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PORTFOLIO

Architektura jest historią codzienności
Szanowni Państwo,
Jestem historykiem architektury, w grudniu 2019 roku na Wydziale Historycznym
Uniwersytetu Warszawskiego obroniłem doktorat z nauk o sztuce, przedstawiając obszerną
pracę o znaczeniach architektury i urbanistyki w Kaliszu przełomu XIX-XX wieku dla
procesów modernizacyjnych i poszukiwania polskiej nowoczesności pod zaborami.
Poniżej znajdą Państwo prezentację mojej działalności naukowej i popularyzatorskiej:
przedstawienie badań, publikacji, wystąpień, ważniejszych działań, które dotąd z sukcesem
przeprowadziłem. Dzieje budowania i rozwoju miast na ziemiach polskich w XIX i XX wieku –
w czasie kluczowym dla naszej obecnej cywilizacji – są moją pasją, podobnie jak
wykładanie, mówienie o przeszłości, spotkania z publicznością oraz Czytelniczkami i
Czytelnikami. Badanie przeszłości, aby lepiej zrozumieć teraźniejszość, codzienność – daje
mi energię, której pozytywnym wyrazem są zrealizowane przeze mnie badania, publikacje, a
także – rekomendacje i opinie o mojej pracy, które również znajdziecie Państwo poniżej.
Makary Górzyński, grudzień 2019
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ŻYCIORYS NAUKOWY
Historyk architektury i miast, doktor nauk humanistycznych, absolwent Instytutu Historii
Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i Collegium Invisibile.
Urodziłem się w 1988 roku w Warszawie, ale dorastałem w wielkopolskim Turku,
gdzie w 2007 roku zdałem maturę w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza
Kościuszki. Rodzinne miasto i okolice zafascynowały mnie jako obszar nieprzebadany przez
historię sztuki. W latach 2006-2011 przeprowadziłem swój pierwszy projekt badawczy:
„Zabytki miasta Turku i powiatu tureckiego”, którego celem stało się opracowanie i
prezentacja zabytkowej architektury miasta i okolic w formie książkowej. W roku 2007 jako
laureat XXX Olimpiady Artystycznej rozpocząłem studia licencjackie w Instytucie Historii
Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, zakończone w 2010 roku obroną pracy o historii i
architekturze zespołu pałacowego hrabiów Kreutzów w Kościelcu k. Koła (pod kierunkiem
prof. Waldemara Baraniewskiego). Profesjonalną edukację akademicką z zakresu historii
sztuki kontynuowałem w latach 2010-2012 również w warszawskim Instytucie, kończąc
studia magisterskie pomyślną obroną pracy dotyczącej relacji między architekturą
dziewiętnastowiecznego ratusza kaliskiego a procesami modernizacyjnymi i politycznymi w
Kaliszu przełomu XIX-XX wieku (także pod kierunkiem prof. Baraniewskiego – dyplom z
wyróżnieniem).
W latach 2011-2016 odbyłem studia poświęcone problemom historii architektury
nowoczesnej i metodologii historii architektury w stowarzyszeniu naukowym Collegium
Invisibile, stanowiącym jedną z wiodących platform wymiany wiedzy pośród wyróżniających
się młodych oraz doświadczonych naukowców w Polsce.
Natomiast w latach 2013-2019 przeprowadziłem gruntowne, wieloaspektowe badania
naukowe w ramach studium doktoranckiego Wydziału Historycznego Uniwersytetu
Warszawskiego, realizując pod opieką prof. Barbary Arciszewskiej projekt doktorski
„Społeczeństwo, miasto, przyszłość. Architektura i przestrzenie nowoczesności Kalisza
przełomu XIX i XX wieku”. Założenia tego projektu badawczego jak i efekty postępujących
prac prezentowałem na kilkunastu sesjach naukowych i warsztatach w kraju i zagranicą, m.
in. w Oksfordzie, Glasgow i Wilnie. Efektem badań doktorskich stały się również publikacje
(w tym artykuł w prestiżowym „Jorunal of the Society of Architectural Historians”, nr 3/2017
oraz 3 pozycje książkowe o charakterze monografii lub edycji źródeł). W okresie studiów
rozpocząłem też trwającą do dziś praktykę dydaktyczną wedle własnych projektów
sylabusów, a także rozwinąłem współpracę naukową z różnymi instytucjami krajowymi, m. in.
z samorządami, muzeami czy stowarzyszeniami naukowymi – Kaliskim Towarzystwem
Przyjaciół Nauk i Stowarzyszeniem Historyków Sztuki. Doktorat obroniłem w grudniu 2019.
Byłem stypendystą Uniwersytetu Warszawskiego (w tym wyjazd naukowy do Berlina),
otrzymałem też nagrody za swoją pracę, m. in. od Prezydenta Miasta Kalisza,
Stowarzyszenia Historyków Sztuki czy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jestem
stypendystą Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury. Moje
zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z architekturą,
urbanistyką i kulturą miejską w Europie Środkowej na przełomie XIX-XX wieku i
problematyką nowoczesnych metod badawczych w studiach nad architekturą i przestrzenią
miejską.
W swojej pracy staram się łączyć warsztat naukowy z żywą, popularnonaukową formą,
aby wyniki moich badań mogły się przydać nie tylko specjalistom.
