczno-moralnej Marka Leykama.
Cytując wielkich polskiej architektury, przypomniał, że Bohdan Pniewski
mówił o nim "najzdolniejszy architekt swojego pokolenia, który z racji na
swą postawę i charakter najmniej osiągnie".
Jednak wbrew temu sesja ukazała architekta jako tytana pracy, który
pomimo swej bezkompromisowości, wbrew decydentom partyjnym i
obowiązującym doktrynom wzniósł wiele obiektów przemyślanych,
dogłębnie współczesnych i nie poddających się obowiązującym nakazom,
czy modom.

W drugiej części głos zabierali zebrani na sali słuchacze. Okazało się, że
są wśród nich dawni współpracownicy Leykama. Można było usłyszeć
szereg anegdot i prywatnych wspomnień na temat nie tylko pracy
projektowej, ale także udziału w Kampanii Wrześniowej, obrony Francji w
roku '39 i czasów internowania w Szwajcarii.
Frekwencja dopisała, a wśród słuchaczy znalezła się córka Marka
Leykama
- Małgorzata Trochimczuk, a także jego synowie - Paweł
Lewiński, docent w Instytucie Techniki Budowlanej oraz prof. Tomasz
Lewiński z Wydziału Inżynierii Lądowej PW.
12. Wystawa w Duszogalerii oraz spotkanie poświęcona pamięci Jana
Rodowicza “Anody”.
Data: grudzień 2008 - styczeń 2009
Liczba uczestników: 120
6 stycznia 2009 o godzinie 17, w przeddzień sześćdziesiątej rocznicy
śmierci Jana Rodowicza "Anody" w audytorium 103 odbyło się spotkanie
poświęcone pamięci tego wyjątkowego studenta Wydziału Architektury
PW.
Licznie przybyli przyjaciele „Anody”, którzy wspominali go jako
nadzwyczajnie odważnego towarzysza broni, ale także jako wziętego
rysownika i duszę towarzystwa naszego Wydziału, na którym studiowanie
było dla Anody wielkim marzeniem.
W pierwszej części spotkania, po słowie wstępu Dziekana WAPW Prof.
Stefana Wrony, mogliśmy zobaczyć krótki film dokumentalny o Janku
Rodowiczu. Po filmie głos zabrali koledzy „Anody” - b. żołnierze
osławionego w bojach batalionie AK „Zośka” - p. Anna Jakubowska ps.
„Paulinka”, p. Witold Sikorski ps. „Boruta”, przyjaciele studiujący z Jankim
na WAPW - p. Wojciech Świątkowski ps. „Korczak”, p. Zygmunt Pawelski
ps. „Jastrząb”, a także p. Krystyna Zachwatowicz i p. Marszałek Olga
Krzyżanowska, które wspominały Janka Rodowicza jako przyjaciela
rodziny, sąsiada. Mec. Jacek Taylor przybliżył okoliczności śledztwa
przeprowadzonego w latach 1993 - 1997, mającego na celu wyjaśnienie
prawdziwych okoliczności śmierci „Anody”. Mieliśmy także okazję
wysłuchać kwiecistej wypowiedzi Pani Barbary Wachowicz – znanej
pisarki, autorki wielu książek poświęconych harcerstwu i żołnierzom
szarych szeregów. W dalszej części spotkania wypowiadali się, już w
formie dyskusji, inni przybyli na spotkanie goście. Między innymi
opozycjonista z czasów Solidarności. p. Zbigniew Janas, który pokrótce
scharakteryzował środowisko Akowców, jako ludzi wyjątkowo
zaangażowanych i oddanych sprawie walki o niepodległość, bardzo
pomocnych również Solidarności.
We wszystkich wspomnieniach Janek Rodowicz „Anoda” był
przywoływany jako człowiek bezsprzecznie wyjątkowy, którego w
działalności konspiracyjnej, akcjach dywersyjnych, czy w Powstaniu
Warszawskim cechowała szczególna odwaga, można powiedzieć
brawura, ale także rozsądek i odpowiedzialność, a ponad wszystko
ogromne poczucie humoru i niezmienna wola życia.
Mimo, że zebranym Gościom trudno było oderwać się myślą od brutalnych
okoliczności śmierci Jana Rodowicza, w ponad dwugodzinnej rozmowie
nie zabrakło wspomnień pogodnych i anegdot.

Po przerwie
pokazany został film (spektakl Teatru Telewizji) pt.
„Pseudonim Anoda”, który zapowiedział obecny na sali jego reżyser, p.
Andrzej Malec.
Spotkanie i towarzyszącą mu wystawę w DuszoGalerii zorganizowali
studenci z Koła Naukowego Architektury Rodzimej WAPW. Spotkanie
poprowadził Prezes KNAR Leszek Włochyński.
Spotkanie było tematem licznych publikacji prasowych.
Największe sukcesy Koła w 2008 roku
Patrz punkty : 1, 6, 7, 9, 11, 12

Sprawozdanie finansowe z rocznej działalności Koła Naukowego
Architektury Rodzimej w roku 2008

Sprawozdanie finansowe Koła Naukowego Architektury Rodzimej za rok 2008
L.p

Nazwa projektu

1

eFototeka – Jan
Bułhak

Licz
ba Okres trwania
osób
12

22.04-12.05

Cykl wystaw:
„Duszogaleria”

12.05-28.11

12

Koszt Żródła dofinansowania Kwota

V.2007-I.2008 Warszawa 6 500

Wystawa: „Fotografie
2
Jana Bułhaka –
12
Wilno 1912-1919”

3

Miejsce
realizacji

opiekun KN Architektury Rodzimej
dr hab. inż. arch. Robert M. Kunkel

6500

Samorząd Studentów
Politechniki
Warszawa 294.15
294.15
Warszawskiej
Komisja Dydaktyczna
Samorząd Studentów
Politechniki
Warszawskiej
Warszawa 792.04
792.04
Komisja Dydaktyczna
(Rada Kół
Naukowych)
7586.19

prezes KN Architektury Rodzimej
Leszek Włochyński

Grant Rektorski

7586.19

