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1. Podstawowe dane dotyczące Koła Naukowego Architektury Rodzimej

Nr ewidencyjny Koła Naukowego:
Nazwa Koła Naukowego: Koło Naukowe Architektury Rodzimej
Skrócona nazwa Koła Naukowego: KNAR
Rok załoŜenia: 2006
Dane kontaktowe:
Adres: ul. Koszykowa 55 pok 15, 00-659 Warszawa
E-mail: kolo@architekturarodzima.pl
Zarząd Koła:
InŜ. arch. Maja Wieczorek – prezes
Tel 0 – 504 458 404
E-mail: majwie@gmail.com
Bartosz Bukowski – wiceprezes
Tel. 0 – 608 318 585
E-mail: bartoszdbukowski@gmail.com
Mateusz Potempski - sekretarz
Tel. 0 – 608 370 078
E-mail: mateusz.potempski@arch.pw.edu.pl
Pozostali członkowie Koła:
Członkowie zwyczajni:
InŜ. arch. Maja Abramczyk
InŜ. arch. Beata Cyruchin
Klara Kantorowicz
InŜ. arch. Urszula Koziarska
InŜ. arch. Łukasz Maleszewski
Magda Tamoń
Członkowie warunkowi:
Mateusz Bednarz
InŜ. arch. Agnieszka Rokicka
InŜ. arch. Magdalena śuchowska
Okres trwania kadencji Zarządu: 1 rok
Dysponent w systemie e-wniosek 2:
Mateusz Potempski
Opiekun Koła Naukowego:
dr hab. inŜ. arch. Robert M. Kunkel
dzieknauka@arch.pw.edu.pl
Zakład Architektury Polskiej, Wydział Architektury PW
Liczba członków Koła Naukowego: 12
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2. 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 słuŜących temu celowi;
• rozwijanie umiejętności kształtowania krajobrazu architektonicznego z
poszanowaniem tradycji i kultury miejscowej;
• popularyzacja i obrona tezy, Ŝe 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
takŜe osobami, których działalność zbieŜna jest z celami Koła.
• budowę strony WWW
• podejmowanie inicjatyw społecznych
• zajmowanie stanowiska w debatach społecznych i profesjonalnych
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3. Projekty zrealizowane w roku 2009
3.1. Wystawa w DuszoGalerii oraz spotkanie poświęcone 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
odwaŜnego towarzysza broni, ale takŜe 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. Ŝołnierze osławionego w bojach batalionie AK
„Zośka” - p. Anna Jakubowska ps. „Paulinka”, p. Witold Sikorski ps. „Boruta”,
przyjaciele studiujący z Jankiem na WAPW - p. Wojciech Świątkowski ps.
„Korczak”, p. Zygmunt Pawelski ps. „Jastrząb”, a takŜe p. Krystyna Zachwatowicz i
p. Marszałek Olga KrzyŜanowska, które wspominały Janka Rodowicza jako
przyjaciela rodziny, sąsiada. Mec. Jacek Taylor przybliŜył okoliczności śledztwa
przeprowadzonego w latach 1993 - 1997, mającego na celu wyjaśnienie
prawdziwych okoliczności śmierci „Anody”. Mieliśmy takŜe okazję wysłuchać
kwiecistej wypowiedzi Pani Barbary Wachowicz – znanej pisarki, autorki wielu
ksiąŜek poświęconych harcerstwu i Ŝołnierzom szarych szeregów. W dalszej
części spotkania wypowiadali się, juŜ 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
zaangaŜowanych i oddanych sprawie walki o niepodległość, bardzo pomocnych
równieŜ 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,
moŜna powiedzieć brawura, ale takŜe rozsądek i odpowiedzialność, a ponad
wszystko ogromne poczucie humoru i niezmienna wola Ŝycia. Mimo, Ŝe zebranym
Gościom trudno było oderwać się myślą od brutalnych okoliczności śmierci Jana
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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 reŜyser, 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.

