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Publikacje na temat architektury modernistycznej wydane na przestrzeni 

ostatnich 20 lat. 

  

 

Rozdziały: 
 
- Polska 

 Polska architektura modernistyczna na tle innych krajów Europy środkowo-wschodniej 

 Polscy architekci i modernizm na Bliskim Wschodzie 
- Warszawa 
- Łódź 
- Poznań 
- Pomorze 

 Gdańsk 

 Gdynia 
- Kraków 
- Tarnów 
- Śląsk: 

 Katowice 

 Wrocław 

 Cieszyn 
- Pojedyncze artykuły o architekturze modernistycznej 
- Hasła w słownikach i encyklopediach dotyczące polskich architektów modernistycznych (wybór) 
- Inne – wydarzenia związane z modernizmem w architekturze (wybór) 
 
Indeks 
^ - publikacja towarzysząca wydarzeniu 
* - sylwetki architektów modernistycznych 
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POLSKA 

 

Beata i Paweł Pomykalscy, Mniej znaczy więcej. Perły polskiej architektury modernistycznej, Księży 

Młyn Polski, Łódź 2012. 

 Album prezentuje prawie sto najwybitniejszych budynków polskiej architektury przedwojennego 

modernizmu. Okres dwudziestolecia międzywojennego to czas kształtowania się nowego wyglądu 

polskich miast. Zgodnie z ogólnoeuropejskimi trendami budownictwo miały cechować 

funkcjonalność, prostota i elegancja. W albumie przedstawiono architekturę gmachów użyteczności 

publicznej, budownictwo mieszkaniowe oraz najpiękniejsze obiekty tworzące kurorty i uzdrowiska, 

takie jak Tor Wyścigów Konnych na warszawskim Służewcu, Śląski Drapacz Chmur w Katowicach, Dom 

Marynarza w Gdyni, Pensjonat „Wiktor” w Żegiestowie czy Oficerski Yacht Klubu w Augustowie.  

 

Trwałość? Użyteczność? Piękno? Architektura dwudziestego wieku w Polsce pod red. Agnieszki 

Zabłockiej-Kos, 2011. 

Czy architektura XX wieku w Polsce była trwała, użyteczna i piękna? Na te klasyczne pytania 

próbowano odpowiedzieć na konferencji, poświęconej polskiej architekturze w okresie 

międzywojennym oraz po 1945 r., zorganizowanej przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu 

Wrocławskiego wraz z Kołem Naukowym Studentów Historii Sztuki oraz Muzeum Architektury. Odbyła 

się ona we Wrocławiu w dniach 24–25 kwietnia 2009 roku. 

Architektura międzywojenna i okresu po 1945 r. Jest coraz częściej przedmiotem badań i sesji 

naukowych, ale jej walory są w Polsce uznane bardziej przez naukowców niż przez urzędników 

sprawujących nad nią pieczę. Z powodu zaniedbania i braku remontów nie jest postrzegana jako 

„piękna”, a jej „trwałość” i „użyteczność” w potocznym mniemaniu jest wątpliwa. 

Celem spotkania było ożywienie dyskusji w środowiskach związanych z badaniem i ochroną 

architektury XX w. w Polsce, przy czym przyjęto tu zasadniczo dwie cezury czasowe: rok 1918 i 1989. 

Poprzez zaprezentowanie dotychczasowych wyników prac naukowych z poszczególnych ośrodków i 

zarysowanie problemów związanych z tą architekturą na terenie całego kraju, chcieliśmy zachęcić do 

debaty nad tym, co warto chronić, i jak to robić. Organizatorzy wybrali nową formułę sesji naukowej: 

spotkali się tu doktoranci i magistranci zajmujący się architekturą XX w. oraz ich promotorzy. Dało to 

możliwość prezentacji badań najmłodszym adeptom nauki − i pomysł ten sprawdził się znakomicie. 

Uczestnikami byli zarówno historycy sztuki, jak i architekci oraz konserwatorzy zabytków, co pozwoliło 

na interdyscyplinarne spojrzenie na przedmiot badań. Wynik konferencji przerósł nasze oczekiwania. 

Okazało się bowiem, że najmłodsze pokolenie badaczy tworzy silną „drużynę”, która wzmacnia 

szczupłe grono wielbicieli architektury minionego stulecia i aktywnie włącza się poprzez wystawy i 

publikacje w „pracę u podstaw” i edukację społeczeństwa. 

 

Hanna Faryna-Paszkiewicz, Geometria wyobraźni. Szkice o architekturze dwudziestolecia 
międzywojennego, wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003. 
Obraz architektury dwudziestolecia międzywojennego - "widziany oczyma człowieka żyjącego przed 

1939 rokiem: mieszkającego w domu - okręcie lub w wieżowcu, kupującego w nowoczesnych 

magazynach, kurującego się w polskich uzdrowiskach, chodzącego po górach i uprawiającego sport, 
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przekraczającego pociągiem granicę wschodnią w jednym z kresowych miasteczek lub odbywającego 

snobistyczną podróż transatlantykiem". 

 

*Adam Czyżewski przy współpracy autorskiej Elżbiety Czyżewskiej i Agnieszki Kowalskiej, Honorowa 

Nagroda SARP 1966-2006, wyd. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, 

Warszawa 2006.  

W 1966 roku Stowarzyszenie Architektów Polskich – SARP – ustanowiło Honorową Nagrodę. Jej ranga 

z biegiem lat stale rosła i dziś jest najważniejszą polską nagrodą przyznawaną w dziedzinie 

architektury, stała się krajowym „Pritzkerem” i cieszy się wielkim prestiżem. Przyznawana jest 

corocznie jednemu zespołowi autorskiemu. Wśród jej laureatów znaleźli się architekci, którzy 

zajmowali się także urbanistyką, akademicką krytyką czy wreszcie nauczaniem tej profesji. Ich 

dokonania to już historia polskiej architektury. Książka im poświęcona wypełnia dotkliwą pustkę w 

polskim piśmiennictwie, stanowi kompendium wiedzy o współczesnej architekturze polskiej, a jej 

wydanie zbiegło się z publiczną dyskusją o znaczeniu dziedzictwa powojennego modernizmu dla 

rekonstrukcji dzielnic śródmiejskich Warszawy i innych miast w Polsce.  

 

Filip Springer, Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL, Kraków  2012. 
Filip Springer wraz z architektem Markiem Woźniczką stworzył kilka lat temu projekt Źle urodzone, 
który poprzez publikacje i wystawy ma zwiększać świadomość społeczną o wartości architektury 
powojennego modernizmu, na którym niestety ciąży odium „urodzenia” w czasach prl-u. Niniejsza 
książka jest wynikiem tego projektu. Autor przedstawia zapominaną i traktowaną po macoszemu 
architekturę polską z okresu 1945–1989. Przedstawia hale dworców kolejowych w Warszawie i 
Katowicach, Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce, warszawski pawilon Chemii i Supersam, czy 
poznański Okrąglak, spośród których wiele z nich już nie istnieje, co nadaje reportażom wymiaru 
historycznej rekonstrukcji.  
 
 

Modernizm na peryferiach. Architektura Skoczowa, Śląska i Pomorza 1918-1939, red. Andrzej 

Szczerski, Warszawa 2011. 

Przegląd wybranych zagadnień dotyczących rozwoju architektury modernistycznej na terenie Europy 
Środkowej po I wojnie światowej. Główną tezą książki jest założenie, że międzynarodowy modernizm 
transformował w lokalne formuły. Łącząc wątki architektoniczne typowe dla danego kraju ze stricte 
modernistycznymi założeniami, architektura stawała się narzędziem umacniania bądź budowania 
tożsamości krajów, które wyłoniły się po traktacie wersalskim. 
 
Andrzej Basista, Betonowe dziedzictwo. Architektura w Polsce czasów komunizmu, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 2001. 
 
Celem opracowania nie jest przedstawienie historii architektury polskiej czasów komunizmu. Tego 
typu ujęcie zagadnienia nie wydaje się szczególnie potrzebne, a osoby nim zainteresowane 
stosunkowo łatwo znajdą odpowiednie materiały. Nie jest również moim zamiarem dokonanie 
jakiegoś całościowego osądu architektury tamtych czasów. Nie znaczy to, że nie uważam tego za 
swoje główne zadanie. Jako podstawowy cel opracowania traktuję próbę wyjaśnienia kwestii, którą 
najlepiej oddaje lapidarne pytanie - dlaczego stało się tak, jak się stało.(...) (Fragment "Wstępu")  
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^Katalog wystawy Betonowe dziedzictwo. Od Le Corbusiera do blokersów 
Wystawa odbyła się w Centrum Sztuki Współczesej Zamek Ujazdowski w dniach 30.06.2007 - 
02.09.2007. Kuratorzy: Ewa Gorządek, Stach Szabłowski 
 
Wystawie towarzyszyły dwie sesje naukowe: jedna poświęcona analizie modernistycznego 
dziedzictwa architektury blokowisk w Polsce, a druga problemowi współczesnego budownictwa 
dużych zespołów mieszkaniowych, czyli co po blokowiskach: 
http://csw.art.pl/ns/2007/beton.htm 
 
 
Zbigniew Dzierżewicz, Włodzimierz Starosolski, Systemy Budownictwa Wielkopłytowego w Polsce 
w Latach 1970-1985, wyd. Wolters Kluwer, 2010. 
 
Budynki wielkopłytowe, wznoszone w latach 1970-85 wg różnych systemów i ich odmian, będą 
wymagały napraw w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa, usuwania wad technologicznych przez 
termorenowację oraz przebudowy w ramach rewitalizacji. Celem książki "Systemy budownictwa 
wielkopłytowego w Polsce w latach 1970-1985. Przegląd rozwiązań materiałowych, technologicznych i 
konstrukcyjnych" jest dostarczenie koniecznej informacji dla inwestorów, projektantów, wykonawców 
i rzeczoznawców budowlanych o systemach budownictwa wielkopłytowego realizowanego w okresie 
największego ich rozpowszechnienia w Polsce.  
 
Maria Szkurłat, Katalog planów, pomiarów i rysunków architektonicznych w zbiorach Instytutu 

Sztuki PAN. Tom II/2. Warszawa 2011, Instytut Sztuki PAN.  

 
Witold Krassowski, Problemy architektury polskiej między trzecią ćwiercią XVIII a drugą XX wieku, 
2012. 
 
Jerzy Malinowski, Studia z architektury nowoczesnej, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika 2000. 
  

Tom poświęcony architekturze nowoczesnej składa się z sześciu studiów, będących skróconymi 

wersjami prac magisterskich przygotowanych na prowadzonym przez Jerzego Malinowskiego 

seminarium z historii sztuki nowoczesnej. Zasadnicza część tomu poświęcona została architekturze 

Pomorza przełomu XIX i XX wieku oraz okresu międzywojennego, a także architektom i budowniczym 

związanym z tym terenem. Przedmiotem studiów są więc wartościowe artystycznie budynki i zespoły 

architektoniczno-urbanistyczne w Toruniu, Sopocie i Juracie, a także ich twórcy, jak Paul 

Puchm&uumlller, Julius Habicht czy Tadeusz Zandfoss. Drugą część tomu tworzą studia poświęcone 

zespołom architektonicznym związanym ze środowiskiem warszawskim - pałacowi w Kozienicach, 

przebudowanym przez Francois Arveufa oraz szkolno-sportowym założeniu Centralnego Instytutu 

Wychowania Fizycznego na Bielanach, którego autorem był Edgar Norwerth. 

