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Załącznik nr 1 

AUTOREFERAT, wersja językowa polska 

Uwaga! 

Powołania pozycji dorobku w autoreferacie odnoszą się do Wykazu Dorobku (WD), oraz – po kresce ukośnej – 
do Tomu 2 zawierającego pełne teksty najważniejszych, wybranych prac opublikowanych i niepublikowanych, 
np. [WD pkt I, kat. A), poz. 1/t.2. cz. A, poz. 3] 

1. Imię i Nazwisko:  

Marcin Brzezicki, PESEL 72051601417 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania 

oraz tytułu rozprawy doktorskiej: 

wrzesień 2001  stopień doktora nauk technicznych, uzyskany na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, 
tytuł rozprawy doktorskiej: Zastosowanie zaawansowanych technologii w rozwiązaniach 
proekologicznych w architekturze, promotor: dr hab. inż. arch. J. Sławińska, prof. PWr 

wrzesień 1997  tytuł magistra inżyniera architekta, uzyskany na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, 
promotor pracy dyplomowej: dr inż. arch. S. Lose  

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/artystycznych: 

data jednostka naukowa stanowisko 

lipiec 2014 Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej 

Katedra Architektury Mieszkaniowej, Przemysłowej, Wnętrz, 
Ruralistyki, Krajobrazu, Sztuk Wizualnych i Systemów Konstrukcyjnych 
(W1/K6)* 

adiunkt 

październik 2004 Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej 

I-1, Zakład Projektowania Budowli Przemysłowych 

adiunkt 

październik 2000  Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej 

I-1, Zakład Projektowania Budowli Przemysłowych 

asystent 

wrzesień 1997  Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej,  

I-12, Zakład Historii Architektury 

doktorant 

stażysta 

* zmiana spowodowana reorganizacją struktury Wydziału Architektury PWr, szczegóły podano w zał. 5. 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.).  

44..11..  ttyyttuułł  oossiiąąggnniięęcciiaa  nnaauukkoowweeggoo//aarrttyyssttyycczznneeggoo::  

Monografia pt.: Spostrzeganie przezroczystości w architekturze współczesnej. Aspekty wizualne i kognitywne, 
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014, 274 s. 

44..22..  aauuttoorr  mmoonnooggrraaffiiii::    

Marcin Brzezicki  

44..33..  oommóówwiieenniiee  cceelluu  nnaauukkoowweeggoo//aarrttyyssttyycczznneeggoo  wwww..  pprraaccyy//pprraacc  ii  oossiiąąggnniięęttyycchh  wwyynniikkóóww  wwrraazz  zz  oommóówwiieenniieemm  

iicchh  eewweennttuuaallnneeggoo  wwyykkoorrzzyyssttaanniiaa::  

Monografia Spostrzeganie przezroczystości w architekturze współczesnej. Aspekty wizualne i kognitywne 

została wydana przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej w 2014 r. w formie elektronicznej, 

w pliku PDF rozpowszechnionym za pośrednictwem strony internetowej Oficyny, w domenie publicznej. Przed 
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przyjęciem do druku książka uzyskała pozytywne recenzje – prof. dr. hab. Edwarda Nęcki oraz prof. dr. hab. 

inż. arch. Janusza Rębielaka. Publikacji – zgodnie z wymogami Centralnej Komisji Stopni i Tytułów – nadano 

numer ISBN 978-83-7493-829-7 oraz międzynarodowy numer DOI (Digital Object Identifier) 

10.5277/Y03.2014.01 jednoznacznie identyfikujący publikację elektroniczną. Do postępowania został 

przedstawiony wydruk publikacji na papierze. Dla wygody czytelnika i ze względów technicznych zmieniono 

kolory niektórych czcionek, aby tekst był bardziej kontrastowy. 

W monografii Spostrzeganie przezroczystości w architekturze współczesnej. Aspekty wizualne i kognitywne 

przedstawiam relację odbiorca (obserwator)–obiekt architektoniczny ze szczególnym uwzględnieniem 

zagadnień dotyczących spostrzegania przezroczystości. W książce prezentuję podstawowe prawa i reguły – 

studium odbioru określonych zjawisk optycznych i procesów poznawczych – jakie rządzą spostrzeganiem 

przezroczystych i przepuszczających światło materiałów w architekturze. Prezentowana przeze mnie 

argumentacja koncentruje się na kwestiach dotyczących estetyki w architekturze, optyki i spostrzegania.  

Oprócz celów poznawczych, takich jak rozwój teorii architektury i jej powiązanie z teorią spostrzegania, 

przyświecały mi także cele pragmatyczne, m.in. udoskonalenie warsztatu projektanta i klarowności 

formalnego przekazu. Projektanci, nie znając ściśle cech i praw rządzących odbiorem przepuszczających światło 

materiałów, nie są w stanie dokładnie przewidzieć skutków ich zastosowania. Zdarza się więc, że podejmowane 

decyzje projektowe prowadzą do zakwestionowania założonych na wstępie wartości formalnych obiektu i tym 

samym wpływają na niezgodny z intencjami i aspiracjami twórcy odbiór architektury. Mamy wtedy do 

czynienia z tzw. niezgodnością semantyczną – nieprawidłową interpretacją przez odbiorców architektury 

znaczeń zakodowanych przez projektantów. Dokonane przeze mnie sformułowanie reguł spostrzegania 

przezroczystości ma pomóc uświadomić projektantom – tak chętnie stosującym materiały przepuszczające 

światło – jak złożony jest proces spostrzegania oraz od jak wielu czynników zależy jego powodzenie. 

Przetworzenie i interpretacja ww. reguł – w moim założeniu – pozwoliłyby na zapoczątkowanie nowej 

praktyki w projektowaniu architektury, nastawionej na pogłębioną analizę odbioru zjawisk optycznych 

związanych ze spostrzeganiem przezroczystości w architekturze. Spodziewanym rezultatem będzie wysoka 

jakość powstających budynków, a także spójność otrzymanych efektów estetycznych z intencjami 

architektów. Dzięki temu projektowanie przezroczystych przegród będzie można prowadzić z większą 

świadomością procesów poznawczych odbiorcy uwzględniając te procesy już na etapie planowania lub 

formułowania wstępnych założeń.  

Spostrzeganie wszelkich obiektów, również tafli przepuszczających światło w architekturze, odbywa się 

w wyniku złożonego procesu, którego zadaniem jest przetworzenie bodźców rejestrowanych przez receptory 

oraz wnioskowanie na ich podstawie o świecie otaczającym obserwatora. Przetworzenie informacji odebranej 

przez zmysły to spostrzeżenie, które jest aktywnym procesem interpretacji napływających bodźców, 

prowadzącym do ich ostatecznej identyfikacji, czyli rozpoznania obserwowanego obiektu.  

W procesie spostrzegania przezroczystości w architekturze można wyróżnić trzy główne etapy, które 

następują kolejno: 

 
etap 1 etap 2 etap 3 

interakcja światła 
 i architektury widzenie 

rozumienie widzianego 
obrazu 
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etap 1. powstawanie bodźców odległych – przekształcenia toru, kierunku i intensywności strumieni 

świetlnych w materiale przepuszczającym światło; czyli etap interakcji światła i architektury;  

etap 2.  zamiana bodźców odległych na bliskie, odbiór bodźców bliskich przez zmysły (recepcja sensoryczna, 

sensepcja); czyli etap widzenia;  

etap 3. spostrzeżenie, wnioskowanie na podstawie obrazu, rozpoznanie obiektu jako przepuszczającego 

światło (klasyfikacja percepcyjna), czyli etap rozumienia widzianego obrazu.  

W przedstawionej monografii habilitacyjnej omawiam ww. zagadnienia w kolejnych rozdziałach, sukcesywnie 

wprowadzając czytelnika w poruszaną problematykę:  

W rozdziale 1 pt. Wstęp ogólnie przybliżam zagadnienia przezroczystości w architekturze współczesnej, 

wskazuję także najnowsze trendy w projektowaniu przegród przeszklonych. W rozdziale omawiam również 

cel pracy, stan badań i określoną możliwą do zidentyfikowania bazę wiedzy. 

