
Zabytki toruńskie młodszego pokolenia

Historyzm
toruński
XIX-XX wieku: 
architektura, 
miejsca  
i codzienność
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9Poniższy tekst ma za zadanie przedstawienie projektu funkcjonalno-

-przestrzennego rewaloryzacji obiektów pośredniego fortu piechoty 

nr XIV Twierdzy Toruń wraz z przyległymi terenami zielonymi i wod-

nymi. Tautologia zagadnienia skupia się przede wszystkim na przed-

stawieniu zgoła różnych i sprawiających wrażenie wykluczających 

się pomysłów zagospodarowania terenu fortecznego i obiektów 

fortecznych oraz udowodnieniu, iż potencjał ukryty w fortyfikacjach 

sprzyja wykorzystywaniu ich do różnorodnych funkcji kulturalnych, 

społecznych, turystycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych, sporto-

wych oraz biznesowych.

Pierwszy projekt fortu pośredniego piechoty powstał 20 paź-

dziernika 1888 roku. Rok później rozpoczęła się budowa. Krótko po 

skończeniu prac budowlanych, w lutym 1893 roku, wykonano opra-

cowanie przebudowy dwóch remiz artyleryjskich, które zostały wy-

posażone w wieżyczki obserwacji piechoty, z kopułami typu W.T.90. 

Plany projektowe zostały opracowane przez Komitet Inżynierski 

Generalnej Inspekcji Twierdz, zgodnie z zaleceniami Generalnego 

Inspektora Twierdz, generała Augusta von Stiehle. Fort XIV wybu-

dowano w celu wzmocnienia zewnętrznego pierścienia fortyfikacji, 

a dokładnie – dla wypełnienia luki w obronie między głównymi for-

tami artyleryjskimi: Fortem VI Winrich von Kniprode (obecnie Fort 

XIII Karol Kniaziewicz) oraz Fortem VII Herman von Salza (obecnie 

Fort XV Henryk Dąbrowski).

Fort XIV jako nowoczesny 
przykład interdyscyplinarnego 
zagospodarowania obiektów 
fortecznych oraz krajobrazu 
fortecznego

Marcin Sajdak 

Przemysław Gawęda
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Fort XIV należy do grupy trapezowych pośrednich fortów toruń-

skich i jest przykładem standardowego międzypolowego dzieła pie-

choty [il. 1]. Pierwotnie miał nr VIa i nosił nazwę Herman von Balk. 

Od 1920 roku zmieniono numerację i nazwę, na: numer XIV i Józef 

Dwernicki, a następnie Józef Bem. W centralnej części fortu znajdu-

je się jednokondygnacyjny blok koszarowy, wokół którego prowadzi 

droga wałowa. Z niej możliwy jest dostęp do pozostałych obiektów: 

prochowni, remiz artyleryjskich i schronu pogotowia. Blok koszarowy 

podzielono na 13 kazamat różnego przeznaczenia, takich jak: maga-

zyn kuchni, kuchnia, kantyna, sypialnie dowództwa i żołnierzy, ma-

gazyny, wartownia, łaźnia, latryna [il. 2]. Wejście do koszar znajduje 

się w środkowej części ściany czołowej, na lewo od broniącej mostu 

wartowni. Główną oś komunikacyjną stanowi korytarz biegnący przez 

całą długość bloku koszarowego, zakończony od południowego za-

chodu latryną i wejściem do prawej poterny, a od północnego wscho-

du nieistniejącym wejściem do magazynu kuchni oraz początkiem le-

wej poterny. Poza latryną każda z kazamat ma, wspólne z sąsiednim 

pomieszczeniem, wyjście labiryntowe prowadzące bezpośrednio na 

zewnątrz. Obie poterny prowadzą do dwukondygnacyjnych schronów 

pełniących funkcję remiz artyleryjskich, położonych po lewej i prawej 

stronie wału czołowego [il. 3]. Remizy zaopatrzone są w zachowane 

do dziś wieżyczki obserwacji piechoty, zakończone kopułami W.T.90. 

oraz wewnętrzne, dwuskrzydłowe drzwi pancerne. 

