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(Re)creating Historical Towns and Cities: Nation, Politics, 
Society in post-1914 Urban Restorations –  
Introduction to Programme 

In the first days of World War I, European towns and cities on the Western and Eastern front 
faced unprecedented threat to their architecture and historical landscape: the modern war. Between 
7th and 22nd August 1914, German troops plundered and burned down the historical core of Kalisz, 
an industrial town on the borders of the former Polish Kingdom under the Russian rule. Dramatic de-
struction of Kalisz, were more than 400 buildings, including the recently constructed town hall and the 
municipal theatre were set on fire after being plundered – became an epitome of the wartime atrocity 
in the international media. The ruins of this town, known as the oldest Polish settlement (mentioned 
in Roman sources from the second century A.D.), very quickly became a ground for reconstruction 
and modernisation by means of urban and architectural projects. The 1915-6 competition, organized 
by the Warsaw Circle of Architects, was aimed to attract the attention of the Polish architectural scene 
so as to address the problems of the future urban structure of Kalisz, and to design a project of histori-
cal recreation of its medieval core. Along with projects and legal regulations issued by German Occu-
pationary Administration in the Congress Kingdom, these studies played a crucial role in the post-war 
reconstruction of the town in modern, but also “national” forms to shape “Polish” identity of Kalisz – 
concieved to be the oldest town in Poland. An analysis of initiatives up to 1918, such as municipal pro-
jects and endeavours, introduction of German-based building laws, or discussions concerning the 1800 
style in Kalisz, supplies evidence of political competition behind the proposed architectural and urban 
renderings of the town, with German and Polish visions of history as the main rival ideas. But the dif-
ficult process of reconstruction in the 1920s and 1930s also involved a complicated network of legal 
issues, political ambitions and competing ideas as well as problems of social, ethnical and class-related 
nature. Incoherent and unfinished projects, the uncertain issues of the national style to be introduced 
and goals to make the restored town also a modern one – with proper infrastructure, communication 
and sanitation – provide the main pieces of evidence of the Kalisz reconstruction period, where the 
cases of the new town hall and the theatre constitute material for broad case studies. 

Kalisz, given here as a starting point, an example of a case study, or an inspiration, also illustrates 
the concept of an interesting historical project of shaping identity through architecture and urban-
ism. Restoration of European towns and cities destroyed between 1914-1918, seen as an architectural, 
political or social network of projects and policies will be the focus of this conference. The organisers 
invited architecture, urbanism and preservation movement historians to send their submissions exam-
ining how WWI impacted the historical urban landscape in Europe and how it changed the role of 
preservation and historical reconstruction in theory and practice. Papers aiming to explore new fields 
of studies, research questions, case studies and nation-oriented, identity architecture and planning as 
tools in restoration of historical towns and cities in Europe in local, state and broad European contexts 
are to be presented. 

( O D ) B U D O WA  M I A S T A  H I S T O R Y C Z N E G O  –  K O N F E R E N C J A  M I Ę D Z Y N A R O D O WA
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The key issues of our Symposium are:

 – Conservation/preservation movement theories and their impact on renovation and post-WWI 
reconstruction of historical towns and cities in Europe in legal, theoretical and practical issues.

 – Postwar reconstructions – were they crucial to social, cultural and national narratives of in-
dustrial, nation-based societies? How social actors of restoration: urban planners, preserva-
tionists, architects, authorities and citizens negotiated the reconstruction schemes and their 
implementation?

 – Shaping history: new identities. Urban reconstruction and architecture as a tools of modern, 
nation-based policies. How did historical narrative and national politics shaped the improved 
historical towns and cities? What kind of history/national stereotype was introduced through 
architectural narratives? How space of reconstructed cities was a matter for nation-based poli-
cies, like in case studies on orthodox churches in the interwar Poland?

 – Reconstruction of Kalisz after the August 1914: mapping the field, discussing histories, sourc-
es, spatial narratives of the middle-sized Polish “ideal” town of the 1920 s. 

 – How interwar experiences impacted post World War II reconstructions and urban planning  
in historical areas?

Makary Górzyński

( R E ) C R E A T I N G  H I S T O R I C A L  T O W N S  A N D  C I T I E S  –  I N T E R N A T I O N A L  C O N F E R E N C E
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(Od)budowa miasta historycznego: naród, polityka, 
społeczeństwo a rekonstrukcje ośrodków zniszczonych  
w czasie I wojny światowej – wprowadzenie do programu

Już w pierwszych dniach I wojny światowej europejskie miasta, zarówno na froncie zachodnim, 
jak i wschodnim, stanęły przed masowym zagrożeniem zniszczenia ich architektury i krajobrazu histo-
rycznego, jakim okazała się być wojna nowoczesna. Między 7 a 22 sierpnia 1914 roku niemieckie od-
działy wojskowe splądrowały i wypaliły historyczne centrum Kalisza, wówczas nadgranicznego, prze-
mysłowego miasta w dawnym Królestwie Polskim pod rosyjskimi rządami. Dramatyczne zburzenie 
Kalisza, gdzie zniszczeniu uległo ponad 400 budynków, w tym nowe gmachy ratusza i teatru miejskie-
go, stało się w międzynarodowej propagandzie symbolem zbrodni wojennej. Ruiny miasta, uważanego 
za najstarsze w Polsce, bardzo szybko stały się przestrzenią, w której projektowano wizje rekonstrukcji  
i modernizacji poprzez architekturę. Konkurs z 1916 roku, zorganizowany pod auspicjami Koła Archi-
tektów w Warszawie, miał zgromadzić polską scenę architektoniczną w celu rozwiązania problemów 
przyszłego kształtu Kalisza, w tym zaprojektowania odbudowy jego średniowiecznego rdzenia urbani-
stycznego. Studia z tego czasu wraz z projektami, koncepcjami i prawodawstwem niemieckiej admi-
nistracji okupacyjnej były kluczowe dla powojennej rekonstrukcji miasta w nowoczesnych formach, 
niepozbawionych jednak wątku „stylu narodowego”, celem stworzenia „polskiej” tożsamości miasta. 
Analizy inicjatyw z okresu wojny światowej, projektów, niemieckiej ustawy budowlanej dla Kalisza, czy 
też dyskusji o jego architekturze w kontekście tzw. „stylu 1800” świadczą o istotnej, politycznej rywali-
zacji, toczącej się w tle wizualizacji nowego kształtu miasta pomiędzy polskimi i niemieckimi adwersa-
rzami. Sam zaś trudny proces odbudowy Kalisza w latach międzywojennych stanowił skomplikowaną 
sieć aspektów prawnych, ambicji politycznych i konkurujących pomysłów w sferze społecznej, etnicz-
nej i klasowej. Nieukończone zamierzenia, niejasne kategorie „stylu narodowego” i zamysły moderniza-
cji miasta nad Prosną w nowych realiach – z budową nowoczesnej infrastruktury, sieci komunikacyjnej 
i sanitarnej – wydają się być głównymi zagadnieniami tego czasu, gdzie nowe gmachy ratusza i teatru 
mogą dostarczyć materiału do wyczerpujących studiów przypadku. 

Kalisz w procesach odbudowy, widziany jako punkt wyjścia, case study czy też inspiracja, może 
też być postrzegany jako interesujący projekt budowania tożsamości historycznej poprzez architekturę i 
urbanistykę. Odbudowa/rekonstrukcja miast europejskich, zniszczonych między 1914 a 1918 rokiem, 
widziana jako sieć problemów, działań i strategii architektonicznych, politycznych czy społecznych jest 
tematem konferencji. Organizatorzy zaprosili historyków sztuki, architektury, urbanistyki czy konser-
watorów zabytków i teoretyków konserwacji do udziału w sympozjum i nadesłania propozycji, podej-
mujących pytania o to, jak I wojna światowa wpłynęła na krajobraz historyczny miast Europy i zmie-
niła status konserwacji miast i zabytów. Zapraszamy do wysłuchania wystąpień, których celem będą 
zarówno interdyscyplinarne perspektywy badawcze, studia przypadku, analiza „narodotwórczej” archi-
tektury konstruującej narodowe tożsamości, czy też dyskusja nad polityką planowania urbanistycznego 
i odbudowy miast Polski i Europy w lokalnych, krajowych czy szerokich kontekstach. 

( O D ) B U D O WA  M I A S T A  H I S T O R Y C Z N E G O  –  K O N F E R E N C J A  M I Ę D Z Y N A R O D O WA
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Główne zagadnienia tematyczne sympozjum: 

 – Teorie konserwatorskie i ich wpływ na odbudowę miast zniszczonych w czasie I wojny świato-
wej w aspektach prawnych, teoretycznych, praktycznych.

 – Międzywojenne odbudowy miast i ich znaczenie dla społecznych, kulturowych czy narodo-
wych dyskursów państw narodowych w Europie 1918-1939. Jak planiści, obrońcy zabytków, 
konserwatorzy, władze, obywatele negocjowali, kształtowali projekty i realia odbudowy? 

 – Kreując historię: nowe tożsamości. Rekonstrukcja miast jako narzędzie nowoczesnych działań 
państwa narodowego w sferze świadomości. Jak narracja historyczna została „poparta” „histo-
ryczną architekturą”? Jak poprawiano, a może wymyślano historię poprzez praktyki architek-
tury? Jakie wizje historyczne promowano i dla kogo? Jak przestrzeń przekształcanych, odbu-
dowywanych miast była przedmiotem polityk państwowych, jak w przypadku losów cerkwi 
prawosławnych w międzywojennej Polsce?

 – Odbudowa Kalisza po wydarzeniach sierpnia 1914 roku: stan badań, problemy i perspekty-
wy badawcze, przegląd źródeł, dyskusja nad Kaliszem jako „idealną” wizją „polskiego miasta”, 
stworzoną na miejscu spalonego śródmieścia w latach 1920-tych.

 – Jak międzywojenne doświadczenia wpłynęły na procesy odbudowy miast historycznych po  
II wojnie światowej? 

Makary Górzyński

( R E ) C R E A T I N G  H I S T O R I C A L  T O W N S  A N D  C I T I E S  –  I N T E R N A T I O N A L  C O N F E R E N C E
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16 APRIL 2015 / 16 KWIETNIA 2015

9:00–10:00  – rejestracja uczestników / registration / hall główny / main hall

OTWARCIE KONFERENCJI / CONFERENCE OPENING / sala/room E236

10:00  Official greetings of prof. UAM dr hab. PIOTR ŁUSZCZYKIEWICZ, Dean of the 
Adam Mickiewicz University in Kalisz and prof. UWr. KRZYSZTOF WALCZAK, the 
KTPN Society President; Powitania i rozpoczęcie konferencji, powiatanie uczestników 
przez prof. dr hab Piotra Łuszczykiewicza, dziekana UAM w Kaliszu oraz prof. UWr 
Krzysztofa Walczaka, prezesa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

10:15–10:30 – Introduction / Wprowadzenie: MAKARY GÓRZYŃSKI, Institute of Art History, 
University of Warsaw, (Re)creating Historical Towns and Cities: Nation, Politics, So-
ciety / (Od)budowa miasta historycznego: naród, polityka, społeczeństwo

10:30–10:45 – Information / Informacja: BEATE STÖRTKUHL, Bundesinstitut für Kultur und 
Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Oldenburg, Apologeten der Vernich-
tung oder „Kunstschützer“? Kunsthistoriker der Mittelmächte im Ersten Weltkrieg / 
Apologeci zniszczenia czy „ochroniarze sztuki“? Historycy sztuki z Państw centralnych  
w I wojnie światowej – informacja na temat projektu badawczego

SESSION I / SESJA I (10:50-13:10, ROOM/SALA: E 236)

(RE)CREATION OF HISTORICAL TOWNS AND CITIES IN EUROPE AFTER 1914: 
MAPPING THE FIELD / (OD)BUDOWA MIAST HISTORYCZNYCH W EUROPIE PO 1914: 
OBSZARY BADAWCZE 
Chair / Prowadzący: prof. Jan Salm

10:50–11:10 – PIERRE PURSEIGLE Rebuilding European Lives. The reconstitution of urban commu-
nities in interwar France and Belgium (1914-1939) 

11:10–11:30 – ROBERT BORN French debates on reconstruction between 1914 and 1918 and their dis-
semination in South-Eastern Europe 

11:30–11:50 – COFFEE BREAK / PRZERWA KAWOWA 

11:50–12:10 – PETER MARTYN Contrasting and Drawing Parallels from methods adopted in Rebuild-
ing Historic Urban Areas in Belgium & région Nord/Pas-de-Calais after the First World War

12:10–12:30 – PAWEŁ DETTLOFF Problem odbudowy historycznych miast zniszczonych w czasie  
I wojny światowej w Polsce w kontekście ówczesnej teorii i praktyki 

12:30–12:50 – JAKUB LEWICKI Projekty odbudowy miast Galicji jako źródło nowoczesnej teorii urba-
nistycznej w Europie Środkowej 

12:50–13:10 – DISCUSSION/DYSKUSJA

13:15–14:15 – LUNCH BREAK / PRZERWA OBIADOWA 

( O D ) B U D O WA  M I A S T A  H I S T O R Y C Z N E G O  –  K O N F E R E N C J A  M I Ę D Z Y N A R O D O WA
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SESSION II (14:15-15:40, ROOM/SALA: E 236)

NATION, POLITICS, SOCIETY: CASE STUDIES OF POST 1914 RECONSTRUCTIONS (1)
NARÓD, POLITYKA, SPOŁECZEŃSTWO: ANALIZY PRZYKŁADÓW ODBUDOWY PO 
1914 (1)
Chair / Prowadzący: prof. Agnieszka Zabłocka-Kos

14:15–14:35 – ANNA TEJSZERSKA Styl narodowy w odbudowie Polski po I wojnie światowej – teoria 
i praktyka 

14:35–14:55 – MAREK CZAPELSKI Odbudowa polskiego miasteczka we wschodnich województwach 
II RP – między solidarystyczną wizją a elitarną kolonią

14:55–15:15 – ŁUKASZ FASZCZA Rada Główna Opiekuńcza wobec problematyki odbudowy miast 
polskich w okresie 1916 – 1918 

15:15–15:40 – DISCUSSION/DYSKUSJA

SESSION III (15:40-17:00, ROOM/SALA: E 236) 

RECONSTRUCTION OF KALISZ AFTER THE AUGUST OF 1914: SOURCES & MATE-
RIALS ODBUDOWA KALISZA PO SIERPNIU 1914: ŻRÓDŁA I MATERIAŁY
Chair / Prowadzący: prof. Krzysztof Walczak

15:40–16:00 – MONIKA SOBCZAK WALIŚ, MAŁGORZATA POPIOŁEK Prezentacja materia-
łów źródłowych związanych z odbudową Kalisza po sierpniu 1914 

16:00–16:20 – MAŁGORZATA PASZYN Konkurs 1915 na odbudowę kaliskiej starówki jego miejsce  
w dziejach konkursów architektonicznych na ziemiach polskich 

16:20–16:40 – JOANNA BRUŚ-KOSIŃSKA Kalisz architectural environment in the process of rebuil-
ding the city after 1914 / Środowisko architektoniczne Kalisza w procesie odbudowy miasta 
po 1914 

16:40–17:00 – DISCUSSION/DYSKUSJA

17:00–17:15 – COFFEE BREAK

Circa 17:20-18:45 GUIDED TOUR THROUGH KALISZ INTERWAR OLD TOWN / SPACER 
PO MIĘDZYWOJENNYM ŚRÓDMIEŚCIU KALISZA

Circa 19:00 –  Dinner / Kolacja (with invitation for the Speakers and Comitees / z zaproszeniami dla uczest-
ników i organizatorów)

( R E ) C R E A T I N G  H I S T O R I C A L  T O W N S  A N D  C I T I E S  –  I N T E R N A T I O N A L  C O N F E R E N C E
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________________________________________________ SESSION I / SESJA I

10:50–11:10 
PIERRE PURSEIGLE 
Yale University & University of Warwick / Uniwersytet Yale, Uniwersytet Warwick

Rebuilding European Lives. The reconstitution of urban communities in interwar France and Bel-
gium (1914-1939) / Odbudowując życie w Europie. Przekształcenie społeczności miejskich w mię-
dzywojennej Francji i Belgii (1914-1939)

The First World War transformed many French and Belgian towns and cities into industrial bat-
tlefields. As armies fought their way through the continental landscape, the conflict inflicted unprece-
dented levels of destruction upon urbanized Europe. In 1914-1918, Rheims, Verdun, Ypres, Louvain 
and scores of other towns along the Western Front came to encapsulate the nature and meaning of the 
war. This paper proposes to shed new light on the reconstruction of these regions to analyse the rebu-
ilding of European lives in the wake of the conflict. It will thus consider the possibility of an urban 
history of the transition from war to peace. Based on a longitudinal study of communities affected by 
military operations on the battlefields of France, it will reveal some of the critical implications of the 
prosecution of “total war” in Europe. Mobilizing a wide range of primary sources, this paper will depart 
from traditionally state-centred and technical accounts to combine social, urban, environmental and 
transnational perspectives on the reconstruction and demobilization of belligerent societies. A series  
of local case-studies will underpin its analysis. 

This paper will place the process of material reconstruction into its social, cultural and political 
context, for the challenges it raised were not merely technical and logistical. While it required an unpre-
cedented mobilization of technical expertise and financial resources, the reconstruction also entailed 
the reconstitution of family life, of professional communities, and market relations; of all the forms of 
communal life that material infrastructures were meant to support. This paper will strive to approach 
both the materiality and the discursive dimensions of the process to offer a cultural history of the re-
construction. Predicated upon the capacity of belligerent societies to come to terms with the immediate 
past, to deal with the critical emergencies of the present, and to project themselves into the future, the 
reconstruction cannot be exclusively analysed in terms of the essential material, human, and organiza-
tional mobilization. The paper will thus show how the reconstruction mobilized imaginations as well 
as resources. In the context of post-war cultural demobilization, the reconstruction was indeed one  
of the ways in which nations ascribed meaning and validate their wartime sacrifices.

The analysis of local and national sources also reveals another defining feature of the reconstruc-
tion: its transnational dimensions. Indeed, the paper will demonstrate the extent to which the recon-
struction was supported by a range of networks and organizations which operated across national bo-
undaries. These initiatives can be traced back to wartime relief operations, organized in Allied as well 
as neutral countries. American cities often functioned as critical nodes in these transnational philan-
thropic networks. The paper will therefore focus on a few prominent philanthropists like Anne Mor-
gan, urban planners like G. B. Ford, and organizations like the Carnegie Endowment for International 
Peace or the Rockefeller Foundation. Their particular outlook led them to support other transnational 
initiatives and organizations like the International Garden Cities and Town Planning Association.

( O D ) B U D O WA  M I A S T A  H I S T O R Y C Z N E G O  –  K O N F E R E N C J A  M I Ę D Z Y N A R O D O WA
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* * *
Pierwsza wojna światowa przekształciła wiele francuskich i belgijskich miast w uprzemysłowione 

pola bitwy. Wraz z postępem wojsk na kontynentalnych frontach, konflikt powodował niespotykane 
zniszczenia w zurbanizowanej Europie. W latach 1914-1918 Reims, Verdun, Ypres, Louvain i wiele 
innych miast wzdłuż frontu zachodniego bezpośrednio doświadczyły charakteru wojny. Niniejszy re-
ferat to propozycja ujrzenia odbudowy tych regionów w nowym świetle, w celu analizy przekształceń 
europejskich modeli życia podczas konfliktu. A zatem, mowa o propozycji napisania historii obszarów 
zurbanizowanych w realiach przechodzenia od wojny do pokoju. Wykorzystując przekrojowe studium 
społeczności doświadczonych operacjami wojskowymi we Francji, prezentacja ujawni niektóre z prze-
łomowych implikacji potępienia „wojny totalnej” w Europie. Używając szerokiej gamy źródeł, refe-
rat połączy społeczne, miejskie, środowiskowe i ponadnarodowe perspektywy dotyczące odbudowy  
i demobilizacji społeczeństw w stanie wojny, odchodząc tym samym od podejść badawczych skoncen-
trowanych na państwie czy samej technologii. Podbudowę dla tego argumentu stanowią liczne studia 
przypadku. 

Referat umieści materialną odbudowę w społecznych, kulturowych i politycznych kontekstach, 
gdyż wyzwania tego procesu nie były jedynie natury technicznej czy logistycznej. Wymagając bezprece-
densowej mobilizacji technicznych i finansowych zasobów, odbudowa pociągnęła za sobą również prze-
kształcenie życia rodzinnego, zawodowego, jak i stosunków rynkowych, słowem wszelakich form życia 
wspólnotowego, opartego na materialnej infrastrukturze. Wystąpienie sięgnie zarówno po materialne, 
jak i dyskursywne wymiary tego procesu, aby zaproponować widzenie odbudowy w perspektywie hi-
storii kultury. Odbudowa powojenna, opierająć się na zdolności walczących stron do uporządkowania 
niedawnej przeszłości, odpowiedzi na wyzwania współczesności i potrzeby projektowania przyszłości, 
nie może być analizowana wyłącznie w kategoriach mobilizacji materiałów, zasobów ludzkich i zdol-
ności organizacyjnych. Stąd referat ma pokazać jak rekonstrukcja zmobilizowała zarówno zasoby, jak  
i sferę wyobraźni. W kontekście powojennej demobilizacji kulturowej, rekonstrukcja niewątpliwie była 
jednym ze sposobów, w jaki narody przekształcały znaczenia i uprawamacniały wojenne poświęcenia.

Analiza źródeł w perspektywie lokalnej i narodowej odsłania jeszcze jeden istotny rys odbudowy: 
jej ponadnarodowe wymiary. Wystąpienie przedstawi zakres w jakim odbudowa była wspierana przez 
szereg sieci i organizacji działających w przestrzeni międzynarodowej. Źródeł tych inicjatyw możemy 
szukać w akcjach pomocy wojennej, organizowanych zarówno przez aliantów jak i kraje neutralne. 
Miasta amerykańskie często funkcjonowały w tych ponadnarodowych operacjach filantropoijnych jako 
kluczowe węzły. Referat skupi się na kilku najważniejszych filantropach takich jak Anne Morgan, urba-
nistach w rodzaju G. B. Forda, czy organizacjach takich jak Fundacja Carnegie dla Międzynarodowego 
Pokoju, czy Fundacja Rockefellera. Ich międzynarodowa działalność była związana z innymi inicjaty-
wami, takimi jak Międzynarodowy Ruch Miast Ogrodów czy Stowarzyszenie Planowania Miast. 

Notes / Notatki
______________________________________________________________________________________________
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11:10–11:30
ROBERT BORN 
GWZO, Universität Leipzig / Uniwersytet w Lipsku

French debates on reconstruction between 1914 and 1918 and their dissemination in South-Eastern 
Europe / Francuskie debaty o odbudowie między 1914 a 1918 rokiem i ich rozpowszechnienie  
w południowo-wschodniej Europie

The question as to how towns and villages heavily destroyed by warfare were to be reconstructed 
appropriately arose already during the early years of World War I and was the subject of controver-
sial debates among virtually all parties involved in the conflict. This applied especially to the situation  
in France, as will be shown in this paper. There, the debate was characterized by polar opposites. As 
early as 1915, the publication Comment reconstruire nos cités détruites? by urbanists such as Donat Al-
fred Agache, Jean Auburtin and Georges Redont argued in favour of an industrialized rebuilding pro-
gramme taking the formal repertoire of rural 18th-century architecture as model. The opposing view, 
advanced notably by Paul Léon – a leading official of the heritage conservation authority – favoured 
identical reconstruction and the key role of prominent historical buildings in devising rebuilding sche-
mes. Providing an outline of the French debates not only offers additional comparative material with 
regard to placing the respective German and Polish positions. Furthermore, it provides a starting point 
for assessing as to whether these debates exerted any influence on rebuilding projects in South-Eastern 
Europe, especially so after World War I in Greece, where France had implemented its monument pre-
servation strategies already during the war.

* * *
Zagadnienie właściwej odbudowy miast i wsi mocno zniszczonych przez działania wojenne po-

jawiło się już w trakcie trwania I wojny światowej, będąc przedmiotem kontrowersji i debat właściwie 
w każdym z krajów uwikłanych w konflikt. Teza ta odpowiada szczególnie sytuacji we Francji, której 
będzie poświęcony niniejszy referat. Debata w tym kraju charakteryzowała się przeciwstawnością sta-
nowisk. Już w 1915 roku publikacja urbanistów takich jak Donat Alfred Agache, Jean Auburtin i Geo-
rges Redont Comment reconstruire nos cités détruites? propagowała wprowadzenie uprzemysłowionego 
programu odbudowy, wykorzystującego repertuar formalny osiemnastowiecznej architektury prowin-
cjonalnej jako model. Przeciwstawny pogląd, rozwijany szczególnie przez Paula Léon – jednego z głów-
nych autorytetów w zakresie ochrony zabytków – uprzywilejowywał wierną odbudowę i kluczową rolę 
głównych budynków zabytkowych w opracowywaniu planów rekonstrukcji. 

Przedstawienie zarysu francuskich dyskusji przynosi nie tylko materiał porównawczy dla odpo-
wiednich propozycji niemieckich i polskich. Co więcej, stanowi punkt wyjścia dla oceny tego, czy 
wspomniane debaty miały jakikolwiek wpływ na projekty powojennej odbudowy w południowo-
-wschodniej Europie, szczególnie w międzywojennej Grecji, gdzie Francja już w czasie wojny zaimple-
mentowała swoje strategie ochrony zabytków. 

