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Sprawozdanie z rocznej działalności Koła Naukowego Architektury
Rodzimej za rok 2016
1.Podstawowe dane dotyczące Koła Naukowego Architektury Rodzimej
Nazwa Koła: Koło Naukowe Architektury Rodzimej
Skrócona nazwa Koła: KN AR
Numer z Rejestru organizacji: PW-BR-RO/93 /2006
Rok założenia: 2006
Dane kontaktowe organizacji:
adres: ul. Koszykowa 55 pok. 15 00-559
telefon: 696 033 368
e-mail: kolo@architekturarodzima.pl
strona WWW: www.architekturarodzima.pl/
Zarząd:
Iwona Krawiec- prezes
ul. Pokorna 2/207, 00-199 Warszawa
696 033 368
krawiec.i@wp.pl
Weronika Majchrowicz- wiceprezes
ul. Klonowa 5, 28-300 Jędrzejów
608 380 150
majchrowicz.weronika@gmail.com
Agata Maciejak- wiceprezes
ul. Wyspiańskiego 29, 96-100 Skierniewice
664 870 475
a.maciejaak@op.pl
Ewa Mucha- sekretarz
ul. Stefana Bryły 3/463, 02-685 Warszawa
784 336 886
ekmucha95@gmail.com
Pozostali członkowie koła:
Członkowie zwyczajni:
Marianna Babral
inż. arch. Olga Czeranowska
Jacek Grzegrzółka
Małgorzata Kamińska
Aneta Mielniczek
inż. arch. Mateusz Potempski
inż. arch. Urszula Prokop
Anna Przybyła
Katarzyna Rdziwonka
Joanna Magiera
Alicja Samsel
Dominika Szewczyk
Wiktor Śmieja
Piotr Zalewski
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Członkowie warunkowi:
Elbieta Bielak
Małgorzata Oleksicka-Baran
Natalia Romanowska
Marianna Wiśniewska
Okres trwania kadencji Zarządu -1 rok
Stały delegat do Rady Kół Naukowych PW (na dzień 31.12.)- Alicja Samsel
Opiekunowie koła : prof. ndz. dr hab. inż arch. Robert Kunkel, ZAP
dr inż. arch. Monika Neff, ZAP PHBM
mgr inż. arch. Leszek Włochyński, ZAP
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 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
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3.Projekty realizowane w roku 2016:
3. 1. Obchody 10-lecia KNAR- Wystawa w „Duszogalerii” na WAPW
Data: luty-maj oraz 7-21 października 2016
W roku 2016 Koło Naukowe Architektury Rodzimej obchodziło dziesięciolecie
działalności. Z tej okazji, członkowie przygotowali działające przez jeden dzień
stoisko promujące działalność Koła wśród studentów WAPW oraz cykl krótkich
notek biograficznych wybranych polskich budynków. Rozpowszechniane były
one cyklicznie (co sobotę) przez dziesięć tygodni za pomocą mediów społecznościowych (fanpage na Facebooku) oraz strony internetowej.
Drugą częścią obchodów była wystawa w ramach projektu ”Duszogaleria”,
podsumowująca dziesięć lat istnienia Koła.
3.2 Spacer po Muranowie B.Lacherta
Data:10 kwietnia 2016
W niedzielę 10 kwietnia miała miejsce wycieczka po Muranowie Południowym
projektu Bohdana Lacherta. Prowadzona była przez jedną z członkiń Koła i miała na celu przybliżenie uczestnikom tematyki urbanistyki modernistycznej i historii
osiedla, które powstawało na gruzach getta w latach 1948-55.
3. 3. Wystawa „/100 Oddanie Stulecia”
Data: 22 kwietnia-5 maja 2016
W dniu 22 kwietnia 2016r. odbył się wernisaż wystawy „/100 Oddanie Stulecia”.
Ekspozycja składała się z dyplomów magisterskich nauczycieli akademickich
WA PW, będących jednocześnie absolwentami warszawskiego Wydziału Architektury.
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Warszawska Szkoła Architektury jest terminem odnoszącym się nie tylko do WA
PW, ale także do unikalnego kierunku w sztuce projektowania, w którego formowaniu niezwykle mocno zarysował się twórczy i naukowy wkład profesorów,
asystentów i absolwentów naszego wydziału. Jest to motyw przewodni wystawy, na której zaprezentowane zostały dyplomy magisterskie tych nauczycieli
akademickich, którzy ukończyli Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

