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ABSTRACT: The AcodemicCircle of History and Urban Planning at the Faculty of 

Architecture of Poznań University of Technology  began to function In 2004. From 

the very beginning it’s aim is to document the architecture of the second half of the 

20
th

 century in Poznań  together with SARP, WOLA and DO.CO.MO.MO. The 

issue of the need for proper documentation, evaluation of the historical values of 

the buildings is a controversial  problem, especially when it comes to the Modern 

architecture. What strikes the most is an often  thoughtless renovation of such 

buildings that leads to the destruction of the features connected with their original 

style. This article aims at investigating both good and bad examples of such 

renovations.   
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STRESZCZENIE. Działające od 2004 roku na Wydziale Architektury Politechniki 

Poznańskiej Koło Naukowe Historii Architektury i Urbanistyki zajmuje się, we 

współpracy z SARP i WOIA i DO.CO.MO.MO, dokumentacją architektury i 

budownictwa 2 połowy XX wieku w Poznaniu. Problemy oceny wartości 

artystycznej, ochrony i konserwacji oraz użytkowania dziedzictwa kulturowego 

modernizmu, zajmują środowiska naukowe i projektowe nie tylko w Polsce. 

Szczególnie kontrowersyjnym zagadnieniem budzącym wiele emocji, dostrzeżonym 

ramach badań prowadzonych przez koło, jest problem ocieplania 

modernistycznych budynków. Związane jest to przeważnie z oszpeceniem formy 

obiektu, która w architekturze modernistycznej budowana jest często  

minimalistycznymi i wyrafinowanymi środkami.  W swojej prezentacji pragniemy 

przedstawić dobre i złe przykłady modernizacji elewacji historycznych obiektów 

architektury 2 połowy XX wieku.      
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Aby móc mówić o modernizacji modernizmu należy się zastanowić 

czym jest sam modernizm. Według słownika terminologicznego sztuk 

pięknych, jest to ogół kierunków literackich, artystycznych i stanowisk 

filozoficznych na przełomie XIX i XX wieku [1]. Celem modernizmu w 

architekturze było całkowite odcięcie się od tradycyjnych stylów 

historycznych oraz wszelkiego wpływu minionych epok. Jedną z cech 

charakterystycznych modernizmu było nawiązywanie do symboliki, która 

odgrywała ważną rolę zarówno w projektowaniu, jak i w malarstwie [1]. 

Moderniści zaczerpnęli do swoich projektów bardzo dużo z twórczości 

grupy De Stijl, której podstawą były właśnie sztuki plastyczne. Zasady, 

którymi kierowali się członkowie tej grupy to przede wszystkim 

budowanie kompozycji w oparciu o kąty proste i pełne kolory oraz brak 

dekoracji, której miejsce zajmuje zróżnicowana faktura. W grupie De 

Stijl ważną rolę odgrywał doktor Schoenmaekers, który w swojej teorii 

neoplastycyzmu twierdził, że żółcień, czerwień i błękit to „jedyne 

istniejące kolory”[2]. Każda z tych barw miała według niego swoją 

symbolikę, i tak: żółcień był symbolem pionowego ruchu promieni 

słonecznych, błękit – poziomą linią mocy, natomiast czerwień, 

połączeniem obu tych barw, które łączy i równoważy [2]. Z tej zasady 

korzystali zarówno malarze, jak i architekci. Ogromny wpływ teorii 

doktora Schoenmakersa widoczny jest w twórczości Pieta Mondriana [3]. 

To właśnie stąd znane jest pojęcie mondrianowskich barw, jakimi są 

żółcień, czerwień, błękit oraz barwy neutralne biel, szary, czarny, które są 

czynnikami równoważącymi.  

Podobnie jak w malarstwie, tak i w architekturze królowała asymetria 

i prostota przy jednoczesnym łamaniu dotychczasowych archetypów. 

Ponadto architekci korzystali z równoważenia płaszczyzn pionowych i 

poziomych, co doskonale jest widoczne u niemieckiego twórcy Mies’a 

van der Rohe, który tą zasadę zapożyczył z obrazów P. Mondriana [4]. 