Notes / Notatki
______________________________________________________________________________________________
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11:50–12:10
PETER MARTYN 
Institute of Art, Polish Academy of Sciences, Warsaw / Instytut Sztuki PAN, Warszawa 

Contrasting and Drawing Parallels from methods adopted in Rebuilding Historic Urban Areas  
in Belgium & région Nord/Pas-de-Calais after the First World War / Porównanie i zarysowanie 
analogii między metodami zaadaptowanymi podczas odbudowy regionów historycznych w Belgii  
i Pas-de-Calais po pierwszej wojnie światowej 

The towns and cities of Belgium and Nord region of France were subjected to varying levels of 
destruction in the following three, broadly defined stages:

1. conflict during initial invasion and occupant’s pacification of civilian populations;
2. prolonged period of attrition on the Western Front (October 1914-March 1918);
3. indiscriminate ruination between the German Spring offensive and November Armistice.
Reconstruction tended to be unprecedented in scale and rapidity, reaching an already advanced 

state (if not all but full completion) by the 1930s. During the war, there had been a certain degree of 
deliberation on preserving historic monuments thus-far wrecked.

Of the numerous places undergoing wide-scale, if not wholesale, post-war reconstruction and/or 
redefinition, some brief attention (due to lack of time) is drawn to Dendermonde, Diksmuide and Nie-
uwpoort alongside Armentières, Bailleul, Comines and Béthune. More closer inspection shall be made of:

 Leuven, whose fate in August 1914 may be correlated with that of Kalisz;
 Ypres (Flemish: Ieper), all but totally wiped out by prolonged shelling from October 1914 to fi-

nal months of the war;
 Arras, subject to similarly exhaustive, if less cataclysmic, ground bombardment;
 Cambrai, sacked even as the liberating Allied armed forces moved in (October 1918).

Account must be taken both of related and contrasting approaches applied in the rebuilding 
either side of a border traversing provinces that (as essential parts of the Low Countries) had shared  
a common past and urban-based culture. Copious reference to the brick architecture of Flanders amo-
unts to the chief analogical characteristic observable in much of the rebuilding. In such exceptionally 
heavily obliterated towns and cities of Belgian- and French-administered Flanders, the vaguely defined 
style flamand was fundamental to recreating entire urban landscapes. In France, the jarring inconsisten-
cy of failing to renew older traditions of building based on genuinely historic styles is especially obvio-
us. A key source providing French architects from of academic or polytechnic training with the kind  
of background information and models required for designing à la flamande actually postdates 1918. 
In Belgium, however, building from scratch, repairing and conservation of brick-built constructions 
from as far back as the Middle Ages had lived on in a specific architectural style known as the style tra-
ditional (stijl traditioneel). Equally, a medley of Flemish as well as French-language publications on the 
subject had been readily available long before 1914.

Traditionalist-orientated methods of construction had also survived among local builders on both 
sides of a highly porous border. Nevertheless, the cruel irony behind post-war reconstruction is that the 
huge scale of rebuilding, enormous costs and political prestige involved meant this localised continuity 
tended to be undermined by the employing of architects, planners and bureaucrats with little aware-
ness of, let alone consideration for, the region’s unique qualities. Moreover, in an age marking the dawn  
of Modernism, considerable emphasis was placed on the use of modular formulas of construction 
aimed at guaranteeing sanitised living conditions for the rebuilt town’s inhabitants. In a country as 
centrally-administered as France, this highly rationalised approach easily led to wholesale urban recon-
struction that shared little in common with a given place’s pre-war appearance and even layout. This 
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break with, as opposed to restoration of, historic architecture was symbolised by transformed town 
halls and main churches of historicist, rather than historically accurate, form and interior design.

More glaring dissimilarities between the approach to reconstruction either side of the Franco-
-Belgian border may be observed in the eclectic application of organic and geometric forms giving rise 
to Art Déco that were intended to meet the aesthetic requirements of French urban centres raised out 
of the ruins. Presented to the world at the Paris International Exposition of 1925, this decorative ar-
chitecture for an increasingly industrialised world was thus widely applied for the first time in urban 
reconstruction programmes for the Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne and Lorraine. In Bel-
gium, on the other hand, this style remained one of three aesthetic canons applied since the fin-de-siècle 
in the search for an art and architecture fit for the 20th century; i.e. Art Nouveau and early-modernist 
functionalism as well as the earliest forms of minimally decorated construction.

The similarities and more or less manifest contrasts between the various methods of architectural 
design adopted after 1918 are clearly tangible in the reconstruction of such key cities as Ypres (BE) and 
Arras (FR), as well as less extensive restoration of central Leuven and Cambrai. Varying approaches to 
the overall question of post-1918 urban aesthetics echoed the diverging forms of innovative architec-
ture at a national level from c.1900 onwards. A crucial factor remained the considerable importance 
attached to municipal liberties in Belgium, as opposed to the not infrequently heavy-handed regulating 
of developments in the provinces by the state ministries of Paris.

A comparison of the way the Clothe Hall in Ypres and Town Hall of Arras were reconstructed 
aims to underline how the approach to “reconstruire à l’identique” involved irreconcilable approaches to 
rebuilding historic monuments of architecture applied in the two respective countries.

* * *
Miasta i miasteczka Belgii i francuskiego regionu Nord były poddane zniszczeniu w różnym stop-

niu w trzech, poniżej szeroko zdefiniowanych okresach:
1. konfliktu na początku inwazji i pacyfikacji przez okupanta ludności cywilnej; 
2. przedłużonego okresu starć na froncie zachodnim (październik 1914 – marzec 1918);
3. masowego zniszczenia między wiosenną ofensywą niemiecką a listopadowym zawieszeniem broni.
Odbudowy prowadzone po wojnie wykazywały tendencje do bezprecedensowej skali i szybkości, 

osiągając zaawansowany stan (jeśli nie całkowite zakończenie) w latach 30. Podczas wojny naradzano 
się w pewnym stopniu nad zachowaniem historycznych zabytków zniszczonych do tej pory.

Z licznych miejsc poddawanych na szeroką skalę, jeśli nie całkowicie, odbudowie i/lub redefi-
nicji, pokrótce skierujemy naszą uwagę na Dendermonde, Diksmuide i Nieuwpoort wzdłuż brzegów 
Armentières, Bailleul, Comines i Béthune. Bliżej należy się przyjrzeć: 

 Leuven, którego los w VIII 1914 roku może być porównywalny z Kaliszem,
 Ypres (flam. Ieper) prawie całkowicie zniszczonego przez długotrwały ostrzał trwający od X 1914 

roku do ostatnich miesięcy wojny,
 Arras, będącego przedmiotem podobnie wyczerpującego, choć mniej niszczącego bombardowania,
 Cambrai, wyzwolonego przez alianckie siły zbrojne dopiero w X 1918.

Należy wziąć pod uwagę dwa bliskie i zarazem przeciwstawne podejścia stosowane w odbudo-
wie po obu stronach granicy przecinającej prowincje, które (jako istotne części Niderlandów) dzieliły 
wspólną przeszłość i kulturę miejską. W większości przypadków odbudowy obserwujemy głównie licz-
ne odniesienia do ceglanej architektury Flandrii. W tych zrównanych z ziemią miastach i miasteczkach 
Belgii i Francji administrowanych przez Flamandów niejasno zdefiniowany styl flamandzki był podsta-
wą odtworzenia całego pejzażu miejskiego. Szczególnie we Francji jest zauważalna niezgodność: brak 
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nawiązania do starszych tradycji budowlanych opierających się o autentyczne historyczne style. Dopie-
ro po 1918 roku pojawiło się kluczowe źródło dostarczające francuskim architektom po akademickich 
czy politechnicznych kursach informacji źródłowych i modeli wymaganych przy projektowaniu a’la 
flamande. Jednakże w Belgii budowa, remontowanie i konserwowanie budownictwa ceglanego sięgają-
cego czasów średniowiecza odżyły w specyficznym stylu architektonicznym znanym jako style traditio-
nal (stijl traditioneel). Również wydawnictwa flamandzkie i francuskojęzyczne na ten temat były znane 
już długo przed 1914 rokiem.

Tradycyjne metody budowania przetrwały także wśród lokalnych budowniczych po obu stronach 
granicy. Niemniej jednak, okrutną ironią powojennej odbudowy jest to, że jej ogromna skala, koszty 
i zaangażowany polityczny prestiż oznaczały tendencje do podważania przez zatrudnionych architek-
tów, planistów i biurokrację tej lokalnej ciągłości, nie mówiąc już o szacunku dla unikalnych wartości 
regionu. Ponadto w okresie oznaczającym początek modernizmu duży nacisk został położony na wy-
korzystanie powtarzalnych, modułowych wzorów konstrukcji, mających na celu zagwarantowanie sa-
nitarnych warunków życia mieszkańcom odbudowanych miast. W kraju o tak scentralizowanej admi-
nistracji, jak Francja, to wysoce zracjonalizowane podejście doprowadziło do masowych rekonstrukcji 
miejskich, które miały mało wspólnego z nadawaniem tym miejscom przedwojennego wyglądu a na-
wet układu. To zerwanie z historyczną architekturą, w odróżnieniu do odbudowy, było symbolizowane 
przez przekształcenia ratuszy miejskich i głównych kościołów raczej w duchu historyzmu niż w dbałości 
o historyczną poprawność form i wystroju wnętrz.

Więcej istotnych różnic między podejściem do rekonstrukcji po obu stronach granicy francusko –  
belgijskiej możemy zaobserwować w eklektycznym stosowaniu organicznych i geometrycznych form, 
które odnosiło się do początków Art Deco, co było rzeczywiście odniesieniem do estetycznych wyma-
gań francuskich centrów miast odbudowywanych z ruin. Zaprezentowana coraz bardziej uprzemysło-
wionemu światu w Paryżu na Międzynarodowej Wystawie w 1925 roku, ta dekoracyjna architektura 
była więc szeroko stosowana po raz pierwszy w programach odbudowy miast w Nord-Pas-de-Calais, 
Picardie, Champagne i Lorraine. Z drugiej jednak strony, w Belgii ten styl pozostał jednym z 3 ka-
nonów estetycznych stosowanych od fin de siècl’u w poszukiwaniach przez sztukę i architekturę form 
dopasowanych do XX wieku – obok Art Nouveau i wczesno–modernistycznego funkcjonalizmu oraz 
najwcześniejszych form minimalizmu.

Podobieństwa i bardziej lub mniej zauważalne kontrasty między różnymi metodami projektowa-
nia architektonicznego przyjętymi po 1918 roku są wyraźnie zauważalne w odbudowie tak kluczowych 
miast jak Ypres (Belgia) i Arras (Francja), a także w mniej rozległych restauracjach centrum Leuven  
i Cambrai. Różnorodność podejścia do ogólnej kwestii estetyki miejskiej po 1918 roku była dalszym 
echem poszukiwań prowadzonych w różnych krajach od 1900 roku. Ważnym czynnikiem pozostaje 
przykładanie dużej wagi do niezależności samorządu miejskiego w Belgii, w przeciwieństwie do nie-
rzadko brutalnie regulowanego przez rządowych ministrów z Paryża rozwoju na prowincji Francji. 

Porównanie sposobu odbudowy ratusza i sukiennic w Ypres i ratusza w Arras ma na celu pod-
kreślenie jak podejście do “reconstruire à l’identique” zaprezentowało stanowisko nie do pogodzenia  
w odbudowie historycznych zabytków architektury w obu tych krajach.

Notes / Notatki
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12:10–12:30
PAWEŁ DETTLOFF 
Institute of Art, Polish Academy of Sciences, Warsaw / Instytut Sztuki PAN, Warszawa

Problem odbudowy historycznych miast zniszczonych w czasie I wojny światowej w Polsce  
w kontekście ówczesnej teorii i praktyki / Reconstruction of Historic Areas destroyed during the First 
World War in Poland in terms of the contemporary Theories and Practicies

Odbudowa historycznych miast ze zniszczeń I wojny światowej uwarunkowana była ówczesną 
teorią konserwatorską, aktualnymi nurtami architektonicznymi oraz stanem wiedzy na temat zabyt-
kowych miast. Od przełomu XIX i XX wieku rosła świadomość wartości tych zespołów i ich zagrożeń 
przez dynamiką zmian niesionych przez nowoczesność. W szeregu publikacji zwracano na nie uwagę  
i kreślono wytyczne ochrony. Zniszczenia I wojny światowej stworzyły nową sytuację. Problemem stała 
się już nie tylko ochrona, ale i odbudowa historycznych zespołów miejskich. O znaczeniu tego zadania 
świadczą teksty prawne (Dekret Rady Regencyjnej… z 1918), teoretyczne i poradniki praktyczne (Od-
budowa zabytków… z 1915, Opieka nad zabytkami… z 1920). Wszystkie te prace za główną wartość 
zespołów staromiejskich uważają układy urbanistyczne i zgodnie podkreślają, że powinny one zostać 
zachowane (powtórzone) w odbudowie. Zdania na temat stylu wznoszonej na nowo architektury były 
podzielone pomiędzy zwolenników nowoczesności (współczesności) a hołdowników tradycji i history-
zmu. Pojawił się także postulat badań historycznych – niezwykle prekursorski, gdyż stały się one póź-
niej normą postępowania. Stan wiedzy na temat miast historycznych miał zresztą znaczący wpływ na 
ich odbudowę. Przed rokiem 1914 nie zdołano niestety zinwentaryzować całej zabudowy zabytkowej 
miast. Dlatego m.in. ich wierna rekonstrukcja nie była możliwa, choć w przypadku Kazimierza Dol-
nego początkowo chyba zakładana. Dochodziły do tego trudności finansowe i techniczne. Obrazuje 
je przykład Kazimierza Dolnego, drugiego obok Kalisza historycznego miasta poważnie dotkniętego  
w czasie I wojny. Nieznane dotąd dokumenty archiwalne Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Prze-
szłości z r. 1916 są interesującym świadectwem ówczesnych działań i pierwszych wytycznych konser-
watorskich dla tego miasta. Czołową rolę odgrywał tu Zdzisław Kalinowski, znany laureat konkursu na 
plan odbudowy Kalisza.

* * *
Reconstruction of historic towns from the devastation of the First World War was conditioned 

by the contemporary theory of conservation, architectural trends and the current state of knowledge 
about the historic towns. Since the nineteenth / twentieth centuries has grown awareness of the value 
of these areas and their threats by the dynamics of changes carried by modernity. In a series of publi-
cations they were pointed to that attention and protection guidelines were defined. The destruction  
of the First World War created a new situation. The problem has become not only a protection, but 
also the historical reconstruction of urban complexes. The importance of this task provide legal texts 
(Decree of the Council of Regency... from 1918) and theoretical and practical guides (Reconstruction of hi-
storic buildings... from 1915, Care of monuments ... from 1920). All these works consider urban systems 
as the main value of the old-town areas and agree that those should be preserved and restored during 
reconstruction. Opinions about the style of recreated architecture were divided between supporters  
of the modern (contemporary) and vassals of tradition and historicism. There also appeared a postulate 
of historical research – a very pioneering, as it later became a standard procedure. Knowledge about hi-
storic cities, moreover, had a significant impact on their restoration. Before 1914, unfortunately, it had 
not been able to catalogue all historic buildings across cities. Therefore, their accurate reconstruction 
was not possible, although in the case of Kazimierz Dolny probably initially assumed. There were also 
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financial and technical difficulties. Example of Kazimierz Dolny, as in the case of the historic city of 
Kalisz (seriously affected during the First World War) can illustrate this thesis. Hitherto unknown ar-
chival documents of Society for the Protection of Historical Monuments from 1916 are an interesting 
evidence of contemporary activities and the first conservation guidelines for Kazimierz. The leading 
role here was played by Zdzislaw Kalinowski, also a well-known winner of the competition for the re-
storation plan of Kalisz.

Notes / Notatki
______________________________________________________________________________________________

12:30–12:50 
JAKUB LEWICKI
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Cardinal Stefan Wyszyński Uni-
versity in Warsaw

Projekty odbudowy miast Galicji jako źródło nowoczesnej teorii urbanistycznej w Europie Środkowej 
/ Reconstruction Projects of towns in Galicia as a source of the modern urbanism theory in the Cen-
tral Europe

Jednym z najbardziej zniszczonych rejonów w Europie była Centralna i Wschodnia Galicja. 
Zniszczeniu uległo szereg miast. Już od końca 1915 roku opracowywano projekty ich odbudowy. Pra-
cowali nad tym najlepsi młodzi architekci – Ignacy Drexler, Roman Feliński i Antoni Kuhnel. Ich prace 
zapoczątkowały polską teorię urbanistyczną i były początkiem polskiej urbanistyki, a także wpłynęły na 
teorię urbanistyczną ukraińską, słowacką, czeską i węgierską. Na kanwie tych prac powstały trzy pierw-
sze polskie podręczniki urbanistyki, jak i później dalsze prace teoretyczne i projektowe.

W referacie zostaną omówione wybrane projekty odbudowy miast Galicji z tego okresu (lata 
1915-1920), zostanie zdefiniowana metoda działań projektowych i jej wpływ na dalsze kształtowanie 
się teorii urbanistycznej. Tłem do analizy będą analogiczne działania, dotyczące odbudowy w Europie 
Środkowej. Referat ma charakter podsumowujący teoretyczne i praktyczne działania w zakresie odbu-
dowy miast w Europie Środkowej.

Zagadnienia ogólne i podsumowujące:
1. Omówienie na wybranych przykładach zniszczeń miast Galicji.
2. Omówienie na wybranych przykładach wybranych projektów odbudowy.
3. Rozwiązania doktrynalne wynikające z różnych rozwiązań odbudowy.
4. Pierwsze polskie podręczniki urbanistyczne prezentujące zasady odbudowy, jako źródło teorii 

urbanistycznej.
5. Bilans działań związanych z odbudową miast Galicji Wschodniej.
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* * *
Central Europe, and Eastern Galicia in particular, were one of the most destroyed regions during 

the World War I, where several towns were ruined. As soon as in 1915 reconstruction projects were 
prepared, with young and talented architects like Ignacy Drexler, Roman Feliński and Antoni Kuhnel 
involved. Their works initiated Polish urban theory and practice, and infulenced town planning theo-
ries in Ukraine, Czechoslovakia and Hungary. These works can be seen as a groundwork for first Polish 
hanbooks of urban planning and further theories and designs. 

The paper will discuss selected projects for reconstruction of towns in Galicia, prepared between 
1915-1920. Then, a method of reconstruction design and planning will be determined, regarding also 
its impact on the further development of urban planning theory. Important context for the analysis are 
paralell eforts in Central Europe. Thus paper will sum up theory and practice during urban reconstruc-
tion in this region. 

General and summary issues:
1. Discussion of the destruction of towns in Galicia, regarding case studies. 
2. Discussion of the reconstruction projects in Galicia. 
3. Presentation of different reconstruction ideas, as connected with urban planning doctrines..
4. Polish urban planning handbooks presenting the rules of postwar reconstruction – as asource 

of urban planning theories.
5. Summary of the urban reconstruction in Eastern Galicia. 

Notes / Notatki
______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________ SESSION II / SESJA II

14:15–14:35
ANNA TEJSZERSKA 
Catholic University in Lublin / Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Styl narodowy w odbudowie Polski po I wojnie światowej – teoria i praktyka / National style in the 
reconstruction of Poland after World War I – theory and practice

Nadzieja na odzyskanie niepodległości i konieczność odbudowy państwa polskiego po długim 
okresie zaborów towarzyszyła Polakom jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Wobec usilnej ru-
syfikacji i germanizacji objętych zaborami terenów zamieszkałych przez i tak zróżnicowaną etnicznie 
ludność byłej I Rzeczypospolitej, jej repolonizacja i polonizacja stanowić musiała kulturową podstawę 
kształtowania wolnego państwa. W działania te wpisywać się miała odbudowa materialnej tkanki bu-
dowlanej, zniszczonej na skutek działań wojennych, bądź wcześniejszych celowych działań zaborców. 
Liczne źródła pisane, artykuły, odczyty świadczą o głębokim przeświadczeniu ówczesnego środowiska 
architektonicznego, o roli polskiej architektury w odbudowie tożsamości narodowej. Dotyczy to zarów-
no wznoszenia obiektów nowych, jak i właściwej konserwacji i odbudowy zabytków. Odbudowa kraju, 
której dokonać mieli – na co szczególnie zwracano uwagę – nasi rodzimi polscy architekci, traktowa-
na była jako patriotyczny obowiązek społeczeństwa. Propagowany styl narodowy nowowznoszonych  
i odbudowywanych obiektów zachować miał klimat polskości przy jednoczesnej świeżości podejścia do 
projektu osadzonego we współczesnej twórcom rzeczywistości. Nie można więc utożsamiać go z kopio-
waniem form, czy detali znamienitych obiektów historycznych. Szczególną rolę w budowaniu polskie-
go pejzażu odgrywać miały kościoły katolickie, które, szczególnie na ziemiach wschodnich rubieży, były 
w powszechnej świadomości nie tylko świątyniami, ale znakiem polskości. Podobnie też prawosławna 
cerkiew stanowiła znak hegemonii rosyjskiej. Stąd liczne przebudowy, bądź nawet rozbiórki cerkwi 
miały w tym czasie przede wszystkim znaczenie narodowo-polityczne. Zalecania odbudowy ojczyzny  
w stylu narodowym dotyczyły jednak również obiektów architektury świeckiej m.in. odbudowy kolonii 
przemysłowo-fabrycznych, czy wznoszonych wzdłuż wschodniej granicy państwa urzędniczych kwar-
tałów mieszkaniowych. Celem referatu jest przybliżenie myśli teoretycznej architektów związanych ze 
środowiskiem Politechniki Lwowskiej i odbudowy wschodnich kresów Rzeczypospolitej.

* * *
Poles, who were hoping to regain independence after the long period of annexation, even befo-

re the outbreak of World War I were aware of the need for Poland’s reconstruction, in the material, 
economic, structural and spiritual fields. Numerous records show that considered ideas and concrete 
plans for reconstruction had appeared at the beginning of the 20th century and were introduced imme-
diately after the war. In many areas reconstruction began before Poland finally regained independen-
ce. The available written sources, articles and published lectures (i.e. by Stefan Szyller, Adolf Szyszko-
-Bohusz, Józef Piotrowski or Józef Dziekoński) show the deep conviction of the architectural circles in 
the importance of architecture in the reconstruction of the national identity of society, which over the 
years had undergone attempts of “denationalisation”. The sense of this mission was firmly anchored in 
university circles: “It is our duty, at least in this one Polish polytechnic, to create a permanent center  
of Polish (not by name only) architecture” says Adolf Szyszko-Bohusz about Lviv Polytechnic. In order 
to fulfill its role as a “sign of Polishness” this architecture had to take a particular form Searching for 
the nature of the Polish national style is part of a much wider geographical context of similar trends 
occurring at that time in other European countries. However, in the specific conditions of the time, 
that is, in a country that had been missing from the map of Europe and was emerging from captivity, 
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it acquires special meaning. It encompasses the element of struggle for the nation’s existence and for 
the expression of its identity, unity and distinctiveness in history and culture. This applies to both the 
erection of new buildings and the proper maintenance and restoration of monuments. The reconstruc-
tion of the country, which was to be made specifically by our native Polish architects, was regarded as  
a patriotic duty of the society. The “extraordinary historical moment” was also recognized in this dif-
ficult situation. It gave a unique opportunity for the rational and ordered construction of whole areas  
of the country in a manner that would save what was perceived as distinctively Polish.

The definition of a national style in our architecture has evolved extensively. The roots of national 
architecture were sought, just as in other European countries, in folk patterns and in wooden buildings, 
especially in the Zakopane style. In the beginning, Polish characteristics were discovered in the so called 
Baltic-Vistula style, which was inspired by historical Gothic and Romanesque architecture. After seve-
ral years distinct local characteristics were observed in the so called Little Poland Gothic. Later it was 
recognized that all our Gothic architecture was extensively shaped by German and Prussian influences. 
So the direction was turned towards picturesque and rustic architecture inspired by Baroque works. 
The knowledge of our architectural heritage was to inspire the national style of newly built and recon-
structed buildings. The promoted national style was to conserve Polishness while at the same time find 
a fresh approach in contemporary artistic reality. It could not therefore be limited to the copying of the 
structure or details of famous historical buildings. 

To encourage the development and promotion of a home based style, as one of the varieties or stages 
in the development of a national style, competitions were held to create secular as well as sacred architec-
ture. Numerous publications (issued by committees or private persons) showed the link between theory 
and practice and also became one of the main ways the architects shaped opinions for the reconstruction 
of the country. They included examples of designs of different types of buildings, especially urban and 
rural homes. Their main aim was to stress the importance of using local Polish styles, specific to a parti-
cular region. The publications were not intended to provide exact plans for direct implementation, but 
rather were to be a source of inspiration for individual projects. The rebuilding of a village in the Cra-
cow region, managed by W. Krzyżanowski, can be treated as an ideal example of such implementation.

