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Pochodzę z Ziemi Lubelskiej, z dostojnej części wy-

żyny zwanej Działem Giełczewskim, gdzie od XVII 

wieku (głębiej w czas nie sięgają dokumenty) trwa 

ród Kasprzaków. Pierwotny zarys dwóch łanów zie-

mi uprawnej, rozciągających się na szerokim wzgó-

rzu pomiędzy niwami byłych gruntów dworskich, 

jest wciąż czytelny i pozostaje w rodzie.

Mój dziadek Aleksander w ramach reformy rolnej 

z 1925 r. przesadził się na łagodne stoki sąsiedniego pasma wyży-

ny – tam byłem formowany pracą rolnika, przez naturę i współ-

tworzony krajobraz, przez imponujące widoki z uprawianych pól 

i pobliskich kulminacji. Trwałe miejsce – urokliwe siedlisko licz-

nej rodziny wśród ciepłych zagonów prawdziwie malowanych,  

a zwłaszcza dostojeństwo czasu i czynności wyznaczonych porami 

roku, bez naporu wpływów zewnętrznych, ugruntowały refleksyjną 

uważność poznawanych zjawisk i zdarzeń jako elementów godnej 

poznania całości. Zaciekawienie zrodzone w miejscu, do które-

go wciąż mogę wracać, wielowątkowe, rozległe, które z czasem 

stało się potrzebą zrozumienia dziejów, dzisiaj integralnie wiążę  

z uprawianym zawodem, ze swej istoty otwartym na wyzwania  

i wciąż zmuszającym do poszukiwań właściwego im sensu. 

Kierunek mojej formacji wyznaczało też wiele osób, 

wskazując lub utwierdzając wybory nie tylko zawo-

dowe. Stanisław Gładki, przyjaciel ze studiów w ASP, 

przyczynił się do pogłębienia związku z krajobra-

zem polskim. Prof. Jan Lis przekonywał o potrzebie 

skupienia uwagi wprost dla najwyższych wartości. 

Prof. Andrzej Bissenik wciąż przekonuje do czystości 

i prostoty w każdym postępowaniu, a zwłaszcza 

twórczym. Trzon mojej pracy zawodowej stanowi projektowa-

nie, a dydaktyka jest konsekwencją osobistych doświadczeń, co 

mam możność czynić w ASP i w WSEiZ. Na SGGW miałem wykłady  

o znaczeniu krajobrazów. 

Projektuję architekturę, wnętrza i najróżniejsze przedmioty. Wyko-

nałem ok. 190 projektów, w tym część wyłącznie dla poznania arty-

stycznego – ponad 100 doczekało się już realizacji. Pasją wolnego 

czasu są wędrówki górskie, rowerowe i spływy w krajobrazie pol-

skim z rodziną i przyjaciółmi; pozostałe formy turystyki po różnych 

miejscach świata wynikają już tylko z imperatywu zaciekawienia.

W rezultacie i po części w przedłużeniu pracy zawodowej powstały 

liczne zbiory fotografii, a najważniejsze tematy ześrodkowują się 

wokół krajobrazu, polskiej architektury drewnianej i rodziny.

LUCJAN 
KASPRZAK

profesor zw.

Krzyż „zagorzyński” na drzewcu sztandaru Gim
nazjum nr 7 im

ienia Marii Konopnickiej w Kaliszu. Projekt i realizacja w roku 2009 
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Wyższe studia artystyczne ukończyłem z wyróżnieniem na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

w 1972 r. Moja praca magisterska, wykonana pod kierunkiem prof. Włodzimierza Witteka poświęcona była projektowi wnętrza 

wagonu dla szybkiej kolei miejskiej w Warszawie. Jednak w ówczesnej rzeczywistości bardzo trudno było kontynuować tę 

tematykę. Szansą dalszego rozwoju stała się dla mnie propozycja podjęcia pracy dydaktycznej na macierzystym Wydziale. Pod-

jąłem ją w 1973 r., zostając asystentem u własnego promotora, a po siedmiu latach przeprowadziłem przewód kwalifikacyjny  

I stopnia. Usamodzielnienie artystyczne przyszło w 1991 roku wraz z uzyskaniem kwalifikacji II stopnia (odpowiednik przewodu 

habilitacyjnego na uczelniach artystycznych). Tematem mojej pracy kwalifikacyjnej był projekt rozbudowy Muzeum ASP usy-

tuowanego na działce przy ul. Traugutta w Warszawie. W tym czasie zostałem wybrany na prodziekana Wydziału Architektury 

Wnętrz. Dwukrotnie potem sprawowałem funkcję Dziekana Wydziału w kadencjach 1996-1999 i 2002-2005. W tym też czasie  

w 1996 r. otrzymałem tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych. 

Pracę dydaktyczną zawsze starałem się łączyć i wzbogacać pracą projektową i realizacyjną. Zajmuję się głównie wnętrzami 

użyteczności publicznej Zagadnienia te były mi zawsze bardzo bliskie i stanowiły główną tematykę projektów, które opracowy-

wałem w czasie moich licznych staży w paryskich biurach architektonicznych. Z ważniejszych projektów i realizacji, w których 

udało mi się uczestniczyć, pragnąłbym wymienić:

– projekt modernizacji i adaptacji historycznych budynków Pałacu, Dworu, Stajni i Wozowni w zespole pałacowo-parkowym  

w Natolinie z przeznaczeniem dla Kolegium Europejskiego (współpraca z inż. arch. Stanisławem Sołtykiem),

– projekt rekonstrukcji bryły architektonicznej i wnętrza tzw. Holenderni w Natolinie,

PRZEMYSŁAW
KRAJEWSKI

profesor zw.

– projekt zespołu wnętrz reprezentacyjnych w budynku Biblioteki Narodowej 

(współpraca z inż. arch. Stanisławem Fijałkowskim),

– projekt rekonstrukcji Biblioteki Załuskich w Warszawie,

– projekt wystawy na 1000-lecie Gdańska „Aurea Porta Rzeczypospolitej”  

w Muzeum Narodowym w Gdańsku (współpraca z Lechem Tempczykiem  

i Hubertem Smurzyńskim z ASP w Gdańsku),

– konkursowy projekt architektoniczny pomnika Armii Krajowej w Warszawie,

– projekt pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie.

Na własną twórczość staram się spoglądać wielowątkowo; niezmiernie intere-

suje mnie malarstwo, grafika i fotografia. Dyscypliny te stanowią dla mnie od 

kilkudziesięciu lat źródło silnej inspiracji twórczej.

Szczególnie pasjonują mnie nowe poszukiwania graficzne, które powstają przez 

łączenie ze sobą skrawków zniszczonych, porwanych i postrzępionych papiero-

wych kart, zadrukowanych przed setkami lat literami, rysunkami i ornamentami. 

Po połączeniu wybranych fragmentów w całość kompozycyjną uwalniam je 

od stanu zniszczenia i chaosu. Każda praca stanowi dla mnie jedyny unikatowy 

zestaw znaków wynikający z doboru i zestawienia ze sobą niepowtarzalnych 

części.

Od pięciu lat prowadzę w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania pracownię Pro-

jektowania Wnętrz. Prowadzę także cykl wykładów z Rewaloryzacji Wnętrz.

Dużo szczególnej satysfakcji dostarcza mi praca z dyplomantami, którzy sta-

nowią najbardziej dojrzałą, ukształtowaną przez lata studiów grupę młodzieży 

akademickiej. Większość z nich potrafi przez systematyczną pracę, wkładaną  

w opracowanie merytoryczne zagadnień związanych z dyplomem inżynierskim, 

zaprezentować w czasie egzaminu dyplomowego oryginalne i interesujące 

rozwiązania projektowe.

Tematyka prac inżynierskich obejmuje dość szerokie spektrum projektów wnętrz, 

od zagadnień związanych z pogłębionym spojrzeniem na wybrany fragment 

przestrzeni mieszkalnej, np.: kuchnia – jadalnia – salon; sypialnia – garderoba 

– łazienka; do projektów wnętrz domów jednorodzinnych i mieszkań. Wnętrza 

użyteczności publicznej obejmują przestrzenie handlowe, gastronomiczne, ho-

telowe, a także w ograniczonym zakresie wnętrza sakralne i reprezentacyjne.
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„...Pragnę zwrócić szczególną uwagę na specyficzną metodę, 

jaką Andrzej Bissenik przyjął w swym życiu zawodowym. Meto-

da ta wypływa z kilku różnych, ale uzupełniających się źródeł; 

– Jednym źródłem są studia malarskie, pogłębiające wrażliwość 

na przestrzeń, kolor, walor i formę otaczającego nas świata przy-

rodniczego. Studia te, mimo iż stanowią tło dla poszukiwań 

projektowych, ukształtowały w ich autorze nie tylko wrażli-

wość na zależności zachodzące między kreowanymi formami 

wykonanymi ręką człowieka i metodami przemysłowymi, ale 

same w sobie noszą cechy samoistnych dzieł wypełnionych 

wrażliwością malarską i dyscypliną kompozycyjną. Potwier-

dzeniem tej oceny jest udział tych prac w wielu ekspozycjach 

i konkursach.

10.04.2010,  szkic 20x28 cm
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ANDRZEJ
BISSENIK

profesor zw.

– Drugim źródłem jest dociekliwe poszerzanie wiedzy nad po-

trzebami ludzkimi, dla których Bissenik projektuje elementy 

wykonywane przez osoby trzecie. Szczególnym aspektem tej 

pracy jest fakt, że w wielu zadaniach projektowych podejmował 

trud zrozumienia i skoordynowania potrzeb z dziedziny medy-

cyny, której wymagania wiążą potrzeby chorego ze specyfiką 

nauki i praktyki medycznej. 

– Trzecim źródłem, z którego projektując zawsze starannie 

korzysta, jest wiedza techniczna, wymagająca znajomości  

i specyfiki materiałów, fizyki ich pracy i wytrzymałości oraz 

technologii wytwarzania.

– Czwartym źródłem jest wypracowana umiejętność kojarzenia 

tych nieraz przeciwstawnych sobie wymagań w jedno dzieło 

służące człowiekowi, wytworzone przez ludzi i posiadające 

formę kształtującą kulturę użytkowników.”

Prof. dr hab. inż. arch. Tadeusz Zieliński

Wielo f unkcy jny s t ó ł chi r ur g ic zny.
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PROJEKTOWANIE
W RAMACH PREZENTOWANYCH PRZEDMIOTÓW JEST REALIZOWANY INTEGRALNY PROGRAM KSZTAŁ-

CENIA, KTÓRY JEST RÓWNOLEGLE POGŁĘBIANY NA PROJEKTOWANIU MEBLA. ZADANIA SEMESTRAL-

NE KREUJĄCE BRYŁĘ ARCHITEKTONICZNĄ SĄ KONTYNUOWANE W KAŻDYM NASTĘPNYM SEMESTRZE  

Z POZYCJI WYBRANYCH WNĘTRZ. CYKL DYDAKTYCZNY, W ZARYSIE NIE ODWRACAJĄCYM UWAGI OD 

ISTOTNYCH ZAGADNIEŃ TWORZENIA, OPARTY JEST NA CAŁOŚCI POTRZEB CYWILIZACYJNYCH I KULTU-

ROWYCH CZŁOWIEKA.

prof. zw. Lucjan KasprzakWNĘTRZ

Zadania realizowane w pracowni Projektowania Architektonicznego.

DOM – ześrodkowanie egzystencjalności człowieka – archetyp wszelkiej architektury. 

PRACA – materialne źródło kultury duchowej i podstawa egzystencji. 

CIVITAS – krąg zagadnień społeczności ludzkiej i formowania współegzystencji. 

Program ostatniego semestru  Projektowania Wnętrz jest rozwijany do podjęcia zagadnień rodzimej architektury polskiej. 

Tematy prac dyplomowych inżynierskich stanowią podsumowanie doświadczeń kursu ogólnoplastycznego i wszystkich przed-

miotów projektowych.

10
Projektowanie Architektoniczne, prowadzący: prof. zw. Lucjan Kasprzak, m

gr sztuki Jarosław Garkowienko sem
.IV. DOM JEDNORODZINNY.

1.  A ne t a B a r t os ińska  2. Mar ia Smr okow ska  3. A nna Wójc ik  4. K a r o l ina Tr zec iecka  5. Mar t y na Gór ska  6. A lek s ander K r a s ińsk i  7. K a t a r z y na Gr us zc z y k  8. Monika Woźniak  9. Ewa K r awc z y k  
10. E l w i r a S zo ł ucha  11. Mar ius z Wojc iechow sk i  12. Paul ina Ś w i t ka
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Projektowanie Architektoniczne, prowadzący: prof. zw. Lucjan Kasprzak, m

gr sztuki Jarosław Garkowienko, sem
. VI. DOM KULTURY.