3.2

Wyjazd naukowy do Sandomierza i okolic połączony z organizacją
na Zamku w Sandomierzu wykładu prof. K.Kuczy-Kuczyńskiego
pt. „Nowa architektura w starej tkance”
Data: 17-19 kwietnia 2009
Liczba uczestników: 14
W dniach 17 – 19 kwietnia 2009 roku odbył się wyjazd naukowy KNAR do Ziemi
Sandomierskiej. Razem z opiekunem naukowym – dr hab. Robertem Kunklem
grupa odwiedziła najwaŜniejsze obiekty architektoniczne regionu , a w tym:
opactwo cystersów w Koprzywnicy, zamek KrzyŜtopór w Ujeździe, kolegiatę w
Klimontowie, zamek w Baranowie Sandomierskim, modernistyczny układ
urbanistyczny w Stalowej Woli oraz kościoły i katedrę, zamek i podziemia w
Sandomierzu.
WaŜną
częścią
wyjazdu
była
organizacja
wykładu
pt.
„Nowa
architektura w starej tkance” którą
wygłosił prof. Konrad Kucza - Kuczyński
w Sali Rycerskiej sandomierskiego
zamku. Wśród liczącej około 300 osób
publiczności
większość
stanowiła
młodzieŜ z patronującego wydarzeniu
1 LO „Collegium Gostomianum” oraz
innych sandomierskich szkół. Nie
zabrakło równieŜ przedstawicieli rady
miasta jak i lokalnych mediów. Wykład
miał na celu uwraŜliwienie młodych ludzi
na piękno otaczającej ich architektury
oraz zaprezentować poprawne metody
modernizacji zabytkowych układów.

Koło Naukowe Architektury Rodzimej - Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej - 2009r.
6

3.3

Udział w konferencji „Trwałość? UŜyteczność? Piękno? Architektura
dwudziestego wieku w Polsce” we Wrocławiu oraz odczyt pt. „Marek
Leykam - architekt konsekwentny”
Data:24-25 kwietnia 2009 r.
Liczba uczestników: 2
Udział członków Koła w ogólnopolskiej konferencji studenckiej „Trwałość?
UŜyteczność? Piękno? Architektura dwudziestego wieku w Polsce”
organizowanego przez Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu
Wrocławskiego, Instytut Historii
Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Muzeum Architektury
we Wrocławiu. W konferencji
udział wzięli studenci, doktoranci
i naukowcy z całej Polski.
Członkowie
Koła
Architektury
Rodzimej WA PW wystąpili z
odczytem pt. „Marek Leykam –
architekt konsekwentny”

3.4

Wykonanie pomiaru i dokumentacji konwiktu w Krośnie k. Ornety
Data: maj 2009
Liczba uczestników: 6
Pomiary i badania odbyły się podczas czterodniowego wyjazdu, który miał miejsce
na początku maja 2009. Sześcioosobowy zespół dokonujący prac pomiarowobadawczych konwiktu oraz przylegających do niego kruŜganków składał się
z dwóch pracowników naukowych Zakładu Architektury Polskiej WAPW, trojga
studentów z Koła Naukowego Architektury Rodzimej WAPW oraz współpracującej
z Kołem studentki socjologii UW.
Prace te były uzupełnieniem badań prowadzonych w lipcu 2008 podczas
seminarium wyjazdowego, w którym brali udział studenci z KNAR i pozwoliły
na sformułowanie ostatecznych wniosków co do chronologii powstawania całego
zespołu: kościoła, kruŜganków oraz przylegającego od północy budynku konwiktu.
Powstały rysunki inwentaryzacyjne konwiktu i przylegających do niego
kruŜganków.
Studenci biorący udział w pracach nabywali i rozwijali umiejętności pomiarowe
wykorzystując ręczne oraz komputerowe metody inwentaryzacyjne.
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3.5

