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Oce na pra cy dok tor skiej
oraz do rob ku ar ty stycz ne go
mgr Na ta lii Pietruszewskiej
do ko na na w zwiàz ku z to czà cym si´ 
na Wy dzia le Projektowym
Aka de mii Sztuk Pi´k nych w Katowicach 
pro ce sem o nada nie ty tu ⌅u dok to ra
w dzie dzi nie Sztuk Pla stycz nych 
w dys cy pli nie Sztu ki Pi´k ne

Wil liam Ockham, mnich fran cisz kaƒ ski zmar⌅ w Mo na chium w cza sie straszliwej epi de mii d˝u my,

któ ra w po ⌅o wie XIV wie ku za bi ⌅a po ⌅o w´ miesz kaƒ ców Eu ro py, zbie ra jàc naj wi´k sze ˝ni wo w mia -

stach. Nie któ re z miast zo sta ⌅y wy lud nio ne do szcz´t nie. Ucie ka⌅ przed pa pie skà jurysdykcjà, a do -

pa d⌅a go czar na Êmierç w Ba wa rii.

Za pa mi´ ta ny zo sta⌅ dzi´ ki swo jej brzy twie. A nie cho dzi tu rzecz ja sna o na rz´ dzie bal wie rza.

Brzy twa Ockha ma jak po da je Wi ki pe dia „W me to dzie na uko wej [...] ma zna cze nie heu ry stycz ne,

tzn. jest u˝y tecz nym na rz´ dziem wspo ma ga jà cym two rze nie mo de li teo re tycz nych zja wisk oraz ogól -

nà wska zów kà po zwa la jà cà oce niç praw do po do bieƒ stwo te go, któ ra z do st´p nych teo rii na uko wych

mo ̋ e oka zaç si´ bli˝ sza rze czy wi sto Êci w przy sz⌅o Êci.”

We wspó⌅ cze snej fi lo zo fii rów nie sku tecz nym i po le ca nà me to dà po st´ po wa nia jest re duk cja fe no -

me no lo gicz na. 

Mgr Na ta lia Pietruszewska je Êli na wet s⌅y sza ⌅a o tych na rz´ dziach, to z ca ⌅à pew no Êcià nie ro bi

z nich u˝yt ku. Do mo ro s⌅y pol ski fi lo zof  i cie ka wy ar ty sta, Sta ni s⌅aw Igna cy Wit kie wicz, w swo im

zna ko mi tym dra ma cie „Szew cy” ka ̋ e Pierw sze mu Cze lad ni ko wi cz´ sto po wta rzaç kwe st´: „Nie b´ -

dzie my ga daç nie po trzeb nych rze czy”. 

I tak, jak mo im zda niem, her ba ta nie sta je si´ si´ s⌅od sza od mie sza nia, nie mo g´ si´ oprzeç wra ̋ e -

niu, ˝e mgr Pietruszewska wie rzy jed nak w si ⌅´ spraw czà tej czynnoÊci. Cz´ ste po wta rza nie, czy taj:

cy to wa nie, ko goÊ czy cze goÊ, nie nie ma równie˝ zdol no Êci spraw czej. Po dob nie, me to da przed sta -

wia nia opi nii w to nie nie zno szà cym sprze ci wu jest efek tyw na tyl ko wte dy, gdy czy tel nik pra cy

doktorskiej na le ̋ y do nie ste ty zbyt jeszcze licz ne go gro na tych, któ rzy uzna jà, ˝e je Êli coÊ zo sta ⌅o

wydrukowane, zna czy mu si to byç praw da. 

SzeÊç dzie si´ cio cztero stro ni co we dzie ⌅o Na ta lii Pietruszewskiej w for ma cie zbli ̋ o nym do A5 po wie -

lo krot nej lek tu rze, po zo sta wia w czy tel ni ku (prof. Ma ciej Bu sze wicz) nie od par te wra ̋ e nie, ˝e po -

mie sza nie pól na któ rych sta ra si´ po ru szaç au tor ka nie tyl ko nie u⌅a twia per cep cji tek stu,

a na do da tek po zo sta wia czy tel ni ka w po czu ciu bez rad no Êci wo bec doÊç bez owoc nych po szu ki waƒ

au tor ki. Nie po ma ga jà tu ani licz ne cy ta ty i przy to cze nia z ró˝ nych êró de⌅ o ró˝ nej wia ry god no Êci,

nie po ma ga te˝ bo gac two an giel skie go s⌅ow nic twa, bar dzo nie kon se kwent nie przy ta cza ne go, raz

z pró bà do szu ka nia si´ pre cy zyj nych pol skich od po wied ni ków, po pa da jàc od cza su do cza su w se -

man tycz ne dy wa ga cje, kie dy in dziej po zo sta wio ne w tek Êcie bez t⌅u ma cze nia. (Dla przy k⌅a du patrz

tekst przed 13. nu me rem przy pi su na stro nie 46.).