1.  K inga S zulc  2. Mar t y na K r a snodębska  3. K a r o l ina Henke  4. Mar ia S t ecka   5. Mar ia Smr okow ska  6. E l w i r a S zo ł ucha 7. Ma ł gor z a t a Ko ł t y ś  8. Ma ja Toma s zew ska1. A ne t a B a r t os ińska  2. Dominika Jagie ł ł o  3. Edy t a L e s zc z ak  4.Mar ia S t ecka   5. A nna Pojawa  6. A lek s ander K r a s ińsk i  7. Gabr ie la Sk r z y p iec   8. Wojc iech Kos ińsk i  9. A nna Na t uniew ic z
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Projekt kawiarni dla Muzeum Narodowego w Warszawie.

Jedno  z kilkunastu opracowań kawiarni w ramach umowy z MN; oprócz zapewnienia relaksu w przerwie zwiedzania spełnia 

potrzebę promocji wydawnictw muzealnych. Każdy stolik ma wkomponowane w blat uchylne pulpity dla wygody przeglądania 

i bezpieczeństwa książek podczas konsumpcji. Stoisko księgarskie i bufet  podniesione z półokręgów, z obwodów nieco przy-

mkniętych część foteli, a z rur lampy – zbiór tych kształtów w nawiązaniu do słupów cylindrycznych wytwarza podstawowy 

porządek form. Trójkątne pulpity i szklane panele dla różnych ekspozycji, przyścienne oraz przysłupowe, nieco kontrastując 

udźwięczniają dyskretnie strefowane wnętrze podtrzymując korzystną jednoprzestrzenność.  15

inż. Magdalena Głaz

Martyna Wysocka

Kawiarnia jest częścią zaprojekto-

wanego wcześniej domu kultury na 

zajęciach z projektowania architekto-

nicznego w semestrze VI. Strukturę 

architektury całego budynku, jak  

i projekt wnętrza kawiarni wraz z for-

mą mebli i detalami wyznacza mo-

duł kwadratu w coraz drobniejszych 

podziałach. Miejsce spotkań senio-

rów to przestrzeń czterech przeni-

kających się sześcianów, będących 

czterema strefami; chwila przy kawie, 

dłuższe spotkania – strefa „mobilna” 

(wielofunkcyjna): np. spotkanie z za-

proszonym gościem, wieczorne po-

tańcówki, zaciszna strefa z biblioteką 

i stolikami do lektury lub gier.
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Projekt bufetu w kawiarni Muzeum Narodowego w Warszawie.

Kontynuacja uprzednio wykonanego projektu całości kawiarni. Studium 

organizacji i ergonomii pracy w odniesieniu do zaplecza, do sali oraz do 

gości bezpośrednio obsługiwanych. 

Dbałość o wygodną pozycję przysiadających się i sprzyjający klimat ich 

przebywania w tym miejscu. Niedomknięty okrąg bufetu jest zatrzymany 

na jego witrynach zwróconych do klientów otwartym łukiem. Wrażenie 

otwartości jest podtrzymane kombinacją wglądów w świetliste prze-

strzenie służebne aż do światła naturalnego w oknie zaplecza. Materiały 

i ich powierzchnie są przyporządkowane pastelowej gamie efektów 

świetlnych, związanych staropolską zielenią w obiciach stołków.

inż. Magdalena Głaz

16
17
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Pr o jek t owanie Wnę t r z , p r owadz ący : pr o f. z w. Luc jan K a spr z ak , s t uden t ka : Aga t a Jóź w iak , sem. V I I I . 
Opr acowanie mie jsca z awar c ia ś lubu i wese la . 

P r o jek t owanie Wnę t r z , p r owadz ący : pr o f. z w. Luc jan K a spr z ak , s t uden t ka : W ik t or ia Dabr ow ska , sem. V I I . 
P r o jek t w nę t r z a s ieni w domu kul t ur y.

P r o jek t owanie Wnę t r z , p r owadz ący : pr o f. z w. Luc jan K a spr z ak , s t uden t ka : E l w i r a S zo ł ucha , sem. V I . 
P r o jek t w nę t r z a s a lonu.

P r o jek t owanie Wnę t r z , p r owadz ący : pr o f. z w. Luc jan K a spr z ak , s t uden t ka : E l w i r a S zo ł ucha , sem. V I I . 
P r o jek t w nę t r z a kaw ia r n i .

P r o jek t owanie Wnę t r z , p r owadz ący : pr o f. z w. Luc jan K a spr z ak , s t uden t ka : Ma ł gor z a t a Ko ł t y ś , sem. V I I I . 
P r o jek t w nę t r z a poc zeka ln i .

P r o jek t owanie Wnę t r z , p r owadz ący : pr o f. z w. Luc jan K a spr z ak , s t uden t ka : A nna Wójc ik , sem. V I . 
P r o jek t o f icy ny – mie jsc a pr acy.
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PROJEKTOWANIE
MEBLI

Twórcze tendencje pierwszej dekady nowego tysiąclecia 

określiły cele projektowe Architektury Wnętrz. Ludzie pra-

gną domów wykraczających poza standardy, a projektanci 

chcą tworzyć domy i wnętrza odzwierciedlające indywidu-

alny charakter ich właścicieli, ale przy zachowaniu szacunku 

dla otaczającego środowiska.

Uwaga projektantów skupiona jest na tematach istotnych 

dla współcześnie tworzonego wnętrza, traktowanego  

w kategoriach integralnej kompozycji czasoprzestrzennej:

Należy projektować zgodnie z nowymi zasadami, które lan-

sują piękno „naturalnego wnętrza”. Zastosowane w projek-

tach materiały i tworzywa muszą być zdrowe i ekologiczne. 

Projekt wnętrza powinien uwzględniać naturalne światło, 

świeże powietrze, naturalne zapachy, naturalne dźwięki 

oraz wszechobecną przyrodę – które są czynnikami inte-

gralnie związanymi z każdym wnętrzem, rozumianym jako 

„naturalne wnętrze”.

Organizację funkcjonalną wnętrza zapewniają „meble” za-

projektowane z myślą o wypełnieniu programu użytkowego, 

zaplanowanego dla wnętrza. Taką samą rolę spełniają także 

„sprzęty”, które wyposażają przestrzeń każdego wnętrza.

Powstaje pytanie: Czym wyróżniają się Meble?

Odpowiedź nie jest prosta i jednoznaczna, ale można ją 

odnaleźć w programach kształcenia na kierunku studiów 

Architektura Wnętrz.

W nazewnictwie profesjonalnym hasło „mebel” zarezer-

wowane jest wyłącznie dla obiektów użytkowych, które 

są wyposażone w równorzędną funkcję „estetyczną”. To 

oznacza, we współczesnej interpretacji, że Mebel musi po-

siadać „wyraz emocjonalny” formy meblarskiej. Takiego 

wymagania nie stawia się „sprzętom”. Sprzęt ma być tylko 

estetyczny w potocznym znaczeniu tego słowa.

Forma meblarska nie jest już tylko dodatkiem „dekorują-

cym” wnętrze. Forma Mebla jest integralnym składnikiem 

wnętrza, organizującym przestrzeń w zakresie przewidzia-

nego nastroju i „klimatu” wnętrza. Mebel stanowi integralną 

część wnętrza. Mebel musi wzbudzać zaplanowane emocje 

wywołane wrażeniami zmysłowymi, wprowadzając osoby 

korzystające z przestrzeni wnętrza w pożądany stan psy-

chiczny.

Wystudiowany precyzyjnie wyraz emocjonalny formy jest 

efektem trafnego i szczegółowego wyboru proporcji oraz 

materiału stanowiącego tworzywo formy meblarskiej. Zdol-

ność tę wykazują Osoby o wysokim potencjale wrażliwości 

plastycznej, kultury plastycznej oraz ponadprzeciętnej wy-

obraźni przestrzennej. Zdolność kreowania form meblar-

skich zależna jest od posiadanych przez Osobę wrodzonych 

predyspozycji, czyli od „talentu” w dziedzinie sztuki projek-

towania mebli, inaczej zwanej „Meblarstwem”.

Program kształcenia w dziedzinie Architektury Wnętrz za-

wiera przedmiot kształcenia pod nazwą „Projektowanie 

Mebli”. Studia w zakresie projektowania mebli pozwalają 

zdobyć wiedzę i umiejętność samodzielnej oceny i dokony-

wania wyboru Mebli wartościowych. Wyniesione z okresu 

studiów doświadczenie praktyczne w sprawnym posługiwa-

niu się warsztatem projektowym, upoważnia absolwentów 

do uczestniczenia w obsługiwaniu twórczych procesów 

projektowania mebli.

Program kształcenia „Projektowania Mebli” Wyższej Szkoły 

Ekologii i Zarządzania realizowany jest przez dydaktyków 

w oparciu o zróżnicowane autorsko programy i metody 

dydaktyczne. O statusie projektowo-twórczym każdego 

absolwenta studiów zdecyduje jednakże „Przyszłość”.

Bowiem tak jak umiejętność pisania tekstów nie jest rów-

noznaczna z możliwością uprawiania twórczości literackiej, 

tak też umiejętność projektowania mebli nie gwarantuje 

możliwości uprawiania Twórczości Meblarskiej. 

CZY MEBLARSTWO

prof. zw. Stanisław Gontarczyk
Pr o jek t owanie Mebla pr owadz ący : mgr s z t uk i K r z y s z t o f Ły ż y ń, 
s t uden t ka : E l w i r a S zo ł ucha , sem. V I .  S iedz i sko f i lcowe – r ea l i z ac ja .

P r o jek t owanie Mebla pr owadz ący : mgr s z t uk i K r z y s z t o f Ły ż y ń, s t uden t ka : E l w i r a S zo ł ucha , sem. V I I . 
Mebe l n i t owany. W is z ąca e t a żer ka - r ea l i z ac ja .

P r o jek t owanie Mebla pr owadz ący : mgr s z t uk i K r z y s z t o f Ły ż y ń, s t uden t ka : 
E l w i r a S zo ł ucha , sem. V I I .  Au t or ska a r anż ac ja f or my mebla w pr zes t r zeni .
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KRZESŁO
inż. Maria Smrokowska

Funkcja

Mebel zaprojektowany dla osób mających pieczę nad zgromadzonymi zbiorami we 

wszystkich salach muzeum. Założeniem była z jednej strony maksymalna wygoda  

ze względu na długi czas użytkowania w ciągu dnia, a z drugiej możliwość przecho-

wywania niezbędnych przedmiotów.

Forma

Forma krzesła harmonijnie wpisuje się w architekturę wnętrz muzealnych. Stylistyka 

oparta jest na założeniach funkcjonalizmu, gdzie funkcja jest nadrzędna w stosunku do 

formy. Mebel łączy współczesne technologie produkcji z tradycyjnym wykończeniem 

zarówno detalu konstrukcji, jak i tapicerki.

MÓWNICA
inż. Izabela Ramm

Projekt zrealizowany dla Muzeum 

Narodowego w Warszawie.

Mównica zaprojektowana dla Muzeum 

Narodowego w Warszawie przeznaczona 

jest do wygłaszania przemówień, prowa-

dzenia uroczystości okolicznościowych  

i wykładów, może również spełniać fun-

kcję pulpitu do pracy w pozycji stojącej. 

Jest to lekki mebel przenośny, o prostej 

geometrycznej formie, który nawiązuje 

do charakteru wnętrz muzeum.
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prof. zw. Witold Surowiecki

RZEŹBYPRACOWNIA
Nie ulega wątpliwości, że degradacja podstawowych warttości i sprawdzonych 

kanonów dotyczących projektowania, zwłaszcza architektury miasta, stała się 

faktem. To nie postęp i nowoczesność. To kompletny brak rozumienia, czym są 

wzajemne relacje między bryłą fizyczną a bryłą przestrzeni niefizycznej.

W naszej pracowni nie kształcimy profesjonalnych rzeźbiarzy. Spełniamy rolę 

pomocniczą dla pracowni kierunkowych – projektowych. Założeniem programu 

i celem kształcenia jest uzmysłowienie studiującym, jak ważna i uniwersalna jest 

wiedza o wzajemnych relacjach między formami i kształtami na płaszczyźnie 

i w realnej przestrzeni. 

Proponowane zadania i doświadczenia z nich płynące pobudzić mają wraż-

liwość na zjawiska niewymierne, niedające się zdefiniować, ale odczuwalne  

i oczywiste. Takie zagadnienia, jak: figura i tło, symetria i asymetria, porządek  

a bałagan, kontrast wielkości, kontrast kształtów, bryła statyczna i dynamiczna, 

bryła ciężka i lekka, zestawienia faktur, to problematyka, dzięki której u osób 

studiujących prawidłowo powinien ukształtować się tzw. słuch plastyczny, bez 

którego praca w zawodzie przynosi wiele zła. 

Proces dydaktyczny polega na szczegółowym omówieniu proponowanego 

zadania. Następnie w fazie poszukiwania różnych odpowiedzi indywidualne 

korekty naprowadzają na właświe rozwiązanie. W zależności od uwarunkowań 

technicznych, materiałowych, lokalowych itp. mogą nastąpić zmiany w kolejności 

realizowania poszczególnych rozwiązań. Opis tematów, ich kolejność, następuje 

po ustaleniu proporcji materiału dla poszczególnych grup studentów.

