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OD DEMIURGA DO TW6RCZEG0 KOORDYNATORA. EWOLUCJA WARSZTATU ARCHITEKTA PO 1995 r. 

napisanej pod kierunkiem promotorki dr hab. Inz. arch. Justyny Martyniuk - P^czek, prof. PG 
oraz promotorki pomocniczej dr inz. arch. Gabrieli Rembarz 

na Wydziale Architektury Politechniki Gdahskiej

1. Podstawa opracowanla
o USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 

i tytule w zakresie sztuki (Zafqcznik do obwieszczenia Marszaika Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 15 wrzesnia 2017 r., poz. 1789}

o Rozporzqdzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyzszego z dnia 19 stycznia 2018 r. Poz. 261 
w sprawie szczegdiowego trybu i warunkdw przeprowadzania czynnoki w przewodzie 
doktorskim, w post^powaniu habilitacyjnym oraz w post^powaniu o nadanie tytutu profesora. 

o Pismo Przewodniczgcego Rady Dyscypllny Naukowej Architektura i Urbanistyka Politechniki 
Gdahskiej prof, dr hab. ini arch. Jakuba Szczepahskiego z dnia 11.02.2022. 

o Rozprawa doktorska: mgr. inz. arch. Michata Leszczyhskiego p.t.: "OD DEMIURGA DO
TW6RaEGO KOORDYNATORA. EWOLUDA WARSZTATU ARCHITEKTA PO 1995 r.", Wydzial 

Architektury Politechniki Gdahskiej, Gdahsk 2021.

2. Ocena formalna rozprawy
Recenzowana rozprawa pana mgr. inz. Michata Leszczyhskiego, p.t.: OD DEMIURGA DO 

TWdRCEGO KOORDYNATORA. EWOLUQA WARSZTATU ARCHITEKTA PO 1995 r." jest 

jednotomowym opracowaniem formatu A4 zawierajqcym 330 ponumerowanych stron. Praca sktada 
siQ z wprowadzenia, 4 rozdziatdw merytorycznych, podsumowania, aneksu, spisdw oraz streszczeh 
w j^zykach polskim i angielskim.

Wprowadzenie skonstruowane jest poprawnie, chod niepotrzebnie nadano mu numer 
porzqdkowy. Tradycyjnie w rozprawach naukowych wst^p oraz zakohczenie nie powinny posiadad 
numerdw porzqdkowych. Taki zabieg zwi^ksza czytelnosd struktury pracy, dia ktdrej te dwie cz^ki S4 

w pewnym sensie elementami dodatkowymi.
W pierwszym z czterech rozdziatdw merytorycznych opisano okolicznoki zwi^zane 

z pojawieniem si^ problemu badawczego. Rozdziat 2. (a poprawnie 1.) pt.: Transformacja ustrojowa, 
a rzeczywistoii projektowa to zatem szczegotowy opis epoki transformacji i istotnych dIa pracy 
archltektek/6w zmian, jakie zaszty w tym okresle. Kolejne trzy rozdziaty stanowiq sedno pracy. Na 
przyktadzie projektow wtasnych doktoranta zaprezentowano w nich i przeanalizowano trzy rbzne



aspekty pracy archltektek/6w, ktdre w badanym okresie ulegfy najwi^kszej zmianle. Wszystkie trzy 
rozdziaty zawieraj^ zbiizone elementy; 1) najpierw autor przedstawia wybrane projekty w 
odniesieniu do najwazniejszych dziet epoki, a nast^pnie omawia je, stosuj^c podziat na etapy; 2) po 
prezentacji dzief autor buduje modele i wyci^ga wnioski, kt6re nast^pnie weryfikuje, prezentuj^c 
elementy wywiadow pog^bionych; 3) kazdy rozdziat kohczy si^ podsumowaniem.