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CZYM SIĘ ZAJMUJĘ:
 badaniami naukowymi nad
architekturą XIX-XX wieku,
urbanistyką i rozwojem miast;
 prowadzę zajęcia dydaktyczne z
zakresu historii architektury, urbanistyki,
konserwacji zabytków;
 opracowuję ekspertyzy, analizy
historyczno-konserwatorskie;
 przygotowuję artykuły, opracowania,
prowadzę kwerendy w archiwach;
 opublikowałem 7 autorskich książek,
kilka redagowałem; wiele swoich prac
udostępniam online;
 zrealizowałem kilka samodzielnych
projektów:: o zabytkach miasta Turku i
powiatu (3-tomowe wydawnictwo, 2009
i 2014,); o architekturze i urbanistyce
Kalisza przełomu XIX-XX wieku
(doktorat);
 sprawdzam się w kierowaniu zespołami,
organizującymi konferencje czy
badania;
 chętnie prowadzę zajęcia w szkołach,
wykłady otwarte, piszę foldery czy
przewodniki o zabytkach;
www.mgarchitecturehistorian.eu
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GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIE NAUKOWE
Zredefiniowanie i poszerzenie
problematyki badawczej
studiów nad architekturą i urbanistyką miast polskich przełomu XIX-XX wieku
Za swoje najważniejsze osiągnięcie naukowe uznaję konsekwentne działania na
rzecz poszerzenia i krytycznego przeformułowania pola badawczego polskiej historii
architektury miast w erze industrializacji przy pomocy nowych metod badawczych.
Prezentując
nowatorskie,
interdyscyplinarne
podejście
metodologiczne
kultury
architektonicznej zaproponowałem użycie pytań i narzędzi z pola zainteresowań nowych
metodologii humanistyki, szczególnie spod znaku „zwrotu przestrzennego” do badania
procesów społecznych i kulturowych oraz analiz kreowania architektury, urbanistyki i
politycznego funkcjonowania przestrzeni miast na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej około
1900 roku. Wychodzę tym samym poza dominujące w mojej dyscyplinie paradygmaty i
typowe narzędzia o jeszcze dziewiętnastowiecznych korzeniach – aparat badań
formalistycznych oraz stylistycznych, zazwyczaj widzianych na kontekstualnym i tylko
pomocniczym tle historycznym. Wychodząc z odmiennego założenia, proponuję widzenie
architektury jako jednej z istotniejszych form materialnego kształtowania relacji społecznych i
polityki, podejmując wyzwanie analizy budynków jako procesów: projektowych, budowy i
użytkowania oraz jako tekstów kultury. Tym samym nawiązuję również do dyskusji
teoretycznej wokół Actor-Network Theory, szukając możliwości zastosowania nowych pytań
badawczych z tego kręgu do badania XIX-XX wiecznej architektury jako funkcji przeobrażeń
społeczeństwa ziem polskich.
Przedmiotami moich prac są dotąd szczególnie Kalisz i Warszawa. W pierwszej i
nowatorskiej metodologicznie analizie naukowej projektu przebudowy i modernizacji
Warszawy, sporządzonego przez artystę Antoniego Langego na początku XX wieku, wraz z
prof. Barbarą Arciszewską kompleksowo pokazujemy, jak ten zapomniany do niedawna tekst
rysował wizję Warszawy przyszłości jako polskiej stolicy i międzynarodowego metropolis,
odnosząc tę propozycję do rzeczywistości miasta początku zeszłego stulecia1. Lange
proponował użycie architektury do stymulowania rewolucyjnych zmian społecznych,
politycznych i ekonomicznych, jakie miały charakteryzować przyszłość „Wielkiej Warszawy”.
A jednocześnie, swój projekt osadzał bardzo mocno w realiach politycznej opresji i konfliktu z
władzami imperium rosyjskiego, kreśląc projekt daleko idącej reformy zasad funkcjonowania
Królestwa Polskiego w cesarstwie Romanowów. Używał do jego sformułowania architektury i
ówczesnej interpretacji jej historii, co w kompleksowy i wnikliwy sposób pokazujemy w naszej
analizie, przywracając ten tekst szerszej debacie humanistycznej o sytuacji ziem polskich
pod zaborami około 1900. Anglojęzyczny esej-analizę „Marzeń Warszawskich” Langego
uznaję za jedno ze swoich ważniejszych osiągnięć, także ze względu na charakter tego
tekstu: także jako głosu w obecnie toczącej się dyskusji o polskich dyskursach miejskich w
dobie Rewolucji 1905-1907 roku i o znaczeniu tych lat dla XX-wiecznej polityki w Polsce.
Natomiast Kalisza dotyczą dwa z trzech uznawanych przeze mnie za najważniejsze w
dotychczasowym dorobku tekstów naukowych – książkowa monografia historyczna i
zarazem analiza kulturowa projektowania, budowy i funkcjonowania w przestrzeni społecznej
1

Arciszewska B., Górzyński M., Urban Narratives in the Age of Revolutions: early 20th century Ideas to
Modernize Warsaw, “Artium Quaestiones” 26 (2015), 101-147.