Mój profesor Marian Wnuk powiedział kiedyś: „Wśród wielu obowiązków, które 

życie ci przyniesie, staraj się zawsze mieć czas, aby przypatrywać się, podglądać 

naturę, jej przemiany, rytmy... Ile jest w niej majestatu, harmonii, piękna i nie-

spożytych sił, które daje wszystkim bezinteresownie. Tylko trzeba to zobaczyć 

i przeżyć. Wiele rzeczy człowiekowi można odebrać, ale nigdy tego zachwytu. 

nie zatrać tego naturalnego instynktu, tej pięknej potrzeby”.
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Uprzestrzennienie kartki papieru A4.
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nas wokół. Piękno odnajdujemy w naturze i w świecie 

wytworzonym przez człowieka. Projektant ma tworzyć 

nowe rzeczywistości w kategoriach piękna, musi więc 

w procesie całych studiów zdobyć świadomość języka 

plastycznego. Ćwiczenia rysunkowo-malarskie dają 

pole do obserwacji i analizy zjawisk wizualnych i wciąż 

na nowo doświadczania różnych prób jak najpełniej-

szego wyrażenia prawdy o konkretnej rzeczywistości – 

pejzażu, postaci modela, czy martwej naturze. Próby te 

zmierzają do wydobywania istoty owej rzeczywistości, 

do odnalezienia wewnętrznego ładu porządkującego 

w całość kompozycyjną nawet najbardziej skompli-

kowane układy. Tak przygotowany student-architekt 

może te wycinkowe spostrzeżenia przenosić na obszar 

uniwersalny, głębiej, lepiej czytać świat. Cały ten pro-

ces edukacyjny  przebiega w oparciu o indywidualną, 

osobową wrażliwość poszczególnego  studenta. Praca 

na tym polu zazwyczaj wiąże się z różnymi drobny-

mi  i większymi odkryciami, z dosięganiem po trochu 

do głębszych pokładów wartości, jak to zresztą jest  

w każdej pracy twórczej. A efekty? Realizacje rysun-

kowe i malarskie to zapewne nie wszystko – pozostaje 

jeszcze to, co wewnątrz człowieka, pewien dorobek 

formacyjny,  który może ujawnić się w różnych dzie-

dzinach życia.

Urszula Wodnicka-Kasprzak

O wychowaniu plastycznym myśli się jak o jednej z dys-

cyplin z zakresu szkoły podstawowej, dlatego w po-

wszechności poziom myślenia estetycznego pozostaje 

wyłącznie na takim poziomie. Ci z młodych ludzi, któ-

rych talenty predestynują do zawodów artystycznych 

i projektowych, szukają drogi rozwoju w różnych szko-

łach i instytucjach, trafiając m.in. do WSEiZ na Wydział 

Architektury, gdzie mogą spotkać ludzi, którzy zwrócą 

ich uwagę na wiele problemów związanych z estetyką. 

Architektura bywa nazywana królową sztuk, ponieważ 

integruje wiele dziedzin sztuki, zatem w kształceniu 

architektów istotną rolę odgrywają przedmioty odno-

szące się do dyscyplin sztuki wizualnej – w tym ,,rysu-

nek i malarstwo’’. Rysunek w całokształcie studiów ma 

najczęściej dostrzegalne znaczenie jako przekaz myśli 

projektowej. Ten czysto rzemieślniczy aspekt rysun-

ku jest oczywiście bardzo ważny, może się zdarzyć, że 

pozostanie jedynym jego przejawem. Ale w procesie 

studiowania nie można sprowadzać go wyłącznie do 

roli praktyczno-utylitarnej. Ważniejsza rola rysunku 

(włączając malarstwo i rzeźbę) to ,,otwieranie oczu’’ 

na to, czego powszechnie ludzie nie zauważają, nie 

uświadamiają sobie, może jedynie intuicyjnie wyczu-

wają. W tym sensie można mówić o potrzebie wycho-

wania, nie tylko edukacji. Zjawiska plastyczne otaczają 
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formy 
strukturalne

mgr sztuki Olga Zielińska

Zajęcia prowadzone w pracowni Form Strukturalnych ukie-

runkowane są przede wszystkim na kształtowanie wrażliwości 

plastycznej młodego projektanta. Celem dydaktycznym jest 

zaznajomienie studentów z kompleksowo ujętą problematyką 

kreacji form przestrzennych. 

Począwszy od analizy form naturalnych i ich różnorodnych 

struktur, poprzez formy sztuczne, abstrakcyjne i użytkowe – 

wykreowane podczas szeregu ćwiczeń, dąży się do ukształto-

wania świadomości przestrzennej, nabycia umiejętności abs-

trakcyjnego myślenia i prawidłowego organizowania działań 

projektowych.

Zasadą kształcenia jest więc projektowanie poprzez makito-

wanie. Zawsze powtarzał to mój mistrz, prof. Andrzej Bissenik, 

i jestem głęboko przekonana, że tylko w taki sposób – dzię-

ki praktyce, a nie tylko teorii – możliwe jest zdobycie wiedzy  

i umiejętności w zakresie stosowania środków plastycznych 

niezbędnych przy szeroko rozumianym projektowaniu. 

Im więcej student wkłada własnej pracy i energii w proces twór-

czych poszukiwań, tym więcej doświadcza i tym bogatszy staje 

się jego warsztat, który może później wykorzystać przy bardziej 

zaawansowanych projektach mebli, wnętrz i architektury. 

Realizację tematu zawsze poprzedza krótkie, ogólne wprowa-

dzenie i prezentacja. W trakcie indywidualnych korekt szcze-

gółowo omawiane są różne aspekty i możliwości realizacji kon-

kretnych problemów projektowych. Podczas zajęć niezwykle 

istotna dla rozwoju studentów jest również możliwość wzajem-

nej konfrontacji osiągnięć i wymiana doświadczeń.

Działania projektowo-dydaktyczne obejmują:

• Zasady kompozycji przestrzennej: otwarta – zamknięta, syme-

tryczna – asymetryczna, centralna, rytmiczna, harmonijna.

• Analiza kształtu, budowy, materiału i koloru.

• Formy modularne: moduł jako element budujący strukturę 

przestrzenną, formy jedno- i wielomodułowe.

• Abstrakcyjne formy strukturalne.

• Rodzaje materiałów i ich właściwości.

• Wpływ koloru na strukturę przestrzenną: kolor lokalny i rela-

tywny, kolory kontrastowe i dopełniające.

• Stosowanie technik graficznych i modelarskich.

• Organizacja przestrzeni użytkowej przy pomocy określonych 

struktur.

• Światło naturalne i sztuczne jako integralny czynnik każdej 

kompozycji trójwymiarowej.
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Małgorzata Grabowska, Zielnik faktur – struktura przestrzenna,karton. Marlena Jabłońska, Kryształ – struktura przestrzenna, karton. Zielnik faktur – struktura przestrzenna, tektura.

Marta Maliszewska, Zielnik faktur – struktura przestrzenna, kalka. Patryk Strześniewski, Kryształ – struktura przestrzenna, karton. Bohdan Przychodzki, Kryształ – struktura przestrzenna, karton.
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inż. Aleksandra
Romanowicz

Parawan zaprojektowany został z myślą o klientach i pracownikach salonu fryzjerskiego. Lekka forma, delikatna kolorystyka i ulotny rysunek wpisuje 

się w charakter salonu z wieloma meblami, staje się efemerycznym kształtem w przestrzeni. Czteroskrzydłowa przegroda długości dwóch metrów, 

rozkłada się w dowolnym kierunku, wydziela żądaną przestrzeń, pozwala na swobodne poruszanie się użytkowników salonu. Celem parawanu jest 

przede wszystkim zasłonięcie osoby poddającej się zabiegowi doczepiania lub odczepiania sztucznych włosów, dlatego wzór skupiony został na 

wysokości głowy. Parawan jest zbudowany z czterech poliwęglanowych płyt komorowych o wymiarach 50x140 centymetrów. Kompozycja wzoru 

składa się z białych i srebrnych elementów, umieszczonych w komorach skrzydeł.

31

Dyplom 2007 

Projekt parawanu

Promotor: prof. zw. Andrzej Bissenik
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Celem projektu było podkreślenie charakteru istniejącej ar-

chitektury Muzeum Narodowego poprzez użycie walorów 

stylowych funkcjonalizmu, zarówno ze względu na sposób 

aranżacji wnętrza, jak i na projekty form i adaptacji mebli.  Dzięki 

połączeniu mebli historycznych z nowoczesnym wzornictwem 

wnętrze nawiązuje do charakteru i funkcji muzeum. 

System regałów z gablotami wystawienniczymi pozwala zarów-

no na łatwe użytkowanie zgromadzonego księgozbioru, jak i na 

ekspozycję tematyczną Muzeum Narodowego. Specjalne opra-

cowanie ściany północnej oraz rozwinięcie obszaru opracowania  

o wentylatornię stworzyły możliwość kompozycji wnętrza 

bardzo wyraźnie rozpoznawalnego, o niepowtarzalnym kli-

macie.

inż. Maria Smrokowska
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Dyplom 2009 

Projekt altany dla Młodej Pary

Promotor: prof. zw. Andrzej Bissenik Dyplom 2009 

Kołyska dla niemowlęcia

Promotor: prof. zw. Andrzej Bissenikinż. Agata Jóźwiak
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ciąga i skupia wzrok. Tuż za murem rosną drzewa, które 

przez cały rok opowiadają o rytmie zmienności w cza-

sie. Obydwie przestrzenie wyznaczone były przez dwa 

etapy: DROGĘ PROWADZĄCĄ I MIEJSCE ZATRZYMUJĄCE. 

Droga do pustelni i przez pustelnię nakierowuje, pro-

wadzi idącego do przestrzeni najważniejszej – wnętrza 

ciszy, jest więc opowieścią o przybliżaniu się do miej-

sca szczególnego, obrazem wchodzenia coraz bardziej 

DO WEWNĄTRZ, w ciszę, zostawiania za sobą kolejnych 

przestrzeni, „zamykania kolejnych drzwi”. Drogę budują 

następujące po sobie strefy, pomiędzy którymi przekra-

czane są kolejne granice, progi.

Odchodzenie na „miejsce osobne” na zawsze lub na pe-

wien czas istniało od zawsze i powszechne jest obecnie 

w wielu zakątkach świata. Zjawisko to miało największy 

rozmach w III wieku – w Egipcie i Syrii dziesiątki tysięcy 

osób porzucało życie w świecie i odchodziło na pusty-

nię. Pozostawanie w ciszy i samotności oraz surowy tryb 

pustynnego życia rzeźbiły w nich ogromne wyczucie na 

Prawdę Tajemnicy istnienia świata i ich samych. Paradok-

salnie, podejmując decyzję zerwania więzi ze światem, 

bycia nikim w świecie, stawali się sercem świata – często 

odwiedzani byli przez dostojników i polityków, którzy  

u eremitów szukali rady, jak mają żyć i dobrze wypełniać 

swoje obowiązki.

Obecnie w Polsce odnalezionych jest ok. 100 pustelni-

czych miejsc i powstaje ich coraz więcej, ponieważ coraz 

bardziej odradza się potrzeba szukania przestrzeni ci-

szy i odchodzenia w takie miejsca na dłuższy lub krótszy 

czas.