A considerable group of buildings of national significance, undertaken in accordance with the 
published design suggestions, were the buildings of the Border Protection Corps. These were spread 
closely along the eastern border for a distance of 1500 km. At the same time, and in similar fashion, 
residential buildings were erected for office workers in nearly all the bigger towns of the Eastern Border-
lands. These were later augmented with the actual offices. Today we can still find such a well preserved 
region in Brest on the Bug river. The question of the restoration of enterprise and creation of new eco-
nomic activities were also part of the reconstruction of the newly recreated country. Taking into acco-
unt the circumstances of the first quarter of the 20th century, most important among these was the role 
of industry. There were plans and propositions for the construction of industrial buildings, where the 
typical brick factories were to be replaced by buildings that fitted into the landscape of Polish villages. 

Catholic churches were to have a considerable role in the shaping of the Polish landscape. They 
were generally perceived, especially in eastern borders, as not only places of worship, but also symbols of 
Polishness. A key figure in the development of Polish sacred architecture was undoubtedly Adolf Szysz-
ko-Bohusz with his design for a village church in the Kingdom of Poland. The trend to construct chur-
ches in the national style was particularly popular in the eastern territories, especially in the district of 
Lviv. Some of these no longer exist, while some are struggling for survival in the recovering pastoral life.

Notes / Notatki
______________________________________________________________________________________________
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14:35–14:55
MAREK CZAPELSKI 
University of Warsaw / Uniwersytet Warszawski 

Odbudowa polskiego miasteczka we wschodnich województwach II RP – między solidarystyczną 
wizją a elitarną kolonią / The vision of the Polish “village and small town” from the period of World 
War I and the construction of officials’ houses in Eastern provinces of the 2nd Polish Republic –  
between a solidaristic vision and an exclusive colony

„Wieś i miasteczko” – ta terminologiczna zbitka utrwalona przez wiele publikacji ukazujących się 
w czasie I wojny światowej, unaoczniała wysiłki polskiej inteligencji na rzecz zdefiniowania narodowej 
tożsamości architektoniczno-urbanistycznej. Ugruntowywała się świadomość historyczno-artystycznej 
odrębności prowincjonalnej architektury dawnej Rzeczypospolitej, którą – w obliczu wojennego zagro-
żenia fizycznym unicestwieniem – starano się dokumentować i utrwalać ikonograficznie (zasługi ba-
dawcze mieli także niemieccy architekci i naukowcy – urzędnicy Generalnego Gubernatorstwa). 

W przygotowywanych równolegle projektach, które miały się stać wzorcem dla powojennej od-
budowy „wsi i miasteczka”, dostrzec można intencję ulepszenia i modernizacji w duchu społecznego 
solidaryzmu i harmonii – oprócz domów mieszkalnych pojawiały się tam domy ludowe, łaźnie, szkoły, 
ochronki.

Celem referatu jest zestawienie wykreowanej w czasie I wojny światowej wizji zmodernizowane-
go polskiego miasteczka z rzeczywistością największej zorganizowanej akcji budowlanej skierowanej 
ku małemu miasteczku w pierwszych latach II RP, jaką było wznoszenie kolonii urzędniczych w wo-
jewództwach wschodnich. Postawione zostaną zarówno pytania o to, czy ich formy i usytuowanie 
spełniały idee zawarte w wojennych projektach, oraz to, w jaki sposób budowane kolonie wpływały 
na architektoniczny pejzaż prowincjonalnych miast (m.in. w kontekście relacji między tradycyjnym 
małym polskim miasteczkiem a ideą miasta ogrodu). Podniesiona będzie także kwestia funkcjonalnej 
sprawności początkowego modelu zabudowy i jego ewolucji w czasie trwania akcji, oraz społeczno-
-narodowo-polityczny kontekst podjętej akcji i przeprowadzona zostanie ocena ilościowej efektywności 
podjętych inwestycji.

Wydaje się, że podjęcie proponowanych rozważań pozwolić może na uchwycenie adaptowania  
i przekształcania pewnego modelu traktowania małego miasta przez polskie władze u początków II RP.

* * *
The outbreak of World War I and the threat of physical destruction of the provincial architecture 

of the former Polish Republic resulted in an intensification of efforts to capture its historical and artistic 
distinctness. The publication “Wieś i miasteczko” (“The village and the small town”) issued in 1916 in 
Warsaw became a symbol of efforts undertaken in this field. The terminological cluster present in this 
title seems to be symptomatic. The verbal combination of small towns and villages testifies to their se-
mantic merger into one nostalgic picture of the world that is becoming a thing of the past.

The typological distinction between rural and small-town building was, however, maintained in 
publications with exemplary designs issued by Polish social organisations functioning on both sides of 
the front. These designs can be treated, to some extent, as a wartime reflection of the circle of architects 
on the future desired aesthetic, spatial, social and economic shape of the provinces. Although the guid-
ing idea was to save the traditional “charm of the village” and the “picturesqueness of the small town”, 
an attempt to introduce a regional differentiation of the building arrangement could be noticed only in 
rural building. The designs visualise the intention of improvement and modernisation in the spirit of 
social solidarism and harmony – apart from residential buildings, there are also numerous folk houses, 
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orphanages, or even old people’s homes. At the same time, the post-war small town is to be the place 
where forms of residence specific to various social groups (craftsmen’s houses, officials’ houses) are to 
be represented more precisely than before the war. Another thing that becomes visible is the apparent 
treatment of high-standard detached houses – manor houses and villas – as one of the most important 
elements of the building arrangement of the small town.

This vision of a modernized Polish small town undoubtedly served as a point of reference for the 
biggest organised building campaign of the first years of the 2nd Polish Republic, which was carried out in 
small towns and concerned the erection of nearly 50 officials’ colonies in Eastern provinces (1924-1927).

Apart from the fulfilment of accommodation needs of the Polish administration, this campaign 
played also a symbolic and representative role as a pioneer investment of the new authority on lands 
where most of the inhabitants were not Poles. The requirement of urgency and the need to demonstrate 
the technical and organisational efficiency of the Ministry of Public Works were not less important fac-
tors than the aesthetic value of designs (particularly in consideration of simultaneously erected watch-
towers of the Border Protection Corps). Besides, the rationalised course of works led to the weakening 
of the suggested link between the new building arrangement with the architectural landscape of small 
towns. Attempts to collect the iconography of characteristic local buildings were not successful. Thus, 
repetitive projects ordered mainly from Warsaw architects, which referred primarily to masonry manor 
houses and, to a considerably lesser extent, to Zakopane-style wooden village huts, did not contain any 
distinct references to the architecture of specific towns. Furthermore, wood was treated mainly as ma-
terial for temporary structures without any distinct reference to local carpentry.

The part of wartime reflections on the future shape of small towns that was successfully put into 
practice was the idea of certain modernisation of their architectural landscape through the introduction 
of new types of building development. Officials’ colonies were designed as small complexes of detached 
and semi-detached houses planned as a type of garden city, which was promoted as one of the models 
of accommodation for more wealthy intellectuals (intelligentsia) at that time.

During the campaign, the erection of detached houses was abandoned due to need to save money. 
This resulted in the introduction of multi-family tenement houses-palaces as a basic type of housing 
development, but the priority for detached houses was maintained, with terraced houses being almost 
completely avoided. Slightly modernised and simplified forms of houses in new colonies reflect the 
abandonment of references to folk art, which are replaced with references to Gothic and Baroque styles 
that point out more strongly the affiliation of provincial small towns to the artistic circle of Western 
European Christianity.

The building campaign did not meet original targets in terms of numbers – instead of planned 
1,300 houses, only around 275 were erected. However, it became a significant impulse for Eastern 
provinces that supported the restoration and reconstruction of that part of the country, at the same 
time showing the exhaustion and increasing conventionality of the national romantic aesthetics serving 
as a tool for the historical and architectural transformation of the provinces.

Notes / Notatki
______________________________________________________________________________________________
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14:55–15:15
ŁUKASZ FASZCZA 
University of Białystok / Uniwersytet w Białymstoku

Rada Główna Opiekuńcza wobec problematyki odbudowy miast polskich w okresie 1916–1918 / 
The Central Citizens Committee in the occupied Poland and issues of urban reconstruction between 
1916–1918

Nawała wojenna, która przetoczyła się dwukrotnie przez ziemie Królestwa Polskiego (najpierw 
jesienią 1914 r., a potem latem 1915 r.) objęła w kulminacyjnym momencie 75% powierzchni kraju. 
Tylko do końca 1914 r. Królestwo Polskie poniosło 699 mln rubli strat wynikających bezpośrednio  
z działań wojennych. Natomiast największe spustoszenie miało miejsce wzdłuż rzek Bzury i Rawki, 
dużej części Łomżyńskiego, Suwalszczyzny w trójkącie Opatów – Opoczno – Kozienice, na dużej czę-
ści Podlasia, Lubelszczyźnie i Chełmszczyźnie. Zdecydowanie ogień wojennej pożogi dotknął bardziej 
prowincję niż wielkie ośrodki miejskie. Z tych drugich doraźne zniszczenia odniósł przede wszystkim 
Kalisz, także Łódź i Żyrardów. Zupełnie inny obraz przedstawiał się w mniejszych miejscowościach. 
Według szacunków w miastach powiatowych straty dochodziły do 40% zabudowy. Sytuacja ta para-
doksalnie dała możliwość do swobodnego rozplanowania i uporządkowania przestrzeni wielu miast. 
Kwestią tą zajęła się m.in. powstała na gruncie zlikwidowanego we wrześniu 1915 r. Centralnego Ko-
mitetu Obywatelskiego, Rada Główna Opiekuńcza (RGO). Zorganizowany w jej ramach wydział bu-
dowlany podjął współpracę z szeregiem architektów i inżynierów, w celu stworzenia konkretnych pro-
jektów oraz rozporządzeń, mających w konsekwencji doprowadzić do odbudowy zniszczonych przez 
wojnę polskich miast, w sposób zorganizowany, uwzględniając takie elementy jak wygoda, bezpieczeń-
stwo, higiena oraz estetyka. Oprócz tego RGO zorganizowała szereg kursów budowlanych, mających 
dostarczyć na rynek pracy w miarę wykwalifikowanych robotników. Celem niniejszego referatu jest 
przedstawienie podjętych przez Radę Główną Opiekuńczą działań, mających na celu rozpoczęcie od-
budowy polskich miast, jeszcze w momencie trwającego konfliktu. 

* * *
In its culminating moment, the military invasions that devastated the Kingdom of Poland (first 

in the autumn of 1914 and then in the summer of 1915) covered 75% of the country’s territory. The 
material damage resulting from the military actions in poviat cities sometimes reached 40%. However, 
it must be noted that the extent of the damage was not that large in all cities. The postwar statistics 
concerning the destruction of buildings in the towns and cities of the Kingdom of Poland indicated 
that the incurred losses were at the level of 11%. Taking into consideration the scale of military actions 
throughout Poland, the damage was not excessively high. However, to some extent, this number falsi-
fies the large scope of the effects of the war, witnessed by such cities as Kalisz, Sochaczew or Przasnysz. 

The Central Citizens Committee operating from September 1914, which established the funda-
mentals of social policy in the difficult times of war, devoted itself almost entirely to the issue of pro-
viding civil population with humanitarian aid. Due to the ongoing military actions, in practice it was 
not possible to implement any programme to restore the damaged land. The victorious march of the 
German army, initiated in May 1915 near Gorlice, within several months led to the complete removal 
of the tsarist troops from the Kingdom of Poland. On 5 August 1915, the army of the Central Powers 
started to occupy Warsaw, and the last tsarist battalions left the Kingdom of Poland about a month la-
ter. This moment, which was historic for the Polish territory, generated numerous questions, fears and 
doubts. All communities and organisations which previously relied on the tsarist administration were 
anxious about their future, as it depended on the German occupier. The Central Citizens Committee 
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was one of the organisations facing this problem. Its dissolution on 12 September 1916 was not a big 
surprise to the people engaged in the work of the organisation. However, due to the actual threat of 
humanitarian disaster in the Kingdom of Poland, which could also directly affect the German army, it 
was expected that there would be established an organisation similar to the Central Citizens Commit-
tee but adjusted to the new political situation. The expectations turned out to be true, as in Novem-
ber 1915 the German authorities gave a consent to the formation of a new institution replacing the 
dissolved Central Citizens Committee. The organisation was called the Central Welfare Council and  
it officially started to operate on 1 January 1916. 

The most important decisions related to the organisation formed in Warsaw were made in the of-
fice of the chief of the civil administration of the General Government of Warsaw, Wolfgang von Kries. 
The position of the German politician regarding the Central Welfare Council at first seemed to be un-
compromised, as it limited the activity of the organisation to such fields as education, medical services 
or loss register. The situation changed in February 1916 when, rather unexpectedly, the German au-
thorities gave a consent to extend the competences of the Central Welfare Council. The decision made 
it possible, among others, to organise the Construction Division within the Central Welfare Council. 
The new division consisted of the following personnel: Jan Heurich (president), Czesław Domaniew-
ski (vice-president), count Adam Ronikier, Zdzisław Kalinowski, Ignacy Rupiewicz and Jan Rogowicz. 
The operations of the Construction Division focused mainly on two issues related to the assessment  
of building losses and the preparation of the country reconstruction scheme. The first point was carried 
out thanks to the field units of the organisation, and it was completed despite the disputes regarding 
the remuneration for assessment committees. Yet the second point was the fundamental issue. Parado-
xically, the destroyed cities made it possible to implement truly daring ideas which could not be carried 
out earlier. On the basis of the innovative thought, there was developed a detailed scheme related to the 
reconstruction of Polish towns and cities. It was created mainly by the Polish Society of Architects. The 
main focus of the scheme were such issues as street planning, buildings, fire safety, protection of histo-
rical monuments and hygiene. The war period was not a favourable time to take up such an initiative, 
so the main goal was to create a scheme that could be implemented right after signing peace treaties. 
The comprehensive plan for the reconstruction of Polish cities involved the formation of proper specia-
list personnel. Therefore, the Construction Division organised a number of trainings where the future 
bricklayers, carpenters and architects could improve their skills. 

Notes / Notatki
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_____________________________________________ SESSION III / SESJA III

15:40–16:00 
MONIKA SOBCZAK WALIŚ 
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Ka-
liszu / Kalisz Society of Friends of Sciences, Adam Asnyk Public Municipal Library in Kalisz
MAŁGORZATA POPIOŁEK 
Technische Universität Berlin, University of Wroclaw / Uniwersytet Techniczny w Berlinie, 
Uniwersytet Wrocławski

Prezentacja materiałów źródłowych związanych z odbudową Kalisza po sierpniu 1914 / Recon-
struction of Kalisz after 1914: archival sources 

Celem referatu jest zaprezentowanie różnorodnych materiałów archiwalnych, dotyczących pro-
cesów odbudowy śródmieścia Kalisza po jego zniszczeniu w sierpniu 1914 roku. Wystąpienie ma cha-
rakter informacyjny, stawia jednocześnie pytania o dotychczasowe badania nad procesami odbudowy 
 i przekształceń miasta w realiach wojny światowej i nowego państwa polskiego po 1918 roku. Omó-
wione zostaną akta ze zbiorów Archiwum Państwowego w Kaliszu, Muzeum Okręgowego Ziemi 
Kaliskiej, instytucji lokalnych i regionalnych, zagadnienia kwerendy w archiwach ogólnokrajowych  
i niemieckich. Tematyka referatu dotyczyć będzie także materiałów kartograficznych, ikonografii znisz-
czenia i odbudowy miasta, dokumentacji projektowych i założeń urbanistycznych, stawiając pytania  
o naszą wiedzę o założeniach planów odbudowy i regulacji Kalisza z lat wojennych. 

* * *
The aim of this paper is to present different archival sources, connected with reconstruction  

of the Kalisz historic urban core between 1915-1939. Presentation will gather various documents, ad-
ministrative minutes, together with architectural designs, urban schemes and iconography of the city 
during the reconstruction period. State archives, museums and public/private collections of iconogra-
phy will be concerned. Historiography concerning Kalisz interwar reconstruction also will be mentio-
ned, to pose the question of the need for further studies. 

Notes / Notatki
______________________________________________________________________________________________
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16:00–16:20 
MAŁGORZATA PASZYN 
Stowarzyszenie Architektów RP

Konkurs 1915 na odbudowę kaliskiej starówki jego miejsce w dziejach konkursów architektonicz-
nych na ziemiach polskich / The 1915 competition for the reconstruction of Kalisz old town and its 
place in the history of architectural contests in the Polish lands 

Krótkie wprowadzenie historyczne, prezentujące zjawisko organizowania konkursów architek-
tonicznych I urbanistycznych w pierwszej połowie XX wieku na ziemiach polskich, uwzględniając 
ich skalę, organizatorów, zleceniodawców, najważniejsze tematy i udział najważniejszych architektów 
– przedstawi zjawisko konkursu architektonicznego jako pożądanego, istotnego narzędzia w procesie 
podejmowania decyzji przy realizowaniu przedsięwzięć architektonicznych w miastach historycznych, 
także w skali urbanistycznej. 

Konkurs architektoniczny, czy precyzyjnej konkurs urbanistyczny z 1915 roku na odbudowę kali-
skiego starego miasta po zniszczeniach wojennych pierwszych dni Wielkiej Wojny, był jednym z pierw-
szych dużych konkursów tego typu na ziemiach polskich.

Z powodu faktu, iż przedmiotem konkursu było najstarsze z miast polskich z jego średniowiecz-
nym ośrodkiem lokacyjnym, wspomniane przedsięwzięcie uwzględniało nie tylko ambicje architektów/
urbanistów i ich wizje przestrzenne, ale i istotne interesy polityczne czy społeczne. 

W pierwszej połowie zeszłego stulecia w Polsce zorganizowano i rozstrzygnięto setki konkursów 
architektonicznych oraz urbanistycznych, ale niewiele zachowało się materiałów archiwalnych do ich 
dziejów. Z tego powodu archiwalia związane z konkursem kaliskim, dające do pewnego stopnia dostęp 
zarówno do treści merytorycznych, jak i do zagadnień społecznych, technicznych, podejmowanych 
decyzji a także ich konsekwencji – pozwalają umieścić projekt kaliski na tle historii planowania prze-
strzennego i urbanistyki w Polsce, podkreślając jego znaczenie dla tej dziedziny. 

Podczas prezentacji przedstawione zostaną zarówno losy poszczególnych koncepcji zgłoszonych 
na konkurs kaliski, jak i przedyskutowany będzie wpływ, jaki to przedsięwzięcie miało na ówczesne  
i późniejsze odbudowy dzielnic staromiejskich, podejmowane w Polsce.

* * *
A brief historical overview of the history of architectural competitions in the early twentieth cen-

tury, indicating their scale and illustrated by the data on the number of contests in the Polish lands, 
their founders and organizers, the most common topics, and honouring the most active architects and 
their achievements will introduce the idea of the competition as the most desirable and primary tool 
in decision-making and the impact of architects on controlled urban development with particular em-
phasis on historical cities.

The architectural competition or more precisely the urban competition of 1915 for the recon-
struction of Kalisz old town, after a completed destruction of the city in the early days of World War I, 
was the first major post-1914 contest in the Polish lands. 

Due to the fact that the subject of the competition concerned one of the oldest Polish cities inclu-
ding its medieval old town, the competition not only had a significant impact on the ambitions of the 
professionals with their spatial visions but also echoed loudly throughout political and social interests.

Hundreds of competitions were announced and resolved in Poland in the first half of the twen-
tieth century but relatively little sources and materials have remained to illustrate the issues; deficiencies 
occur especially in terms of essential content and, therefore the available remaining materials are even 
more valuable because they may allow to convey the spirit of the times at least to some extent, as well 
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as social needs, technical solutions, to recall decisions made at the time and their consequences and to 
allow to place the Kalisz competition in the history of the Polish urban planning and architecture and 
to evaluate its significance in this field.

Through the presentation of the issues covered by selected competitions, we will trace the fate of 
the competition entries, as well as examine the impact of Kalisz competition for the reconstruction of 
the old town on subsequent similar activities in Poland.

Notes / Notatki
______________________________________________________________________________________________

16:20–16:40
JOANNA BRUŚ-KOSIŃSKA 
Adam Mickiewicz University in Kalisz, KTPN Society / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu – wydział w Kaliszu, KTPN

Kalisz architectural environment in the process of rebuilding the city after 1914/
Środowisko architektoniczne Kalisza w procesie odbudowy miasta po 1914 

In the early twentieth century, Kalisz is always to be seen from the perspective of the tragic events 
of August 1914. Historians have devoted a lot of attention not only to the problem of the destruction 
of the urban structure, but also the idea of a planned city reconstruction and the associated urban com-
petition. Following proclamation of independence began an intensive process of reconstruction, which 
was overseen by the Commission for Approval of Plans. There are known top recommendations to 
keep the historic character of buildings. However, in the 30s there are new ideas associated with func-
tionalism propagated by the German Bauhaus school.

In the city worked about 30 architects, whom so far not much attention has been paid. They 
worked in uncomfortable conditions, where the Commission carefully made sure that everything 
“agrees” with the earlier assumptions. Several of them are worthy of our attention. There is a chance 
with this short lecture to give a reason to further researches. Where were they from? Where were they 
educated? How did they work? And which realizations deserve our particular attention?

* * *
O Kaliszu w początkach XX wieku mówi się zawsze przez pryzmat tragicznych wydarzeń z sierp-

nia 1914 r. Historycy wiele uwagi poświecili nie tylko kwestii zniszczenia tkanki miejskiej lecz także 
idei planowej rekonstrukcji miasta i związanego z nią konkursu urbanistycznego. Wraz z odzyskaniem 
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niepodległości rozpoczął się intensywny proces odbudowy, który nadzorowała powołana Komisja do 
Spraw Zatwierdzania Planów. Znane są odgórne zalecenia, by utrzymać historyczny charakter kamie-
nic. Jednak w latach 30. Dochodzą do głosu w Kaliszu nowe idee związane z funkcjonalizmem propa-
gowanym przez niemiecką szkołę Bauhaus. 

W mieście działało ok. 30 architektów, którym jak dotąd niewiele poświęcono uwagi. Pracowali 
w mało komfortowych warunkach, mając nad sobą Komisję, która skrzętnie pilnowała, by wszystko 
„zgadzało się” z wcześniejszymi ustaleniami. Kilku z nich zasługuje na naszą uwagę. Pojawia się szansa, 
by krótkim referatem dać asumpt do dalszych poszukiwań. Skąd pochodzili? Gdzie się kształcili? W jaki 
sposób pracowali? I które z realizacji zasługują na naszą szczególną uwagę? 

Notes / Notatki
______________________________________________________________________________________________
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Main Market 
Square ca. 1925/ 
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17 APRIL 2015 / 17 KWIETNIA 2015

9:00-10:00 / registration / rejestracja
10:00 / opening / rozpoczęcie

SESSION IV (10:00 – 12:00, ROOM/SALA: E 236) 

NATION, POLITICS, SOCIETY: CASE STUDIES OF POST 1914 RECONSTRUC-
TIONS (2) / NARÓD, POLITYKA, SPOŁECZEŃSTWO: ANALIZY PRZYKŁADÓW 
ODBUDOWY PO 1914 (2)
Chair / prowadzący: dr Iwona Barańska

10:00–10:20 – FRANCESCA ZANELLA The church and the town: urban reconstruction in Veneto re-
gion after the First Great World War 

10:20–10:40 – JAN SALM Nieznane projekty architekta Johannesa Wilhelma w zbiorach bydgoskich. 
Przyczynek do odbudowy Ostrołęki po 1914 r. 