Szkoda, ze ten czytelny uklad nie zawsze widocznyjest w samej strukturze rozdziatu. Na przyktad 
w rozdziale 4. modelom po^wi^cono osobny podpunkt, podczasgdy w rozdziatach 3. i 5. modele 
ukryte w podpunkcie dotycz^cym prezentacji projektdw. Z punktu widzenia struktury i czytelno^ci 
pracy problemem mogq takze nieco zbyt mato mdwiqce tytuiy poszczegolnych rozdziatow, kt6re 
odnoszq siQ jedynie do zawartoki merytorycznej, pomijajqc cel czy zawartoid rozdziatu. Na szcz^sde 
w zrozumieniu catoki znacznie pomaga dobrze opracowany podrozdziat dotyczqcy uktadu pracy.

W kwestii struktury pracy najwi^cej w^tpliwoki budzi spos6b prezentacji opracowywanych 
modeli. Po pierwsze, cenne byfoby ujednoiicenie nazewnictwa zwi^zanego z prezentowanymi 
modelami, ktore nazywane schematami, modelami wyobrazeniowymi, modelami deskryptywnymi 
oraz modelami. Zadne z tych okre^leh nie zostato precyzyjnie scharakteryzowane, wi^c nie ma 
pewnoki, czy autor za kazdym razem ma na mysli to samo, czy moze coi innego. Nie przedstawiono 
takze metody budowy modeli; modele A, B, C i tak dalej dziel^ si^ na modele 1, 2, 3,4, ale ten podzial 
i systematyka nie nigdzie objakione, a przy okazji nie intuicyjne. Dobrym rozwi^zaniem byloby 
wprowadzenie kolejnego rozdziatu lub podrozdziatU; ktdry w pocz^tkowej fazie wprowadzitby 
czytelnika w sens, form^ i struktury modeli - tak jak zrobiono z kwesti^ wywiadbw pogt^bionych. 
Pewnym problemem jest kolejnok pojawiajqcych si^ w^tkdw. DIa przykiadu: projekt modernizacji 
dworca Wroclaw Gtdwny, opisany dopiero w rozdziale 5, stanowi podstaw^ opracowania modelu juz 
w rozdziale 3.

Poza tymi drobnymi uwagami praca ma uklad poprawny i czytelny. TytuI pracy odpowiada treki 
i tematyce pracy. Wyw6d prowadzony jest konsekwentnie. Spisy wykonane s^ prawidlowo. 
Literatura przedmiotu jest obszerna i dobrana prawidlowo. Za pomocny uznad nalezy zastosowany 
podzial literatury na grupy tematyczne, kt6ry moze utatwid czytelnikom dalsze poszukiwania 
i poszerzanie wiedzy. Rozprawa spelnla kryteria rozprawy doktorskiej.

3. Ocena merytoryczna

3.1. Temat i cel rozprawy oraz jej zalozenia badawcze

Praca mgra Michala Leszczyhskiego jest prac^ opart^ na projektach wlasnych i bazuj^c^ na 
praktyce. W tym jednak przypadku doktorant nie ograniczyl sie jedynie do przegl^du i opisu swoich 
prac, ale podj^l siQ opracowania metody badawczej, kt6ra pozwoli wyjk poza oczywiste wnioski. 
Prace przedstawione s^ w kontekkie szerszych zjawisk, a ich przegl^d podporz^dkowany zostal 
celowi nadrz^dnemu, jakim jest znalezienie odpowiedzi na postawione pytania badawcze.

Temat rozprawy dotyczy ewolucji warsztatu polskich architektdw i architektek po 1995. Temat 
ten - szczegPInie w kontekkie praktycznych aspektow zawodu - uznac nalezy za istotny i warty 
uwagi. Podj^cie takiego tematu z jednej strony pozwala na ogbln^ refleksje nad zmianami w zakresie 
procesu projektowego - bo to przede wszystkim procesowi, a nie samym projektom, poiwi^cona jest 
praca - ale mam wrazenie, ze moze przyczynid si^ takze do rozwoju autora pracy jako czynnego 
architekta. Praca moglaby mie^ podobne znaczenie dia przyszlych czytelnikdw.



