
 
Praktyki inwentaryzacyjne i urbanistyczne 2022 
 
Uwaga! Każdy student ma obowiązek odbyć dwie pełne praktyki w ciągu jednych wakacji, 
w związku z powyższym nie można wybierać dwóch rodzajów praktyk odbywających się w 
tych samych terminach.  
 
Praktyki Inwentaryzacyjne: 
 

1. Mołtajny (powiat kętrzyński), 3-17 lipca, 25 miejsc. Do pomierzenia gotycki kościół 
parafialny. Prowadzący mgr inż. arch. Klara Kantorowicz, dr inż. arch. Wojciech 
Wółkowski. W ramach praktyk zapewniony jest nocleg w miejscowej szkole, 
studenci zabierają karimaty i śpiwory, dojazd i wyżywienie we własnym zakresie. 
(pl/ang.) 

2. Warszawa, 3-17 lipca, 20 miejsc. Do pomierzenia szkoła im. E. Konopczyńskiego na 
ul. Konopczyńskiego. Prowadzący: dr inż. arch. Piotr Kilanowski. (pl/ang.) 

3. Łódź, 31 lipca-13 sierpnia, 15 miejsc. Do pomierzenia Przedszkole Miejskie nr 58, 
Prowadzący: mgr inż. arch. Wojciech Stępień. (pl/ang.) 

4. Sobieszyn (pow. Rycki), 18-29 lipca, 20 miejsc. Do pomierzenia XIX-wieczny pałac. 
W ramach praktyk zapewniony jest nocleg w miejscowej szkole, studenci zabierają 
śpiwory. Dojazd i wyżywienie we własnym zakresie. Prowadzący: mgr inż. arch. 
Iwona Krawiec, inż. arch. Monika Rustecka. (pl/ang.)  

5. Giżycko, 3-17 lipca,15 miejsc. Do pomierzenia wybrane obiekty zabytkowej, XIX-
wiecznej Twierdzy Boyen. Prowadzący: dr hab. arch. Piotr Molski, mgr inż. arch. 
Konrad Szumiński. Gospodarze obiektu zapewniają bezpłatne noclegi w 
dziewiętnastowiecznej atmosferze i scenerii zabytkowego koszarowca. 

6. Ciechanowiec, 31 lipca-13 sierpnia, 30 miejsc. Do pomierzenia budynki drewniane 
w skansenie. Prowadzący: mgr inż. arch. Paweł Kinsner, mgr inż. arch. Aleksandra 
Lewicka.  Gospodarze obiektu zapewniają bezpłatne noclegi. (pl/ang.) 

 
Praktyki urbanistyczne: 
 

1. Piaseczno (pod Warszawą), 1-15 lipca, 40 miejsc. Praktyki rozpoczną się spotkaniem 
informacyjnym w piątek, na Wydziale Architektury. Później przewidziane są prace 
terenowe - inwentaryzacja urbanistyczna oraz spotkania z władzami miasta i 
ćwiczenia projektowe w salach Urzędu Miasta. Prowadzący: dr hab. inż. arch. 
Małgorzata Mirecka, dr inż. arch. Tomasz Majda. (pl) 

2. Piaseczno (pod Warszawą), 1-15 lipca, 40 miejsc. Praktyki rozpoczną się spotkaniem 
informacyjnym i wykładami wprowadzającymi w piątek, na Wydziale Architektury. 
Później przewidziane są prace terenowe - inwentaryzacja urbanistyczna oraz 
spotkania z władzami miasta i ćwiczenia projektowe w salach Urzędu Miasta. 
Prowadzący: dr inż. arch. Dana Matouk, mgr inż. Judyta Wesołowska. (ang.) 

3. Warszawa i okolice, 18-29 lipca, 45 miejsc. Prace terenowe - inwentaryzacja 
urbanistyczna, analizy  i ćwiczenia projektowe. Prowadzący: mgr inż. arch. Michał 
Purski, mgr inż. arch. Leszek Wiśniewski. (pl) 

 
 



Po zakończeniu rejestracji, w połowie czerwca, we wszystkich grupach odbędą się spotkania 
organizacyjne z uczestnikami praktyk. Informacje o spotkaniach przekazywane będą 
indywidualnie.  