Prace magisterskie Wojciecha Romaniaka o Juracie oraz Tomasza Ślebody o CIWF na Bielanach, 

będące podstawą ich studiów, uzyskały nagrody na konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i 

Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace naukowe i projektowe, dotyczące 

ochrony zabytków i muzealnictwa za lata 1998-1999. Praca Agnieszki Jelonkiewicz--Chęć Kozienice. 

http://csw.art.pl/ns/2007/beton.htm
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Założenie pałacowo-ogrodowe została w całości opublikowana w 1999 roku dzięki dofinansowaniu 

lokalnych władz. Zawarte w tomie studia uzupełniają zwłaszcza wiedzę o architekturze Pomorza o 

nieznane czy mało zbadane obiekty i postaci twórców. Jednym z podstawowych celów powołanego w 

1998 roku Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej są badania nad sztuką Torunia, Pomorza i Kujaw, które 

prowadzą do opracowania pierwszej syntezy sztuki tego regionu od końca XVIII wieku. 

Joanna Kucharzewska, Studia z architektury nowoczesnej, t. 2. Architektura i wnętrza 1905-1923, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2007.  

Tom Architektura i wnętrza 1905-1923 zawiera artykuły przygotowane przez uczestników konferencji 

naukowej Sztuka 1905-1923, która odbyła się w Toruniu w dniach 21-23 września 2005 roku. 

Konferencja została zorganizowana w stulecie początków sztuki współczesnej. Data 1905 w większym 

stopniu odnosi się do malarstwa i rzeźby, w których wówczas ujawnił się nurt awangardy, ale także 

neoklasycyzm. (Przedstawione nakonferencji materiały dotyczące innych dziedzin twórczości ukazały 

sięw osobnej książce). Jednak analogiczne zjawiska dostrzec można także w architekturze i 

projektowaniu wnętrz. Z jednej strony był to funkcjonalizm, z drugiej zaś skomplikowane nurty 

klasycyzmu. 

 
*Marek Czapelski, Bohdan Pniewski. Warszawski architekt XX wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2009. 
Książka dra Marka Czapelskiego to pierwsza biografia obejmująca całość dorobku artystycznego 
Bohdana Pniewskiego, jednego z najwybitniejszych twórców polskiej architektury XX wieku. Zawiera 
235 czarno-białych ilustracji, dokumentujących różne jego realizacje, m.in. przedwojenne projekty 
Świątyni Opatrzności, powojenną odbudowę i rozbudowę Sejmu i Teatru Wielkiego oraz Domu 
Chłopa. 
 
 
*^Katalog wystawy Bohdan Lachert Józef Szanajca Architektura (listopad 1980 - styczeń 1981 
Muzeum Architektury we Wrocławiu) 
 

Projekty i realizacje Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy 

112 ilustracji i planów z opisem 

 

*Grażyna Jonkajtys-Luba, Architektura i architekci świata współczesnego - Czesław Przybylski, 

Arkady Warszawa 1989. 

 

*Dariusz Błaszczyk, Juliusz Żórawski-przerwane dzieło modernizmu, wyd. Salix Alba Warszawa 
2010. 
 

Książka jest pierwszą monografią na temat myśli i dorobku Juliusza Żórawskiego. 

Obok części biograficznej publikacja zawiera obszerny rozdział poświęcony zrealizowanym i 

niezrealizowanym projektom architekta a także zapisy rozmów z członkami rodziny i materiały z 

archiwów rodzinnych. Całość liczy 200 stron i jest ilustrowana czarno-białymi fotografiami 
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zachowanych budynków, zdjęciami archiwalnymi, planami oraz symulacjami komputerowymi 

wybranych obiektów niezrealizowanych.  

 

*Anna Dobczyńska-Bułyszko, Kształt dla chaosu Twórczość Romualda Gutta a problemy polskiego 
modernizmu, Wyd. DiG, 2008. 

Tematem książki jest twórczość polskiego architekta Romualda Gutta, w którego projektach widać 

ogromny wpływ stylu modernistycznego. On sam uważał, że naczelną zasadą w architekturze jest 

funkcjonalność i użyteczność. 

*Jakub Lewicki, Roman Feliński architekt i urbanista, wyd. Neriton 2007. 

Roman Feliński (1886?1953) stworzył blisko 30 planów miast (m.in. Gdyni, dzielnic Warszawy) i 

zaprojektował ponad 100 modernistycznych budynków we Lwowie, Warszawie i na Dolnym Śląsku. 

Był najzdolniejszym architektem działającym we Lwowie w okresie boomu budowlanego (1909?1914) 

i przysłużył się rozbudowie Warszawy i innych miast (1918?1926) oraz odbudowie Dolnego Śląska 

(1945?1951). Napisał ponad 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych o modernistycznej 

architekturze i urbanistyce oraz stworzył nowoczesną polską teorię urbanistyczną. 

 

 

POLSKA ARCHITEKTURA MODERNISTYCZNA NA TLE INNYCH KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-

WSCHODNIEJ 

^Andrzej Szczerski, Modernizacje 1918-1939. Czas przyszły dokonany, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 

2010. 

Książka jest podróżą w epokę dynamizmu, energii i idei, w dwudziestolecie międzywojenne; na 

powojennych gruzach Europy wyrastały nowe państwa, a granice już istniejących zmieniały swój 

kształt. Z tygla, w którym buzowały idee polityczne i społeczne, podsycane walką o budowanie 

nowych państwowości, wyłaniały się założenia estetyczne mające stworzyć „nowoczesnego 

człowieka” żyjącego w nowoczesnym otoczeniu. Przemiany zachodzące w polityce silnie rezonowały w 

dziedzinie sztuk wizualnych. Autor książki przedstawia czytelnikom efekty owego wpływu, tłumaczy 

współzależności między polityką, społeczeństwem a artystami, ilustruje swój tekst bogatym 

materiałem ikonograficznym zgromadzonym podczas realizacji wystawy „Modernizacje 1918-1939. 

Czas przyszły dokonany”, która odbyła się w łódzkim Muzeum Sztuki. Jej kuratorem był autor książki, 

Andrzej Szczerski. Publikacja jest próbą opisania sztuki i architektury dwudziestolecia w szerokim 

kontekście – geograficznym, historycznym i społecznym.  

 

^Jacek Purchla, Wolf Thegethoff, Naród, styl, modernizm, Wydawnictwo Międzynarodowe Centrum 

Kultury, 2006. 

Publikacja jest owocem konferencji pod patronatem Comité international d’historie de l’art (CIHA) 

zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury i Zentralinstitut für Kunstgeschichte w 

dniach 5 –11 września 2003.  

Książka poświęcona jest kontrowersjom wokół sztuki narodowej i międzynarodowej w XIX i XX wieku. 

Porusza ona zagadnienia narodowej tożsamości, importów artystycznych oraz modernizmu, ze 
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szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej, gdzie granice polityczne zmieniały się znacznie 

częściej niż kulturowe. Terytoria zaś były dzielone wielokrotnie i na różne sposoby przez kraje, które w 

danym momencie dziejowym zajmowały pozycję mocarstwową.   

 

Edmund Goldzamt, Oleg Szwidkowski, Kultura urbanistyczna krajów socjalistycznych. 

Doświadczenia europejskie, Arkady, Warszawa 1987. 

 

Książka zajmuje się doświadczeniami rozwoju kultury urbanistycznej XX w. w socjalistycznych krajach 
Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Przedstawiono przesłanki historyczne i ewolucję kultury 
urbanistycznej na ziemiach Polski, Czechosłowacji, NRD, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Jugosławii na 
przełomie XIX i XX wieku, w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w latach budowy ustroju 
socjalistycznego po II wojnie światowej. Zestawiono najwybitniejsze koncepcje urbanistyczne 
Wschodu i Zachodu. 
 

 

POLSCY ARCHITEKCI i MODERNIZM NA BLISKIM WSCHODZIE 

Łukasz Stanek, Postmodernizm jest prawie w porządku. Polska architektura posocjalistycznej 

globalizacji, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2012 

Książka dokumentuje eksport architektury i urbanistyki z Polski Ludowej do krajów Bliskiego Wschodu 

i Afryki Północnej w ostatnich dekadach zimnej wojny oraz pokazuje wpływ tego doświadczenia na 

produkcję miejskiej przestrzeni w Polsce. Doświadczenie pracy w Algierii, Iraku, Kuwejcie, Libii, Syrii i 

Zjednoczonych Emiratach Arabskich w latach 70. i 80. przygotowało wielu polskich architektów do 

praktyki projektowej po socjalizmie. Opisywane są obiekty o estetyce międzynarodowego późnego 

modernizmu, jak na przykład gmach Biblioteki Narodowej w amaszku autorstwa krakowskiego 

zespołu Marka Dunikowskiego i Wojciecha Miecznikowskiego.  

 

 

WARSZAWA 

 

Jerzy Kasprzycki, Warszawa nieznana, Krajowa Agencja Wydawnicza, Michigan 1982 

Przewodnik po Warszawie „jakiej już nie ma”."Warszawa nieznana" wydobywa z niepamięci obraz 

dawnych ulic, domów, ludzi i wydarzeń, starając się o porównanie odniesienia do warszawskiej 

faktografii lat osiemdziesiątych XX wieku. 

 

Czesław Olszewski, Warszawa Nowoczesna. Fotografie z lat trzydziestych XX wieku, Oprac. Łukasz 
Gorczyca, Piotr Jamski, Michał Kaczyński, Marta Leśniakowska, wyd. Fundacja Raster, Instytut 
Sztuki PAN, Stowarzyszenie Liber Pro Arte, Warszawa 2012. 

Publikacja jest próbą wskrzeszenia doskonałości międzywojennej warszawskiej szkoły architektury, ale 
zarazem jest opowieścią o idealistycznym, modernistycznym spojrzeniu. O tym, jak architektura 
tworzy nowy ład przestrzenny i estetyczny oraz jak fotografia kreuje w nas jego świadomość. 
Album zawiera prawie 300 archiwalnych fotografii przedstawiających wybrane warszawskie gmachy 
użyteczności publicznej, osiedla, wille i modernizowane w latach trzydziestych XX wieku arterie. 
Wszystkie zdjęcia zostały zeskanowane z oryginalnych, szklanych negatywów. O ile to było możliwe, na 
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podstawie zachowanych śladów, odtworzone zostało również autorskie kadrowanie. 
Część albumową poprzedzają eseje prof. Marty Leśniakowskiej i Piotra Jamskiego, specjalistów z 
Instytutu Sztuki PAN, które przybliżają sylwetkę Czesława Olszewskiego oraz znaczenie i specyfikę 
historycznej fotografii architektury. 

 

Mister Warszawy. Architektura mieszkaniowa lat 60. XX wieku pod red. Marka Czapelskiego, wybór 
i opracowanie części albumowej Karolina Andrzejewska. 

Zbiór artykułów oraz fotografii ukazujący najciekawsze projekty architektoniczne i urbanistyczne 
realizowane w Warszawie tamtej dekady. Tytuł publikacji pod redakcją dr. Marka Czapelskiego 
nawiązuje do słynnego konkursu architektonicznego "Życia Warszawy" na najlepszy dom mieszkalny. 
Autorzy artykułów - dr Marek Czapelski, Tomasz Fudala, Agnieszka Skolimowska i Maria Sołtys, 
analizując architekturę wybranych osiedli zestawili śmiałe wizje architektów z trudną rzeczywistością 
PRL-u. Książkę wzbogaca obszerna część albumowa opracowana przez Karolinę Andrzejewską. 
Zawiera ona archiwalne fotografie autorstwa zapomnianych fotografików - Edmunda Uchymiaka, 
Mariana Sokołowskiego, Henryka Grzędy i innych. Artystyczne spojrzenie na blokowiska, zwrócenie 
uwagi na ich kompozycję oraz wysublimowane detale poszczególnych budynków - które dziś znikają 
pod grubą warstwą styropianu - pozwalają odkryć na nowo architekturę lat 60. 