Zatozeniem badawczym pracy jest przede wszystkim „anoliza rozwoju warsztatu architekta po 
1995 roku z ukozaniem narastajqcej ziozonosci uwarunkowah wykonywania zawodu, wymagajqcej 
poszerzenia podstawowych kompetencji projektanta i rozbudowy zespofu projektowego" (s.l3). 
Ponadto praca ma za zadanie pokazanie procesow zwi^kszania efektywnosci pracy architekta oraz 
poszerzania grona uczestnikdw procesu inwestycyjnego. Bez w^tpienia, w toku prezentacji dorobku 
projektowego zalozenia te zostaty spetnione. 2 opisow procesow projektowych wyfania si^ 
narastanie zfozonoici zadah oraz angazowar>ie coraz wi^kszej liczby osob. Moim zdaniem jednak - 
bior^c pod uwag^, ze ukazanie narastajqcej ztozonosci okreilone zostato jako gtdwny cel pracy - 
odniesienia do tej zmiany, czyli do samego procesu, zostaty zbyt mato wyartykutowane na 
opracowanych modelach. Prawdopodobnie miqdzy innymi diatego, ze gtownq osiq prezentacji 
I analizy projektow nie jest chronologla, tylko podziat tematyczny - mimo, ze to wta^nie zmian 
w czasie dotyczy gtowne zatozenie badawcze. DIa lepszego zrozumienia kolejno^ci opisywanych 
w pracy inwestycji oraz logiki podziatu na rozdziaty cenne bytoby wprowadzenie we wstqpie wspolnej 
osi dia wszystkich omawianych projektdw z czyteinym podziatem na tematykq, rozdziaty oraz etapy, 
oraz z odniesieniem do tworzonych na ich bazie modeli.

Gtdwna tezy pracy dotyczy zmiany roll architekta, z demiurga w strong twdrczego koordynatora. 
Teza sformutowana jest poprawnie.

3.2. Zawartosc merytoryczna pracy
We Wprowadzeniu do pracy autor przedstawia problem badawczy i swoje osobiste do niego 

nastawienie. W rozdziaie przedstawione sq pytania badawcze, cel, teza, metodologia i uktad pracy, 
a takze podmiot, przedmiot i stan badah.

Przedstawione pytania badawcze podzielono na trzy grupy (1/ pytania dotyczqce roli twdrczej, 
estetyki, 2/ pytania dotyczqce roli spotecznej, rynkowej, zewnqtrznej, 3/ pytania dotyczqce 
organizacji pracy) - przyjqty podziat jest uzasadniony i logiczny. W trakcie daiszej analizy rozprawy 
nasuwa siq jednak pytanie, diaczego taki podziat na trzy grupy tematycznie nie jest kontynuowany 
w daiszej czqici pracy. Diaczego nie odpowiada mu ani podziat na rozdziaty, ani opracowywane 
w dalszych czqkiach pracy modele?

We wprowadzeniu szeroko omdwiona zostata metodologia pracy, ze szczegdinym 
uwzgiqdnieniem zastosowanej metody research by design oraz metody prowadzenia wywiadow 
pogtqbionych. Uwazam jednak, ze mimo kilku podrozdziatow dotyczqcych badah typu research by 
design, autor nie zdotat tak naprawdq napisac, na czym doktadnie ta metoda polega i w jaki sposob 
jest przez niego stosowana w pracy. Zabrakto proby przettumaczenia okreslenia na jqzyk polski 
i wyszczegoinienia najwazniejszych zatozeh metody. Nawet w zamykajqcym rozdziat Stowniku pojqc 
zamiast zwartej definicji znajduje siq odniesienie do opisowych rozdziatow.

Stan badah przedstawiony zostat poprawnie I w sposob wyczerpujqcy, do tego - co cenne - 
z podziatem na zagadnienia tematyczne. Nie rozumiem jedynie, diaczego tytut poswiqconego mu 
rozdziatu brzmi Stan badah - Research by design, skoro tematyka poruszana dalej jest znacznie 
szersza. W kohcu nie wszystkie badania w architekturze mozna tak nazwac.

