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ZAPRASZAMY 
NA  WARSZTATY ARCHITEKTONICZNO – INWENTARYZACYJNO-POZNAWCZE W DNIACH 

8-10.10.2021 W RAMACH ZAJĘĆ Z OSADNICTWA WIEJSKIEGO R.A. 2021/22 
 

WIOSKA PRZYSZŁOŚCI A DZIEDZICTWO WARMIŃSKO – MAZURSKIEJ WSI  

 

 



Grupy dziekańskie: 1,2,3,5  

 

UWAGA;  
DOTYCZY STUDENTÓW, KTÓRZY ZADEKLARUJĄ UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH                

W GRUPIE PROWADZONEJ PRZEZ DR ARCH EWA WIDERA. Studenci z innych grup 

są mile widziani, ale nie będą kontynuowali programu warsztatów                                  

na zajęciach z osadnictwa wiejskiego, obowiązywać będzie program 

określony przez prowadzącego grupę.  

Prowadzący zajęcia; 

 

Grupa 1  dr Anna Grabowska -10 STUDENTÓW 

dr Ewa Widera -12 STUDENTÓW - WARSZTATY 

 

Grupa 2  dr Anna Grabowska -10 STUDENTÓW  

dr Ewa Widera -12 STUDENTÓW - WARSZTATY 

 

Grupa 3  dr Bogusława Helberger -10 STUDENTÓW 

dr Ewa Widera -12 STUDENTÓW- WARSZTATY 

 

Grupa 5  dr Bogusława Helberger -10 STUDENTÓW  

dr Ewa Widera -12 STUDENTÓW- WARSZTATY 

 

 

ŁĄCZNY LIMIT MIEJSC 48 STUDENTÓW, W RAMACH OGOWIĄZKOWEJ 

INWENTARYZACJI Z OSADNICTWA WIEJSKIEGO  

 

KONTAKT: dr inż. arch. Ewa Widera (e-mail/Teams: ewa.widera@pw.edu.pl,  

tel: 600 017 646) 

lub inż. arch. Kacper Czubek (e-mail/Teams: 

kacper.czubek.stud@pw.edu.pl) 

 

 

NA TEAMS- ach,  UTWORZONY ZOSTAŁ ZESPÓŁ POD NAZWĄ 

OSADNICTWO WIEJSKIE - WARSZTATY   2/ 8-10.10.2021 

kod dostępu       dvp8f0o 

PLIKI – FOLDER LISTA UCZESTNIKÓW, proszę o wpisywanie się na listy. 

 

 
 
 
 
  



PROGRAM I CEL WARSZTATÓW 

Warsztaty mają na celu zapoznanie się i zbadanie pod względem architektoniczno- 

urbanistycznym wartości kulturowych wsi warmińsko mazurskich.  

Metoda interdyscyplinarnych badań nie rozpoznanych dotychczas wartości kulturowych wsi 

regionu warmińsko-mazurskiego na przykładzie wybranych miejscowości wiejskich w gminie 

Olsztynek; Lichtajny, Królikowo, Maróz, Pęglity, Łajsy, Butryny, Elgnówko, Grada i inne do 

wyboru. Propedeutyka projektowania wiejskiego w zakresie ochrony walorów krajobrazowych 

powiązanych z ochroną historycznych układów urbanistycznych, a przede wszystkim jej 

architektury. 

 
Program warsztatów obejmuje: 

Inwentaryzacje wybranej wsi i jej zabudowy pod względem 

1. Urbanistycznym 

 

• krajobrazu wiejskiego, panoramy wsi,  

• wnętrz urbanistycznych i detalu urbanistycznego 

• układów charakterystycznej  

 

2. architektonicznym 

 

• formy zabudowy 

• materiałów typowych i charakterystycznych dla zabudowy mieszkalnej i 

gospodarczej i innej usługowej, pomocniczej 

• wyrazu architektonicznego, materiałów charakterystycznych zabudowy 

 

Cel warsztatów 
 
Inwentaryzacja wsi ma na celu zapoznanie się charakterem wsi pod względem układu jej 

zabudowy, wyodrębnienia cech charakterystycznych dla regionu warmińsko mazurskiego pod 

względem architektonicznym jak również „historii miejsca”  

3. Głównym celem warsztatów jest odpowiedź na pytanie, jak ochronić dziedzictwo 

kulturowe wsi warmińsko - mazurskiej, przed zabudową dysharmonizującą,                                    

jak wprowadzić współczesną zabudowę, aby nie naruszyć wartości historyczno – 

kulturowych istniejącej zabudowy.  

4. projektowym – współczesna wieś, jaka i gdzie? Jak ocalić wartości kulturowe wsi 

warmińsko – mazurskiej? „Razem, czy osobno”? Z dala od jej historycznej zabudowy, 

czy w jej tkance zabudowy? - przewodnia  dyskusja nad kształtowaniem nowej 

współczesnej zabudowy tegorocznych warsztatów 

 

 

 

SPRAWY OGÓLNE I ORGANIZACYJNE 

Studenci, którzy będą uczestniczyli w warsztatach proszeni są o rejestrację do grup 

dziekańskich 1,2,3, 5 max. 12 studentów w każdej z nich. 