W rozdziale 2 pt. Odbiór zjawisk optycznych wprowadzam czytelnika w krąg wielkości fizycznych 

stosowanych w pracy: promienia, strumienia świetlnego, luminancji i pola świetlnego. Przypominam 

podstawowe zjawiska optyczne. Rozdział zawiera definicje rodzajów tafli i efektów wizualnych. W tym 

rozdziale podaję algorytm tworzenia schematu strumieni świetlnych, wykorzystywany przy analizie 

zaprezentowanych dzieł architektury, a w szczególności czynników, które wpływają na efekty wizualne 

związane z przezroczystością.  

W rozdziałach: 3 i 4 pt. Tafle pojedyncze i Tafle – układy wieloelementowe dokonuję analizy zjawisk 

optycznych, które zachodzą na 1 etapie procesu spostrzegania przezroczystości, w chwili interakcji 

architektury i światła. Opieram mój wywód na konkretnych przykładach, budynkach w zdecydowanej 

większości sfotografowanych przeze mnie. W rozdziale tym analizuję czynniki zewnętrzne, które oddziałują na 

przezroczystą taflę (np. wartości strumieni świetlnych lub kąt obserwacji), oraz rozróżniam układy tafli 

wieloelementowych: sąsiadujące lub warstwowe.  

W rozdziale 5 pt. Autorski model tafli przezroczystej omawiam zjawiska charakterystyczne dla 2. etapu 

procesu spostrzegania przezroczystości, kiedy bodźce odległe – strumienie świetlne przekształcane są przez 

układ optyczny oka na bodźce bliskie – rzeczywisty, odwrócony, pomniejszony obraz siatkówkowy. 

Ograniczenia w przetwarzaniu obrazu wynikające z budowy siatkówki pozwalają na sformułowanie modelu, 

który z wystarczającą dokładnością symuluje zjawiska optyczne w rzeczywistej tafli.  

W rozdziale 6 pt. Spostrzeganie przezroczystości prezentuję mechanizmy poznawcze, które zachodzą na 3. 

etapie procesu spostrzegania przezroczystości, kiedy następuje rozpoznanie obserwowanego obrazu. 

Mechanizmy te – zgodnie z obowiązującą w naukach poznawczych typologią – zachodzą w trzech głównych 

fazach. Omawiam je z perspektywy architekta, dokonując analizy obserwowanego obrazu na przykładzie 

konkretnych aranżacji przepuszczających światło tafli w budynkach. 

Na poszczególnych etapach zaprezentowanego wywodu wyszczególniam następujące narzędzia badawcze: 

podział na rodzaje tafli, typologię układów materiałów przepuszczających światło oraz model perforacyjny, 

w którym nieprzepuszczająca światła lustrzana płyta perforowana o określonej grubości stanowi analogię 

przezroczystej tafli.  

Podział tafli na rodzaje ma na celu jednoznaczne określenie ich optycznych cech charakterystycznych, a także 

tego, jakie efekty wizualne mogą wystąpić w wyniku przepuszczania strumieni świetlnych. Nie wszystkie 

materiały przepuszczające światło to materiały przezroczyste. Sporą grupę stanowią tafle barwne, 

ornamentowe i przeświecalne – rozpraszające światło.  
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Typologia układów służy: a) usystematyzowaniu i sprecyzowaniu pojęć oraz określeń; b) opisowi 

porządkującemu i systematyzacji rozpatrywanego zbioru rozwiązań architektonicznych; c) badaniu wpływu 

elementów układu na postrzegany przez obserwatora efekt wizualny; d) odkryciu zależności i ocenie wpływu 

różnych czynników na odbiór materiałów przepuszczających światło w architekturze.  

Model perforacyjny – bazujący na wcześniejszej publikacji autora [WD pkt II, kat. A), poz. 1/t. 2, cz. A, poz. 4] 

– umożliwia wyjaśnienie niedostępnych intuicji zjawisk optycznych, np. zmiennych wartości współczynników 

odbicia i przepuszczania, z wykorzystaniem terminów i pojęć zrozumiałych dla architektów. Model uwzględnia 

relacje między strumieniami świetlnymi działającymi na taflę z dwóch stron, a nie skupia się na 

przezroczystym materiale jako takim. Umożliwia jednak definicję wszystkich jego parametrów. Model, choć 

ma pewne ograniczenia, może być stosowany przez użytkowników do różnych celów, tj. wyjaśniania praw 

fizycznych rządzących zjawiskami optycznymi zachodzącymi w relacji światła z materią przy wykorzystaniu 

pojęć z zakresu optyki geometrycznej; poszukiwania określonych efektów wizualnych i estetycznych 

w praktyce architektonicznej; poprawy bezpieczeństwa użytkowników; ograniczenia zużycia energii dzięki 

przewidywaniu planowanych efektów wizualnych.  

Prezentowane opracowanie porusza tematykę przezroczystości w architekturze. Ma, z jednej strony, 

charakter badawczy, z drugiej – wnosi także wkład w dziedzinę teorii projektowania – praktyki 

architektonicznej. Tworzy przesłanki do rozważania poruszonej problematyki w zakresie szerszym niż 

dotychczas przyjmowany przez innych badaczy. Wnioski wynikają z rozległej analizy obszernego zbioru 

istniejących dokonań – obiektów architektonicznych. Praca służy wyjaśnieniu, w jaki sposób powstają efekty 

wizualne oraz jak obserwatorzy interpretują wrażenia wzrokowe wywoływane przez bodźce wizualne. Na 

podstawie przeprowadzonej analizy możliwe jest sformułowanie ogólnych reguł, które mogą być pomocne 

dla projektantów przezroczystych fasad. W moim zamyśle zasady te stanowią potencjalną podstawę do 

wypracowania indywidualnych, odmiennych dla każdego twórcy, elementów warsztatu oraz 

samodoskonalenia projektantów w celu uzyskiwania zamierzonych efektów wizualnych – odpowiedniego 

odbioru formy architektonicznej.  

Prezentowane zestawienie efektów wizualnych i wskazówek poznawczych pozwala na powiązanie 

określonych rozwiązań przestrzennych tafli przepuszczających światło stosowanych w architekturze 

z procesami i mechanizmami poznawczymi, które będą uruchamiane w umyśle w celu interpretacji 

napływających danych wizualnych. Rozwiązania wykorzystywane w projektowaniu architektonicznym 

powinny uwzględniać proces przetwarzania bodźców w określonych sytuacjach. Gdy zagrożone jest 

bezpieczeństwo użytkownika – ułatwiać spostrzeżenie przezroczystości, w innych – prowadzić do osiągnięcia 

wyjątkowych efektów formalnych: dematerializacji, „stopienia” budynku z otoczeniem lub utraty granicy 

między budynkiem a środowiskiem. Wiedza taka może zostać wykorzystana w sposób twórczy do lepszego 

komunikowania idei projektowych obserwatorom i użytkownikom architektury. 

5. Dorobek w latach 1997–2001 (przed uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych): 

55..11..  DDoorroobbeekk  nnaauukkoowwoo--bbaaddaawwcczzyy  

Przed uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych współpracowałem z zespołem Instytutu Historii 

Architektury, Sztuki i Techniki (I-12) – jednostką macierzystą promotora pracy doktorskiej dr hab. inż. arch. 

J. Sławińskiej, prof. PWr. Koncentrowałem swoje zainteresowania na zagadnieniach dotyczących architektury 

współczesnej, a w szczególności przemiany nurtu brytyjskiego high-tech w nurt low-tech, wzrostu 

świadomości ekologicznej i zakomunikowania potrzeb dotyczących energooszczędnej eksploatacji budynków. 