 
 

Rys. 1.Plan willi Mies’a van Der Rohe nawiązująca do dzieł malarzy 

grupy De Stlij.(Przygody architektury XX wieku P. Trzeciak, Nasza 

Księgarnia, Warszawa 1974, str.122) 



We wspomnianej grupie działał również Theo van Doesburg, który 

także silnie wpłynął na projekty architektów, czerpiących z jego obrazów 

sposób kształtowania przestrzeni (plan otwarty i swobodnie kształtowanie 

ścian). Dopiero w modernizmie pojawiały się szerokie, zlicowane z 

elewacją i pozbawione podziałów okna wpuszczające dużo światła. Le 

Corbusier, jeden z czołowych przedstawicieli tego kierunku w 

architekturze wprowadził tzw. pilotis, czyli słupy wspierające lekkie 

konstrukcje budynków, co umożliwiało zachowanie zieleni w parterach 

oraz płaski dach, z umieszczonym na nim ogrodem. Kubiczne bryły 

budynków wynikające z funkcji i konstrukcji najczęściej pozbawione 

były dekoracji i zbędnych detali, w myśl słynnej zasady Mies’a van der 

Rohe „less is more” („mniej znaczy więcej”). Duże, płaskie i jednolite 

powierzchnie elewacji, najczęściej w białych lub pastelowych kolorach, 

tak charakterystyczne dla okresu modernizmu, można zaobserwować na 

dobitnym przykładzie jego pawilonu zaprojektowanego na potrzeby 

wystawy w  Barcelonie, podobnie jak ściany kurtynowe, oraz szeroko 

stosowane szlachetne, surowe materiały.  

Po II wojnie światowej modernizm w krajach zachodniej Europy i w 

USA osiągnął wysoki stopień akceptacji i popularności. Stał się stylem 

budynków użyteczności publicznej i osiedli, symbolizował 

nowoczesność. Odbudowa wielu miast europejskich prowadzona była 

wedle zasad Karty Ateńskiej, zniszczenia wojenne uznano za szansę na 

wprowadzenie generalnej reformy osiedli mieszkaniowych i przestrzeni 

publicznych. W 1952 we Francji, jeden z czołowych przedstawicieli 

modernizmu, Le Corbusier zbudował swój prototypowy wielki budynek 

wielorodzinny, tzw. Jednostkę Mieszkaniową w Marsylii. Stała się ona 

pierwowzorem dzisiejszych bloków mieszkalnych, które w Polsce 

opacznie sparafrazowały światłe idee zawarte w jego projekcie 

zamieniając je na słynne blokowiska. 

Formalny przepych architektury postmodernizmu wywołał przesyt w 

drugiej połowie lat 80 oraz trwającą do dziś modę na formy budynków 

nawiązujące do modernizmu, jednocześnie doszli do głosu architekci 

późnomodernistyczni, którzy nadal projektowali według dawnych 

założeń. Wraz z rozwojem technik budowlanych wiele czysto 

konstrukcyjnych problemów, z jakimi borykali się pierwsi twórcy 

modernizmu, daje się obecnie w pełni rozwiązać. Obecnie, styl 

neomodernistyczny i minimalistyczny zazwyczaj przejmują formalne 

elementy modernizmu. 

Wraz z powrotem zainteresowania modernizmem zaistniała też 

potrzeba ochrony i konserwacji jego najważniejszych dzieł. Obecnie 

wiele budynków modernistycznych przechodzi gruntowne renowacje z 

daleko idącą wymianą materiałów na bardziej wytrzymałe, współczesne 

odpowiedniki. W tym celu powstała międzynarodowa organizacja 

DoCoMoMo. Documentation and Conservation of Buildings, Sites and 

Neighbourhoods of the Modern Movement, jest organizacją powołaną do 

życia w 1988 roku z powodu potrzeby rewaloryzacji kompleksu 

sanatoryjnego Zonnestraal w Holandii [5]. Oczywiście szybko okazało 

się, że ten obiekt nie jest jedynym wymagającym  interwencji. Dzięki 

konferencji w 1990 i kolejnym, organizowanym co dwa lata, wiele osób 



zajmujących się podobną tematyką miało możliwość wymiany 

doświadczeń. Obecnie, dzięki wpisaniu obiektu na listę Docomomo, 

chroni się zarówno jego formę, funkcję, jak i użyte technologie. Niestety 

wielokrotnie źle interpretowane, te założenia są parodiowane, szpecąc 

oryginalnie proste i piękne obiekty (np. docieplanie, wskutek którego 

bezpowrotnie traci się wysublimowaną grę proporcji w podziałach 

elewacji, a okna często pogrążają się w nienaturalnie zgrubiałych 

ścianach). 