 

Anna Dybczyńska-Bułyszko, Architektura Warszawy II Rzeczpospolitej. Warszawska szkoła 

architektury na tle przemian kulturowych okresu międzywojennego, Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Warszawskiej 2010. 

Autorka zajmuje się architekturą Warszawy lat międzywojennych, ale ukazuje ją w bardzo szerokim 

kontekście antropologicznym - estetycznym, kulturowym, społecznym, technicznym, filozoficznym, 

ekonomicznym. Książka została nagrodzona Nagrodą Naczelnej Organizacji Technicznej w trakcie 

Targów Książki Akademickiej i Naukowej Academia 2011. 

Paweł Dunin-Wąsowicz, Warszawa fantastyczna, Stowarzyszenie Integracji Kultury, Warszawa 
2011. 

Publikacja szczególna, bo inauguruje nowe przedsięwzięcie na szereg kolejnych lat. Rozpoczyna serię 
książek o kulturowym, artystycznym i architektonicznym pejzażu Warszawy. Będą to książki, które 
ujawnią nowe lub zapomniane obszary stolicy i jej historii. W kolejnych tomach opisywane będą i 
pokazywane zarówno tkanka materialna miasta – architekturę i przyrodę – jak i niematerialn, 
warszawskie wizje literackie, artystyczne i społeczne. Celem jest ukazanie otaczającej przestrzeni 
miejskiej jako fascynującego, inspirującego terytorium na którym historia, współczesność, myśl 
planistyczna, regulacje polityczne i prawne splatają się z artystyczną wyobraźnią, obłędem, fantazją i 
spontanicznością codziennego życia.  
Autor Warszawy fantastycznej zestawił w jednym tomie wszystko, co do tej pory literaci zmyślili na 
temat stolicy Polski. Publikacja dopełniona jest wizualnym appendiksem przedstawiającymi kilka 
najbardziej sugestywnych architektonicznych i artystycznych fantazji na temat Warszawy. 

 

Jerzy S. Majewski, Warszawa nieodbudowana. Lata dwudzieste, wyd. Veda, Warszawa 2004 i 2005 
W latach 20. XX w. powstawały nowoczesne osiedla z funkcjonalnie rozplanowanymi wnętrzami, 

rozległymi podwórzami i, co było nowością, zapleczem socjalnym dla mieszkańców: pralniami, 

czytelniami, żłobkami itp. Dla nowo utworzonych instytucji państwowych wznoszono monumentalne 

gmachy. Monumentalne i wspaniałe miały być także budynki szkolne. Jednocześnie modernizmowi 
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towarzyszył nawrót do tradycji – stylu dworkowego, widocznego w licznych willach wzniesionych na 

Żoliborzu, Ochocie i Saskiej Kępie. 

Wiele z tych budynków – świadków epoki – zostało zniszczonych, niektóre przebudowano. 

 

Jerzy S. Majewski, Warszawa nieodbudowana. Lata trzydzieste, wyd. Veda, Warszawa 2005. 

Trzeci tom serii "Warszawa nieodbudowana" Jerzego S. Majewskiego poświęcony jest opisowi miasta 

ostatniej dekady przed wybuchem drugiej wojny. Jest to okres wielkiego rozwoju architektonicznego i 

urbanistycznego, wielkich planów przebudowy i rozbudowy stolicy. Powstają wówczas znakomite 

luksusowe mieszkania przy Wiejskiej, Frascati, Lwowskiej, Puławskiej, Sewerynów czy al. Przyjaciół. 

Buduje się i mniej luksusowe osiedla dla robotników, np. na Kole. Wznoszone są. monumentalne 

gmachy jak Prudential, Muzeum Narodowe czy całkowicie zniszczony budynek PKO lub starty z ziemi, 

przebudowany w latach trzydziestych, Pałac Brtihla. Książka przypomina także niezrealizowane wielkie 

projekty budowy dzielnicy im. Marszałka Piłsudskiego, Świątyni Opatrzności czy meczetu przy ulicach 

Mekki i Medyny, które również nigdy nie powstały. Przywołuje atmosferę dawnych kawiarni i 

kabaretów, takich jak Ziemiańska, Instytut Propagandy Sztuki, Perskie Oko, ożywia sylwetki ich 

bywalców Tuwima, Słonimskiego, Fiszera. 

 

Marta Leśniakowska, Architektura w Warszawie. Lata 1918-1939, wyd. Arkada Pracownia Historii 

Sztuki, Warszawa 2002. 

 

Książka w formie katalogu - atlasu prezentuje dzieje architektoniczne Warszawy w latach 1918-39. 

Zebrany materiał rekonstruuje wygląd międzywojennej Warszawy, która w tym czasie przekształciła 

się w nowoczesną metropolię europejską.  

Bardzo poręczny format opracowania - układ topograficzny wraz z mapkami, co zachęca do spacerów 

po stolicy i odnajdywania przedstawionych obiektów architektonicznych, które mimo zniszczeń 

wojennych stanowią o klimacie stolicy.  

 

 

Marta Leśniakowska, Architektura w Warszawie. Lata 1945-1965, wyd. Arkada Pracownia Historii 

Sztuki, Warszawa 2003. 

 

Katalog-atlas dokumentujący strukturę architektoniczno-urbanistyczną „Warszawy Socjalistycznej”. 

Dwudziestolecie 1945-1965 ujmowane jest zwykle jako sekwencja trzech „epok”: 1. Pierwszej 

Odbudowy (1945-1956), gdy panowała jeszcze względna swoboda twórcza i estetyczny pluralizm 

kontynuujący modernizm lat 1940-tych, 2. socrelizmu (1949-1956) z jego doktryną estetyczną 

wynikającą ze zmiany orientacji cywilizacyjnej PRL-u z zachodniej na wschodnią, oraz 3. „Odwilży” po 

Październiku 1956, gdy mimo ograniczeń polityczno-ekonomicznych możliwy stał się powrót do 

nowoczesności. Ten prosty schemat ulega jednak unieważnieniu w zestawieniu z obiektami, które 

wówczas powstały: architektura, podporządkowana dyrektywom walki ideologicznej, balansowała 

między narzucanymi przez reżim limitami a dążeniem do ochrony swych tradycyjnie zachodnich 

powiązań. Pod warstwą socrealistycznego decorum tzw. polskiej szkoły konserwatorskiej, można jak w 
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archeologicznych odkrywkach dostrzec niewygasłe powinowactwa z modernizmem w redakcji 

francuskiej (strukturalizm „perretowski”, krąg Le Corbusiera), o genezie wrightowskiej i 

skandynawskiej, potem z postawangardą (m. in. neoekspresja „czystej” konstrukcji około 1960). Dzięki 

temu socrealizm był u nas wątły, naskórkowy, dekonstruowany przez „ruch oporu” modernistów. 

 

Marta Leśniakowska, Architektura w Warszawie. Lata 1965-1989, wyd. Arkada Pracownia Historii 

Sztuki, Warszawa 2005. 

Katalog-atlas dokumentujący strukturę architektoniczno-urbanistyczną drugiej połowy epoko PRL-u. 

Epoka tzw. realnego socjalizmu to czas nieustannych kryzysów, pozornej „małej stabilizacji” , 

absurdów gospodarki planowej, politycznych represji komunistycznego reżimu, który programowo 

lansował fikcję nowoczesności w tzw. epoce gierkowskiej, doprowadzając w dekadzie lat 

osiemdziesiątych do kryzysu, stanu wojennego i cofnięcia cywilizacyjnego o kilka dekad. Dla 

architektury było to trudne ćwierćwiecze, które daje się odczuć jako sekwencja trzech 

architektonicznych/stylistycznych „epok”” 1. późnego modernizmu lat sześćdziesiątych, o jeszcze 

stosunkowo wysokim poziomie; 2. masowego budownictwa epoki gierkowskiej z jej megaosiedlami, 

które ostatecznie rozbiły tkankę urbanistyczną miasta, a zarazem wprowadzenia do pejzażu Warszawy 

nieznanych dotąd wieżowców jako dominant; 3. głębokiej recesji w latach osiemdziesiątych. Był to 

jednocześnie paradoks tych czasów – czas powrotu do tradycji architektury jako wolnego zawodu, 

który zapoczątkowały pierwsze prywatne pracownie architektoniczne zakładane w latach 

osiemdziesiątych. 

 

Jarosław Trybuś, Warszawa niezaistniała. Niezrealizowane projekty urbanistyczne i 

architektoniczne dwudziestolecia międzywojennego, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum 

Narodowe w Warszawie, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2012. 

 

Książka prezentuje projekty, które miały być zrealizowane do 1944 r., kiedy w Warszawie planowano 

wielką wystawę światową. Miały ona prezentować osiągnięcia Polski i Warszawy w 25. rocznicę 

odzyskania niepodległości. Przedstawione w książce niezrealizowane projekty urbanistyczne i 

architektoniczne dla Warszawy dwudziestolecia międzywojennego podzielono na cztery rozdziały. 

Pierwszy dotyczy terenów wystawowych, które miały powstać na Saskiej Kępie. Inną grupą projektów, 

zaprezentowanych w trzeciej części publikacji, były te związane z dawnym centrum miasta. Czwarty 

rozdział opisuje największe przedsięwzięcie architektoniczno-urbanistyczne przedwojennej Warszawy 

- nową dzielnicę rządową, administracyjno-reprezentacyjną na Polu Mokotowskim.  

Architektura i urbanistyka zaprezentowane są jako idealne odbicie nastrojów drugiej połowy lat 30. – 

epoki, w której modernizacyjne ambicje młodego państwa splotły się nierozerwalnie z duchem 

nacjonalizmu i militaryzmu.  
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SERIA ARCHITEKTONICZNYCH MAP „ARCHIMAPA” 

To seria pięciu dwujęzycznych map-przewodników po warszawskiej architekturze. Pierwsza dotyczy 

okresu dwudziestolecia międzywojennego i jest wyborem stu obiektów powstałych między 1918 a 

1939 rokiem. Wyboru dokonali historycy architektury Grzegorz Piątek i Jarosław Trybuś. Kolejne 

mapy będą dotyczyły: architektury socrealistycznej, późnego modernizmu, architektury najnowszej, 

a także Warszawy niezaistniałej. 

 

1. Jarosław Trybuś, Grzegorz Piątek, Archimapa. 1918-1939. Architektura 20-lecia 

międzywojennego, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2011. 

Jest to pierwsza z serii pięciu dwujęzycznych map-przewodników po warszawskiej architekturze 

wydana przez Instytut Stefana Starzyńskiego oddział Muzeum Powstania Warszawskiego. Dotyczy 

okresu dwudziestolecia międzywojennego i jest wyborem stu obiektów powstałych między 1918 a 

1939 rokiem.   

Mapa obejmuje centrum, bliską Ochotę, bliski Mokotów i Saską Kępę, tak by zachować w miarę 

dokładną skalę i przyjazne dla pieszych odległości. Do najważniejszych miejsc na Żoliborzu, do dyrekcji 

PKP na Pradze, na Tor Wyścigów Konnych na Służewcu oraz kampus AWF na Bielanach prowadzą 

odsyłacze. Na mapie można znaleźć informacje historyczne dotyczące obiektów, ale także szczegóły 

dotyczące dostępności do tych miejsc i budynków, które można zobaczyć od środka. Opisy wszystkich 

budynków dostępne są w wersji polskiej i angielskiej. 

 

2. Jarosław Trybuś, Grzegorz Piątek, Archimapa. 1944 Warszawa niezaistniała, Muzeum 

Powstania Warszawskiego, Warszawa 2012 

Zapowiedź książki Jarosława Trybusia Warszawa niezaistniała. Niezrealizowane projekty urbanistyczne 

i architektoniczne dwudziestolecia międzywojennego. 

 

3. Jarosław Trybuś, Grzegorz Piątek, "Archimapa. 1949-1956 Socrealizm" Muzeum Powstania 

Warszawskiego, Warszawa 2012. 

