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Karta przedmiotu 
 

Nazwa i kod przedmiotu 
 

Dziedzictwo kultury w Polsce: obiekty, wartości, interpretacje 
Kierunek studiów 
 

-------------------- 
Data rozpoczęcia studiów 
 

październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu 
 

2020/2021 
 

Poziom kształcenia 
 

II stopnia Grupa zajęć 
 

z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych 

Forma studiów 
 

stacjonarne Sposób realizacji 
 

na uczelni 

Rok studiów 
 

------------------ Język wykładowy 
 

polski 
 
 

Semestr studiów 
 

------------------ Liczba punktów ECTS 
 

2.0 

Profil kształcenia 
 

Ogólnoakademicki/praktyczny Forma zaliczenia 
 

zaliczenie 

Jednostka prowadząca 
 

Katedra Budownictwa i Inżynierii Materiałowej WILiŚ 

Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 
 

Odpowiedzialny za przedmiot 
 

Dr inż. Waldemar Affelt 

Prowadzący zajęcia z przedmiotu 
 

Dr inż. Waldemar Affelt 
 

Formy zajęć  
 i metody nauczania 
 

Forma zajęć 
 

Wykład 
 

Ćwiczenia 
 

Laboratoriu
m 

Projekt 
 

Seminarium 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin zajęć 
 

30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0 
 

Aktywność studenta  
 i liczba godzin pracy 
 

Aktywność studenta 
 

Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów 
 

Udział w 
konsultacjach 
 

Praca własna 
studenta 
 

RAZEM 
 

Liczba godzin pracy 
studenta 
 

30 2.0 18.0 50 

Cel przedmiotu 
 

Rozszerzenie zasobu wiedzy studenta o zagadnienia z pogranicza profesji inżyniera budownictwa / 
środowiska oraz szeroko rozumianej heritologii, czyli wielodyscyplinarnej nauki humanistyczno-społeczno-
ekonomicznej o istocie dziedzictwa kultury i sposobach jego zachowania dla przyszłych pokoleń. 
 

Efekty uczenia się  
przedmiotu 
 

Efekt kierunkowy 
 

Efekt z przedmiotu 
 

Sposób weryfikacji i oceny efektu 
 

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych 
lub prawnych do rozwiązywania 
problemów 

Potrafi zastosować wiedzę 
zabytkoznawczą i 
konserwatorską do spraw 
zawodowych dotyczących  
budynków, budowli i miejsc 
historycznych. 

Końcowe kolokwium – test wyboru 
 

[K7_K71] potrafi wyjaśnić 
potrzebę korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym 

Potrafi zinterpretować, wyjaśnić i 
uzasadnić wartości budynków, 
budowli i miejsc historycznych w 
zawodowych kontaktach z 
właścicielem, klientem lub 
urzędnikiem służb ochrony 
zabytków.    

Końcowe kolokwium – test wyboru 
 

[K7_W71] ma wiedzę ogólną w 
zakresie nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych 
obejmującą ich podstawy i 
zastosowania 

Posiada wiedzę ogólną o 
problematyce dziedzictwa 
kulturowego w praktyce 
utrzymania lub rewitalizacji 
obiektów zabytkowych.  

Końcowe kolokwium – test wyboru 
 

 

Treści przedmiotu 
 

1. Klasyfikacja dóbr kultury i ich wartości: dziedzictwo, zabytek, ochrona. 
2. Pomniki Historii (118 obiektów, zespołów obiektów i miejsc zabytkowych). 
3. Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce (16 miejsc i lokalizacji). 
4. „Stocznia Gdańska – miejsce narodzin Solidarności i symbol upadku żelaznej kurtyny w Europie” 

– wniosek o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
5. Zabytkowy Most przez Wisłę w Tczewie: problem interpretacji wartości. 
6. Zabytki techniki w Polsce: konserwacja a rewitalizacja. 
7. Treści detalu architektonicznego Politechniki Gdańskiej AD 1904. 
8. Niematerialne dobra kultury w Polsce (38 wpisów na Listę). 
9. Koncepcje krajobrazu kulturowego i środowiska historycznego w rewitalizacji. 
10. Miasto Gdynia – perła polskiego modernizmu na Listę UNESCO! 

