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Celem Ko!a jest:
• poznanie i popularyzacja dziedzictwa architektonicznego Polski w
kontek"cie kultury i tradycji europejskiej;
• Rozwijanie umiej#tno"ci warto"ciowania architektury;
• rozwijanie umiej#tno"ci czytania i interpretacji zwi$zanych z architektur$
kodów semantycznych;
• ochrona rodzimego krajobrazu kulturowego Polski oraz zdobywanie
wiedzy i praktycznych umiej#tno"ci s!u%$cych temu celowi;
• rozwijanie umiej#tno"ci kszta!towania krajobrazu architektonicznego z
poszanowaniem tradycji i kultury miejscowej;
• popularyzacja i obrona tezy, %e w twórczo"ci architektonicznej "wiadoma
ochrona zastanych warto"ci kulturowych i artystycznych jest równie
cenna, jak wypracowywanie nowych;
• poznanie i popularyzacja historii, tradycji i dorobku twórczego Wydzia!u
Architektury Politechniki Warszawskiej;
Ko!o realizuje cele, o których mowa przez:
• organizowanie seminariów oraz sesji wyjazdowych,
• organizowanie konferencji, seminariów, oraz odczytów,
• udzia! w zewn#trznych konferencjach, seminariach, odczytach
• (krajowych i zagranicznych)
• rozpatrywanie zagadnie& naukowo – badawczych, publikacj# artyku!ów w
prasie fachowej, popularnej oraz codziennej,
• organizowanie wystaw tematycznych,
• udzia!
w
konkursach
architektonicznych,
urbanistycznych,
architektoniczno – urbanistycznych,
• nawi$zywanie wspó!pracy z o"rodkami naukowymi oraz innymi
organizacjami, a tak%e osobami, których dzia!alno"' zbie%na jest z celami
Ko!a.
• budow# strony WWW
• podejmowanie inicjatyw spo!ecznych
• zajmowanie stanowiska w debatach spo!ecznych i profesjonalnych
Liczba cz"onków Ko"a Naukowego: 9
Projekty zrealizowane w roku 2010
1.

Opracowanie
i
dygitalizacja
materia"ów
pomiarowych
architektury drewnianej z d. powiatów: mor#skiego, pas"$ckiego,
mr#gowskiego, e"ckiego, gi%yckiego i olszy&akiego znajduj#cych si$
w zbiorach Zak"adu Architektury Polskiej Wydzia"u Architektury
Politechniki Warszawskiej
Data: lipiec-wrzesie& 2010
Liczba uczestników: 3
W 2010r. Ko!o Naukowe Architektury Rodzimej dosta!o zlecenie dygitalizacji
i opracowania materia!ów pomiarowych architektury drewnianej z powiatów