 

Mapa obejmuje 49 miejsc np. osiedle mieszkaniowe MDM, Muranów, PKiN, Filharmonia Narodowa. 

Niektóre opisy budynków zostały wzbogacone zdjęciami archiwalnymi. Na mapie można znaleźć 

informacje historyczne dotyczące obiektów, ale także szczegóły dotyczące dostępności do tych miejsc. 

Opisy wszystkich budynków dostępne są w wersji polskiej i angielskiej. 

 

4. Paweł Giergoń, "Archimapa. Mozaiki warszawskie." 

 

Prezentacja ponad 50 mozaik warszawskich pochodzących głównie z lat 60. XX wieku, w tym 

niezachowanych do naszych czasów: m.in. mozaiki Wojciecha Fangora na Dworcu PKP Warszawa 

Śródmieście, mozaiki - zegara Kazimierza Gąsiorowskiego i Teresy Chromy na Starym Mieście czy 

mozaiki Ewy Kuleszy, Wandy Rodowicz i Wandy Skonieckiej na dawnym hotelu dla cudzoziemców. 

 

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/0,0.html
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Jarosław Trybuś, Przewodnik po warszawskich blokowiskach, wyd. Muzeum Powstania 

Warszawskiego, Warszawa 2012. 

Akt oskarżenia przeciw blokom i blokowiskom jest bardzo długi: że brzydkie, że nieludzkie, że można 

się na nich zgubić, że niebezpieczne... Jednak osiedla bloków są miejscem życia tysięcy warszawiaków. 

Trudno ich nie zauważać, tym bardziej, że są wszędzie – nawet w centrum miasta. Trudno udawać, że 

nie istnieją. Nawet jeśli sami nie mieszkamy w bloku, na osiedlach bywamy jako przechodnie lub 

goście. A skoro tak, warto się im przyjrzeć. Docenić ich różnorodność. Poznać historię. Zauważyć życie, 

które toczy się tam mimo czarnych prognoz. Dostrzec urok. Polubić. 

 

^*Warszawa w budowie 2009, red. Marcel Andino-Velez, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 

Warszawie, Warszawa 2010. 

 

Książka jest zapisem wydarzeń pierwszej edycji festiwalu projektowania miasta WARSZAWA W 

BUDOWIE. Książka dokumentuje najciekawsze i najbardziej dynamiczne momenty festiwalu: dyskusje 

o problemach miasta i wizjach jego rozwoju (Departament Propozycji – tu m.in. warszawski transport, 

wspólnoty i wykluczeni, natura); sesje z zagranicznymi gośćmi, poszerzające analizowane tematy o 

międzynarodowy kontekst (tematy sesji to m.in. „Architektura spadochronowa”, „Miasto i zysk”, 

„Bałkanizacja jako strategia”); debatę o przyszłości placu Defilad. Uzupełnieniem jest bogaty materiał 

wizualny z wystaw zorganizowanych w ramach WARSZAWY W BUDOWIE (zdjęcia: Jan Smaga), wybór 

festiwalowych plakatów zaprojektowanych przez Ludovica Ballanda, a także rysunki Tymka 

Jezierskiego. 

 

Wystawy w ramach festiwalu Warszawa w budowie udokumentowane w publikacji 

- Modernologie. Artyści współcześni badają nowoczesność i modernizm  
12 lutego – 5 kwietnia 2010 
Na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat krytyka projektu nowoczesności stała się siłą napędową 
humanistyki. Krytyka ta zrodziła nie tylko niezliczone prace naukowe, ale także liczne prace 
artystyczne tworzone przez artystów przyglądających się nowoczesności z ich własnej perspektywy i 
za pomocą właściwych sobie środków. Wystawa Modernologie stawia sobie za cel zbadanie 
artystycznych reakcji na nowoczesność od jej pierwotnych założeń jako ruchu społeczno-politycznego, 
usiłującego stworzyć uniwersalny język. Istnienie sprzecznych koncepcji nowoczesności oraz wiedza 
zdobyta w ostatnich latach dzięki studiom postkolonialnym doprowadziły do powstania pojęcia 
„wielokrotnych nowoczesności”. W tym kontekście wystawa nie proponuje ani „nowego formalizmu”, 
ani „powrotu do abstrakcji”. 
 
 
- *Przestrzeń między nami. Stanisław Zamecznik: 
7 października – 7 listopada 2010 
Lata 60. – z ich szczególną atmosferą małej stabilizacji – okazały się barwnym okresem rozwoju 

wystawiennictwa w Polsce. Tymczasowa architektura, tworzona z tektury i sklejki na potrzeby 

ekspozycji propagandowych i targów międzynarodowych, zastępowała w peerelowskiej rzeczywistości 

realizacje śmiałych konceptów, które zapełniały szkicowniki architektów. Wizjonerskie pomysły 

projektanci przekształcali w efemeryczną architekturę pawilonów czy sal wystawowych. 
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Główny bohater wystawy „Przestrzeń między nami”, Stanisław Zamecznik (1909–1971), jeden z 

najciekawszych warszawskich architektów XX wieku, niczego trwałego nie zbudował. Uprawiana przez 

niego profesja wystawiennika lokowała się zazwyczaj na marginesach architektury. Sam projektant 

nazywał swoje realizacje „sztuką przestrzeni”. Doceniał większą swobodę, na jaką – w 

skomplikowanych biurokratycznych warunkach wykonywania zawodu architekta w PRL-u – pozwalało 

wystawiennictwo.  

 
- Powrót do miasta 
1 – 29 października 2011 
„Powrót do miasta” był główną wystawa festiwalu Warszawa w Budowie 3, która miała za zadanie 
odpowiedzieć na trzy pytania, ważne dla każdego warszawiaka: Co zrobić, by mieszkania stały się 
tańsze i lepsze? Jak przywrócić Warszawie ład przestrzenny? Czy aktywne zaangażowanie 
mieszkańców w sprawy miasta może mu przynieść pozytywne zmiany? Na wystawie zobaczyć można 
było materiały źródłowe, makiety, plany, rysunki i fotografie (archiwalne oraz najnowsze 
dokumentacyjne zdjęcia Jana Smagi) pokazujące problemy i specyfikę Warszawy po 1989 roku. 
Prezentujemy także dorobek półrocznej współpracy Muzeum z powołanymi w ramach WWB grupami 
roboczymi (think tankami) oraz ekspertami i miejskimi aktywistami, którzy starali się wskazać na 
mapie Warszawy zarówno ogniska zapalne, jak i ukryty miejski potencjał. 
 
- Miasto na sprzedaż. Reklama zewnętrzna w przestrzeni publicznej Warszawy od XIX wieku do dziś.  
12 października – 9 grudnia 2012 
Wystawa odbyła się w ramach 4. Edycji festiwalu Warszawa w budowie. Umiejętnie zaprojektowana 
reklama współtworzy wizerunek nowoczesnego życia i atmosferę wielkiego miasta, jednak nieujęta w 
ramy odpowiednich regulacji zamienia się we własną karykaturę i degraduje przestrzeń. Warszawska 
ulica przed stu laty i dziś jest ogarnięta niezmiennie barwnym żywiołem reklamy. Wystawa „Miasto na 
sprzedaż”, obok ambitnych pomysłów uporządkowania natłoku szyldów, napisów czy współczesnych 
bilbordów, przypomina historię kolorowych witryn i wielkomiejskich pasaży handlowych oraz 
pulsujących światłem neonów. Prezentuje dowody na udany alians reklamy ze sztuką. Wystawa 
przybliża dzieje małych pracowni graficznych dwudziestolecia międzywojennego i projekty neonów z 
lat 60. 
 
Materiały towarzyszące festiwalowi Warszawa w budowie i dokumentacja projektu: 

 
- Zwiastun festiwalu Warszawa w budowie: 
http://www.artmuseum.pl/wydarzenie.php?id=WARSZAWA_W_BUDOWIE_Wystawa. 
Agnieszka Kowalska, Warszawa. Architekci, projektanci, aktywiści o swoim mieście, wyd. Agora, 
Warszawa 2012. 
 

Bogato ilustrowany album „Warszawa. Architekci, projektanci i aktywiści o swoim mieście” - z 

wywiadami Agnieszki Kowalskiej, dziennikarki, współautorki alternatywnego przewodnika Zrób to w 

Warszawie! Pokazuje miasto z ogromnym potencjałem, nowoczesne, w budowie. O swoich pomysłach 

na Warszawę mówią m.in.: Grzegorz Piątek , Aleksandra Wasilkowska, Jan Strumiłło, Joanna 

Mytkowska, architekci z pracowni: WWAA, Projekt Praga, Centrala, Jerzy Porębski, Michał Borowski, 

Bogna Świątkowska, Jan Kubec czy projektanci Stadionu Narodowego Zbigniew Pszczulny i Mariusz 

Rutz. 
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Chwała miasta. Synchronizacja, Autorzy: Berezowski/Bujas/Nawrocki, Crowley, Cymer, Damięcki, 

Domaradzki, Dukaj, Fayeton, Gdula/Sadura, Giergoń, Hansenowie, Happach/Komorowska, Grospierre, 

Hirschbichler, De Iacobis, Jacobs, Juskowiak, Kacperski, Kamiński/Siedlecki, Kaniewski, Kibort, Kiszluk, 

Kobos, Koch, Krasucki, Kuciewicz, Kusiak, Leder, Leśniakowska, Lewandowski, Malisz, Mika, Nawratek, 

Nowicki, Piątek, Polyak, Pustoła, Ratajczyk, Sołtan, Sosnowski, Springer, Syrkusowie, Trammer, 

Vanstiphout, Warszawa Funkcjonalna, Wąsowski, Zagórski, wyd. Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 

2012. 

 
Warszawa promuje się przede wszystkim jako miasto pustych przestrzeni, ściągające inwestorów 
obietnicą architektury, którą będą mogli tu zbudować, osiągając przy okazji wysoką stopę zwrotu 
inwestycji; jako miasto nowoczesnych biurowców, kuszące turystów (współczesnymi) zabytkami i 
zbytkowną infrastrukturą sportową. Tymczasem od dziesięciu lat narasta wzrost oddolnego 
zainteresowania miastem i architekturą, budzą się ruchy miejskie, prowadzone są badania zjawisk 
miejskich, działania pogłębiające wiedzę o mieście inicjowane są przez entuzjastów, za którymi często 
nie stoją żadne instytucje, ale dla których podstawą jest szczera chęć poznania swojego lokalnego 
środowiska. Przygotowana przez nas publikacja analizuje oficjalny obraz miasta-firmy kształtowanego 
na międzynarodowych targach inwestycyjnych, a przede wszystkim przedstawia Warszawę, jako 
miasto znaczących dokonań architektów i urbanistów - których nowatorska i eksperymentalna 
działalność staje się dziś pożywką nowoczesnego rozumienia miasta przez jego mieszkańców.  
 
Marcin Kwietowicz, Grzegorz Piątek, Jarosław Trybuś, Lukier i mięso. Wokół architektury w Polsce 
po 1989 roku, wyd. Stowarzyszenie 40000 Malarzy, Warszawa 2012. 
 
Lukier - spektakularne budynki, modne pracownie, głośni architekci. Mięso - architektura, z którą 
obcujemy na co dzień, tysiące budynków, placów i pomników w polskich miastach i miasteczkach. 
Lukier przyciąga, dużo się o nim mówi i pisze, a jeszcze więcej fotografuje, ale to tylko wierzchnia 
warstwa. Co jest pod spodem? Jaki jest stan posiadania polskiej architektury niemal ćwierć wieku po 
upadku komunizmu? Przed jakimi wyzwaniami stoimy? Co się udało, a co jest naszą porażką? 
 