 

Wymagania wstępne  
i dodatkowe 
 

Brak wymagań wstępnych 
 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów uczenia się 
 

Sposób oceniania (składowe) 
 

Próg zaliczeniowy 
 

Składowa oceny końcowej 
 

Aktywność podczas zajęć oraz 
kolokwium końcowe 

50% sumy punktów możliwych do 
uzyskania 

Bonusy aktywności + ocena z 
kolokwium końcowego 

 

Zalecana lista lektur 
 

Podstawowa lista lektur 
 

Affelt W., Fin de siècle symbolizmu, czyli Semantyczny urok detalu 
architektonicznego pierwszych budynków Politechniki Gdańskiej [w:], 
Maria Roguska (red.), Dziedzictwo na nowo odkrywane: detal 
architektoniczny 1850-1939, Hereditas 2015, s.  379-430.  
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Affelt W., TECHNITAS. Konteksty dziedzictwa kulturowego techniki, 
Muzeum Górnictwa Węglowego, Zabrze 2015. 
Kwaśniewska A. (red.), Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza 
Wschodniego, Uniwersytet Gdański, 2017.  
Parma Ch., Polska. Pomniki historii, Parma Press, 2017. 
Parma Ch., Polska. Światowe Dziedzictwo UNESCO, Parma Press, 
2019. 
Sołtysik M., Gdynia: miasto dwudziestolecia międzywojennego : 
urbanistyka i architektura, PWN, Warszawa 1993. 
Trzeciak A., Stocznia Gdańska Miejsca Ludzie Historie, ECS, Gdańsk 
2020. 
 

Uzupełniająca lista lektur 
 

Affelt W., Błyskosz T., Gawlicki M., Szmygin B., Studium wyboru form 
ochrony konserwatorskiej terenów i obiektów postoczniowych w 
Gdańsku, PKN ICOMOS 2015. 
Affelt W., Most nad mostami, Spotkania z Zabytkami, nr 11/12 2010, s. 
23-29. 
Fleischer M., Teoria kultury i komunikacji, Dolnośląska Szkoła Wyższa 
Edukacji TWP, Wrocław 2002. 
 

Adresy eZasobów 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_historii 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_%C5%9Bwiatowego_dziedzictwa_U
NESCO_w_Polsce 
https://www.gdansk.pl/wiadomosci/stocznia-gdanska-lista-swiatowego-
dziedzictwa-unesco,a,165597 
https://mlodemiasto.files.wordpress.com/2015/08/icomos.pdf 
https://ecs.gda.pl/library/File/nauka/e-
booki/Historia_Stoczni_Gdanskiej.pdf 
https://www.dawnytczew.pl/pl/architektura/125-mosty.html 
http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Krajowa_inwenta
ryzacja/Krajowa_lista_NDK/ 
http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Rekomendacje/rekom
enkrajobraz.pdf 

Przykładowe zagadnienia/  
przykładowe pytania/  
realizowane zadania 
 

1. Czym różni się zabytek od dobra kultury? 
2. Czym różni się dziedzictwo kultury od dziedzictwa kulturowego? 
3. Czy Pomnik Historii jest obiektem ruchomym, nieruchomym, czy po prostu miejscem? 
4. Jakie narracje heritologiczne są możliwe na terenie Stoczni Gdańskiej? 
5. Na czym polega konflikt między starostą tczewskim a Pomorskim WKZ? 
6. Na czym polega konflikt między rewitalizacją a konserwacją dziedzictwa techniki? 
7. Co jest podstawą dekorum pierwszych budynków politechniki w Gdańsku? 
8. Czy zawód inżyniera zawiera elementy dziedzictwa niematerialnego? 
9. Jaka jest różnica w podejściu krajobrazowym a środowiskowym rewitalizacji? 
10. Ile odmian/faz modernizmu można odnaleźć w architekturze Gdyni?    

 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 
 

Nie dotyczy 
 

 


