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Wielkie plany w małym mieście: historia przemian urbanistycznych 
Turku pierwszej połowy XX wieku jako opowieść o projektach 
politycznych modernizacji Wielkopolski 
 
 

Autorski projekt badawczy, prowadzony w ramach 
Stypendium Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego w dziedzinie kultury na rok 2019. 
Zrealizowano przy pomocy środków budżetowych 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego.  
 
 
Turek to niespełna trzydziestotysięczne miasto we Wschodniej Wielkopolsce, stolica 
powiatu i ośrodek przemysłowo-usługowy dawnego Konińskiego Zagłębia 
Węglowego. Przywilej lokacyjny Turku wydano w 1341 roku. W dziewiętnastym 
wieku z podupadłego ośrodka w dobrach arcybiskupstwa gnieźnieńskiego Turek 
awansował do roli jednej z osad fabrycznych Królestwa Polskiego, gromadząc 
sukienników i tkaczy w nowych dzielnicach fabrycznych. Na przełomie XIX-XX wieku 
był jednym z większych miast powiatowych pogranicza imperiów niemieckiego i 
rosyjskiego, ośrodkiem handlowo-przemysłowym guberni kaliskiej.  
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Wraz z odzyskaniem niepodległości przez Polskę przed tego typu 
miasteczkami prowincjonalnymi otwierała się trudna droga do samorządu i 
samostanowienia o sobie, a także żmudnego poszukiwania możliwości gospodarczej 
stabilizacji w nękanej powojennymi kryzysami II Rzeczypospolitej. Jednak to właśnie 
w dwudziestoleciu międzywojennym z dziejami Turku zostały związane losy postaci, 
takich jak znakomity artysta Józef Mehoffer czy premier Felicjan Sławoj-Składkowski, 
które zaważyły także na kierunkach rozwoju miasta i jego modernizacyjnych 
perspektywach. Dzieląc los wielu innych wielkopolskich ośrodków po katastrofie 
wrześniowej 1939 roku miasto stało się jednym z ogniw hitlerowskiej administracji 
kolonizacyjnej w „Kraju Warty”. Okręgu, który miał się stać modelowym regionem 
wschodnim III Rzeszy, wskazującym potencjał zawłaszczenia środkowoeuropejskich 
ziem przez totalitarne państwo niemieckie. Z okupacją drugowojenną wiąże się 
niesłychanie nasilona akcja projektowo-budowlana w mieście, motywowana 
sterowaną przez państwo akcją „zniemczania” polskich miast, dekontekstualizacji 
zabytków i budowania nowych dzielnic wzorcowych wedle hitlerowskich modeli. 
Przedwojenne polskie inicjatywy modernizacyjne w sferze architektury czy 
urbanistyki, co ciekawe, zostały przez Niemców wykorzystane i przywłaszczone do 
własnego projektu propagandowego. Zagadnienia te nie doczekały się dotąd 
dokładnego przebadania. Podobnie jak i międzywojenne przekształcenia zabudowy 
miasta i oczekiwania względem jego architektury i rozwoju, stawiane przez władze i 
lokalne elity okresu rządów Sanacji. W perspektywie porównawczej – międzywojnia, 
kolonizacji hitlerowskiej w czasie okupacji – kolejną materialną oraz ideową 
„warstwą” historii Turku, świadczącą o losach wielkopolskiego miasta w 
przełomowym dla Polski wieku XX – jest pierwsze powojenne dziesięciolecie. Po 
„utwierdzeniu władzy ludowej” wyniszczony przez wojnę ośrodek został ujęty w 
Planie Sześcioletnim jako miasto rozbudowy potencjału przemysłu włókienniczego. 
Turek otrzymał wówczas nowoczesny i zupełnie dotąd nieznany projekt 
wszechstronnego rozwoju urbanistycznego – ostatecznie jednak niezrealizowany. 
Wraz z decyzją o budowie kopalni i elektrowni „Adamów” w 1959 roku zmieniły się 
zupełnie priorytety gospodarcze i urbanizacyjne w tej części Wielkopolski, a wraz z 
tym kierunki i warsztat projektowania urbanistycznego. Turek stał się wówczas 
miastem górniczym i przemysłowym w Zagłębiu Konińskim. 