10:40–11:00 – SARA SZERSZUNOWICZ Działdowo jako zachowany przykład odbudowy miasta po I 
wojnie światowej 

11:00–11:20 – KAMIL RUSZAŁA Gorlice: zniszczenia i odbudowa 
11:20–11:40 – MAŁGORZATA KORPAŁA Idealizowana przeszłość – rekonstrukcje malowideł w zabyt-

kach architektury zniszczonych podczas Wielkiej Wojny

11:40–12:00 – DISCUSSION/DYSKUSJA

SESSION V (10:00-12:00, ROOM/SALA: E 235) 

INTERWAR POLITICS OF IDENTITY IN POLAND: ORTHODOX CHURCHES AND WAR 
CEMENTRIES / MIĘDZYWOJENNE POLITYKI TOŻSAMOŚCI W POLSCE: CERKWIE 
PRAWOSŁAWNE I CMENTARZE WOJENNE
Chair / prowadzący: dr hab. Beate Störtkuhl 

10:00–10:20 – ELŻBIETA BŁOTNICKA-MAZUR Budowanie tożsamości narodowej przez negację – 
problem cerkwi w okresie II Rzeczpospolitej

10:20–10:40 – PIOTR ZUBOWSKI „(...) wrzeszczą w środku miasta: patrzaj na mnie!”. Zmiany  
w przestrzeni urbanistycznej miast centralnych województw II Rzeczypospolitej po likwida-
cji cerkwi prawosławnych 

10:40–11:00 – MATEUSZ HALAK Zakaz pamiętania przy jednoczesnym lęku przed zapomnieniem. 
„Odmoskwianie” miast II Rzeczypospolitej na przykładzie Kalisza, tytułem zmian w aksjo-
logii społeczeństwa polskiego po roku 1918

11:00–11:20 – WOJCIECH SZYMAŃSKI Gorlickie miasto umarłych. Zniszczone Gorlice jako część 
założenia pomnikowo-krajobrazowego oraz element pejzażu kulturowego

11:20–12:00 – DISCUSSION/DYSKUSJA

12:00–12:30 – COFFEE BREAK / PRZERWA KAWOWA
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SESSIONS VI a / b 
INTERWAR URBAN RECONSTRUCTIONS IN EUROPE: CASE STUDIES / MIĘDZYWO-
JENNE PRZEKSZTAŁCENIA MIAST W EUROPIE: STUDIA

SESSION VI a (12:30 – 14:00, ROOM/SALA: E 236) 
Chair / Prowadzący: prof. Marcel Smets, KU Leuven
 
12:30–12:50 – JAKOB HARTMANN The construction of ideal citizenship? Visual politics of the ›Estado 

Novo‹ realized on the Alameda Dom Alfonso Henriques in Lisbon
12:50–13:10 – DAVOR STIPAN Architecture and Urban development of the city of Split in the interwar 

period in the light of national and social turmoils
13:10–13:30 – GUY RAK (Re)Occupy Edirne: Reasserting Ottoman presence in its (second) capital as ma-

nifested in the public space of Adrianople

13:30–14:00 – DISCUSSION/DYSKUSJA

SESSION VI b (12:30-14:00, ROOM/SALA: E 235)
Chair / Prowadzący: prof. Lechosław Lameński, KUL

12:30–12:50 – PIOTR MARCINIAK, HANNA GRZESZCZUK-BRENDEL Reforma miasta a „styl 
narodowy” – architektura Poznania w pierwszej połowie XX wieku

12:50–13:10 – BOGUSŁAW MAŁUSECKI Odbudowa i rozbudowa miast górnośląskich po I wojnie 
światowej na przykładzie Gliwic, Zabrza i Bytomia 

13:10–13:30 – DOMINIKA PŁÓCIENNICZAK Bolszewicko-socjalistyczna koncepcja rekonstrukcji 
miast i restauracji zabytków na przykładzie Moskwy 

13:30–14:00 – DISCUSSION/DYSKUSJA

14:00–15:00 – LUNCH BREAK / PRZERWA OBIADOWA

SESSION VII (15:00-16:30, ROOM/SALA: E 236)
POST-1945 PRACTICIES OF URBAN RECONSTRUCTION IN EUROPE / ODBUDOWY 
MIAST EUROPEJSKICH PO 1945
Chair / Prowadzący: dr Joanna Bruś-Kosińska, KTPN 

15:00–15:20 – MAŁGORZATA POPIOŁEK Między tradycją a nowoczesnością. Powojenna odbudo-
wa historycznego centrum Warszawy na tle rekonstrukcji i sanacji europejskich starówek  
w dwudziestoleciu międzywojennym

15:20–15:40 – MACIEJ OLEŃSKI Reconstruction or creation? – The phenomenon of „replication” dur-
ing reconstruction of the historical monuments of post-1945 Warsaw in the context of The 
Athens Charter

15:40–16:00 – KINGA RACON-LEJA City rebuilt – between urban form and ideology, reflection after 
the WWI and WWII 

16:00–16:30 – DISCUSSION/DYSKUSJA

16:40/17:00 – Conference closure / Zamknięcie konferencji 
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_____________________________________________ SESSION IV / SESJA IV

10:00–10:20
FRANCESCA ZANELLA 
University of Parma / Uniwersytet w Parmie

The church and the town: urban reconstruction in Veneto region after the First Great World War / 
Kościół i miasto: odbudowy miast w regionie Veneto po pierwszej wojnie światowej

The contribution will examine the effect of the Great War on a specific area in the north of Italy, 
trying to intercept the results of the recent interest on the relation between acts of war and the destruc-
tion of cultural heritage and of human settlements.

The starting point of this history are the laws and the procedures that Italian Government ema-
nated and defined after the end of the IWW to consent civil inhabitants of the lands devastated by 
the bombing actions and by the Austrian and German troops invasion to return to their towns and 
villages. 

The reconstruction has been characterized by different modalities of intervention. Till February 
1920 the Genio Militare has been in charge of the preliminary operations in the vast area of Trentino 
Alto Adige, Friuli Venezia Giulia and Veneto regions, reconstructing public buildings and infrastruc-
tures just to let start the everyday life and the productive activities in villages and towns selected be-
tween the most damaged.

Then the Italian Government created the Ministry of the Terre Liberate and a new Committee, 
soon substituted by a government Commissar, based in Treviso, whose duty was the direction of all the 
reconstruction works in north Italy.

So workers and technicians from military corps and from the rules of civil administration in a few 
years, and with pressing deadlines, had to ‘re-design’ settlements applying the modern principles of ur-
banism and new building techniques, even if they had to preserve the ‘tradition’ and the architectural 
and environmental specificity, too. 

From the mountains, to the Piave and Tagliamento lowlands, down to the venetian lagoon, en-
gineers, architects and land and building surveyors had to intervene in urban settlements defined by  
a stratification of historical interventions and by different architectural traditions that the war dramati-
cally erased. Planners had to measure themselves with symbols, rituals and habits deep-rooted, too. 

Archives and memoirs are, in that purpose, important resources for the reconstruction of a com-
plex history that we will exemplify with two case-histories: the reconstruction of Quero, a mountain 
village in the Belluno province, and of the villages all along the Piave river in Treviso and Venezia 
provinces.

Quero testify the radical transformation of an urban landscape, from the medieval structure to 
the new one imposed by the orthogonal and modern streets network, testifying the tension between the 
new planning discipline and the will to preserve the historical tradition. Archival documents collected 
by the parliamentary commission established to evaluate the use of governmental funding for the re-
construction, are an interesting resource to go behind the economic implications and to let emerge all 
the sociological and anthropological implications of these events.

The Piave lowland is an area that has been already analysed in previous studies (Zanella 1995, 
1998) with the reconstruction of specific histories of the restitution of ecclesiastical heritage in the Tre-
viso and Venezia provinces, along the Piave river, where San Donà di Piave, Musile, Noventa di Piave, 
Fossalta, San Biagio di Callalta, Ponte di Piave, Salgareda, Susegana, Spresiano, Arcade, Nervesa, Mo-
riago, Pederobba, Valdobbiadene, Vidor and Cornuda, have been razed to the ground. For every one 
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of these villages it is possible to tell different stories that have in common the will to preserve symbols 
and local memories in most cases represented, as in most part of Europe, by the church, the municipal 
hall and by monuments and memorials. What is interesting in this area is the interaction between the 
new urban planning and the regulation of the river water flux through the drainage structures that has 
been built in the vast Veneto lowland till the last decades of XIX century, that at the beginning of the 
‘20s has been interested by a ‘renovate season’ of projects that has been one of the pillars of the fascists 
politic. Salgareda, Monastier and Noventa di Piave villages are interesting case-studies for the disloca-
tion of the new churches in a way to avoid the frequent floods. 

* * *
Celem wystąpienia będzie zbadanie wpływu Wielkiej Wojny na specyficznym obszarze północ-

nych Włoch. Autorka spróbuje wskazać rezultaty ostatniego zainteresowania relacjami między dzia-
łaniami wojennymi i zniszczeniem kulturalnego dziedzictwa i siedzib ludzkich. Punktem wyjścia są 
przepisy i procedury, które rząd włoski określił po zakończeniu I wojny światowej, zezwalające cywilnej 
ludności terenów zniszczonych przez bombardowania i inwazję wojsk austriackich i niemieckich na 
powrót do miast i wsi.

Odbudowę charakteryzowały różne sposoby interwencji państwowej. Aż do lutego 1920 roku 
dowództwo wojskowe było odpowiedzialne za wstępne działania na zniszczonym obszarze Trentino, 
Alto Adige, Friuli Venezia Giulia i regionu Veneto, odbudowę publicznych budynków i infrastruktu-
ry pozwalającej rozpocząć codzienne życie i działalność produkcyjną we wsiach i miastach wybranych 
między najbardziej zniszczonymi. 

Następnie rząd włoski stworzył Ministerstwo Ziem Wyzwolonych i nowy Komitet wkrótce za-
stąpiony przez rządowego Komisarza, z siedzibą w Treviso, którego obowiązkiem było kierowanie 
wszystkimi pracami odbudowy w północnych Włoszech. Tak więc, pracownicy i technicy z korpusu 
wojskowego i służb administracji cywilnej w ciągu kilku lat, pod presją terminów musieli na nowo za-
projektować osady, stosując nowoczesne zasady urbanistyki i nowe techniki budowlane, nawet jeśli mu-
sieli zachować „tradycję” jak również specyfikę architektonicznego i środowiskowego otoczenia.

Od gór do nizin Piave i Tagliamento, w dół do laguny weneckiej inżynierowie, architekci, geodeci 
i nadzorcy budowlani musieli ingerować w miejskie osiedla określone przez układ historycznych wpły-
wów i różne architektoniczne tradycje, które wojna dramatycznie zniszczyła. Planiści musieli zmierzyć 
się z głęboko zakorzenionymi symbolami, rytuałami i zwyczajami. 

Ważnym źródłem do rekonstrukcji kompleksowej historii są dla nas archiwa i wspomnienia. Jako 
przykład mogą nam posłużyć dwa przykłady badawcze: odbudowa Quero, górskiej wioski w prowincji 
Belluno i wioski nad brzegiem rzeki Piave w prowincji Treviso i Veneto. Quero wskazuje na radykalne 
przekształcenie pejzażu miejskiego od średniowiecznej struktury do nowej, nałożonej przez sieć nowo-
czesnych, prostopadłych ulic, świadcząc o napięciu między nowym, naukowym planowaniem i zacho-
waniem historycznych tradycji. Źródła archiwalne zgromadzone przez komisję parlamentarną pozwala-
ją ocenić wykorzystanie rządowych funduszy na odbudowę i są interesujacym źródłem wykraczającym 
poza ekonomiczne znaczenie, pozwalającym objawić wszystkie socjologiczne i antropologiczne skutki 
tych wydarzeń.

Nizina Piave jest obszarem, który był już analizowany w poprzednich badaniach (Zanella 1995, 
1998) nad rekonstrukcją specyficznych dziejów restytucji kościelnego dziedzictwa w prowincjach Tre-
viso i Wenecja, wzdłuż rzeki Piave, gdzie San Donà di Piave, Musile, Noventa di Piave, Fossalta, San 
Biagio di Callalta, Ponte di Piave, Salgareda, Susegana, Spresiano, Arcade, Nervesa, Moriago, Pederob-
ba, Valdobbiadene, Vidor i Cornuda zostały zrównane z ziemią. O każdej z tych miejscowości możliwe 
jest opowiedzenie różnych historii, które mają związek z zachowaniem symboli i lokalnych wspomnień 
w większości przypadków reprezentowanych (tak jak w większej części Europy) przez kościoły, ratusze, 
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zabytki i pomniki. Co ciekawe, na tym obszarze istnieje związek między nowym miejskim planowa-
niem, a regulacją biegu rzeki przez struktury melioracyjne, które zostały wybudowane na ogromnej 
nizinie Veneto przez ostatnią dekadę XIX wieku. Na początku lat 20. wzbudziły one zainteresowanie 
„okresu renowacji” projektami, które były jednymi z filarów polityki faszystów. Salgareda, Monastier  
i Noventa di Piave to miejscowości, które są interesującymi studiami przypadków przeniesienia nowych 
kościołów w taki sposób, aby uniknąć częstych powodzi. 

Notes / Notatki
______________________________________________________________________________________________

10:20–10:40 
JAN SALM 
Lodz University of Technology / Politechnika Łódzka

Nieznane projekty architekta Johannesa Wilhelma w zbiorach bydgoskich. Przyczynek do odbu-
dowy Ostrołęki po 1914 r. / The unknown architectural designs of Johannes Wilhelm in Bydgoszcz. 
A short contribution to the post-1914 reconstruction of Ostrołęka

Odbudowa miast wschodniopruskich po zniszczeniach I wojny światowej została w ostatnich 
latach poddana podstawowym badaniom. Znany jest jej przebieg i najważniejsze, związane z nią re-
alizacje. Zniszczenia dokonane w 1945 r. oraz rozproszenie źródeł archiwalnych powodują jednak, że 
nie wszystkie wątki odbudowy, w tym działalność poszczególnych, czynnych w jej trakcie architektów 
zostały wystarczająco rozpoznane. Uwaga ta dotyczy m.in. Johannesa Wilhelma, właściciela grudziądz-
kiego biura projektowego, który prowadził intensywną działalność m.in. w szeregu innych miejsco-
wości Prus Wschodnich po 1914 r., kontynuując ją w latach po zakończeniu I wojny. Znajdujące się  
w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy, dotąd nie poddane badaniom dokumentacje architektonicz-
ne pozwalają na znacznie lepsze poznanie dorobku tego architekta i są interesującym przyczynkiem do 
rozpoznania wschodniopruskiej odbudowy, także w odniesieniu do metod projektowania i relacji mię-
dzy prywatnymi architektami a urzędami nadzorującymi ten proces. W referacie zachowane projekty 
będą w miarę możności konfrontowane z wzniesionymi wedle nich obiektami i innymi budowlami 
zrealizowanymi w ramach odbudowy. Umożliwi to w szerszym niż dotąd stopniu ustalić znaczenie pro-
jektów Wilhelma i określić charakterystyczne cechy jego twórczości.

* * *
Reconstruction of the Eastern Prussia towns after World War I has been recently examined on 

the primiary level. The process of rebuilding is known, as well as the most important projects and re-
alizations. However, wartime destructions of 1945 and dispersal of archival sources make incomplete 
our knowledge about post-1914 restorations, including activity of single architects. This comment is 
proper also with Johannes Wilhelm – the owner of Grudziadz-based architectural office – who acted 
busily for example in towns of Eastern Prussia after the war outbreak, and in the post-1918 realities. 
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Architectural records held in State Archive in Bydgoszcz, that have never been examined, can provide 
a material for a better recognition of Wilhelm’s ouevre, also being an interesting contribution to the 
reconstruction process, regarding design methods and relationships between architects and state insti-
tutions that supervised the whole process. Comparing and confronting preserved designs and records 
with buildings erected according to those schemes will allow to define importance of Wilhelm’s ideas 
and describe features of his architectural activity. 

Notes / Notatki
______________________________________________________________________________________________

10:40–11:00 
SARA SZERSZUNOWICZ 
Nicolaus Copernicus University in Toruń / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Działdowo jako zachowany przykład odbudowy miasta po I wojnie światowej / Działdowo – a case 
study of post World War I urban reconstruction

Działdowo, niewielkie miasteczko znajdujące się obecnie na terenie województwa warmińsko-ma-
zurskiego, zostało lokowane na prawie chełmińskim w roku 1344, pod nazwą Soldaw przez Wielkiego 
Mistrza Zakonu Krzyżackiego Ludolfa Königa. Miasto rozwinęło się w sąsiedztwie zamku krzyżackie-
go znajdującego się tuż przy południowej granicy państwa zakonnego. Ze względu na swą lokalizację 
kilkukrotnie zmieniało przynależność państwową. Wraz z napływającą liczbą mieszkańców Działdowo 
rozrastało się, wcielając w swoje granice kolejne osady. XVIII wiek przyniósł falę wielkich pożarów,  
a co za tym idzie odbudowy miasta, jednak liczne wojny przyczyniły się do postępującego kryzysu go-
spodarczego. Kolejny wiek, dzięki nowej linii kolejowej stał się czasem największego rozkwitu. Liczba 
populacji diametralnie wzrosła, a wraz z nią poszerzono granice miasta. 

Rozwój przerwały działania wojenne związane z I wojną światową. Wraz z początkiem sierpnia 
1914 r. Działdowo znalazło się pod ostrzałem artylerii rosyjskiej, tracąc część swojej zabudowy. Po za-
jęciu miasta przez wojska nieprzyjaciela, dwóch kolejnych bitwach oraz ataku lotniczym, zniszczeniu 
uległo wiele budynków znajdujących się zarówno w centrum jak i na obrzeżach. 

W roku 1916 niemieckie władze państwowe zdecydowały o odbudowie miast ze zniszczeń wo-
jennych. Patronat nad Działdowem objął Charlottenburg, wspierając miasto finansowo. W ciągu roku 
udało się odbudować ponad 100 budynków. Na mocy traktatu wersalskiego Działdowo w 1920 r. zo-
stało przyłączone do terenów Polski. Okres międzywojenny był czasem dalszej odbudowy oraz organi-
zacji nowych władz miejskich. 

We wrześniu 1939 r. wojska niemieckie zdobywając miasto przyłączyły je do Prowincji Prusy 
Wschodnie. Zabudowa miejska w czasie II wojny światowej ucierpiała zdecydowanie mniej niż przed 
kilkudziesięcioma laty. Najwięcej szkód wyrządziło stacjonujące tu w roku 1945 wojsko sowieckie.  
W centrum ucierpiała południowa część rynku, która została odbudowana po wojnie.
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Dzięki takiemu obrotowi spraw, Działdowo jest dziś wyjątkowym przykładem miasta wschodnio-
pruskiego z zachowanymi budynkami pochodzącymi z okresu odbudowy zniszczeń po I wojnie świato-
wej. Układ miasta lokacyjnego z czworokątnym rynkiem znajdującym się na zachód od zamku, pozostał 
niemal niezmieniony i do dziś wyznacza ścisłe centrum. Wokół rynku znajdowała się historyczna zabu-
dowa, która w czasie I wojny światowej, uległa prawie całkowitemu zniszczeniu. Najbardziej ucierpiały 
budynki znajdujące się przy północno-wschodniej i południowo-wschodniej pierzei rynku, ul. Jagiełły 
łączącej rynek z dworcem kolejowym, kościoły, ratusz oraz część zabudowań sąsiadująca z zamkiem.

Odbudowę zniszczonego miasta rozpoczęto w 1916 r. porządkując system parcelacyjny. Projek-
tantem planu odbudowy był najprawdopodobniej architekt kierujący pracami Philip Kähm. Po jego 
śmierci nadzór nad dokończeniem dzieła otrzymał Paul Böttger. Budynki zostały zaprojektowane jako 
przemyślane założenie przestrzenne, harmonijnie wpisujące się w historyczną tkankę miasta. Zabudo-
wa rynku została ujednolicona przez zastosowanie prostych wytycznych: budynki o zbliżonych propor-
cjach, wykorzystanie takich samych materiałów, czy symetryczne elewacje wzbogacone prostymi, nieco 
historyzującymi elementami. Kilka budynków mających celowo odróżniać się od pozostałych, zapro-
jektowano z indywidualnymi cechami stylowymi. 

Ochrona konserwatorska obejmuje założenie urbanistyczne miasta lokacyjnego. Budynki pocho-
dzące z okresu odbudowy miasta podlegają ochronie jedynie wybiórczo. Na kilkadziesiąt zachowanych 
obiektów tylko kilka jest wpisanych do rejestru zabytków. Są to głównie kamienice znajdujące się przy 
ul. Jagiełły.

Obecnie budynki są użytkowane przez osoby prywatne oraz instytucje państwowe, co ma wyraź-
ny wpływ na stan ich zachowania. Mieszkańcy niestety nadal nie są świadomi wartości, jakie reprezen-
tuje omawiana grupa obiektów. Najczęstszymi przyczynami zniszczeń jest niewłaściwe użytkowane, za-
niedbanie oraz wandalizm. Kolejnym problemem są szyldy reklamowe, zajmujące niemal każdą wolną 
powierzchnię zabudowy i tworzące estetyczny chaos. Ich ilość, wielkość oraz różnorodność znacznie 
obniżają walory wizualne centrum miasta. Obszar ten, razem z budynkami pochodzącymi z czasów 
odbudowy i do dziś kształtującymi charakter miasteczka, powinien zostać objęty specjalną ochroną. 

* * *
Działdowo is a small city in Warmian-Masurian Voivodeship. It was located by the Grand Master 

of the Teutonic Order, Ludolf König in 1344, under Kulm law, under the name of Soldaw. The city 
developed near an Ordensburg located just by the south border of the State of the Teutonic Order. Due 
to its localization the city changed its administrative affiliation a few times. With increasing number of 
inhabitants Działdowo was growing and incorporating nearby villages. XVII century brought a series 
of fires and hence also restoration of the city. Military occupation and many wars resulted in progress-
ing economic crisis. Thanks to the new railway line, the following century was the time of biggest de-
velopment. Number of inhabitants has increased and the borders of the city expanded.

World War I stopped the city’s growth. Starting August 1914 Działdowo was attacked by Russian 
artillery and lost part of its architecture. After the next two battles, air attack and taking over the city, 
many buildings in the city center and outskirts were destroyed. In 1916 national authorities decided 
to rebuild the cities ruined during war. Charlottenburg took the financial patronage over Działdowo. 
Over 100 buildings were rebuilt in a year. In 1920, under the Treaty of Versailles, Działdowo was in-
corporated to Polish territory. During the interwar period the restoration of the city was continued and 
the new local authorities were being formed.

In September 1939, German army took over the city and incorporated it to East Prussia. Dur-
ing World War II, the city’s architecture suffered less than in the previous war. The biggest damage was 
made by stationed there in 1945, Soviet army. The south part of the market square was destroyed and 
rebuilt later, after the war.
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All this together makes Działdowo a unique example of an east Prussian city with remaining build-
ings from the times of restoration after World War I. The structure of the Old Town with its market 
square, located to the west of the castle, remained almost unchanged and to these days defines the bound-
aries to the city center. Historical architecture used to surround the market square, but during World 
War I it was completely destroyed. Buildings that suffered the most were located on the north-east and 
south-east side of the market square, along Jagiełło Street that leads from the market square to the rail-
way station. Also churches, the town hall and some of the buildings near the castle were destroyed.

Restoration of the city began in 1916 by reorganizing the plots. Philip Kähm, architect super-
vising the restoration, was most likely the author of the restoration plan as well. After his death, the 
construction works were taken over by Paul Böttger. Buildings were designed as an organized, spatial 
project, harmoniously blending in the historical urban structure. Market square buildings were stan-
dardized by the following: similar proportions, usage of the same type of materials, symmetrical eleva-
tions with simple, historical ornamentation. Some buildings that were supposed to be told apart from 
the others were designed with individual style features.

Historic preservation system includes the old town of Działdowo. However, only some of the 
buildings from restoration period after World War I are included into the preservation plan. Out of 
several dozen of remaining buildings only a few are on the Register of objects of cultural heritage. Most 
of those are located along Jagiełło Street.

Currently those buildings are mainly private property or belong to state institutions which have a 
clear impact on their state of preservation. Local community is sadly not aware of the value of the said 
group of buildings. The most common damages are caused by unsuitable usage of the buildings, ne-
glect and acts of vandalism. Another problem is caused by advertising signs covering almost every free 
surface of the elevations, creating aesthetic chaos. Their number, size and variety are greatly decreasing 
visual qualities of city centre. This area along with the buildings from the times of restoration should 
be included in a special historic preservation plan.

Notes / Notatki
______________________________________________________________________________________________

11:00–11:20
KAMIL RUSZAŁA
Jagiellonian University / Uniwersytet Jagielloński

Gorlice: zniszczenia i odbudowa / War destruction of Gorlice and the reconstruction of the town

Działania wojenne w Galicji przyniosły liczne długofalowe skutki. Jednym z nich były zmiany  
w krajobrazie oraz liczne zniszczenia, którym uległy wsie oraz miasta. Przykładem jednego z najbardziej 
zniszczonych miast zachodniej części Galicji stanowią Gorlice, położone bezpośrednio na linii frontu 
oraz znane z operacji gorlicko-tarnowskiej. 
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Niniejszy referat ma na celu przedstawienie problematyki związanej ze zniszczeniami wojenny-
mi miasta, a więc rodzaje zniszczeń wojennych, które dotknęły Gorlice oraz szacunki strat miejskich. 
Przedstawione zostaną również mechanizmy funkcjonujące wówczas w ramach struktur państwowych 
odpowiedzialne za przygotowywanie opisów strat oraz akcji pomocy w zakresie odbudowy. Istotną 
częścią będzie omówienie zagadnień związanych z odbudową miasta, a więc również koncepcjami 
przygotowanymi przez inżynierów i architektów. Mam tutaj na myśli dwa plany regulacji miasta – 
pierwszy przygotowany przez inż. Stobieckiego, który poddany został krytyce i ostatecznie odrzucony 
oraz drugi plan architektów J. Gałęzowskiego oraz K. Wyczyńskiego. Ponadto referat dostarczy infor-
macji o procedurach formalno-administracyjnych związanych z odbudową miasta (finanse i gospo-
darka miejska w zakresie odbudowy w schyłkowym czasie wojny jak i w pierwszych latach niepod-
ległości, funkcjonowanie miasta – urzędów miejskich, szkół, życie codzienne w ruinach i w trakcie 
procesu odbudowy).

Zaprezentowane zostaną również nieznane dotychczas źródła dotyczące tych problemów, a więc 
np. akta Centrali dla Gospodarczej Odbudowy Galicji przechowywane w Centralnym Państwowym 
Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie; Krajowego Urzędu Odbudowy Galicji, przechowywa-
ne w Archiwum Narodowym w Krakowie; akta proweniencji kościelnej przechowywane w Archiwum 
Archidiecezjalnym w Przemyślu, rysunki związane z odbudową Gorlic w zbiorach Muzeum Narodo-
wego w Krakowie czy też lokalne źródła rękopiśmienne, zgromadzone w Muzeum Regionalnym PTTK  
w Gorlicach.

W podsumowaniu autor spróbuje określić ostateczną datę końcową odbudowy zniszczeń pierw-
szowojennych w Gorlicach (często data ta przesuwana jest na okres dopiero po zakończeniu II wojny 
światowej). Również przedstawione zostaną argumenty do rozważań nad tezą, czy zniszczenia wojenne 
w Galicji (w tym na przykładzie miasta Gorlice) przyniosły rezultat w postaci modernizacji infrastruk-
tury i gospodarki?