Warto spojrzeć na przykłady renowacji obiektów modernistycznych, 

zarówno z Polski, jak i zza granicy. Ponadto, przyglądając się ich 

przebiegowi, można znaleźć dobre i złe przykłady. W przypadku tych 

pierwszych, nie pozostaje nic poza radością i dumą z poszanowania 

historycznych obiektów modernistycznych, jednak w przypadku 

pozostałych, wielki żal. Mamy nadzieję, że niniejszy artykuł uwrażliwi 

jego czytelników na piękno tej epoki w architekturze i pozwoli 

zapobiegać kolejnym „morderstwom modernizmu” poprzez wyraźne 

„NIE” dla bezmyślnego niszczenia wartości historycznych. 

Zaczynając naszą podróż po architekturze należy wspomnieć o domu 

Schroedera w Utrechcie zbudowanym według projektu Gerrit’a 

Rietveld’a w 1924 roku [6]. Został on uznany za jedno z pierwszych dzieł 

międzynarodowego ruchu w architekturze nowoczesnej 

(modernistycznej). Ponadto obiekt ten jest programową realizacją założeń 

grupy De Stlij. Jest to widoczne zarówno w prostocie geometrycznych 

brył, jak i w elewacji - charakterystyczne użycie barwnych pasków z 

drewna (pojawią się pełne barwy takie jak czerwień, żółcień i błękit) 

skomponowanych zgodnie z teorią doktora Schoenmakersa [6]. Warto 

zauważyć, że budynek został zbudowany całkowicie z naturalnych 

materiałów takich jak drewno, cegła i tynk, podczas gdy obiekty 

modernistyczne powstawały głównie z betonu i żelbetonu. W domu 

Schroedera można zauważyć chęć dążenia do równowagi płaszczyzn 

pionowych i poziomych, zamknięć i otwarć oraz świateł i cieni, co jest 

koleją cecha reprezentowaną przez twórców grupy De Stijl przejętą w 

architekturze modernistycznej. 

 

 
 

Rys. 2. Dom Schroeder’a (http://www.touristr.com/flag/view/497-

rietveld-schr%C3%B6derhuis-rietveld-chr%C3%B6der-house) 

 

http://www.touristr.com/flag/view/497-rietveld-schr%C3%B6derhuis-rietveld-chr%C3%B6der-house
http://www.touristr.com/flag/view/497-rietveld-schr%C3%B6derhuis-rietveld-chr%C3%B6der-house


Mówiąc o budynkach modernistycznych nie można zapomnieć o 

budynku Bauhausu w Dessau. Była to siedziba szkoły projektowania, 

wybudowana około 1925 roku według projektu Waltera Gropiusa [7]. Za 

sprawą wykorzystania kombinacji nowych materiałów takich jak stal, 

beton i szkło, już w momencie powstania szkoła ta była niepowtarzalnym 

obiektem. Ten wielofunkcyjny budynek jako pierwszy na świecie 

posiadał całkowicie przeszkloną fasadą, charakterystyczną dla obiektów 

projektowanych przez Gropiusa. Szkielet budynku w dużej części 

wykonano z żelbetonu. 

Przed II wojną światową budynek uczelni w Dessau przeznaczono do 

rozbiórki, ponieważ nowe władze, po dojściu do władzy Hitlera w 1933 

r., widziały zagrożenie w skupieniu tak dużej liczby buntowniczych 

twórców w jednej placówce i zamknęły uczelnię. Później obiekt został 

uszkodzony podczas bombardowania, a największa szklana fasada nie 

wytrzymała gorąca bomb zapalających [7].  