Opracowanie i digitalizacja materiałów pomiarowych architektury
drewnianej z powiatów szczycieńskiego i piskiego znajdujących się w
zbiorach Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury
Politechniki Warszawskiej
Data: lipiec-wrzesień 2009
Liczba uczestników: 4
W 2009r. Koło Naukowe Architektury Rodzimej dostało zlecenie digitalizacji
i opracowania materiałów pomiarowych architektury drewnianej z powiatów
szczycieńskiego i piskiego, znajdujących się w zbiorach Zakładu Architektury
Polskiej WA PW. Zleceniodawcą był Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
w Olsztynie.
Zbiór Pomiarów Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki
Warszawskiej jest bardzo bogatą (liczącą kilkanaście tys. pozycji) kolekcją
rysunków pomiarowych obiektów architektonicznych zlokalizowanych na terenie
obecnych i dawnych ziem Polski. Zbiór ten gromadzony od początku istnienia
Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej (1922r.) pełni funkcję
pomocy metodycznej w bieŜącej działalności badawczej i dydaktycznej głównie
pracowników Zakładu, ale takŜe badaczy spoza PW. Pomiary pochodzą z róŜnych
źródeł (zazwyczaj są to rysunki pracowników Wydziału Architektury PW, bądź
prace wykonywane przez studentów w ramach praktyk) i mają zróŜnicowaną
wartość merytoryczną, artystyczną, a takŜe archiwalną. W znacznej części są to
rysunki o charakterze unikatowym - niepublikowane, wykonane w pierwszych
dekadach XX w., dotyczące często obiektów nieistniejących, bądź zachowanych
w zmienionej formie.
W ramach pracy nad omawianym projektem wyselekcjonowano około 50 zdjęć
oraz około 900 rysunków pomiarowych z miast i wsi powiatów szczycieńskiego
i piskiego. Ze względu na róŜne typy archiwaliów, praca odbyła się w dwóch
etapach.
Pierwszym etapem było opracowanie kolekcji zdjęć z Fototeki Zakładu
Architektury Polskiej WA PW. W ramach tych działań dokonano skanowania
i archiwizacji rekordów na nośnikach cyfrowych, zabezpieczenia introligatorskiego
oraz wprowadzenia do elektronicznej bazy katalogowej. Zbiór fotografii
architektury drewnianej uzupełnił prowadzoną przez Koło bazę eFototeki. Całość
opracowanego
zbioru,
wraz
ze
zdjęciami
architektury
drewnianej
pow. szczycieńskiego i piskiego, opublikowana jest pod nazwą eFototeka Zakładu
Architektury Polskiej WA PW w Internecie na serwerze Wydziału Architektury PW
pod adresem www.arch.pw.edu.pl/efototeka.
Drugim etapem było opracowanie wybranych arkuszy obejmujących
inwentaryzację architektury drewnianej pow. szczycieńskieg i piskiego
znajdujących się w Zbiorze Pomiarów ZAP WAPW. KaŜdy z arkuszy został
zeskanowany, zarchiwizowany na nośnikach cyfrowych, zabezpieczony
introligatorsko i wprowadzony do elektronicznej bazy katalogowej. Jednocześnie,
na potrzeby omawianego projektu, został stworzony nowy, cyfrowy katalog
Zakładu Architektury Polskiej obejmujący Zbiór Pomiarów ZAP. Opracowane
arkusze są pierwszymi rekordami powstającego katalogu, jednak docelowo
przewiduje się opracowanie dalszej części Zbioru Pomiarów i udostępnienie
cyfrowego katalogu dla działalności badawczej i dydaktycznej.
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Podsumowaniem prac była prezentacja opracowanego materiału. Spotkanie
odbyło się dnia 19 września 2009 w Olsztynie, w ramach Europejskich Dni
Dziedzictwa Kulturowego 2009 – Warmia i Mazury, których koordynatorem
w województwie warmińsko-mazurskim jest Regionalny Ośrodek Badań
i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie. Pod tytułem „Nieznane inwentaryzacje
drewnianego budownictwa wiejskiego powiatów: szczycieńskiego i piskiego”
odbyła się wystawa oraz wykład Wojciecha Wółkowskiego (ZAP WAPW)
poświęcone digitalizacji niedostępnej dotąd inwentaryzacji archiwalnej,
przechowywanej w zbiorach Politechniki Warszawskiej.

3.6

Wykonanie koncepcji rewitalizacji otoczenia kościoła w Niedźwiadnej
Data: sierpień 2009
Liczba uczestników: 3
Udział członków Koła w stworzeniu koncepcji otoczenia gotyckiego kościoła
w Niedźwiadnej. Projekt obejmował propozycje wytyczenia traktów jezdnych
i pieszych w sąsiedztwie obiektu, uzupełnienia zieleni niskiej i wysokiej oraz
udostępnienie terenu kościoła dla ludzi niepełnosprawnych poruszających się
na wózkach inwalidzkich.
Prace poprzedzone były wizją lokalną i inwentaryzacją terenu, a ukończony
projekt został prezentowany na Komisji Konserwatorskiej. Obecnie koncepcja
znajduje się w fazie realizacji.
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3.7