W centralnej części wału czołowego znajduje się niewielki schron 

pogotowia. Wejście doń prowadzi przez korytarz labiryntowy zakoń-

czony dwoma dwuskrzydłowymi drzwiami pancernymi, dalej prowa-

dzi do dwóch kazamat. W lewym i prawym wale barkowym zlokali-

Il. 1 

Widok Fortu XIV z góry 

od strony północnej

DeepDarkness
Przekreślenie

DeepDarkness
Wstawiony tekst
elewacji frontowej
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zowane zostały prochownie, każda ma po dwie kazamaty. Jedno 

z pomieszczeń, które pełniło funkcję magazynu prochu, ma otwory 

okienne z miejscem na lampę naftową, przy pomocy której bez-

piecznie można było oświetlić wnętrze. 

Czoło i barki fortu stanowi wał ziemny ze stanowiskami dla piecho-

ty i 6 lekkich dział kalibru 75 mm, rozdzielonymi pięcioma schronami 

z wyjściami na drogę wałową. Otaczająca fort mokra fosa, o szeroko-

ści 34 m, nie była broniona z kaponier lub kojca. Cała fosa otoczo-

na jest płotem parkanowym, wykonanym z kraty fortecznej, o łącznej 

Il. 2 

Blok koszarowy,  

stan obecny

Il. 3 

Schrony w wale 

czołowym – projekt

DeepDarkness
Przekreślenie

DeepDarkness
Wstawiony tekst
wcześniej wspomnianymilubwyżej wymienionymi
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długości około 795 m. Między ogrodzeniem i przeciwskarpą fosy bie-

gnie wąska droga straży, do której dostęp utrudniony był przez nieist-

niejące dziś zasieki, które rozstawione były na przedstoku. W ramach 

przygotowań do wojny, w latach 1913-1914, na stoku drogi krytej for-

tu, na przedłużeniu odcinka czołowego zbudowano betonowe schrony 

typu Heindrich, od których prowadzą prostopadłe do fosy rowy do-

biegowe do stanowisk piechoty na krawędzi przedstoku fortu.

Droga do fortu biegnie pod osłoną wału do bramy głównej. Wjazd 

do fortu odbywa się przez pięcioboczny dziedziniec ze schronem 

Il. 4 

Schron obrony wjazdu 

Fortu XIV, stan obecny

Il. 5 

Widok z góry  

od strony zachodniej
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obrony wjazdu osłonięty spłaszczonym wałem ziemnym i otoczony 

płotem parkanowym z kraty fortecznej o łącznej długości około 120 

m [il. 4]. Z dziedzińca droga prowadzi groblą do mostu nad fosą (do 

lat sześćdziesiątych XX w. przesuwno-uchylny) i następnie do bloku 

koszarowego. Wjazd na odcinku drogi przez groblę i most był obser-

wowany i broniony z usytuowanej na wprost wartowni ze strzelnicami 

obserwacyjno-strzeleckimi oraz z centralnie umieszczonej, większej 

strzelnicy kartaczownicy lub karabinu maszynowego. 

Początkowo załogę fortu stanowiło około trzystu żołnierzy – kom-

pania piechoty, obsługa dział na niskich lawetach kołowych i działka. 

Fort pozbawiony jest baterii skrzydłowych artylerii ciężkiego kalibru. 