W czasie zbierania danych do pracy doktorskiej wykorzystywałem doświadczenia pozyskane w czasie studiów 
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magisterskich w Humberside University, School of Art., Architecture and Design w ramach stypendium 

programu TEMPUS. Zagadnienia energooszczędności i zaawansowanych technologii stosowanych 

w architekturze znalazły odzwierciedlenie w pracy doktorskiej.  

Czas przygotowania dysertacji doktorskiej to czas intensywnej współpracy z promotorem. Jej rezultatem była 

wspólna publikacja [WD pkt II, kat. E), poz. 39] oraz opracowanie części materiałów do wykładów 

z przedmiotu Historia architektury współczesnej. W 1997 r. nawiązałem współpracę z miesięcznikiem 

„Architektura-murator”, której rezultatem były dwa artykuły: pierwszy na temat futurystycznej ekologii, drugi 

– powstały w wyniku współpracy z Urzędem Miasta Polkowice – na temat wyburzeń bloków mieszkalnych 

dokonanych w rynku tego miasta. W 1998 r. nawiązałem stałą współpracę z redakcją miesięcznika 

„Inteligentny Budynek”. Rezultatem był cykl 4 artykułów [WD pkt II, kat. E), poz. 42–45] i wystąpienie na 

tematycznej, branżowej konferencji naukowej.  

55..22..  DDoorroobbeekk  ddyyddaakkttyycczznnyy  ii  oorrggaanniizzaaccyyjjnnyy  

Zgodnie z regulaminem studiów doktoranckich na PWr prowadziłem zajęcia w jednostce macierzystej 

promotora z przedmiotu Historia architektury współczesnej i Estetyka oraz od 2000 r. – po zatrudnieniu na 

stanowisku asystenta – w Zakładzie Projektowania Budowli Przemysłowych, WA, PWr. W 1998 r. 

uczestniczyłem w organizacji studenckiej części Dolnośląskiego Regionalnego Przeglądu Architektury oraz w 

opracowaniu podsumowującej przegląd publikacji, a w 2000 r. współorganizowałem Zjazd Absolwentów 

Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. W 2001 r. zostałem powołany na protokolanta obrad Rady 

Wydziału przy obronie pracy doktorskiej mgr. inż. arch. Sebastiana Wróblewskiego.  

W strukturze Zakładu prowadziłem zajęcia z następujących przedmiotów:  

Historia architektury współczesnej – seminarium  30 godz./sem. 

Estetyka  30 godz./sem. 

Ochrona środowiska i kształtowanie krajobrazu – zajęcia 
projektowe*  

45 godz./sem. 

*we współpracy z Zakładem Ochrony Środowiska i Kształtowania Krajobrazu  

55..33..  PPooppuullaarryyzzaaccjjaa  nnaauukkii  

W ramach cyklu otwartych ogólnodostępnych seminariów organizowanych przez Instytut Historii Architektury, 
Sztuki i Techniki wygłosiłem referaty pt. „Szklana pogoda” w styczniu 2000 r.; pt. „Zobaczyć Commerzbank 
i umrzeć” w maju 2000 r.; oraz pt. „Architektura na Expo” w styczniu 2001 r. we współpracy z arch. M. 
Baborską-Narożny. 

55..44..  DDoorroobbeekk  pprroojjeekkttoowwyy  

W okresie 1997–2001 współpracowałem z biurami projektowymi UltraCAD oraz MR 88 wykonując projekty 

koncepcyjne, architektoniczno-budowlane oraz wizualizacje. W zespole z K. Masełkowskim, L. Rubikiem, 

G. Hryncewicz-Lamber oraz M. Kiwińskim zdobyłem drugą równorzędną nagrodę w konkursie na projekt Sali 

koncertowej Akademii Muzycznej we Wrocławiu (pierwszej nagrody nie przyznano). Obszerna relacja 

z konkursu ukazała się w prasie branżowej [WD pkt III, kat. Q), poz. 18]. Uczestniczyłem także 

w przygotowaniu innych projektów budowlanych i wykonawczych, w tym w wykonaniu projektu Hotelu 

Panorama II we Wrocławiu we współpracy z EL Studio.  
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6. Dorobek w latach 2001–2014 (po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych)  

66..11..  DDoorroobbeekk  nnaauukkoowwoo--bbaaddaawwcczzyy  

We wrześniu 2001 r. obroniłem pracę doktorską pt. Zastosowanie zaawansowanych technologii 

w rozwiązaniach proekologicznych w architekturze. Praca została wyróżniona w konkursie Ministerstwa 

Budownictwa w 2002 r. Trzy rozdziały pracy doktorskiej – po ich przeredagowaniu i poszerzeniu o dodatkowe 

informacje – ukazały się w formie publikacji: dwa w czasopismach naukowych [WD pkt II, kat. E), poz. 24–25], 

jeden w materiałach konferencyjnych w 2002 r. [WD pkt II, kat. E), poz. 23], a następnie w formie 

popularnonaukowej w miesięczniku „Architektura-murator” [WD pkt II, kat. E), poz. 37].  

Kontynuując zainteresowanie tzw. inteligentnymi, wielopowłokowymi fasadami, nawiązałem stałą 

współpracę z miesięcznikiem „Świat szkła”. Efektem tej współpracy było 10 publikacji [WD pkt II, kat. E), poz. 

27–36/t. 2. cz. A, poz. 19–22] w ciągu 5 lat, głównie dotyczących krytycznej analizy konkretnych realizacji 

i szczegółów technicznych zastosowanych rozwiązań. Na łamach „Świata szkła” publikowałem także relacje 

z odbywających się co dwa lata targów branżowych Glasstec w Düsseldorfie [WD pkt II, kat. E), poz. 31]. 

Równocześnie brałem udział w konferencjach naukowych owocujących publikacjami tekstów referatów [WD 

pkt II, kat. E), poz. 20–23].  

W latach 2004–2008 pełniłem funkcję kierownika 3 programów badawczych przezroczystych fasad. 

Problematyka przezroczystych fasad pojawiała się w moich pracach badawczych różnych ujęciach:  

1. Analizy możliwości wykorzystania budowy morfologicznej tkanek organicznych w budowie 
„inteligentnych” fasad na bazie osiągnięć bioniki [WD pkt II, kat. F), poz. 12/t. 2, cz. A, poz. 23]. 

W badaniach tych dokonałem analizy tkanek osłonowych wybranych organizmów stało- 
i zmiennocieplnych i określiłem, jakie są możliwości wzorowania się na ich budowie i sposobie 
funkcjonowania w projektowaniu elewacji budynków, szczególnie nowoczesnych systemów 
„oddychających” i „adaptujących” się do warunków środowiska.  

2. Analizy ornamentacji i nadruków na szkle, szczególnie znaków pisma na przezroczystych, 
wielopowłokowych fasadach [WD pkt II, kat. F), poz. 10].  

W ramach przeglądu obiektów architektonicznych i budowlanych wyodrębniłem cechy 
charakterystyczne ornamentów zawierających grafemy – znaki pisma (cyfry, litery i znaki 
przestankowe). Na podstawie wyodrębnionych typów stworzyłem typologię obiektów, 
opisałem je i podałem obszerny materiał ilustracyjny. Raport z badań został później 
wykorzystany w popularyzacji nauki [WD pkt III, kat. I), poz. 19] był także cytowany przez 
innego autora [WD pkt III, kat. Q), poz. 8 w zest. cyt.] w 2013 r. 

3. Analizy teoretycznej elewacji obiektów przemysłowych z punktu widzenia komfortu 
mikroklimatycznego miejsca pracy [WD pkt II, kat. F), poz. 5, 6 i 9] oraz wpływu przezroczystych partii 
fasady na doświetlenie wnętrz przemysłowych [WD pkt II, kat. F), poz. 14/t. 2, cz. A, poz. 24]. 