(f ragment y pracy dok torsk iej  

p t .  „Miejsce i czas cis zy – s tudium wnęt r z kontemplacy jnych”)

miejscem i czasem ciszy, a także środków plastycznych 

obrazujących, budujących taką przestrzeń. Kolejnym 

założeniem było znalezienie minimalnej wielkości 

przestrzeni dla niezbędnych w pustelni funkcji, a także 

przyjęcie prostej konstrukcji i technologii wykonania 

całości. Istotne było również przyjęcie takiego podziału 

przestrzeni, który opowiadałby o współdziałaniu rytmu 

wędrówki światła słonecznego z rytmem codziennych 

zajęć. Rytm światła 

w pustelni indywidualnej: światło wschodzącego słońca 

rozświetla, budząc miejsce ciszy – kontemplacji. W ciągu 

dnia wędruje ono po wnętrzu dzięki przeszklonej czę-

ści dachu. Światło południowe wyznacza miejsce pracy, 

wpada go do pracowni bardzo dużo. Światło zachodzą-

cego słońca zaprasza do wieczornego odpoczynku i snu 

w celi. Światło przedostające się przez przeszklony pas 

dachu „spływa” po schodach, zapraszając do wejścia na 

górę, do wnętrza ciszy. Natomiast zespół pustelni zwró-

cony jest jako całość w kierunku wschodnim, dlatego 

światło wschodzącego słońca budzi wszystkie wnętrza 

jednocześnie. Praca światła najwyraźniej widoczna jest 

w pracowni – wędruje ono po niej przez cały dzień wpa-

dając przez przeszkloną część ściany i przeszkloną część 

dachu, a światło zachodnie wypływając z pracowni (przez 

przeszklony dach) „przypomina” o przerwaniu pracy 

„wyprowadzając” przebywającego w niej człowieka na 

zewnątrz. Miejsce najważniejsze, ku któremu kieruje się 

wzrok przebywającego w „domku osobnym”, powinno 

być miejscem niezmiennie najbardziej rozświetlonym 

– oderwana i cofnięta część muru przyjmuje na siebie 

światło odbite od tylnych ścian boków muru. Niewielki 

otwór w niej, będąc wyraźnym punktem światła, przy-

„Powrót człowieka w rejony milczenia  
wiąże się z jego przebudzeniem do twórczego  

działania. Działając w świecie ciszy, pozostaje się  
niewątpliwie artystą życia, kimś w każdym momencie 

autentycznie żywym, kreatywnym”.  
(K. Wencel)

dr sztuki Katarzyna Bucholc

Miejsce 
i czas ciszy

nia, dobrze jest zacząć słuchać. Pomocą w słuchaniu jest 

cisza. Czy możliwe jest znalezienie lub przygotowanie 

takiej przestrzeni, która byłaby pomocą w zanurzeniu się  

w ciszę? Czym jest przestrzeń, która mogłaby pomóc 

uspokoić, wyciszyć patrzenie rozbiegane i próbować 

zmienić je w patrzenie skupione, które jest gruntem 

bardziej podatnym na dostrzeganie Tajemnicy Piękna 

we wszystkim? W projektowych rozmyślaniach nad „miej-

scem i czasem ciszy” ogromną pomocą były rozmowy 

z pustelnikami, którym lata życia w eremie dają coraz 

głębsze rozumienie, czym to miejsce jest i czym powinno 

być. Podjęta próba projektowa przybrała kształt dwóch 

miejsc ciszy – pustelni indywidualnej (zamieszkiwanej 

przez jedną osobę) i zespołu pustelni (zamieszkiwanym 

przez kilka osób jednocześnie). Podstawowym zało-

żeniem było szukanie „alfabetu” stawania się miejsca 

Żyjemy w czasach, w których otacza nas ogromna ilość 

hałasu. Hałas uniemożliwia rozumne postrzeganie ukry-

tego sensu i porządku otaczającego nas świata. Uniemoż-

liwia również pracę twórczą, stanowiącą rozumną próbę 

porządkowania rzeczywistości, w której żyjemy. Żyjemy 

w czasach, które pociągają raczej ku „rzucaniu okiem”, 

gdzie umiejętność skupionego patrzenia jest często po-

mijana czy wręcz zapomniana. Dlatego potrzeba odkry-

wać na nowo konieczność uczenia się PATRZENIA, które 

prowadzi do WIDZENIA (według słów Le Corbusiera: „Po-

wiedz, co widzisz, ale przede wszystkim, co jest znacznie 

ważniejsze, zobacz, co widzisz”). Kolejne pokolenia ludzi 

mają z widzeniem coraz więcej problemów. Być może dla-

tego, że świat staje się coraz bardziej „zrozumiały”, a więc 

w swej „oczywistości” niewart już zdumienia płynącego  

z dłuższego przyglądania się mu. A przecież każda naj-

drobniejsza rzecz mówi sobą i prowadzi w stronę zdzi-

wienia i zachwytu nad Tajemnicą, jaką w sobie niesie. 

Uczenie się patrzenia wymaga czasu. Piękno jest Tajem-

nicą, a przed Tajemnicą słusznym jest zatrzymać się. Jeśli 

następnie chcemy usłyszeć, co ma nam Ona do przekaza-

DOKTORAT

Promotor: prof. zw. Lucjan Kasprzak

Wydział Architektury Wnętrz

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

W
nę

trz
e c

el
i.

Ze
sp

ół
 p

us
te

ln
i –

 rz
ut

.

Ze
sp

ół
 p

us
te

ln
i.



40
41

Telepraca była głównym pretekstem zajęcia się projektem 

wyposażenia przestrzeni dla osób pracujących w domu, 

godzących w jednym mieszkaniu pracę zawodową z ży-

ciem prywatnym, bardzo często równocześnie zajmują-

cych się wychowaniem dzieci. Osoby te nie muszą pojawiać 

się w biurach, pracują w domu w dogodnych dla siebie 

porach, poświęcając pracy wyznaczoną przez siebie liczbę 

godzin. Ich głównym narzędziem pracy jest odpowiednio 

wyposażony komputer. 

Celem mojej pracy było zaproponowanie rozwiązania 

łączącego w jednym mobilnym meblu wszystkich po-

trzebnych funkcji, które pełniły gabinety do pracy lub 

pracownie, czyli:

– zapewnienie komfortowego stanowiska pracy, pozwala-

jącego na ergonomiczne korzystanie z komputera i dostęp 

do wszystkich urządzeń i materiałów potrzebnych do jej 

wykonywania, 

– odgrodzenie od otoczenia, pozwalające na wyciszenie 

się i skupienie nad wykonywanymi czynnościami,

– zapewnienie odpowiedniej ilości miejsca potrzebnego 

do magazynowania efektów prowadzonej działalności,

– zabezpieczenie sprzętu i nośników przed osobami, któ-

re nie powinny mieć do nich dostępu (w przypadku osób 

pracujących w domu chodzi głównie o dzieci). 

Stworzenie takiego sprzętu miało na celu także „uwolnie-

nie” pomieszczeń dotychczas wykorzystywanych tylko do 

pracy, co pozwoliło na nadanie tym miejscom nowej funk-

cji mieszkalnej (np.: pokój dla dziecka, dodatkowa sypialna 

itp.). Projekt zakładał również możliwość indywidualne-

go rozwiązania materiałowego i kolorystycznego mebla,  

Praca domowa
Wyposażenie przestrzeni 
dla osób pracujących w domu, 
wykonujących prace związane 
z przetwarzaniem danych

dr sztuki Michał Kapczyński

dopasowanego do potrzeb osoby z niego korzystającej.

Zaprojektowany mebel jest jednocześnie biurkiem, wy-

sokim stolikiem pod komputer, półką na drukarkę, para-

wanem i mobilnym kontenerem na dokumentację. Mebel 

ten jest sprzętem, który swobodnie może „wędrować” 

po całym mieszkaniu i w wybranym miejscu pozwala na 

zorganizowanie ergonomicznego stanowiska pracy, bez 

konieczności wygospodarowywania osobnego pomiesz-

czenia. 

W celu korzystania z mebla jako stanowiska pracy potrzeb-

ne jest siedzisko. Siedziskiem może być dowolne krzesło 

wielofunkcyjne, dopasowane do warunków antropome-

trycznych osoby z niego korzystającej.

DOKTORAT

Promotor: prof. zw. Stanisław Gontarczyk

Wydział Architektury Wnętrz

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Er gonomia u ż y t kowania – s zk ic .
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Biblioteka Załuskich, zwana także Biblioteką Rzeczypospolitej, 

była w latach 1747-1794 jedną z największych bibliotek ów-

czesnego świata II poł. XVIII w. Była też jedną z pierwszych 

bibliotek, które postanowiły realizować zadania biblioteki na-

rodowej, gromadząc, katalogując i udostępniając w możliwie 

pełnym zakresie dzieła narodowego piśmiennictwa polskiego 

w tym okresie. 

Fundatorami Biblioteki byli dwaj bracia: biskup krakowski  

i kanclerz wielki koronny Andrzej Stanisław Załuski 1695-1758 

oraz biskup kijowski Józef Andrzej Załuski 1702-1774(?). 

Siedziba Biblioteki Załuskich mieściła się w pochodzącym  

z pocz. XVII w. zabytkowym Pałacu Daniłowiczów, znajdującym 

się do dziś w Warszawie przy ul. Hipotecznej 2. 

Po upadku insurekcji kościuszkowskiej zbiory Biblioteki zostały 

w sposób barbarzyński zrabowane przez Rosjan i wywiezione 

w latach 1794-1795 na rozkaz carycy Katarzyny II do St. Peters-

burga. W roku 1814 stały się podstawą Cesarskiej Biblioteki Pu-

blicznej, zwanej dzisiaj Rosyjską Biblioteką Narodową. W latach 

1921-1934, na mocy traktatu ryskiego, część zbiorów powróciła 

do Polski, gdzie od 1928 r. była włączona do zbiorów Biblioteki 

Narodowej. 

Zagłady Biblioteki dokonali Niemcy, paląc ją w 1944 r. po Po-

wstaniu Warszawskim. 

Wśród najcenniejszych pozycji bibliotecznych były zbiory kró-

lów polskich – Zygmunta Augusta, Stefana Batorego, Jana III 

Sobieskiego, korespondencje Jagiellonów i Wazów, archiwa 

znanych polskich rodów magnackich oraz liczne rękopiśmienne 

roczniki i kroniki polskie, począwszy od XIV w., a także doku-

menty sejmowe Rzeczypospolitej. 

Praca badawczo-projektowa nad odtworzeniem rysunkowym  

i makietowym wyglądu Biblioteki Załuskich w okresie jej istnie-

nia w latach 1736-1795 została zainicjowana przez Panią Joannę 

Paszteleniec-Jarzyńską pełniącą wówczas obowiązki dyrektora 

Biblioteki Narodowej. Konsultantem w sprawach merytorycz-

nych dotyczących historii i organizacji Biblioteki Załuskich był 

dr Jan Kozłowski. Przystępując do pracy, bardzo szybko zdałem 

sobie sprawę ze stopnia skomplikowania zadania i licznych trud-

ności spowodowanych skromnością materiałów archiwalnych 

i ikonograficznych. Także wizyty na terenie dawnej Biblioteki 

w rejonie ulic Bielańskiej, Daniłowiczowskiej i Trasy W-Z nie 

pozwoliły na odnalezienie przestrzennych powiązań dawnego 

zespołu z istniejącą zabudową. Budowa Trasy W-Z i pojawienie 

się wraz z nią wysokiej, agresywnej i tandetnej architektury 

mieszkaniowej z lat 50.-60. XX w. zatarły całkowicie ukształto-

wany przez stulecia charakter tego miejsca. Jedyny stały obiekt 

to całkowicie przekształcony gmach główny Biblioteki, zwany 

Domem pod Królami będący dzisiaj siedzibą ZAiKS-u. 

Pracę moją podzieliłem na dwa etapy: w pierwszym skupia-

jąc się głównie nad studiowaniem materiałów archiwalnych 

dotyczących przekształceń działki wraz z pojawiającymi się  

i znikającymi zabudowaniami oraz nad studiowaniem XVIII w. 

planów Warszawy i nad lekturami dostarczonymi mi przez Bi-

bliotekę Narodową. Drugi etap pracy polegał na wyodrębnieniu 

i wyeksponowaniu istotnych faz przekształceń architektonicz-

no-urbanistycznych Biblioteki Załuskich, z których wybraliśmy 

do prezentacji w formie rysunkowej i makietowej tę najbardziej 

charakterystyczną z okresu około 1760 r.

Biblioteka Kałuskich, pomyślana przez jej twórców jako instytu-

cja publiczna, już od samego początku nie była odpowiednią 

siedzibą dla olbrzymiego księgozbioru. Wydaje się, że decyzja 

bp. Andrzeja Załuskiego o zakupie w 1736 r. dworu daniłowi-

czowskiego nie przesądziła jeszcze o konieczności umieszczenia 

w niej zbiorów bibliotecznych, wszak te znajdowały się w bu-

dynku Marywila. Dopiero latem 1742 r. zapadła decyzja o pod-

jęciu prac nad dostosowaniem obiektu na potrzeby Biblioteki. 

Możemy przypuszczać, że fundatorzy Biblioteki nie uświadamiali 

sobie do końca złej sytuacji przestrzennej i skomplikowanego 

położenia całej posesji względem istniejącej zabudowy i układu 

głównych szlaków komunikacyjnych. Zaadaptowanie istniejącej 

kamienicy na potrzeby Biblioteki w relacji ówczesnych europej-

skich podróżników nie uzyskało najwyższej oceny; uwypuklają 

oni kontrast pomiędzy jakością i ilością zbioru (300 tys. tomów) 

a ciasnotą i organizacją jej wnętrza.

Zdumiewające, że już w roku otwarcia Biblioteki, w 1747, sta-

wiana była przez Załuskich pilna potrzeba dalszej rozbudowy 

gmachu. Analizując kolejne fazy przekształceń posesji, można 

skonstatować, że jedynie prace architektoniczno-budowlane 

podejmowane przy przebudowie samego budynku Biblioteki 

stanowiły poważny przedmiot zainteresowań Inwestorów. Nie 

znam materiałów, które mówiłyby o próbach skomponowania 

w jedną całość terenu wraz z architekturą w taki sposób jak to 

można obserwować u sąsiadów; myślę tu o Pałacu prymasa Teo-

dora Potockiego przy ul. Bielańskiej, Pałacu Przebendowskich czy 

wreszcie Pałacu Radziwiłłów przy ul. Miodowej. 

Istotnym szczegółem dotyczącym postrzegania problemu relacji 

architektury z układem komunikacyjnym jest ukazane na planie 

Ricauda de Tirregaille’a usytuowanie głównej bramy tuż przy 

prawym bocznym skrzydle pałacu. Takie umieszczenie głównego 

wjazdu na teren posesji pozbawiało każdego wchodzącego przy-

jemności delektowania się oglądaniem wytwornej elewacji Biblio-

teki. Wjazd ten, jak pokazują plany późniejsze, został skorygowany  

i usytuowany vis-à-vis głównej elewacji dopiero w latach 70.  