* * *
The warfare in Galicia brought deep and long-lasting consequences. One of them was the change 

to landscape, including destruction of towns, villages, hamlets etc. One of the most destructed cities in 
Western Galicia was Gorlice, located directly at the front line. It was the scene of the well-known mi-
litary breakthrough known as the battle of Gorlice-Tarnów in May 1915.

The principal aim of this paper is to deal with war destruction of towns, including the form of de-
struction which affected Gorlice during the First World War, not only in the battle of Gorlice-Tarnów, 
but also in previous fighting as well as the process of deliberate destruction undertaken by Russians in 
order to prepare the future battlefield. That is why I have to consider a definition o war damages and 
war destructions in the First World War. I will try to take up the problem of evaluating war damages 
and destructions. Also I am obliged to describe the process of reconstruction undertaken by state in-
stitutions subordinate to the local State Government in Biała (in exile due to Russian occupation of 
Lemberg). 

The essential part of my paper describes the process of reconstruction of Gorlice, especially the 
different concepts of it put forward by engineers and architects. What is meant here are two new lay-
outs out the town: first one prepared by Stobiecki, which was under the critique of the local society and 
finally rejected, and the second plan prepared by the architects Gałęzowski and Wyczyński. 

As far as reconstructing Gorlice is concerned, I would also be obliged to deliver information on 
the formal-administrative processes of dealing with it (financial issue of city etc.).

My paper is based on numerous primary sources located in archives in Poland and abroad: the 
files of the Cabinet for Economic Reconstruction of Galicia gathered in the Ukrainian State Archives in 
Lviv (archive of k.k. Staathalterei Lemberg) as well as the files of the State Reconstruction Office gathered  
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in the National Archive in Krakow, sketches and drawings connected with the reconstruction of Gor-
lice gathered in the National Museum in Krakow and also some local sources gathered in Regional 
Museum in Gorlice. 

As a conclusion I would like to consider the date when Gorlice’s reconstruction after First World 
War ended (often this date is located after the Second World War). Finally, I would like to discuss whe-
ther war damages in Galicia (as in the case of Gorlice) brought modernisation of infrastructure and 
economy to Lesser Poland.

Notes / Notatki
______________________________________________________________________________________________

11:20–11:40
MAŁGORZATA KORPAŁA 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie / State Vocational School in Nysa

Idealizowana przeszłość – rekonstrukcje malowideł w zabytkach architektury zniszczonych podczas 
Wielkiej Wojny / The idealization of the past: reconstructions of historic paintings in monuments 
destroyed during the Great War

Zniszczenia I wojny światowej wpłynęły na radykalną zmianę teorii konserwatorskiej. Zniszczenia 
miast i licznych zabytków architektury znajdujących się w historycznych miastach spowodowały szereg 
rekonstrukcji i konserwacji malowideł ściennych. Trwały one do 1939 i radykalnie zmieniły podejście 
do dekoracji malarskich. Odtwarzane malowidła stały się jednym z elementów idealizowania historii, 
w której dominowało romantyczne widzenie przeszłości.

W referacie zostanie zaprezentowany przegląd najważniejszych polskich realizacji z tego okresu. 
Zostanie zwrócona uwaga na następujące tendencje stosowane podczas konserwacji malowideł:

 – odtwarzane malowideł w duchu romantycznej wizji „historii”
 – odtwarzane malowideł jako czynnik wspierający integrację narodową i społeczną
 – stylizacje odtwarzanych malowideł jako uzupełnienie historycznego wystroju

Celem referatu będzie także wykazanie, że odtwarzane malowidła postrzegano jako symbol 
dawnych epok minionej świetności, który stał się estetycznym i artystycznym nośnikiem idei. Były 
one także dokumentem, który nie tylko odnosił do chlubnej przeszłości, ale jednocześnie jego rolą 
było spełnianie oczekiwań społecznych, odzwierciedlających idealizowaną wizję jak powinien wyglą-
dać zabytek. Wszystkie te tendencje przejawiły się podczas konserwacji i odtwarzania zniszczonych 
malowideł ściennych i innych elementów wystroju zabytków historycznych miast zniszczonych pod-
czas Wielkiej Wojny.
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* * *
Wartime destruction between 1914-1918 radically impacted theories of historic monuments pre-

servation. Destruction of towns and several architectural monuments caused need for reconstruction 
and conservation of wall paintings and polychromes. These renovations, conducted up to 1939, radi-
cally changed approach to historic decorative paintings. Reconstruced paintings partook in the ideali-
zation of history, a process where romantic approach to the past dominated. 

This paper will present a survey of the most important Polish painting conservations and recon-
structions from the interwar period. Attention will be focused on the following tendencies:

 – reconstruction of historic polychromes according to the romantic vision of “history”
 – reconstruction of historic polychromes as a factor acting in the processes of national and social 

integration
 – stylizations of historic polychromes during reconstruction, as a complement to the whole re-

constructed interior design
The aim of this study is to demonstrate that reconstructed polychroems and paintings were per-

cieved as a symbols of the bygone glory and prosperity, that made them esthetical and artistic carriers of 
those ideas. Paintings were treated as documents, also being used to fulfill contemporary expectations 
of the society in terms of the idealistic visions and ideas on the image of the historic monuments. All 
these tendencies are manifested in the processes of reconstruction of historic paintings and polychro-
mes in monuments destroyed during the World War I in Poland. 

Notes / Notatki
______________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________ SESSION V / SESJA V

10:00–10:20
ELŻBIETA BŁOTNICKA-MAZUR 
Catholic University in Lublin / Katolicki Uniwersytet Lubelski

Budowanie tożsamości narodowej przez negację – problem cerkwi w okresie II Rzeczpospolitej / 
Creating National Identity by Negation. Problem of the Orthodox Churches in the Second Polish 
Republic

Polityka wyznaniowa państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości była ściśle powiązana z po-
lityką narodowościową. Mimo że odrodzona Rzeczpospolita była państwem wielonarodowościowym 
i wielowyznaniowym, Kościół prawosławny – który był drugim co do wielkości wyznaniem w kraju 
– był w sposób naturalny postrzegany jako pozostałość po carskim reżimie z okresu zaborów. Bardzo 
duża liczba cerkwi powstała na potrzeby zwiększającej się liczby wojska i urzędników, wysyłanych na 
teren zaboru rosyjskiego w wyniku nasilającej się dyktatury po upadku kolejnych powstań. Postrzegane 
jako symbol rosyjskiego panowania wzbudzały niechęć polskiego społeczeństwa. Takie poglądy wyraża-
li także publicznie architekci, np. Mikołaj Tołwiński w pracy O pomnikach i cerkwiach prawosławnych 
(Warszawa 1919) proponował rekonstrukcję kościołów katolickich wtórnie adaptowanych na cerkwie, 
a w uzasadnionych wypadkach rozbiórkę wybudowanych soborów, jako „symboli gwałtu i przemocy”. 
Bardzo długo nieuregulowany status prawny ułatwiał likwidację cerkwi (tak jak np. wybudowane na 
reprezentacyjnych placach sobory w Warszawie i Lublinie) w ramach tzw. akcji rewindykacyjnej. Inne 
przebudowywano i adaptowano na świątynie rzymskokatolickie (np. w Siedlcach i Lublinie). 

* * *
After regaining its long-awaited independence Poland was faced with difficult task. First of all it 

concerned unifying disparate regions, which had been over 120 years part of different occupying co-
untries. Practical and spiritual reconstruction of the state and rebuilding the sense of national identity 
among its inhabitants became a priority matter.

Architecture became a positive element of creating national identity in the first years of Second 
Polish Republic. Cities and villages in many cases had been completely devastated during World War 
I, as well as by exploitative policy pursued against the Polish economy by the German and Russian oc-
cupying powers. Up to the mid-1920’s architecture was dominated by national style, forms referring to 
patterns of the past, expressing, among others, in so- called “manorial style”. But there were also some 
aspects creating national identity by negation.

After final fixing Poland’s borders the question of social and territorial integration of multinatio-
nal and multi-faith country became an important issue. Selective, in consequence emotional attitude 
towards own history deeply influenced the state religious as well as the national policy of Polish autho-
rities. In spite of existing basic regulations protecting the rights of national minorities, accepted by Po-
land in so-called Little Treaty of Versailles from 28 June 1919, they were not fully respected. The idea 
of state and national unity was supposed to be based on the Roman Catholic religion. The Orthodox 
church – the second biggest religion in Poland – was naturally seen as a relic of tsarist regime from the 
partition period.

After the collapse of the successive uprisings in 19th century harsh reprisals followed. All traces of 
former autonomy were removed and Russian government had sent additional troops, police officers 
and civil servants. All Polish functionaries were deprived of their position and replaced by Russian of-
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ficials. All of them were Orthodox so a large number of the Orthodox churches had been created, ho-
wever not only because of the natural need of increasing number of the Orthodox believers but also to 
express the power of the regime. 

Seen as a symbol of Russian reign they had aroused aversion in Polish society. After the World 
War I such opinion was shared also among architects. Mikołaj Tołwiński, for example, in his O po-
mnikach i cerkwiach prawosławnych, Warszawa 1919 (About monuments and Orthodox churches, War-
saw 1919) suggested reconstruction of Catholic churches, formerly adapted to Orthodox churches. In 
particular cases he accepted demolition of the Orthodox cathedrals as “symbols of rape and violence”. 

Architectural landscape of the cities had changed. The Orthodox churches disappeared from the 
main squares of the cities, like in Warsaw, Kalisz or Lublin. Many of them had been rebuilt and conver-
ted into Roman Catholic churches, especially into garrison churches, like in Siedlce, Radom and Lublin.

First regulation concerning law and institutional problems appeared in Tymczasowe przepisy o sto-
sunku rządu do Kościoła prawosławnego w Polsce (Temporary regulations on the relationship of government 
to the Orthodox Church in Poland) in 1922 and were supposed to be a prelude to the future enactment, 
considering that actually they didn’t cover financial problems. Against their name Tymczasowe przepi-
sy... remained in force up to the decree signed by president Ignacy Mościcki 18 November 1938. Such 
abeyance facilitated takeovers of churches within the recovery action led by Polish authorities in several 
phases. During the first spontaneous period in 1919-1924 most of recovered churches were adapted to 
Roman Catholic, as they formerly were. Second period 1929-1934 was characterized by mass claims 
of Catholic environments, experienced as a discrimination by Ukrainian and Belarusian minority. The 
third and the last phase of recovery action in 1938 was the most tragic – demolition of the churches 
took place in Chełm and south Podlasie (Podlachia) regions.

Notes / Notatki
______________________________________________________________________________________________

10:20–10:40
PIOTR ZUBOWSKI 
University of Wroclaw / Uniwersytet Wrocławski 

„(...) wrzeszczą w środku miasta: patrzaj na mnie!”. Zmiany w przestrzeni urbanistycznej miast 
centralnych województw II Rzeczypospolitej po likwidacji cerkwi prawosławnych / „(...) they shout 
in the city centre: look at me!”. Changes in urban space of the cities of central voivodeships of the 
Second Polish Republic in relation to liquidation of Orthodox churches 

Choć prawosławie na terenie centralnej Rzeczypospolitej posiada swoje korzenie w osiadłych tu  
w II poł. XVIII w. Grekach (świątynie domowe w Opatowie, Lublinie, Kaliszu, Piotrkowie, Warszawie) 
to swój zdecydowany rozwój – pod względem liczby wiernych jak i obiektów sakralnych – zawdzięcza 
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czasom panowania rosyjskiego. Za sprawą Rosjan w okresie od ok. lat 70. XIX w. (cerkwie powstawały 
również wcześniej, lecz w mniejszej skali) do 1915 roku cerkwie wznoszono w miastach gubernialnych, 
powiatowych, jak i w ośrodkach o mniejszym znaczeniu administracyjnym. Pod ich budowę – za spra-
wą specjalnych przepisów z 1875 roku – wybierano centralne, otwarte, miejskie place, krzyżówki dróg, 
wniesienia, wjazdy do miast, parki miejskie, działki w sąsiedztwie dworców kolejowych, głównych 
miejskich kościołów katolickich itp. Przykładowo: w Tomaszowie Mazowieckim i w Miechowie był to 
rynek miejski, w Łodzi okolica dworca kolejowego, w Koninie tuż przy moście nad Wartą, w Kielcach 
działka sąsiadująca z katedrą Wniebowzięcia NMP, a w Kaliszu z bazyliką św. Józefa. Owe przepisy pre-
cyzowały również architekturę świątyń: styl bizantyjski lub bizantyjsko-ruski. 

Zdecydowane zmniejszenie się liczby wiernych po 1918 roku (ewakuacja wojskowych, urzędni-
ków, ludności cywilnej), lokalizacja cerkwi, ich formy architektoniczne oraz nacechowanie politycz-
ne stały się dla władz miejskich II Rzeczypospolitej impulsem do rozbiórki świątyń lub ich adaptacji, 
często po gruntownej przebudowie, do celów świeckich. Wskazywano na duże znaczenie strategiczne 
działek, na których pobudowano cerkwie. Proponowano, aby wykorzystać je na cele użyteczności pu-
blicznej – po rozbiórce świątyń lub ich adaptacji – na szkoły, teatry, ratusze, placówki muzealne itp. 
Podkreślano, że takie działania mają charakter patriotycznego obowiązku. 

Przyszłym losem cerkwi były zainteresowane też władze wojskowe, które niejako drogą sukcesji, 
dążyły do przejmowania cerkwi na kościoły rzymsko-katolickie, zapewniając w ten sposób miejsca kul-
tu dla stacjonujących w wielu miastach jednostek wojskowych. Stroną przeciwną w sporze o prawo-
sławne mienie była hierarchia cerkiewna (metropolita, Chełmsko-Warszawski Konsystorz Prawosław-
ny), której zależało na zachowaniu jak największej części przedwojennego majątku, realizując przez to 
potrzeby swoich wiernych. 

Wszelkie jednak decyzje odnośnie świątyń, za sprawą dekretu Józefa Piłsudskiego z grudnia 
1918 roku, leżały w gestii władz państwowych. Te zaś, z uwagi na nieuregulowanie statusu majątkowe-
go Kościoła Prawosławnego w Polsce przez niemalże całe dwudziestolecie międzywojenne, formalnie 
nie mogły podjąć w stosunku do nich żadnych wiążących rozstrzygnięć. O ich rozbiórce czy przebu-
dowie stanowiono wówczas najczęściej w oparciu o zły stan techniczny zagrażający bezpieczeństwu 
publicznemu.

Prelegent w swoim wystąpieniu ukaże jak, ze względu na ową skomplikowaną sytuację, potoczyły 
się losy kilku wybranych świątyń. Postara się zaprezentować do czego wykorzystywano materiał z roz-
bieranych cerkwi, gdzie trafiały utensylia cerkiewne, czy dochodziło do profanacji nieczynnych świą-
tyń, na ile w rozbiórki zaangażowani byli mieszkańcy poszczególnych miast (np. organizując w związku 
z tym uroczystości o charakterze patriotycznym, stawiając pomniki ku czci odzyskania niepodległości), 
jak reagowali na nie wierni prawosławni. Wskaże również czy dochodziło między stronami konfliktu 
do prób porozumienia i z jakim skutkiem. Ważną kwestią będzie dla niego analiza projektów przebu-
dów cerkwi na kościoły katolickie, i to, w jakim stopniu ingerowano w pierwotną strukturę obiektów 
oraz czy istniały w tym zakresie jakieś wzorce architektoniczne. W tym kontekście odniesie się również 
do świętych, których wybierano jako patronów nowych kościołów, jak i do przebiegu obrzędów kon-
sekracyjnych.

* * *
Although the Orthodox faith in central Polish Republic has its roots in settled here, in the se-

cond half of eighteenth century Greeks (home churches in Opatow, Lublin, Kalisz, Piotrkow, War-
saw) owes its development – in respect of number of the faithful people and sacred buildings – to 
the times of Russian rule. The Russians were building, in a period from about the 70s of nineteenth 
century (Orthodox churches were built earlier, but in a lesser scale) to 1915, the Orthodox churches 
in governorate district cities, as well as the cities with less administrative meaning. As the foundations 
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for their construction – according to special regulations from 1875 – were chosen central, open, city 
squares place, hills, parks, plots nearby railway stations, main municipal Catholic churches etc. For 
example: in Tomaszow Mazowiecki and in Miechow, it was a city square, in Lodz, near railway sta-
tion, in Konin, by the bridge on the river Warta, in Kielce, plot bordering a Cathedral, and in Kalisz 
with St. Joseph’s basilica. These rules also specified architecture of the churches: Byzantine or Byzan-
tine-Russian style. 

Decreasing number of the faithful people after 1918 (evacuation of the army, officials, civilians), 
location of Orthodox churches, their architectural forms and political meaning, have become an im-
pulse, for municipal authorities of the Second Polish Republic, to demolition of churches or their ada-
ptation, often after thorough rebuilding, for secular purposes. The huge strategic meaning of the plots, 
in which Orthodox churches were built, was indicated. There were propositions to use these plots for 
public buildings – after demolition of churches or their adaptation – into schools, theatres, town halls, 
museums etc. It was emphasized that such activities are patriotic duty.

 Military authorities were also interested in future fate of Orthodox church, which, so to speak, 
as a result of succession, were striving to take over Orthodox churches, making from them Roman Ca-
tholic churches, providing, in this way, places of worship for the army stationing in many cities. The 
opposite side in a dispute about Orthodox property was an Orthodox hierarchy (metropolitan, Chelm-
-Warsaw Orthodox Consistory), which wanted to keep as much pre-war property as possible. 

However, all decisions concerning churches, as a result of decree of Józef Piłsudski of December 
1918, were made by the state authorities. And due to unregulated property status of the Orthodox 
Church in Poland, for almost the whole interwar period, they were formally not able to make any bin-
ding decisions. Mostly, bad technical condition decided about demolition or rebuilding.

The speaker will show what was the fate, due to its complicated situation, of the some selected 
churches. He will try to present what material from demolished Orthodox churches was used for, whe-
re Orthodox utensils were taken, or were there profanations of closed churches, to what degree resi-
dents of particular cities were involved in demolitions (e.g. organizing patriotic celebrations, erecting 
monuments commemorating regaining of independence), what were the reactions of the Orthodox fa-
ithful people. He will also show if there were any attempts to reach an agreement and with what results. 
Important question for him will be an analysis of the projects of rebuilding of Orthodox churches into 
Catholic churches, to what degree people interfered in primeval structure of the buildings, and were 
there any architectural patterns within this scope. In this context, he will refer to the saints, who were 
chosen as the patrons of new churches, as well as to the course of consecration rites.

Notes / Notatki
______________________________________________________________________________________________
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10:40–11:00
MATEUSZ HALAK 
Kalisz Society of Friends of Sciences / Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Zakaz pamiętania przy jednoczesnym lęku przed zapomnieniem. „Odmoskwianie” miast II Rze-
czypospolitej na przykładzie Kalisza, tytułem zmian w aksjologii społeczeństwa polskiego po roku 
1918 / The forbidding of remembering with the fear of forgetting. „Re-Moscow-ing” the cities of 
Second Polish Republic on the example of Kalisz, as a sign of changes in axiology of Polish society 
after year 1918.

Prelekcja poruszać będzie zjawisko eliminacji z panoram miast, które znalazły się po roku 1918 
w granicach II Rzeczypospolitej Polskiej, dziedzictwa materialnego caratu. Ufundowane nierzadko  
w centralnych punktach miast – sobory, pomniki, obeliski, jak również budynki świeckie którym nada-
no kostium rusko – bizantyjski, symbolizujące rosyjskie zwierzchnictwo nad Królestwem Polskim,  
w toku przeobrażeń systemu wartości, oraz wzrostu poczucia tożsamości Polaków, zostały rozebrane 
lub przebudowane. Przeważająca większość z tych obiektów zatraciła atrybuty stylu, z pomocą którego 
carat odmieniał oblicze polskich miast. W Kaliszu, jak w soczewce można dostrzec i zmierzyć posta-
wy polskiego społeczeństwa wobec problemu traktowania tych budowli jako obiektów wartościowych. 
Praca zaprezentuje aksjologiczny wymiar odzyskania niepodległości Polski na konkretnych przykładach 
budowli Kalisza. Ukazując postawy ówczesnych środowisk konserwatorskich, intelektualnych, oraz na-
stroje antyrosyjskie i antyprawosławne wśród społeczeństwa II Rzeczypospolitej, pragnę porównać losy 
przykładów architektury rdzennie rosyjskiej na gruntach: kaliskim i warszawskim.

* * *
The earliest forms of architecture assimilated with Russian arts, were adapted in Kalisz while re-

building the Cadet Corps Exercise Hall. It was funded in 1835, also with foundation of the soldiers’ 
orthodox church with the name of Saint George. The building was the first structure in Kalisz designed 
in the political „invader style”. The architecture of the soldiers’s orthodox church as well as fundation 
of st. Peter and Paul’s orthodox church at st. Joseph’s Square, were examples of architectural fashion 
introduced in Russia during the reign of Nicholas I by chancellor of Academy of Fine Arts, Konstan-
tin Thon. Projects of those buildings were created after the models of orthodox churches in Warsaw. 
Changes in Polish cities were also visibile among public secular buildings. The best example of this 
phenomenon in Kalisz was the rebuilding of the Polish Bank building into the Russian State Bank de-
partment. It was the result of buing the mansion no 7 at Josephine’s Avenue (now Freedom Avenue) 
by the Imperial Russia State Treasury, and then its facade was „dressed” in neo-Byzantine costiume. 
The main scheme of State Bank in Russian official style, composed in monumental style, or even with 
excess of accumulation of decorations, (fashion supported by tsar Alexander III), contained typical ele-
ments used at the end of 19th century among orthodox churches and in graveyard’s architecture. The 
interesting fact is that the next ediffice for Russian State Bank in Kalisz, designed in 1913, was created 
according to the model of eclectic trade/banking buildings. During the presentation I will describe 
and analize also other examples of objects created while changing Kalisz into Russian style by Impe-
rial authorities.

My aim is to characterize changes in mentality and values important after 1918, when Poland 
regained its independence. In the aftermath the mentioned, former Imperial buildings were destroyed 
or rebuilded. The main point of the speech is axiologic dimension of getting back the Polish freedom, 
on the example of Kalisz buildings, trying to examine the attitude of the contemporary restorers and 
intelectuals towards bygone Russian public architecture.
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In Kalisz, the attitude of Polish society was clearly articulated and it was possible to recognise 
opinions about buildings as the important objects carrying/representing (especially historical) values. 
Elimination or adaptation of all of those objects would also be presented in the background of rebuild-
ing Kalisz from its destruction in 1914, also with account on the anti-Russian moods in the society. The 
Second Polish Republic and the process of building the identity were clearly powered by architecture. 

Notes / Notatki
______________________________________________________________________________________________

11:00–11:20
WOJCIECH SZYMAŃSKI 
University of Wroclaw / Uniwersytet Wrocławski 

Gorlickie miasto umarłych. Zniszczone Gorlice jako część założenia pomnikowo-krajobrazowego 
oraz element pejzażu kulturowego / Gorlice – the city of the dead. The ruined city of Gorlice as part 
of memorial and landscape design as well as element of cultural landscape.