W badaniach tych szacowane były zmiany temperatury w pomieszczeniach pracy 
(produkcyjnych i biurowych) na podstawie rozbudowanego bilansu cieplnego budynku, 
uwzględniającego archiwalne dane pogodowe. Praca pozwoliła na teoretyczną ocenę tego, 
w jaki sposób nasłonecznienie lub masa akumulacyjna budynku halowego wpływają na 
komfort mikroklimatyczny miejsca pracy. Wyniki i wnioski z badań zostały następnie 
opublikowane w referacie konferencyjnym [WD pkt II, kat. E), poz. 18/t. 2, cz. A, poz. 15]. 

W 2006 r. zespół dydaktyczny Zakładu Projektowania Budowli Przemysłowych WA PWr (mojej macierzystej 

jednostki) podjął inicjatywę stworzenia skryptu do przedmiotu Projektowanie Architektury Przemysłowej. 

W ostatecznej formie, po kilkunastomiesięcznych pracach redakcyjnych, planowany pierwotnie skrypt 

przerodził się w recenzowaną monografię naukową pt.: Estetyka i technika w architekturze przemysłowej: 
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wybrane problemy na przykładach z lat 1985–2005 wydaną przez Oficynę Wydawniczą PWr w 2008 r. [WD 

pkt II, kat. E), poz. 4/zał. 11]. Jestem współautorem (50%) tej monografii wspólnie z dr inż. arch. Magdaleną 

Baborską-Narożny. Jako współautor nawiązałem kontakt z wieloma pracowniami architektonicznymi 

i użytkownikami najciekawszych współczesnych obiektów przemysłowych w celu uzyskania możliwie pełnego 

obrazu czynników estetycznych i technicznych jakie wpłynęły na architekturę budynków. Przedstawione 

w monografii zestawienie wybranych zagadnień estetycznych i technicznych ma na celu zilustrowanie ich 

różnych relacji we współczesnej architekturze przemysłowej i ukazanie, że przesłanki technologiczne nie 

ograniczają różnorodności form, wręcz przeciwnie, przyczyniają się do wzbogacenia stosowanych środków 

formalnych. W każdym z 12 rozdziałów zestawiliśmy parę odpowiadających sobie zagadnień estetycznych 

i technicznych, np. kompozycję i funkcję, rytm i moduł. Każdemu z nich odpowiada wiele zróżnicowanych 

rozwiązań projektowych. Do dalszej analizy wybraliśmy jedynie po dwa skontrastowane ze sobą obiekty 

zarówno w ramach aspektów estetycznych, jak i technicznych. Stworzyliśmy specyficzne macierze, które 

pozwoliły na zestawienie czterech obiektów ilustrujących różne możliwe ich relacje. Egzemplarz monografii 

oraz recenzja prasowa stanowią element załączonego dorobku. 

66..22..  BBaaddaanniiaa  nnaauukkoowwee  oobbeejjmmuujjąąccee  pprrzzyyggoottoowwaanniiee  mmoonnooggrraaffiiii  ––  oossiiąąggnniięęcciiaa  hhaabbiilliittaaccyyjjnneeggoo  

W 2008 r. zostałem laureatem Uczelnianego konkursu na dofinansowanie prac naukowych młodych 

naukowców w 2009 r. przedstawiając projekt pt.: Przezroczystość w architekturze. Próba syntezy optyki, 

inżynierii materiałowej i psychologicznej teorii postrzegania na potrzeby praktyki architektonicznej. 

W następstwie otrzymania dofinansowania przebywałem na urlopie naukowym w okresie od lutego do 

października 2009 r. Opracowanie pod ww. tytułem ukończyłem w kwietniu 2010 r. i upowszechniłem 

w raportach z badań [WD pkt II, kat. F), poz. 3, 7, 8]. Po wielu zarówno pozytywnych, jak i krytycznych 

uwagach wyznaczyło ono horyzont badawczy dla problematyki dalszej pracy naukowej, w tym monografii – 

osiągnięcia habilitacyjnego.  

Na bazie zebranych materiałów inwentaryzacyjnych i ilustracyjnych stworzyłem autorski wykład wybieralny 

dla studentów II roku studiów II stopnia pt.: Przezroczystość w architekturze współczesnej [WD pkt II, kat. I), 

poz. 1].  

W okresie przygotowywania monografii wykrystalizowało się oryginalne ujęcie problematyki przezroczystości 

w architekturze. Zagadnienie to jest przeze mnie analizowane z punktu widzenia osiąganych w architekturze 

eeffeekkttóóww  wwiizzuuaallnnyycchh  bbęęddąąccyycchh  nnaassttęęppssttwweemm  pprrzzeenniikkaanniiaa  ssiięę  oobbrraazzóóww::  rrzzeecczzyywwiisstteeggoo  ii  ppoozzoorrnneeggoo, do 

których powstania na taflach przyczyniają się strumienie świetlne. W dalszych podejmowanych przeze mnie 

pracach nad przezroczystością w architekturze można wyróżnić trzy główne wątki, będące rozwinięciem 

tematu zasadniczego: 

1. określenie reguł tworzenia i geometrii obrazów pozornych, a także oddziaływanie strumienia 

świetlnego odbitego od fasady na otoczenie budynku (odblasku od gładkiej fasady budynku, studia 

odblasku),  

2. budowa geometrycznego modelu przezroczystości służącego dydaktyce i wyjaśnieniu praw optyki 

przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych i zrozumiałych dla projektantów architektury, badania nad 

postrzeganiem przezroczystości w architekturze, 

3. analiza efektów wizualnych występujących przy odmiennej aranżacji przepuszczających światło tafli 

o odmiennych właściwościach optycznych.  

Trzy główne wątki badawcze zaowocowały cyklami prac naukowych i powstałymi na ich bazie publikacjami 
lub cyklami publikacji. Poniżej w skrócie zostaną przedstawione ich szczegóły:  
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66..22..11..  aadd  11..  ––  OOkkrreeśślleenniiee  rreegguułł  ttwwoorrzzeenniiaa  oobbrraazzóóww  ppoozzoorrnnyycchh  

W kwietniu 2010 r. wziąłem udział w międzynarodowej konferencji pt.: High Rise Towers and Tall 

Buildings, Design and Construction of Safe and Sustainable Highrise Structures w Monachium 

i zaprezentowałem tam referat pt. The influence of glare caused by glass cladding of high-rise 

buildings, w którym analizie poddawałem ooddbbllaasskk  oodd  ggłłaaddkkiieejj,,  sszzkkllaanneejj  ffaassaaddyy--zzwwiieerrcciiaaddłłaa  ii  ssppoossóóbb  

jjeeggoo  ooddddzziiaałłyywwaanniiaa  nnaa  oottoocczzeenniiee  bbuuddyynnkkuu. W czerwcu 2010 r. zostałem zaproszony przez redakcję 

periodyku „Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering” (IF 4,46; wyd. Wiley Science) do 

złożenia rozszerzonego i poprawionego referatu konferencyjnego do publikacji. Rozszerzony (ponad 

dwukrotnie), zmieniony i udoskonalony artykuł został złożony do druku w lipcu 2010 r. Od grudnia 

2010 r. do listopada 2011 – trwały recenzje artykułu (6 recenzentów, trzy rundy recenzji) i jego 

kolejne udoskonalenia, w grudniu 2011 r. tekst został przyjęty do druku i opublikowany w maju 2012 

r. pod tytułem: The influence of reflected solar glare caused by the glass cladding of a building: 

Application of caustic curve analysis [WD pkt II, kat. A), poz. 2/t. 2, cz. A, poz. 5]. W artykule – poza 

ogólną analizą odblasku od fasad-zwierciadeł o różnych formach przestrzennych – szczegółowo 

rozważałem przypadek fasady-zwierciadła wklęsłej o cylindrycznej geometrii. Promienie światła, które 

odbiją się od fasady o tym kształcie tworzą na poziomie terenu charakterystyczną krzywą zwaną 

kaustyką. Geometria fasady-zwierciadła powoduje skupienie promieni światła wzdłuż tej krzywej, 

wzrost temperatury podłoża i potencjalne zagrożenie zarówno pożarowe jak i olśnieniem 

użytkowników. Prasowe doniesienia z września 2013 r. potwierdziły, że zagrożenia przewidziane przez 

badania teoretyczne są realne. Piszę o tym na s. 89 monografii – osiągnięcia habilitacyjnego [WD pkt I, 

kat. A), poz. 1]. Dane z bazy JCR wykazują jedno cytowanie ww. pracy.  