 
„Wielkie plany w małym mieście: historia przemian urbanistycznych Turku 

pierwszej połowy XX wieku jako opowieść o projektach politycznych modernizacji 
Wielkopolski” to pomysł na przebadanie mało znanych kart z dziejów Wielkopolski. 
Celem jest analiza przemian i projektów rozwojowych jednego, prowincjonalnego 
miasta na peryferiach regionu. Przy bliższym zbadaniu okazuje się bowiem, że Turek 
w swej urbanistycznej historii najnowszej może być intrygującym przykładem 
zmieniających się instrumentów polityki modernizacyjnej oraz modeli gospodarczych 
czy politycznych państwa polskiego oraz hitlerowskich okupantów. Każdy z trzech 
okresów – międzywojnie, lata wojenne i pierwszy, przedpaździernikowy okres Polski 
Ludowej – pozostawiły w Turku znaczące zmiany. Były one moim zdaniem 
fundamentalne, zarówno w sferze dziedzictwa materialnego, dziś już zabytkowego, 
jak i filozofii rządzenia przestrzenią. Zagadnienia te wiążą się z problemami roli w 
samym planowaniu także i historii miasta czy regionu oraz próbą ustalenia, co 
znaczyło w tym kontekście nowoczesne miasto przyszłości – i dla kogo było 
projektowane. Moim celem będzie zgromadzenie wiedzy o tych zagadnieniach, 
materialnych przekształceniach, nieznanych projektach, celach i filozofii działania 
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władz, projektujących przebudowę, rozbudowę, zawłaszczenie dziedzictwa czy 
rozwój urbanistyczny Turku we wspomnianych okresach.  

 
Architekturę i urbanistykę traktuję jako fascynujące źródła do poznania dziejów 

i procesów społecznych, zachodzących w naszym kraju i regionie. Interesują mnie 
języki stylistyczne, technologie projektowania, modele urbanistyczne i sposoby 
traktowania historii/dziedzictwa zastanego w kreśleniu wizji przyszłości Turku – jako 
reprezentatywne dla filozofii modernizacji, zapisanej w każdym z projektów czy 
działań. Mój projekt stypendialny dotyka newralgicznego pytania o znaczenie miast 
prowincjonalnych w dziejach najnowszych Wielkopolski, o sposoby 
manipulowania/kierowania ich rozwojem przez reżimy autorytarne i totalitarne. 
Chciałbym w jego trakcie postawić pytania o dokumenty polskiej modernizacji, 
dziedzictwo okupacyjnej/kolonizacyjnej opresji hitlerowców w podbitym kraju, a także 
o sposoby odbudowy i przebudowy rzeczywistości miejskiej po II wojnie światowej. 
Kto i w jaki sposób inicjował powstawanie obiektów użyteczności publicznej, 
przebudowę infrastruktury, industrializację, czy stymulował budowę nowych dzielnic 
Turku? Jakie modele architektoniczne wybierano, jakie konwencje projektowania? 
Jak o nowych budynkach mówiono, pisano, jak je przedstawiano w masowych 
mediach? Z jakimi inwestycjami przemysłowymi – albo ich brakiem – były powiązane 
strategie działania i budowania? Z jakimi dokumentami, planami strategicznymi? 
Jaką rolę w budowie pożądanego modelu państwa, ergo, społeczeństwa, grała 
architektura, planowanie urbanistyczne jako dyscyplina inżynierii miejskiej i nauki, 
wykształcona na przełomie XIX-XX wieku? Do kogo działania te były skierowane, jak 
opisywano cele, jakie miały one spełniać w planach polityk modernizacyjnych 
państwa? Kto, gdzie i przy użyciu jakich narzędzi urbanistyki kreślił koncepcje 
przyszłości tego niewielkiego ośrodka wielkopolskiego? Jaką rolę pełniły tego rodzaju 
dokumenty w politycznej rzeczywistości poszczególnych okresów? Co wiedzieli o 
nich mieszkańcy, jaką mieli rolę w tych procesach? Co z takich projektów 
zrealizowano – i dlaczego z nich ostatecznie zrezygnowano? 