Zniszczone podczas działań wojennych w maju 1915 roku Gorlice stały się w wyobraźni współ-
czesnych symbolem oraz retoryczną figurą pars pro toto. Z jednej strony symbolizowały zawziętość i ska-
lę prowadzonych na froncie galicyjskim walk, z drugiej zaś ich los służył jako przykład niszczycielskiej 
i barbarzyńskiej siły armii carskiej. W języku propagandy militarystycznej pozostawały „bramą zwycię-
stwa”, w relacjach świadków zaś „miastem cierpienia i łez”. Miasto stało się także po wypchnięciu Ro-
sjan z Galicji Zachodniej terenem prowadzonych na szeroką skalę prac porządkowych i budowlanych 
związanych z urządzaniem na jego terenie cmentarzy wojskowych przez IX Oddział Grobów Wojen-
nych w Krakowie. Założony w Gorlicach cmentarz główny dla gorlickiego okręgu III był projektowany 
jako krajobrazowe miasto umarłych i punkt widokowy, z którego roztaczać się miał widok na miasto, 
pobliski Beskid, a także wzniesiony na wzgórzu pod miastem pomnik zwycięstwa. Rudolf Broch i Hans 
Hauptmann, pracownicy IX Oddziału Grobów z siedzibą w Krakowie i autorzy monumentalnej pracy 
poświęconej cmentarzom (Die Westgalizischen Heldengräber aus den Jahren des Weltkrieges 1914-1915) 
pisali o pejzażowym związku, jaki zachodzić miał pomiędzy trzema elementami krajobrazu: zrujno-
wanym miastem, pomnikiem i cmentarzem. Ów znaczeniowy trójkąt wraz z otaczającym beskidzkim 
krajobrazem współtworzyć miał po wojnie specyficzny pejzaż kulturowy tej części Galicji i stanowić 
miejsce wytwarzania pamięci o zwycięskiej bitwie gorlickiej. Referat jest próbą refleksji na temat gorlic-
kiego miasta umarłych rozumianego nie jako autonomiczna struktura architektoniczno-pejzażowa, lecz 
jako część większej znaczącej całości, tj. zrujnowanego „miasta cierpienia i łez” leżącego w jego cieniu 
w dolinie Ropy, którego przestrzeń współtworzyć miała i podtrzymywać mit i pamięć Wielkiej Wojny. 
Metodą przyjętą w referacie jest semiotyka kultury oraz współczesne studia nad pamięcią. 
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* * *
For its contemporaries, the city of Gorlice ravaged during the military operations of May 1915 

became a symbol and a rhetoric figure of the pars pro toto type. On the one hand, it was a symbol of ob-
stinacy and scale of military operations carried out on the Galician front; on the other hand, its fate was 
an example of how barbarically strong and calamitous the Tsarist army was. In the language of military 
propaganda, it was known as “the gate of victory”, while witnesses of its ruination called it “the city of 
suffering and tears”. Once the Russians had been ousted from Western Galicia, Gorlice was subjected 
to a number of clearing and building works supervised by the 9th Section of War Cemeteries. A cemete-
ry established in Gorlice (the major cemetery for the Gorlice district III) was planned as a scenic city of 
the dead and a vantage point from which one could admire the view of Gorlice, the nearby Beskids as 
well as a memorial erected on the hill outside the city. Rudolf Broch and Hans Hauptmann, who wor-
ked for the Krakow-based 9th Section of War Cemeteries and who were the authors of a monumental 
study dedicated to war cemeteries entitled Die Westgalizischen Heldengräber aus den Jahren des Weltkrie-
ges 1914-1915, wrote about a scenic relation between three elements of landscape: a ruined city, a me-
morial and a cemetery. It was hoped that after the war this semantic triangle together with the Beskids 
landscape were to co-produce a specific cultural landscape of Galicia and become a place where the 
memory of the victorious Battle of Gorlice was to be conceived. The paper is an attempt to ruminate 
over Gorlice as the city of the dead understood not as an autonomous architectural and scenic structu-
re, but as part of the larger whole, namely the ruined “city of suffering and tears” located in the valley 
of the Ropa river whose space was to co-produce and maintain the myth and memory of the Great War. 
The paper’s methodology is indebted to the semiotics of culture and contemporary memory studies. 

Notes / Notatki
______________________________________________________________________________________________
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____________________________________________ SESSION VIa / SESJA VIa

12:30–12:50
JAKOB HARTMANN 
University of Bremen / Uniwersytet w Bremie

The construction of ideal citizenship? Visual politics of the ›Estado Novo‹ realized on the Alameda 
Dom Alfonso Henriques in Lisbon / Konstrukcja idealnych cnot obywatelskich? Polityki wizualne ze-
społu architektonicznego Alameda Dom Alfonso Henriques w Lizbonie w okresie “Nowego Państwa”

The square Alameda Dom Afonso Henriques in Lisbon can be seen as paradigmatic for the archi-
tecture of power of the ›Estado Novo‹. The Alameda forms a gardened valley between two hills. There 
you find two highly propagandist buildings: The Instituto Superior Técnico (IST) and the Fonte Lumi-
nosa are dedicated to modern sciences and respectively to the harmonious contribution of nature to 
the city. 

Urban planning campaigns by the still young dictatorship in the 1930s and 1940s sought to 
achieve order of and control over space by the state in the face of a rapidly growing population. Fur-
thermore, the image of a nation and of a metropolis that appear representative, rich in tradition, yet 
at the same time modern and efficient was to be evoked. To this end, cell-like, ›organically‹ linked and 
loosened-up city structures were designed in some places in which prominent public buildings were 
to demonstrate the unity and order of the nation. This way, a synthesis was to be reached between the 
needs of an industrially developing society and economy and a catholic-nationalist, authoritarian ide-
ology of state.

In 1928 a military coup had ended Portugal’s republic tradition after a period of almost fifteen 
years of political instability due to the financial impact of Portugal’s contribution to World War I, its 
loss of colonial influence and a subsequent moral and social crisis. The dictatorship of Salazar was 
founded in the context of such ideological and economic irritations and a growing nostalgia for the 
seemingly glorious past. Salazarism, in consequence, aimed at a renewal of Portuguese economy by 
maintaining a strictly hierarchic and traditional concept of society. 

The iconography of the Alameda as well as its incorporation into the propagandist use of urban 
planning in the 1930s and 1940s exemplify the visual and spatial politics during Salazarism.

For this prominent public square several projects have been developed that proposed alternative 
solutions, such as a church or a church accompanied by a baroque garden design and a spiral street 
conquering the hill. The planning and construction of the square during the 1930s and 1940s occurred 
during the first years of the dictatorship in which the ideological conceptions of the regime were still 
to be defined and defended both militant and aesthetically against social uprisings and the memories 
of the defeated republic. It is therefore revealing to compare the different projects and their motivation 
in regard to the increasing focus on axiality and vastness. A heightened sensitivity for the square as an 
ensemble and as a place that should represent ›dignity‹ and „grandeur” can be observed and appear to 
represent the now established so called New State. 

Ceramics placed on the illuminated fountain form an additional, complex visual program. Repre-
sentations of women in nature and male craftsmen and farmers at work are tellingly juxtaposed. Tech-
nology/industrialization and ›nature‹ – as the two poles on the Alameda: IST and Fonte Luminosa – are 
interrelated and a feminized nature almost seems to be the reward for the work of the male craftsmen. 
In a landscape that is probably to be read as ideal-typical of Portugal’s regions, we find, among oth-
ers, ploughing and sowing farmers, women picking oranges or feeding a child in a garden, fishermen, 
smiths, potters as role-models that Portuguese citizens should follow. 
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It is important to state that such aesthetic strategies gain power as human subjects internalize 
them and interact with them. Therefore, the Alameda should be analysed with regard to its implicit 
models of spectatorship and citizenship: How are people being addressed as viewers and subjects? 
What are the spatial and iconic strategies to mediate between supposedly contradictory ideals such as 
the modernist image of the large town on the one hand and mythical images of rural life at the other 
hand? Which bodily and mental effects does the square have on people strolling on it? How are, thus, 
concepts of citizenship being formed?

It is my purpose to discuss such questions based on a semiotic approach as proposed by the Ger-
man school of reader-response criticism and the critique of representation.

* * *
Plac Alameda Dom Afonso Henriques w Lizbonie może być postrzegany jako przykład architektury 

władzy w okresie „Nowego Państwa”. Alameda tworzy ogrodową dolinę pomiędzy dwoma wzgórzami. 
Znajdują się tu dwa wyjątkowo propagandowe obiekty: Politechnika i “Iluminowane źródło”, poświę-
cone nowoczesnym naukom i harmonijnemu związkowi natury i miasta. 

Akcje urbanistyczne, prowadzone przez młodą dyktaturę portugalską w latach 30. i 40. ubiegłego 
wieku zmierzały do objęcia kontrolą państwową przestrzeni szybko rozwijającego się miasta. Co więcej, 
celem było stworzenie reprezentatywnego obrazu narodu i metropolii, obfitującego w tradycje. W tym 
celu w rejonach miasta, których ważne budowle publiczne mialy demonstrować jedność i porządek na-
rodowy, zaprojektowano komórkowe, “organiczne”, wzajemnie powiązane struktury. Za pomocą dzia-
łań urbanistycznych zamierzano osiągnąć połączenie potrzeb rozwijającego się społeczeństwa przemy-
słowego, ekonomii oraz katolicko-nacjonalistycznej, autorytarnej ideologii państwowej.

W roku 1928 zamach wojskowy położył kres istnieniu republiki w Portugalii, od piętnastu lat 
nękanej polityczną niestabilnością, wywołaną zaangażowaniem finansowym kraju w I wojnę światową, 
oraz utratą wpływów kolonialnych, a także poważnym kryzysem społecznym i obyczajowym. Dyktatu-
ra Salazara powstała w realiach ideologicznego i gospodarczego rozdrażenia oraz wzrastającej nostalgii 
za pozornie wielką przeszłością. W konsekwencji Salazarizm usilował odbudować gospodarkę portugal-
ską za pomocą utrzymywania ściśle hierarchicznego i tradycyjnego układu społecznego. 

Ikonografia Alamedy, jak i jej użycie w celach propagandowych w planowaniu urbanistycznym lat 
30. i 40. stanowi egzemplifikację polityk wizualnych i przestrzennych okresu Salazarianizmu.

Wiele alternatywnych projektów powstało dla tej prestiżowej przestrzeni, takich jak wzniesienie 
kościoła, lub kościoła wpisanego w barokowy ogród i spiralne schody wpisane we wzgórze. Projektowa-
nie i budowa placu w latach 30. i 40. miało miejsce w pierwszych latach dyktatury, kiedy ideologiczne 
koncepcje reżimu pozostawały w trakcie formowania, wymagając też obrony, zarówno bezpośredniej, 
jak i estetycznej – obrony przeciwko powstaniom społecznym i pamięci o zniesionej republice. Stąd 
porównanie projektów i stojących za nimi motywacji wydaje się być odkrywcze, szczególnie wobec ro-
snącej osiowości i monumentalności założenia. Podkreślanie odczuwania roli placu jako miejsca zebrań 
i miejsca, które winno reprezentować “godnosć” i „wielkość” daje się zauważyc w tych procesach, repre-
zentując świeżo powstałe „Nowe Państwo”. 

Rzeźby i reliefy umieszczone na podświetlanej fontannie formowały kompleksowy program iko-
nograficzny. Klarownie przeciwstawiono sobie wyobrażenia kobiet i ich zwiazku z “naturą” oraz męż-
czyzn jako rzemieślników i rolników. Technologia/uprzemysłowienie i “natura” – jako bieguny Alame-
dy – Politechnika i fontanna – zostały powiązane, a sfeminizowane wyobrażenie natury jawi się wręcz 
jako nagroda za pracę mężczyzn-rzemieślników. W krajobrazie założenia, który można odczytywać jako 
typowy, idealny krajobraz regionów Portugalii, znajdziemy między innymi orzących i siejących rolni-
ków, kobiety zbierające pomarańcze czy karmiące dzieci w ogrodzie, rybaków, kowali, garncarzy i inne 
modele ról społecznych, które Portugalczycy winni naśladować. 
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Należy zauważyć, że tego typu strategie estetyczne zyskują władzę, gdy zostają zinternalizowane 
przez podmioty społeczne, które wchodzą z nimi w interakcję. Stąd, Alameda winna być analizowana 
w odniesieniu do zastosowanych „modeli widza” i postrzegania oraz obywatelstwa: jak ukierunkowano 
przekaz na odbiorców, rozumianych jako widzowie, ale i przedmioty przekazu? Jakich strategii prze-
strzennych i obrazowych użyto do mediacji między rzekomo sprzecznymi ideałami, takimi jak moder-
nistyczny obraz wielkiego miasta a mitycznymi obrazami życia wiejskiego? Jakie efekty na umysł i ciało 
wywiera plac na tych, którzy przechadzają się w jego obrębie? Jak zosttały sformułowane zasady cnót 
obywatelskich? Moim celem jest przedyskutowanie tych pytań, bazując na podejściu semiotycznym  
w ujęciu niemieckiej szkoły teorii recepcji, jak i samej krytyki reprezentacji.

Notes / Notatki
______________________________________________________________________________________________

12:50–13:10
DAVOR STIPAN 
First Gimnasium Split / Pierwsze Gimnazjum w Splicie

Architecture and Urban development of the city of Split in the interwar period in the light of na-
tional and social turmoils / Architektura i rozwój urbanistyczny Splitu w okresie międzywojennym  
w świetle wstrząsów narodowych i społecznych

Upon completion of the World War I and the defeat of the Austro-Hungarian monarchy, Split 
and Dalmatia became part of the Kigdom of Serbs, Croats and Slovenes. The war had exhausted an al-
ready impoverished Dalmatia and brought its population to the edge of endurance. Different political 
formations, ideological subdivision of public opinion as well as the wartime, certainly did not guaran-
tee civil peace and economic prosperity. In this way, they did not provide any fertile ground for artistic 
creativity and expression. However, this brief period in the history of the city is determined by a nu-
merous architectural projects and urban planning. Between the two world wars Split had experienced 
a sudden and rapid development and has become the new administrative center of Dalmatia. All this 
reflects to the demographic and urban growth, which passes the area of historic center and the old folk 
suburbs, spreading into the surrounding rural areas. Therefore, architectural and urban activity plays 
an important role in the spatial expansion of the city which then receives the initial contours of the set-
tlement that is modified on its way to the functionally and topographically modern urban enviroment. 
It is also a period of sharp national and class struggle for political and social rights of the people led by 
Communist Party. The begining of World War II occured in Split by Italian aerial bombing at 1941. 
This was followed by the collapse of the old Yugoslavia and fascist occupation. 

At the turn of the 19th into the 20th century, construction building mainly ranged from neo-sty-
les spread throughout Europe. Until World War I, it was being built in the neo-styles in Split and these 
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were the most prominent public buildings, whose completed projects came mostly from the technical 
department of the Ministry in Vienna. Until World War I Split consisted of clearly separated historic 
centre and popular boroughs around it. Later, the negative impact of the war situation was evident in 
all areas, economic, social and culural. The war also causes excessive hunger of the population and stops 
every urban and architectural activity. The first decade after World War I was a time that put original 
and serious tasks crucial to the new development of Split in front of the constructors. After World War 
I ended, Zadar was annexed to Italy, Split became the new administrative, economic and cultural cen-
tre of Dalmatia. Development of Split in the interwar period was a consequence of the development 
guidelines already noticeable during the 19th and early 20th century. Converting to an official admini-
strative centre gave an extra stimulus to this development. The economy was on arousal, the population 
grew and its area increased in the direction of the fields around the city. Adoption of the Regulatory 
Plan, rail connections with the interior of the state, construction of the north port, reconstruction of 
waterworks had great importance for futher developmentof the city. 

The paper analyzes the architectural engagement in Split between the two world wars, which is, 
in spite of unfavorable social and political conditions as well as war consequences, intense and constant 
and as a result largely determines the current appearance of the city.

* * *
Wskutek wydarzeń I wojny światowej i klęski monarchii austro-węgierskiej, Split i Dalmacja 

stały się częścią Królestwa Serbów, Chorwatów i Słowieńców. Wojna wyniszczyła i tak już biedny re-
gion, jakim była Dalmacja, stawiając jej mieszkańców na krawędzi przetrwania. Różne formacje po-
lityczne, ideologiczne skonfliktowanie opinii publicznej, jak i okres wojenny nie gwarantowały regio-
nowi pokoju społecznego i ekonomicznej prosperity. Tym samym, sytuacja nie sprzyjała artystycznej 
kreatywności i ekspresji. Jednakże, ten krótki okres w historii miasta upłynął pod znakiem licznych 
projektów urbanistycznych i architektonicznych. Pomiędzy wojnami Split doświadczył nagłego i dy-
namicznego rozwoju, stając się centrum administracyjnym Dalmacji. Wszystkie te czynniki znalazły 
odbicie w rozwoju demograficznym i urbanistycznym miasta, przekraczającego centrum historyczne 
i rejony podmiejskie, rozszerzającego się na okoliczne tereny rolnicze. Działalność budowlana i archi-
tektoniczna odgrywała ważną rolę w ekspansji przestrzennej miasta, w tym właśnie czasie, zyskujące-
go cechy nowoczesnego środowiska miejskiego, zarówno funkcjonalnie, jak i topograficznie. To także 
czas gwałtownych narodowych i klasowych walk o prawa społeczne i polityczne, działań kierowanych 
przez Partię Komunistyczną. Początek działań II wojny światowej zaznaczył się w Splicie w momen-
cie włoskiego bombardowania lotniczego w 1941 roku. Wydarzenia te poprzedzały upadek Jugosławii  
i faszystowską okupację.

Na przełomie XIX i XX wieku nową architekturę europejską zdominowała estetyka neostylo-
wa. Przed I wojną światową nurty te dotarły takżę do Splitu, gdzie większość najważniejszych budyn-
ków publicznych, budowanych wedle projektów przysyłanych z wydziałów technicznych ministerstw 
w Wiedniu prezentuje tą estetykę. Do wybuchu wojny Split składał się z klarownie wyodrębnionego, 
historycznego centrum oraz okolicznych gmin. Negatywny wpływ wydarzeń wojennych zaznaczył się 
we wszystkich sferach, zarówno ekonomicznych, społecznych jak i kulturalnych. Wojna spowodowa-
ła również rosnące zjawisko głodu, tamując całkowicie aktywność budowlaną i rozwój miasta. Pierw-
sze powojenne dziesięciolecie było czasem postawienia przed architektami i budowniczymi nowych, 
poważnych zadań rozwoju Splitu. Rozwój miasta w tym czasie był konsekwencją procesów, dostrze-
galnych w XIX. i XX. stuleciach. Przemiana miasta w centrum administracyjne stała się wyjątkowym 
czynnikiem rozwoju. Nastąpił rozwój gospodarczy, wzrost populacji i jej napływ na nowe, podmiejskie 
tereny. Zastosowanie planu regulacyjnego, budowa połączeń kolejowych, portu północnego, przebu-
dowa wodociągów – miały ogromne znaczenie dla przyszłego rozwoju miasta. 
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Referat analizuje rozwój architektoniczny Splitu w okresie międzywojennym, który choć prze-
biegał w niekorzystnych realiach społecznych i politycznych, to z racji swej skali do dziś determinuje 
wygląd miasta.

Notes / Notatki
______________________________________________________________________________________________

13:10–13:30
GUY RAK 
The Hebrew University of Jerusalem / Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie

(Re)Occupy Edirne: Reasserting Ottoman presence in its (second) capital as manifested in the public 
space of Adrianople / (Re)okupowane Edirne: umacnianie obecności państwa Ottomańskiego w jego 
drugiej stolicy na przykładzie przestrzeni publicznej Adrianopola

In the end of 1912 Bulgaria invaded the Ottoman Empire in concert with Greece, Serbia and 
Montenegro. Within a few weeks its army besieged Adrianople, the Ottoman Empire’s historical ca-
pital city, and stood at the gates of the Ottoman Empire’s capital city, Constantinople. Adrianople, 
bombarded and starved, finally surrendered in the end of March 1913. Consequently, in the ensuing 
peace treaty of London the city of Adrianople was ceded to Bulgaria along with most of its hinterland 
in Thrace. 

The blow of the loss of the former capital city of the Ottoman Empire cannot be undermined. 
The shockwave of the siege and fall of the city, as well as, the renunciation of sovereignty over it had an 
immediate impact on the political affairs in Constantinople. However, the Ottoman Empire seized an 
opportunity in July 1913 to recapture the city when Bulgaria was more concerned with the war against 
its other neighbors. The acquisition of Adrianople set the government in motion to achieve the reha-
bilitation of the city. Financially stressed and facing the constraints and difficulties of the descendent 
World War, the efforts to display the agenda of the regime and its social preferences in the urban space 
were curtailed. However, these efforts were resumed in the following decade.

Out of all the agents who participate in shaping the politics of space, the presentation focuses on 
the involvement of the central government. The choice to instill public buildings of certain architectu-
ral style as symbols of patriotic manifestation are discussed as an attempt to shape the city to conform 
the national identity preferred by the ruling government of the Committee of Union and Progress. 

I will focus in my presentation on the city’s new landmarks of the train station (Edirne Karaağaç 
Garı) and the Committee of Union and Progress party building (İttihat ve Terakki Kulubü Binası). 
These public establishments exemplify the ideological standing of the regime in their positioning wi-
thin the urban plan of the city and in their stylistic peculiar choice of historicism in architecture.
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* * *
W końcu 1912 roku Bułgaria, wspomagana przez Grecję, Serbię i Czarnogórę zaatakowała Impe-

rium Osmańskie. W ciągu kilku tygodni okrążono Adrianopol, jedno z ważniejszych miast imperium, 
co otworzyło sojusznikom drogę do bram stolicy kraju, Konstantynopola. Bombardowany i pozba-
wiony żywności, Adrianopol skapitulował pod koniec marca 1913 roku. W wyniku pokoju zawartego 
w Londynie Adrianopol, wraz z przyległymi częściami Tracji, został włączony do Bułgarii. Nie da się 
podważyć faktu, iż utrata dawnej stolicy była dla Imperium Osmańskiego ogromnym ciosem. Szok wy-
wołany oblężeniem i upadkiem miasta, jak i zrzeczenie się go przez władze, miały bezpośredni wpływ 
na bieg wydarzeń politycznych w Konstantynopolu. Jednakże, Turcja wykorzystała zaangażowanie Buł-
garii w wojnę przeciwko sąsiadom w 1913 roku do ponownego przejęcia Adrianopola. Odzyskanie 
Adrianopola zapoczątkowało działania rządu tureckiego, mające na celu “rehabilitację” miasta. Wobec 
trudności i skrępowania wybuchem Wielkiej Wojny, próby zaznaczenia obecności reżimu osmańskie-
go i jego społecznych celów w przestrzeni miasta były ograniczone. Jednak działania te kontynuowano  
w kolejnej dekadzie. 

Wybierając spośród wielu “aktorów” biorących udział w polityce kształtowania przestrzeni, pre-
zentacja skupi się na zaangażowaniu tureckiego rządu centralnego. Wybór konkretnego stylu architek-
tonicznego dla nowych budowli publicznych jako symboli patriotycznych będzie przedyskutowany 
jako próba takiego kształtowania Adrianopola, by dostosować jego przestrzeń do wizji narodowej toż-
samości imperium, preferowanej przez rządzących z Komitetu Unii i Postępu. 

W swoim wystąpieniu chciałbym się skupić na kluczowych budowlach – stacji kolejowej (Edirne 
Karaağaç Garı) i siedzibie partii Komitetu Unii i Postępu (İttihat ve Terakki Kulubü Binası). Te budow-
le publiczne stanowią przykłady obowiązujących wypowiedzi ideologicznych reżimu, zarówno poprzez 
umiejscowienie w przestrzeni miasta, jak I specyficzny wybór architektonicznego historyzmu. 

Notes / Notatki
______________________________________________________________________________________________
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___________________________________________ SESSION VIb / SESJA VIb

12:30–12:50
PIOTR MARCINIAK, HANNA GRZESZCZUK-BRENDEL 
Poznań University of Technology / Politechnika Poznańska

Reforma miasta a „styl narodowy” – architektura Poznania w pierwszej połowie XX wieku / Urban 
reform and the „national style” – architecture of Poznań in the first half of 20th century

Pierwsza połowa XX wieku jest dla rozwoju urbanistycznego i architektury Poznania epoką wy-
jątkowo interesującą. Rytm działań budowlanych wyznaczają przemiany polityczne, mające często bez-
pośredni wpływ na podejmowane decyzje. Historyczne zmiany przynależności państwowej oznaczały 
przede wszystkim istotne zmiany relacji narodowościowych wśród mieszkańców Poznania, co powodo-
wało zrywanie ciągłości rozwoju, nakładanie i często konfliktowe współistnienie różnych narracji archi-
tektonicznych. Tym niemniej dyskusje poświęcone architekturze i urbanistyce Poznania, prowadzone 
po I i po II wojnie światowej tworzą swoistą klamrę, dotycząc pytań o model miasta i państwa wyrażany 
przez formy budowy-odbudowy miasta.

W czasie I wojny Poznań nie został zniszczony, co zapewne w jakimś stopniu tłumaczy, że dys-
kusja o zadaniach budowlanych i formach stylowych została przesunięta w czasie. Problemy, które za-
znaczają się podczas odbudowy Polski po I wojnie światowej, zyskują w Poznaniu na wyrazistości nieco 
później, po przezwyciężeniu powojennego kryzysu gospodarczego. Początkowo można mówić wręcz  
o kontynuacji zadań wyznaczonych przez władze pruskie, a dobitnym przykładem pragmatyzmu no-
wego polskiego magistratu było np. utrzymanie pruskiej ordynacji budowlanej. Wprawdzie przybyszy 
z innych zaborów „uwierała” obca estetyka architektoniczna, ale w latach 20., w nowej europejskiej sy-
tuacji politycznej zaczęły współistnieć różne stylistyki, oscylujące między modernizmem a tendencjami 
historycznymi, interpretowanymi w kategoriach stylu narodowego. Jednak można wręcz sądzić, że to 
zagadnienie nie było własnym, lokalnym problemem artystycznym, mimo artykułowania potrzeby re-
polonizacji przestrzeni Poznania.

Prawdziwą dyskusję na temat stylu wywołała dopiero Powszechna Wystawa Krajowa, zorganizo-
wana z okazji dziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości, a prezentowane pawilony stały się swego 
rodzaju głosem w dyskusji na temat modelu budowanego państwa. Mimo obecności pawilonów utrzy-
manych w tradycyjnych formach wyraźnie zwyciężyła „opcja modernistyczna”, a tym samym określiła 
się wizja Polski jako kraju nowoczesnego.