S⌅o wo „in ter fejs” za war te w ty tu le po ja wia si´ wie lo krot nie w tre Êci pu bli ka cji. Ni gdzie jed nak nie

ma rze tel nej pró by zde fi nio wa nia te go czym jest to po j´ cie. Na stro nie 34. znaj du j´ najpierw coÊ,



co jest po nie kàd po etyc kà w formie próbà uj´ cia zja wi ska. Ma ⌅o traf ne i ca⌅ ko wi cie roz my te w war -

stwie zna cze nio wej. Cy tu j´: „In ter fejs jest me ta fo rà or ga ni za cji da nych; opi su je spo sób ma ni pu lo -

wa nia ni mi, czy li gra ma ty k´ dzia ⌅aƒ któ re u˝yt kow nik mo ̋ e wy ko naç, ale rów nie˝ opi su je

urzà dze nia wej Êcia i wyj Êcia.” Ko niec cy ta tu. W in nym miej scu czy ta my: „Mó wiàc w du ̋ ym uprosz -

cze niu, in ter fejs mo ̋ e my opi saç ja ko struk tu r´, któ ra umo˝ li wia jà ca ko mu ni ka cj´; za k⌅a da my

przy tym, ˝e za rów no nadaw cà, jak i od bior cà wia do mo Êci nie za wsze jest cz⌅o wiek, a przy naj mniej

nie bez po Êred nio”. Da lej au tor ka cy tu je in ne go au to ra wy ja Ênia jàc ja on, ten au tor, ro zu mie to, czym

jest ko mu ni ka cja. Na le ̋ y do mnie my waç, ˝e pa ni Pietruszewska po dzie la je go opi ni´. „W naj ogól -

niej szym sen sie ma my do czy nie nia z ko mu ni ka cjà za wsze wte dy, gdy je den sys tem (êró d⌅o) od dzia -

⌅u je na dru gi sys tem (cel) po przez ma ni pu la cj´ sym bo la mi (ko dem), któ re mo gà byç trans mi to wa ne

(nada wa ne) przez ka na⌅ ⌅à czà cy od bior c´ i nadaw c´”. (C. E. Osgo od, cyt. za: D. Mcqu ail, S. Win -

dahl Com mu ni ca tion Mo dels for the Stu dy of  Mass Com mu ni ca tions. No wy Jork 1993, s. 4.) 

Pod sta wo wà wa dà tej de fi ni cji jest, ˝e od no si si´ tyl ko do ko mu ni ka cji ma so wej, cze go Na ta lia

Pietruszewska nie za uwa ̋ y ⌅a.  Cz⌅o wiek, po dob nie jak in ne zwie rz´ ta od bie ra ko mu ni ka ty za po mo -

cà zmy s⌅ów i za po mo cà zmy s⌅ów rów nie˝ je wy sy ⌅a. Na sza wie dza na ten te mat jest jesz cze doÊç

ogra ni czo na. Za cy tu j´ Mic kie wi cza. Frag ment wier szy ka Przy ja cie le.

[...]

Le d wie Miesz ko wi by⌅ czas zmru ̋ yç oczy,

Zblad nàç, paÊç na twarz: a ju˝ niedê wiedê kro czy.

Tra fia na cia ⌅o, ma ca: jak trup le ̋ y;

Wà cha: a z te go za pa chu,

Któ ry móg⌅ byç skut kiem stra chu

Wno si, ˝e to nie bosz czyk i ˝e ju˝ nie Êwie ̋ y.

Wi´c mruk nàw szy ze wzgar dà od wra ca si´ w knie j´,

Bo niedê wiedê Li twin miàs nie Êwie ̋ ych nie je.

Wszel kie in ne for my ko mu ni ko wa nia sà two rem cy wi li za cji, nie za le˝ nie od te go w ja ki spo sób in -

for ma cja jest ko do wa na i w ja ki spo sób, i za po mo cà ja kie go zmy s⌅u jest od bie ra na. Kwe stià spor -

nà po zo sta je czy ko dy te ( j´ zy ki) do ty czà tyl ko ko mu ni ka cji mi´ dzy ludê mi, bez po Êred nio lub

na od le g⌅oÊç, za rów no w cza sie jak i prze strze ni; ty sià ce lat, ty sià ce ki lo me trów; czy równie˝ te˝ ko -

mu ni ka cji cz⌅o wiek – ma szy na, czy ma szy na – ma szy na. 

