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Recenzja pracy habilitacyjnej, dorobku projektowego i dydaktycznego 

Pani dr Tatiany IViisijuk, w zwi^zku z post^powaniem habilitacyjnym 

w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk! projektowe 

wszcz^tym w dniu 2 pazdziernika 2018 roku 

przez Centraln^ Komisji ds. Stopni i Tytutow (BCK-VII-L-8607/18) 

Jako podstaw^ do sporz^dzenia recenzji postuzyt komplet dokumentacji 

przygotowanej przez habilitantk^ zawieraj^cy cztery teczki - skoroszyty z w formacie 

A4 - zawieraj^ce luzne, ponumerowane, zadrukowane jednostronnie karty 

umieszczane parami w zszytych koszulkach foliowych. Dol^czono rowniez pendrive 

z cyfrowym zapisem dostarczonych materiatow. 

Teczka nr 1 zawiera autoreferat (35 stron), autoreferat w j^zyku angielskim (27 stron), 

wniosek habilitantki do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytutow o przeprowadzenie 

postepowania habilitacyjnego i kopi^ dyplomu potwierdzaj^cego posiadanie stopnia 

doktora. 

Teczka nr 2 obejmuje opis realizacji projektowych, wystaw indywidualnych 

i prezentacji prac studenckich (56 stron, liczne ilustracje w tekscie). 

Teczka nr 3 to prezentacja osi^gni^c dydaktycznych dr Tatiany Misijuk (88 stron 

z przyktadami dokumentacji i opisu cwiczeh projektowych). 
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Teczka nr 4 miesci opracowanie - dzieto wskazane jako osi^gni^cie aspirujqce do 

spetnienia warunkow wynikaj^cych z wymagah stawianych habilitacjom - „ Mogily i 

cmentarze wojenne z okresu I wojny swiatowej jako miejsce znacz^ce w krajobrazie 

Podlasia - koncepcje projektowe ku zachowaniu pami^ci (120 stron opisu wspartego 

materiatem ikonograficznym i aneks techniczny zawieraj^cy 20 rysunkow technicznych 

wybranych szczegolow konstrukcyjnych). 

Informacje o habilitantce 

Pani dr Tatiana Misijuk w latach 1981 - 86 odbyta studia na Politechnice Biatostockiej, 

w Instytucie Architektury - prac^ dyplomow^ - „Projekt cerkwi w Bielsku Podlaskim" 

wykonata pod kierunkiem prof. Witolda Czarneckiego. 

Nast^pnie, po okresie pracy biurze projektowym, w roku 1987 rozpocz^la studia na 

Wydziale Architektury Wn^trz Akademii Sztuk Pi^knych w Warszawie. W trakcie 

dwuletniego pobytu w Stanach Zjednoczonych pogl^biata swoj^ wiedzy z zakresu 

fenomenu ikony i sztuki wschodnio-chrzescijanskiej. Dyplom - „Projekt wystawy ikon 

w Muzeum Podlaskim w Biafymstoku" realizowata pod kierunkiem prof. Henryki 

Noskiewicz-Gat^zki - obrona w roku 1992. W roku 1999 rozpocz^ta prac^ na 

Politechnice Biatostockiej , na Wydziale Architektury, na kierunku Architektura Wn^trz 

najpierw w charakterze asystenta, a od roku 2003, po uzyskaniu kwalifikacji l-go 

stopnia, mianowana na stanowisko adiunkta. Przedmiotem pracy doktorskiej 

finalizowanej na Wydziale Architektury Wn^trz Akademii Sztuk Pi^knych w Warszawie 

byta : „Cerkiew Przemienienia. Wn^trze, bryta i otoczenie swi^tyni jako funkcja 

sprawowanego w niej nabozehstwa". Opiekunem artystycznym byt prof. Andrzej 

Bissenik. W latach 2007 - 2009 Pani Tatiana Misijuk byta zatrudniona na stanowisku 

starszego wyktadowcy na Wydziale Architektury w Wyzszej Szkole Ekologii 

i Zarz^dzania. 

Habilitantka prowadzi zaj^cia ze studentami od momentu utworzenia kierunku 

Architektury Wn^trz na Wydziale Architektury Politechniki Biatostockiej - blizej 

scharakteryzuje Jej osi^gni^cia na tym polu w cz^sci recenzji poswi^conej pracy 

dydaktycznej. 