W rozdziaie 2. autor przedstawia uwarunkowania omawianej epoki i jej wptyw na rzeczywisto^d 
projektowq. Kolejno przedstawia tto i trendy epoki oraz zmiany prawne i spoteczne w omawianym 
okresie. Prezentacja realiow stanowi dobre tto dia dalszych badah i moze bye szczegolnie 
interesujqca i cenna dia mtodszych czytelnikdw. Za kluezowy dia daiszej pracy uznad nalezy 
podrozdziat 2.9. Projekty realizowane w Grupa 5 Architekei na tie architektonicznych ikon epoki,



w ktbrym to rozdziale po raz pierwszy pojawla si^ zestawienie cz^Sci omawianych w pracy projektdw. 
Diaczego jednak tylko cz^ici? Nie do kohca wiem takze, diaczego w ramach przegl^du ikon pojawiaj^ 
si^ jedynie budynki uzytecznoki publicznej, skoro praca dotyczy Inwestycjl o rdznych funkcjach 
i skalach.

W rozdzialach 3. 4. i 5. przedstawiono przegiqd projektbw wykonanych przez pracowni^ Grupa 5 
Architekci z podzialem na trzy zagadnienia tematyczne.

Rozdziat 3. Rozwijanie warsztatu projektowego w oparciu o rozwdj rynku dzioian deweloperskich 
poiwi^ca autor anaiizie projektbw zatozeh mieszkaniowych. Na pocz^tku rozdziatu autor zamieszcza 
podziaf na etapy (il. 23), nigdzie nie pojawia si^ jednak ani wyjainienie celu, ani metody podziaiu na 
kolejne etapy. Na przyMad; diaczego etap 5. zaczyna siQ w 2013 roku, etap 6. - w 2011? Jezeli 
podstawa podziaiu na etapy nie jest chronologiczna, to jaka?

Przegl^d projektdw zamyka podrozdziai 3.1.8., ktbry uznaj^ za bardzo wartoiciowy. Tu znajduj^ 
si^ najwazniejsze elementy pracy - podsumowanie i analiza zebranych danych. Sformutowane 
zostaj^ modele deskryptywne i inne modele przedstawiaj^ce zachodz^ce zmiany. Docenic nalezy 
graficzne usystematyzowanie wnioskdw. NastQpnie autor przedstawia wypowiedzi z wywiaddw 
pogi^bionych i konfrontuje je z uzyskanymi w wywiadach danymi. Rozdziai kohczy tabelaryczne 
zestawienie ombwionych realizacji oraz graficzny model przedstawiaj^cy zmiany roll architekta/ki 
w procesach projektowych obiektdw mieszkaniowych.

Rozdziat 4. dotyczy realizacji ziozonych projektbw architektonicznych. W tym rozdziale, podobnie 
jak w rozdziale trzecim, kolejne projekty i realizacje przedstawione zostaj^ z podziatem na etapy. 
Mi^dzy opisem etapu 3. i 4. pojawiajq si^ pytania o rolQ i zakres dziatarS projektanta (s. 179). Zadane 
pytania s^ zasadne i wazne. Z tego powodu powinny byd w jakii sposbb wyrdznione z tekstu - 
powinny pojawi^ si^ na zakortczenie przegl^du iub w ramce, jako element dodany, nie b^d^cy czQki^ 
ci^gtego opisu. Poza tym, zaraz za opisem projektu kompleksu biurowego „Mtodoi^ w Gdahsku" 
pojawia si^ opis specyfiki pracy w ^rodowisku 6IM. Opis ten jest nad wyraz interesuj^cy i bardzo 
istotny w kontekicie tezy pracy, wnosi wiele waznych informacji, natomiast znowu nasuwa mi si^ 
pytanie, czy ten opis powinien znajdowac si^ w tym miejscu. Czy kwestia technologii BIM nie jest na 
tyle istotna, ze - jako kamieh milowy, jezeli chodzi o zmiany roli projektanta - nie powinna stanowi^ 
osobnego elementu (podrozdziatu) pracy? Przegl^d projektow I tym razem zamykaj^ modele, 
ombwienie wynikbw wywiadbw pogl^bionych oraz podsumowanie.