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gmachu nowego teatru miejskiego z lat 1896-19002 oraz anglojęzyczne, przekrojowe
studium rozwoju urbanistycznego i polityk miejskich w Kaliszu na początku XX wieku,
opublikowane w międzynarodowym, prestiżowym periodyku3. Za ważne i oryginalne
osiągnięcie uznaję kompleksową analizę budynków, projektów architektonicznych i
modernizacyjnych zarówno poprzez podstawowy materiał historyczny taki jak źródła pisane i
drukowane, ikonografię oraz plany architektoniczne, jak i przedstawienie ich jako części
procesów politycznych, to jest jako narzędzi dyskusji i układów sił politycznych, tworzących
się w kaliskiej sferze publicznej. Tym samym architektura i przestrzeń stają się dla mnie
narzędziami analizy pola społecznego i źródłami, które historyk winien umiejętnie wyzyskać
do poszukiwania odpowiedzi na pytania o relacje etniczne, imperialną politykę, dyskursy
nacjonalistyczne czy budowanie tożsamości klasowych i kulturowych poprzez kształtowanie
przestrzeni i użycie konkretnych konwencji historycznych czy stylistycznych do ich
reprezentacji. Nowatorskim w mojej ocenie wkładem badawczym jest również próba mikrohistorycznego, a jednocześnie cennego komparatystycznie przebadania historii architektury i
urbanistyki Kalisza około 1900 roku jako miasta średniej wielkości, dotąd nieobecnego w
dorobku historii architektury polskiej, zorientowanej długo na ośrodki wielkomiejskie jako
dostarczające najbardziej spektakularnych realizacji architektonicznych. W swoich badaniach
proponuję perspektywę włączającą w optykę badawczą szeroko rozumiane studia
regionalne, analizując nierzadko od podstaw procesy urbanizacyjne, ich prawne,
ekonomiczne i społeczne wektory – i stawiając pytania o rolę imperialnej polityki Cesarstwa
Rosyjskiego dla rozwoju miast polskich i dynamiki przemian ich architektury. Zagadnienie to,
związane z politycznym wymiarem dyskursów o urbanizacji i mieście w tym czasie w ogóle
stanowi jedną z nowych, rozwijających się w Polsce tendencji badawczych, między innymi
na gruncie nowych analiz historii planowania przestrzennego jako narzędzia politycznego, do
których szeroko staram się nawiązywać w swoich pracach.
Prace te, szczególnie dzięki publikacji artykułu w czasopiśmie o ogólnoświatowym zasięgu
naukowym, pomagają zrozumieć zachodzące na przełomie XIX-XX wieku procesy głębokich
zmian struktur społecznych, politycznych wymiarów urbanizacji i konfliktów społecznych na
środkowoeuropejskich pograniczach. Otwierają także nowe perspektywy badawcze i są
zachętą dla naukowców spoza Polski do dogłębniejszego przyjrzenia się architekturze i
urbanistyce naszych ziem. A także do rewizji utartych schematów interpretacyjnych czy
kategoryzacyjnych, funkcjonujących w tzw. „powszechnej” historii architektury zachodniej.
Oczywiście, proces tego rodzaju musi być wynikiem szerokiej akcji badawczej i
konsekwentnego publikowania w międzynarodowych, uznanych periodykach i
wydawnictwach przez polskie zespoły badawcze. Jednak już teraz za swoje osiągnięcie
uważam próbę umiędzynarodowienia własnych badań i niektórych prac polskiej historii
architektury nowoczesnej, dotąd szczególnie słabo reprezentowanej na międzynarodowym
forum badawczym. A przy tym, za atut wymienionych opracowań uważam próbę
zaprezentowania nowatorskich możliwości interpretacyjnych, aktualnych we współczesnych
dyskusjach o zwrotach metodologicznych humanistyki.
Makary Górzyński, sierpień 2019
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Górzyński M., Dziewiętnastowieczny teatr w Kaliszu. Architektura i polityki kulturowe na peryferiach
imperium, 302 s., Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2017.
3
Górzyński M., Urban Planning and Municipal Governance in a Period of Rapid Change: A Frontier Town in
Russian Poland at the Turn of the Twentieth Century, “Journal of the Society of Architectural Historians”
[JSAH], 76 (2017), nr 3, 302-325.
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DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
I W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY
WYBRANE WYSTĄPIENIA NAUKOWE
2018-2019
Miasteczko w sieci kolonialnych fantazmatów – urbanistyka i architektura
w Turku okresu Warthegau. Aktorzy, plany i dyskursy hitlerowskiej modernizacji na prowincji
„nowego niemieckiego Wschodu“ / Eine Kleinstadt im Netz der kolonialen Phantasmen –
Städtebau und Architektur in Turek zur Zeit des Warthegaus. Akteure, Pläne und Diskurse
der Modernisierung in einer Provinz des „neuen deutschen Ostens“, Planowanie Nowego
Wschodu. Architektura i urbanistyka pod okupacją niemiecką w Europie ŚrodkowoWschodniej, Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, 29.09.2019–1.10.2019;
Dyskusja o historyzmie architektury nowoczesnej w polskiej historiografii – między długim
trwaniem a archiwum, Architektura w mieście, architektura dla miasta 3. Miasto a tradycja w
XIX wieku: przestrzeń miasta i debaty, 29-30 listopada 2018, Zakład Historii Idei i Dziejów