XVIII w. Wydaje się dziwne, że ludzie będący jednymi z najwięk-

szych erudytów wśród ówcześnie żyjących w Polsce nie przywią-

zywali należytej rangi do zaprojektowania bezpośredniego otocze-

nia Biblioteki. Myślę, że mając na uwadze stałe i regularne zakupy 

książek, Załuscy zrobili to świadomie, zdając sobie sprawę z tego, 

że jakakolwiek zmiana elewacji dawnego Pałacu Daniłłowiczów 

nie pozwalała już w tym czasie na zaakcentowanie jej obecności  

w najbliższym otoczeniu. Ale Biblioteka zewsząd zasłonięta 

stała się jednak punktem orientacyjnym w tej części miasta. 

Pokazuje to wyraźnie jeden z obrazów Canaletta przedstawia-

jący procesję przed Pałacem Krasińskich, znajdujący się obecnie  

w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie.

BIBLIOTEKA
ZAŁUSKICH
W LATACH 1736-1795 

W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ 

ARCHIWALNO-IKONOGRAFICZNYCH

prof. zw. Przemysław Krajewski
Bib l io t eka Z a ł usk ich, r yc ina z X V I I I  w.

B ib l io t eka Z a ł usk ich – budy nek g ł ów ny, w idok od s t r ony dz iedz ińca . 
Mak ie t a , P r zemy s ł aw K r a jew sk i .

W idok z r ekons t r uowanej g ł ów nej s a l i  B ib l io t ek i Z a ł usk ich. 
Mak ie t a , P r zemy s ł aw K r a jew sk i .
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praktyki 
studenckie

Zgodnie z przyjętą w XVIII w. praktyką, na dachach instytucji 

naukowych umieszczane były obserwatoria astronomiczne, 

toteż bp Andrzej Stanisław Załuski podjął decyzję o wybudo-

waniu na dachu Biblioteki takiego właśnie obserwatorium. 

Była to wieżyczka o wys. ok. 9 m, będąca rodzajem latarni, tak  

w sensie dosłownym, jak i w przenośni (miała rozpraszać mro-

ki niewiedzy), która wynosiła się ponad dachy stojących w jej 

otoczeniu budynków.

Wydaje się, że najwcześniej wykończoną partią Biblioteki nie 

była jednak wspaniała elewacja frontowa przedstawiona na 

bordiurze złożonej z najpiękniejszych gmachów Warszawy, 

okalającej plan miasta sporządzony przez Ricauda de Tirrega-

ille’a w 1762 r.

W czasie opracowywania projektu, poszukując materiałów iko-

nograficznych, natknąłem się na niezmiernie ciekawy medal 

zaprojektowany i wybity w roku 1745 przez Daniela Fehrmana 

w Sztokholmie. Medal ten ukazujący na awersie popiersie An-

drzeja Stanisława Załuskiego jeszcze jako bp. Chełmińskiego  

i Kanclerza Wielkiego Koronnego uświetnić miał otwarcie Biblio-

teki w Warszawie przewidywane na 1745 rok. Rewers medalu 

przedstawiający fragment architektury wydaje się uzupełniać 

naszą wiedzę o ówczesnym wyglądzie Biblioteki Załuskich. 

Po dokładnej analizie przedstawionej na medalu architektury, 

możemy skonstatować, że prezentuje ona fragment elewacji 

galerii zamykającej od strony północno-wschodniej dziedziniec 

Biblioteki.

Skomponowana w wyrafinowany sposób architektura galerii 

oparta jest z jednej strony o ścianę z niszami wypełnionymi 

rzeźbami postaci naturalnej wielkości, wspierając się ze strony 

przeciwnej na korynckich kolumnach zamykających ażurowo 

przestrzeń dziedzińca. W owym czasie podobne rozwiązania 

architektoniczne były stosowane szczególnie w krajach habs-

burskich; a zatem może pomysł ten narodził się u Andrzeja 

Załuskiego w czasie licznych podróży do Wiednia i Rzymu.

Można domniemywać, że część zespołu zamykająca dziedziniec 

od strony wschodniej została wykonana przed realizacją fasa-

dy prezentowanej w grafice lat 50. i 60. XVIII w. Przesklepiony 

łukiem otwór znajdujący się na osi prezentowanej na medalu 

architektury zdaje się prowadzić w głąb usytuowanej za ścianą 

posesji. Plan Tirregaille’a nie rozstrzyga jednoznacznie, do kogo 

należała w owym czasie niewielka działka znajdująca się za mu-

rem galerii. Może stanowiła własność Andrzeja Załuskiego?

Wszystkie te refleksje i uwagi dotyczące opracowywanego 

tematu nasunęły mi się w trakcie pracy nad sporządzeniem do-

kumentacji rysunkowej, która posłużyła do wykonania makiety 

całego zespołu architektoniczno-urbanistycznego Biblioteki 

Załuskich w skali 1:100.

Na zakończenie tych kilku refleksji pragnę wspomnieć o pracy 

nieobjętej formalnym zleceniem inwestora, a która to praca 

przyniosła mi wiele satysfakcji i radości. Postanowiłem, dyspo-

nując szkicem Józefa Załuskiego oraz relacjami zawartymi 

w dokumentach pisanych, spróbować odtworzyć w przybliże-

niu wygląd ówczesnej Wielkiej Sali bibliotecznej, która w sposób 

szczególny zachwyciła w 1775 roku wizytującego Bibliotekę 

Bernoullego. Tak o niej napisał: „Najznakomitsza sala, a zarazem 

jedyna, która jest ozdobiona i przepyszna. Zawiera francuskie 

i inne dzieła odznaczające się miedziorytami lub zewnętrzną 

pięknością“.

Po II semestrze studiów w ramach praktyk zawodowych organizowany jest plener malarski. Dobór zagadnień 

realizowanych podczas 60 h zajęć jest ściśle powiązany z kierunkiem Architektury Wnętrz. Dzięki obcowaniu  

z przyrodą i architekturą studenci otwierają się na nowy sposób postrzegania rzeczywistości, nową wrażliwość  

i estetykę, obserwują kształty, bryły, faktury, kolor, światło. Podczas malowania poszukują własnej ekspresji i spo-

sobu komunikowania się z otoczeniem za pomocą swoich indywidualnych środków wyrazu. Dokonują autorskich 

wyborów dotyczących podjęcia tematu malarskiego, kadru, kompozycji i zestawiania plam barwnych w kontekście 

światła, które nieustannie się zmienia. 

Podczas pleneru studenci uczą się obserwować i czerpać inspirację z niezwykłego bogactwa, którym otacza nas 

natura. Dlatego też proponowane tematy są różnorodne.  Od syntetycznego, całościowego ujęcia wieloplanowego 

krajobrazu, po drobną formę architektoniczną w pejzażu czy detal struktury roślinnej lub grupy zieleni. Zajęcia od-

bywają się na terenie warszawskich parków (Szczęśliwicki i Łazienkowski), ogrodów botanicznych (UW, Powsin), na 

malowniczym osiedlu „Przyjaźń”, nad Wisłą. Udało się również zorganizować plener wyjazdowy na Suwalszczyznę 

do Ośrodka Wypoczynkowego w Posejnelach, gdzie w przepięknej scenerii czystych lasów i jezior studenci mieli 

możliwość nie tylko się rozmalować, ale również zintegrować.

mgr Olga Zielińska

„Po drugim semetrze uczestniczyłam w praktykach inwentaryzacyjno-rysunkowych, które były usystematyzo-

waniem wiedzy z rysunku technicznego. Z drugiej strony prawie dwa tygodnie obecności w Pałacu w Otwocku 

Wielkim były bardzo przyjemnym przeniesieniem się do historycznych wnętrz”. Olga Głowacka, studentka WSEiZ

„Pierwsze praktyczne zmierzenie się z rysunkiem architektonicznym wywołało u mnie uczucie, jak starannie trzeba 

wszystko wymierzyć, by potem móc poprawnie wykreślić rysunek”. Paulina Kasperowicz, studentka WSEiZ 

(pytania o praktyki zawodowe, inwentaryzacyjno-rysunkowe zadawał Krzysztof Łyżyń)
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Na czwartym roku studiów Architektury Wnętrz  

w Pracowni Projektowania Mebla prowadzonej 

przez Pana Profesora Andrzeja Bissenika studenci 

dostali zaskakujące ich zadanie do wykonania – 

zaprojektowanie apteczki domowej.

„Apteczka to mebel skrzyniowy w formie szafki 

wiszącej lub skrzynki umieszczonej na wysokich 

nogach lub dużej specjalnie zaprojektowanej szafy 

do przechowywania lekarstw, przypraw korzen-

nych, wódek, nasion, słodyczy itp.” – jak podaje 

Izydor Grzeluk w „Słowniku terminologicznym me-

bli”. Obecnie apteczka jest zapomnianym typem 

sprzętu domowego, używanego w Europie od XVIII 

wieku. Dziś typowa apteczka ma formę prostopa-

dłościanu, wykonanego z aluminium lub tworzywa 

sztucznego i służy do przechowywania materiałów 

i środków przeznaczonych do udzielania pierw-

szej pomocy. Powinna być wyraźnie oznakowana, 

trwała i czysta. Profesor Andrzej Bissenik, chcąc 

odwieść studentów od takiego myślenia, zaznaczył  

w założeniach projektowych, aby studenci pro-

jektując swoje apteczki nawiązali stylistycznie 

do sztuki minionych epok, do jakiegoś nurtu lub 

nawet tylko elementu architektonicznego. Dzięki 

prześledzeniu na nowo całego rozwoju sztuki i wy-

łuskaniu z niej czegoś indywidualnie odpowiednie-

go, wśród apteczek znalazły się tak oryginalne for-

my, jak sumeryjskie zigguraty, secesyjne drzewa, 

śmigła, plastry miodu, labirynty i średniowieczne 

okna. Dzięki wskazówkom Profesora Bissenika  

i zdolnościom projektowym studentów cel został 

osiągnięty – każda apteczka jest unikatowa. Każda 

jest świadectwem skomplikowanej drogi projek-

towej oraz wspaniałej pracy artysty-rzemieślnika, 

uczelnianego stolarza – Mistrza Wojciecha So-

pińskiego, który poświęcił studentom mnóstwo 

czasu, aby jak najlepiej pomóc im w zrealizowaniu 

ostatniej, zdecydowanie najtrudniejszej, części 

procesu twórczego, o czym studenci przekonali 

się uczestnicząc w finalnych pracach, jak szlifowa-

nie, lakierowanie i fornirowanie mebli. Studenci 

mają ogromny powód do zadowolenia, ponieważ 

Szkoła stworzyła warunki umożliwiające bardzo 

ścisłą współpracę Profesora, Studentów i Stola-

rza. Współpraca ta oraz poparcie przez Dziekana 

naszych działań – były kluczem do naszego małe-

go, na razie uczelnianego, sukcesu. Jest niezwy-

kle ważne kontynuowanie takich prac, ponieważ 

pozwalają one rzucić ogromny snop światła nie 

tylko na naszą Szkołę, ale przede wszystkim na stu-

dentów Architektury Wnętrz, którzy w ogromnym 

stopniu czują (często nie przyznając się do tego), 

że egzystują w cieniu absolwentów tego same-

go wydziału na Akademii Sztuk Pięknych. Nasza 

Szkoła jest o wiele młodsza, ma krótszą tradycję, 

lecz trafiają do niej równie zdolni ludzie, którzy 

pragną zajmować się porządkowaniem otaczającej 

nas przestrzeni. Poruszam ten dość kontrowersyjny 

temat, o którym oficjalnie w ogóle się nie mówi, 

jednak istnieje on tuż pod powłoką owej oficjalno-

ści. Nie mówię o tym, aby zademonstrować ewen-

tualne kompleksy naszego Wydziału, lecz aby raz 

jeszcze podkreślić potrzebę promowania nas już 

podczas studiów, co umożliwiłoby udowodnienie 

innym, jak i nam samym, że jesteśmy wartościo-

wymi projektantami.

W dniach 19.01.–19.02.2010 czynna była wystawa 

apteczek domowych. Wernisaż odbył się 19 stycz-

nia 2010 r. w Atrium WSEiZ przy ul. Rejtana 16. 