W okresie komunizmu rozebrano wypaloną fasadę, a w jej miejsce 

wstawiono murowaną ścianę. We wnętrzu umieszczono siedzibę szkoły 

zawodowej. W latach 60. rozpoczął się proces rehabilitacji Bauhausu. W 

1964 roku budynek w Dessau uznano za zabytek. W 2006 roku 

zakończyła się jego renowacja. Obiektowi przywrócono pierwotny 

rozkład pomieszczeń, odtworzono wyposażenie wnętrz. Największym 

zaskoczeniem były kolory ścian i drzwi, które wyłoniły się spod 

kolejnych warstw farb. Znane ze starych zdjęć wnętrza szkoły Bauhausu 

uważane dotąd za czarno-białe posiadały i czerwień, i błękity i żółcie [7]. 

Budynek Bauhausu można uznać za pozytywną rewitalizację 

modernistycznego obiektu, gdyż celem remontu było powrócenie do 

pierwotnego kształtu, kolorystyki, a także atmosfery interesującego 

budynku, który zostawił znaczący ślad w historii architektury. 

 

 
 

Rys.3.  Bauhaus w Dessau 

(http://www.welt.de/multimedia/archive/00172/_DW_K_17211g.jpg) 



Kolejnym przykładem równie udanej renowacji jest The Fallingwater. 

Ten dom wakacyjny, usytuowany w Run Mill w Pensylwanii został 

zaprojektowany przez pioniera modernizmu, Frank’a Lloyd’a Wright’a. 

Dom ten służył rodzinie Kaufmann aż do 1963 kiedy to został przekazany 

do Western California Conservancy.  

Planowana na lata 2001-2003 totalna renowacja obiektu, pochłonęła 

około 11,5 mln dolarów i miała na celu m.in. uszczelnienie betonowych 

konstrukcji ścian, tarasów i dachu, odnowienie wbudowanych 

drewnianych mebli i konserwację otworów okiennych. Obiekt 

niewątpliwie wymagał natychmiastowej pomocy, od momentu 

powstania, w wyniku procesu osiadania, na ścianach pojawiały się 

pęknięcia o coraz większych rozmiarach, dlatego ich kosmetyczne 

maskowanie powoli przestawało wystarczać. Konstrukcję wzmocniono 

przez umieszczenie dodatkowego stalowego zbrojenia w specjalnie 

wywierconych w betonowych ścianach kanałach. Co prawda, nie 

podniosło to budynku do pierwotnego poziomu, ale zapobiegło dalszemu 

osiadaniu. Ściany i dach dodatkowo uszczelniono, ponieważ w wyniku 

nieudolnych wcześniejszych prób renowacji, ciągle przeciekały. Podczas 

tego procesu niezbędne było usunięcie oryginalnej okładziny obiektu. 

Należy tu zwrócić uwagę,  że każda z jej części została dokładnie opisana 

i ponumerowana, dzięki czemu, po zakończeniu prac, wróciła dokładnie 

w to samo miejsce. 

Jak widać, Wank Adams Slavin Associates LLC, biuro 

architektoniczne odpowiedzialne za konserwacje budynku potrafiło 

zmodernizować obiekt bez najmniejszej ingerencji w jego pierwotną 

strukturę i odniosło się z ogromnym szacunkiem do każdego, nawet 

najmniejszego detalu. 

 

 
 

Rys. 4.  Dom nad Wodospadem  

(„Frak Lloyd Wright” B. C. Pfeiffer wyd. Taschen) 



 

Mówiąc o przykładach z Polski warto wspomnieć o gliwickim 

obiekcie, którego renowacja również została przeprowadzona z wielkim 

wyczuciem. Śląsk jest terenem, który nader obficie usiany jest 

przykładami modernistycznej architektury, dlatego też, wiele miejsca w 

niniejszym artykule zajmą przykłady z tego właśnie rejonu. 

Pawilon Architektury zaprojektowany w 1960 roku przez prof. 

Tadeusza Teodorowicza-Todorowskiego przy udziale zespołu 

architektów : Z. Nowaka, A. Musialika oraz inż. J. Lorensa (Konstrukcja) 

[8], jest przykładem późnego modernizmu. Wejście główne do obiektu 

umieszczone jest pod żelbetowym łącznikiem wspartym na 

charakterystycznej podporze w kształcie litery V. Całość to 

sześciokondygnacyjna kubiczna bryła mieszcząca centralnie położony 

korytarz oddzielający dwa trakty sali wykładowo-ćwiczeniowych po obu 

jego stronach. Dzięki przeprowadzce Rektoratu i Katedry budowy 

mostów Wydziału Budownictwa PŚ zaistniała potrzeba modernizacji 

obiektu. Dzięki pieczołowicie zrealizowanemu projektowi prof. arch. 

