
PROGRAM PRACOWNI - na rok akademicki 2020/2021 

 

1) Nazwa Pracowni: 

Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz II 
 

2) Kierownik Pracowni: 

dr hab. Marta Weronika Węcławska-Lipowicz, prof. UAP 

marta.weclawska-lipowicz@uap.edu.pl 

 

3) Asystent: 

mgr Marcin Waszak 

marcin.waszak@uap.edu.pl 

 

4) Wydział: 

Architektury Wnętrz i Scenografii  

 

5) Sala:  

07, budynek C 

 

6) Ogólna formuła zajęć: 

Pracownia projektowa: 

• korekty i konsultacje realizowanych projektów, 

• wykłady wprowadzające w problematyką ćwiczeń, 

• wspólna lektura, 

• wyjazdy plenerowe, 

• seminaria dyplomowe. 

 

7) Ogólne treści merytoryczne: 

PIĘKNY znaczy ŁADNY, ŁADNY znaczy zawierający w sobie ŁAD, porządek i harmonię. W pracowni 

próbujemy poszukiwać PIĘKNA czyli tego wewnętrznego ŁADU rzeczy, przestrzeni i form. 

Studiujemy kulturowe konteksty architektury, odwołujemy się do klasycznych kategorii. Uczymy 
się dostrzegać i cenić wartości zastane aby dojrzale tworzyć nowe. Zadania dotyczą kreacji 

przestrzeni, architektury, architektury wnętrz , detali wnętrza, wystawiennictwa. Zrozumienie 

jedności przestrzeni i związków między zewnętrzną a wewnętrzną formą w architekturze oraz 

relacji między konstrukcją, funkcją i formą ma zasadnicze znaczenie. Często podejmowane są 

tematy związane z adaptacją, działaniami wobec i w obrębie obiektów zabytkowych. Umiejętność 

odczytania kontekstu i podjęcia twórczego dialogu jest priorytetem. Problematyka ćwiczeń 
uwzględnia rok studiów, kierunek, własne predyspozycje studentów. Tematy formułowane są, 

więc problemowo, aby umożliwić studentom jak najbardziej indywidualną wypowiedź. Praca nad 

projektem przebiega etapowo. Od analizy postawionego problemu, studium przestrzeni, kontekstu 

/architektonicznego, historycznego, znaczeniowego/ zarysowania idei w postaci szkiców, przez 
poszukiwanie formy, określenie konstrukcji, rozwiązanie funkcji, decyzje kolorystyczne, 

materiałowe, opracowanie detalu, do ostatecznego, czytelnego, plastycznego przedstawienia 

koncepcji w formie rysunkowej na planszach i przestrzennych makiet. 



 
8) Realizowane tematy/zadania: 

Realizowane w Pracowni tematy związane są z projektowaniem wnętrz handlowych, usługowych, 

przestrzeni wystawienniczych oraz innych wnętrz publicznych, a także wnętrz mieszkalnych. W 

każdym semestrze obowiązuje inne hasło przewodnie wokół którego rozwijane są tematy 

dedykowane dla poszczególnych lat i kierunków. 

9)  Wymagania wstępne:  

Umiejętność obserwacji i analizy zjawisk i pojęć, znajomość języka plastycznego i projektowego   

pozwalająca na zapis i przekaz własnych koncepcji. 

 

10) Spis zalecanych lektur 

 
a. podstawowe: 

 

J. Gibbs, Projektowanie wnętrz, PWN 2010 

W. Gropius, Pełnia architektury, Karakter 2014 

P. Markiewicz, Projekt architektoniczno – budowlany, Kraków, 2014 

E. Neufert, Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, 2012 

 

b. uzupełniające: 

Studenci zobowiązani są do poszukiwania źródeł poszerzających wiedzę związaną z poruszanymi w 

pracowni tematami, do studiowania albumów, czasopism, artykułów, filmów odnoszących się do 

architektury i szeroko pojętej kreacji przestrzeni. 

11) Język wykładowy:  

Polski 
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