Inteligencji IH PAN, Warszawa;
Papierowe metropolie: wielkomiejskie ambicje czy fikcja planowania urbanistycznego na
Mazowszu około 1900 roku?, „Sztuka na Mazowszu. Nowe otwarcie”, ogólnopolska
konferencja naukowa studentów i doktorantów, Mazowiecki Instytut Kultury, IHS-UW,
Warszawa, 5 grudnia 2018;
Pięknie, wygodnie, a może czy w ogóle? – jak się mieszkało w Kaliszu na początku XX
wieku? – wykład naukowy na zaproszenie Centrum Kultury i Sztuki, seria „Fotoplastikon”
Kalisz, 27 stycznia 2019;
Wielkie plany w małym mieście. Polityczność architektury w czasach państwowej
modernizacji: przypadek Turku w I połowie XX wieku, wykład na posiedzeniu Pracowni
Historii Sztuki i Kultury Artystycznej Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Kalisz, 24 maja
2019;
Miasteczko na „niemieckich ziemiach odzyskanych”: hitlerowskie plany dla Turku w latach II
wojny światowej, wykłady dla szkół podstawowych i średnich oraz wykład otwarty w Muzeum
Miasta Turku im. J. Mehoffera, towarzyszące wystawie niemieckich planów przebudowy
miasta z okresu II wojny światowej, 27 września 2019;
2017-2018
Papierowa metropolia. Pojekty regulacyjne dla Warszawy na przełomie XIX-XX wieku:
rekonesans badawczy, wykład w Oddziale Warszawskim SHS, 30. stycznia 2018 oraz na
seminarium naukowym Urbanistyka w Polsce cz. 1 prof. A. Zabłockiej-Kos w Pracowni
Badań nad Architekturą i Urbanistyką Nowoczesną w IHS-UWr, 5 lutego 2018;
2016-2017
Town Planning and Self-Determination: The 1900s Russian Poland, referat w ramach 70th
Annual International Conference of the Society of Architectural Historians, Glasgow, United
Kingdom, 7-11 czerwca 2017, Graduate Student Lightning Talks;
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Udział w seminarium doktorskim i podoktorskim prof. Agnieszki Zabłockiej-Kos, Instytut
Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, a także przeprowadzenie warsztatów
źródłoznawczych o roli prasy codziennej w badaniu historii miast przełomu XIX-XX wieku na
seminarium magisterskim prof. Zabłockiej-Kos na zaproszenie Prowadzącej, 26. stycznia
2017, Wrocław;
2015-2016
Papierowy trzystutysięcznik: plan urbanistyczny Kalisza z 1906 roku, studium rekonstrukcji,
wykład w Kaliskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, Kalisz, 28. czerwca 2016;
„Half-Rural, Half-Urban”: Problematizing Provincial Urban Growth in Polish Kingdom at the
Turn of the Twentieth Century (Case Study: Kalisz), The City and the Countryside.
Transitions and Transfers in the 19th and First Half of the 20th Century, international
workshop, Wilno, 22-23. czerwca 2016;
Architecture of Urban Success: Experiencing Public Elite and Middle Class Spaces of Kalisz
at the turn of the 20th century, Architecture and Experience in the Nineteenth Century,
International Conference, Oxford, 17.-18. marca, 2016, University of Oxford, St. John’s
College;
Trzecia stolica Imperium. Warszawa przyszłości zimą 1906 roku, wystąpienie w Oddziale
Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, 23. lutego 2016;
Królestwo Polskie i jego papierowe metropolie. Miejskie projekty urbanistyczne z przełomu
XIX-XX wieku: rekonesans, wykład gościnny na seminarium prof. UWr Agnieszki ZabłockiejKos, Instytut Historii Sztuki UWr, Wrocław, 19. listopada 2015;
2014-2015
Urban Narrative of Political Revolution: Antoni Lange and his 1906 “The Warsaw Dreams”
Project, The Creative City, 6th Annual International Conference of PHD Candidates, 13th
May 2015, Ostrava, Department of Art History and Cultural Heritage. Faculty of Arts,
University of Ostrava;
(Re)creating Historical Towns and Cities: Nation, Politics, Society / (Od)budowa miasta
historycznego: naród, polityka, społeczeństwo, referat wprowadzający na otwarciu
konferencji „(RE)CREATING HISTORICAL CITY: NATION, POLITICS, SOCIETY IN POST
1914 URBAN RESTORATIONS. Odbudowa miasta historycznego: naród, polityka i
społeczeństwo w odbudowach miast europejskich zniszczonych w czasie I wojny światowej”,
Kalisz 16-17 kwietnia 2015;
Unwelcome Spaces: Political Dimensions of Urban Growth in Polish Kingdom at the turn of
the 20th century. Case study: Kalisz, Workshop DEBATING HERITAGE: National
Connotations of Historical Matter, Wroclaw 7-8 November 2014;
Miasto smok, czyli o skutkach pewnego sukcesu gospodarczego, Obóz jesienny Collegium
Invisibile, Mądralin, październik 2014;
2011-2014
Uzdrowisko w centrum przemysłowego miasta? Hydropatia w Kaliszu i budowanie „kultury
atrakcji” nadgranicznej stolicy przed 1914 rokiem, Międzynarodowa konferencja naukowa
„Kultura uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku i w Europie”, edycja V, Sanok 28 czerwca 2014;
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WYBRANE WYSTĄPIENIA POPULARNONAUKOWE
Miasteczko na „niemieckich ziemiach odzyskanych”: hitlerowskie plany dla Turku w latach II
wojny światowej, wykłady dla szkół oraz wykład otwarty w Muzeum Miasta Turku im. J.