Waznym elementem ksztattowania sylwetki tworczej i zawodowej dr Misijuk s^ 

podroze. Cytuj^: „Znacz^cy wptyw na moj rozwoj, pogt^bianie wiedzy o prawostawnej 

sztuce sakralnej, poznawanie jej bogactwa i roznorodnosci miaty liczne podroze, 
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podczas ktorych mogtam zapoznac sif z prawostawnq sztuk^ sakraln^ w jej roznych, 

lokalnych, kulturowych odmianach". 

Zwiedzita Francj^, Finlandi^, rosyjskq Kareli^, Rumuni^, Grecj^, Cypr. 

Jest aktywn^ zawodowo projektantk^ maj^cq na swoim koncie liczne realizacje 

wystaw, wn^trz sakralnych i ich wyposazenia, projekty wn^trz w obiektach 

uzytecznosci publicznej, domow jednorodzinnych, mieszkah, mebli. 

Ocena autoreferatu 

Po lekturze autoreferatu Pani dr Tatiany Misijuk mam pewnosc, ze obcuj^ z 

osobowosci^ uksztaltowan^, refleksyjn^, swiadom^ wyzwah, jakie niesie wybrana 

przez Ni^ droga tworcza. Wielowyznaniowe i wielokulturowe Podlasie, gdzie si§ 

wychowywata, specyfika tego genius loci, zanurzenie w duchowosci prawoslawia, 

mistyce ikony sprawito, ze zainteresowania, zycie zawodowe, rozwazania teoretyczne 

ijak np. Jkona w mediach a ikona sakralna. Jedno pojqcie a dwie odmienne 

rzeczywistosci" - w „Architecturae atArtibus"3, 2011 r., 1/7, Politechnika Biafostocka, 

s.30-37, czy „Cerkiew Przemienienia"- czwarta Mi^dzynarodowa Konferencja 

Naukowo-Tectiniczna „Budownictwo sakralne i monumentalne Bialystok 9, 10 maja 

2002 r., Politechnika Bialostocka) mocno wi^z^ si^ z intymnym odczytywaniem 

uniwersalnego, humanistycznego przestania sztuki sakralnej chrzescijahskiego 

Wschodu. Narracja w autoreferacie odbywa si^ na trzech ptaszczyznach - pierwsza to 

proba racjonalizacji fenomenu ikony w oparciu o wtasne przemyslenia, konfrontowanie 

pogl^dow z autorytetami z zakresu zainteresowan autorki (poprzez konakty osobiste, 

b^dz poprzez lektur^. Pani dr Misijuk w gronie tych osob szczegolnie wysoko ceni 

„amerykanskie" spotkania i dyskusje z prof. John'em Meyendorffem, rektorem 

Instytutu Teologicznego, z kurator Metropolitan Muzeum of Arts Helen Bobritzky-Mules 

i z Heather McKean przedstawicielk^ zawodowych ikonografow w USA. Dzi^ki jej 

pomocy autorka mogta zrealizowac zlecenie biatoruskiej parafii prawostawnej z South 

River. Druga ptaszczyzna, to refleksja dotycz^ca kanonow i symboliki budownictwa 

sakralnego-cerkiewnego w relacji z otoczeniem i specyfik^ wynikaj^c^ z tradycji 

lokalnej - oparta na analizie wtasnych dokonan projektowych i doswiadczeh 

z podrozy. Trzecia stanowi wprowadzenie i krotkie przedstawienie problematyki 

wybranego dokonania habilitacyjnego. Dodatkowo, w ramach autoreferatu pojawia si^ 

podrozdziat „Dydaktyka". Autorka dzieli s i^ z czytelnikiem swoimi przemysleniami 

zwi^zanymi z programem prowadzonych zaj^c, z zatozeniami dydaktycznymi 
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i metodologiq pracy ze studentami. Ten tekst zainteresowal mnie szczegolnie - od 

czterdziestu lat zajmuje si^ bowiem zagadnieniami ksztatcenia podstawowego na 

kierunkach projektowych w wyzszym szkolnictwie artystycznym. Jako kierownik 

Katedry Podstaw Projektowania na Wydziale Form Przemystowych Akademii Sztuk 

Pi^knych im. Jana Matejki w Krakowie mog^ stwierdzic, ze dydaktyczne wybory Pani 

dr Tatiany Misijuk zyskujq moj^ peln^ aprobat^. Z satysfakcj^ odnotowuj^ dziatania 

maj^ce na celu trening tworczy, pobudzanie wyobrazni, wrazliwosci i zdolnosci 

ideacyjnych studentow; cwiczenia dobrze zdefiniowane, oparte na racjonalnych 

przestankach, zach^caj^ce do analizy i pogt^bionej obserwacji otoczenia. Ten typ 

ksztatoenia wspotuczestniczqcego, pozwalaj^cy na nawiqzanie wtasciwych relacji 

uczeh - nauczyciel powoduje efekt synergii i wzmacnia motywacj^ studiujqcych. 