Tadeusza Pfucnera  (pierwsze piętro) oraz prof. arch. Jerzego Witeczka 

(szatnia, sklep z punktem ksero, bar gastronomiczny, sala komputerowa  

i inne), modernizacja obiektu nie okazała się „morderstwem stylu”, ale 

wręcz przeciwnie, tchnęła weń nowe życie poprzez pogodzenie nowych 

potrzeb (punkt ksero, sklep, bar) z konsekwencją stylową. Podczas 

modernizacji obiektu zadbano również o odpowiedni kontekst – przed 

budynkiem stanęła szklano-żelbetowo-metalowa kompozycja 

przestrzenna autorstwa prof. Tadeusza Teodorowicza-Todorowskiego 

datowana na 1972 rok, umieszczona na pieczołowicie zaprojektowanym 

placu z precyzyjnie dobraną posadzką oraz betonowo-drewnianymi 

ławkami, umieszczonymi pośród swobodnej zieleni [8]. Idealnie dobrano 

cegłę (o odpowiednim układzie, przepaleniu, barwie), beton (chropowaty, 

odciskany szalunek), ceramikę (płytki, ceramiczne rury drenarskie w 

podciągach), stolarkę drewnianą (projektowane specjalnie na potrzeby 

obiektu meble, listwy tłumiące dźwięki w korytarzach dające dodatkowo 

oryginalne efekty wizualne) faliste płyty eternitu, zbrojone szyby 

podokienne oraz lśniące płyty granitu. Do dziś zachowało się 

wyposażenie szatni oraz sala 201 ze stolikami i wspartymi na stalowej 

konstrukcji siedzeniami. 

Wrocławski hotel dla osób samotnych i bezdzietnych małżeństw 

autorstwa Hansa Scharouna na początku lat 90. znajdował się w 

opłakanym stanie. Źle odwodniony, zawilgocony posiadał ściany pokryte 

grzybem, co było skutkiem nieprawidłowego użytkowania (kolejni 

właściciele zamurowywali na przykład otwory wentylacyjne). Udało się 

jednak przywrócić jego oryginalną formę. Wylewaną na mokro 

konstrukcję żelbetową wypełniono lekkimi bloczkami z betonu 

pumeksowego i wyposażono w izolację termiczną z prasowanego korka, 

który do dziś jest w bardzo dobrym stanie [5]. Choć stolarka okienna 

wykonana jest z PCV, wyeliminowało to konieczność docieplenia 

budynku. Dodatkowo detal (np. poręcze) są albo oryginalne, albo 

wykonane w tej samej technologii. 

Zupełnie przeciwnie wyglądała renowacja innego śląskiego obiektu - 

kamienicy „Pod Murzynkiem” na Placu Solnym we Wrocławiu, 



powstałego z połączenia dwóch bliźniaczych obiektów 

przeprojektowanych przez wrocławskiego architekta Adolfa Radinga. 

Prywatny inwestor wyremontował obiekt w taki sposób, że teraz 

przypomina raczej nową plombę. 

Kolejnym przykładem negatywnej modernizacji jest ratusz w 

Lwówku Śląskim. Nie tylko on sam podlega ochronie jako obiekt o 

średniowieczno-renesansowych korzeniach, ale również jego rozbudowa 

dokonana przez kolejną "gwiazdę modernizmu", Hansa Poelziga, jako że 

została ona wpisana na listę Docomomo. Jak się jednak okazało, nie 

ochroniło to obiektu od zaproponowania nowoczesnych tynków i ich 

zmienionej kolorystyki, zamiast odtworzenia oryginałów. Ponadto 

podczas wymiany stolarki zniszczone zostały kamienne obramienia 

okienne a same okna otrzymały nieprawidłowe podziały i kolorystykę[5].  