Zjawili się na nim reporterzy Radia Eska i Anty-

radia. W tym samym dniu w gazecie codziennej 

„Metro” ukazał się artykuł dotyczący tej wysta-

wy. Informacje o niej można było znaleźć również 

na wielu portalach internetowych dotyczących 

wydarzeń kulturalnych oraz przemysłu farmaceu-

tycznego. Reportaże z wystawy obejrzeć można 

było w cyklicznych programach TVP Info – „Qa-

drans Qltury” oraz w TVN Warszawa – „Odrobina 

Miasta”.

apteczki domowe
tekst: inż. Maria Pierzchała 

zdjęcia: Maria Olszaniecka

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA MEBLA
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Życie studenta, poza wykładami, zajęciami, to także czas, który pozwala na poznawanie, zdoby-

wanie wiadomości, kontaktów, rozwijanie zainteresowań. Wśród studentów naszej uczelni, gdzie 

każdy pochwalić się może takimi czy innymi uzdolnieniami, ma swoje pasje i sposób na wolny czas, są 

również tacy, którzy poszczycić się mogą mistrzowskimi osiągnięciami w swoich dziedzinach. Chcia-

łabym przybliżyć czytelnikom osobę naszej szkolnej koleżanki – Danuty Dmowskiej-Andrzejuk; o ile 

Danusia dała się poznać na zajęciach czy szkolnym korytarzu jako otwarta na nowości, towarzyska, 

spontaniczna, to równocześnie jako skromna i zachowująca pewien dystans do siebie, nie do końca 

daje nam poznać, jak to jest wieść życie ze szpadą w ręku, biegając z zajęć na treningi, jednocześnie 

przekuwając ciężką pracę w sukces.

Jak wyglądały twoje sportowe początki i skąd pomysł wła-

śnie na szermierkę?  

Kiedy byłam w czwartej klasie szkoły podstawowej mój póź-

niejszy pierwszy trener, Pan Lech Koziejowski, mistrz olimpij-

ski we florecie oraz wielokrotny medalista mistrzostw świata, 

wraz z grupą młodych adeptów szermierki, zrobili pokaz walki 

na florety. Zafascynowało mnie to tak bardzo, że chciałam ko-

niecznie spróbować swoich sił w tym sporcie. Tak też się stało. 

Trafiłam do sekcji szermierczej CWKS Legia i pod okiem Pana 

Leszka zgłębiałam tajniki szermierki. Pokochałam ten sport od 

samego początku.  

Czy możesz przybliżyć nam zasady obowiązujące w szer-

mierce?

Szermierka składa się z trzech rodzajów broni: floretu, szabli  

i szpady, którą ja walczę. Floret i szpada są to bronie kolne, czyli 

trafienia zadaje się pchnięciem. Szabla 

jest bronią sieczno-kolną, gdzie trafie-

nie uzyskuje się przede wszystkim przez 

cięcie, a dodatkowo (znacznie rzadziej) 

przez pchnięcie. Poszczególne bronie 

różnią się również polem trafienia. 

W szpadzie trafiamy w całe ciało – od 

palca u stopy po czubek głowy, każde 

trafienie się liczy, a kiedy zawodnicy tra-

fiają się jednocześnie, zapalają się dwie 

lampki (czerwona i zielona) i punkty zo-

stają przyznane każdemu zawodnikowi. 

W szpadzie nie obowiązuje konwencja 

walki i liczy się zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. We florecie 

trafiamy w sam korpus – nie zalicza się trafień w ręce, nogi 

i głowę. Każdy zawodnik, żeby oddzielić trafienia ważne od 

nieważnych, ubrany jest w elektryczną kamizelkę, a o zdobyciu 

punktu decyduje sędzia, rozstrzygający, któremu zawodnikowi 

przyznać trafienie. Obowiązuje tak zwana konwencja pierw-

szeństwa trafienia, która ustala pierwszeństwo jednych akcji 

nad innymi. Przy trafieniach jednoczesnych, trafienie zalicza się 

zawodnikowi, który wykonał akcję uprzywilejowaną. Podobne 

zasady obowiązują również w szabli, w której polem trafienia 

jest wszystko od pasa w górę. Walki szermiercze toczą się do 

5 trafień (walki grupowe – eliminacyjne) i 15 trafień (walki pu-

charowe), a turniej drużynowy do sumy 45 trafień (9 walk do  

5 trafień, każdy zawodnik w drużynie ma 3 walki). Walki te prócz 

trafień ograniczone są limitem czasu – 3 minut w eliminacjach  

i turnieju drużynowym, a walka pucharowa trwa 3 razy po 3 mi-

nuty z dwiema minutowymi przerwami. Jeśli nie zdobędzie się 

określonej liczby trafień, a wynik walki jest remisowy, doliczana 

jest dodatkowa minuta i walczy się do jednego trafienia. Przed 

rozegraniem dogrywki odbywa się losowanie priorytetu i jeśli 

w ciągu minuty żaden zawodnik nie zada trafienia, wygrywa 

zawodnik, który wylosował priorytet. 

Treningi i przygotowania połączyłaś z teorią, studiując na 

AWF-ie. To oczywiste, że zdobyta wiedza przydaje się w spor-

towej karierze. Skąd u Ciebie zainteresowanie architekturą?

Kiedy byłam dzieckiem, bardzo chciałam być architektem. Pa-

miętam, jak w domu co tydzień robiłam przemeblowanie swo-

jego pokoju. Ponieważ szybko trafiłam do sportu, bardzo mało 

czasu miałam na inne zainteresowania. Każdy dzień miałam 

szczelnie wypełniony. Jednak mając piętnaście lat, gdy zdoby-

łam tytuł młodzieżowego mistrza Polski w szpadzie, zostałam 

zaproszona przez Pana Wojciecha Zabłockiego, dwukrotnego 

wicemistrza olimpijskiego w szabli, do udziału w programie 

popularyzującym szermierkę. Jak powszechnie wiadomo Pan 

Wojciech Zabłocki znany z pasji sportowej jest również cenio-

nym architektem. Jednym z punktów programu było sporzą-

dzenie portretu: Pan Zabłocki rysował moją podobiznę, a ja 

rysowałam jego. Pan Wojciech był pod wrażeniem mojego 

„dzieła” i zachęcał mnie do rozwijania talentów plastycznych. 

Po ukończeniu AWF zaczęłam się zastanawiać, na co w życiu 

zabrakło mi czasu, i wówczas przypomniałam sobie słowa 

Pana Wojciecha Zabłockiego. Postanowiłam spróbować się  

w architekturze. Jestem osobą dynamiczną i szybko podejmuję 

decyzje i dosłownie tydzień później byłam już studentką WSEiZ, 

choć bałam się, że nie uda mi się połączyć nauki ze sportem.

Szpadzistka AZS-AWF Warszawa

Reprezentantka Polski w szermierce

Mistrzyni i Wicemistrzyni Świata Seniorów 

Dwukrotna Wicemistrzyni Europy Seniorów 

Czterokrotna Mistrzyni Polski ind., dziewięciokrotna w drużynie 

Wielokrotna finalistka Pucharu Świata

Danuta 
Dmowska-Andrzejuk
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Jak udaje Ci się łączyć naukę i treningi obecnie?

Nie jest to łatwe i czasem mam chwile zwątpienia, ale sport 

nauczył mnie dobrej organizacji i to jest podstawa. Dzień, tak 

jak to było w dzieciństwie, mam bardzo szczelnie wypełniony. 

Trenuję praktycznie dwa razy dziennie, ale treningi nie są tu pro-

blemem, bo potrafię je dopasować do planu zajęć na uczelni. 

Najtrudniej jest, kiedy mam obozy i dłuższe wyjazdy na zawody. 

Sezon w szermierce trwa praktycznie cały rok. Od stycznia do 

czerwca startuję w Pucharach Świata, w lipcu rozgrywane są 

Mistrzostwa Europy, a w listopadzie Mistrzostwa Świata. 

Taki najtrudniejszy okres przypada na kwiecień, maj i czerwiec, 

a to końcówka semestru i jak wszystkim wiadomo – sesja!!! 

Często kursuję między Spałą a Warszawą, uczelnią a klubem 

(teraz AZS AWF  Warszawa) i tak w kółko.  

Nie poradziłabym sobie, gdyby nie pomoc prowadzących, jak 

również przychylność Dziekana, Pana doc. dr. JerzegoWojtato-

wicza. Niezastąpione są też moje koleżanki z grupy 01a, które 

zawsze służą pomocą. Wspiera mnie również mój mąż Robert 

– wicemistrz olimpijski w szpadzie z Pekinu, oraz cała moja 

rodzina, za co wszystkim bardzo dziękuję. 

Jak widzisz swoją drogę zawodową?

Studiuję architekturę wnętrz, a ponieważ jako sportowiec po-

dróżuję po świecie, mam okazję zwiedzać piękne miasta, jak 

również wspaniałe obiekty sportowe. Pan Kołakowski, z któ-

rym miałam zajęcia na pierwszym roku, podsunął mi pewien 

pomysł; sportowiec – architekt wnętrz, doskonale wie, co jest 

potrzebne na sportowych obiektach, kto wie, może się właśnie 

w tym wyspecjalizuję? Trudno w tej chwili powiedzieć, na pew-

no chcę pogodzić te dwie pasje.

Jakie są Twoje plany sportowe na najbliższy czas?

W najbliższym czasie czeka mnie dłuższy wyjazd na Wojskowe 

Mistrzostwa Świata w Wenezueli – to już w kwietniu, a potem 

jeszcze dwa lub trzy starty w Pucharze Świata i to poza Euro-

pą, ale najważniejsze są lipcowe Mistrzostwa Europy w Lipsku,  

a w listopadzie Mistrzostwa Świata w Paryżu. Szermierka we 

Francji jest bardzo popularna i podobno Paryż finały tych za-

wodów chce zorganizować na Champs Elisée. Bardzo się cieszę, 

że to właśnie w Paryżu organizowane są w tym roku zawody, 

bardzo lubię to miasto. Kolejnym ważnym etapem będą kwa-

lifikacje olimpijskie Londyn 2012, które ruszają już w przyszłym 

roku.

Jak traktujesz sport i architekturę, zainteresowanie, sztukę? 

Czy coś staję się obowiązkiem, czy są równorzędnymi pa-

sjami, a może sposobem życia?

Hmm... trudne pytanie. Myślę, że sport na początku był tyl-

ko pasją, nigdy nie myślałam i nie traktowałam sportu jako 

mojego zawodu – najważniejsze, żeby sprawiał przyjemność. 

Szermierka jest sposobem na życie. Są piękne chwile, kiedy 

zdobywa się medale i wtedy wszyscy się cieszą, ale też te dni, 

kiedy nie jest za dobrze, kiedy trzeba przełknąć gorycz porażki 

i co ważniejsze, zebrać w sobie siły do jeszcze większej pracy. 

Sport uczy systematyczności, zaangażowania, dbałości o szcze-

góły. Architektura jest na razie głównie moim hobby, sprawia 

mi ogromną przyjemność. Chciałabym żeby to ona stała się  

w przyszłości moim zawodem, ale żeby nadal pozostała pasją. 

Jeśli umie się łączyć w życiu zainteresowania z pracą zawodową  

i jeszcze czerpie z tego przyjemność, zawsze jest się wygranym, 

a przecież w życiu tak jak w sporcie są upadki i wzloty, ważne, 

żeby zachować równowagę, by cieszyć się chwilą...

Rozmawiała Ada Kiljańczyk, 

koleżanka ze studiów WSEiZ 

Raks Sharki, taniec orientalny, taniec arabski lub 

po prostu taniec brzucha – czyli coś co zajmuje 

większość mojego czasu poza studiami. Tańczyć 

zaczęłam w liceum – trzy lata temu – i od tamtej 

pory mogę śmiało powiedzieć, że jest to moja pa-

sja, której poświęcam każdą wolną chwilę. Zaczęło 

się dość niewinnie, raz w tygodniu, półtorej go-

dziny, trochę ćwiczenia w domu i słuchanie arab-

skiej muzyki, ale z czasem doszłam do wniosku, że 

to dla mnie za mało i zaczęłam tańczyć dwa razy  

w tygodniu. Po pierwszym roku zaczęłam chodzić 

na warsztaty z tancerkami przyjeżdżającymi zza 

granicy. Ale liceum zmieniło się w studia i więk-

szą ilość obowiązków, nauki. Z tańca rezygnować 

nie miałam zamiaru, jedyne, co i pozostało, to 

planować dokładnie czas, żeby wszystko ze sobą 

pogodzić. Teraz chodzę również na balet, który, 

co może wielu zainteresować, jest powiązany  

z tańcem orientalnym. Kiedyś tancerki sprowadzały 

rosyjskich instruktorów i ci uczyli je baletu – stąd 

w tańcu klasycznym mamy np. arabeski. Zaczynam 

odmianę tańca brzucha zwaną Tribalem. Jakiś czas 

temu uczestniczyłam w warsztatach w Egipcie. Co 

roku w szkole tańca, do której chodzę (Szkoła Tańca 

Orientalnego Amira) organizowana jest hafla, na 

której odbywają się występy kursantek. Występuję 

również w Podkowie – na Otwartych Ogrodach. Rok 

temu zadebiutowałam jako solistka, a w tym roku 

przygotowuję się na kolejny pokaz indywidualny 

w czerwcu. W październiku mam zamiar otworzyć 

grupę dla dorosłych i dzieci. Mój plan dnia jest wy-

jątkowo prosty, najpierw dojeżdżam do Warszawy 

z Podkowy Leśnej, idę na zajęcia na uczelni, czekam 

na taniec (niestety na mieście, bo do domu bym 

nie zdążyła) idę na zajęcia tańca i około 22 jestem 

w domu. W nocy witają mnie wszystkie projekty 

i zadania, a potem z czystym sumieniem idę się 

zdrzemnąć. W weekendy staram się odpoczywać 

i odsypiać, ewentualnie kończyć to, czego nie zro-

biłam w ciągu tygodnia. Takie hobby zajmuje wiele 

czasu, ale daje niesamowitą satysfakcję i radość – 

polecam wszystkim, którzy chcą spróbować czegoś 

nowego, a nie wiedzą, na co się zdecydować.
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Współpraca między Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania oraz 

Akademią Sztuk Pięknych a Muzeum Narodowym w Warszawie 

trwa od kilku lat. Kooperacja akademii i muzeum ma bardzo 

długą tradycję. 