Ilona Karwińska, Polski neon. Warszawa, wyd. Agora, Warszawa 2008. 

 

Fotograficzny album ze zdjęciami warszawskich neonów z lat 60-tych i 70-tych ze zdjęciami Ilony 

Karwińskiej. 

 

^Joanna Warsza, Stadion X: miejsce, którego nie było, red. Joanna Warsza, Korporacja ha!art, 

Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa–Kraków 2008. 

 

Książka jest w założeniu readerem – a więc wyborem tekstów, które tworzą wielowątkowy obraz 

Stadionu Dziesięciolecia jako „miasta w mieście” – jego ostatnich lat funkcjonowania i otaczającego 

go bazaru. Obszar przedstawiony jest m.in. z perspektywy historii Land-Artu, jako widowiskowa ruina, 

dziki las, królestwo tymczasowości i tanich zakupów, miejsce pracy archeologów i botaników, 

miasteczko wietnamskie, zjawisko akustyczne, perła architektury czy źródło legend miejskich. Reader 



 

15 

 

 

dokumentuje także projekty performatywne Podróż do Azji – spacer akustyczny po Stadionie X-lecia 

oraz Finisaż Stadionu X-lecia stwarzając im kontekst teoretyczny. 

 

Grzegorz Piątek, Jarosław Trybuś, SAS – ilustrowany atlas architektury Saskiej Kępy, wyd. Centrum 

Architektury, Warszawa 2012. 

Autorski dwujęzyczny ilustrowany atlas architektury Saskiej Kępy – modernistycznej dzielnicy 

Warszawy, miejsca eksperymentu, w którym uczestniczyło kilka pokoleń wybitnych architektów, 

urbanistów, projektantów i rzeźbiarzy. Atlas obejmuje 50 miejsc – budynków i elementów 

dekoracyjnych powstałych w latach 1926–1939 oraz wybranych obiektów powojennych 

i współczesnych. Każdy opatrzony jest jedną dużą ilustracją i krótkim opisem w języku polskim 

i angielskim. 

 

Hanna Faryna-Paszkiewicz, Saska Kępa, Murator, Warszawa 2001. 

Książka opowiada o architekturze warszawskiej Saskiej Kępy, ale także o historii tej dzielnicy, 

początkach założeń urbanistycznych, znanych mieszkańcach i specyficznej atmosferze tego małego 

miasteczka w stolicy. Pozycja przeznaczona jest dla historyków architektury XX wieku i dla 

varsavianistów. 

 

Beata Chomątowska, Stacja Muranów, wyd. Czarne, Wołowiec 2012 

Publikacja prezentuje jedyne osiedle mieszkaniowe wzniesione na gruzach i z gruzów dawnego getta, 

architektoniczną utopi, której twórcy czerpali z modernistycznych wzorców i socrealistycznych 

ideałów. Nazwana Krakowską Nową Hut i berlińsk Karl-Marx-Allee w jednym. A przede wszystkim 

jedyna w Europie część dawnej „dzielnicy żydowskiej”, w której zostało tak niewiele jej materialnych 

śladów. Miejsce-po-getcie, niedookreślone, niepewne własnej tożsamości. 

 

*Maria Sołtys, Antoni Jawornicki. 1886 -1950. Architekt i urbanista, Warszawa 2010. 

Prezentacja dorobku zawodowego Antoniego Jawornickiego, współzałożyciela Miasta Ogrodu Sadyba i 
autora jego planu z 1921 roku.  

 

*ARPS. Architektura Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka pod red. Grzegorza Piątka, wyd. 

Centrum Architektury, Warszawa 2012. 

 

Publikacja prezentuje najciekawsze modernistyczne budynki powojennej Warszawy projektu 

Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka, m. in. Dworzec Centralny, Dworzec Wschodni, stacje 

Ochota, Powiśle i Stadion, położone na przecinającej miasto linii średnicowej.  

 „ARPS” jest opowieścią złożoną z tekstów ośmiu polskich i zagranicznych autorów, prezentujących 

różne wątki i epizody z kariery Romanowicza i Szymaniaka od lat 30. do 90. Ponadto książka zawiera 

m.in.: pierwsze kalendarium życia i twórczości obu architektów, niepublikowany tekst Arseniusza 

Romanowicza z połowy lat 80. oraz wywiady z architektami, którzy ostatnio modernizowali 

warszawskie dworce autorstwa duetu ARPS. W „ARPS” znalazło się około 200 starannie dobranych 

zdjęć, w tym niepublikowanych materiałów z archiwów rodzinnych. Tłem „ARPS” są dzieje Warszawy i 
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Polski XX wieku – od końcówki II RP z jej pokazowymi inwestycjami, przez lata okupacji i PRL, po dziki 

kapitalizm lat 90. i modernizacyjną falę ostatnich lat. 

 

Inne 

[GRA Memory] Archimemo. Modernizm w Warszawie 1918-1939, wyd. Centrum Architektury 

 

ŁÓDŹ 

Olenderek Joanna, Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennej architektury. Tom 1. Obiekty 

użytecznośći publicznej, wyd. Księży Młyn Polski, Łódź 2011. 

Dla polskiej architektury pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości były czasem, gdy starano się 

nadać nowo budowanym obiektom cechy nawiązujące m.in. do klasycznych, dworkowych ideałów. 

Odrodzenie się polskiej państwowości sprzyjało rozkwitowi tradycjonalizmu - odwoływano się do 

prestiżu "mocarstwowej" Polski i podkreślano tożsamość narodową. Natomiast na zachodzie Europy, 

coraz większą popularnością wśród architektów cieszył się modernizm. Form follows funktion (Forma 

podąża za funkcją) czy Less is more (Mniej znaczy więcej) - to dwa z kluczowych haseł 

przyświecających jego twórcom. Wkrótce dotarł on także do naszego kraju. Eleganckie, choć ubogie w 

dekoracje, często o asymetrycznych elewacjach budynki z dużymi oknami, posiadające płaskie dachy, 

zaczęły pojawiać się na ulicach polskich miast. Wiele z nich powstało w Łodzi - miejscu, w którym 

pracowali artyści, należący do europejskiej awangardy – m. in. Władysław Strzemiński i Katarzyna 

Kobro. Tutaj tworzyli wybitni architekci: Wiesław Lisowski, Józef Kaban, Wacław Ryttel, Witold 

Szereszewki, Józef Szanajca, Helena i Szymon Syruksowie, Barbara i Stanisław Brukalscy czy znane 

"warszawskie tygrysy" - Wacław Kłyszewski, Jerzy Mokszyński, Eugeniusz Wierzbicki. Piękne 

kamienice, wille, urzędy i kina do dziś wyróżniają się w miejskiej przestrzeni. Niestety, często 

funkcjonują w zniekształconej, pozbawionej cech autentyzmu, nieumiejętnie przekształconej formie, 

a wiele z nich na zawsze zniknęło. Tom pierwszy obejmuje gmachy użyteczności publicznej (m.in. 

urzędy, domy kultury, kina, fabryki). 

Joanna Olenderek, Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa. T. 2, Osiedla i 

obiekty mieszkalne, wyd. Księży Młyn Polski, Łódź 2012. 

W drugim tomie książki Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa Joanna 

Olenderek kontynuuje opis budownictwa i architektury łódzkiego modernizmu. Zajmuje się 

charakterystyką osiedli i obiektów mieszkalnych: kolonii mieszkalnych, kamienic wielkomiejskich, willi 

i domów miejskich. Interpretuje wartość artystyczną i znaczenie prezentowanych budynków, ich rolę 

w strukturze przestrzennej miasta. Autorka opisuje m.in. początki budownictwa uwzględniającego 

potrzeby różnych grup społecznych: księży, nauczycieli, urzędników i robotników. Prowadzi Czytelnika 

przez kulturową mozaikę międzywojennej Łodzi – miejsca, w którym spotykali się wybitni architekci i 

budowniczowie różnych narodowości. Ich losy często nie są dzisiaj znane, ponieważ zostały zatarte 

przez tragiczne wydarzenia II wojny światowej. O ich istnieniu i twórczej działalności świadczą 

zrealizowane projekty współtworzące poczucie lokalnej tożsamości łodzian. 
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Niedźwiecka Ewa, Łódź w PRL-u. Opowieść o życiu miasta 1945-1980, wyd. Księży Młyn Polski, Łódź 

2011. 

Czy Łódź w czasach PRL-u to tylko charakterystyczne budki telefoniczne, Pewexy i saturatory przy ulicy 

Piotrkowskiej? Jaką tajemnicę o minionych latach kryją mieszkańcy i mury tego zagadkowego miasta? 

Na trasie wycieczki czytelnik będzie mógł się zatrzymać, np. na przystankach: handel, planowanie 

przestrzenne, życie religijne, literatura, banki, pomniki, transport. Odnajdzie odpowiedzi na pytania: 

do czego upoważniał bilet peronowy, gdzie grywali Trubadurzy, co opłacało się przynosić do 

Wzorcowego Punktu Skupu Odpadów Użytkowych Spółdzielni "Surowiec" oraz komu przysługiwały 

Bony Towarowe PKO. Książka omawia także rozwój przestrzenny miasta, architekturę, funkcjonujące 

wówczas linie tramwajowe, autobusowe i kolejowe, oświatę, placówki zdrowia. Rozdziały zostały 

wzbogacone o informacje adresowe, dzięki którym można poznać lokalizację poszczególnych miejsc, 

oraz unikatowe fotografie. Do książki dołączone są bezpłatne dodatki: - reprint planu miasta z 1963 

roku - płyta VCD z filmami ukazującymi Łódź, wyprodukowanymi przez Wytwórnię Filmów 

Oświatowych: 1. Pocztówka z Łodzi 2. Łódzka niedziela 3. Łódź 1969 

Aleksandra Sumorok, Architektura i urbanistyka Łodzi okresu realizmu socjalistycznego, wyd. Księży 

Młyn Polski, Łódź 2010. 

Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie architektury i urbanistyki Łodzi lat 1949-1955. 

Bogato ilustrowana praca prezentuje różnorodne obiekty, zarówno użyteczności publicznej, jak i 

mieszkaniowe, niezrealizowane wizje oraz plany przekształceń miasta w duchu realizmu 

socjalistycznego. Omawia ponadto szereg problemów związanych w genezą powstania 

poszczególnych budynków oraz kontekstami pozaartystycznymi architektury tego okresu. Autorka 

dokonuje drobiazgowych analiz oraz opisów, które zebrane dodatkowo zostały w postaci katalogu. 

Gryglewski Piotr, Ucińska Agnieszka, Wróbel Robert, Łódzkie budynki 1945-1970, wyd. Księży Młyn 

Polski, Łódź 2009. 

Łódzkie budynki 1945-1970 to książka przedstawiająca realizacje architektoniczne z lat 1945-1970 z 

podziałem na trzy fazy: lata powojenne 1945-1948, okres socrealizmu 1949-1956, epokę 

gomułkowską 1957-1970. Prezentacja różnych dziedzin budownictwa odbywa się z uwzględnieniem 

projektów oraz przemian układu urbanistycznego miasta: przedstawiony został opis koncepcji, które 

miały prowadzić do uporządkowania układu miejskiego (nowe arterie komunikacyjne, akcja 

poszerzania ulic, tworzenie parków i placów). W tym czasie miasto zyskiwało nowy kształt. 