W jego sąsiedztwie zbudowano ziemne baterie i schrony artylerzy-

stów. Na zapleczu fortu w linii jego lewego barku zbudowano podwój-

ną ziemną baterię dla sześciu i czterech dział 15 cm. Fort w okresie 

pokoju zajmowała okresowo załoga do ćwiczeń. Po wybuchu I wojny 

światowej załoga bezpieczeństwa liczyła pluton piechoty. W latach 

1920-1922 lewobrzeżne forty były wykorzystane do przetrzymywania 

żołnierzy rosyjskich (obóz internowanych nr 11 w Toruniu), Fort XIV 

był natomiast miejscem skoszarowania żołnierzy polskich z kompanii 

wartowniczej. W czasie II wojny światowej na terenie fortów utworzo-

no obóz jeniecki Stalag XX A; w Forcie XIV umiejscowiono wówczas 

szpital obozowy. Po II wojnie światowej obiekt przejęło wojsko i wy-

korzystywało jako magazyn, dokonując w pomieszczeniach nieznacz-

nych przeróbek, jak wybicie dwóch okien z przeznaczeniem na drzwi 

lub zamurowanie potern i niższych kondygnacji remiz artyleryjskich.

Fort XIV położony jest na południowo-wschodnich obrzeżach 

miasta – w lewobrzeżnej, mało zurbanizowanej części Torunia, nie-

daleko od dróg DK 91, S10 oraz A1, w odległości trzech kilometrów 

od centrum wytyczania pierścienia fortecznego (Brama Mostowa). 

Sąsiednie obiekty to: Fort XIII (artyleryjski, na zachód), znajdują-

cy się w odległości 1440 m, oraz Fort XV (artyleryjski, na północny 

wschód) – w odległości 950 m. Właścicielem Fortu XIV jest bydgoski 

Hotel City. Budowla jest bez przerwy nadzorowana, chętnie udostęp-

niana do zwiedzania i organizacji różnych imprez kulturalnych, edu-

kacyjnych i szkoleniowych

Doskonale zachowana konstrukcja, dobra obsługa komunika-

cyjna, sąsiedztwo nieuciążliwej i rozproszonej zabudowy wraz z licz-

nymi terenami zielonymi stanowią potencjał, który daje szansę na 

rewitalizację samego fortu, jak i aktywizację tej części miasta. Teren 

Fortu XIV wraz z okalającą go fosą oraz terenami zielonymi zajmu-

je powierzchnię około 10 ha [il. 5]. Rozległa działka pozwala na dość 

swobodne wprowadzenie różnych funkcji, które nie będą ze sobą ko-

lidować, a uzupełniać się, tworząc jeden spójny organizm.

Adaptacja dzieł fortecznych i wykorzystanie ich przede wszyst-

kim do szeroko pojętych aktywności rekreacyjno-turystycznych po-
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DeepDarkness
Przekreślenie

DeepDarkness
Przekreślenie

DeepDarkness
Wstawiony tekst
(do lat sześćdziesiątych XX w. przesuwno-uchylny)

DeepDarkness
Przekreślenie

DeepDarkness
Wstawiony tekst
również otoczonej płotem parkanowym z kraty fortecznej o łącznej długości około 800 m
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Il. 6 

Projektowane 

zagospodarowanie 

terenu – podział  

na strefy
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Il. 7 

Projekt budynku 

hotelowego, widok  

od strony fosy 

ciąga za sobą stworzenie nowych kubatur dla funkcji towarzyszących, 

takich jak administracja, noclegi, gastronomia, pomieszczenia tech-

niczne i sanitarne. Dla tych celów na całym terenie zlokalizowano 

nowe budynki, które nie dominują w historycznym krajobrazie. Pod 

względem zastosowanych rozwiązań architektoniczno-budowlanych 

dzielą się one na:

 � budynki ukryte całkowicie pod ziemią w sąsiedztwie przedstoków, 

wałów lub transzei,

 � budynki parterowe nawiązujące gabarytami i materiałami elewa-

cyjnymi do budynków z tzw. muru pruskiego,

 � budynek hotelowy o nowoczesnej architekturze, nawiązujący ma-

teriałami elewacyjnymi oraz kształtem do architektury fortecznej.

Projekt zakłada podzielenie terenu na 8 różnych stref, których 

funkcje wynikają z zastanych walorów historycznych i przyrodni-

czych oraz możliwości maksymalnego wykorzystania drzemiącego 

w nich potencjału [il. 6]:

 � strefa komunikacji kołowej – zlokalizowana w północnej części 

działki od strony historycznej drogi, prowadzącej do fortu. W tej 

części planuje się parking turystyczny dla samochodów, autobu-

sów i kamperów wraz z całym zapleczem socjalnym oraz dojazd 

do budynku hotelowo-administracyjnego.