W badaniach odblasku rozpoczętych na przełomie 2009 i 2010 roku wykorzystałem program 

komputerowy ImageJ pierwotnie przeznaczony do cyfrowej analizy danych obrazowych 

pochodzących z diagnostyki medycznej: określenia wielkości, powierzchni i stopnia wzrostu komórek 

na obrazach tomograficznych i RTG. Oprogramowanie to zostało przeze mnie przystosowane do 

pomiarów powierzchni oraz intensywności odblasków od szklanych fasad. Efekty tych prac, w tym 

dokładny opis procedury nietypowego wykorzystania programu ImageJ, został zawarty w odrębnej 

publikacji [WD pkt II, kat. E), poz. 13/t. 2, cz. A, poz. 12] zaprezentowanej w formie posteru na 

konferencji ImageJ User and Developer Conference w Luksemburgu. W ramach cyklu badań 

prowadziłem dalsze studia i – we współpracy z prof. dr. hab. T. Downarowiczem z Instytutu 

Matematyki PWr – opracowałem odrębne samodzielne oprogramowanie komputerowe do symulacji 

i narzędzie matematyczne służące do opisu analizowanych zjawisk.  

66..22..22..  aadd  22..  ––  BBuuddoowwaa  ggeeoommeettrryycczznneeggoo  mmooddeelluu  pprrzzeezzrroocczzyyssttoośśccii  

Budowę geometrycznego modelu tafli przezroczystej rozpocząłem w 2009 r. Model przezroczystości 

oparłem na wcześniejszym modelu stworzonym w 1979 r. przez W. Richardsa i K. A. Stevensa z MIT 

na potrzeby pierwszych symulacji komputerowych, w których przetwarzane były wyłącznie dane 

binarne. W modelu tym płaszczyzna równomiernie perforowana symuluje przezroczystą taflę: otwór 

= 1, brak otworu = 0. Przystosowałem model W. Richardsa i K. A. Stevensa, wprowadzając zmienne 

specyficzne dla obserwacji tafli w architekturze: obserwatorów po dwóch stronach tafli oraz 

możliwość symulowania obrazów pozornych. Ten geometryczny model perforacyjny – z wystarczającą 

dokładnością – ooddzzwwiieerrcciieeddllaa  ttaakkżżee  iinnnnee,,  nniieeiinnttuuiiccyyjjnnee  zzjjaawwiisskkaa  ooppttyycczznnee,,  wwaażżnnee  ddllaa  ooddbbiioorruu  

pprrzzeezzrroocczzyyssttoośśccii  ww  aarrcchhiitteekkttuurrzzee: m.in. niejednorodną przezroczystość oraz zmianę współczynnika 

odbicia od tafli opisywaną przez równania Fresnela. Opracowany model przezroczystości jest 
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wwyykkoorrzzyyssttyywwaannyy  ww  pprraaccyy  ddyyddaakkttyycczznneejj  zzee  ssttuuddeennttaammii, służy do wyjaśniania zjawisk optycznych 

związanych z przezroczystością w architekturze. 

W czasie prac nad modelem zapoznałem się z obszerną bazą publikacji dokumentujących badania nad 

postrzeganiem przezroczystości, które były prowadzone przez psychologów postaci od lat 20. XX w. 

oraz przez badaczy nowej dyscypliny vision science od lat 70. XX w. Wiele badań na temat 

spostrzegania przezroczystości podejmowanych jest od ok. 2000 r. do chwili obecnej. W styczniu 2012 

r. nawiązałem kontakt z redakcją brytyjskiego periodyku „Perception” (IF 1,114; wyd. Pion Ltd.) w celu 

poddania opracowanego przeze mnie modelu weryfikacji. Rezultatem współpracy był artykuł pt. 

Understanding transparency perception in architecture: Presentation of the simplified perforated 

model. Tekst został złożony do druku w marcu 2012 r. i po recenzjach (2 recenzentów) przyjęty do 

druku w sierpniu 2012 r. i opublikowany w styczniu 2013 r. [WD pkt II, kat. A), poz. 1/t. 2, cz. A, poz. 

4]. Artykuł wyjaśnia zznnaacczzeenniiee  mmooddeelluu  ddllaa  eedduukkaaccjjii  aarrcchhiitteekkttóóww, pprreezzeennttuujjee  ssaamm  mmooddeell  oorraazz  

mmaatteemmaattyycczznniiee  ddoowwooddzzii  jjeeggoo  pprraawwiiddłłoowwoośśccii  (przy założeniu niezbędnych uproszczeń). Fragment 

opisujący model – po przetłumaczeniu tekstu artykułu na język polski, przeformułowaniu 

i przystosowaniu dla nowej grupy odbiorców – został przedstawiony na s. 172–188 monografii – 

osiągnięcia habilitacyjnego. Stanowi on 6,8% treści monografii.  

Cykl badawczy był przeze mnie kontynuowany w postaci pojedynczych prac dotyczących 

spostrzegania przezroczystości w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkowania oraz w postaci cykli 

publikacji. 

W grudniu 2011 r. na XV konferencji Generative Art w Rzymie wygłosiłem referat pt. Designer's 

controlled and randomly generated patterns in architecture, w którym analizowałem ograniczenia 

w stosowaniu struktur periodycznych do modelowania przezroczystości, a w szczególności przypadki 

mory występujące przy nakładających się powierzchniach perforowanych [WD pkt II, kat. A), poz. 

11/t. 2, cz. A, poz. 11]. 

W lipcu 2012 r. na konferencji Applied Human Factors and Ergonomics w San Francisco wygłosiłem 

referat pt. Perceptual mechanisms of transparency recognition as measures of increased human 

spatial orientation, w którym poddałem analizie cczzyynnnniikkii,,  kkttóórree  ddeeccyydduujjąą  oo  ttyymm,,  żżee  oobbsseerrwwaattoorr  

aarrcchhiitteekkttuurryy  ssppoossttrrzzeeggaa  ttaaffllęę. Zaprezentowałem również możliwe zagrożenia związane z tym, że tafla 

nie zostanie spostrzeżona, oraz zaproponowałem rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo 

użytkowania. Referat ukazał się w jako rozdział w książce wydanej przez wyd. Taylor-Francis [WD pkt 

II, kat. E), poz. 5/t. 2, cz. A, poz. 10].  

W październiku 2012 r. rozpocząłem nowy cykl badań i w jego rezultacie opracowałem metodę 

cyfrowej analizy obrazu (ang. pictorial image analysis), która polegała na porównaniu dwóch 

fotografii. Jednej wykonanej w sposób standardowy, drugiej wykonanej z zastosowaniem filtra 

polaryzacyjnego, który blokował promienie światła odbitego (o innym kierunku polaryzacji), a tym 

samym obraz pozorny widoczny na tafli. W rezultacie zastosowania tej metody analitycznej możliwa 

była ocena wwppłłyywwuu  oobbrraazzuu  ppoozzoorrnneeggoo  wwiiddoocczznneeggoo  nnaa  ttaaffllii na ssppoossttrrzzeeggaanniiee  pprrzzeezzrroocczzyyssttoośśccii  

ww  aarrcchhiitteekkttuurrzzee. Metoda była stopniowo doskonalona, także z wykorzystaniem wspomnianego już 

oprogramowania ImageJ np. do obliczenia na jakiej części tafli (określonej procentowo lub 

wskaźnikowo) widoczny jest obraz pozorny. Wyniki pracy zostały zaprezentowane w dwóch 

powiązanych referatach na konferencji Engineering Psychology and Cognitive Ergonomics, Human 

Computer Interactions, które następnie ukazały się w periodyku „Lecture Notes in Artificial 

Intelligence” (wyd. Springer Science, indeksowane Scopus, ISI). Pierwszy ukazał się w czerwcu 2013 r. 
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[WD pkt II, kat. E), poz. 9/t. 2, cz. A, poz. 8], drugi został przyjęty do druku w lutym 2014 r. [WD pkt II, 

kat. E), poz. 7/t. 2, cz. A, poz. 6] i ukazał się w połowie czerwca 2014 r. Metodę przybliżam polskiemu 

czytelnikowi na s. 221–226 monografii – osiągnięcia habilitacyjnego. Prezentacja tej metody stanowi 

2,1% treści monografii.  