d. powiatów: mor$skiego, pas!#ckiego, mr$gowskiego, e!ckiego, gi%yckiego i
olszy&akiego, znajduj$cych si# w zbiorach Zak!adu Architektury Polskiej WA
PW. Zleceniodawc$ by! Oddzia! Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w
Olsztynie.
Zbiór Pomiarów Zak!adu Architektury Polskiej Wydzia!u Architektury
Politechniki Warszawskiej jest bardzo bogat$ (licz$c$ kilkana"cie tys.
pozycji) kolekcj$ rysunków pomiarowych obiektów architektonicznych
zlokalizowanych na terenie obecnych i dawnych ziem Polski. Zbiór ten
gromadzony od pocz$tku istnienia Zak!adu Architektury Polskiej Politechniki
Warszawskiej (1922r.) pe!ni funkcj# pomocy metodycznej w bie%$cej
dzia!alno"ci badawczej i dydaktycznej g!ównie pracowników Zak!adu, ale
tak%e badaczy spoza PW. Pomiary pochodz$ z ró%nych (róde! (zazwyczaj
s$ to rysunki pracowników Wydzia!u Architektury PW, b$d( prace
wykonywane przez studentów w ramach praktyk) i maj$ zró%nicowan$
warto"' merytoryczn$, artystyczn$, a tak%e archiwaln$. W znacznej cz#"ci
s$ to rysunki o charakterze unikatowym - niepublikowane, wykonane w
pierwszych dekadach XX w., dotycz$ce cz#sto obiektów nieistniej$cych,
b$d( zachowanych w zmienionej formie.
W ramach pracy nad omawianym projektem wyselekcjonowano oko!o 150
zdj#' oraz oko!o 800 rysunków pomiarowych z miast i wsi d. powiatów:
mor$skiego, pas!#ckiego, mr$gowskiego, e!ckiego, gi%yckiego i
olszy&akiego. Ze wzgl#du na ró%ne typy archiwaliów, praca odby!a si# w
dwóch etapach.
Pierwszym etapem by!o opracowanie kolekcji zdj#' z Fototeki Zak!adu
Architektury Polskiej WA PW. W ramach tych dzia!a& dokonano skanowania
i archiwizacji rekordów na no"nikach cyfrowych, zabezpieczenia
introligatorskiego oraz wprowadzenia do elektronicznej bazy katalogowej.
Zbiór fotografii architektury drewnianej uzupe!ni! prowadzon$ przez Ko!o
baz# eFototeki.
Ca!o"'
opracowanego zbioru, wraz ze zdj#ciami
architektury
drewnianej
d.
powiatów:
mor$skiego,
pas!#ckiego,
mr$gowskiego, e!ckiego, gi%yckiego i olszy&akiego, opublikowana jest pod
nazw$ eFototeka Zak!adu Architektury Polskiej WA PW w Internecie na
serwerze
Wydzia!u
Architektury
PW
pod
adresem
www.arch.pw.edu.pl/efototeka.
Drugim etapem by!o opracowanie wybranych arkuszy obejmuj$cych
inwentaryzacj# architektury drewnianej d. powiatów: mor$skiego,
pas!#ckiego, mr$gowskiego, e!ckiego, gi%yckiego i olszy&akiego
znajduj$cych si# w Zbiorze Pomiarów ZAP WAPW. Ka%dy z arkuszy zosta!
zeskanowany, zarchiwizowany na no"nikach cyfrowych, zabezpieczony
introligatorsko i wprowadzony do elektronicznej bazy katalogowej.
2.
Wyjazd do Pragi czeskiej
Data: 12 - 19 wrze"nia 2010
Liczba uczestników: 9
Na zaproszenie Czech University of Life Sciences Prague cz!onkowie KN
Architektury Rodzimej wyjechali do Pragi i brali udzia! w warsztatach pt.

„International Summer School of Drawing in Prague”. W warsztatach udzia!
bra!o oko!o 50 studentów z czeskiej Pragi, Warszawy i Balikesir w Turcji.
Warsztaty trwaj$ce 5 dni pozwoli!y uczestnikom pozna' architektur# i
urbanistyk# Pragi, zarówno w aspekcie historycznym jak i pod k$tem
wspó!czesnych inwestycji przeprowadzanych w historycznej strukturze
miasta. Obserwacje i analizy obejmowa!y: zespó! staromiejski Pragi – Stare
Miasto, Nowe Miasto, Ma!$ Stran#, siedziby w!adz – Hradczany, Zamek
Praski, Wyszehrad, Belweder, obiekty architektury sakralnej w obr#bie
Starego Miasta oraz liczne za!o%enia ogrodowe, zarówno zabytkowe, jak i
nowe.
Zwiedzane i analizowane za!o%enia opracowane zosta!y przez uczestników
warsztatów w postaci szkiców odr#cznych oraz prac plenerowych. Na
zako&czenie warsztatów prace uczestników warsztatów bra!y udzia! w
konkursie. W"ród 20 najlepszych prac znalaz!o si# 5 prac reprezentantów
WA PW. Nie sposób nie zwróci' uwagi na mi#dzynarodowy charakter
warsztatów, b#d$cy istotnym ich elementem. Uczestniczenie we wspólnych
zaj#ciach i korektach z kolegami z innych uniwersytetów da!o mo%liwo"'
poznania innych systemów pracy, innego warsztatu oraz pozwoli!o na
wymian# do"wiadcze& w zakresie sposobów rysunkowego notowania
przestrzeni.
3.
Wystawa w DuszoGalerii na WAPW: „VARSAVIANA”
Data: listopad/grudzie& 2010
Liczba uczestników: 6
Wystawa stanowi!a podsumowanie grantu rektorskiego na dygitalizacj#,
opisanie i zabezpieczenie cz#"ci kolekcji fototeki Zak!adu Architektury
Polskiej. Tym razem by!a to kolekcja Varsaviana. Wybrane zdj#cia mo%na
by!o obejrze' w hallu g!ównym WAPW. Ze wzgl#du na du%$ ilo"' zdj#' i
ograniczone miejsce w hallu dodatkowo na rzutniku wydzia!owym
wy"wietlano zbiór 50 zdj#'.
4.