Ocena wskazanego dzieta 

Jako rozpraw^ habilitacyjn^dr Tatiana Misijuk przedstawite dzieto w postaci projektu 

„Mogity i cmentarze wojenne z okresu I wojny swiatowej jako miejsce znacz^ce 

w krajobrazie Podlasia - koncepcje projektowe ku zachowania pami^ci". Jak pisze 

autorka: „Multimedialne upublicznienie projektu potqczone z inauguracj^ jego 

wieloaspektowej i roztozonej w czasie realizacji nast^pito 18 listopada 2017 roku 

w Muzeum Matej Ojczyzny w Studziwodach". 

I dalej: (...) „Cmentarze stanowi^ szczegoinq przestrzen sakrainq, w ktorej forma 

architektoniczna zyje w pejzazu, jego zmiennej kolorystyce i swietle, w roznych 

kontekstach urbanistycznych". Ten pozbawiony zabarwienia emocjonalnego fragment 

pomaga nam wkroczyc w dramatyczn^ przestrzen cierpien i smierci setek tysiecy ofiar 

konfliktow zbrojnych przetaczaj^cych si^ przez ziemie Rzeczpospolitej. Na obszarze 

potudniowo-wschodniej Polski lipiec i luty 1915 roku pozostawit szczegolnie krwawe 

zniwo. Krwawe starcia wojsk rosyjskich i niemieckich pozostawily na tych terenach 

cmentarze, ruiny i zgliszcza, taktyka spalonej ziemi doprowadzita do uchodzctwa 

trzech milionow ludzi. Wsrod zotoierskich ofiar s^ nie tyiko Niemcy, Rosjanie. 

Spoczywaj^tu tez Polacy, Biatorusini, Ukraihcy, Litwini. Opracowanie dotyczy 

dziewi^ciu cmentarzy wokot Bielska Podlaskiego. Projekt poprzedzony zostat seri^ 

prac badawczych, ktore w rezultacie doprowadzily do powstania dokumentacji 

inwentaryzacyjnej - podstawy dziatah projektowych. Autorka kieruje si^ zasad^ 

minimum interwencji. Robi doktadnie tyle, ile jest konieczne aby wyrwac z mrokow 

zapomnienia i przywrocic pami^c bezimiennym cz^sto ofiarom. Szacunek dIa miejsca, 
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jego uwarunkowan emocjonalnych i urbanistycznych stanowi o zakresie dziatan. 

Plyta z memoriatem, skromny system informacji, elementy ogrodzenia. Mozna si^ 

spierac o cechy formalne rozwi^zah, prezentowane w postaci rysunkow propozycje 

stosowanych technologii. Wszystko to moze stac si^ elementem dyskusji. 

Najcenniejsza jest inicjatywa wtqczenia opieki nad tymi miejscami w obszar 

aktywnosci lokalnej. Nast^puje swoiste przebudzenie - poprzez obyczaj (projekt 

..r^cznik - rucznik"), przywotanie tradycji ducha wspolnotowego, odruchu dbatosci 

o swoj^ „ m a ^ ojczyzny", nie ma miejsca na nietolerancj^ i ksenofobi^. Dokumentacja 

zwiqzana z dzietem habilitacyjnym swiadczy o dobrm przygotowaniu zawodowym Pani 

dr Tatiany Misiejuk. Wszystkie decyzje uzyskaly opinie konserwatora zabytkow, 

geodety, projektanta zieleni i ogrodnika. 

Cmentarze w Bielsku Podlaskim, Augustowie, Studziwodach, Gregorowcach I, II i III, 

Hryniewiczach Duzych, Orzechowiczach i Topczykatach jako przedmiot ingerencji, 

a raczej opieki projektowej zostaly dokladnie opisane, a wykonana dokumentacja 

pozwolita na zindywidualizowanie podj^tych dziatah. Wrazenie robi kompleksowosc 

prac, szczegolnie w fazie zbierania dokumentacji. Szkoda, ze staba jakosc i format 

reprodukcji wykonanych przez Pani^ Tatiany rysunkow i szkicow koncepcyjnych 

nie pozwala w petni docenic ich walorow. Uwazam, ze prezentowana praca spetnia 

warunki habilitacji. Jest kompleksowa, dotyka spraw spotecznie waznych, moze tez 

sluzyc jako swoisty case study d\a zainteresowanych problematykq opieki nad 

miejscami pami^ci architektami, czy przedstawicielami wladz samorz^dowych. 