Przykładem chybionej renowacji może jednak być nie tylko nieudana 

modernizacja samego obiektu, ale również jego otoczenia. Warto tu 

przytoczyć Dom Towarowy „Dukat” w Olsztynie zaprojektowany przez 

Jerzego Sołtana i Zbigniewa Ignatowicza z zespołem, który obecnie ginie 

w otoczeniu przebudowywanych obiektów ( np. budynku 

Staromiejskiego Zespołu Usługowego) oraz banerów reklamowych. 

Dodatkowo zły stan techniczny przyczynia się do faktu popularnego 

postrzegania go jako obiekt po prostu nieestetyczny. „Dukat” jest 

wpisany do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2006-2013 

z przeznaczeniem na muzeum sztuki współczesnej [9]. Pozostaje więc 

tylko mieć nadzieję, że nie zostanie w jego przypadku dokonane kolejne 

„morderstwo modernizmu”. 

Poza terenami Polski takimi jak Śląsk czy Warmia, obiekty 

modernistyczne pojawiają się w wielu innych miastach, czego 

przykładem jest Poznań. Można tu znaleźć liczne budynki 

zaprojektowane przez polskich architektów, znanych również poza 

granicami naszego kraju. Przykładem może być Marek Leykam, którego 

władze socjalistyczne piętnowały jako twórcę sprzeciwiającego się 

socrealizmowi a jednocześnie jego projekty reprezentowały Polską za 

granicą (projekty pawilonów wystawowych). Można więc powiedzieć, że 

nawet władze komunistyczne zdawały sobie sprawę z poziomu 

prezentowanego przez podobnych Leykam'owi. 

Przykładem nader nowoczesnego obiektu jak na czasy, gdy górowała 

architektura realizmu socjalistycznego, jest osadzony w tradycji 

modernistycznej dom towarowy w Poznaniu znany jako Okrąglak. 

Zbudowany został według  projektu Marka Leykam’a w latach 1949-

1952 [10]. Powstał w miejscu Banku Cukrownictwa, który został 

zniszczony w wyniku wojny [11]. Wykonany z żelbetowych ram jest 

pierwszym prefabrykowanym budynkiem na terenie Poznania 

[12].Dziewięciokondygnacyjny "Okrąglak" posiada zwartą bryłę walca 

na planie koła. W jego centralnej części pojawia się klatka schodowa 

zwieńczona  tarasem na ostatniej kondygnacji. Warto zauważyć, że 

pierwotnie dom towarowy miał mieć dziesięć kondygnacji i miał powstać 

w Warszawie. Mimo wielu kontrowersji jakie wywołał na początku 

swojego istnienia stał się jednak symbolem Poznania. 

Początkowo Okrąglak miał fasadę składającą się z poziomych stropów  

i rzucających się na pierwszy plan pionowych akcentów z surowego 



betonu, co nadawało budynkowi charakterystyczną dla modernizmu 

surowość. Okna bez podziałów podkreślały charakterystyczny 

wertykalizm, który powodował, że budynek nie wydawał się tak osiadły 

w terenie i potężny. 

Niestety w latach 90. nastąpiła renowacja tego budynku, która 

przyczyniła się tak naprawdę do "morderstwa" obiektu. Stało się tak 

poprzez zakrycie surowego betonu tynkiem akrylowym w 1993 roku oraz 

zmianą stolarki okiennej.  

 Od 2003 roku Poznański Oddział SARP starał się o wpisanie do rejestru 

zabytków budynku, zagrożonego kolejnymi remontami. Tym sposobem, 

jako jedyny obiekt w Poznaniu, Okrąglak znalazł się w 2008 roku 

rejestrze zabytków. Warto zauważyć, że ten obiekt jest doceniany przez 

zagranicznych architektów i krytyków. W Stanach Zjednoczonych jest 

znany pod nazwą Water Tower, choć nazwa ta w kręgach polskich mało 

komu jest znana. 

 

         
 

Rys. 5. Okrąglak od strony ul. Fredry w starej („Poznań” wyd. 

poznańskie, Poznań 1964) i współczesnej fotografii (fot. Monika Grygiel) 

 

 

Nie tylko poznański oddział SARP aktywnie działa na rzecz ochrony 

obiektów modernistycznych. Właściwie wszystkie z regionalnych 

oddziałów SARP-u walczą  o zapobieganie "morderstwom modernizmu”. 

