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Od redaktorów
Szanowni Państwo
Trzeci rok z rzędu wydajemy pokonferencyjną książkę z cyklu „Modernizm w Europie,
modernizm w Gdyni”. Konferencje te z założenia miały odbywać się i odbywały raz na dwa lata.
Miały również w cyklu dwuletnim owocować książką przedstawiającą ich dorobek. Tymczasem
w roku 2018 ukazał się tom V zawierający prace przedstawione podczas piątej, jesiennej konferencji w roku 2016. W roku 2019 nastąpiła publikacja tomu VI podsumowującego jedyną
w cyklu konferencję wiosenną w 2018 roku. Teraz, w końcu roku 2020 oddajemy do rąk Państwa tom VII będący plonem konferencji odbytej w październiku 2019 roku. Terminy naszych
spotkań znawców i miłośników modernizmu zagęściły się nam nieprzypadkowo. Było to konieczne, by nie rezygnując z cykliczności i nie robiąc zbyt, naszym zdaniem, długiej trzyletniej
przerwy pomiędzy konferencjami przejść na docelowy stały dla nich termin – jesienią w latach
nieparzystych. Chodziło o uniknięcie kolizji z tradycyjnym terminem najważniejszego wydarzenia w świecie badaczy historii i praktyków ochrony modernistycznego dziedzictwa – Kongresów Docomomo. Czy to się nam udało nie wiadomo. Zaplanowany na wrzesień 2020 Kongres
w Tokio został z uwagi na pandemię COVID-19 przesunięty na jesień przyszłego – 2021 roku.
Czy Kongresy Docomomo wrócą do cyklu dwuletniego w lata parzyste, dzisiaj nie wiadomo.
Wiadomo natomiast na pewno, że nasza kolejna, VIII konferencja w Gdyni poświęcona tym
razem przede wszystkim architekturze przemysłowej i portowej będzie miała miejsce w Gdyni
w dniach 23-25 września 2021 roku. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
A przed przybyciem naprawdę warto zapoznać się z zawartością niniejszego tomu.
Wprowadzeniem do książki są trzy krótkie teksty ogólne, przedstawiające Gdynię i jej
architekturę, autorstwa Marii Jolanty Sołtysik, Roberta Hirscha i Marka Stępy. Pierwszy z nich
prezentuje wielowątkowy obraz rozwoju stylowego modernistycznej Gdyni, drugi podsumowuje blisko półwieczne osiągnięcia w dziedzinie ochrony gdyńskiego modernizmu, a trzeci
ukazuje bardzo istotny dla miasta kontekst społeczny tej ochrony.
Główny trzon publikacji podzielony został na trzy części: Europa, Polska i Gdynia - ujmujące w geograficzne ramy dzieje architektury modernistycznej. Szczególnie ciekawa jest część
poświęcona modernizmowi europejskiemu. Otwierają ją dwa ważne artykuły, przedstawiające kontekst problemowy rozwoju tej formacji. Pierwszy, autorstwa Ivo Hammera, porusza
dość rzadko w literaturze rozważane zagadnienie badania i ochrony autentyczności materiałów powierzchniowych architektury XX wieku, tym cenniejsze, że przedstawione w świetle
fundamentalnej dla dziejów modernizmu książki The International Style: Architecture Since
1922 (Henry-Russel Hitchcock i Philip Johnson ). Drugi artykuł, autorstwa Any Marii Zahariade
ujawnia nowe aspekty porównawcze modernizmu rumuńskiego i polskiego, znajdując źródło
różnic między nimi w odmiennej tożsamości historycznej obu narodów i ukazując w nowym
świetle osiągnięcia rumuńskich i polskich modernistów. Następne dwa artykuły, których autor-
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kami są kolejno Nataša Koselj i Jadwiga Urbanik, dotyczą wybranych problemów rozwojowych
architektury modernistycznej w Słowenii i w Niemczech. Trzy dalsze teksty ukazują ważne
– a mało znane - europejskie realizacje modernistyczne w Wiedniu (Wolfgang H. Salcher),
Charkowie, (Aleksander Buriak i Maria Rusanowa) oraz w Moskwie (Vladimir Shukhov). Po nich
znajdujemy trzy artykuły poruszające kwestie badania i ochrony architektury powojennej:
w państwach bałtyckich (Marija Dremaite), na Litwie (Vilte Janusauskaite) oraz w Czechach
(Petr Vorlik). Tę część tomu zamyka artykuł Krzysztofa Bizio i Kamili Nowak dotyczący modernistycznych wysokościowców biurowych, który przenosi spojrzenie Czytelnika z pozycji dziejów modernistycznej architektury europejskiej na światową.