 
W czasie stypendium chciałbym, korzystając z warsztatu historii architektury i 

urbanistyki, przebadać wszystkie te zagadnienia poprzez kwerendę archiwów i 
bibliotek, spotkania i wywiady z ludźmi, pamiętającymi te inicjatywy (szczególnie z lat 
50.), a także zdokumentować i przedstawić ich materialne dziedzictwo w dzisiejszej 
przestrzeni miasta – co pozwoli postawić pytania o jego potencjalnie wartościowy, 
zabytkowy status i rolę w dzisiejszej kulturze materialnej Wielkopolski. Oprócz 
dokumentów kartograficznych, planów i rysunków architektonicznych i 
urbanistycznych, przyjrzę się prasie, dokumentom urzędowym, opracowaniom, 
fotografii i filmowymi ujęciom miasta w kronikach – szukając odpowiedzi na pytania o 
rolę architektury i urbanistyki w opowieściach o państwowo sterowanej modernizacji. 
Należy tu zaznaczyć, że Turek posiada bardzo bogatą dokumentację z okresu II 
wojny światowej – zarówno architektoniczno-urbanistyczną, jak i fotograficzną, w 
postaci unikatowego zbioru „Archiwum Igły” – dotąd jednak niewykorzystanego w 
pogłębionych badaniach zagadnień modernizacyjnych w polityce architektonicznej 
jako jednej z odsłon polityki kolonizacji hitlerowskiej w Kraju Warty. Podobnie 
nieznane plany, mapy i projekty z okresu powojennego czekają na analizę i 
opracowanie, szczególnie wobec częściowego zniszczenia / przekształcenia 
dziedzictwa tego okresu.  
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Efektem programu stypendialnego będzie opracowanie tekstu i korpusu 
ilustracji (reprodukcji map i planów, projektów, pocztówek, fotografii czy zdjęć 
lotniczych) w celu wydania naukowej publikacji, prezentującej wyniki 
przeprowadzonych badań. Moim założeniem jest, aby finansowanie projektu 
doprowadziło do stworzenia gotowego do druku materiału – który po zakończeniu 
stypendium można będzie skierować do profesjonalnego składu graficznego, a 
następnie wydać w jednym z krajowych wydawnictw naukowych, np. działających na 
terenie województwa wielkopolskiego. Wskutek realizacji projektowanego 
stypendium powstanie naukowa, recenzowana monografia problematyki rozwoju 
urbanistycznego miasta Turku w pierwszej połowie XX wieku. Opracowanie zostanie 
oparte na analizie materiałów archiwalnych i bibliograficznych, a także kartografii i 
ikonografii miasta w okresie między odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 
1918 roku a decyzją o budowie w okolicach Turku i Konina zagłębia węglowego pod 
koniec lat 50. XX wieku. Decyzją, której skutki diametralnie zmieniły kierunki 
przemian demograficznych i przestrzennych Turku aż do okresu współczesnego – i 
stanowią cezurę niniejszego opracowania.  
 
 
 
Ramowy i wstępny zakres tematyczny projektowanej publikacji obejmuje następujące 
rozdziały: 
 
CZĘŚĆ WSTĘPNA (ok. 40 stron mps) 
 

1) Wprowadzenie tematu i zagadnienia, przedstawienie celów i metod 
opracowania oraz istniejącej literatury; 

2) Opis oraz zarysowanie stanu zabudowy i struktury miasta Turku w początkach 
XX wieku, wraz z przedstawieniem okoliczności historycznych przemian tego 
ośrodka i wprowadzeniem opisu historycznego miasta u początków 
analizowanego w opracowaniu okresu; 

 
CZĘŚĆ ANALITYCZNA (ok. 100 s. mps) 
 

3) Forpoczty państwowej modernizacji? Architektura i urbanistyka Turku w 
okresie międzywojennym a polityki rządowe; 

4) Architektura i przestrzeń w dobie totalitarnej kolonizacji: zawłaszczenia 
zabytków, projekty przebudowy miasta oraz działania budowlane władz 
niemieckich w czasie okupacji hitlerowskiej w kontekście Kraju Warty; 

5) Od letargu do wielkich planów: wizja modernizacji i rozwoju Turku w 
warsztacie urbanistycznym okresu Planu Sześcioletniego w pierwszym 
okresie istnienia PRL. Problem ideologizacji architektury i przestrzeni. 
Dyskursy państwowej modernizacji – kontynuacja czy zerwanie z historią 
miasta? 