Ocena dorobku artystycznego i projektowego 

Spis wybranych realizacji obejmuje 39 pozycji, 6 wyodr^bnionych projektow mebli, 

cztery wystawy indywidualne (w tym trzy zagraniczne), cztery wystawy dokonan 

studenckich. Material ilustracyjny i krotkie omowienia wykonanych prac obejmuje 

siedem projektow. Z prezentowanej dokumentacji wynika, ze autorka najpetniej 

odnajduje si^ w aktywnosci tworczej zwi^zanej ze swiatem sacrum. Doktadnie 

opisuje, analizuje i dokumentuje swoje osi^gni^cia zwiqzane nast^puj^cymi 

projektami: 

1. Muzeum ikon w Supraslu - oddziat Muzeum Podlaskiego, 2006 r. - scenariusz 

wystawy, oraz wspotudziat w projekcie i realizacji; 

2. Baptysterium w cerkwi Ducha Swi^tego, Bialystok 2006 r. - projekt wn^trza i 

wyposazenia; 
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3. Kaplica sw. sw. Cyryla i Metodego, Biatystok 2014 r. - wn^trze i wyposazenie 

4. Projekt panikandylionu w cerkwi sw. Jerzego, Bialystok 2017 r.. 

Wymienione projekty autorka opisuje szeroko w autoreferacie i w cz^sci poswi^conej 

wybranym realizacjom projektowym. Trudno osobie pisz^cej recenzji wywazac racje 

estetyczne, techniczne czy uzytkowe w konfrontacji z historycznie i kanonicznie 

ustalonymi regulamii liturgicznymi prawoslawia. Ogranicz^ si§ zatem tyIko do 

przypuszczenia, ze zapewne zleceniodawca preferowal wybor bezpiecznej stylistyki 

dyktowanej tradycj^. 

Pami^tamy o zniszczeniu w Olszynach, w roku 2015, polichromii autorstwa prof. 

Jerzego Nowosielskiego, przemalowanej na zlecenie proboszcza ks. Jakuba Rozuma 

przez malarza amatora z Zegociny. O trudnosciach z percepcj^ nowatorskich wizji 

architekta prof. Aleksandra Grygorowicza i malarstwa prof. Nowosielskiego na 

Podlasiu wspomina zreszt^ sama autorka. 

„Cywilne" realizacje projektowe reprezentowane s^ przez fragmenty trzech solidnie, 

ale bez polotu przygotowanych aranzacji wn^trz: biura notarialnego przy ulicy 

Sienkiewicza w Bialymstoku, 2015 r., 2017 r., domu jednorodzinnego 

w Ogrodniczkach, Bialystok 2013 r., mieszkania dwupoziomowego, Bialystok 2016 r.. 

Pani dr Tatiana Misijuk zaprojektowala rowniez krzeseiko dzieci^ce Nina z cikawym 

konstrukcyjnie pol^czeniem oparcia tylnych nog i siedziska. 

Druga CZQSC teczki nr 2 to prezentacja aktywnosci wystawienniczej. 

Z reprodukowanych stron tytulowych katalogow i zdj^c ekspozycji dowiadujemy si^ 

o malarskich pasjach habilitantki. O wystawach prac studenckich w nast^pnym 

punkcie recenzji. 

Dydaktyka 

W ramach pracy na Wydziale Architektury Politechnik Biatostockiej Pani dr Misijuk 

prowadzi nast^puj^ce zaj^cia: 

1. Na kierunku Architektury Wn^trz: podstawy kompozycji i teoria barwy; 

wzornictwo, projektowania form uzytkowych; wzornictwo; mieszkalnictwo; 

product design. 

2. Architektura i Urbanistyka: elementy projektowania. 

3. Grafika: wiedza o dzialaniach i strukturach wizualnych. 
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4. Na kierunku Architektura Wn^trz: wspotpromotorka 4 dyplomow inzynierskich 

(2003 r., z prof. A. Bissenikiem); na przestrzeni lat 2003 - 2018 promotorka 75 

dyplomow inzynierskich i 34 magisterskich. 