Realizacja grantu rektorskiego:
Badania architektoniczne,
pomiar i fotograficzna dokumentacja Zamku w Lidzbarku
Warmi&skim wraz z dygitalizacj# i publikacj# w internecie
opracowanych materia"ów
Data: czerwiec - grudzie& 2010
Liczba uczestników: 8
Podstawowym celem prac przy inwentaryzacji Zamku biskupów warmi&skich
w Lidzbarku Warmi&skim by!o poszerzenie wiedzy i umiej#tno"ci studentów
zwi$zanych z Ko!em o kompetencje wykonywania najwy%szej jako"ci bada& i
pomiarów obiektów zabytkowych.
W sk!ad realizowanego przez Ko!o przedsi#wzi#cia wesz!y nast#puj$ce
zadania:
opracowanie dokumentacji badawczej, pomiarowej i fotograficznej
kondygnacji parterowej Zamku Biskupów Warmi&skich w Lidzbarku
Warmi&skim;

opracowanie materia!u z uwzgl#dnieniem cyfrowych metod zapisu,
gromadzenia i powszechnego udost#pniania wiedzy. Opracowanie to b#dzie
podstaw$ do sprecyzowania standardów i wzorca pomiarów wykonywanych
przez Zak!ad Architektury Polskiej WAPW;
rozwój umiej#tno"ci i kompetencji cz!onków Ko!a tworz$cych zespo!y
realizuj$ce projekt w dziedzinie wykonywania bada& i dokumentacji
architektonicznych;
wzbogacenie Zbiorów Naukowych ZAP o opracowan$ dokumentacj#.
Po raz pierwszy do realizacji grantu zostali zaproszeni studenci spoza Ko!a.
Decyzja ta mia!a na celu umo%liwienie poznania dziedzictwa ziem polskich
oraz rozwijania umiej#tno"ci zwi$zanych z inwentaryzacj$ i badaniami
architektonicznymi wi#kszej liczbie studentów Wydzia!u Architektury PW,
potencjalnie zainteresowanych przysz!$ wspó!prac$ przy opiece nad
zabytkami. Osoby zwi$zane z Ko!em, staraj$c si# zainteresowa' tematyk$
architektury rodzimej studentów z m!odszych roczników staraj$ si#
prowadzi' dzia!alno"' popularyzatorsk$ zwi$zan$ z celami statutowymi Ko!a
i licz$ na mo%liwo"' wspó!pracy z m!odszymi kolegami podzielaj$cymi ich
zainteresowania.
Prace zwi$zane z opracowaniem dokumentacji zabytkowego obiektu
prowadzone by!y w trzech grupach dzia!a&: przeprowadzanie pomiarów
(inwentaryzacja), realizacja bada& architektonicznych oraz opracowanie
pomiaru i dokumentacji fotograficznej.
5. Prace nad powi$kszaniem bazy eFototeki ZAP
Data: stycze& – grudnie& 2010
Zbiór fotografii Zak!adu Architektury Polskiej Wydzia!u Architektury
Politechniki Warszawskiej zwyczajowo nazywany fototek$ ZAP jest bardzo
bogat$ (licz$c$ kilkana"cie tys. pozycji) kolekcj$ zdj#' przedstawiaj$cych
obiekty architektoniczne zlokalizowane na terenie obecnych i dawnych ziem
Polski. Zbiór ten gromadzony od pocz$tku istnienia Zak!adu Architektury
Polskiej Politechniki Warszawskiej (1922r.) pe!ni funkcj# pomocy
metodycznej w bie%$cej dzia!alno"ci badawczej i dydaktycznej g!ównie
pracowników Zak!adu, ale tak%e badaczy spoza PW. Fotografie pochodz$ z
ró%nych (róde! (planowe zakupy, dokumentacja prac badawczych,
darowizny mi!o"ników i badaczy architektury) i maj$ zró%nicowan$ warto"'
merytoryczn$, artystyczn$, a tak%e archiwaln$.
Celem pracy realizowanej przez Ko!o Naukowe Architektury Rodzimej
WAPW w roku 2010 w ramach funkcjonuj$cej od 2008 roku eFototeki ZAP
by!o kontynuowanie opracowania kolekcji Fototeki ZAP w zakresie
skanowania i archiwizacji na no"nikach cyfrowych, zabezpieczenia
introligatorskiego oraz wprowadzenia do elektronicznej bazy katalogowej.
Prace nad powi#kszaniem bazy eFototeki ZAP s$ kolejnym, wa%nym
krokiem na drodze profesjonalnej dygitalizacji naukowego zbioru fotografii
Zak!adu Architektury Polskiej WA PW. Fototeka ZAP, cho' dzi" nieco
zapomniana, by!a przez dziesi#ciolecia istotnym (ród!em wiedzy dla badaczy
sztuki i wspania!$ pomoc$ dydaktyczn$ w nauczaniu historii naszej rodzimej
architektury. Opublikowanie ca!ego tego zbioru w postaci internetowej bazy