6) Posłowie: kierunki rozwoju miasta w okresie budowy zagłębia węglowego w 
drugiej połowie XX wieku a dziedzictwo I połowy XX wieku; 

 
CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA (ok. 20 s. mps)  
 

7) Znaczenie projektów modernizacyjnych, nowej architektury i urbanistyki z 
pierwszej połowy XX wieku dla przeobrażenia kształtu przestrzennego Turku i 
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wyznaczenia nowoczesnych kierunków rozwoju miasta – podsumowanie z 
częścią komparatystyczną, porównania regionalne; 

8) Wnioski: eksperymenty z polityczną modernizacją małego wielkopolskiego 
miasta w czasach autorytaryzmów i totalitaryzmów; 

 
ANEKSY 
Streszczenia 
Bibliografia 
Korpus ilustracji 
Ewentualne źródła wywołane / drukowane 
 
Po zakończeniu projektu możliwe będzie przedstawienie gotowego materiału do 
publikacji w jednym z krajowych wydawnictw naukowych i jego upowszechnienie. 
 
Ponadto w ramach stypendium wyniki swoich badań, hipotezy badawcze oraz 
problemy będę prezentował na krajowych seminariach/konferencjach naukowych, a 
także w formie krótkich wykładów popularnonaukowych w Turku i regionie, 
przyczyniając się tym samym do zwiększenia wiedzy na temat historii miasta i jego 
kultury materialnej z wieku XX – szczególnie niedocenianej.  
2. Miejsce realizacji  
 
Projekt badawczy będzie realizowany w Turku oraz Warszawie jako miejscach 
zamieszkania/pracy wnioskodawcy.  
 
Ponadto wykonam stacjonarne/wyjazdowe kwerendy archiwalne:  
 
- w Turku (Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera, archiwum Urzędu Miejskiego i 
Starostwa Powiatowego; archiwum Miranda Textiles; archiwa prywatne); 
- Kaliszu (Archiwum Państwowe w Kaliszu; Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej); 
- Koninie (Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w Koninie);  
- Poznaniu (Archiwum Państwowe w Poznaniu); ew. kwerendy w zbiorach instytucji, 
przechowujących akta pracowni urbanistycznych województwa wielkopolskiego z 
okresu PRL; 
- Warszawie (Archiwum Akt Nowych).  
 
Przewiduję kwerendy biblioteczne w Turku (Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera) i 
Warszawie (Biblioteka Narodowa, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteka 
Politechniki Warszawskiej – zbiory d. Instytutu Architektury i Urbanistyki). 
 
Wstępnie planuję także prezentacje wyników badań na seminariach/konferencjach 
naukowych we Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie / konsultacje z innymi badaczami 
urbanistyki XX-wiecznej w Polsce.  
 
 
 
3. Termin realizacji 
 
W przypadku otrzymania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w 
dziedzinie kultury, planuję zrealizować swój projekt w okresie od marca 2019 roku do 
marca 2020 roku, wedle następującego harmonogramu:  
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– kwerendy archiwalne i biblioteczne, w tym wykonanie/pozyskanie materiału 
ilustracyjnego, wywiady z urbanistami/autorami projektów/osobami 
podejmującymi decyzje – poszukiwania, wyjazdy, źródła wywołane (marzec-
czerwiec 2019); (przewidywany koszt wyjazdów i kwerend to ok. 3000 zł); 
 
– opracowanie wyników i ich analiza, w tym graficzna analiza projektów 
urbanistycznych, porównania kartograficzne, notatki i wypisy oraz studia 
porównawcze na drodze kwerend bibliotecznych (kwiecień-czerwiec 2019); 
(przewidywany koszt etapu to ok. 2000 zł); 
 