Czas si´ gnàç po s⌅ow nik Cam brid ge English Dictionary. 

Czy ta my:

in ter fa ce

* a con nec tion be twe en two pie ces of  elec tro nic equ ip ment, 

or be twe en a per son and a com pu ter:

My com pu ter has a ne twork in ter fa ce, which al lows me to get to other com pu ters.

The new ver sion of  the pro gram co mes with a much bet ter user in ter fa ce 

(= way of  sho wing in for ma tion to a user) than the ori gi nal.

** a si tu ation, way, or pla ce whe re two things co me to ge ther and af fect each other:

the in ter fa ce be twe en tech no lo gy and tra di tion

We ne ed a cle arer in ter fa ce be twe en ma na ge ment and the work for ce.

* po ⌅à cze nie mi´ dzy dwo ma urzà dze nia mi elek tro nicz ny mi 

al bo mi´ dzy cz⌅o wie kiem i kom pu te rem:

Mój kom pu ter ma sie cio wy in ter fejs, któ ry po zwa la do staç si´ do in ne go kom pu te ra.

No wa wer sja te go pro gra mu po sia da znacz nie lep szy in ter fejs u˝yt kow ni ka (= spo sób prze ka zy -

wa nia in for ma cji u˝yt kow ni ko wi) ni˝ pier wot na je go wer sja.

** sy tu acja, spo sób lub miej sce, gdzie dwie rze czy si´ spo ty ka jà i wp⌅y wa jà na sie bie wza jem nie:

wza jem ne re la cje mi´ dzy tech no lo già i tra dy cjà

Mu si my ja Êniej okre Êliç wza jem ne re la cje mi´ dzy kie row nic tem i pra cow ni ka mi.



Mam wra ̋ e nie, ˝e Pietruszewskà in te re su je je den, spe cy ficz ny ro dzaj in ter fej su. In ter fejs u˝yt kow -

ni ka i to je dy nie w aspek cie u˝y tej tam ty po gra fii. 

I nie po mo gà nie ustan ne od wo ⌅y wa nia si´ do norm ISO. Nie po mo ̋ e te˝ na zbyt cz´ ste po wo ⌅y wa -

nie si´ na opi nie i z⌅o te my Êli czyn nych u˝yt kow ni ków ty po gra fii czy pro jek tan tów graficznych.

Na przy k⌅ad: 

Krysz ta ⌅o wy kie lich, czy li druk po wi nien byç nie wi docz ny

(…) ksià˝ ka nie u˝yt ko wa na, za mkni´ ta, jest ko mu ni ka tem funk cjo nal nym, lecz nie funk cjo -

nu jà cym.

s⌅o wo dru ko wa ne, któ re go nie da si´ prze czy taç, jest pro duk tem bez sen sow nym.

Pra ca dok tor ska koƒ czy si´ ko lej nym cy ta tem za koƒ czo nym konkluzjà au tor stwa mgr Pietru-

szewskiej. „R. Lip ton we wst´ pie do ksià˝ ki The Prac ti cal Gu ide to In for ma tion De sign na pi sa ⌅a,

˝e wi´k szoÊç zna nych jej pro jek tan tów py ta nych o ró˝ ne istot ne kwe stie z dzie dzi ny pro jek to wa -

nia in for ma cji, któ rej ty po gra fia jest istot nym ele men tem, od po wia da: To za le ̋ y. Jest to w⌅a Êci -

wie je dy na s⌅usz na po sta wa, ja kà mo ̋ e przy jàç pro jek tant Êwia do my te go, jak skom pli ko wa nym

i wie lo aspek to wym pro ce sem jest czy ta nie”.

R´ ce opa da jà. I po co ten ca ⌅y trud? 

Te raz tro ch´ uwag do obiek tu z któ rym si´ spo ty kam oko uzbro jo ne ver sus za dru ko wa ny czar nà

far bà pa pier Mun ken, z⌅o ̋ o ny i pi´k nie zszy ty czar nà ni cià, opra wio ny w mi´k kà ok⌅ad k´ z ob wo -

lu tà. Kon trast bu du je z czar ne go bar wio ne go w ma sie pa pie ru wy klej ka. Ca ⌅oÊç ide al nie przy ci´ ta.

Nie je stem ty po gra fem, ale je dy nie jej u˝yt kow ni kiem w spo sób bier ny (czy ta nie) i czyn ny (pro jek -

to wa nie gra ficz ne i two rze nie tek stów w⌅a snych, jak ten choç by). Ko cham sta ro dru ki, mam ich spo -

ro, choç nie wszyst kie mo g´ czy taç ze zro zu mie niem tek stu. Gre ki i he braj skie go w ogó le nie czy tam.