Rozdziat 5. to omowienie przypadkow jednostkowych, czyli nie dajqcych si^ przyporz^dkowac^ do 
poprzednich dw6ch grup tematycznych ztozonych inwestycji. Struktura rozdziatu zbiizona jest do tej 
rozdziatbw poprzednich. Pod koniec przegl^du projektow pojawia si^ jednak rozprawy 
po^wi^cona pracy zdalnej, do ktbrej mam podobn^ uwag^, jak w przypadku cz^ki dotycz^cej BIM 
w poprzednim rozdziale - diaczego znajduje si^ ona akurat tutaj?

Zbiorcze uwagi do rozdziatdw 3,4 i 5:

• Ola czytelnoki wywodu na pocz^tku wszystkich trzech rozdziatdw brakuje zestawienia 
chronologicznego przedstawionych projektdw wraz z podziatem na etapy.

• Prezentacji projektow brakuje nieco ujednolicenia i usystematyzowania. Opisy maj^ rdzn^ 
dtugok i form^, nie wszystkim opisom towarzysz^ ilustracje. Opisom warto bytoby dodac



wsp6lne elementy, ktore ufatwiatyby porbwnanie kolejnych realizacji. Przyopisie kazdego 
z projektdw dobrze byfoby od razu wskazywac na tO; z jak^ zmian^ mamy do czynienia.

• Przy podsumowywaniu kolejnych etapbw brakuje odniesienia do zalozeh badawczych i celu 
pracy - to raczej streszczenia tego co w kolejnych etapach si^ pojawia, ale bez nawi^zania 
do celu gldwnego pracy.

• Brakuje czytelnego pol^czenia wnioskbw z zaproponowanym na pocz^tku podzialem na 

etapy.
• Kohcowe zestawienie tabelaryczne zawiera cz^^^ informacji niekluczowych w kontekscie 

postawionej tezy (np. lokalizacja obiektu), nie zawiera natomiast informacji, ktdre 
bezposrednio zwi^zane z tez^ pracy, np. rola architekta/ki prowadzqcego/ej, liczba 
interesariuszy, podzial na etapy i syntetycznie opisane zmiany roll architekta/ki, ktbre 
przeciez przedmiotem pracy.

W Podsumowaniu autor kolejno omawia poszczegdine wnioski sformulowane w ci^gu pracy. 
Opisuje w zwi^zty sposdb wszystkie opracowane modele. Brakuje bezpoiredniego odniesienia do 
zadanych na pocz^tku pytah badawczych i postawionej tezy, chod oczywikie po^rednio odpowiedzi 
na te pytania znajduj^ siQ w tekicie. Nie do kohca rozumiem, diaczego w podsumowaniu pojawiaj^ 
siQ takze nowe w^tki, takie jak modele pracy nad siedzibami firm Google i Apple? Ogdinie jednak 
rozdzial w prawidlowy sposdb zamyka pracQ.

3.3. Pytania i spostrzezenia
W pracy przyj^to schemat, zgodnie z ktdrym wnioski uj^te w modele wyobrazeniowe zostan^ 

zweryfikowane za pomoc^ wywiaddw pogt^bionych. W tej kwestii moje w^tpliwoici budzi kilka 

spraw:
Tradycyjnie wywiad pogt^biony sklada si^ z pytad otwartych, w pracy przyj^to gtdwnie 
pytania zamkni^te, chod z zatozeniem, ze dopuszczalne s^ odpowiedzi otwarte. Czy taka 
forma byta konsultowana ze specjalist^/tkq z zakresu metodologii badad spotecznych?