Jej kontynuacją w latach 30. były dążenia do nowoczesnej przebudowy Poznania, kiedy w coraz 
większym stopniu przyjmowano wpływy europejskiej awangardy, choć zastosowane w jej złagodzonej 
wersji. Nowe prądy wpłynęły w oczywisty sposób na postrzeganie architektury; były też z pewnością przy-
czynkiem podjęcia działań zmierzających do usprawnienia miasta i wypracowania jego nowej wizji. Okre-
ślenie docelowej struktury urbanistycznej zawarte zostało w nowym planie ogólnym z połowy lat 30., 
realizującym postulat uporządkowania i reformy miasta. W tym czasie rozpoczął się okres intensywnego 
rozwoju i poszukiwań, w architekturze z przewagą modernizmu. W latach 30. rozpoczęła się też dyskusja 
konserwatorska nad ochroną dzielnic staromiejskich i ich poprawą, która w Poznaniu zaowocowała od-
słanianiem zabytków, ale też wprowadzeniem nowoczesnych budynków w tkankę historyczną. W drugiej 
połowie lat 30. Zbigniew Zieliński opracował ideę przywrócenia Staremu Rynkowi skali miasta renesan-
sowego, krytykując XIX-wieczną zabudowę pierzei jako pruską/zaborczą, eklektyczną i przeskalowaną.

Można więc powiedzieć, że dopiero wówczas została w Poznaniu przeprowadzona dyskusja nad 
zachowaniem, modernizacją czy przebudową historycznego miasta, która w miastach zniszczonych po 
I wojnie światowej zaistniała tuż po jej zakończeniu.
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Koncepcje Zielińskiego wpisały się w odbudowę poznańskiego Starego Miasta po zniszczeniach II 
wojny światowej, opartej na doktrynie konserwatorskiej Jana Zachwatowicza. Program ten odwoływał 
się na powrót do historyzujących form zabudowy, swoistych „stylów przedrozbiorowych” sięgających 
XVIII wieku. Starówce wyznaczono funkcję dzielnicy mieszkaniowej, jednak z odtworzeniem wcze-
śniejszych form architektonicznych zespołu. W przypadku braku szczegółowych przekazów ikonogra-
ficznych kreowano formy niemające wcześniejszych wzorców, tworząc zupełnie nowe obiekty, jednak 
w historycznym kostiumie stylowym. Doktryna ta, podkreślająca ciągłość państwa w materialnej sub-
stancji, odpowiadała ówczesnym potrzebom mieszkańców, pragnących zachować zabudowę Starego 
Miasta w dawnym, historycznym kształcie. Była także z oczywistych względów najprostsza w realizacji. 
Za odbudową zespołu staromiejskiego w pierwotnym układzie przestrzennym przemawiały nie tylko 
ówczesna doktryna konserwatorska i względy ekonomiczne. Nadanie Staremu Miastu funkcji dzielnicy 
mieszkaniowej i jego odbudowa były wynikiem decyzji politycznej. Podjęte na początku lat 50. pra-
ce nad kolejnym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta postulowały powrót do 
koncepcji miasta opartego na tradycyjnych wzorcach. Podnoszono wówczas postulat zwartości miasta, 
stanowiący kompromis między nowoczesnymi koncepcjami urbanistycznymi a zachowaniem pojęcia 
miasta jako zwartego organizmu. Przeniesienie centrum usługowo-handlowego miasta na górną terasę, 
sprowokowało pytania o formę architektoniczną „nowego” centrum, które wpisywało się w moderni-
zacyjny paradygmat nowej władzy.

Przykład Poznania pokazuje, że rozpoczęte w czasie I wojny dyskusje o odbudowie Polski, połą-
czone z próbą określenia charakteru państwa, nie dotyczyły tylko zniszczonych miast i nie zakończyły 
się po wypełnieniu zniszczeń, ale były kontynuowane w okresie międzywojennym i wywarły wpływ 
również na decyzje podejmowane po zniszczeniach II wojny światowej.

* * *
The first half of 20th century is a excessively interesting age for the urban development and the 

architecture of Poznan. The dynamic of construction works is at the time determined by the political 
changes, which have direct influence on making decisions (before 1918 Poznan belonged to the Prus-
sian Partition, and after the First World War became the capital city of Grater Poland in The Second 
Polish Republic and in the period of The Second World War it was integrated in The Third Reich  
as Reichsgau Wartheland). Historic changes of state affiliation meant significant changes of ethnic 
relations among inhabitants of Poznan primarily, what was the reason for the severance of the conti-
nuity of development, prescribing very often confrontational coexistence of the different architectural 
narratives. The first half of 20th century is also a period of intense changes and architectural search, 
which operated between the poles of historicism and modernism generally. Poznan with its metro-
politan provincialism and profession of architects who descended from different academic traditions,  
is a place, where architecture of the centre was fulfilled. Therefore, by this example, we can capture 
currents typical for every age, acclaimed and commonly applied, as well as define architectural tasks, 
which are regarded as most crucial. The surge of Polish architects and inhabitants from different re-
gions caused the introduction of distinct architectural stylistics after the First World War, which were 
realized in the face of discussion about national style in the 1920s. However, references to Polish empi-
re often coexist with classical forms, which are treated as universal rules of architectural thinking and 
this is visible in the European architecture of the 1920s – 1930s. Gradually, to more extent, influences 
of European avant-garde were accepted, applied in its soft version. In this dissertation we would like 
to present various points of view on forming of modern town’s formula, both in the spatial structure 
and in its visual layer. We would also like to present issues of the housing reform as a tool for urban 
restoration.
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12:50–13:10
BOGUSŁAW MAŁUSECKI 
State Archive in Katowice / Archiwum Państwowe w Katowicach

Odbudowa i rozbudowa miast górnośląskich po I wojnie światowej na przykładzie Gliwic, Zabrza  
i Bytomia / The reconstruction of the Upper-Silesia towns after the First World War: Gliwice, 
Zabrze, Bytom

Bezpośrednim skutkiem wojny światowej lat 1914 – 1918 był spadek liczby ludności. Między 
1910 a 1923 rokiem na Górnym Śląsku spadła liczba mieszkańców większych miast. Wyjątkiem były: 
Opole – ówczesne centrum administracyjne regionu oraz trzy miasta, które, po wytyczeniu nowej gra-
nicy państwowej, stały się miastami przygranicznymi: Bytom, Zabrze i Gliwice.

Zgodnie z postanowieniami Traktatu Wersalskiego na obszarach spornych – także na Górnym 
Śląsku – przeprowadzono plebiscyty ludności. Bezpośrednim skutkiem tzw. „opcji” były migracje du-
żych grup ludności poprzez świeżo wytyczoną granicę państwową.

Miasta górnośląskie już od dłuższego czasu zmagały się ze zjawiskiem tzw. „nędzy mieszkaniowej” – 
zahamowania ruchu budowlanego podczas trwania działań wojennych, brak nowoczesnego podejścia 
do zagadnień urbanistycznych, przewaga inwestycji prywatnych, obliczonych na szybki zysk – wszyst-
ko to skumulowało się po zakończeniu wojny. A do tego doszedł czynnik wzmożonej migracji.

Powstała nowa sytuacja przestrzenna – Górny Śląsk przed wojną był terenem, na którym wystę-
powało kilka porównywalnych wielkością miast i gmin, bez dominującego ośrodka centralnego. Po po-
dziale między Polskę a Niemcy – po stronie niemieckiej z większych ośrodków pozostały tylko Gliwice 
i Bytom oraz „rozwijające się w iście amerykańskim tempie” Zabrze. Pozbawione one jednak zostały 
naturalnego zaplecza rozwojowego. Szczególnie ciężka była tu sytuacja Bytomia – przewidziany jako 
rezerwa pod zabudowę teren gminy Nowy Bytom pozostał po polskiej stronie granicy. Wymogi eksplo-
atacji górniczej nie pozwalały na zabudowę pozostałych miastu obszarów.

Odmienne były punkty wyjścia dla każdego z miast – Gliwice i Bytom, stare, średniowieczne 
ośrodki miejskie, których rozwój doznał przyspieszenia w XIX wieku oraz Zabrze – konglomerat wsi, 
osad i kolonii robotniczych, przetykanych gęsto wielkimi zakładami przemysłowymi, które dopiero  
w 1922 roku uzyskały prawa miejskie. 

Rozpoczęła się kilkuletnia walka samorządów o przyłączenie okolicznych gmin, zakończona osta-
tecznie w 1927 roku. Na Górnym Śląsku rozwiązanie nowopowstałych problemów przestrzennych 
oznaczało całkowite przeorganizowanie zaopatrzenia w wodę, gaz, elektryczność oraz odprowadzanie 
ścieków. Powstało nowe ujęcie wody (Zawada), przebudowie uległa sieć energetyczna i gazowa. Powsta-
ła nowa oczyszczalnia ścieków pod Łabędami i druga pod Bytomiem.
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Zaburzona została istniejąca sieć komunikacyjna – szynowa (w tym kolei normalno- i wąsko-
torowych oraz tramwajów) oraz drogowa. Nowo wytyczona granica przecinała szlaki komunalne.  
W sytuacji, kiedy trudno było się porozumieć lokalnym politykom, ciężar „dogadania się” i rozwiąza-
nia problemów, jakie przed miastami górnośląskimi postawiła nowa sytuacja geopolityczna, spoczął na 
barkach Stadtbauratów.

I tu sytuacja nie była stabilna: w Gliwicach i Bytomiu przez cały okres międzywojenny pracowa-
li ci sami architekci miejscy, w Zabrzu było kolejno dwóch. Efektem tej współpracy była publikacja  
w 1929 roku opracowania „Dreistaedteeinheit”, w której omówiono najbardziej palące problemy urba-
nistyczne i gospodarcze omawianych miast.

Po I wojnie zmieniło się znacznie podejście do rozwiązywania problemów w tej (niedawno wów-
czas powstałej) dziedzinie, jaką była urbanistyka, inna też była skala tych problemów. Jak zauważa 
doświadczony radca budowlany Althoff (miejski radca budowlany Wrocławia w latach 1926–1929),  
w latach po I wojnie światowej termin „Staedtebau” (urbanistyka – czyli całość spraw związanych  
z zabudową miasta) należy tłumaczyć jako „Stadtwirtschaft” (czyli całość spraw gospodarki miejskiej) 
„i w tym znaczeniu oznacza urbanistyka przede wszystkim położenie fundamentów, na jakich może 
rozwijać się miasto pod względem gospodarczym, sanitarnym i socjalnym, znaczy to dalej takie kształ-
towanie miasta, aby jego jednolita pod względem urbanistycznym i architektonicznym wizja pozwalała 
nadzorować prywatną działalność projektową, ważniejszą niż twórczość własna [architekta miejskiego]. 
Gospodarka ta oznacza również takie sporządzanie planów użytkowania terenu oraz komunikacyjnych, 
aby służyły one za podstawę do jak najdłuższego rozwoju, nie zapominając o potrzebach [miasta] także 
w dziedzinie zieleni i wolnych przestrzeni. Oznacza to także zapewnienie zdrowych relacji między mia-
stami a sąsiadującymi gminami, między miastami a powiatami, prowincjami i państwem, aby utrzymać 
równowagę między zaspokojeniem interesów prywatnych i publicznych.”

W dziedzinie budownictwa mieszkaniowego nowe rozwiązania bazowały na już istniejących na 
Górnym Śląsku założeniach przestrzennych – wielka ilość powstałych od połowy XIX wieku po lata 
poprzedzające wojnę światową tzw. kolonii robotniczych dawała miejscowym architektom przykłady 
konkretnych, nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i przestrzennych. Po roku 1922 możliwe było 
powstanie także na Górnym Śląsku organizacji wspierających zorganizowany ruch budowlany, z któ-
rych największą było opolskie „WOFO”.

Powstało wiele osiedli satelickich na terenach otaczających stare ośrodki miejskie oraz na nowo 
„zdobytych” przez gminy terenach. Argumentami przemawiającymi za takim rozwiązaniem były głów-
nie: niska cena gruntów oraz dobrze zorganizowana sieć komunikacyjna. Dodatkowymi elementami  
w rozwoju przestrzennym tych trzech ośrodków był czynnik propagandowy: miasta przygraniczne stały 
się „oknami wystawowymi” gospodarek konkurujących ideologicznie państw. „Mówi się teraz – nie bez 
słuszności – o polityce budowlanej. Przed wojną znano to określenie mało albo wcale. Każdy budował 
jak mu w duszy grało i wedle swoich potrzeb, a policja budowlana pilnowała jedynie przepisów. Ale 
także i tu w ostatnich latach zaszły gwałtowne zmiany. Ludzie doszli do przekonania, że polityka bu-
dowlana jest równie potrzebna, jak polityka finansowa. I tak rozpisaniu konkursu na stanowisko radcy 
budowlanego Zabrza przyświecało motto: „wolna droga dla zdolnych” ( Der oberschlesische Wanderer  
nr 249 z 27.10.1927; Althoff, „Der Stadtbaurat” Schlesische Monatshefte; Jg. 1926; s. 477–480).

* * *
The direct effect of the First World War was the decrease in the number of population – inclu-

ding towns. Between 1910 and 1923 the number of inhabitants of bigger towns in the Upper Silesia 
fell back. The exception was: Opole – the administrative centre of this region in those days and three 
towns, which after demarcating the new national border between Poland and Germany, became cross–
border towns: Bytom, Zabrze and Gliwice. In accordance with decisions of the Treaty of Versailles, on 
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the disputed areas – also in the Upper Silesia – the plebiscite of population was carried out. The direct 
effect were migrations of big groups of people through the newly demarcated border. There were diffe-
rent starting points for old, medieval towns like Gliwice and Bytom, which had developed quickly in 
XIX century and Zabrze – a conglomerate of villages, settlements and proletarian colonies, which were 
interwoven with large factories, and which were chartered only in 1922. In the branch of residential 
construction new solutions were based on the existing urban schemes. A large number of the so–called 
proletarian colonies (built between the second half of the 19th century to the years predating the World 
War) gave local architects examples of specific, modern organizational solutions. In this dissertation 
there will be presented urban planning and architectural transitions of industrial towns of the Upper 
Silesia in the interwar period.

Notes / Notatki
______________________________________________________________________________________________

13:10–13:30
DOMINIKA PŁÓCIENNICZAK 
Kalisz Society of Friends of Sciences / Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Bolszewicko-socjalistyczna koncepcja rekonstrukcji miast i restauracji zabytków na przykładzie Mo-
skwy / The Bolshevik ideas of town reconstruction and preservation of historic monuments: Moscow 
case study

Celem wystąpienia jest poruszenie problemu rekonstrukcji (urbanistycznej) miast historycznych  
i restauracja znajdujących się w nich zabytków na obszarze Rosji tuż po I wojnie światowej. 

Rewolucja Październikowa związana pośrednio z okresem wojennym, doprowadziła do zmiany 
systemu politycznego. Obalono carat, zmierzano do zniesienia podziału klasowo-socjalnego, a przede 
wszystkim do poprawy warunków życia mieszkańców Moskwy, jak i całej Rosji. Zarówno warunki 
zewnętrzne jak i sytuacja wewnętrzna spowodowały konieczność zmierzenia się architektów (teore-
tycznie) i polityków (ideowo), z problemem rekonstrukcji historycznych miast Rosji w okresie mię-
dzywojennym. Był on podzielony na dwa: okres bolszewicki 1917-1924 oraz radziecki 1924-1941. 
W każdym z nich opracowano nieco odmienne zasady – plany rekonstrukcji miast i restauracji za-
bytków.

Pomiędzy 1918 a 1924 rokiem, w miejsce burżuazyjnej powstała bolszewicka koncepcja rekon-
strukcji ówczesnych miast radzieckich, która polegała na niedopuszczeniu do nadmiernego ich rozwo-
ju. Prace nad planem dla ówczesnej stolicy odbywały się w dwóch zespołach. Pierwszy, pod kierow-
nictwem Ivana Zołtovskiego i A. V. Ŝuseva, pracował w latach 1918-1924 i przedstawił plan nazwany 
Nowa Moskwa. Natomiast nad drugim projektem – Wielka Moskwa, zespół pod przewodnictwem  
I.N. Šestakova pracował w latach 1921-1925.
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Plan Nowa Moskwa, zakładał nienaruszalność granic i historycznej zabudowy w obszarze miasta, 
w szczególności zaś ochronę i restaurację zabytkowego centrum. Postawiono sobie za zadanie ochronę 
wszystkiego co ma znaczenie historyczne, architektoniczne i artystyczne. Pomimo tego, że prace re-
montowo-restauratorskie przeprowadzano już od 1918 roku, to metodykę zasad restauracji pamiątek 
architektury określono dopiero w roku 1921. Według nich zabytek może być restaurowany jedynie 
przy obecności na nim ocalonych szczątków, bądź częściowego ich odtworzenia z materiałów możliwie 
jednorodnych. Samo zaś wykonanie sposobami bliskimi technice stosowanej w zabytku. Zabroniono 
także poszukiwań archeologicznych przy nim samym. 

W granicach miasta powstać miały miasta-sady, które według koncepcji łączyły się z zabytkową 
częścią miasta szybkimi trasami, a ze sobą – kołem spacerowych ulic. Od peryferii do centrum powstać 
miały kliny zieleni. 

Natomiast projekt Wielka Moskwa zakładał stworzenie wokół historycznego miasta pięciu stref, 
których znajdować się miały administracja, handel, przemysł, strefy zielone. Najważniejsze założenia 
dla drugiego okresu 1924-1941 zostały podjęte przez władze na początku lat 30-tych XX wieku. 

Celem rekonstrukcji radzieckiej było tworzenie miasta bezklasowego – socjalistycznego, które by-
łoby otwarte dla całego radzieckiego narodu. Zamierzano rozwój urbanistyczny poprowadzić zgodnie 
z rozwojem przemysłu. Radziecka stolica miała stać się stolicą proletariackiego państwa. Zarysowany  
w latach 1933-1935 Generalny Plan Rozwoju Moskwy zatwierdzony został 10 lipca 1935 roku na ple-
num Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików. 

Założenia planu to z jednej strony zachowanie historycznej zabudowy, z drugiej zaś rozbudowa 
miasta mieszkalnego w stronę południowo zachodnią. Wiązało się to jak już wiadomo z potrzebą po-
lepszenia warunków życia ludności stolicy, dalszym rozwojem miasta w stronę zdrowych i korzystnych 
dla mieszkańców miasta regionów. Dodatkowo, w każdym z mieszkalnych regionów znajdowałyby się 
centra kulturalno-społeczne, m.in. teatry,kina, przedszkola czy żłobki. 

Natomiast we wschodniej i południowo–wschodniej części Moskwy planowano zgrupować róż-
ne gałęzie przemysłu, m.in. elektrownie czy piekarnie. Planowano także uporządkować i rozbudować 
nadbrzeża zabezpieczając je granitem i wybudować kanał łączący rzekę Moskwę i Wołgę. Powstać miały 
zielone kliny (skwery, obszerne parki), dla kolei – tunele, a w samej Moskwie kursować miały tramwaje, 
trolejbusy, autobusy i taksówki. Dodatkowo dla potrzeb ludności podjęto plany stworzenia moskiew-
skiego metra. Prace odnośnie do wdrożenia w życie założeń planu z 1935 roku rozpoczęły się już po 
zatwierdzeniu przez plenum, mimo, że zostały one przewidziane na okres kolejnych 10 lat. 

Jak wcześniej wspomniano, konieczna była w ówczesnym czasie ochrona zasad historii i budowy 
miast. Działania skupiały się na ostrożniejszym odnoszeniu się do strukturalnego budownictwa Mo-
skwy i osobnego do zabytkowej architektury. Z początkiem lat 30 zrestaurowano baszty i ściany Krem-
la wychodzące na Plac Czerwony. W roku 1932 powstał międzyresortowy komitet do spraw ochrony 
zabytków przy Wszechrosyjskim Centralnym Komitecie Wykonawczym. 

Natomiast pod koniec lat 30 powstała Komisja Do Spraw Ochrony i Restauracji Zabytków Ar-
chitektury w Akademii Architektury, która od tego czasu prowadziła konsultacje w sprawie ochrony 
zabytków. Cały proces, który trwał od 1918 roku został przerwany w 1941 roku w związku z agresją  
III Rzeczy na Związek Radziecki. 

* * *
The aim of this presentation is to study the problem of the (urban) reconstruction of the historic 

towns and the conservation of monuments, which are located in towns of Russia after the First World 
War. It is commonly known that Russia, except the times of the First World War, in which it partici-
pated, also strived against the internal revolution, what was the reason for change of the political sys-
tem. Both the external conditions and the internal situation caused necessity of taking on the problem  
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of reconstruction of historic towns in Russia in the interwar period by architects (theoretically) and 
politicians in those days (ideologically). This period is regarded to be divided into two parts: the Bol-
shevik period: 1917 – 1924 and the Soviet period: 1924 – 1941. In both of them there were developed 
slightly distinct rules – the reconstruction of towns and instaurations of monuments. The paper will 
present plans and rules of the reconstruction of historic towns and restorations of architecture on the 
ground of the most important city after the First World War – Moscow, which was the capital city in 
those days and it had not been destroyed. The contemporary architects were creating a large number of 
plans of the reconstruction of historic towns. However, the most crucial for the paper will be the Bol-
shevik plan from years 1918 – 1924, which had been called New Moscow and socialist The General plan 
of reconstruction of Moscow from 1935.

Notes / Notatki
______________________________________________________________________________________________

____________________________________________ SESSION VII / SESJA VII

15:00–15:20
MAŁGORZATA POPIOŁEK
Technische Universität Berlin, University of Wroclaw / Politechnika Berlińska, Uniwersytet 
Wrocławski

Zwischen Tradition und Moderne. Wiederaufbau des historischen Stadtzentrums von Warschau 
nach dem Zweiten Weltkrieg im Kontext der Rekonstruktion- und Sanierungskampagnen der eu-
ropäischen Altstädte in der Zwischenkriegszeit /Między tradycją a nowoczesnością. Powojenna 
odbudowa historycznego centrum Warszawy na tle rekonstrukcji i sanacji europejskich starówek  
w dwudziestoleciu międzywojennym 

„Die Geschichte des Wiederaufbaus von Warschau begann schon in den Vorkriegsjahren“, schrieb 
2005 Professor Andrzej Tomaszewski, einer der größten Kenner des Warschauer Wiederaufbaus, 
Schüler von Jan Zachwatowicz, dem Generalkonservator von Polen. Wenn man den Zerstörungsgrad, 
seine Umstände und die Wiederaufbaubedingungen berücksichtigt, schien diese Aussage sehr kontr-
overs zu sein. Die Bebauung der Stadt ist im Zweiten Weltkrieg zu 70-80 % zerstört worden, was nicht 
nur eine Konsequenz der Kriegshandlungen war, sondern auch einer systematischen Abrissaktion der 
Objekte des polnischen architektonischen Kulturerbes nach der Niederlage des Warschauer Aufstandes. 

Der Wiederaufbau des historischen Stadtzentrums von Warschau, der Hauptstadt eines sozialisti-
schen Landes, das Polen nach dem Krieg geworden ist, war ein einzigartiges Phänomen im Vergleich 
mit der architektonischen und der städtebaulichen Politik anderer Ostblockländer. Die Rekonstruk-
tion der polnischen Baudenkmale ist in das Propagandaprogramm der kommunistischen Partei inkor-
poriert worden, die dadurch ihr Recht zu regieren legitimieren wollte. 
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Der Nachkriegswiederaufbau beruhte aber nicht auf einer unreflektierten Wiederherstellung der 
Vorkriegsarchitektur, sondern war eine kritische Antwort auf ihre damaligen Probleme. Bei der Suche 
nach den Ursprüngen der Rekonstruktionsweise der Warschauer Baudenkmale lässt sich eine deutliche 
Kontinuität der Vorkriegserfahrungen in der Architektur und Stadtplanung feststellen, die nach dem 
Krieg im Wiederaufbau des historischen Stadtzentrums Warschaus zum Ausdruck kamen. Die archi-
tektonischen und planerischen Missstände, mit denen sich Warschau neben den anderen europäischen 
Metropolen vor dem Krieg abmühte, waren den Konservatoren bewusst, die für die Rekonstruktion 
der Baudenkmale nach 1945 zuständig waren. 

Die Vorkriegsinnenstadt von Warschau schien den Architekten zu dicht, chaotisch und vor al-
lem ungesund für ihre Einwohner bebaut, die nicht genug Zugang zum Grün, zur frischen Luft und 
zum Licht hatten. Die Warschauer Baudenkmale waren zum großen Teil unter den historisierenden, 
nach 1850 entstandenen Fassaden versteckt. Deswegen wurde eine Sanierung des städtischen Raumes 
sowohl hinsichtlich des Städtebaus als auch der Ästhetik während des Wiederaufbaus durchgeführt. 
Beim Rekonstruieren der historischen Mietshäuser in der Neustadt entlang der Krakowskie-Przedmie-
scie und Nowy-Swiat-Straße wurden die meisten Hinterhäuser abgetragen und so die dichte Bebauung 
der Innenstadt aufgelockert. Die Umbauten, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und später 
entstanden, wurden nicht wiederhergestellt, oder sogar, wenn sie den Krieg überstanden hatten, oft im 
Nachhinein entfernt.

Die rekonstruierte Architektur sollte die historische Stadtentwicklung darstellen: mit der Altstadt 
und der Neustadt, die von Mittelalter, Renaissance und Barock geprägt waren, die Krakowskie-Przed-
miescie-Straße mit den Mietshäusern und Palästen aus dem 17. und 18. Jahrhundert, die Nowy-Swiat-
-Straße im Stil des Klassizismus aus der Zeit Kongresspolens und mit vereinzelten Häusern aus der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Ujazdowskie-Allee. Der Wiederaufbau von Warschau war 
keine originalgetreue Rekonstruktion der Vorkriegsbebauung, sondern, wie es Andrzej Tomaszewski 
formulierte, „ein kreativer Wiederaufbau“, der noch keiner genaueren Analyse aus Sicht der Architek-
turtheorie, Stadtplanung und Denkmalpflege unterlag.