Muzealnictwo polskie, oprócz nowo powstających jednostek 

(to piszę z pewnym przekąsem i żalem jednocześnie), jest  

w odwrocie. Stare budynki, stare wyposażenie. Trochę ożywiają 

atmosferę dotacje ministerialne, pomoc sponsorów. W tych 

szarych budynkach, o często jakże ciekawej historii, mieszczą 

się dobre zbiory, którymi opiekują się oddani pracownicy. 

Polskie uczelnie prywatne, dysponujące coraz lepszym poten-

cjałem w sferze naukowej, dydaktycznej i ludzkiej, rzadko jednak 

angażują się w prace na rzecz instytucji państwowych. Co jest 

zresztą zrozumiałe w nadal biednym polskim społeczeństwie. 

Może ta wspólnie podjęta przez ASP i WSEiZ inicjatywa na rzecz 

unowocześnienia ekspozycji w muzeum będzie jaskółką, która 

wreszcie wiosnę uczyni. 

Muzeum warszawskiemu brak jest infrastruktury, która przybli-

żyłaby tę instytucję nowoczesnemu społeczeństwu, uczącemu 

się poprzez wypoczynek. Zaczęło się od drobnych pomysłów 

o nowej kawiarni letniej dla odwiedzających. Wspólnie z pro-

rodne projekty, zostaną zaangażowane przynajmniej dwie pra-

cownie wraz z uczestniczącymi w nich grupami studentów: 

Pracownia Projektowania Wnętrz i Mebli. Pracowano nie tylko 

nad pojedynczymi pomysłami, ale również nad wypracowa-

niem koncepcji jednoczącej je wszystkie. Tak żeby jednostkowe 

i unikatowe idee tworzyły całość, jednocześnie zachowując ich 

indywidualną istotę. Wśród nich wszystkich najciekawsze i naj-

bardziej funkcjonalne były siedziska o skrzyniowych oparciach 

lub siedzeniach dla pań pilnujących oraz ażurowa mównica. 

Projekty tych sprzętów, wymagały największego wkładu pracy 

i przemyśleń. Z tych pozornie nieciekawych formalnie mebli 

uczyniono wzorniczo ciekawe sprzęty.

Dla przestarzałych pod względem rozwiązań logistycznych 

przestrzeni funkcyjnych muzeum, tj. hol, klatki schodowe czy 

kawiarnia i jej ogródek, zaproponowano proste, ale bardzo prze-

myślane i wygodne, a także przyciągające rozwiązania. 

To tylko pozornie łatwe do wykonania zadania. Wyposażyć 

kawiarnię to jak zagospodarować salon domowy, a zaprojek-

tować mebel można za pomocą programu komputerowego. 

Takie „prawie dobre” projekty produkują seryjnie nasze fabryki, 

a domy wyposażają „projektanci” po miesięcznych kursach. 

Dlatego potrzebni są nam dobrze wykształceni fachowcy, 

którzy nie tylko projektują, ale wiedzą, jak to zrobić i czemu to 

robią. Wezmą też odpowiedzialność za swoją pracę, a my jej nie 

będziemy musieli się wstydzić. Wystawa tych projektów, która 

odbyła się w holu gmachu głównego Muzeum Narodowego 

w maju 2008, stała się również odrębną pracą projektową, tym 

razem wykonaną przede wszystkim przez asystentów prowa-

dzących pracownie: Jarosława Garkowienko i Krzysztofa Łyżynia. 

Na niewielkiej przestrzeni w sposób czytelny zgromadzono  

i zaprezentowano najlepsze prace oraz prototypy. Sprzęty eks-

pozycyjne były proste, tanie i rewelacyjne pod względem formy, 

jednocześnie nie konkurowały z obiektami muzealnymi.

To rzadkie by uczelnia prywatna, nie tylko dla własnej chwały, 

ale dla dobra swoich studentów, bo to oni są jej reprezentan-

tami poza jej murami i to oni zrobią jej dobrą lub złą reklamę, 

starała się o podtrzymanie i prowadzenie współpracy z kapry-

śną i niewdzięczną jednostką państwową. Oczywiście współ-

praca taka w pewien sposób wzmacnia jej prestiż, buduje jej 

wizerunek, ale współcześnie nie można z takimi przekonaniami 

przesadzać. Poznaje się ludzi przez wspólną pracę i odpowie-

dzialność za nią.

Studencki projekt nowoczesnej aranżacji wnętrz 
i sprzętów ekspozycyjnych do wyposażenia 
Muzeum Narodowego w Warszawie

MUZEUM 
DLA 
ZWIEDZAJĄCYCH

fesorami Andrzejem Bissenikiem i Lucjanem Kasprzakiem do-

szliśmy do przekonania, że nie tylko tego brakuje w muzeum. 

Pomysł objął różne przestrzenie ekspozycyjne i otwarte dla 

zwiedzających. Zdecydowaliśmy się, że aby pozyskać różno-

mgr Anna Feliks

Od prawej: prof. Ksawery Piwocki, prof. Jan Misiak, prof. Andrzej Bissenik, 
Anna Feliks, prof. Dorota Folga-Januszewska (m

ównica projektu Izabeli Ram
m)
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wzornictwo. Ostatnią firmą jaką udało nam się 

odwiedzić był Nowy Styl w Krośnie. To jedna  

z największych firm na świecie produkujących 

meble. Została założona w 1992 roku  

i już może pochwalić się wieloma zdobytymi 

tytułami za swoje osiągnięcia. 

Miłym początkiem stało się zaproszenie do sali 

projekcyjnej, by zapoznać wszystkich uczest-

ników z polityką firmy. Ponadto oprowadzono 

nas po salonach pokazowych. Mogliśmy 

również zobaczyć od wewnątrz, jak cała pro-

dukcja przebiega. Dowiedzieliśmy się, że firma 

oferuje wykonanie projektów na zamówienie 

dla indywidualnych klientów. Grupa Nowy Styl 

to jedna z najprężniej rozwijających się grup 

meblarskich powstałych w Polsce  

w okresie przeobrażeń gospodarczych 

ostatniej dekady XX w. Firma produkuje meble 

do pracy i wypoczynku, konsekwentnie do-

stosowując je do zmieniających się oczekiwań 

funkcjonalnych i estetycznych klientów. Firma 

działa w Polsce i w dwunastu krajach na 

świecie. 

Ponieważ tak wiele na co dzień widzimy 

ekstrawagancji w bardzo nowoczesnych 

i udziwnionych formach, powinniśmy chyba 

doceniać naszą rodzimą tradycję. Ludowość, 

jak udało nam się zaobserwować, ciągle 

inspiruje. Artyści, wprowadzając elementy do 

wnętrza, czerpią inspirację ze sztuki ludowej, 

jeśli chodzi o tworzywo, wzory, formy. Taki 

folklor ma w sobie wdzięk – nie kojarzy się ze 

starociami, wręcz przeciwnie: ze świeżością  

i polotem. Przedmioty te nawiązują do tradycji 

i korzeni sztuki ludowej, a równocześnie są 

bardzo współczesne. Przedmioty użyteczne, 

wzorowane na folklorze, opanowały już 

wszystkie dziedziny, gdzie liczy sie design. 

Ciągle są modne i jak na razie nic nie zapowia-

da końca tego trendu. Mam nadzieję, że sami 

coraz chętniej będziemy sięgać do tradycji, bo 

coraz częściej jest ona doceniania na świecie.

Podsumowując wyjazd, chcielibyśmy bardzo 

podziękować władzom uczelni za umożliwie-

nie nam zwiedzenia tak inspirujących miejsc, 

które mieliśmy okazję odwiedzić w ciągu 

trzech dni. Pragniemy podziękować firmom, 

które pozwoliły nam na wizytę w swoich sie-

dzibach, dzieląc się z nami wiedzą i doświad-

czeniem oraz za poświęcony czas na rozmowy 

podczas prezentacji. Jednocześnie mamy cichą 

nadzieję, że doceniając osiągnięcia firm  

w przyszłości również będziemy korzystać  

z ich doświadczenia.

W pobliskim Muzeum Tadeusza Kantora zo-

staliśmy zaproszeni na poczęstunek i wykład 

przedstawiciela firmy mgr. inż. Kazimierza 

Skorupskiego z Drew System, który zapoznał 

nas z produktami, technologią i produkcją 

firmy. 

Po prezentacji udaliśmy się do zakładu 

produkcyjnego znajdującego się w Wielopolu 

Skrzyńskim, który został wyposażony w no-

woczesne linie technologiczne, dzięki czemu 

wprowadził do produkcji sklejkę drewnianą 

i nowe metody pressingu. Wytłumaczono 

nam, na czym polega zmiana formy i z jakimi 

kosztami jest to związane. Jest to niezwykle 

ważna informacja dla architektów wnętrz, 

którzy w przyszłości mają zamiar projektować 

nowe linie mebli. Można śmiało powiedzieć, 

że firma Italvelluti w miejscowości Brzezna  

k. Nowego Sącza jest nie tylko jednym  

z czołowych dostawców tkanin obiciowych, 

ale również liderem w dziedzinie serwisu, 

ponieważ jako pierwsza w Polsce wprowadziła 

system sprzedaży tkanin na metry. Widać 

wciąż nie tylko systematycznie usprawnia-

jącą się organizację sprzedaży i szybki czas 

realizacji dostaw, ale także rozwijające się 

służą fachowe doradztwo w dziedzinie doboru 

tkanin. Firma może wysyłać próbki materia-

łów, co dla nas przydatne będzie w przyszłej 

pracy. To doskonałe narzędzie dla zapoznania 

z ofertą naszych potencjalnych klientów. Klu-

czowym kierunkiem działalności Italvelluti jest 

tworzenie wyrafinowanych, nowoczesnych 

tekstyliów projektowanych przez największe 

nazwiska w tej dziedzinie. Stale dbają o jakość, 

ciągły postęp technologiczny i atrakcyjne fa
br

yk
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Celem wyjazdu było nasze zetknięcie się  

z prawdziwą produkcją mebli, pozwalającą 

wzbogacić wiedzę głównie o technologię. 

Możliwość doświadczenia procesu tworzenia 

mebli od wstępnych szkiców, przez realizację 

prototypu, po masową produkcję, umożliwi 

nam w przyszłości zastosowanie wiedzy 

praktycznej i nabytych umiejętności przy reali-

zacjach własnych projektów oraz nawiązanie 

kontaktów z wiodącymi firmami w naszym 

kraju. Program wyjazdu nie był zorganizowa-

ny przypadkowo. Rozpoczął się od zwiedzania 

Muzeum Zamkowego w Pszczynie, które jest 

na liście „7 cudów architektury wojewódz-

twa śląskiego”. To bardzo okazałe muzeum 

wnętrz. Tutaj właśnie podziwialiśmy tak 

dobrze zachowane eksponaty, które niejedno-

krotnie świadczyły o ważnych wydarzeniach 

historycznych i które powinny nas inspirować. 

Polska promuje swoje tradycje m.in. za sprawą 

Pana Witolda Więckowskiego, właściciela 

„Sztuki Beskidzkiej”, który ma ogromne 

doświadczenie w produkcji dywanów 

wykonywanych metodą tzw. handtaftingu. 

Zakład mieści się w Czechowicach Dziedzicach 

k. Bielska Białej. Mieliśmy szansę zapoznać się 

z kolejnymi etapami powstawania dywanu. 

Fascynacja Pana Więckowskiego polską sztuką 

i sięganie do najlepszych naszych czasów spra-

wiają, że produkcja jest oryginalna i świadczy 

o poziomie polskich rzemieślników. 

Firma Paged Meble w Jasienicy k. Bielska Bia-

łej i w Sędziszewie to silne, wielozakładowe 

przedsiębiorstwo z ugruntowaną pozycją na 

rynku krajowym i zagranicznym. Pomimo wie-

loletniej tradycji firma wybiega w przyszłość. 

Oferta firmy sygnowana jest trzema markami 

obrazującymi różnorodność produktów do-

stosowanych do rodzaju i wymogów wnętrz, 

dla których są przeznaczone. Technolodzy 

wdrażali nas we wszystkie tajemnice produkcji 

oraz ciekawe rozwiązania gięcia drewna. To na 

pewno będzie miało ogromny wpływ na nasze 

projektowanie mebli na ćwiczeniach prowa-

dzonych w ramach programu uczelni. Obecnie 

zdajemy sobie sprawę z przeszkód i możliwo-

ści w tworzeniu nowych dzieł designerskich. 

