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LX EDYCJA KONKURSU im. ks. dr Szczęsnego Dettloffa –
książka o ratuszu kaliskim nagrodzona
W dniu 26. listopada 2015, podczas sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki
odbywającej się w Poznaniu – „Sztuka na co dzień” – zostały wręczone nagrody w kolejnej edycji
konkursu im. ks. dr Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych naukowców, historyków
sztuki (do 35 roku życia).
Miło mi poinformować, iż otrzymałem nagrodę w kategorii prac publikowanych, za książkę
„Dziewiętnastowieczny ratusz w Kaliszu. Architektura i niezrealizowany projekt
nowoczesności”, wydaną przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Kaliszu w roku
2014. Z kolei nagrodę za pracę niepublikowaną otrzymała dr Emilia Kiecko, której pragnę raz
jeszcze serdecznie pogratulować i życzyć rychłego wydania książkowego.
Monografia powstałego na przełomie lat 80. i 90. gmachu drugiego historycznego gmachu dla
władz miejskich w Kaliszu była moją pracą magisterską, napisaną i obronioną u prof.
Waldemara Baraniewskiego w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego (2012).
Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować prof. Baraniewskiemu za wieloletnią opiekę nad
tym projektem i wsparcie pomysłu jego wydania, a także recenzentom pracy. Słowa wdzięczności
kieruję również do prof. Agnieszki Zabłockiej-Kos z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu
Wrocławskiego, mojej tutorki w Collegium Invisibile w roku 2013-2014, za podjęcie się
krytycznej lektury oraz dyskusji tego opracowania i dostarczenie recenzji wydawniczej.
Szczególne wyrazy uznania należą się prof. Krzysztofowi Walczakowi, który jako prezes
Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk podjął się niełatwych starań o wydanie tomu o ratuszu,
zakończonych powodzeniem jesienią 2014 roku. Chciałbym podkreślić, że tylko dzięki
determinacji Wydawcy w tym i innych przypadkach najnowsze kaliskie badania
historycznoartystyczne mogą ujrzeć światło dzienne i trafić do rąk Czytelników.
Dziękuję prof. Lechosławowi Lameńskiemu za entuzjazm i zgłoszenie mojej pracy do
tegorocznej edycji konkursu Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Jestem też dłużnikiem
wszystkich, którzy dyskutowali ze mną treść powstającej książki, dzielili się swoją wiedzą i
życzliwie wspierali lub – tak jak moja obecna promotorka, prof. Barbara Arciszewska z
Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego – wspierają moje badania nad kulturą
architektoniczną Kalisza przełomu XIX-XX wieku.
Wyróżnienie to traktuję jako zobowiązanie do dalszych, mam nadzieję pogłębionych studiów nad
zagadnieniami architektury, urbanistyki, modernizacji i nowoczesności na ziemiach polskich
przełomu XIX-XX wieku na przykładzie Kalisza. Cieszy mnie ono niezmiernie także jako
zachęta do sfinalizowania prac nad wydawnictwem o pod wieloma względami pokrewnej do
ratusza kaliskiego realizacji architektonicznej, projektowanej przez tych samych twórców
związanych z Kaliszem – pałacu w Kościelcu Kolskim, którego album historyczny przygotowuje
do wydania Zespół Szkół Plastycznych w Kole/Kościelcu Kolskim.
Dziękuję,

Makary Górzyński
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Konkurs im. ks. dr Szczęsnego Dettloffa, o Patronie nagrody:
http://www.shs.pl/wp-content/uploads/2012/01/Dettloff-biogram.pdf
Stowarzyszenie Historyków Sztuki (zał. 1934 r.):
http://www.shs.pl/
Makary Górzyński, doktorant w Instytucie Historii Sztuki UW (www.ihs.uw.edu.pl)
www.mgarchitecturehistorian.eu
Wydawca: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
http://www.ktpn.kalisz.pl/wydawnictwa.html
https://pl-pl.facebook.com/Kaliskie-Towarzystwo-Przyjaci%C3%B3%C5%82-Nauk-194752563877484/
Reprodukcje: dyplom nagrody; okładka książki „Dziewiętnastowieczny ratusz w Kaliszu. Architektura i
niezrealizowany projekt nowoczesności”
Fotografie (miniatury):
Nagrody im. ks. Szczęsnego Dettloffa 2015, edycja LX.
Od lewej: dr Emilia Kiecko, prof. Małgorzata Omilanowska, mgr Makary Górzyński,
prof. Wojciech Włodarczyk,
Centrum Kultury Zamek, Poznań,
27 listopada 2015.
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