Nie umiem. Z ra cji wie ku i wy kszta⌅ ce nia mam po j´ cie o ze cer skim rze mio Êle. Z wszyst kich rze -

mios⌅ wy ro s⌅ych w Êre dnio wie czu dru ka rze by li naj le piej i naj wszech stron niej wy kszta⌅ ce ni. Przy -

jaê ni li si´ z kró la mi i naj wy bit niej szy mi umy s⌅a mi swo ich cza sów. 

CoÊ si´ w tej ma te rii zmie ni ⌅o. 

Jesz cze sto sun ko wo nie daw no, sta ran noÊç i kunszt pra cy ze ce ra mo˝ na by ⌅o oce niç oglà da jàc zro -

bio ny przez przez nie go sk⌅ad. Jak by⌅ zwar ty, jak ju stu nek bu do wa⌅ for m´ blo ku. Ma ⌅o kto pa mi´ -

ta, ˝e drob ny ju stu nek by wa⌅ uzu pe⌅ nia ny dla pre cy zji i uro dy sk⌅a du pa ska mi cien kie go pa pie ru

wk⌅a da ny mi mi´ dzy czcion ki. 

Sk⌅ad elektroniczny, ca ⌅a kom pu te ro wa ty po gra fia, choç wy bu do wa na na ba zie na rz´ dzi kla sycz ne -

go ze cer stwa i edy tor stwa do star cza pro jek tan to wi ogrom ne mo˝ li wo Êci. By le tyl ko z nich ko rzy -

staç. 

Ksià˝ ka „Ro la ty po gra fii w pro jek to wa niu in ter fej sów” jest skrom na, za pro jek to wa na z wy czu ciem

wa gi i pro por cji, ciem niej sze ele men ty, pew ne dys kret ne choç moc ne gra ficz nie ele men ty na wi ga -

cji w for mie pio no wych wier szy ze strza⌅ ka mi wska zu jà cy mi miej sca w tek Êcie, ciem ne cy fer ki nu -

me rów przy pi sów, czar ne ni ci, wszyst ko to ro bi do bre wra ̋ e nie. 

Nie ste ty au tor ka nie ustrze g⌅a si´ b⌅´ dów. B⌅´ dy te do ty czà za rów no b⌅´ dy pro jek to wo -kon cep cyj -

ne oraz b⌅´ dy w sk⌅a dzie, wy ni ka jà ce z po Êpie chu i bra ku na le ̋ y tej sta ran no Êci. 

Po ko lei. 

Nie wie rzy ⌅em w⌅a snym oczom. Stro na przed ty tu ⌅o wa nie ró˝ ni si´ ni czym od stro ny ty tu ⌅o wej.

To samo przez to samo. Ty le w tej ksià ̋ ecz ce po tem s⌅ów o ro li wa˝ no Êci pre cy zji sku tecz no Êci czy -

tel no Êci ce lo wo Êci dzia ⌅aƒ, a tu na dzieƒ do bry coÊ ta kie go. Mam ta kie sa me na rz´ dzia co dok to -

rant ka, wi´c nie szcz´ dz´ tru du i spraw dzam czy aby si´ nie myl´. 

Dru gi wiersz ty tu ⌅u zarówno na ob wo lu cie i ok⌅ad ce ma 49,916 mm d⌅u go Êci.

Ta ki sam dru gi wiersz na stro nie 1 i 3 ma iden tycz nie, 48,506 mm d⌅u go Êci.

Ró˝ ni ca nie spe⌅ na pó⌅ to ra mi li me tra. Skàd ta ró˝ ni ca? Po co?

Przy oka zji oka zu je si´, ˝e na pis na grzbie cie ob wo lu ty i ok⌅ad ki jest zmniej sze niem na pi su z fron -

tu ob wo lu ty. Czy sto me cha nicz na czyn noÊç. Po co te hek to li try czar ne go atra men tu na te mat ty po -

gra fii, czy tel no Êci pi sma, psy cho fi zjo lo gii wi dze nia, ki lo me tro we przy pi sy na ten te mat (s. 23,



przy pis 2). Teo ria teo rià, a pro ste ska lo wa nie jest szyb kie i sku tecz ne. Kto by si´ ba wi⌅ w re gu la cje

Êwia te⌅ mi´ dzy zna ka mi. (Przy po mi nam o pa pier kach mi´ dzy czcion ka mi!)