 � strefa wejściowa – wykorzystany do tego celu jest dziedziniec 

wjazdowy, otoczony kratą forteczną wraz ze schronem obrony 

wjazdu, który stanowiłby bufor i wejście na cały teren. W tym 

miejscu planowany jest nowy budynek z muru pruskiego dla 

obsługi ruchu turystycznego (sprzedaż biletów, informacja, pa-
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miątki). Zlokalizowanie monitoringu i ochrony w schronie obrony 

wjazdu przywróciłoby mu historyczną funkcję wartowni.

 � strefa hotelowo-administracyjna (zewnętrzna) – teren stanowi 

rozwinięcie strefy komunikacji kołowej i umożliwia dojście piesze 

do hotelu oraz dojazd do podziemnej hali garażowej. Strefa połą-

czona jest także przejściem pieszym ze strefą wejściową poprzez 

jedną z dwóch furtek wypadowych w kracie fortecznej [il. 7].

 � strefa hotelowo-administracyjna (wewnętrzna) – teren na zachód 

od dziedzińca wjazdowego przeznaczony pod budynek hotelowo-

-administracyjny, który stanowić będzie główne zaplecze nocle-

gowe, gastronomiczne i noclegowe dla całego terenu. W hotelu 

planowanych jest około 120 miejsc noclegowych. Większość po-

koi ma ekspozycję południową z widokiem panoramicznym na 

cały teren fortu. W sąsiedztwie przewidziano miejsce dla pola na-

miotowego z pełnym węzłem sanitarnym. Bryła hotelu nawiązuje 

kształtem do bastionu, przykryta jest dachem zielonym, ściany 

przysypane są wałami ziemnymi. Powyższe rozwiązania oraz lo-

kalizacja na gęsto zalesionym terenie sprzyjają ukryciu budynku 

i minimalizowaniu jego dominacji w przestrzeni. Parter jest ob-

niżony w terenie, przez co dojście – w formie łamanej transzei – 

potęguje forteczny charakter zamierzenia projektowego [il. 8].

 � strefa rekreacji ruchowej – znajduje się w południowej zalesionej 

części działki, wokół fosy na tzw. przedpolu fortecznym. Teren 

w zamyśle, z racji jego przyrodniczej specyfiki, będzie przezna-

czony na wszelkiego rodzaju aktywności ruchowe, jak gry tere-

nowe, gry strzeleckie ASG (Air Soft Gun), siłownie, place zabaw. 

We wschodniej części znajdzie się park linowy, rozpięty częścio-

Il. 8 

Projekt budynku 

hotelowego, widok  

od strony wejścia
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wo nad fosą. Do obsługi tej strefy przewidziano jeden budynek 

z muru pruskiego oraz dwa podziemne, będące zapleczem dla 

gier strzeleckich.

 � strefa rekreacji wodnej – Fort XIV jako jedyny w Toruniu ma fosę 

wodną na pełnym obwodzie. Forteczny akwen, o szerokości 34 m, 

umożliwia wykorzystanie go na wiele sposobów. Wiosną i latem 

może zapełnić się łódkami, kajakami i rowerami wodnymi, zimą 

zaś łyżwiarzami. Zapleczem technicznym będą podziemne han-

gary i magazyny, projektowane w przedstoku wzdłuż kraty for-

tecznej.