Nie trzeba jednak szukać daleko. Olsztyński oddział SARP potrafił 

ochronić obiekty modernistyczne dzięki uznaniu  ośmiu z nich  za dobra 

kultury współczesnej i wpisaniu ich jako takich do studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta[9]. 

Po raz pierwszy dokonał tego oddział warszawski, który to też był 

pomysłodawcą samej idei wpisywania obiektów do studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miast. 

Jest więc nadzieja. Są ludzie, którzy potrafią dostrzegać piękno 

„moderny”. Konkurs fotograficzny zatytułowany „Gnijące 

piękno…architektura górnośląskiego modernizmu dwudziestolecia 

międzywojennego” zorganizowany przez PŚ przy współpracy z ISOVER 



POLSKA oraz Silesia Partner Film Production [13] ukazał, jak wiele jest 

jeszcze wrażliwych na wysublimowany urok modernistycznych 

obiektów. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że dla czytelników tego 

artykułu architektoniczny modernizm również nie będzie już obojętny.  

Oczywiście, niemożliwością byłoby zachować wszystkie obiekty 

architektury tego okresu. Niektóre z nich, jak np. bloki z tzw. wielkiej 

płyty na pewno trudno byłoby zaliczyć do obiektów wartościowych, a na 

razie z powodu swojej funkcji są najmniej zagrożone wyburzeniami. 

Oczywiście, trudno wszystkie budowle modernistyczne chronić, przy 

pomocy wpisu do rejestru zabytków, część z nich możemy zachować 

dzięki dokładnej inwentaryzacji i dokumentacji, które stanowiłaby 

minimum kroków, jakie można powziąć, aby nie dopuścić na naszych 

oczach do „morderstwa modernizmu”. 

Jest wielu młodych ludzi, którzy z zapałem wspierają mozolne wysiłki 

mające na celu taką właśnie inwentaryzację. Jako przedstawicielki 

Naukowego Koła Historii Architektury i Urbanistyki działającego pod 

opieką dr Grażyny Kodym-Kozaczko na Wydziale Architektury 

Politechniki Poznańskiej, wiemy, że jakakolwiek praca mająca na celu 

dokumentowanie dorobku architektonicznego może okazać się 

niesamowitym rejsem po szerokich wodach danej epoki lub stylu. 

 Koło nawiązało współpracę z Oddziałem Poznańskim 

Stowarzyszenia Architektów Polskich i od czterech lat współorganizuje 

wystawy prac laureatów Nagrody Honorowej OP SARP przyznawanej za 

całokształt twórczości. Przy tej okazji, od powstania w 2004 roku 

zajmuje się dokumentacją i opracowaniem działalności architektów 

środowiska poznańskiego, pracujących w 2 połowie XX wieku. Nagrodę 

Honorową za 2007 przyznano wybitnemu architektowi, wieloletniemu 

wykładowcy Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. arch. 

Aleksandrowi Grygorowiczowi. Uroczyste otwarcie wystawy twórczości 

Laureata, której koncepcja plastyczna i realizacja była dziełem naszego 

koła, miało miejsce 13 marca 2008 roku w siedzibie SARP na Starym 

Rynku[14].  

 

 
 

 

Rys.6. Wystawa 13.03.2008, Poznań, (fot. Anna Januchta-Szostak.) 



Podczas współpracy z nestorem poznańskiej architektury profesorem 

Grygorowiczem, wybitnym projektantem obiektów sakralnych, 

zrozumieliśmy jak ważnym obowiązkiem młodego pokolenia jest 

dokumentacja dorobku polskich twórców. Modernizm, wniósł 

niesamowite bogactwo jego przykładów do naszej rodzimej architektury. 

Mamy nadzieję, że oddając niniejszy artykuł w Państwa ręce, choć w 

małym stopniu przyczynimy się do szerzenia ideałów takich organizacji 

jak Docomomo, SARP, oraz tych wszystkich, którzy chronią 

odpływający w przeszłość statek modernizmu przed przedwczesnym 

utonięciem. 
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