W pracy zaznaczono, ze cz^id rozmdw przeprowadzono w formie wiadomoki 
elektronicznych. Wydaje mi siQ, ze w takim wypadku trudno juz mdwid o formie wywiadu 
pogl^bionego, gdzie wazne s^ takze niuanse. Rozumiem, ze cz^id pracy powstafa w czasie 
pandemii, ale przeciez jest bardzo wiele metod rozmowy na odlegio^d. Diaczego autor z nich 
nie skorzystal?
Literature dotycz^ca wywiaddw IDI wskazuje, ze przeprowadzane powinny byd one przez 
osoby przeszkolone. Czy doktorant przeszedt takie przeszkolenie?
Czy sporz^dzanie wykresdw kolowych na podstawie 9 rozmdw ma w ogdie sens?

W kontekkie przyj^tej tezy oraz wybranej prdby badawczej nasuwa si^ pytanie: czy za zmiany 
roll architekta nie odpowiada w duzej mierze dojrzewanie samego architekta jako cztowieka? Rozrost 
samego biura, a co za tym idzie, si^ganie po wi^ksze ziecenia? Szczegdinie, ze prdba do wywiaddw 
wybrana zostala wfa^nie tak, zeby wszyscy respondenci byli w podobnym miejscu swojej kariery 
i w podobny sposdb doiwiadczali transformacji, ktdrej towarzyszylo ich dorastanie? (por. 
„respondenci sq w zbiizonym wieku, realizuj^ obiekty o podobnej skali i funkcji, ich dorobek twdrczy 
realizowany byl rdwnolegle", s. 25.).



W pracy wielokrotnie pojawia si^ okre^lenie rewitalizacja, kt6re jest uzywane w znaczeniu 
potocznym, jako modernizacja, rewaloryzacja tub restrukturyzacja. Tymczasem okreslenie to ma 
swoje konkretne znaczenie, w ktdrym zawiera si^ takze komponent spofeczny. Ani zmiany praskiej 
fabryki na kompleks mieszkaniowy (str. 114), ani remontu wrodawskiego dworca (str. 231) nie 
mozna nazwa^ rewitalizacjq.

Korzystaj^c z roll recenzentki, pozwol^ sobie takze na kilka uwag pozamerytorycznych 
i ^wiatopogi^dowych, przed ktbrymi powstrzymatabym si^ oczywikle, gdyby sam doktorant nie 
przeplatat swojego wywodu spostrzezeniami natury ogolnej. Prosz? potraktowac je jako pytania 
retoryczne.

Czy osoba zajmuj^ca si^ analiz^ roli architekta nie powinna podj^d refleksji nad strong moraln^ 
opisywanej dziatalnoici? Czy nalezy bez komentarza pisad o lokalach mieszkalnych o pow. ponizej 
18 jako o mikroapartamentach? Podobnie w przypadku cz^stego pisania o optymalizacji (w pracy 
wyraz uzyty zostat 21 razy), w ktdrej liczy si^ jedynie korzy^d dewelopera, a nie sg brane pod uwag^ 
interesy przysztych uzytkownikdw (por. optymalizacja powierzchni wspolnych oraz balkonow, 
s. 108)? Czy gtown^ i najwazniejsz^ rol^ architekta napraw^ jest troska o interes ekonomiczny 
inwestora? (por. „(...) worszfof pracy architekta wymaga, aby precyzyjrie odczytywa^ zapisy decyzji 
planistycznych w taki sposdb, zehy oczekiwania odpowiednio wysokiego zysku dewelopera zostaiy 
spefnione", s. 119).

Autor takze wielokrotnie stawia architekta w kontrze do zapisbw mpzp (por. „Sytuacja pracy 
projektowej no iciile ograniczonym Planie ogranicza komercyjne zaiozenia i wymagania dewelopera, 
pomimo to projektanci poszukujq mozliwoici interpretacji MPZP, aby zwiqkszy<^ wydajnoid zabudowy 
mieszkalnei“, s.84). Czy zapisy planbw miejscowych nie powstaty po to, zeby bronid interesu 
publicznego, a architekt staraj^c si^ je obejic^ nie pracuje na niekorzyic spoteczehstwa?