Nie mniej interesująca jest część książki poświęcona architekturze polskiej. Otwiera
ją artykuł Małgorzaty Rozbickiej dotyczący „wiejskiej i małomiasteczkowej” odmiany modernizmu oraz artykuł Jakuba Lewickiego o nowych doświadczeniach w ochronie modernizmu
w Warszawie i na Mazowszu. Dwa następne teksty dotyczą modernistycznych realizacji okresu
międzywojennego w Komorowie (Wojciech i Dorota Bagińscy oraz Kinga Kimic) i w Toruniu
(Jakub Polak), oraz powojennego systemu prefabrykacji w Tychach (Anna Syska). Tę część
książki kończy bulwersująca historia wyburzenia słynnego powojennego dworca kolejowego
w Katowicach (Aneta Borowik).
Miłośników gdyńskiego modernizmu zapewne nie rozczarują też artykuły poświęcone
Gdyni. Pierwszy z nich, autorstwa Marii Jolanta Sołtysik ukazuje dość nieoczywisty wpływ
koncepcji Juliana Rummla na plany urbanistyczne Gdyni, a drugi, autorstwa Waldemara Affelta, dotyczy wielowątkowych działań podejmowanych w Gdyni dla ukazania historii oraz specyfiki gdyńskiego modernizmu. Kolejne artykuły przedstawiają szczegółowe aspekty dziejów
i ochrony tej architektury oraz wybrane jej realizacje: zieleń miejską modernistycznego miasta (Maura Zaworska), zespół mieszkaniowy ZUS przy ul. Partyzantów (Robert Hirsch i Celina
Łozowska), terakotowe posadzki gdyńskich budynków (Weronika Szerle) oraz willę „Weneda”
w Orłowie (Piotr Chabiera). Książkę zamyka tekst Artura Tanikowskiego przedstawiający malarską wizję architektury modernistycznej Gdyni i Tel Awiwu w dziełach Marii Kiesner.
Wszystkie wspomniane artykuły wnoszą wiele nowych aspektów poznawczych, istotnych
zarówno dla dziejów modernizmu europejskiego, jak też polskiego i gdyńskiego.
Jak zwykle na końcu załączamy fotoreportaż z konferencji, a we wprowadzeniu znacznie
zwiększony w stosunku do tomów wcześniejszych zestaw fotografii ukazujących architekturę
modernistyczną Gdyni.
Mamy nadzieję, że lektura tej publikacji dostarczy Czytelnikom dużo satysfakcji.

Maria Jolanta Sołtysik
Redaktor Naukowy
Marek Stępa
Przewodniczący Zespołu Redakcyjnego
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From editors
Dear Readers,
For the third consecutive year we are publishing a post-conference book of the “Modernism in Europe – Modernism in Gdynia” series. The assumption was to organize a conference
every two years and also every two years follow them with a publication. However, in 2018
volume V containing papers presented during the autumn conference of 2016 was published.
In 2019 we published volume VI which summarizes the spring conference of 2018. Now,
at the end of 2020 we are releasing volume VII, the result of the conference that took place
in October 2019. It was no coincidence that our meetings of modernism experts and enthusiasts have been condensed. It was necessary to get back on track with the term of the conference – autumn of even years – without giving up on its cyclicality and not having a break
of three years, too long in our opinion. The reason behind this was to avoid coinciding with the
traditional term of the most important event in the world of researchers and conservators of
modernist architecture – the International Docomomo Conference. Whether it was successful
remains to be seen, as due to COVID-19 pandemic the Docomomo Conference in Tokyo, originally planned for September 2020, was postponed until autumn next year. It is not yet known
if Docomomo will return to their even years’ cycle. What we do know, however, is that our next
conference in Gdynia will take place on September 23rd-25th, 2021. We cordially invite you
to participate in it. And before attending the conference, it is well worth to read this volume.