Mehoffera w Turku, 27 września 2019;
Lśnienie Kościelca, promocja wydawnictwa Album historyczny pałacu Kreutzów w Kościelcu,
Kościelec k. Koła, PLSP, 21 maja 2019;
Regiony architektury: historia sztuki wokół nas, prelekcja dla młodzieży ZSRCKP w
Kaczkach Średnich, 20 marca 2019;
Powrót nieznanego: Andrzej Kreutz Majewski i Kościelec, sesja popularnonaukowa „Historie
równoległe: Andrzej Kreutz Majewski i Kościelec”, Zespół Szkół Plastycznych w Kole z
siedzibą w Kościelcu, 27. marca 2017;
Architektura dla arystokratycznego sukcesu: projekt i kompozycja zespołu pałacowego
hrabiów Belzig von Kreutz z końca XIX wieku sesja popularnonaukowa „Od rezydencji do
pałacu sztuki: historie Kościelca Kolskiego”, Zespół Szkół Plastycznych w Kole z siedzibą w
Kościelcu, 3. października 2016;
Od rezydencji do pałacu sztuki: pałac Kreutzów w Kościelcu jako siedziba Zespołu Szkół
Plastycznych w Kole, wykład na inauguracji roku szkolnego ZSP w Kole, 1. września 2016,
Kościelec;
Historia architektury jako historie codzienności, wykład otwarty w ramach akcji związanej z
jubileuszem 200-lecia UW „Odkryj UW”, 4 czerwca 2016, Warszawa;
Zapisane w kamieniu. Wczesnośredniowieczne kościoły romańskie na terenie obecnej
Wielkopolski wschodniej okiem historyka architektury, wystąpienie podczas sesji
popularnonaukowej „Chrzest Polski milowy krok ku cywilizacji. Casus Wielkopolski
Wschodniej”, org. Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Kultury i Sztuki w Koninie,
Konin, 16 kwietnia 2016; także w wersji zmienionej podczas analogicznej sesji rocznicowej
organizowanej przez Miejski Dom Kultury w Kole, 20 maja 2016;
Miasta na papierze, czyli jak projektowano przyszłość, wykład dla Uniwersytetu Trzeciego
Wieku 50+, Miejska Biblioteka Publiczna, 17 listopada 2015, Turek;
Pałac w Kościelcu Kolskim: dziewiętnastowieczna rezydencja arystokratyczna w
perspektywie historii architektury, wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku 50+, Miejska
Biblioteka Publiczna, 4 października 2015, Turek;
“W przededniu samorządu miejskiego w Królestwie…” - dziewiętnastowieczny gmach
ratusza kaliskiego na tle problematyki rozwoju miasta przełomu XIX I XX wieku, wystąpienie
w Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historykow Sztuki, Warszawa, 22 stycznia 2015;
„Wczasy kaliskie” 1911-1913. Obrazy z czasów transformacji, wykład w ramach cyklu
„Fotoplastikon” w Kaliszu, 18 stycznia 2015, CkiS w Kaliszu;
Katedra na wsi, czyli architektura sakralna w czasach przełomu, wykłady popularnonaukowe:
19 maja 2014, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Turku; 17 czerwca 2014, Miejska
Biblioteka Publiczna w Turku;
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UDZIAŁ W ORGANIZOWANIU KONFERENCJI NAUKOWYCH
Artistic contacts between political blocs after World War II in Central Europe: visual arts,
power and cultural propaganda / Kontakty artystyczne między blokami politycznymi po
drugiej wojnie światowej w Europie Środkowej: sztuki wizualne, władza, propaganda
kulturowa, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Wydział Pedagogiczno Artystyczny
UAM, Kalisz, 18-19 października 2019, konferncja międzynarodowa. Udział w przygotowaniu
koncepcji programowej (autorstwa Anny Tabaki) i w pracach komitetu organizacyjnego z
ramienia Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, od 2017 roku. Główny koordynator: prace
koordynacyjne i programowe oraz organizacyjne w ramach zespołu koordynującego
przygotowanie sesji, opracowywanie harmonogramu działań, przeszkolenie Sekretarz
konferencji i koordynacja prac, opracowanie wstępnych propozycji programu sesji, udział w
przygotowaniu finalnego programu konferencji międzynarodowej, koordynowanie spotkań
zespołu; prowadzenie dwóch paneli oraz obrad pierwszego dnia, tłumaczenia symultaniczne
polsko-angielskie;
Życie artystyczne prowincji środkowoeuropejskiej w drugiej połowie XIX i początkach XX
wieku: przemiany, formy i funkcje /Artistic Life of a Province in Central Europe in the Second
Half of the 19th and at the beginning of the 20th Century: Transformations, Forms and
Functions, udział w przygotowaniu koncepcji programowej i w pracach komitetu
organizacyjnego z ramienia Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, od 2015, 2016-2017:
współopracowanie listy przyjętych zgłoszeń oraz programu końcowego sesji, współredakcja
przewodnika konferencyjnego (dwujęzycznego), prace koordynacyjne i programowe oraz
organizacyjne w ramach zespołu organizacyjnego sesji;
(Re)creating Historical City: Nation, Politics, Society in post-1914 Urban Restorations /
Odbudowa miasta historycznego: naród, polityka i społeczeństwo w odbudowach miast
europejskich zniszczonych w czasie I wojny światowej”, Kalisz 16-17 kwietnia 2015, org.