Powstawały budowle użyteczności publicznej, m.in. Teatr Narodowy (Wielki), hala sportowa, domy 

towarowe i usługowe, np. PDT "Uniwersal", "Magda", "Balaton", biurowce. Łódź stała się ważnym 

miastem na mapie kraju. Jako istotny ośrodek przemysłowy, ale i kulturalny zyskiwała budowle, które 

musiały zaspokoić potrzeby i oczekiwania jego mieszkańców. Powstawały wówczas gmachy 

Politechniki i Uniwersytetu, budowano nowe osiedla mieszkaniowe, wznoszono szkoły, tzw. 

tysiąclatki, oraz obiekty charakterze przemysłowym, np. EC2, Elta. Obraz zmian zachodzących w tym 

czasie dopełnia charakterystyka inwestycji związanych z architekturą sakralną oraz prezentacja nowo 

powstających łódzkich pomników. Czytelnik ma okazję śledzić zmiany zachodzące w wizerunku 

http://www.bookmaster.pl/szukaj.xhtml?dzial=1&search=Sumorok+Aleksandra&t=6
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miasta, poznać bliżej obiekty znane mu z codziennej obserwacji bądź bliskie jako użytkownikowi. 

Publikacja zawiera około kilkudziesięciu fotografii przedstawiających znane mieszkańcom miasta 

realizacje architektoniczne, reprodukcje projektów, makiety. 

Bartosz Stępień, Łódzkie murale. Niedoceniona grafika użytkowa PRL-u, wyd. Księży Młyn Polski, 
Łódź 2010. 

Książka Bartosza Stępnia pt. Łódzkie murale. Niedoceniona grafika użytkowa PRL-u poświęcona jest 

reklamom malowanym na ścianach łódzkich kamienic. Celem murali był mocny wydźwięk i 

zainteresowanie odbiorcy daną problematyką (spadkobiercą murali artystycznych jest współczesne 

graffiti). Twórcy pokrywali ściany barwnymi wzorami także z okazji festiwali czy międzynarodowych 

spotkań, dążąc do zwiększenia liczby odbiorców przekazu i uczynienia z miasta (lub innej przestrzeni) 

– w miarę możliwości – wielkiej galerii. Krok po kroku czytelnik pozna sposób projektowania i 

malowania muralu oraz jego twórców. Dowie się, czy murale były wykorzystywane do celów 

propagandowych, kto w tamtych czasach najchętniej się reklamował, a także dlaczego dziś nie są one 

już tak popularne. 21 maja 2010 roku autor książki został uhonorowany w plebiscycie „Punk dla 

Łodzi” za wydobycie z zapomnienia oryginalnych łódzkich murali. Dzięki jego pracy w publikacji 

umieszczono kilkadziesiąt unikatowych fotografii, które w znacznej części przedstawiają murale 

widoczne już jedynie na zdjęciach.  

Michał Koliński, Łódź między wojnami, wyd. Księży Młyn Polski, Łódź 2007. 

„Łódź między wojnami” to przewodnik, informator, książka adresowa prezentująca miasto w okresie 

dwudziestu jeden lat istnienia II Rzeczypospolitej, miasto, o którym angielski dziennikarz w połowie 

lat 20. XX wieku napisał: Jeśli ktoś chce zobaczyć przeszłość Polski, winien zwiedzić Kraków, 

teraźniejszość odzwierciedla Warszawa, przyszłość tego kraju – Łódź. Kolejne rozdziały publikacji 

prezentują poszczególne dziedziny życia miasta, m.in. architekturę, komunikację, oświatę, samorząd, 

handel. Książka zawiera ok. 250 fotografii, wśród których znajdują się zdjęcia do tej pory 

niepublikowane.Wyróżnikiem książki jest niebanalna szata graficzna nawiązująca do nowatorskich 

publikacji z lat 30. XX wieku. Autorem opracowania graficznego jest Wojciech Miatkowski. Do książki 

dołączono bezpłatne dodatki: reprint, przygotowany przez Księgarnię Nike, planu miasta Łodzi 

wydanego w 1937 roku nakładem Księgarni S. Seipelt , płyta CD Bałuckiej Kapeli Podwórkowej z 

popularnymi łódzkimi piosenkami z okresu dwudziestolecia międzywojennego, płyta DVD z 

fragmentem Polskiego Tygodnika Dźwiękowego Polskiej Agencji Telegraficznej z 1937 roku oraz 

filmem fabularnym pt. "Skłamałam".  
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POZNAŃ 

Piotr Marciniak, Doświadczenia modernizmu. Architektura i urbanistyka Poznania w czasach PRL, 

Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2010. 

Półalbumowe wydanie opracowania architektury Poznania z lat 1945-89 bogato ilustrowane. Zwraca 

uwagę na interesujące i wartościowe realizacje inspirowane najnowszymi ówczesnymi tendencjami 

światowymi. Celem tej pracy jest przedstawienie istotnych elementów przestrzennych w tym 

budynków i zespołów urbanistycznych oraz poglądów teoretycznych mających wpływ na rozwój 

Poznania w okresie PRL a także określenie znaczenia miasta na architektonicznej mapie Polski i 

Europy. Streszczenie w języku polskim i angielskim. 

Atlas architektury Poznania, pod red. Janusza Pazdera, wyd. Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2008. 

(szczególnie hasła Jarosława Trybusia dotyczące architektury po 1945 r.) 

Atlas w pierwszym rzędzie adresowany jest do osób zawodowo zajmujących się architekturą.  

Znalazło się w nim 455 haseł poświęconych poszczególnym budynkom bądź ich zespołom, tak 

dawnym, jak i współczesnym. Wybrane zostały one spośród ponad 6 tysięcy obiektów zabytkowych (z 

których około 500 znajduje się w rejestrze zabytków) i tysięcy niezabytkowych, by pokazać 

najważniejsze zjawiska w ponadtysiącletnich dziejach poznańskiej architektury. Część katalogowa 

została poprzedzona obszernym zarysem historycznym. Wszystkie obiekty zostały naniesione na 

załączony do Atlasu plan miasta. Poszczególne hasła zawierają zarówno informacje o historii 

poszczególnych obiektów, jak i elementy ich opisu. Ważne są także zdjęcia i rzuty budynków. Całość 

przygotował zespół autorów zajmujących się na co dzień różnymi aspektami architektury i 

budownictwa w Poznaniu w oparciu o ich własne badania. 

Aleksandra Robakowska, Jarosław Trybuś, Od Zamku do Browaru: o architekturze Poznania 

ostatnich stu lat, wyd. Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu, Poznań 2005. 

"Nie uciekliśmy pokusie oceny i własnego spojrzenia na dzieje architektury naszego miasta. Nie 

próbowaliśmy nawet. Chcieliśmy, by jasność ocen i selekcja dzieł zachęciły Czytelnika do krytycznego 

spojrzenia na architekturę, do myślenia o niej i mówienia o niej. Do wyrobienia sobie o niej własnego 

zdania. Wszak to sztuka kształtowania przestrzeni jest najpowszechniejszą ze sztuk, sztuką, która jak 

żadna inna otacza nas zawsze i wszędzie..." - Z Zakończenia albumu Od Zamku do Browaru. 

Architektura i urbanistyka Poznania w XX wieku, red. Teresa Jakimowicz, Wydawnictwo Miejskie, 

Poznań 2005. 

Jaki jest i jak zmieniał się Poznań pozostawiony nam przez wiek XX Książka Architektura i urbanistyka 

Poznania XX wieku pod redakcją prof. Teresy Jakimowicz to obszerny, bogato ilustrowany tom, owoc 

pracy zespołu architektów, urbanistów i historyków sztuki z Zakładu Historii Architektury Politechniki 

Poznańskiej. We wstępie prof. Jakimowicz komentuje tradycje poznańskiej architektury i jej złożone 

tło historyczne i społeczne. Poszczególne części poświęcone zostały rozwojowi przestrzennemu 

miasta, architekturze I i II połowy stulecia, architekturze sakralnej oraz ochronie i odbudowie 
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zespołów zabytkowych. Obraz jaki wyłania się z tej lektury nie jest zbyt optymistyczny, mimo że w 

ciągu stulecia pojawiło się tu wiele twórczych indywidualności i wartościowych pomysłów. Czy Poznań 

to miasto straconych szans Wiele planów nie zostało zrealizowanych lub zrealizowano je w sposób 

odległy od zamierzeń projektantów. Wiele obiektów o świetnej architekturze, lecz zaniedbanych lub 

brzydko się starzejących z powodu użycia tandetnej jakości materiałów, jest niedostrzeganych. 

Jan Skuratowicz, Zespół willi miejskich przy ulicy Mickiewicza, Wydawnictwo Miejskie Poznania, 

Poznań 2011. 

Druga barwna, starannie wydana książeczka w serii "Najpiękniejsze ulice Poznania" Biblioteki "Kroniki 

Miasta Poznania" po cieszącym się dużym zainteresowaniem czytelników tomiku o ul. Roosevelta. 

Omawia zespół luksusowych willi miejskich wzniesionych na pocz. XX w. wokół ul. Mickiewicza. Sporo 

miejsca poświęcono znakomitym mieszkańcom domów - elicie finansowej miasta: fabrykantom, 

przedsiębiorcom, bankowcom, kupcom, lekarzom, uczonym, rajcom miejskim. 

 

POMORZE 

-GDAŃSK 

Wojciech Romanik, Wybrane zagadnienia urbanistyki i architektury w województwie pomorskim w 

latach 1920-1939, wyd. Neriton 2005. 

W odrodzonej Polsce Pomorze obok Śląska urosło do rangi symbolu niepodległości II Rzeczypospolitej. 

Przed młodym państwem stanęło trudne zadanie zjednoczenia odzyskanych ziem, odbudowy ze 

zniszczeń wojennych, przebudowy gospodarczej kraju. W klimacie politycznego napięcia wokół 

?pomorskiego korytarza" władze II Rzeczypospolitej w krótkim czasie stworzyły niemal od podstaw 

struktury przestrzenno-osadnicze, przemysłowe i komunikacyjne. Obejmowały one pas nadmorski z 

szeregiem dynamicznie rozwijających się dzięki prywatnemu kapitałowi kąpielisk oraz przyszłe miasto 

i port Gdynię - morską stolicę kraju. Znaczne przekształcenia przestrzenne miały miejsce w Toruniu - 

niewielkim dotychczas, przygranicznym mieście zamkniętym w pierścieniu twierdzy, które 

rozbudowano w nowoczesny układ urbanistycżno-architektoniczny pełniący funkcje stolicy 

województwa. Działający na terenie Pomorza architekci stworzyli organizacje zawodowe (w Gdyni - w 

1928, w Toruniu ? w 1931 roku), które następnie weszły w skład ogónopolskiej organizacji - SARP. ich 

celem była ochrona zawodu architekta, opracowanie miejscowych przepisów budowlanych, 

organizowanie konkursów, podnoszenie poziomu architektury na Pomorzu oraz jej popularyzacja. 

Daniluk, Jarosław Wasielewski, Dolny Wrzeszcz i Zaspa. Gdańskie dzielnice, wyd. Oskar, Gdańsk 

2012. 

Dolny Wrzeszcz to część dzielnicy znajdująca się między dwiema liniami kolejowymi - prowadząca w 

kierunku Gdyni na Zachodzie oraz Nowego Portu na wschodzie. Od północy sąsiaduje z nim Zaspa, 

zawsze z Dolnym Wrzeszczem związana funkcjonalnie i ku niemu ciążąca. 

J. Daniluk i J. Wasielewski przedstawiają historię tego terenu od powstania tu pierwszych majątków i 
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dworów aż po czasy współczesne. Autorzy, wykorzystując bogatą bazę źródłową, zgromadzili wiele 

interesujących, często mało znanych szczegółów o historii osiedli mieszkaniowych, szkół, kościołów, 

parków, pomników, obiektów wojskowych, lotniska, szpitali, browaru; o funkcjonujących w nim 

instytucjach i związanych z nimi postaciach. 

Istotnym uzupełnieniem dziejów Dolnego Wrzeszcza i Zaspy jest wykaz ulic uwzględniający kolejne 

zmiany ich nazw oraz fragmenty tekstów literackich opisujące te dzielnice. 