Bazowym elementem projektowania jest 

koszt poniesiony przy produkcji. 

To na pewno daje do myślenia i zastanowienia 

się nie tylko nad samym pomysłem, ale  

i technologią, czy nasze propozycje nie niosą 

za sobą wygórowanych nakładów material-

nych. 

W centrum Brzezin w gminie Wielopole 

Skrzyńskie znajduje się piękny modrzewiowy 

kościół pw. św. Mikołaja z XV. w. z uniktowym 

ołtarzem szkoły Wita Stwosza. Proboszcz ks. 

mgr Józef Kłosowski specjalnie dla nas otwo-

rzył świątynię. Mówiąc o historii zaszczepiał 

w uczestnikach chęć badania tego typu obiek-

tów. Wielkim atutem kościoła jest dekoracja 

malarska. Bogato zdobione ściany zachwyciły. 

Stojąc wewnątrz kościoła i patrząc w górę, 

każdy z nas mógł podziwiać sceny ze Starego 

Testamentu. Na wyjątkową uwagę zasługuje 

także chrzcielnica z drewnianą pokrywą, która 

powstała w 1497 roku. Kościół parafialny pw. 

św. Mikołaja według nas niewątpliwie należy 

do najcenniejszych zabytków sakralnych znaj-

dujących się w tym regionie. Warto poznać 

polskie perełki. 
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Kampinoski Park 
Narodowy

Pół wieku dla przyrody Wystarczy niespełna pół godzinny od 

centrum Warszawy, by znaleźć się w  Kampinoskim Parku Narodowym, 

nazywanym zielonymi płucami Warszawy. Stolica naszego kraju jest jed-

ną z dwóch w Europie i trzech na świecie metropolii graniczących z tak 

wyjątkowo chronionym terenem. Nasz park to rzeczywiście szczególne 

miejsce nie tylko ze względu na przyrodę i położenie, ale również na hi-

storię, zabytki architektury i miejsca pamięci narodowej. To wymarzone 

miejsce na wypoczynek, badania naukowe i edukację ekologiczną kolej-

nych pokoleń. 

W ubiegłym roku Kampinoski Park Narodowy obchodził swoje 50. uro-

dziny. Utworzony został 16 stycznia 1959 roku głównie dzięki wysiłkowi 

profesorów Jadwigi i Romana Kobendzów, którzy na terenach Puszczy 

Kampinoskiej prowadzili wieloletnie badania naukowe. Krajobraz parku 

jest pełen kontrastów, w którym wydmy i bagna nadają mu piętno i de-

cydują o jego uroku. Pół wieku funkcjonowania tak wyjątkowej instytucji 

to także wieloletnia współpraca z innymi parkami, samorządami oraz 

organizacjami ekologicznymi i uczelniami wyższymi, w tym Wyższą Szkołą 

Ekologii i Zarządzania. 

Krajobraz, fauna i flora Położony w Kotlinie Warszawskiej 

Kampinoski Park Narodowy ma bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu. 

Porośnięte suchymi borami sosnowymi wydmy sąsiadują bezpośred-

nio z podmokłymi łąkami i lasami bagiennymi. Szacuje się, że na tym 

obszarze może występować połowa rodzimej fauny, czyli około 16,5 

tys. gatunków zwierząt. Wśród 53 gatunków ssaków największy jest 

oczywiście łoś, symbolizujący podstołeczny park i umieszczony w jego 

herbie. W parku żyją też: dziki, sarny, jelenie, bobry, kuny, lisy, jenoty, 

rysie. Z ptaków swoje ostoje mają tu: żuraw, bocian czarny, czapla, or-

lik krzykliwy, orzeł bielik. Przyroda parku to także blisko 1400 gatun-

ków roślin naczyniowych, wśród których jest 66 gatunków drzew i 70 

krzewów. Kampinoski Park Narodowy ma obecnie jeden z najstarszych 

drzewostanów w Polsce. 

Historia, kultura i zabytki Wartość Puszczy Kampinoskiej jest 

nieoceniona. To prawdziwa skarbnica dziejów narodowych. Przez dziesiątki 

lat tereny te były areną wielu wojen i powstań narodowych. Szedł przez 

puszczę król Jagiełło pod Grunwald, przetoczył się tędy potop szwedz-

ki, związane z nią są powstania kościuszkowskie i styczniowe, pierwsza  

i druga wojna światowa oraz powstanie warszawskie. Są tu miejsca pa-

mięci narodowej: mogiły powstańcze z 1863 r. (Kampinos, Zaborów Leśny), 

cmentarze wojenne i partyzanckie z okresu II wojny światowej (Brochów, 

Granica, Kiełpin, Wiersze) oraz cmentarz-mauzoleum w Palmirach – sym-

bol męczeństwa Polaków podczas II wojny światowej, z grobami ponad 

2 tys. ofiar masowych egzekucji dokonywanych potajemnie w puszczy 

i innych podwarszawskich lasach przez niemieckich nazistów w latach 

okupacji. W Kampinoskim Parku Narodowym i jego otulinie znajduje się 

39 obiektów zabytkowych. Najsłynniejsze z nich są związane z życiem 

Fryderyka Chopina jak dworek w Żelazowej Woli, miejsce urodzenie kom-

pozytora oraz gotycko-renesansowy kościół obronny w Brochowie, gdzie 

jego rodzice brali ślub, a on sam został ochrzczony. Przemierzając park 

napotkamy interesujące dworki, kapliczki. A wędrując pośród przepięknego 

pejzażu puszczy odpoczniemy i „naładujemy akumulatory” na czekające 

nas pracowite dni.  

Funkcje społeczne Bezpośrednie sąsiedztwo tak dużego i wyjąt-

kowego obszaru chronionego z dwumilionową aglomeracją to rzadkość 

w skali świata. Każdego roku Kampinoski Park Narodowy odwiedza ponad 

Trudno wymienić wszystkie istotne momenty z historii Kampinoskiego Parku 

Narodowego. Najważniejsze to:

1959  

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie utworzenia Kampinoskiego Parku 

Narodowego

1964  

Otwarcie Muzeum Puszczy Kampinoskiej

1968 

Utworzenie Stacji Naukowo-Badawczej KPN

1975 

Rada Ministrów wydała uchwałę w sprawie przejęcia przez państwo, w drodze 

wywłaszczenia, gruntów położonych wewnątrz Kampinoskiego Parku Narodowego. 

Do wykupienia przeznaczono 13 842 ha. 

1980 

Reintrodukcja bobra

1990 

Powstanie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego im. Jadwigi i Romana Kobendzów 

w Granicy (była to pierwsza tego typu placówka w polskich parkach narodowych)

1992 

Początek reintrodukcji rysia

1997 

Powstanie Centrum Edukacji i siedziba Dyrekcji Kampinoskiego Narodowego 

w Izabelinie

1999 

Inauguracja „Alei Trzeciego Tysiąclecia” w Granicy. Pierwsze dęby posadzili prezydent 

RP Aleksander Kwaśniewski i kardynał Polski Józef Glemp. 

2000 

Park wraz otuliną uznany został przez Międzynarodową Radę Programową UNESCO 

(MAB) za Rezerwat Biosfery pod nazwą „Puszcza Kampinoska”

2003 

Otwarcie zagrody pokazowej żubrów w Ośrodku Hodowli Żubrów KPN w Smardze-

wicach

2004 

Kampinoski Park Narodowy zostaje obszarem Natura 2000 (PLC140001).

mgr Magdalena Kamińska
mgr inż. Andrzej Lubański

milion turystów. Na wszystkich czeka 16 pieszych szlaków turystycznych 

o łącznej długości ok. 350 km, ponad 200-kilometrowy Kampinoski Szlak 

Rowerowy oraz 7 ścieżek dydaktycznych, parkingi, polany rekreacyjne, 

place zabaw, wiaty, ławki i tablice informacyjne. Park prowadzi bardzo 

ożywioną działalność edukacyjną w trzech placówkach – Ośrodku Dydak-

tyczno-Muzealnym im. Romana i Jadwigi Kobendzów w Granicy, Centrum 

Edukacji w Izabelinie oraz Ośrodku Hodowli Żubrów im. Prezydenta RP 

Ignacego Mościckiego w Smardzewicach k. Tomaszowa Mazowieckiego. 

Oferta edukacyjna jest bardzo zróżnicowana (lekcje, zajęcia terenowe, 

warsztaty, konferencje) i przeznaczona zarówno dla dzieci przedszkolnych, 

młodzieży szkolnej, gimnazjalnej, studentów oraz innych grup społecz-

nych. Bardzo ważna jest także współpraca parku z  różnymi instytucjami 

krajowymi i międzynarodowymi, m.in. uczelniami wyższymi czy innymi 

parkami narodowymi na świecie. 

W 1998 r. podpisany został układ o współpracy siostrzanej pomiędzy 

Kampinoskim Parkiem Narodowym i amerykańskim parkiem Indiana 

Dunes National Lakeshore. Kooperacja z krajowymi instytucjami nauko-

wo-badawczymi opiera się na dwustronnych umowach. Takie podpisane 

zostały m.in. z Uniwersytetem Warszawskim, Szkołą Główną Gospodar-

stwa Wiejskiego, Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania. Dopełnieniem 

aktywnej działalności parku jest również współpraca parku z jednostkami 

samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, jak Związek Polskich 

Fotografów Przyrody, PTTK czy Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego 

Parku Narodowego.

Rada Naukowa Wraz z powołaniem KPN rozpoczęła także swoją 

działalność Rada Naukowa – organ doradczo-opiniodawczy dyrektora 

parku. Na przestrzeni pół wieku w Radzie zasiadało ponad 100 wybitnych 

ludzi nauki oraz praktyków ochrony przyrody zajmujących się wielokrotnie 

tymi problemami. Opinia rady, jej doradztwo i stanowisko były pomocne 

we właściwym zarządzaniu parkiem i jego ochroną. Do szczególnie waż-

nych zagadnień, w których pomoc RN okazywała się niezbędna należały 

m.in. gospodarka wodna, plan ochrony parku i wykup gruntów. Wielu 

członków rady to ludzie związani ze światem nauki i ochroną przyrody 

oraz z instytucjami współpracującymi z parkiem. Są wśród nich m.in.: 

doc. dr inż Jerzy Wojtatowicz, prof. dr hab. Krystyna Konecka-Betley,  

dr Ewa Gacka-Grzesikiewicz oraz pełniący już drugą kadencję funkcję 

przewodniczącego dr hab. Jerzy Solon.  

Uznanie międzynarodowe Walory przyrodnicze parku oraz 

prowadzone na jego terenie działania ochronne uzyskały wysokie oceny 

na forum międzynarodowym. W 1999 r. Parlament Europejski uznał tereny 

parku za ostoję ptaków o randze europejskiej, a w 2000 r. Kampinoski Park 

Narodowy wraz ze strefą ochronną został uznany przez UNESCO za Rezer-

wat Biosfery pod nazwą „Puszcza Kampinoska”. Od 2004 r. park wchodzi 

w skład europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 (PLC140001).
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Książka „Architektura i wartości” jest rezultatem pracy na-

ukowej prof. dr. hab. Andrzeja Basisty finansowanej za środ-

ków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 

2007-2009. Projekt badawczy pod tytułem „Wartość dzieła 

architektury’ wykonany został w Wyższej Szkole Ekologii  

i Zarządzania w Warszawie. Dzieło zostało wydane przez 

Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Univer-

sitas w Krakowie. Typografię, opracowanie graficzne, skład 

komputerowy wykonał autor. Profesor jest też współautorem 

tłumaczenia części angielskojęzycznej. Książka zawiera 480 

stron w tym ponad 800 ilustracji. 

W świecie architektów i urbanistów, architektów wnętrz, ar-

chitektów krajobrazu i w ogóle humanistów wzbudza duże 

zainteresowanie i otrzymuje pochlebne recenzje. Wartość 

dzieła wynika przede wszystkim z szerokiego ujmowania 

problemów architektury przy jednoczesnym zachowaniu 

osobistego spojrzenia na przeżycia estetyczne.

 

Uwagi o książce z listu architekta Bohdana Paszowskiego do autora.

Zastanawiając się nad rodzajem, do jakiego by ją można zaliczyć, przyszło mi 

do głowy, że właśnie to, że się nad tym zastanawiam, mówi o jej oryginalno-

ści i stanowi jej wartość. Czasem zdarzają się spacery z kimś, kto wiele wie  

i umie coś powiedzieć, o tym co mijamy po drodze. Ale spacer w tak rozległym 

czasie i przestrzeni z kimś, kto potrafi tak otwarcie patrzeć, tyle zobaczyć, 

komentować tak treściwie, a zarazem powściągliwie i bez ideologicznych 

uprzedzeń, jest wydarzeniem wyjątkowym.

prof. dr hab. inż. arch. 

Andrzej Basista
ARCHITEKTURA I WARTOŚCI