Tytuł nawiązuje do formy ekspozycji, która na pierwszy rzut oka przypomina
zwykłą wystawę semestralną projektów studenckich.
Bodźcem do organizacji wydarzenia był fakt, że Wydział Architektury obchodził
w 2015 roku swoje setne urodziny, będąc jednym z czterech przewidzianych
w pierwszym, tymczasowym statucie Politechniki Warszawskiej. Koło Naukowe
Architektury Rodzimej, także obchodzące w tym roku jubileusz, zapragnęło
dołączyć się do uroczystych obchodów. Postanowiliśmy więc udać się na przechadzkę po historii architektury tworzonej na wydziale niemal od początku jego
istnienia. Z zainteresowaniem prześledziliśmy długą drogę, jaką przeszedł proces tworzenia i prezentacji projektów koncepcyjnych, nierzadko zastanawiając
się nad ponadczasowością pewnych rozwiązań, zarówno architektonicznych,
jak i graficznych. Podziwialiśmy kunszt i wytrwałość, jakich wymagało się niegdyś od dyplomantów WA PW oraz precyzję i pomysłowość nowszych pokoleń
studentów. Było to dla nas niezwykłe, pouczające doświadczenie.
Na wystawę udało nam się zgromadzić ponad 40 prac (w publikacji prezentujemy także kilka dyplomów, które nie pojawiły się na otwarciu). Najstarsze pochodzą z lat 60., najnowsze mają zaledwie kilka lat. Eksponatami były głównie
plansze architektoniczne; ich wsparcie stanowią makiety, opisy oraz zdjęcia.
Wystawa została zaprojektowana tak, by dyplomy oglądane były w kolejności
chronologicznej, wzdłuż symbolicznej osi czasu, co pozwoliło na zaobserwowanie zarówno zmian, jak i elementów stałych pojawiających się w projektowaniu
oraz sposobie przedstawienia idei architektonicznej na przestrzeni ponad 70 lat.
Druga odsłona wystawy, poszerzona o dodatkowe dyplomy, planowana jest
na jesieni 2017 roku.
Projekt był finansowany przez WA PW oraz SSPW.
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3.4. Praca nad publikacją po wystawie „/100 Oddanie Stulecia”
Data: maj 2016- luty 2017
Po zakończeniu projektu „/100 Oddanie Stulecia”, rozpoczęły się pracę nad
przygotowaniem publikacji powystawowej, będącej jednocześnie jedyną monografią jubileuszową wydawaną z okazji stulecia Wydziału Architektury PW.
Książka podzielona została na dwie części: publicystyczną, składającą się z artykułów autorstwa nauczycieli akademickich WAPW oraz katalogową, zawierającą wszystkie zebrane przez członków Koła dyplomy. Przygotowania polegały
między innymi na zdigitalizowaniu oryginalnych dyplomów oraz sfotografowaniu makiet, a następnie na obróbce cyfrowej uzyskanych materiałów i przygotowaniu ilustracji do części katalogowej. Jedna z członkiń Koła wykonał także
rekonstrukcje planów gmachu WA PW, przedstawiające zmiany zachodzące
w strukturze budynku na przełomie stu lat jego istnienia. Rysunki te będą wchodzić w skład jednego z artykułów dotyczącego historii instytucji.
3.5 Spacer tematyczny- SASKA KĘPA
Data: 2 lipca 2016

W ramach obchodów stulecia WAPW, członkowie KNAR przygotowali spacer
tematyczny po Saskiej Kępie śladem twórczości profesorów i absolwentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.
Spacer był jednym z pięciu organizowanych w tym dniu. Prowadził trasą od
skrzyżowania ul. Katowickiej z ul. Zwycięzców, wzdłuż ul. Katowickiej, (będącej
próbą stworzenia wzoru współczesnej ulicy reprezentacyjnej) a następnie przez
teren kolonii Łaskiego i wzdłuż ulic: Dąbrowickiej, Walecznych, Czeskiej, Lipskiej,
Francuskiej i Królowej Aldony. Wycieczka zakończyła się w ogródku willi Łepkowskich przy ul. Francuskiej 2. W trakcie spaceru uczestnicy mogli podziwiać
perły polskiego modernizmu, sąsiadujące z dworkami uosabiającymi tęsknotę
za wolnością i potrzebą posiadania tożsamości narodowej. Wspólnie prześledziliśmy międzywojenną twórczość Lacherta i Szanajcy, Heleny i Szymona Syrkusów, Mariana Lalewicza, oraz wielu innych architektów.
Forma oprowadzania został zaplanowana tak, by jak największa ilość członków
Koła mogła wziąć w nim czynny udział. Łącznie spacer prowadzony był przez
siedmiu przewodników, a każdy z nich omawiał konkretny odcinek trasy (3-4
obiekty).
Po zakończeniu spaceru miał miejsce pokaz filmu „Porwanie Europy” reż.
Jadwigi Kocur, którego tematyka koresponduje z tematem spaceru. Projekcja
odbyła się w Otwartej Pracowni Jazdów (ul. Jazdów 3/6).
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3.6. Sesja naukowa w Czerwińsku nad Wisłą
Data: 9 lipca 2016 r.
W ciągu 2016 Koło Naukowe Architektury Rodzimej dwukrotnie odwiedziło romański zespół kościelno-klasztorny w Czerwińsku nad Wisłą. Podczas pierwszego wyjazdu, wraz z opiekunem Koła profesorem Robertem Kunklem, członkowie
zwiedzili kompleks budynków oraz starali się rozwiązać kilka zagadnień natury
konserwatorskiej. Wyjazd zakończył się krótkim wykładem profesora dotyczącym
historii miasta i kościoła. Poza kwestiami konserwatorskimi pojawia się również potrzeba zaprojektowania kaplicy przedpogrzebowej na terenie dookoła bazyliki.
Druga wizyta miała charakter wizji lokalnej przed podjęciem prac projektowych.