Pierw szy wiersz tek stu ksià˝ ki koƒ czy si´ prze nie sie niem wy ra zu. Au tor ka tek stu i ze cer w jed nej

oso bie mo g⌅a by za dbaç o to, by by ⌅o to pe⌅ ne s⌅o wo. Na tej sa mej stro nie. Przy pi sy. Nie po trzeb nie

prze no szo ne s⌅o wa w cho rà giew ce. O ile le piej czy ta ⌅o by si´ ten drob ny tekst bez ko niecz no Êci,

z sy la bà w ustach, prze cho dziç do wier sza ni ̋ ej. Uwa ga ta do ty czy oczy wi Êcie ca⌅ej pu bli ka cji. 

Ge ne ral nie przy pi sy w tej ksià˝ ce to po ra˝ ka pro jek tan ta. Au tor ka no si ⌅a si´ z za mia rem umiesz -

cza nia przy pi sów na w⌅a Êci wej stro nie, klasyczne fo ot no tes. Roz miar kl´ ski mo˝ na oce niç oglà da jàc

stro ny 23 i 24. Z ca⌅à pewnoÊcià lepszym roz wià za niem by ⌅o by umiesz cza nie tre Êci przy pi sów w ob -

r´ bie roz k⌅a dów ki. Zresz tà spo so bów na ra dze nie so bie z d⌅u gi mi przy pi sa mi jest mnó stwo. 

Au tor ka pro jek tu mo g⌅a te˝ na mó wiç au tor k´ tek stu, by ta cz´Êç tre Êci przy pi su prze nio s⌅a do tek -

stu za sad ni cze go. Da ⌅o by si´ zro biç. 

Z⌅o te my Êli, nie uwzgl´d nio ne w spi sie tre Êci. 

Funk cja za pew ne bar dziej perswazyjna ni˝ in for ma cyj na, wszak sà cytatami wy j´ ty mi doÊç

arbitralnie, z tek stu za sad ni cze go. Trzy nast ka jest dla dok to rant ki pe cho wa. Z⌅o ta myÊl na tej stro -

nie nie tyl ko jest w cu dzy s⌅o wie, za koƒ czo na cy fer kà przy pi su, z re fe ren cjà za pew ne do po przed -

niej stro ny, ale rów nie˝ krop kà w gór nej frak cji po mniej szo nej. I pew nie prze bu dzi⌅ si´ cho chlik

dru kar ski, bo za mkni´ cie cu dzy s⌅o wu jest, o dzi wo, w gór nej frakcji od wró co nej. Tak po pol sku si´

nie pi sze. My Êl´ rów nie˝, ˝e je den typ wy ró˝ nieƒ w z⌅o tych my Êlach w for mie pod kre Êle nia by wy -

star czy⌅. 

Sta re ⌅a ciƒ skie przy s⌅o wie mó wi: Di sci mus qu am diu vi vi mus. Wie rzàc w praw dzi woÊç tej mak sy -

my i ufa jàc w dal szy roz wój ta len tów mgr Na ta lii Pietruszewskiej, pa mi´ ta jàc o in te re su jà cym i spo -

rym ju˝ do rob ku ja ko pro jek tant ki na pa pier i na szk⌅o, oce niam jej pra c´ dok tor skà za do brà

z mi nu sem. 

Re ko men du j´ Wy dzia ⌅o wi Pro jek to we mu Aka de mii Sztuk Pi´k nych w Katowicach przy zna nie pa -

ni mgr Na ta lii Pietruszewskiej stop nia dok to ra w dzie dzi nie Sztuk Pla stycz nych w dys cy pli nie Sztu -

ki Pi´k ne.

prof. Ma ciej Bu sze wicz

War sza wa, 1 kwiet nia 2017

p. s.

Ma te ria ⌅y w for mie elek tro nicz nej otrzy ma ⌅em na dwóch dys kach DVD.

Po ni ̋ ej ich opis.

DVD Pietruszewska za war toÊç 78 200 832 by tes (78,2 MB on disk)

Po jem noÊç dys ku 4,7 GB (5 046 586 573 by tes)

Ozna cza to wy ko rzy sta nie dys ku w 1,549578727498429%

DVD Pietruszewska_2 za war toÊç 1 875 968 by tes (1,9 MB on disk)

Po jem noÊç dys ku 4,7 GB (5 046 586 573 by tes)

Ozna cza to wy ko rzy sta nie dys ku w 0,037173007395468%

Dla cze go na 2 dys kach?

Dla cze go do ku ment: wy kaz_osia gniec_pie tru szew ska. pdf

jest iden tycz ny z do ku men tem: port fo lio_pie tru szew ska. pdf