 � strefa ekspozycji historycznych – północno-zachodnia część for-

tu ze względu na dobrą ekspozycję i otwarcia widokowe przezna-

czona jest na strefę typowo historyczną, z pełnym odtworzeniem 

wyglądu fortu z czasów jego powstania [il. 9]. Na ten cel plano-

wane jest wykorzystanie części bloku koszarowego (kuchni i ma-

gazynu kuchni), prochowni w lewym barku oraz poterny i lewego, 

dwukondygnacyjnego schronu remizy artyleryjskiej w wale czo-

łowym, części stoku z zasiekami oraz jednej z wartowni przedpo-

la. Obcowanie z historią możliwe byłoby na dwa sposoby: bierny 

i aktywny. Bierne poznawanie historii to zwiedzanie ekspozycji np. 

o historii Twierdzy Toruń i innych czasowych wystaw, związanych 

z fortecznymi tematami, zlokalizowanych w kazamatach. Aktyw-

ne zaś związane byłoby z uczestnictwem w wytaczaniu działa 

z remizy na wał, w wykonywaniu czynności związanych z odda-

niem strzał itp. W prochowni lewej możliwe będzie umieszczenie 

ekspozycji broni palnej wraz z możliwością wykorzystania jej pod-

czas musztry, z poznaniem tajników jej obsługi.
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Blok koszarowy  

– projekt
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 � strefa nauki i gier – kolejna część fortu, tj. 11 kazamat bloku 

koszarowego, prochownia prawego barku, poterna, prawy dwu-

kondygnacyjny schron remizy artyleryjskiej i schron pogotowia 

w wale czołowym przeznaczone będą na aktywności związane 

z nauką, zabawą i kulturą. Główna część bloku koszarowego (8 

kazamat) pełnić będzie funkcje dydaktyczno-naukowe, dla zajęć 

„nauka przez zabawę” dla dzieci i młodzieży. W pozostałej części 

bloku koszarowego znajdzie się miejsce na tzw. nocowanie survi-

valowe. Byłaby to szansa na przywrócenie chociaż częściowo 

pierwotnej funkcji pomieszczeń koszarowych: dwie kazamaty po-

nownie mogłyby być wykorzystane na noclegi grupowe w wojsko-

wym stylu, latryna zaś na węzeł sanitarny [il. 10]. Zwolennikom 

mocniejszych wrażeń proponowany będzie nocleg bez światła 

dziennego, w pokojach przygotowanych na niższej kondygnacji 

remizy artyleryjskiej. Pomysł na prawą prochownię oraz schron 

pogotowia to miejsce na gry multimedialne oraz małe salki ki-

nowe czy escape room (gra w której uczestnicy zostają zamknię-

ci na 60 minut w tematycznie przygotowanym pokoju zagadek 

z którego muszą się wydostać. Aby tak się stało, należy rozwią-

zać przygotowane wcześniej zagadki). Powyższe funkcje będą mo-

gły być częścią oferty hotelowej, ale także służyć do indywidual-

nego wykorzystania. Wspomnieć należy również o zaplanowanej 

dla tego terenu ofercie kulturalno-rozrywkowej, której zapleczem 

będzie pływająca po fosie scena oraz widownia na stoku wału 

czołowego, z węzłem sanitarno-technicznym zlokalizowanym bez-

pośrednio pod nią. Zaplecze dla sceny znajdować się będzie po 

Il. 10 

Blok koszarowy  

– nocowanie  

w kazamacie
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przeciwległej stronie fosy w nowych, podziemnych budynkach, do 

których będzie możliwy dojazd samochodów dostawczych. Doj-

ście do widowni będzie prowadziło z majdanu poprzez nowocze-

sną poternę, przebijającą się przez wał czołowy.

Przyczynkiem, mianownikiem, wspólnym tłem i pomostem dla 

powyższych działań jest nowa przestrzeń i funkcja wykreowana przez 

nowoczesną architekturę, zatopioną w historii pruskiego dzieła for-

tecznego – pośredniego fortu piechoty nr XIV.

Relacje przestrzenne między ukształtowaniem terenu forteczne-

go, istniejącymi tu obiektami oraz nowymi rozwiązaniami architekto-

nicznymi umożliwią dostosowanie całego terenu dla osób niepełno-

sprawnych. Wprowadzenie nowych budynków, które mają za zadanie 

przejęcie funkcji potrzebnych do obsługi rewaloryzacji fortu, ale jed-

nocześnie mało pożądanych w zabytkowych wnętrzach fortecznych, 

chociażby z powodu trudności adaptacji ze względu na przepisy bu-

dowlane, pomaga maksymalnie wykorzystać potencjał i walor forty-

fikacji, nie ingerując w ich historyczną autentyczność.