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Wydział Pedagogiczno-Artystyzcny Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza; autor programu koncepcyjnego, współkoordynacja prac komitetu
organizacyjnego. Współautor przewodnika konferencyjnego;
Villa and the Senses: Wilanów 2014, konferencja międzynarodowa (asysta przy pracach
programowych pod kierunkiem prof. Barbary Arciszewskiej);

UDZIAŁ W ORGANIZOWANIU KONFERENCJI POPULARNONAUKOWYCH
Współprowadzenie, wraz z Anną Tabaką, sympozjum i panelu dyskusyjnego „Zabytkowe
cmentarze kaliskie jako element wielokulturowego dziedzictwa narodowego. Perspektywy i
potrzeby ratowania”, organizowanego przez KTPN, Kalisz, 14 września 2017;
Organizator i współpomysłodawca sesji popularnonaukowej „Historie równoległe: Andrzej
Kreutz Majewski i Kościelec”, Zespół Szkół Plastycznych w Kole z siedzibą w Kościelcu, 27.
marca 2017;
Organizator i współpomysłodawca sesji popularnonaukowej „Od rezydencji do pałacu sztuki:
historie Kościelca Kolskiego”, Zespół Szkół Plastycznych w Kole z siedzibą w Kościelcu, 3.
października 2016;
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NAGRODY i WYRÓŻNIENIA
Nagroda w konkursie Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. ks. dr Szczęsnego Dettloffa w
roku 2019 za książkę Album historyczny pałacu Kreutzów w Kościelcu;
Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2019,
przyznane na realizację projektu badawczego Wielkie plany w małym mieście. Historia
przemian urbanistycznych Turku pierwszej połowy XX wieku jako opowieść o projektach
politycznych modernizacji Wielkopolski;
Stypendium wyjazdowe w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Uniwersytetu
Warszawskiego, program dofinansowań wyjazdów naukowych i dydaktycznych dla
doktorantów w roku 2018-2019, kwerenda i objazd naukowy do Berlina, 25 marca – 7
kwietnia 2019;
Nagroda Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w I edycji konkursu na najlepszą
książkę o Wielkopolsce, wydaną w roku 2017, w kategorii publikacji naukowych (Poznań
2018) dla wydawnictwa Dziewiętnastowieczny teatr miejski w Kaliszu. Architektura i polityki
kulturowe na peryferiach nowoczesności, KTPN: Kalisz 2018;
Spiro Kostof Fellowship of Society of Architectural Historians, Annual Conference Fellowship,
stypendium umożliwiające udział w konferencji międzynarodowej SAH w Glasgow w czerwcu
2016;
Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie ochrony dziedzictwa
kulturowego i narodowego w sezonie kulturalnym 2015/2016;
Nagroda w LX konkursie Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. ks. dr Szczęsnego Dettloffa
w roku 2015 za książkę Dziewiętnastowieczny ratusz w Kaliszu. Architektura i
niezrealizowany projekt nowoczesności;
Wyróznienie dla artykułu o parku kaliskim przyznane przez Redakcję „Kultury Popularnej”,
2014 w wewnętrznym konkursie Redakcji na najlepszy artykuł poświecony rozwojowi polskiej
kultury popularnej, http://swps.pl/warszawa/warszawa-aktualnosci/warszawa-wydarzenia/warszawa-wydarzeniaarchiwum/11332-o-rozrywce-w-najnowszej-kulturze-popularnej;

Laureat XXX Olimpiady Artystycznej w sekcji plastyki, 2006 rok;
STOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE
Stowarzyszenie Historyków Sztuki, członkostwo od 2014 roku, Oddział Warszawski
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, członek zwyczajny od 2011 roku, od 2011 członek
Komisji Naukowej, od 2012 Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej.
Society of Architectural Historians, członkostwo studenckie w latach 2015-2019.
Collegium Invisibile, absolwent (studia 2011-2015), w latach 2011-2012 wraz z prof. Barbarą
Arciszewską realizowałem roczny tutorial „Historia architektury i kultury architektonicznej”, w
roku 2013-2014 wraz z prof. Agnieszką Zabłocką-Kos realizowałem tutorial „Architektura
XIX-XX wieku w orbicie problemów polityczności”. W roku 2014-2015 byłem Koordynatorem
Programu Tutorialnego CI oraz prowadziłem tutorial w programie Pierwszy Tutor,
skierowanym do wybitnie uzdolnionych licealistek i licealistów. Absolwent 2015.
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Laudacja
Książka Makarego Górzyńskiego, Dziewiętnastowieczny teatr miejski w Kaliszu.
Architektura i polityki kulturowe na peryferiach imperium (Kalisz 2017) została bez
wątpienia zatytułowana właściwie. Nie jest bowiem jedynie skrupulatną, opartą na wszelkich
możliwych rękopiśmiennych, drukowanych i wizualnych źródłach rekonstrukcją powstania i
zniszczenia tego kaliskiego gmachu, ale opowieścią o tym, co znaczy architektura. Mówi o jej
instrumentalnym wykorzystaniu, o społecznej ramie, którą buduje dla negocjacji przeróżnych
interesów, o komunikatach jakie w niej intencjonalnie zawarto. W sensie najbardziej
uniwersalnym przekonuje dlaczego warto poznawać i analizować budynki, dlaczego jedne
cenimy, a innych nie, dlaczego, niektóre są naszymi przyjaciółmi, a inne znów wrogami,
wreszcie dyskretnie podpowiada, aby i we współczesnym świecie przykładać do ich kreacji czy
rewitalizacji wielką uwagę, bo nie są to niemi, neutralni aktorzy naszej rzeczywistości.
Autor opisał, jak powstał wzniesiony ze środków państwowych teatralny obiekt dla
miejscowych elit pod wyraźnym i świadomym patronatem rosyjskich władz gubernialnych.