katalogowej b#dzie du%ym osi$gni#ciem dla Politechniki Warszawskiej.
Przyczyni si# do popularyzacji dziedzictwa architektonicznego Polski, ale
tak%e wyznaczy nowy i oczekiwany przez naukowców standard w
upowszechnianiu tego typu informacji.
6.

Organizacja wraz z Liceum im. !w. Tomasza z Akwinu wystawy
"Wilno wczoraj i dzi!"
Data: 14 listopada - 20 grudnia 2010
Liczba uczestników: 10
W Gimnazjium i Liceum im. "w. Tomasza z Akwinu zago"ci!a wystawa
fotograficzna ukazuj$ca dawne i obecne pi#kno Wilna. Zdj#cia, wykonane
przez za!o%yciela Zwi$zku Polskich Artystów Fotografików, Jana Bu!haka,
przedstawia!y miasto w latach 1912- 1919. By! to okres, w którym Bu!hak
pe!ni! funkcj# "naczelnego fotografa" Wilna i regularnie do 1920 roku
zajmowa! si# fotografowaniem architektury, detalu oraz klimatu miasta.
Jednak pomys! szkolnej wystawy nie przewidywa! tylko wystawienia zdj#'
nestora polskiej fotografii. Mia! on na celu zestawienie tych zdj#' z
fotografiami zrobionymi przez uczniów szko!y podszas ich wycieczki do
Wilna.
Ko!o Naukowe Architektury Rodzimej udost#pni!o zdj#cia z wystawy:
"Fotografie Jana Bu!haka - Wilno 1912-1919" , które w roku 2008 mo%na by!o
ogl$da' w "Duszogalerii" WAPW. Poza tym udzielono uczniom pomocy przy
przygotowaniu, obróbce i wydruku nowych zdj#', w taki sposób aby, zgodnie
z zamys!em wystawy, tworzy!y spójn$ ca!o"'.
7. Film na WA PW: “Koolhaas Houselife”
Data: 23 listopada 2010
Liczba uczestników: 25
Pokaz filmu o starzeniu si# jednego z najs!ynniejszych domów
jednorodzinnych wspó!czesnej architektury z ciekawego punktu widzenia –
mianowicie po budynku i jego zakamarkach oprowadza sprz$taczka. Pokaz
filmu pt. „Koolhaas Houselife” odby! si# w klubie wydzia!u architektury. Film
zaprezentowano w oryginalnej, francuskiej wersji j#zykowej z angielskimi
napisami.
8. Film na WA PW: “My Architect. The Son’s Journey”
Data: 14 grudnia 2010
Liczba uczestników: 30
Pokaz filmu Nathaniela Kahna o wybitnym architekcie Louisie Kahnie
pt. “My Architect. The Son’s Journey”. Pokaz odby! si# w klubie wydzia!u
architektury. Film zaprezentowano w oryginalnej, angielskiej wersji
j#zykowej.
Najwi$ksze sukcesy w roku 2010: patrz punkty 1, 4

Sprawozdanie finansowe z rocznej dzia"alno!ci Ko"a Naukowego Architektury
Rodzimej w roku 2010
Sprawozdanie finansowe Ko!a Naukowego Architektury Rodzimej za rok 2010
l.p.
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