Uniwersytet w Biatymstoku - Katedra Teologii Prawostawnej - Studia Podyplomowe -

Teologia Prawostawna i Ikonografia: architektura sakralna. 

Podziwiam pracowitosc Pani Tatiany - z pobieznego zliczenia obci^zenia wynika, ze 

prowadzi ona zaj^cia ponad czterysta godzin rocznie - co daje ponad 10 godzin 

tygodniowo. Dokumentacja obejmuje prezentacja cwiczeh - efektow pracy studentow 

Kierunku Architektura Wn^trz - podstawy kompozycji i teoria barwy (prezentowane s^ 

prace z podanymi rocznikami, bez podawania nazwisk autorow) z komentarzem 

prowadz^cej zaj^cia - I rok, I semestr: liscie; relief - dziurawienie; relief - interpretacja 

formy naturalnej w formie reliefu; witraz - interpretacja formy naturalnej; kompozycja 

2D - z modutowych profili na zadanym formacie; struktura z kaiki - budowania modutu 

i konstruowanie rytmicznej struktury; kryszta l - budowania modulu i konstruowanie 

rytmicznej struktury; naroznik. 

I rok, II semestr: kompozycja „Litera" - ksztattowanie formy w ograniczonej, okreslonej 

przestrzeni; ptak - szukanie formy, jednoznacznie okreslaj^cej cechy danego ptaka; 

zwierz^, owad, roslina; naruszona powierzchnia - ubytek - cerowanie - struktura 

wypelnienia; zilustruj hasto; forma inspirowana nature; ptyta elewacyjna; przestrzenna 

interpretacja obrazu - transpozycja 3D; forma, ktora wywotuje emocje; 

Projektowanie form uzytkowych i wzornictwo: 

II rok, III semestr: ramka do zdj^cia; forma na klucze; struktura funkcjonalna; 

II rok, IV semestr: zbieraczka okruchow; wieszak na ubrania; forma swietlna. 

III rok, V semestr: apteczka; forma na kwiaty; niezb^dnik; 

I rok, I semestr, II stopieh: kotyska; parawan; forma oswietleniowa. 

Wszystkie publikowane prace na wysokim poziomie, widac spojny zamyst dydaktyczny 

w stopniowaniu trudnosci od cwiczeh zwiqzanych z zagadnieniami kompozycji, 

poprzez projektowanie prostych przedmiotow uzytkowych - analiza funkcjonalna, 

ergonomiczna, technologiczna , zarz^dzanie projektem od koncepcji do realizacji. 

Starannie wykonywane modele i dokumentacja szczegolnie w pracach 

przygotowanych na kolejne edycje konkursu „Mtodzi na start" (organizator - redakcja 
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magazynu ELLE decoration). Dodatkowym bodzcem motywuj^cym studentow do 

pracy jest konkursowe wspotzawodnictwo i udziat w wystawach pokonkursowych. 

cz^sc dokumentacji oceniam bardzo wysoko - Pani dr Tatiana Misijuk jest 

dojrzalym i kompetentnym pedagogiem, realizuj^cym przemyslany i sprawdzony 

program dydaktyczny, oparty na praktycznym doswiadczeniu prowadz^cego, 

prawidtowo dobranych tresciach ksztatcenia i wlasciwym podejsciu metodycznym. 

Konkluzja 

Dorobek tworczy i zawodowy Pani dr Tatiany Misijuk przedstawiony recenzentowi, 

stanowi w moim zdaniem dokonanie wystarczajqce dIa uznania znaczacego wktadu 

autorki w rozwoj dyscypliny. Wieloaspektowa aktywnosc artystyczna, projektowa 

i badawcza oraz efekty pracy dydaktycznej wynikaj^ce z autentycznej pasji 

i wieloletniego doswiadczenia habilitantki zastuguj^ na pozytywn^ ocen^. 

Po szczegotowym i dogtebnym zapoznaniu s i ^ z przedstawiony dokumentacJ£i 

dzieta habilitacyjnego, zaprezentowanymi osi£(gni^ciami artystyczno-

projektowymi, wykazem i dokumentacje[ dorobku dydaktycznego oraz z tekstem 

Autoreferatu, bioryc pod uwag? kryteria zawarte w art. 16 ust. 2 Ustawy o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztukiz dnia 14 marca 2003 roku popieram wniosek o nadanie stopnia doktora 

habiiitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki 

projektowe Pani dr Tatianie Misijuk przez Rad^ Wydzlatu Architektury 

i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 
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