– prezentacja wyników na seminariach naukowych lub konferencjach i 
konsultacje z innymi badaczami (maj-lipiec 2019 / a także w innym czasie, w 
terminach zależnych od harmonogramu konferencji naukowych); 
(przewidywany koszt etapu to ok. 2000 zł); 
 
– przeprowadzenie 2-3 wykładów popularnonaukowych w Turku, Kaliszu, 
Poznaniu lub Warszawie (m. in. w KTPN, SHS) prezentujących wyniki badań i 
wnioski (maj-wrzesień 2019); (przewidywany koszt przygotowania i organizacji 
wykładów to 1000 zł); 
 
– przygotowanie rozdziałów projektowanej publikacji w wersji autorskiej: 
kompletne teksty z aparatem bibliograficznym, w tym zestaw ilustracji, 
bibliografia, streszczenie polskie i angielskie, ewentualne aneksy, ponadto 
ewentualne uzupełnienia archiwalno-biblioteczne (wrzesień-grudzień 2019); 
(przewidywany koszt to ok. 3500 zł) 
 
– zlecenie recenzji naukowych u 2 Recenzentek/Recenzentów i wprowadzenie 
ewentualnych poprawek, uzupełnień (styczeń-marzec 2020); (koszt ok. 1000 
zł); 
 

4. Uzasadnienie celowości przyznania stypendium 
 
Sfinansowanie przedstawionego programu stypendialnego umożliwi kompetentną 
realizację projektu naukowego, poszerzającego wiedzę o zabytkowej architekturze i 
dziedzictwie materialnym Wielkopolski XX wieku. Praca może mieć nowatorski 
charakter, gdyż dotąd w przypadku mniejszych ośrodków regionu (ale też, w skali 
Polski) nie przeprowadzono porównania tego rodzaju zagadnień historycznych na 
gruncie dziejów architektury i urbanistyki oraz ich politycznych celów.  
 

Proponowane do przebadania zagadnienie nie doczekło się wnikliwego 
opracowania monograficznego, a zarówno świadomość mieszkańców, władz czy 
organów konserwatorskich – dotycząca walorów kulturowych i dziedzictwa 
architektury i urbanistyki XX wieku w regionie – jest nadal niedostateczna. Stąd, 
przygotowanie projektu, upowszechnienie jego wyników poprzez wykłady, prelekcje 
oraz materiał gotowy do publikacji – będzie istotnym wkładem w rozwój kulturalny 
Wielkopolski i ochronę dziedzictwa materialnego.  
 

Stypendium pozwoli na prace badawcze oraz napisanie publikacji, która może 
stanowić w przyszłości punkt odniesienia/model badawczy dla architektury i 
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urbanistyki małego wielkopolskiego miasta w dwudziestowiecznych menadrach 
dziejowych. Będzie to także głos w dyskusji o historii Wielkopolski w dobie politycznie 
sterowanych modernizacji Polski XX wieku, przykład do badania i poznawania 
epizodów z historii najnowszej w innych częściach regionu i kraju.  

 
Grant stypendialny da szansę na kontynuację badań autora nad historią 

zabytków Turku, a tym samym przełoży się pośrednio na wzmocnienie i promowanie 
perspektywy regionalistycznej w badaniach historycznych w Wielkopolsce i Polsce, 
dofinansowywanych przez jednostki samorządowe. Tego rodzaju położenie nacisku 
na możliwość wszechstronnej analizy, wychodzącej od dokładnego przebadania 
lokalnych procesów i zagadnień, mogących dać asumpt do wyciągania ogólniejszych 
wniosków i analiz porównawczych, zwiększy wiedzę o dziedzictwie 
architektonicznym regionu. Może się także stać podstawą waloryzacji zabytkowej 
spuścizny XX-wiecznej w Turku i innych miastach wielkopolskich. Efekty stypendium 
będą więc miały bezpośredni związek z upowszechnianiem wiedzy o zabytkach, ich 
analizą i badaniem, popularyzacją interesujących walorów kultury XX wieku w postaci 
architektury i urbanistyki w mniejszych miejscowościach, gdzie spuścizna ta jest 
często niedoceniana czy nieznana.  