Fort XIV jako jedyny przykład tego typu fortu piechoty w naszym 

kraju wraz z jego bardzo dobrym stanem zachowania ma szansę 

stać się, po pierwsze: atrakcyjnym miejscem na aktywne spędzenie 

czasu dla ludzi o zgoła różnych zainteresowaniach i upodobaniach, 

po drugie: ważnym ośrodkiem aktywizacji lokalnej społeczności o za-

sięgu ponadlokalnym, po trzecie: żywym zabytkiem, pozwalającym 

w ciekawy sposób poznać dziewiętnastowieczne fortyfikacje. Inicja-

torem pomysłu stworzenia nowej koncepcji funkcjonowania zabyt-

kowego Fortu XIV jest Katarzyna Kozieł z firmy APRO Investment 

Sp. z o.o. Toruń, przy pełnej akceptacji i udziale właściciela terenu, tj. 

Spółki Hotel City Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
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Katarzyna Kluczwajd, Historyzm w sztuce  

i postawach oraz historyczno-czaso-zużycie (s. 5–11)

1 Wojciech Januszewski, Powracający problem 

ornamentu – elementy teorii dekoracji 

w architekturze współczesnej, Czasopismo 

techniczne, z. 15. Architektura, z. 5–A/2/2012, 

s. 234–239 , za: Internet, https://suw.biblos.

pk.edu.pl/resources/i4/i4/i2/i6/i9/r44269/

JanuszewskiW_PowracajacyProblem.pdf,  

dostęp 28.06.2016. 

2 Joanna Kucharzewska, Architektura 

i urbanistyka Torunia w latach 1871–1920, 

Warszawa 2004.

3 Wystawa Places of Origin: Polish Graphic Design 

in Context, 11–13 marca 2016 roku. To działanie, 

które ma na celu m.in. wzmacnianie wizerunku 

polskiego designu na świecie. Zob. Internet, 

http://culture.pl/pl/wydarzenie/places-of-origin-

polski-design-w-reykjavikum, dostęp 28.06.2016.

4 Prawa autorskie w odniesieniu do starych zdjęć, 

pocztówek; autor dzieła – właściciel przedmiotu 

utrwalającego dzieło itd.: Internet, http://

mojafirma.infor.pl/prawo-autorskie/abc-praw-

autorskich/691707,Starych-fotografii-czar.html; 

http://blog.janicki-kancelaria.pl/2015/09/5/czar-

starych-zdjec-czyli-rzecz-o-prawie-autorskim-

do-starych-fotografii, dostęp 20.07.2016.

5 Zob. Marcin Wilkowski, Znaczenie otwartego 

dostępu dla sektora instytucji dziedzictwa 

(raport Smithsonian Institute), za: Internet, 

http://historiaimedia.org/2016/03/17/znaczenie-

otwartego-dostepu-dla-sektora-instytucji-

dziedzictwa-raport-smithsonian-institute/, dostęp 

20.06.2016; także: Wojciech Kowalik, Jagoda 

Komusińska, Jan Strycharz, Łukasz Maźnica, 

Udostępnianie zdigitalizowanych zasobów 

kultury w Internecie. Użyteczność – dostępność 

– praktyki, za: ekultura, Internet, http://ekultura.

org/project/udostepnianie-zdigitalizowanych-

zasobow-kultury-w-internecie-uzytecznosc-

dostepnosc-praktyki/, dostęp 12.07.2016. 