Słusznie dostrzegł, że powstanie tej sceny nie było wyłącznie efektem zaspokojenia
miejscowych społecznych potrzeb w obszarze „kultury rozrywki”, a elementem wielkiego i
wieloetapowego planu modernizacji Kalisza pod opieką rosyjskiego Imperium. Tym samym
tradycyjne dla historii sztuki kategorie, jak styl, architektoniczny typ czy ikonografia, zostały tu
przedstawione w siatce powiązań pomiędzy polityką (i to zarówno polityką państwową i
regionalną), estetyką oraz modelami kultury końca XIX stulecia. Badacz wykazał się przy tym
nie tylko znakomitą wiedzą z zakresu dziejów Kalisza, ale także naukową samoświadomością,
wykorzystując najnowsze tendencje badawcze, takie jak zwrot przestrzenne, studia
postkolonialne, które przyłożone do, zdawałoby się, bardzo lokalnej czy wręcz prowincjonalnej
problematyki, ujawniły jej ze wszech miar uniwersalny wymiar, przyczyniając się do znacznego
wzbogacenia nie tylko wiedzy z zakresu historii architektury, regionu, ale skomplikowanej i
zniuansowanej historii Polski w ogóle.

prof. UAM dr hab. Piotr Korduba,
Instytut Historii Sztuki UAM

http://ptpn.poznan.pl/wp-content/uploads/2018/07/Laudacja-M.G%C3%B3rzy%C5%84ski.pdf
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LISTA PUBLIKACJI
PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE – MONOGRAFIE
Dziewiętnastowieczny park miejski w Kaliszu: ogród cywilizacji, oprac. 2018-2019,
planowane: Kalisz KTPN 2019.
Album historyczny pałacu Kreutzów w Kościelcu, wyd. Państwowe Liceum Sztuk
Plastycznych w Kościelcu k. Koła, rec. prof. Agnieszka Zabłocka-Kos, Kościelec 2019
Dziewiętnastowieczny teatr w Kaliszu. Architektura i polityki kulturowe na peryferiach
imperium, Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2017
Wczasy Kaliskie 1911-1913: obrazy z czasów transformacji, krytyczna edycja źródłowa,
Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2016
Dziewiętnastowieczny ratusz w Kaliszu. Architektura i niezrealizowany projekt
nowoczesności, Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2014
Zabytki miasta Turku i powiatu tureckiego, t. II, cz. 2, Architektura i sztuka sakralna, Turek:
Bibliotheca Turcoviana, 2014
Zabytki miasta Turku i powiatu tureckiego, t. I, Miasto Turek, Turek: Bibliotheca Turcoviana,
2009;
Zabytki miasta Turku i powiatu tureckiego, t. II, cz. 1, Rezydencje powiatu tureckiego, Turek:
Bibliotheca Turcoviana, 2009.
REDAKCJA, WSPÓŁREDAKCJA, UDZIAŁ W PRACACH REDAKCYJNYCH
NAUKOWYCH TOMÓW ZBIOROWYCH
Odbudowy i modernizacje miast historycznych w pierwszej połowie dwudziestego wieku w
Europie. Naród, polityka, społeczeństwo, redakcja naukowa wraz z dr Iwoną Barańską,
recenzowana monografia naukowa, Kalisz 2016
Reconstructions and Modernizations of Historic Towns in Europe in the First Half of the
Twentieth Century: Nation, Politics, Society, redakcja naukowa wraz z dr Iwoną Barańską,
wersja elektroniczna – ebook, Kalisz 2016-2017
Early Modern Villa and the Senses, udział w redakcji tomu pod kierunkiem prof. Barbary
Arciszewskiej wyd. Muzeum Pałacu w Wilanowie, Warszawa-Wilanów 2017
Przewodniki konferencyjne – dwujęzyczne opracowania pomocnicze międzynarodowych
konferencji naukowych w Kaliszu, współredakcja trzech edycji (Kalisz 2015, 2017, 2019).
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ARTYKUŁY, RECENZJE I SPRAWOZDANIA NAUKOWE w CZASOPISMACH
I WYDAWNICTWACH ZWARTYCH
Rok akademicki 2018-2019
Nowe życie zabytkowej siedziby Kreutzów w Kościelcu. Od rezydencji do pałacu sztuki,
„Kronika Wielkopolski”, nr 1 (169), 2019, s. 79-94
Rok akademicki 2017-2018
Królestwo Polskie i jego papierowe metropolie. Dwa plany regulacyjne miast z około 1900
roku: rekonesans badawczy, „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, nr 17, W
kręgu kaliskich badań nad sztuką i kulturą artystyczną (2), red. I. Barańska, Kalisz 2017, s.
164-232, dostępne również online.
Papierowa metropolia? Projekty regulacyjne dla Warszawy na przełomie XIX-XX wieku:
rekonesans badawczy, w: A. Zabłocka-Kos, A. Łupienko, red., Architektura w mieście,
architektura dla miasta. Przestrzeń publiczna w miastach ziem polskich w „długim”
dziewiętnastym wieku, wyd. IH-PAN, Warszawa 2019, s. 333-381.
Rok akademicki 2016-2017
The Unwelcome Transformation: the Urbanization of Russian Poland's Frontier Town at the
Turn of the Twentieth Century, “Journal of the Society of Architectural Historians” [JSAH], 76,
nr 3, 302-325
Rok akademicki 2015-2016
Architektura, nacjonalizm i „reakcyjny modernizm” - głos krytyczny, esej/recenzja „Miejsce.
Sztuka i architektura polska XX i XXI wieku”, 1, Warszawa 2015, 44-64.