 
 

- GDYNIA 

^Modernizm w Europie. Modernizm w Gdyni. Architektura I połowy XX wieku i jej ochrona, pod red. 

Marii Jolanty Sołtysik, Roberta Hirscha, wyd. Urząd Miasta Gdyni, Gdynia 2011. 

Monografia jest efektem II Międzynarodowej Konferencji pt. „Modernizm w Europie. Modernizm w 

Gdyni. Architektura I połowy XX wieku i jej ochrona.” i obejmuje łącznie 48 bogato ilustrowanych 

publikacji. Artykuły zostały pogrupowane w trzy bloki tematyczne. Pierwsza część pokazuje tendencje 

i wzorce w architekturze i urbanistyce I połowy XX wieku w Polsce i Europie, druga – przedstawia 

teorię i praktykę ochrony architektury modernistycznej, natomiast trzecia – zapoznaje z wybranymi 

epizodami z dziejów tej architektury i najnowszymi przykładami jej rewaloryzacji. 

Polska nad Bałtykiem: konstruowanie identyfikacji kulturowej państwa nad morzem 1918-1939, 

red. nauk. Dariusz Konstantynów i Małgorzata Omilanowska, Wydawnictwo Słowo / Obraz 

Terytoria, Gdańsk 2012. 

Gdynia w okresie II Rzeczypospolitej była symbolem postępu i sukcesu gospodarczego kraju, a 

budowie nowego miasta i portu towarzyszyły rzesze entuzjastycznych dziennikarzy, fotografów i 

filmowców. Atmosferę tych relacji oddają słowa: „Opisy wznoszącego się na naszych oczach 

portowego miasta właściwie nie wymagały skalkulowanej propagandy, nieszczerych słów zachęty, 

przesadnych zachwytów ani czczej retoryki. Reklamowany towar był naprawdę pierwszej jakości.” 

Fascynacja Gdynią znalazła odbicie w literaturze, malarstwie, plakacie reklamowym oraz działalności 

polskich organizacji morskich. Jak możemy przeczytać w artykule Małgorzaty Omilanowskiej: „Pęd 

Polaków do morza miał coś osobliwego, coś z obrzędu. Ludzie z nabożeństwem wchodzili do morza, 

żegnali się morską wodą, zabierali butelki z morską wodą dla tych, którzy zostawali w domu.”  

 

Hanna Faryna-Paszkiewicz, Gdynia – port piękny i dobry. O budowaniu miasta. Dostęp: 

http://www.slideshare.net/mik_krakow/a11-hanna-faryna-paszkiewicz-gdynia 

Broszura Gdyński szlak modernizmu wydana przez Prezydenta Gdyni. Dostęp: 

http://modernizmgdyni.pl/wp-content/uploads/2011/08/folder_maly_rozkladowki.pdf 
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KRAKÓW 

Małgorzata Włodarczyk, Architektura lat 60-tych w Krakowie, wyd. WAM, Kraków 2006. 

"Inspiracją dla napisania tej pracy jest niszczenie na naszych oczach architektury pochodzącej z lat 60. 

[...] Lata sześćdziesiąte to nazwa umowna. Tak potocznie przyjęło się mówić, chociaż w warunkach 

polskich historycznie chodzi tu o lata 1956-1970, czyli tzw. okres Gomułki (gomułkowski). Dlaczego 

ten czas jest tak interesujący? Niewątpliwie działo się wtedy wiele. Po okresie stalinizmu i 

ograniczenia swobody jednostki oraz jej twórczej wypowiedzi nastąpiło otwarcie na świat. Był to czas 

względnej swobody, pewnego liberalizmu i stąd płynącego entuzjazmu. [...] Panowała moda na 

artystów i architektów. [...] Dzięki współdziałaniu władzy (pieniądze i przyzwolenie) oraz architektów i 

artystów (współczesne projekty i kreatywność) mogły powstawać rzeczy niepowtarzalne i często 

wspaniałe. Nowoczesność, otwartość i twórcza radość we wszystkim była w modzie. Był to właśnie 

styl lat 60. I to warto ocalić od zapomnienia." (z książki) Koncepcja książki umożliwia korzystanie z niej 

jako nietypowego przewodnika po Krakowie. Interesująca szata graficzna oraz załączone zdjęcia 

stanowią dodatkową wartość publikacji. 

Książka ma zachęcić do zapoznania się z obiektami architektonicznymi, które mijamy na co dzień, 

które nawet jeśli przykuwają naszą uwagę to o nich i o ich autorach często nie wiemy nic. Poznając te 

obiekty i zaglądając do ich wnętrz możemy być zaskoczeni indywidualnością oraz jakością rozwiązań 

architektoniczych i plastycznych, rozwiązań dotyczących działań architektów lat 60-tych w Krakowie. 

(od Autorki) 

TARNÓW 

Tarnów. 1000 lat nowoczesności, pod red. Ewy Łączyńskiej-Widz i Dawida Radziszewskiego, 

wydawnictwo 40 000 malarzy, Warszawa 2010.  

Wydanie dostępne również w wersji angielskiej. 

Najnowsza historia Tarnowa niczym w soczewce skupia w sobie wszystkie wady i zalety 
nowoczesności w jej specyficznym, środkowoeuropejskim wariancie. To na obrzeżach Tarnowa 
powstały Mościce, jeden z flagowych projektów niepodległej, modernizującej się Polski 
dwudziestolecia międzywojennego, obecnie jedna z dzielnic miasta. To w Tarnowie doskonale widać, 
jak modernizm zamienił się we własną karykaturę, ustępując miejsca budownictwu doby realnego 
socjalizmu. Dzisiaj Tarnów to nie tylko pomnik dawnej mocy państwa polskiego, ale także typowe dla 
naszego regionu cmentarzysko idei, także architektonicznych. Ale w Tarnowie znajdziemy również 
perły modernizmu peryferii - skarby najnowszej polskiej architektury, które ciągle nie mogą doczekać 
się należytego uznania. W ujęciu redaktorów niniejszego tomu Tarnów to metafora nowoczesności, 
której krańce wyznacza totalne założenie Mościc i totalistyczna rzeczywistość architektury centralnie 
planowanej. 
 
 

 

 

 

 

http://www.40000malarzy.pl/
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ŚLĄSK 

 
- KATOWICE 

 

Zofia Oslislo, Katowicka moderna 1927–1939, wyd. M-Studio S.C. Zabrze, Katowice 2012 

Wydanie dwujęzyczne polsko-angielskie 

Książka – autorski album zawiera zdjęcia, rysunki i informacje o 50 wybranych katowickich budynkach 

modernistycznych wybudowanych w latach 1927–39, a także trzy teksty: specjalnie napisany esej 

prof. Irmy Koziny: „Katowicka moderna − funkcjonalistyczny epizod dwudziestolecia 

międzywojennego w województwie śląskim” oraz archiwalne artykuły Tadeusza Michejdy: „O 

zdobyczach architektury nowoczesnej” i Witolda Kłębkowskiego „Pierwsze drapacze śląskie” 

publikowane w przedwojennym czasopiśmie „Architektura i Budownictwo”. Ponadto archiwalne 

zdjęcia i plany budynków pochodzące z Archiwum Państwowego w Katowicach oraz Archiwum Urzędu 

Miasta w Katowicach, fotografie Vojtěcha Veškrny oraz obrysy budynków ukazujące ich formę. 

Fragmenty książki dostępne na stronie: http://www.katowickamoderna.pl/ksi%c4%85%c5%bcka--

book.html 

 

Wojciech Janota, Katowice między wojnami. Miasto i jego sprawy 1922-1939. wyd. Księży Młyn 

Polski, Łódź 2010. 

Alicja Gzowska, Szesnaście żelbetowych kwiatów. Dworzec kolejowy w Katowicach, Katowice 2012. 

Książka jest monografią katowickiego dworca kolejowego wybudowanego w latach 1966–1972, 

według projektu warszawskich architektów: Wacława Kłyszewskiego, Jerzego Mokrzyńskiego i 

Eugeniusza Wierzbickiego. Celem Autorki było możliwie pełne zestawienie faktografii, między innymi 

dotyczącej konkursu architektonicznego z 1959 roku. Oprócz analizy form architektonicznych dzieła 

praca naświetla także szerszy kontekst polityczny nowych realizacji w Katowicach w latach 60. i 70. XX 

wieku. Katowicki dworzec był obiektem wyjątkowym w skali Europy ze względu na zastosowanie 

unikatowej i bardzo pracochłonnej konstrukcji szesnastu żelbetowych kielichów, stanowiących 

zarazem przekrycie budynku. Mimo swej niepodważalnej wartości jako dzieła architektury i wbrew 

protestom specjalistów i części mieszkańców budynek, wraz z przestrzennym placem przed wejściem 

głównym, musiał ustąpić miejsca nowemu dworcowi i powierzchniom handlowym. 

 

- WROCŁAW 

Jadwiga Urbanik, WUWA 1929-2009. Wrocławska wystawa Werkbundu, wyd. Muzeum 

Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2009  

Monograficzne, pełne opracowanie tematu, oparte na oryginalnych materiałach archiwalnych 

przechowywanych w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Autorka ukazuje złożony charakter 

eksperymentalnego osiedla WUWA i określa rolę, jaką dzięki niemu odegrał Wrocław w 

http://www.katowickamoderna.pl/książka--book.html
http://www.katowickamoderna.pl/książka--book.html
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architektonicznym ruchu „Neues Bauen”, oraz wyznacza mu stosowne miejsce w historii architektury 

XX wieku. Książka dostępna w angielskiej wersji językowej. 

^Jerzy Ilkosz, Hala Stulecia i Tereny Wystawowe we Wrocławiu. Dzieło Maksa Berga 

Książka, która towarzyszyła wystawie zorganizowanej przez Muzeum Architektury we Wrocławiu, 

przedstawia historię kształtowania Terenów Wystawowych na Szczytnikach oraz genezę powstania 

Hali Stulecia na tle rozwoju ówczesnej architektury europejskiej. Hala Stulecia i Tereny Wystawowe 

we Wrocławiu. Dzieło Maksa Berga, aut. Jerzy Ilkosz, wydawca Muzeum Architektury we Wrocławiu, 

Wrocław 2005, s.336, fotografie barwne, twarda oprawa, obwoluta. 

*Stefan Müller. Wynurzenia, czyli nic, praca zbiorowa, wyd. Muzeum Architektury we Wrocławiu, 

Wrocław 2010. 

Publikacja prezentuje postać i dorobek wrocławskiego architekta, urbanisty i teoretyka architektury 

najnowszej. Jej część wstępna zawiera tekst Tadeusza Zipsera o projektach, pracach teoretycznych i 

działalności dydaktycznej Stefana Müllera, esej Andy Rottenberg poświęcony jego fascynacji sztuką 

konceptualną oraz zapis rozmowy z Tadeuszem Złotorzyckim i komiks Pawła Jaszczuka, prezentujący w 

rysunkach i fotografiach najważniejsze wydarzenia i ludzi w jego życiu.  

W bogato ilustrowanej części poświęconej projektom architektonicznym zaprezentowano 

zrealizowane i niezrealizowane prace powstałe na przestrzeni ponad pół wieku. Ważnym 

dopełnieniem prezentacji dorobku Stefana Müllera jest ostatnia część katalogu, zawierająca jego 

teksty pisane w latach 1971–2009. 

^Wrocławskie dworce kolejowe, red. Maria Zwierz, Muzeum Architektury we Wrocławiu 2006 

Pretekstem do wydania książki i zorganizowania wystawy była przypadająca w 2006 roku sto 

sześćdziesiąta rocznica uruchomienia linii kolejowej między Wrocławiem a Berlinem. Publikacja 

przybliża wydarzenia związane z wytyczeniem pierwszych linii kolejowych we Wrocławiu i na Śląsku 

oraz prezentuje historię i architekturę wrocławskich dworców kolejowych. 