3.7 Współorganizowanie wykładu prof. Ado Franchiniego
Data: 9 listopada 2016
Wykład włoskiego profesora Politecnico di Milano pt. ”Re-working the factory,
Re-farming the countryside” dotyczył działalności jego pracowni architektonicznej.
3.8 Rozpoczęcie cyklu „o architekturze WARSZAWY”
Data: listopad 2016
W listopadzie 2016 członkowie KN AR ze współpracy ze Stowarzyszeniem Akademickim WA PW rozpoczęli pracę nad nowym cyklem wykładów pt.
„O architekturze WARSZAWY”, tworzonym głównie z myślą o studentach
Wydziału Architektury. Projekt ma stać się pretekstem do spotkań i dyskusji na
temat najcenniejszych warszawskich realizacji ostatnich lat. Forma wydarzeń
oraz miejsce, gdzie się odbywają, jest nieprzypadkowe. Domowa atmosfera
Otwartej Pracowni Jazdów (mieszczącej się w jednym z domków fińskich osiedla Jazdów) oraz kameralne grono słuchaczy sprawiają, że wykład nabiera
odmiennego charakteru niż tradycyjne prelekcje. Znika dystans pomiędzy
referentem a widownią, nawiązuje się rozmowa, dialog, o który tak trudno w
dzisiejszych czasach.
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Dzięki tym wykładom, Studenci Wydziału Architektury PW mają szansę spotkać się z
przedstawicielami starszego pokolenia architektów i wysłuchać opowieści o procesie powstawania budynków, które mijają codziennie na ulicy, a ponadto, podczas
dyskusji, podzielić się własnymi przemyśleniami.
Projekt zakłada, iż każde ze spotkań dedykowane będzie jednej z warszawskich
inwestycji ostatnich lat.

Pierwszy wykład poświęcono problemowi nowoczesnej prefabrykacji w budynku
mieszkalnym przy ul. Sprzecznej 4 projektu pracowni BBGK Architekci, stojącym w
samym sercu odradzającej się Pragi Północ.
Następne spotkanie będzie dotyczyło rewitalizacji zabytkowej Hali Koszyki, którą
przeprowadziła pracownia JEMS Architekci i odbędzie się 2 lutego 2017 roku.
O pracach nad projektem opowiadać będą Jerzy Szczepanik Dzikowski i Mateusz
Świetorzecki.
Cykl od początku cieszy się dużym zainteresowaniem - nie bez powodu. Studenci
rzadko mają okazję usłyszeć opowieść o budynku z ust samego projektanta. Szczególnie cenny jest dla nas opis procesu powstawania oraz problemów, jakie należało
w jego trakcie rozwiązać. Ponadto, tematyka wykładów jest jednocześnie nowatorska i wyjątkowa - rozmawiamy o Warszawie XXI wieku, o tym, co dzieje się tu i teraz.
Oznacza to zdobywanie specjalistycznej wiedzy o obiektach, o których prawdopodobnie nie usłyszelibyśmy na standardowym wykładzie -są one po prostu zbyt
nowe.

Wydarzenie to pozwala nam zdać sobie sprawę z faktu, że po okresie stagnacji
polska architektura zaczyna nowy rozdział w swojej historii, powoli zaczynając zajmować miejsce na arenie europejskiej i światowej. Poznawanie dobrej rodzimej architektury wiąże się z kontynuowaniem tego pozytywnego procesu przez przyszłych
twórców. Pierwsze kroki w dobrym kierunku zostały już zrobione; chcemy śledzić rozwój wydarzeń, skupiając się na tym, co dzieje się w najbliższej okolicy - w Warszawie.
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3. 9. Początek prac nad rekonstrukcjami zabytków epoki pierwszych Piastów
Data: od paźdzernika 2016
W roku 2016 członkowie KNAR podjęli próbę zrekonstruowania budynków z
czasów Chrztu Polski (m.in. katedr w Gnieźnie i Poznaniu, palatium na Ostrowiu
Lednickim oraz jedynej, zachowanej do dzisiejszych czasów w formie budynku,
kaplicy NMP na Wawelu). Bazując na technikach komputerowych (technologia
BIM - Building Information Modeling) oraz opierając się na posiadanych materiałach źródłowych uczestnicy starali się zbudować modele komputerowe poszczególnych budynków.
Projekt nie został jeszcze zakończony z uwagi na jego prekursorstwo. Ciągle trwają prace mające na celu znalezienie sposobu na efektywne rekonstruowanie
zabytków w technologii BIM.
Największe sukcesy w okresie sprawozdawczym
Punkty 3,4,5 i 8

Prezes KN Architektury Rodzimej
Iwona Krawiec

Opiekunowie KN Architektury Rodzimej
prof. ndz. dr hab. inż arch. Robert Kunkel, ZAP
dr inż. arch. Monika Neff, ZAP PHBM
mgr inż. arch. Leszek Włochyński, ZAP
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