Organizacja na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej
wystawy „InŜynierowie bez granic. Lindleyowskie plany Warszawy
przełomu XIX i XX wieku.”
Data: 19 października – 6 listopada 2009
Liczba uczestników: 50
Wystawa została wypoŜyczona z Archiwum Państwowego m.st. Warszawy i jest
autorstwa Pawła E. Weszpińskiego oraz Ryszarda śelichowskiego.
W trakcie trwania wystawy na Wydziale Architektury PW odbył się gościnny
wykład poszerzający tematykę działań Lindleyów w Warszawie. Wykład wygłosili
autorzy: Paweł E. Weszpiński i Ryszard śelichowski.
Wystawa
powstała
we
współpracy Archiwum Państwowego
m.st. Warszawy,
Biura
Stołecznego
Konserwatora Zabytków, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Warszawie oraz Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii.

3.8

Udział w konkursie Architektonicznym na Muzeum Historii Polski w
Warszawie
Data: maj 2009
Liczba uczestników: 6
Start w pierwszym etapie międzynarodowego konkursu architektonicznego
na siedzibę Muzeum Historii Polski. Przedmiotem prac było stworzenie koncepcji
architektonicznej obiektu na planowanej płycie przykrywającej wykop Trasy
Łazienkowskiej przy Zamku Ujazdowskiego oraz propozycji zagospodarowania
terenu.
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3.9

Organizacja wraz z Wydziałem Architektury PW oraz Muzeum Historii
Polski gościnnego
cinnego wykładu prof. Rafaela Moneo pod tytułem
„Reviewing a life’s work”
Data: 3 grudnia 2009
Liczba uczestników: 400
W dniu 3 grudnia 2009 w Pawilonie Rzeźby
Rze by Wydziału Architektury PW odbył się
si
współorganizowany przez KNAR wykład prof. Rafael Moneo. Zaproszony gość
go
naleŜyy do grona najwybitniejszych architektów świata
wiata wyróŜnionych
wyró
nagrodą
Pritzkera oraz nagrodą
nagrod Miesa van der Rohe. Oprócz realizacji znakomitych
budynków słynie z teoretycznych publikacji jak i pracy wykładowcy na czołowych
uczelniach Globu. Wykład zatytułowany „Reviewing life’s work” zgromadził około
400 osób w tym głównie studentów i pracowników Wydziału . Profesor przedstawił
w nim swój wieloletni dorobek, omawiając
omawiaj kluczowe
e w jego karierze budynki jak
i koncepcje, motywy na podstawie których zostały stworzone. Twórczość
Twórczo Rafaela
Moneo jest często
sto źródłem inspiracji dla polskich studentów, dlatego wydarzenie
z pewnością było cennym doświadczeniem
do wiadczeniem dla wielu przyszłych architektów.
Organizatorami wykładu był Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej,
Muzeum Historii Polski, Koło Naukowe
Naukowe Architektury Rodzimej oraz Bryła.pl.

3.10 Realizacja grantu rektorskiego: Opracowanie kolekcji najstarszych
fotogramów ze zbioru fotografii Zakładu Architektury Polskiej
Data: lipiec – grudzień 2009
Liczba uczestników:
tników: 7
W roku 2008 KN Architektury Rodzimej otrzymało grant rektorski na realizację
realizacj
tematu: Opracowanie kolekcji najstarszych fotogramów ze zbioru fotografii
Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury
Architektury Politechniki Warszawskiej
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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 bieŜącej działalności badawczej
i dydaktycznej głównie pracowników Zakładu, ale takŜe badaczy spoza PW.
Fotografie pochodzą z róŜnych źródeł (planowe zakupy, dokumentacja prac
badawczych, darowizny miłośników i badaczy architektury) i mają zróŜnicowaną
wartość merytoryczną, artystyczną, a takŜe 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 2009 w ramach przyznanego grantu rektorskiego było wyodrębnienie
z Fototeki ZAP kolekcji zdjęć przedstawiających obiekty architektoniczne dawnych
kresów wschodnich (dzisiejsze Białoruś, Ukraina, Litwa), a następnie opracowanie
tej kolekcji w zakresie skanowania i archiwizacji na nośnikach cyfrowych,
zabezpieczenia introligatorskiego oraz wprowadzenia do elektronicznej bazy
katalogowej.
Zbiór najstarszych fotogramów w Fototece ZAP zawiera ponad 1000 zdjęć. 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 2009 roku przez KNAR w ramach grantu rektorskiego kolekcja
najstarszych fotogramów, podobnie jak opracowana rok wcześniej kolekcja
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varsavianów i w 2007 roku kolekcja zdjęć wileńskich Jana Bułhaka zostały
w formie
wglądówek
udostępnione w Internecie
za
pośrednictwem
zaprojektowanej i napisanej w ramach grantu rektorskiego z 2007 roku aplikacji
internetowej, która stanowi bazę katalogową i przeglądarkę umoŜliwiającą
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.
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).
Dotychczas bazę odwiedziło ponad 20000 osób, co wskazuje na znaczne
zainteresowanie tego typu zbiorami.