Der Warschauer Wiederaufbau weist zahlreiche Ähnlichkeiten, sowohl in ästhetischer als auch 
städtebaulicher Sicht, mit der Art und Weise der Rekonstruktion europäischer Städte auf, die im Ersten 
Weltkrieg (Arras, Gerdauen, Kalisz) und im Zweiten Weltkrieg (Saint-Malo, Münster, Freudenstadt) 
zerstört worden waren. Auch die Sanierungsprogramme der deutschen, italienischen und spanischen 
Altstädte in den 1930er Jahren zeigen gewisse Übereinstimmungen mit dem Wiederaufbauprogramm 
für Warschau. Diese Tatsache soll nicht überraschend sein, denn die polnischen Architekten, oft im 
Ausland ausgebildet oder mit Studium bei Professoren mit ausländischen Abschlüssen, waren mit den 
europäischen Erfahrungen in Architektur und Denkmalpflege vertraut. Unter den Architekten dieser 
Zeit lässt sich eine gewisse Fachgemeinschaft beobachten, die über die historischen Gegensätze und po-
litischen Konflikte hinweg funktionierte und auf Meinungs- und Erfahrungsaustausch basierte. 

Der Wiederaufbau des historischen Stadtviertels von Warschau war tief in der Geschichte der eu-
ropäischen Konservierung und Stadtplanung angesiedelt und hatte seine Wurzel in den Rekonstruk-
tionen nach dem Ersten Weltkrieg. Hingegen war die Art und Weise der Rekonstruktion ein Ausdruck 
der Debatten, die vor 1945 zur Wiederherstellung der historischen Formen aus der Zeit vor dem Stad-
tumbau im 19. Jahrhundert geführt wurden.

* * *
„Historia odbudowy Warszawy rozpoczęła się już przed wojną” – napisał w 2005 roku Andrzej 

Tomaszewski, jeden z największych znawców warszawskiej odbudowy, uczeń Generalnego Konserwa-
tora Zabytków po 1945 roku Jana Zachwatowicza. Biorąc pod uwagę stopień i okoliczności zniszcze-
nia, a także warunki odbudowy miasta, takie stwierdzenie może wydawać się w pierwszym momencie 
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kontrowersyjne. Zabudowa Warszawy została zniszczona w czasie II wojny światowej w 70-80 %, co 
było wynikiem nie tylko działań wojennych, ale również systematycznego niszczenia obiektów polskie-
go dziedzictwa architektonicznego po upadku powstania warszawskiego.

Odbudowa historycznego centrum Warszawy, stolicy państwa socjalistycznego, jakim stała się 
Polska po wojnie, była zjawiskiem wyjątkowym na tle polityki architektonicznej i urbanistycznej kra-
jów bloku wschodniego. Rekonstrukcja polskich zabytków została włączona do programu propagan-
dowego partii komunistycznej, która w ten sposób starała się legitymizować swoje prawo do rządzenia 
państwem. 

Powojenna odbudowa nie polegała jednak na bezrefleksyjnym odtwarzaniu przedwojennej archi-
tektury, ale była krytyczną odpowiedzią na jej ówczesne problemy. Poszukując źródeł sposobu rekon-
strukcji warszawskich zabytków, można dostrzec wyraźną kontynuację przedwojennych doświadczeń 
urbanistyczno-architektonicznych, które znalazły swój wyraz w odbudowie historycznego centrum sto-
licy. Konserwatorzy odpowiedzialni po 1945 roku za rekonstrukcję zabytków, już przed wojną byli 
świadomi architektonicznych i planistycznych problemów, z jakimi borykała się Warszawa, obok in-
nych europejskich metropolii tego czasu. 

Przedwojenne śródmieście Warszawy jawiło się architektom jako miasto zbyt gęsto i chaotycznie 
zabudowane, a przede wszystkim niezdrowe dla jego mieszkańców, którzy nie mieli wystarczającego do-
stępu do zieleni, powietrza i światła. Warszawskie zabytki były w znacznej mierze ukryte pod historyzu-
jącymi fasadami powstałymi po 1850 roku. Dlatego też w czasie odbudowy została w Warszawie prze-
prowadzona sanacja przestrzeni miejskiej, zarówno pod względem urbanistycznym, jak i estetycznym. 
Podczas rekonstrukcji zabytkowych kamienic na Nowym Mieście, wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia  
i Nowego Światu zlikwidowano większość oficyn, rozluźniając tym samym gęstą zabudowę śródmiej-
ską. Przebudowy powstałe w drugiej połowie XIX wieku lub później nie zostały odtworzone lub też, 
jeśli przetrwały wojnę, były często usuwane. 

Zrekonstruowana architektura miała ukazywać historyczny rozwój miasta ze średniowieczno-
-renesansowo-barokowym Starym i Nowym Miastem, Krakowskim Przedmieściem z XVII- i XVIII-
-wiecznymi kamienicami i pałacami, Nowym Światem w stylu klasycyzmu Królestwa Polskiego i nie-
licznymi kamienicami z II połowy XIX wieku w Alejach Ujazdowskich. Odbudowa Warszawy nie była 
więc wierną rekonstrukcją przedwojennej zabudowy, lecz jak określił Andrzej Tomaszewski: „kreatywną 
odbudową”, która nie doczekała się do tej pory dokładniejszej analizy z punktu widzenia teorii archi-
tektury, urbanistyki i konserwacji. 

Warszawska odbudowa wykazuje wiele cech wspólnych, zarówno pod względem estetycznym, 
jak i urbanistycznym, ze sposobem rekonstrukcji miast europejskich zniszczonych w czasie I wojny 
światowej (Arras, Gerdauen, Kalisz) i II wojny światowej (Saint-Malo, Münster, Freudenstadt). Także 
programy rewitalizacji niemieckich, włoskich i hiszpańskich starówek w latach 30. XX wieku wykazują 
zbieżności z zasadami odbudowy Warszawy. Fakt ten nie powinien dziwić, gdyż polscy architekci, czę-
sto wykształceni za granicą lub studiujący u wykładowców z zagranicznymi dyplomami świetnie orien-
towali się w europejskich doświadczeniach w zakresie architektury i konserwacji. Wśród europejskich 
architektów tamtego okresu można zaobserwować swego rodzaju fachową wspólnotę, funkcjonującą 
ponad historycznymi podziałami i politycznymi konfliktami, która opierała się na wymianie poglądów 
i doświadczeń. 

Powojenna odbudowa dzielnicy zabytkowej Warszawy była głęboko osadzona w historii euro-
pejskiej konserwacji i urbanistyki. Sam fakt rekonstrukcji historycznej architektury, kontrowersyjny 
z punktu widzenia nowoczesnej teorii konserwacji, miał swoje źródła w rekonstrukcjach po I woj-
nie światowej. Natomiast sposób rekonstrukcji był wynikiem debat toczących się w Europie przed 
1945 rokiem nad przywróceniem historycznym centrom miast ich wyglądu sprzed XIX-wiecznej 
rozbudowy. 
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Notes / Notatki
______________________________________________________________________________________________

15:20–15:40
MACIEJ OLEŃSKI 
City of Warsaw / Urząd m. st. Warszawy 

Reconstruction or creation? – The phenomenon of „replication” during reconstruction of the histo-
rical monuments of post-1945 Warsaw in the context of The Athens Charter / Rekonstrukcja czy 
kreacja? – zjawisko „replikacji” w odbudowie zabytkowych gmachów Warszawy w świetle doktryn 
konserwatorskich Karty Ateńskiej 

The development of Warsaw was broken by the Second World War, when the city lost almost 
all its historical and cultural heritage. Forgotten postwar phenomenon of “replication” of historic bu-
ildings of the capital, which like all the old Warsaw reconstruction was carried out contrary to the 
doctrines of conservation, concerns of the ongoing discussion on how to rebuild the historic tissue of 
European cities destroyed during the last war. The term “replication” is a conventional term relating to 
many aspects of this complex architectural and urban phenomenon.

The main period of restoration of the Polish capital was in the first 20 years after World War II, 
and officially ended in 1965, along with the liquidation of the Social Fund for the Reconstruction  
of the Capital City and with the opening of reconstructed and rebuilt Grand Theater by implementa-
tion of the “replication” method. That time the Venice Charter was enacted, which replaced the Athens 
Charter of 1931.

At the post-war time started the discussion among planners on how to rebuild the downtown of 
Warsaw. Very strong influence on architects had the urban ideas of modernism created still before the 
war by the co-founder of Athens Charter – French architect Le Corbusier. They were reflected in the Le 
Corbusier’s redevelopment plan of the center of Paris called “Voison Plan”. According to the assump-
tions of it the traditional structure of the nineteenth-century Paris with typical for European city den-
se development called in German “Kasernenhaus” and eclectic architecture had to be changed by the 
demolition of the old buildings along the axis of the boulevard Sebastopol and replaced with extensive 
and uniform developments with most valuable monuments left behind and properly exposed.

Also, imposed in Poland since 1945 style called “socialist realism” forced to change the traditional 
structure of European city formed in the nineteenth century. Due to the vision of “socialist realism” of 
the early 50s destroyed Warsaw was to be restorated in a quite new urban and architectural shape le-
aving, as in Le Corbusier’s plan Voison, rebuilt and properly exposed most valuable monuments mainly 
along the Royal Duct. “Socialist realism” as opposed to modernism drew from existing stylistic patterns 
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and gladly incorporated valuable objects in the newly shaped space, because it was not fully defined 
style. For this reason, the apogee of the Warsaw “replication” occurred in the first half of the 50s or the 
period of obeying of the principles of socialist realism in art and architecture.

In opposition to the new trends remained the conservation doctrines adopted in 1931. According 
to the principles of the Athens Charter the reconstruction of damaged monuments or ruins was not 
allowed, and only their restoration, which had to be preceded by insightful research with the exclusion 
of distorting the existing monuments.

In the case of destroyed Warsaw it seemed necessary to make the exception to many of these rules 
because of scale and nature of the destruction of the city, which the conservation doctrines created be-
fore World War II Hekatombe were not able to predict. Polish historical reconstruction caused much 
controversy in the international community of historic buildings conservators, critically oriented to the 
derogations from the rules of conservation.

The great propagator of the reconstruction of Warsaw monuments, but based on scientific rese-
arch and the maximum use of preserved fragments of buildings, was Prof. Jan Zachwatowicz, who –  
after the war – became in Poland the head of Heritage Protection Department. He introduced (not 
existing in the Athens Charter) new concept of the so-called “Restitution of the monument”, which 
consists on the restoration of monument to its former state, if it has been damaged by the disaster, and 
its absence threatens the well-being of the whole historical assumption.

However, the decisive factor that forced so much of derogation from conservation doctrines con-
tained in the Athens Charter, turned out to be the abandonment of reconstruction of the historic do-
wntown Warsaw quarters, which postulated Zachwatowicz and the decision to restore only the histo-
rical routes. 

This approach was motivated by the desire to elimination of the existing structure of the ninete-
enth-century Warsaw, which according to the opinions of that time required improvements by elimina-
ting the dense development and by penetrating of new arterial roads in the city center. This caused the 
need for major demolition of downtown Warsaw and necessity of rebuilding left alone ruins of historic 
buildings, that without the surrounding dense development exposed the end walls and non-represen-
tative facilities, and thus require far-reaching rebuilding.

With the help of “Replication” method had been rebuilt and expanded many historic buildings 
in the city center of Warsaw, mainly near the Royal Duct, of which the most successful projects of this 
type should be considered the Staszica Palace, the Grand Theatre and the Cracow Bishops’ Palace.

Since the second half of the 50s, when the “socialist realism” in architecture ceased to apply, there 
began a slow return to the principles of the protection of monuments established in the Athens Char-
ter, and the post-war mass phenomenon of replication of monuments almost disappeared. Although 
Venice Charter adopted in 1964. fixed these principles, there are still disputes on how to proceed with 
monuments restored after the war. The examples of the conservation inconsistency are the expansions 
of such historic buildings in Warsaw like located on the Małachowskiego Square the Gallery of Fine 
Arts (Zachęta) or the Raczyńskiego tenement house.

* * *
Rozwój Warszawy został przerwany przez II Wojnę Światową, kiedy miasto straciło niemal całe 

swoje historyczne i kulturalne dziedzictwo. Zapomniane powojenne zjawisko „replikacji” zabytkowych 
gmachów stolicy, które podobnie jak cała odbudowa starej Warszawy było przeprowadzone wbrew obo-
wiązującym doktrynom konserwatorskim, dotyczy trwającej do dziś dyskusji na temat sposobu odbu-
dowy historycznej tkanki miast europejskich zniszczonych w czasie ostatniej wojny. Termin „replikacja” 
jest pojęciem umownym odnoszącym się do wielu aspektów tego złożonego zjawiska architektoniczne-
go i urbanistycznego.
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Okres głównej odbudowy stolicy Polski przypadł na pierwszych 20 lat po II Wojnie Światowej  
i oficjalnie zakończył się w 1965 roku wraz z likwidacją Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy oraz 
otwarciem odbudowanego i przebudowanego metodą „replikacji” Teatru Wielkiego. Wówczas także 
została uchwalona Karta Wenecka, która zastąpiła Kartę Ateńską z 1931r.

W czasach powojennych rozgorzała wśród planistów dyskusja na temat sposobu odbudowy śród-
mieścia Warszawy. Bardzo silny wpływ na środowisko architektów wywierały wywodzące się jeszcze  
z okresu międzywojennego idee urbanistyczne modernizmu stworzone przez współtwórcę Karty Ateń-
skiej – francuskiego architekta Le Corbusiera. Ich odzwierciedlenie stanowił wymyślony przez Le Cor-
busiera plan przebudowy centrum Paryża tzw. „Plan Voison”. Zgodnie z jego założeniami tradycyjna 
XIX-wiecznego struktura Paryża z typową dla europejskich miast gęstą zabudową typu koszarowego  
i eklektyczną architekturą miała być zmieniona poprzez wyburzenie starej tkanki miejskiej wzdłuż osi 
bulwaru Sevastopol i zastąpienie jej ekstensywną i jednolitą stylistycznie zabudową z pozostawionymi  
i odpowiednio wyeksponowanymi najbardziej wartościowymi zabytkami.

Również narzucony po 1945 r. styl zwany “realizmem socjalistycznym” dążył do zmiany ukształ-
towanej w XIX wieku struktury miast europejskich. Zgodnie z wizją socrealistyczną z początku lat 50. 
zniszczona Warszawa miała być odbudowana w zupełnie nowej formie urbanistycznej i architektonicz-
nej z pozostawieniem, podobnie jak w planie Voison Le Corbusiera, odbudowanych i odpowiednio 
wyeksponowanych najcenniejszych zabytków głównie wzdłuż Traktu Królewskiego. Socrealizm w prze-
ciwieństwie do modernizmu czerpał z zastanych wzorów stylistycznych i chętnie inkorporował cenne 
obiekty w nowo kształtowaną przestrzeń m.in. dlatego, że nie był do końca zdefiniowanym stylem.  
Z tego powodu apogeum zjawiska stołecznej „replikacji” przypadło na I połowę lat 50. czyli na lata 
obowiązywania w sztuce i architekturze zasad realizmu socjalistycznego.

W opozycji do nowych trendów pozostawały doktryny konserwatorskie zawarte w przyjętej  
w 1931 r. Karcie Ateńskiej, zgodnie z którymi odbudowa zniszczonych zabytków czy ruin nie była do-
puszczalna, a jedynie ich restauracja, która musiała być poprzedzona wnikliwymi badaniami naukowy-
mi z wykluczeniem zniekształcania istniejących zabytków.

W przypadku zburzonej Warszawy wydawało się konieczne odstąpienie od wielu z tych reguł ze 
względu na skalę i charakter zniszczeń miasta, których powstające przed hekatombą II Wojny Świato-
wej doktryny konserwatorskie nie były w stanie przewidzieć. Odbudowa polskich zabytków wywołała 
duże kontrowersje w międzynarodowym środowisku konserwatorskim, krytycznie nastawionym do 
odstępstw od reguł konserwatorskich.Wielkim zwolennikiem odbudowy warszawskich zabytków, ale 
opartej na naukowych badaniach i z maksymalnym wykorzystaniem zachowanych fragmentów bu-
dowli, był prof. Jan Zachwatowicz, który po wojnie objął w Polsce stanowisko Generalnego Konser-
watora Zabytków i wprowadził niewystępujące w Karcie Ateńskiej pojęcie tzw. „restytucji” zabytku, 
czyli jego przywrócenia do dawnego stanu, jeżeli uległ on zniszczeniu w wyniku katastrofy, a jego brak 
zagraża dobru całości założenia historycznego.

Jednak decydującym czynnikiem, który wymusił tak duże odstępstwa od doktryn konserwator-
skich zawartych w Karcie Ateńskiej, okazało się zaniechanie odbudowy kwartałów historycznego śród-
mieścia Warszawy, którą postulował Zachwatowicz i decyzja o odtwarzaniu tylko historycznych traktów. 

Podejście to podyktowane było chęcią likwidacji zastanej XIX-wiecznej struktury Warszawy, któ-
ra w ówczesnej opinii wymagała ulepszenia poprzez m.in. rozgęszczenie zabudowy i przebicie nowych 
arterii komunikacyjnych w centrum miasta. Spowodowało to konieczność wielkich wyburzeń w śród-
mieściu Warszawy i przebudowy pozostawionych samotnie ruin zabytkowych gmachów, które bez ota-
czającej je zwartej zabudowy odsłaniały ściany szczytowe i mało reprezentacyjne zaplecza, a tym samym 
wymagały daleko idącej przebudowy.

Metodą „replikacji” zostało odbudowanych i rozbudowanych wiele zabytkowych gmachów  
w centrum Warszawy, głównie w pobliżu Traktu Królewskiego, z czego za najbardziej udane tego typu 
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realizacje należy uznać Pałac Staszica, Teatr Wielki i Pałac Biskupów Krakowskich. Od drugiej połowy 
lat 50., kiedy “realizm socjalistyczny” w architekturze przestał już obowiązywać, rozpoczął się powolny 
powrót do zasad ochrony zabytków ustalonych w Karcie Ateńskiej, a powojenne masowe zjawisko re-
plikowania zabytków zanikło. Mimo, że uchwalona w 1964 r. Karta Wenecka utrwaliła te zasady, do 
dziś toczą spory na temat sposobu postępowania z restaurowanymi po zniszczeniach wojennych mo-
numentami, czego dowodzi niekonsekwencja konserwatorska przy rozbudowie zabytkowych gmachów 
Warszawy takich jak np. Zachęta czy Kamienica hr. Raczyńskiego przy pl. Małachowskiego.

Notes / Notatki
______________________________________________________________________________________________

15:40–16:00
KINGA RACOŃ-LEJA 
Cracow University of Technology / Politechnika Krakowska

City rebuilt – between urban form and ideology, reflection after the WWI and WWII / Miasto 
odbudowane – pomiędzy formą urbanistyczną i ideologią, refleksje w odniesieniu do I i II Wojny 
Światowej 

In the 20th century both world wars caused dramatic destruction of cities in Europe. Two deca-
des of in between distance left an experience important to the post 1945 urban reconstruction. Freshly 
regained independence of Poland (1918) become an impulse to Kalisz rebuilding, based on coming 
back to its former city structure and looking carefully for national architecture interpretation. The pro-
cess included the competition, establishment of later law regulations and what the most important the 
discussion regarding the reference to the previous urban form with possible exceptions, as well as the 
rejection of literal reconstruction leading towards pseudo-monuments. 

All these questions came back after 1945, but the answers were not so simple. Vast destruction 
included majority of Polish cities and what the most tragic the Polish capital. National movements 
were strongly orientated towards the reconstruction regarding both the urban form and architecture, 
as exemplified not only by Warsaw but for example Gdansk. In reality so vast reconstruction was not 
possible, the previous plans had to be limited. 

The issue of rebuilding was strongly linked to the post war ideologies, including socrealism (as in 
former Eastern Bloc countries) and modernism. Western Europe was much more radical at that time, 
which was reflected strongly by Rotterdam example and other modern movement followers including 
Dresden. Both the wars and further rebuilding processes, dependent on ideologies, changed irreversibly 
the image of European cities. Kalisz became positively valued example of a rebuilt city and can be used 
in this context as an important lesson of urban history, the lesson not to be forgotten.
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* * *
W XX wieku obie wojny światowe doprowadziły do dramatycznego zniszczenia miast w Euro-

pie. Dwie dekady odstępu pomiędzy nimi pozostawiły doświadczenie ważne dla rekonstrukcji miast po 
1945 roku. Niedawne odzyskanie niepodległości przez Polskę (1918) stało się impulsem dla odbudowy 
Kalisza, która nawiązywała do dawnej struktury urbanistycznej i poszukiwała interpretacji architektury 
narodowej. Proces objął konkurs, wprowadzenie późniejszych regulacji prawnych, a co najważniejsze 
dyskusję, która podjęła problem zachowania ciągłości przestrzeni urbanistycznych i dopuszczalnych 
odstępstw od tej zasady, jak również odrzucenie dosłownej rekonstrukcji architektury prowadzącej do 
tworzenia pseudo zabytków.

Większość z postawionych wtedy pytań powróciło po 1945 roku, ale udzielenie na nie odpowie-
dzi nie było wcale łatwe. Ogromne zniszczenia dotknęły większość miast polskich, a przede wszystkie-
mu stolicę. Wolą narodu była rekonstrukcja zarówno przestrzeni urbanistycznych jak i architektury, 
czego przykładem miała być Warszawa, ale również Gdańsk. W rzeczywistości odbudowa tak rozle-
głych zniszczeń nie była możliwa, a wcześniejsze zamierzenia musiały ulec zmianie. 

Proces odbudowy pozostawał silnie zależny od powojennych ideologii, obejmując socrealizm  
(w krajach dawnego Bloku Wschodniego) czy modernizm. Europa Zachodnia była znacznie bardziej 
radykalna w tym okresie, czego sztandarowym przykładem jest Rotterdam i inne miasta, które odbudo-
wywano w duchu modernistycznym (jak chociażby centrum Drezna). Zarówno obie wojny, jak i póź-
niejsze procesy odbudowy podporządkowane ideologiom nieodwracalnie zmieniły miasta europejskie. 
Kalisz stanowi przykład wciąż pozytywnie ocenianej odbudowy i w tym kontekście, może być trakto-
wany jako ważna lekcja w historii urbanistyki, lekcja o której nie możemy zapomnieć.

Notes / Notatki
______________________________________________________________________________________________
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Conference events / 
Wydarzenia towarzyszące konferencji

GUIDED TOUR THROUGH KALISZ INTERWAR OLD TOWN 
/ SPACER PO MIĘDZYWOJENNYM ŚRÓDMIEŚCIU KALISZA 
16th APRIL / 16 KWIETNIA 17:20-18:45 PM
Please register at our registration desk in the main hall / 
Prosimy o zapisy przy stanowisku rejestracyjnym w hallu głównym

Architecture and art historians from Kalisz Society of Friends of Sciences invite Speakers, Comi-
tees and Guests to partake in the guided tour through interwar downtown of Kalisz and its sour-
roundings. We will try to show the most remarkable urban spaces of reconstructed Kalisz, dis-
cussing their architecture, issues of urban planning and microhistories of the oldest Polish town. 

Historycy sztuki i architektury z Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zapraszają Prelegentki/
Prelegentów, Komitet Honorowy i Gości do udziału w oprowadzaniu naukowym po międzywo-
jennym centrum Kalisza i jego otoczeniu. Postaramy się pokazać najważniejsze przestrzenie urba-
nistyczne odbudowanego Kalisza, opowiadając o ich architekturze, kwestiach planowania prze-
strzennego oraz mikrohistoriach najstarszego z polskich miast. 

DINNER / KOLACJA / 16th APRIL / 16 KWIETNIA circa 19:00 PM
„Ratuszowa” restaurant, Town Hall, Main Market Square / 
Restauracja „Ratuszowa”, ratusz na Rynku Starego Miasta

With invitation for the Speakers and Comitees / z zaproszeniami dla Uczestników i Organizatorów.

EXHIBTIONS/WYSTAWY
Conference sessions will be accompanied by two small exhibitions. The historic exhibtion will 
portray reconstruction of Kalisz in the interwar period through plans, documents and photogra-
phs. The art exhibition will show panoramic view of Kalisz urban landscape, as presented by local 
painters from the Tadeusz Kulisiewicz High School of Arts in Kalisz and students of the Faculty 
of Pedagogy and Fine Arts of Adam Mickiewicz University in Poznań.

Konferencji będą towarzyszyły dwie kameralne wystawy. Część historyczna ukaże odbudowę 
miasta w okresie międzywojennym za pomocą planów, dokumentów i fotografii. Wystawa sztu-
ki będzie zaś portretem kaliskiego pejzażu miejskiego, wyłaniającym się z twórczości uczniów Li-
ceum Plastycznego im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu oraz studentów Wydziału Pedagogiczno-
-Artystycznego UAM w Kaliszu, kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych.
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Model of the Kalisz 
municipal theatre – 
reconstruction project, 1925; 
Model teatru kaliskiego – 
projekt odbudowy; 1925.
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Organizatorzy – materiał promocyjnyna termat WPA UAM oraz KTPN 
(proponowana 1-2 strony)
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