Istotnym aspektem spostrzegania przezroczystości jest także zzmmiieennnnoośśćć  wwłłaaśścciiwwoośśccii  ooppttyycczznnyycchh  ttaaffllii  

ww  zzaalleeżżnnoośśccii  oodd  kkąąttaa  oobbsseerrwwaaccjjii. Zagadnienie jest szczególnie istotne w architekturze, gdzie 

obserwator porusza się i obserwuje przezroczyste tafle pod różnym kątem, jednocześnie się do nich 

zbliżając – podchodząc, przechodząc i przemieszczając się w otoczeniu i w samym budynku. 

Zagadnienia te zostały przeze mnie wyczerpująco omówione w artykule pt. Dynamic perception of 

transparency in architecture: mechanisms of the proper recognition of light permeable surfaces, który 

został złożony do druku w periodyku „Comprehensive Psychology” (wyd. Ammons Science, 

indeksowane EBSCOhost) w listopadzie 2013 r. Korespondencja z recenzentami rozpoczęła się 

w lutym 2014 r., a artykuł przyjęto do druku w kwietniu 2014 r. [WD pkt II, kat. E), poz. 8/t. 2, cz. A, 

poz. 7]. W artykule tym zdefiniowałem tzw. strefy percepcyjne określając, jakie zjawiska optyczne 

(efekty wizualne) dominują w odbiorze przezroczystych tafli przy określonym kącie obserwacji, 

rozróżniłem także zjawiska oparte na odbiciu i załamaniu promienia światła, które tworzą wskazówki 

dla spostrzegania przezroczystości przez umysł.  

66..22..33..  aadd..  33  ––  AAnnaalliizzaa  eeffeekkttóóww  wwiizzuuaallnnyycchh  

Analiza efektów wizualnych występujących przy obserwacji przezroczystych tafli była następstwem 

wcześniejszych cykli badań i stała się zzaassaaddnniicczzyymm  ttrrzzoonneemm  oopprraaccoowwyywwaanneejj  mmoonnooggrraaffiiii. Prace nad 

monografią poprzedziły moje wystąpienia konferencyjne oraz publikacje. W maju 2011 r. na 

sympozjum CroArtScia 2011, A Symmetry: Art & Science w Zagrzebiu zaprezentowałem referat pt. The 

pictorial analysis of the transparent panes. The balance between the reflected and transmitted image. 

Dokonałem w nim zasadniczej dla dalszych badań analizy wzajemnych relacji obrazów rzeczywistych 

i pozornych odbieranych przez obserwatora tafli [WD pkt II, kat. E), poz. 2/t. 2, cz. A, poz. 2]. 

Wprowadziłem tam pojęcie równowagi obrazowej (ang. pictorial equilibrium) oraz określiłem 

wielkości fotometryczne wykorzystywane w dalszych badaniach, m.in. strumień świetlny (ang. 

luminous flux). Wykorzystany w publikacji schemat ukazujący zmianę wartości strumienia świetlnego 

w zależności od kąta obserwacji – po niezbędnych korektach – zamieściłem na s. 91 monografii – 

osiągnięcia habilitacyjnego. W październiku 2012 r. na konferencji Engineering Transparency 

w Düsseldorfie zaprezentowałem referat pt.: Transparent, opaque or reflective? A brief analysis of the 

appearance of light-transmitting envelopes and the main influencing factors, w którym skrótowej 

analizie poddałem wygląd tafli przepuszczających światło, oraz główne czynniki, które wpływają na 

tworzenie tych obrazów. Referat został opublikowany w recenzowanych materiałach konferencyjnych 

[WD pkt II, kat. E), poz. 10/t. 2, cz. A, poz. 9]. W artykule znalazła się tabela obrazująca wpływ jakości 

powierzchni tafli na tworzone obrazy (gładka vs. chropowata). Tabela została przedstawiona na s. 113. 

monografii – osiągnięcia habilitacyjnego.  

Redakcja monografii – osiągnięcia habilitacyjnego rozpoczęła się w listopadzie 2012 r., maszynopis 

został przekazany do recenzji wydawniczych w czerwcu 2013 r., a w listopadzie 2013 r. praca została 

przyjęta do druku przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej. Monografia ukazała się 24 

września 2014 r. w formie elektronicznej w pliku PDF z nadanymi numerami ISBN oraz DOI. Pełne 

dane bibliograficzne monografii dostępne są w [WD pkt I, kat. A), poz. 1]. 
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Kontynuując kierunki badań nakreślone w monografii – osiągnięciu habilitacyjnym, poddałem analizie 

specyficzne typy przezroczystości występujące w architekturze, w tym wyodrębnioną przeze mnie 

pprrzzeezzrroocczzyyssttoośśćć  nnaaddmmiiaarroowwąą (ang. redundant transparency). Typ ten spotykany jest w tych 

rozwiązaniach fasad, w których materiał pprrzzeeppuusszzcczzaajjąąccyy  śśwwiiaattłłoo  nniiee  ssłłuużżyy  ddoośśwwiieettlleenniiuu  

(dostarczeniu światła do wnętrza budynku) tylko pełni inną: ookkłłaaddzziinnoowwąą,,  eesstteettyycczznnąą  lluubb  bbiieerrnnąą  

eenneerrggeettyycczznnąą  rroollęę. Przezroczystość jako optyczna cecha materiału jest więc w tym rozumieniu 

nadmiarowa. Przezroczystość nadmiarowa jest tematem aktualnie przeze mnie opracowywanego 

programu badawczego realizowanego ze środków MNiSW pt. Przezroczystość w nadmiarze. 

Nietypowe zastosowania przezroczystych materiałów osłonowych. Celem realizowanej pracy 

badawczej jest analiza nowego trendu, określenie jego zasięgu oraz cech charakterystycznych. Istotną 

częścią pracy badawczej będzie analiza osiąganych efektów optycznych oraz prace inwentaryzacyjne 

dotyczące obiektów krajowych, w których występuje wyodrębniony typ przezroczystości.  

Zagadnienie przezroczystości nadmiarowej było analizowane także w kontekście studiów 

poszczególnych obiektów. Podsumowania tych prac oraz wyodrębnienia przezroczystości 

nadmiarowej jako dynamicznie rozwijającego się trendu we współczesnej architekturze dokonałem 

w artykule pt. Redundant transparency: the building’s light-permeable disguise, który został złożony 

w listopadzie 2012 r. do periodyku “The Journal of Architectural and Planning Research” (IF 0,24 za r. 

2013; wyd. Locke Science P.C., Inc.). W sierpniu 2013 r. rozpoczęła się korespondencja z recenzentami. 

Artykuł został przyjęty do druku w lutym 2014 r. [WD pkt II, kat. E), poz. 1/t. 2, cz. A, poz. 1]. Obecnie 

trwają prace redakcyjne, artykuł został zaplanowany do numeru zimowego. 

66..33..  DDoorroobbeekk  ttwwóórrcczzyy  

Od 1994 r. przejawiam aktywność twórczą na polu projektowania architektonicznego, przy projektowaniu, 
pozyskiwaniu pozwoleń na budowę oraz realizacji obiektów architektonicznych; na polu projektowania 

graficznego; jak również na polu fotografii architektury, dziedziny ściśle powiązanej z prowadzoną 
działalnością badawczą. W poniższym podsumowaniu uwzględniony został dorobek po otrzymaniu stopnia 
doktora w 09.2001 r.  