Lewiatan czy Arka? Wybrane interpretacje bazyliki licheńskiej we współczesnej polskiej
krytyce i historiografii architektury, „Konińskie Studia Muzealne”, 10, Konin 2015, 91-102.
Urban Narratives in the Age of Revolutions: early 20th century Ideas to Modernize Warsaw,
wspólnie z prof. Barbarą Arciszewską, „Artium Quaestiones”, 26, Poznań 2016, 101-148.
Konferencja naukowa “(Re)creating Historical City: Nation, Politics, Society in post-1914
Urban Restorations / (Od)budowa miasta historycznego: naród, polityka i społeczeństwo a
rekonstrukcje ośrodków zniszczonych w czasie pierwszej wojny światowej”. Kalisz, 16-17
kwietnia 2015 r., sprawozdanie, w: Jarosław Durka, red., Ziemiaństwo kaliskie, wielkopolskie
i polskie w XIX i XX wieku, „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, 15, Kalisz
2015, 252-260.
Rok akademicki 2014-2015
Uzdrowisko w centrum przemysłowego miasta? Hydropatia w Kaliszu i budowanie „kultury
atrakcji” nadgranicznej stolicy przed 1914 rokiem, w: B. Płonka-Syroka, L. Czyż, A. Syroka,
K. Sudoł (red.), Uzdrowiska w procesie modernizacji (XIX-XXI wiek), Wrocław 2014, 165182. (złożone 2014),
Aleksander Łupienko „Przestrzeń publiczna Warszawy w pierwszej połowie XIX wieku”,
Warszawa 2012, recenzja złożona i przyjęta do druku w „Studiach Historycznych”, nr 2/2014,
Rok LVII, s. 270-275 (złożona 2014)
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Siedziba szlachecka w Chylinie, „Kronika Wielkopolski”, 2014, nr 3, s. 57-68. (złożona 2013)
Rok akademicki 2013-2014
Dziewiętnastowieczny park miejski w Kaliszu. Historia, władza i komercja w przestrzeni
kultury popularnej, “Kultura popularna”, 2014, 3, s. 46-61; tekst wyróżniony nagrodą Redakcji
“Kultury Popularnej” .
Między sanatorium a parkiem rozrywki. Architektura najmłodszego polskiego uzdrowiska w
Uniejowie jako przestrzeń “ekonomii wrażeń”, w: B. Płonka-Syroka, A. Kaźmierczak, Kultura
uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku w konktekście europejskim, t. II, Wrocław 2013, s. 81-109.
Lata 2009-2013
Przestrzeń postkolonialna? Gmach Starostwa Powiatowego w Turku i nieurzeczywistnione
projekty przebudowy miasta z okresu okupacji hitlerowskiej na tle XX-wiecznej idei dzielnicy
zachodniej, „Konińskie Zeszyty Muzealne”, t. 8, 2013, s. 63-79.
Architekt Józef Chrzanowski. Przyczynek do studiów nad kulturą architektoniczną Kalisza
końca XIX wieku, „Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, z. 12, 2011.
s. 76-96.
Kościół parafialny w Dobrej na tle wybranych przykładów architektury sakralnej z przełomu
XIX i XX wieku w dawnej guberni kaliskiej, „Kronika Wielkopolski”, 2011, nr 2, s. 74-82.
Od biografistyki do wulgaryzacji. Czym jest malarstwo Fridy Kahlo w świetle jej
współczesnego mitu?, „Rerum Artis. Rocznik Studentów IHS-UW”, 2010, nr 5, s. 90-103.
Nieistniejący pałac Pułaskich w Grzymiszewie, „Kronika Wielkopolski”, 2009, nr 3, s. 101107.
REDAKCJA OPRACOWAŃ POPULARNONAUKOWYCH
Historie równoległe. Andrzej Kreutz Majewski i Kościelec Kreutzów. Materiały z sesji
popularnonaukowej zorganizowanej przez Zespół Szkół Plastycznych w Kole w pałacu w
Kościelcu pow. kolski w dniu 27 marca 2017 roku, Kościelec k. Koła 2017
Od rezydencji do pałacu sztuki: historie Kościelca Kolskiego. Materiały z sesji
popularnonaukowej zorganizowanej przez Zespół Szkół Plastycznych w Kole w pałacu w
Kościelcu pow. kolski w dniu 3 października 2016, Kościelec k. Koła 2016
ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE
Powrót Nieznanego: Andrzeja Kreutza Majewskiego związki z Kościelcem, w: Makary
Górzyński, red., Historie równoległe. Andrzej Kreutz Majewski i Kościelec Kreutzów.
Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Zespół Szkół Plastycznych w
Kole w pałacu w Kościelcu pow. Kolski w dniu 27. marca 2017 roku, Kościelec k. Koła 2017,
s. 26-31.
Architektura dla arystokratycznego sukcesu: projekt i kompozycja zespołu pałacowego
hrabiów Belzig von Kreutz z końca XIX wieku, w: Makary Górzyński, red., Od rezydencji do
pałacu sztuki: historie Kościelca Kolskiego. Materiały z sesji popularnonaukowej
zorganizowanej przez Zespół Szkół Plastycznych w Kole w pałacu w Kościelcu pow. kolski w
dniu 3 października 2016, Kościelec k. Koła 2016, s. 16-19.
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www.mgarchitecturehistorian.eu
www.uw.academia.edu/MakaryGorzynski
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Zob. https://www.rewitalizacjakalisz.pl/?p=4707
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