The introduction to the book are three short general texts, presenting Gdynia and its
architecture, written by Maria Jolanta Sołtysik, Robert Hirsch and Marek Stępa. The first one
shows the complex picture of stylistic development of modernist Gdynia, the second one summarizes nearly half a century’s achievements in the field of protection of Gdynia’s modernism,
and the third one shows the very important social context of this protection for the city.
The main body of the publication is divided into three parts: Europe, Poland and Gdynia
– providing the geographical framework for the history of modernist architecture. The part
devoted to European modernism is particularly interesting. It starts with two important
articles presenting the development of this formation in context. The first one, written by
Ivo Hammer, deals with the issue of researching and protecting the authenticity of the surface
materials of the 20th century architecture, which is quite rarely considered in the literature,
all the more valuable as presented in the light of the book “The International Style: Architecture Since 1922” (by Henry-Russel Hitchcock and Philip Johnson), fundamental for the history
of modernism. The second article, written by Ana Maria Zahariade, reveals new comparative
aspects of Romanian and Polish modernism, finding the sources of their discrepancies in different historical identities of both nations and showing the achievements of Romanian and Polish
modernists in a new light. The following two articles, written by Nataša Koselj and Jadwiga
Urbanik, deal with selected problems in the development of modernist architecture in Slovenia
and Germany. Three further texts present important, yet little known European modernist
projects in Vienna (Wolfgang H. Salcher), Kharkiv (Alexander Buriak and Maria Rusanova) and
Moscow (Vladimir Shukhov). These are followed by three articles on research and protection
of post-war architecture: in the Baltic States (Marija Dremaite), Lithuania (Vilte Janusauskaite) and the Czech Republic (Petr Vorlik). This part of the volume closes with an article on
modernist office buildings, by Krzysztof Bizio and Kamila Nowak, who turn the readers’ attention from the history of European to world modernist architecture.
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No less interesting is the part of the book dedicated to Polish architecture. It opens with
an article by Małgorzata Rozbicka on “rural and small-town” variety of modernism and an article by Jakub Lewicki on new experiences in protecting modernism in Warsaw and Mazovia.
The next two texts concern the modernist realizations of the interwar period in Komorowo
(Wojciech and Dorota Bagiński and Kinga Kmicic) and in Toruń (Jakub Polak), and the postwar prefabrication system in Tychy (Anna Syska). This part of the book ends with a shocking
story of the demolition of the famous post-war railway station in Katowice (Aneta Borowik).
The enthusiasts of Gdynia’s modernism will probably not be disappointed by the articles
devoted to Gdynia. The first one, by Maria Jolanta Sołtysik, shows the rather unobvious influence of Julian Rummel’s concept on the urban plans of Gdynia, and the second one, by Waldemar Affelt, addresses the complex actions taken in Gdynia to show the history and specificity
of Gdynia’s modernism. The following articles present detailed aspects of the history and protection of this architecture and its selected realizations: the urban greenery of the modernist
city (Maura Zaworska), the ZUS housing complex at Partyzantów Street (Robert Hirsch and
Celina Łozowska), terracotta floors of Gdynia buildings (Weronika Szerle) and the „Weneda”
villa in Orłowo (Piotr Chabiera). The book closes with a text by Artur Tanikowski presenting
a picturesque vision of modernist architecture of Gdynia and Tel Aviv in the works of Maria
Kiesner.
All the above mentioned articles bring many new cognitive aspects, important for the
history of Europe’s, as well as Poland’s and Gdynia’s modernism.
As usual, at the end you will find a photo coverage of the conference, and in the introduction a significantly increased set of photographs showing the modernist architecture
of Gdynia.
We do hope that the articles included in the publication will leave you satisfied.

Maria Jolanta Sołtysik
Scientific Editor
Marek Stępa
Head of Editorial Team
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Gmach Sądu Rejonowego, Pl. Konstytucji 5, Gdynia (fot. Bartłomiej Ponikiewski)
District Court Building, Pl. Konstytucji 5, Gdynia (photo: Bartłomiej Ponikiewski)
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