 

Harmonogram osadnictwa wiejskiego przewiduje konieczność odbycia wizyty i inwentaryzacji 

wsi, wskazanej przez prowadzącego zajęcia. W bieżącym roku akademickim wzorem roku 

ubiegłego warsztaty będą kontynuacją zajęć z osadnictwa wiejskiego. Ze względów trwającej 

pandemii, warsztaty są dobrowolne, będą się odbywały ze szczególnymi środkami 

zabezpieczającymi, płyny dezynfekujące, maseczki ochronne jednorazowego użytku. 

 

 

 



ZAKWATEROWANIE 
 

• Zakwaterowanie w domkach wypoczynkowych 4 segmentowych z niezależnymi 

wejściami, w każdym segmencie 2 pokoje dwuosobowe, max. 4 osoby w jednym 

segmencie, z łazienkami i aneksem kuchennym  /zlewozmywak/, czajnik, szafka 

kuchenna we wspólnym korytarzu 

    
 

• adres: Maróz 2, 11-015 Maróz, Rewita Waplewo,  

• Wyżywienie w sali jadalnej o powierzchni ok. 200 m2  
• Sala do pracy 100 m2 plus antresola o powierzchni około 50 m2  

• Koszt na osobę z pełnym wyżywieniem 120 zł/noc, możliwość zamówienia posiłków 

wegetariańskich 

 

 
 

PROGRAM WARSZTATÓW 
 

     

• Przyjazd do godziny 19:00-tej, należy przewidzieć ok.2,5 – 3 godzin na przyjazd 

samochodem /mapa dojazdu do wsi  Maróz 2, 11-015 Maróz, Rewita Waplewo  

stanowiącego bazę, w załączeniu/, transport indywidualny samochodem ewentualnie 

w grupach. zakwaterowanie - recepcja hotelu w budynku głównym 

• posiłki w sali jadalnej przy recepcji w głównym budynku hotelowym,  



• spotkanie organizacyjne godz.20 - ta, w dniu przyjazdu, zbiórka przy recepcji, wejście 

do budynku głównego, przewidywane omówienie programu  max. 2 godziny 

omówienie wymagań z nią związanych,  

• Szczegółowy zakres pracy i wymagań , oraz mapy zasadnicze w skali 1:200, i 1:1000 

zostaną przekazane na spotkaniu organizacyjnym w dniu przyjazdu 

• Studenci zobowiązani są zabrać ze sobą aparaty fotograficzne lub inne urządzenia 

konieczne do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej, przybory i materiały do 

pracy, itp., mile widziane są szkice, akwarele i inne w trakcie sporządzania 

inwentaryzacji. 

 

 

 

08.10.2021 /piątek/  

PRZYJAZD NAJPÓŹNIEJ DO GODZINY 19:00,  

• godz.  1900-30 kolacja,  

• godz.  2000  spotkanie organizacyjne w świetlicy, omówienie, szczegółowy program, 

materiały 

 

09.10.2021 /sobota/  

• godz.   8 00   śniadanie  

• godz.   9 00-1600   praca w wybranych wsiach Królikowo, Lichtajny,  Łajsy,  Pęglity i inne                

w gm. Olsztynek, Nidzica, w ramach obiadu może być tzw. suchy prowiant, do decyzji 

uczestników 

• godz. 1600   powrót do Maróza 

• godz. 1600 - 1800  praca wspólna w sali  warsztatowej, wykład gościnny  oraz dyskusja nt 

przyszłości wsi z dr hab. Magdaleny Łukasiuk, profesor UW, Ośrodek Socjologii 

Zamieszkiwania, Międzywydziałowe Studia Miejskie UW. 

 

Gość warsztatów Bogumił Kuźniewski - absolwentem Instytutu Historii Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej w Olsztynie. ( do potwierdzenia) 

Bogumił Kuźniewski inicjator wielu ważnych dla Olsztynka i regionu projektów, m.in. 

odnowy piwnic zamkowych, rewitalizacji średniowiecznego centrum                                                     

z wyeksponowaniem murów miejskich, stworzenia muzeum i archiwum miejskiego, 

stworzenia Europejskiego Parku Historii i Pamięci. Z jego inicjatywy wydano album 

Olsztynek w fotografii. Wydał monografie Olsztynek oraz 40 lat Liceum 

Ogólnokształcącego w Olsztynku, a także folder jubileuszowy 650 lat Olsztynka. Jako 

współautor i redaktor opublikował również pozycje Warmiacy i Mazurzy oraz Obóz 

jeniecki Stalag IB Hohenstein. 

 

• godz. 1900 kolacja, czas wolny, ewentualnie dyskusje itp. 

w ramach kolacji i planowane ognisko z gośćmi WAPW- arch. Sławomir Kowal 

 

10.10.2021 /niedziela/ 

• godz.   800     śniadanie  

• godz.   900   praca wspólna 

• godz. 1300   obiad  

• godz. 1400   wyjazd do Warszawy 

 

 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY ORGANIZACJI  

W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW POGODOWYCH. 
 
 
 
 

 



WARSZTATY Z OSADNICTWA WIEJSKIEGO  1/2020 

 
 
 

POZOSTAŁE INFORMACJE BĘDĄ PRZEKAZYWANE SUKCESYWNIE NA PLATFORMIE TEAMS. 
 

 

W miarę możliwości w niedzielę warto zwiedzić : 

Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku, ul. Leśna 23,  

otwarty codziennie 900-1700 

 

  

  