66..33..11..  DDoorroobbeekk  ttwwóórrcczzyy  ––  pprroojjeekkttoowwaanniiee  aarrcchhiitteekkttoonniicczznnee  

W grudniu 2001 r. decyzją Wojewody Dolnośląskiego otrzymałem uprawnienia architektoniczne do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń nr 276/01/DUW. 

Równolegle z działalnością naukową prowadzę działalność projektową, specjalizując się 

w budownictwie przemysłowym oraz halowych obiektach wielkokubaturowych – a w szczególności 

w rozbudowach obiektów stalowych w lekkiej obudowie. Od 2001 r. we współpracy z Pracownią 

Projektową R2 Lesława Rubika oraz firmą Ultracad z Wrocławia oraz innymi projektantami 

prowadzącymi bbrraałłeemm  uuddzziiaałł  ww  rreeaalliizzaaccjjii  oobbiieekkttóóww  pprrzzeemmyyssłłoowwyycchh  ii  uussłłuuggoowwyycchh. W latach 2002–

2003 współpracowałem – jako twórca koncepcji wentylacji grawitacyjnej hali przemysłowej – 

w realizacji szwalni dla firmy Jan-Tom sp. z o.o. ze Świebodzina (z arch. M. Baborską-Narożny i B. 

Narożnym) [WD pkt II, kat. B), poz. 1/t. 2, cz. B, poz. 1]. W latach 2003–2007 zzrreeaalliizzoowwaałłeemm  ddllaa  

ffiirrmmyy  UUSS  PPhhaarrmmaacciiaa sp. z o.o. trzy inwestycje rozbudowy istniejącego zakładu na ul. Ziębickiej we 

Wrocławiu (z arch. I. Hurykiem). W pierwszym etapie o część laboratoryjno-biurową w 2004 r. [WD 

pkt II, kat. B), poz. 2/t. 2, cz. B, poz. 2], a w następnie w 2005 r. o zespół dwóch hal magazynowych 

(rozbudowa z utrzymaniem ruchu), oraz w 2007 r. podział jednej z hal stropem na dwie mniejsze 

kubatury z możliwym wariantowanym układem słupów pod dźwigarami [WD pkt II, kat. B), poz. 3/t. 

2, cz. B, poz. 3]. W latach 2008–2009 opracowałem (z arch. I. Hurykiem) koncepcję, a następnie 
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projekt budowlany i wytyczne realizacyjne (z arch. J. Ziółkowską i arch. M. Burzyńską), dla hali do 

tenisa ziemnego klubu Match Point w miejscowości Ślęza k. Wrocławia – konstrukcja nośna z drewna 

klejonego o rozpiętości 42 m [WD pkt III, kat. Q), poz. 2/t. 2, cz. B, poz. 6]. Obiekt zzoossttaałł  

zzrreeaalliizzoowwaannyy w 2010 r. 

W latach 2002–2007 we współpracy z firmą Benarka s.c. oraz Biprogeo-Projekt sp. z o.o. brałem 

udział w projektowaniu inwestycji pn. Przebudowa multimodalnego węzła komunikacyjnego – Pl. 

Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu, jako współprojektant posadzki placu, małej architektury 

oraz elementów oświetlenia (projekt koncepcyjny oświetlenia). Projekt zzoossttaałł  zzrreeaalliizzoowwaannyy w 2007 r. 

zgodnie z projektem opracowanym przez zespół [WD pkt II, kat. B), poz. 4/t. 2, cz. B, poz. 4]. 

W latach 2001–2012 opracowałem szereg koncepcji architektonicznych, adaptacji projektów 

typowych oraz projektów wnętrz dla inwestorów prywatnych na terenie Wrocławia. [WD pkt III, kat. 

Q), poz. 1–14/t. 2, cz. B, poz. 5–14]. Na początku 2013 r. w związku z zaawansowanym stadium 

redakcji monografii – osiągnięcia habilitacyjnego zawiesiłem czasowo działalność projektową. 

66..33..22..  DDoorroobbeekk  ttwwóórrcczzyy  ––  pprroojjeekkttoowwaanniiee  ggrraaffiicczznnee    

Od 2004 r. projektuję i realizuję (publikuję) projekty publikacji własnych. Opracowałem graficznie 

liczne raporty z badań własnych [WD pkt III, kat. Q), poz. 21–27] oraz dwie publikacje: jedną 

współautorską [t. 2, zał. 11], projekt wnętrza publikacji (projekt okładki B. Narożny), oraz publikację 

własną – monografię habilitacyjną.  

66..33..33..  DDoorroobbeekk  ttwwóórrcczzyy  ––  ffoottooggrraaffiiaa  aarrcchhiitteekkttuurryy  

Od rozpoczęcia studiów doktoranckich na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej doskonalę 

własny warsztat fotograficzny, rozwijany w celu ilustrowania własnych tekstów naukowych. 

Umiejętności, które pierwotnie nabyłem w celu inwentaryzacji obiektów architektonicznych zostały 

przeze mnie rozwinięte i przerodziły się w ppaassjjęę  aarrttyyssttyycczznneeggoo  ffoottooggrraaffoowwaanniiaa  aarrcchhiitteekkttuurryy. Pasję 

realizuję w zarówno w czasie indywidualnie organizowanych wyjazdów studialnych, jak również 

w czasie wyjazdów dydaktycznych z grupami studentów Wydziału Architektury Politechniki 

Wrocławskiej [WD pkt III, kat. I), poz. 7, 8, 10]. Od 2009 r. udzielam także licencji podmiotom 

zewnętrznym [WD pkt III, kat. Q), poz. 28–32].  

66..33..44..  DDoorroobbeekk  ddyyddaakkttyycczznnyy    

Od 2000 r. prowadziłem na WA PWr zajęcia z przedmiotu Projektowanie budowli przemysłowych – 

projekt oraz Projektowanie budowli przemysłowych – seminarium (do 2010 r.) oraz obecnie prowadzę 

Projektowanie miejsc pracy w Zakładzie Projektowania Budowli Przemysłowych kierowanym przez dr. 

inż. arch. Ryszarda Włosowicza. Zestawienie wszystkich prowadzonych kursów:  

Projektowanie budowli przemysłowych – seminarium 15 godz./sem. 

Projektowanie budowli przemysłowych – projekt 60 godz./sem. 

Projektowanie miejsc pracy – projekt (obecnie) 60 godz./sem. 

Od października 2000 r. nieprzerwanie do chwili redakcji autoreferatu prowadzę autorski internetowy 

Serwis Dla Studentów, pod adresem http://www.brzezicki.of.pl skierowany głównie do studentów 

Wydziału Architektury PWr, ale również otwarty dla innych zainteresowanych użytkowników. Za 

pośrednictwem serwisu można pobrać aktualne materiały dydaktyczne, stanowi on platformę 

informacyjno-kontaktową. W sierpniu 2011 r. serwis został przekształcony w aktualizowanego na 
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bieżąco bloga, wzbogaconego autorskimi fotografiami architektury oraz komunikatami bieżącymi dla 

studentów pod adresem http://marcinbrzezicki.wordpress.com/ . 

Od 2005 r. decyzją Rady Wydziału WA PWr pełnię funkcję promotora prac dyplomowych. Do chwili 

obecnej pod moim kierunkiem przygotowanych zostało prac 54 dyplomowych magisterskich i 15 prac 

dyplomowych inżynierskich [WD pkt III, kat. J), poz. 1–3]. Pełniłem także funkcję koreferenta 43 prac 

dyplomowych. Pełna lista w załączeniu [t. 1, zał. 7] 

Pracownia dyplomowa – studia inżynierskie (obecnie) 10 godz./sem. 