Poza obszernym katalogiem budynków dworcowych, czytelnik odnajdzie także dziesięć oryginalnych 

niemieckojęzycznych tekstów, które można potraktować jako materiały źródłowe. 

W książce zamieszczono również biogramy architektów i budowniczych wrocławskich i Śląskich kolei. 

*Lubomir Slapeta 1908-1983, Cestmir Slapeta 1908-1999. Czescy uczniowie Hansa Scharouna,  red. 

Jerzy Ilkosz, Vladimir Slapeta, Wrocław 2004. 

Katalog prezentuje twórczość braci Lubomira i Cestmira Slapetów - awangardowych architektów, 

uczniów wrocławskiej Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego. Książka ukazuje mało dotad znany 

aspekt związków artystycznych czeskich i wrocławskich. Działalność architektoniczna obu braci została 

omówiona na tle ich współacy z Hansem Scharounem, jednym z najwybitniejszych architektów 

niemieckich XX wieku. W katalogu ujęto niepublikowaną dotąd korespondencję między Scharounem a 

jego dawnymi uczniami, wzbogaconą dużą ilością fotografii archiwalnych, rysunków, planów 

architektonicznych. Książka dostępna jest również w angielskiej wersji językowej. 
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Beate Störtkuhl, Modernizm w Legnicy, fot. Czesław Pietraszko, Muzeum Architektury we 

Wrocławiu, Wrocław 2007. 

Publikacja prezentuje modernistyczną architekturę Legnicy w zdjęciach autorstwa Czesława Pietraszki. 

Miasto to, chociaż stosunkowo niewielkie, posiada wiele obiektów z lat trzydziestych ubiegłego wieku, 

które mogą zachwycać. Fotografie zostały uzupełnione naukowym komentarzem Beate Stortkuhl, 

obejmującym krótką historią architektury tego okresu, z uwzględnieniem zabudowy Legnicy oraz 

katalogiem obiektów. Wydawnictwo zawiera także archiwalne plany i zdjęcia modernistycznych 

budowli miasta. 

*Marek Dziekoński – architekt, wyd. Muzeum Architektury we Wrocławiu, SARP Wrocław, Wrocław 

2005. 

Jest to książka z cyklu "Znani wrocławscy architekci". Publikacja, która towarzyszyła wystawie, 

prezentuje dorobek architektoniczny Marka Dziekońskiego i zawiera teksty Andrzeja 

Zwierzchowskiego i Ewy Dziekońskiej oraz wspomnienie Julisza Dziekońskiego, brata Marka. 

CIESZYN 

Przemysław Czernek, Modern: szlakiem cieszyńskiej moderny, 2012.  

Książka Przemysława Czernka o architekturze Cieszyna, która przybliża czytelnikom obiekty z obu 

stron rzeki Olzy. Na szlaku znalazło się pięćdziesiąt dziewięć punktów architektury modernistycznej 

Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. To wille, kamienice, kompleksy domów mieszkalnych, budynki 

użyteczności publicznej, które powstały w pierwszych dekadach XX w. W książce znajdziemy ich opis 

oraz zdjęcia. Kilka zdań poświęcono również ich projektantom. Czernek podkreśla, że cieszyńska 

moderna wyróżnia się własnym stylem. Na przykład na tle moderny katowickiej. - Środowisko 

cieszyńskich architektów jest dużo starsze niż to katowickie. Stworzyło też swój własny wyraz. Na 

Śląsku Cieszyńskim mieszają się wpływy i wiedeńskie i czeskie. W latach 20 i 30-tych XX w., choć w 

niewielkim stopniu, obecne są również wpływy polskiej architektury. Ta architektura jest po prostu 

zupełnie inna niż na północy województwa, gdzie było zdecydowanie więcej wpływów pruskich oraz 

niemieckich. Cieszyńskie środowisko architektów promienieje na cały region, po polskiej jak i czeskiej 

stronie, Bielsko, Skoczów, Karwinę, a nawet na Ostrawę - opowiada autor szlaku cieszyńskiej moderny.  

Książka dostępna pod adresem: 

http://www.cieszyn.pl/?p=categoriesShow&iCategory=2955 

 

POJEDYNCZE ARTYKUŁY O ARCHITEKTURZE MODERNISTYCZNEJ 

Jarosław Trybuś, Grzegorz Piątek, Polska Ludowa jako projekt modernistyczny, w: Architektura 
Polska/Polen Architektur, Architektur am Ringturm, Wien 2008. 
 
Projektowanie miasta. (O dyskursie urbanistycznym dwudziestolecia), „Teksty Drugie" 2000, nr 4. 
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Czy Nowa Huta to post-polis?, „Przegląd Kulturoznawczy" 2006, nr 1. 

Dylematy rewaloryzacji architektury modernistycznej, Definiowanie modernizmu, „Zeszyty 

Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka”, Z. 15, red. P. Marciniak, G. Klause, 

Poznań 2008, s. 235-243. 

„Kwiaty PRL-u”. Ekspresyjny nurt awangardy socmodernizmu w polskiej architekturze początku lat 

sześćdziesiątych XX wieku, [w:] Wizje nowoczesności. Lata 50. i 60. – wzornictwo, estetyka, styl 

życia, red. Anna Kiełczowska, Maria Porajska-Hałka, Warszawa 2012 

 

Grzegorz Piątek, Snobizmy: Modernizm. Od stylu na przemiał do stylu na sprzedaż, „Dwutygodnik” 
68/2011. Dostęp:  

http://www.dwutygodnik.com/artykul/2792-snobizmy--modernizm-od-stylu-na-przemial-do-stylu-
na-sprzedaz.html 

 

 

Stach Szabłowski, Antyczna (soc)moderna, „Zwierciadło” 10 maja 2010. Dostęp: 
http://zwierciadlo.pl/2010/bez-kategorii/antyczna-soc-moderna 

 

*Justyna Szwedek, Marek Leykam w stulecie urodzin, SARP, Komunikat 6,7,8, 

czerwiec/lipiec/sierpień 2008. 

 

*Jerzy S. Majewski: Wzorem Le Corbusiera, Gazeta Wyborcza Stołeczna, 27 kwietnia 2012 (dotyczy 

Lucjana Korngolda) 

 

Hasła w słownikach i encyklopediach dotyczące polskich architektów modernistycznych: 

 

*Maria Brykowska, Sosnowski Oskar, [w:] Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków, 

red. Henryk Kondziela, Hanna Krzyżanowska, z. 2, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie 2006. 

 

*Andrzej Gaczoł, Szyszko-Bohusz Adolf, [w:] Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków, 

red. Henryk Kondziela, Hanna Krzyżanowska, z. 2, Poznań, Wydaw. Poznańskie 2006 

 

*W. Kłyszewski, J. Mokrzyński, E. Wierzbicki, [w:] Tadeusz Barucki, Mała Encyklopedia Architektury 

Arkady, Warszawa 1987. 

 

 

Inne – wydarzenia związane z modernizmem w architekturze 
 
Konferencja „BATA-lia w Chełmku” (brak publikacji) 
 
„BATA-lia” to projekt naukowy skoncentrowany na zagadnieniu modernistycznej architektury i idei 
utopii społecznej na przykładzie miasta Chełmek i osiedla mieszkaniowego zrealizowanego przy 



 

27 

 

 

zakładzie przemysłowym Polskiej Spółki Obuwniczej „Bata”. Zadaniem projektu jest przyjrzenie się 
oraz dokładne zbadanie możliwości interpretacyjnych zachowanych i archiwalnych śladów obecności 
idei modernistycznych w polskiej architekturze przemysłowej na przykładzie Chełmka. Pozwoli to na 
poszerzenie świadomości środowisk naukowych istotności zachowanego w Chełmku osiedla w 
kontekście historii międzywojennej architektury w Polsce. Rozpowszechnienie wiedzy i 
przedstawienie wyników badań podczas międzynarodowej konferencji przyczyni się do zwrócenia 
uwagi na zjawisko zaniedbywania nieodkrytych zabytków w niewielkich miejscowościach. Ważnym 
celem akcji jest także zainteresowanie regionem małopolskim, w szczególności powiatem 
oświęcimskim i gminą Chełmek szerszej publiczności, badaczy sztuki i architektury nowoczesnej oraz 
instytucji państwowych, ministerstwa kultury i potencjalnych inwestorów.  
Program konferencji: 
http://naprawsobiemiasto.eu/web/?q=node/58 
 
 
Spacer-po-modernie w Katowicach  
http://www.scdk.pl/new/index.php?option=com_content&view=article&id=697:spacer-po-
modernie 
http://ksiegarnia.serenissima.pl/index.php?s=wyszukaj&warunek=szukaj...&gdzie[]=tytul&style[]=114 

 

 

Cykl wykładów Jarosława Trybusia Warszawa niezaistniała. Niezrealizowane projekty 

urbanistyczne i architektoniczne dwudziestolecia międzywojennego w Audytorium Jana Nowaka-

Jeziorańskiego w Muzeum Powstania Warszawskiego (2012 r.) 

Wykłady Jarosława Trybusia z cyklu dotyczącego niezrealizowanych projektów urbanistycznych i 

architektonicznych 20-lecia międzywojennego. 

 

Wystawa Aleksandry Wasilkowskiej Time Machine 

kurator Jarosław Trybuś 

12 czerwca – 2 lipca 2011 Dworzec Centralny w Warszawie 

Aleksandra Wasilkowska wciąga widzów w bezpośrednie uczestnictwo w swoich projektach. To ludzie 

współtworzą zdarzenia i przestrzeń jej projektów, często przypadkowo lub balansując na granicy 

ryzyka. W minionym roku jej instalacja Emergency Exit (tworzona wraz z Agnieszką Kurant) 

reprezentowała Polskę na weneckim biennale architektury przyprawiając o drżenie łydek wszystkich, 

którzy zdecydowali się skorzystać z wyjścia bezpieczeństwa – skoku w nieznane. Tak zakwestionowany 

został porządek bezpieczeństwa nakazany architekturze przez prawo.  

Tym razem Wasilkowska wykorzystując pozostałości dawnej informacji wizualnej remontowanego 

Dworca Centralnego buduje czasoprzestrzenny tunel unoszący chętnych ku górze. Jak pisze autorka 

„czas jaki mija pomiędzy dwoma zdarzeniami nie jest jednoznacznie określony, lecz zależy od 

obserwatora i jego układu odniesienia. Instalacja Time Machine to wprawienie dwóch ciał w ruch. 

http://ksiegarnia.serenissima.pl/index.php?s=wyszukaj&warunek=szukaj...&gdzie%5b%5d=tytul&style%5b%5d=114
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Podróżujący uwięzieni w maszynie przemierzają czasoprzestrzeń hali dworca, a czas ich podróży jest 

nieznany. Podróżujesz więc na własne ryzyko”. 

Projekt powstał ramach starań Warszawy o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w przestrzeni hali 

głównej Dworca Centralnego. 

 

Aukcja na 36. urodziny Dworca Centralnego 

5 grudnia 2011 roku Centrum Architektury i Dworzec Polski zorganizowały aukcję reliktów wystroju 

Dworca Centralnego w jego 36. urodziny. 

Wylicytować można było znaki kierujące podróżnych do różnych miejsc na dworcu i w mieście oraz 

tarcze zegarowe. Większość obiektów pochodziła z oryginalnego wyposażenia zainstalowanego w 

1975 roku, a zdjętego podczas remontu zakończonego w 2012. 

Aukcja odbyła się na antresoli Dworca Centralnego w dawnych kasach międzynarodowych. 

Poprowadził ją Hubert Urbański. 

Zgromadzone na aukcji środki przeznaczone zostały na upamiętnienie architektów warszawskich 

dworców Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka. 

 

 