3.11 Wystawa w DuszoGalerii na WAPW: „Ziemia Sandomierska”
Data: grudnień 2009
Liczba uczestników: 8
Wystawa stanowiła podsumowanie kwietniowego wyjazdu naukowego do Ziemi
Sandomierskiej. Zaprezentowała piękno i specyficzną atmosferę tego regionu
uchwycone przez członków Koła Naukowego Architektury Rodzimej.
Fotografie prezentowane w DuszoGalerii zostały przewiezione do Sandomierza,
gdzie będą prezentowane na wystawie w „Collegium Gostomianum”.

4. Współpraca członków Koła przy pracach badawczych i pomiarowych
wykonywanych przez pracowników ZAP WA PW
4.1.

Badania Architektoniczne
Nakomiadach
Data: wrzesień 2009
Liczba uczestników: 2

elewacji

XVIII

wiecznego

pałacu

w

Wykonano badania architektoniczne elewacji XVIII wiecznego pałacu
Hoverbecków w Nakomiadach na Mazurach projektu Józefa Pioli. Badania
ujawniły pierwotne opracowanie elewacji zachodniej. Wyniki prac badawczych
posłuŜyły do wykonania projektu budowlanego remontu konserwatorskiego
elewacji.
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4.2.

Wykonywanie dokumentacji pomiarowej XVIII wiecznych ołtarzy w
kościele oo. bernardynów w Warcie
Data: listopad 2009
Liczba uczestników:4
Pomiary miały na celu inwentaryzację barokowego wyposaŜenia kościoła
p.w. Wniebowzięcia NMP w Warcie. W skład wyposaŜenia wchodzą: ołtarze Sługi
BoŜego Rafała z Proszowic, św. Franciszka, Matki BoŜej oraz św. Antoniego oraz
ambona i manierystycznego marmurowego sarkofagu Sługi BoŜego Rafała
z Proszowic. Wykonany rysunek inwentaryzacyjny ma być podstawą do badań
na temat korektur optycznych w barokowych obiektach sakralnych środkowej
Polski. Badania wykorzystane będą w pracy doktorskiej opracowywanej
w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego przez P.Mikasiewicza.
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5. Sprawozdanie finansowe z rocznej
Architektury Rodzimej w roku 2008

działalności

Koła

Naukowego

Sprawozdanie finansowe Koła Naukowego Architektury Rodzimej za rok 2009
L.p

Nazwa projektu

Liczba
osób

Okres
trwania

Miejsce
realizacji

Koszt

Źródła
finansowania

1

Wyjazd
naukowy do
Sandomierza

14

17-19 04
2009

Sandomierz

1 007,94

2

Konferencja
naukowa we
Wrocławiu

2

24-25.04
2009 r.

Wrocław

427,74

3

2 wystawy w
DuszoGalerii

8

10-12.2009

Warszawa

739,56

Samorząd
Studentów
Politechniki
Warszawskiej
Komisja
Dydaktyczna
Samorząd
Studentów
Politechniki
Warszawskiej
Komisja
Dydaktyczna
Samorząd
Studentów
Politechniki
Warszawskiej
Komisja
Dydaktyczna

4

eFototeka –
najstarsze
fotogramy

7

07-12.2010

Warszawa

6000,0

prezes KN Architektury Rodzimej
inŜ. arch. Maja Wieczorek

Grant
rektorski

Kwota
[zł]
702,00

80,00

500,00

6000,00

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