Projekt dyplomowy – studia magisterskie (obecnie) 15 godz./sem. 

Od października 2010 r. prowadzę autorski wykład wybieralny pt. Przezroczystość w architekturze 

współczesnej, w ramach którego wykorzystuję opracowane i opisane wcześniej metody dydaktyczne. 

Każdego roku (od 2011 r.) organizuję wyjazdy studialne dla studentów architektury. W 2011 r. grupa 

wizytowała Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Chociebużu, budynek IKMZ (arch. Herzog de 

Meuron); w 2012 r. – Uniwersytet Techniczny w Dreźnie oraz Fabrykę VW (arch. Henn Architekten); 

w 2013 r. – Muzeum Śląskie (arch. Riegler Riewe Architekten) oraz CINiBA w Katowicach (arch. HS 99).  

Przezroczystość w architekturze współczesnej (obecnie) 30 godz./sem. 

66..44..  PPooppuullaarryyzzaaccjjaa  nnaauukkii  

Poza działalnością pracownika naukowo-dydaktycznego w ramach WA PWr zajmuję się także 

popularyzacją badanych zagadnień przez uczestnictwo w różnych imprezach przeznaczonych dla 

szerokiego odbiorcy. Po obronie pracy doktorskiej brałem udział w działaniach popularyzujących 

zagadnienia podejmowane w pracy doktorskiej m.in. w czacie internetowym zorganizowanym przez 

redakcję miesięcznika „Architektura-murator” nt. Ekologia w architekturze w październiku 2002 r. We 

wrześniu 2006 r. wraz z dr inż. arch. M. Baborską-Narożny podjąłem się popularyzacji zagadnień dot. 

obiektów infrastrukturalnych w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. W listopadzie 2009 r. miało 

miejsce moje wystąpienie na forum Komisji Architektury i Urbanistyki PAN o. Wrocław nt. zagadnień 

podejmowanych w monografii habilitacyjnej. Wygłaszałem także wykłady zamawiane i organizowane 

na zaproszenie np. w ramach warsztatów Łobuzerka z literkami w czerwcu 2010 r., brałem też udział 

w programie TVN Meteo z cyklu Encyklopedia pogody, w lipcu 2010 r. [WD pkt III, kat. I), poz. 19–24] 

66..44..11..  FFuunnkkccjjee  oorrggaanniizzaaccyyjjnnee  ppeełłnniioonnee  ww  jjeeddnnoossttccee  mmaacciieerrzzyysstteejj  

Od 2000 r. pełniłem funkcje organizacyjne, wykraczające poza standardowo powierzone mi obowiązki 

adiunkta. Najważniejsze wymieniam poniżej z podaniem okresu sprawowanych funkcji:  

10.2005–10.2008 pełnomocnik Dziekana ds. Oferty Naukowej i Technicznej WA PWr 

10.2011 pozyskanie grantu w ramach programu Visiting Professors finansowanego 

z funduszu Scientiae Wratislavienses Urzędu Miejskiego Wrocławia na przyjazd 

prof. G. Henna (Henn Architekten) z wizytą do Wrocławia; 

03.2012 organizacja i obsługa wizyty prof. G. Henna (Henn Architekten), organizacja 

wykładu Architecture for a Knowledge Based Society oraz spotkania ze 

środowiskiem architektów Dolnego Śląska oraz pracowników naukowych WA 

PWr. 

W latach 2001–2014 byłem czterokrotnie powoływany na protokolanta obrad Rady Wydziału przy 

obronach prac doktorskich (w 2002 r. mgr inż. arch. Katarzyny Suchockiej) oraz habilitacyjnych (w 2002 r. 
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dr. inż. arch. Tadeusza J. Chmielewskiego, w 2011 r. dr. inż. arch. Radosława Barka i w 2013 r. dr. inż. 

arch. Jacka Rybarkiewicza). 

66..44..22..  NNaaggrrooddyy  zzaa  ddzziiaałłaallnnoośśćć  nnaauukkoowwąą  ii  ooddzznnaacczzeenniiaa  ppaańńssttwwoowwee    

06.2002 wyróżnienie Ministra Infrastruktury za pracę doktorską pt. „Zastosowanie 

zaawansowanych technologii w rozwiązaniach proekologicznych w architekturze”; 

05.2008  Zespołowa Nagroda JM Rektora Politechniki Wrocławskiej – III stopnia;  

10.2008 laureat Uczelnianego konkursu na dofinansowanie prac naukowych młodych 
naukowców w 2009 r. projekt pt.: Przezroczystość w architekturze. Próba syntezy 
optyki, inżynierii materiałowej i psychologicznej teorii postrzegania na potrzeby 
praktyki architektonicznej;  

07.2013 Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, nadany przez Prezydenta RP.  

66..44..33..  CCzzłłoonnkkoowwssttwwoo  ww  ssttoowwaarrzzyysszzeenniiaacchh  

 Stowarzyszenie Psychologia i Architektura 

 Stowarzyszenie Architektów Polskich 

7. Podsumowanie dorobku po uzyskaniu stopnia doktora  

Jestem autorem: 2 monografii (autorem osiągnięcia habilitacyjnego i współautorem innej), 2 publikacji 

w czasopismach indeksowanych w bazie Web of Science, 2 rozdziałów w książkach, 9 publikacji 

w czasopismach międzynarodowych, 10 w czasopismach krajowych, 12 publikacji popularnonaukowych (2 – 

współautorem). Opracowałem raporty z 15 cykli badań własnych (po uzyskaniu finansowania z MNiSW), 

w tym jeden współautorski. Trzy inne publikacje, w tym jedna w czasopiśmie z bazy Web of Science zostały 

oficjalnie przyjęte do druku. Mój sumaryczny wskaźnik IF wynosi 5,57, a indeks Hirscha 1.  

Przygotowane referaty naukowe prezentowałem w języku angielskim na 8 konferencjach międzynarodowych 

i w języku polskim na 6 konferencjach krajowych (jedno wystąpienie współautorskie). Brałem aktywny udział 

w 2 konferencjach – prezentacja posteru. 

Kierowałem organizacją (reprezentując PWr, byłem personalnie beneficjentem grantu Visiting Professors) 

wizyty i wykładu prof. Guntera Henna we Wrocławiu w 2012 r., która zaowocowała wizytą studialną 

studentów WA PWr w Dreźnie. Nawiązałem współpracę z innym uniwersytetami, które doprowadziły do 

organizacji studenckich wizyt studialnych. 

Byłem kierownikiem 12 krajowych projektów badawczych. Otrzymałem 4 krajowe nagrody za działalność 

naukową. 

Prowadziłem zajęcia dydaktyczne z 9 przedmiotów, z czego 3 kursy w czasie własnych studiów doktoranckich. 

Jestem twórcą autorskiego kursu wybieralnego „Przezroczystość w architekturze współczesnej”, w katalogu 

kursów od 2010 r. Byłem promotorem 54 prac dyplomowych magisterskich, 15 prac dyplomowych 

inżynierskich oraz autorem 43 koreferatów prac dyplomowych.  

W latach 2005–2008 pełniłem funkcję pełnomocnika Dziekana WA PWr ds. oferty naukowo-badawczej. Od 

2001 r. pełniłem również funkcję protokolanta obrad Rady Wydziału PWr, wchodziłem w skład komisji 

dyplomowych i egzaminacyjnych. 

Jestem autorem 7 ekspertyz i opracowań powstałych na zamówienie. Jestem autorem i współautorem 

projektów budowlanych, w tym 4 zrealizowanych oryginalnych osiągnięć projektowych (łączna kubatura 

zrealizowanych współprojektowanych obiektów, ok.: 54.800 m3). Budynki te oraz dokumentacja fotograficzna 
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z ich powstawania służą mi obecnie do prowadzenia działalności dydaktycznej. Jeden został opublikowany. 

Prowadzę równoległą działalność twórczą, specjalizując się w fotografii architektury, działając również na 

zlecenie.  
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podpis 

 