Na koniec musz^ si^ rbwniez nie zgodzic z ocen^ miasteczka Palace Park jako pozytywnego 
przyktadu z punktu widzenia zrdwnowazonego rozwoju i dobrego przyktadu integracji potrzeb 
czlowieka z przyrod^ i krajobrazem (str. 248), tylko diatego, ze atrakcje wodne zaplanowano na 
rozbudowanych zbiornikach naturalnych. Autor sam pisze, ze inwestycja nie przewidywaia zadnych 
rozwi^zah energoaktywnych ani oszcz^dzaj^cych wod^.

4. Uwagi redakcyjne
Tekst jest napisany poprawnym I potoczystym j^zykiem, praca napisana jest w sposdb czytelny 

i klarowny. Spisy i przypisy skonstruowane s^ poprawnie.

Mam jedynie kilka drobnych uwag do strony redakcyjnej pracy:
• autor wielokrotnie uzywa wyrazu „itoid' w znaczeniu „liczba"
• oraz okreilenia „dedykowany" w znaczeniu „przeznaczony dia"
• w tekicie pojawiaj^ si^ drobne literdwki i bt^dy w wykresach kotowych (por. s. 129), ktdre 

dobrze byloby skorygowac przed ewentualn^ publikacj^.
• nazwy rozdziatdw warto byloby uprokid Skomplikowany j^zyk wcale nie jest bardziej 

naukowy (por. np.: „Wsp6^praca projektowa w zespoiach mterdyscyplir\arr)yrr) ogr)iwem 
r\owych kompetencji w warsztacie architekta^'}



5. Wniosek koncowy
Praca mgr inz. arch. Michata Leszczynskiego OD DEMIURGA DOTW6rCZEGO KOORDYNATORA. 

EWOLUGA WARSZTATU ARCHITEKTA PO 1995 r." jest zgodna z przyj^tymi standardami dia pracy 
doktorskie] w naukach technicznych, dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka. Rozprawa 
spetnia kryteria stawiane przed rozprawami doktorsktmi. Zawarte w recenzji uwagi ma]^ charakter 
poiemiczny i nie umniejszaj^ wysokiej oceny pracy. Praca prezentuje wysoki poziom naukowy, ktory 
nalezy docenid, szczegdinie bior^c pod uwag^, ze jest to praca oparta na praktyce projektowej.

Na specjalne docenienie zasluguje podj^ta przez doktoranta tematyka i prdba opracowania 
naukowej metody pisania o osi^gni^ciach projektowych. Bardzo cenne jest takze klarowne 
przedstawienie sposobu funkcjonowania wspdiczesnego biura architektonicznego oraz informacje 
0 zmianach w jego funkcjonowaniu nast^puj^cych wraz ze stopniem skomplikowania projektdw.

Praca bytaby niezwykie cenn^ lektur^ dIa studentow i studentek svydziatdw architektury.
W stopniu, ktdrego nie da si^ osi^gnqc w rzeczywistoki uczeini wyzszej, pozwolilaby im zrozumied, 
na czym polega praca w zawodzie. Dia tej grupy takze niezwykie cenne b^dzie poznanie realidw 
okresu transformacji, ktdry jest juz dia nich nieznanq przeszloklq. Z tego powodu dobrze byfoby, 
gdyby doktorant rozwazyt publikacjQ cz^ici pracy, po pewnym uproszczeniu, w postaci ksigzki 
popularnonaukowej sklerowanej do szerszego odbiorcy.

Stawiam wniosek o przyj^cie recenzowanej pracy jako rozprawy doktorskiej i dopuszczenie 
jej do publicznej obrony przed Rad^ Dyscypliny Naukowej Architektura I Urbanistyka Politechniki 
Gdahskiej. Chciatam ponadto zglosic jq do wyrdznienia jako przetomowq w kategorii rozpraw 
bazujgcych na pracach wtasnych architekta.