Krzysztof Stefański, Historyzm, czyli „marzenie 

o szczęściu” (s. 15–29)

1 W tekście pomijamy występujące we 

wcześniejszych epokach „historyzmy” (na ten 

temat m. in. Johann Apfelthaler, Spätgotischer 

Historismus an Beispielen österreichischer 

Kirchenbauten, Kunsthistoriker, 1, 1984, s. 30–31; 

Tadeusz Chrzanowski, „Neogotyk około 1600”  

– próba interpretacji zjawiska, w: Sztuka około 

roku 1600, red. Teresa Hrankowska, Warszawa 

1974, s. 75–112; Wolfgang Götz, Historismus – 

Phasen. Möglichkeiten und Motivationen,  

Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte, 38, 1985,  

s. 151–175), jak i współczesny „historyzm” związany 

z nurtem postmodernistycznym (por. Charles A. 

Jencks, Architektura postmodernistyczna, wyd. 4,  

przejrzane i rozszerzone, tłum. B. Gadomska, 

Warszawa 1987, s. 81–103).

2 Na ten temat bogata literatura, w piśmiennictwie 

polskim m. in.: Piotr Krakowski: Z zagadnień 

architektury XIX wieku. Historyzm i eklektyzm 

w: Sztuka 2 połowy XIX wieku, red. Teresa 

Hrankowska, Warszawa 1973, s. 23–36; Teoretyczne 

podstawy architektury wieku XIX, Kraków 

1979; Zofia Ostrowska-Kębłowska, Historyzm 

w architekturze XIX wieku (próby wyjaśniania), w: 

Interpretacja dzieła sztuki, red. Janusz Kębłowski, 

Warszawa-Poznań 1976, s. 77–108; Witold 

Krassowski, Architektura XIX wieku w: Sztuka 

XIX wieku w Polsce. Naród – miasto, red. Halina 

Lisińska, Warszawa 1979, s. 59–68; Tadeusz Stefan 

Jaroszewski, Od klasycyzmu do nowoczesności, 

Warszawa 1996; Marek Zgórniak: Wokół 

neorenesansu w architekturze XIX wieku, Kraków 

1987; tenże, Wokół neorenesansu w architekturze 

XIX wieku, Kraków 2013; Wojciech Bałus, Zjawisko 

historyzmu w architekturze XIX wieku. Próba opisu, 

Dzieła i Interpretacje, 1995, 3, s. 69–85.

3 Historismus und bildende Kunst. Vorträge und 

Diskussion im Oktober 1963 in München und 

Schloss Anif, red. Ludwig Grote, München 1965. 



227

4 Sztuka 2 połowy..., jak w przyp. 2.

5  Hans Gerhard Evers, Vom Historismus zum 

Funktionalismus. Über den Wahn vom totalen 

Kunststil, w: Historismus…, jak w przyp. 3, s. 33.

6  P. Krakowski, Z zagadnień..., jak w przyp. 2, s. 30.

7  P. Krakowski, Teoretyczne podstawy..., jak 

w przyp. 2, s. 49; W. Krassowski, Aestetyczna 

ozdoba w architekturze 2 poł. XIX wieku, w: 

Sztuka 2 połowy..., jak w przyp. 2, s. 137 nn; 

Umberto Eco, Pejzaż semiotyczny, Warszawa 

1972, s. 122 nn.

8  W. Krassowski, Aestetyczna ozdoba..., jak w przyp. 7.

9  Nikolaus Pevsner, A History of Building Types, 

Princeton 1976.

10 Józef Lepiarczyk, Z problematyki kompozycji 

urbanistycznej 2 poł. XIX wieku (Paryż i Wiedeń) 

w: Sztuka 2 połowy..., jak w przyp. 2, s. 37–49; 

Donald J. Olsen: The Growth of Victorian 

London, London 1976; The city as a work of art: 

London-Paris-Vienna, New Haven 1986.

11  Mikołaj Tołwiński, Urbanistyka. Budowa miasta 

współczesnego, Warszawa 1948, s. 26–32.

12 Sigfried Giedion, Przestrzeń, czas i architektura. 

Narodziny nowej tradycji, tłum. J. Olkiewicz, 

Warszawa 1968, s. 191–320; Józef A. Mrozek, 

Architektura rewolucji przemysłowej w: Sztuka 

świata, red. Anna Lewicka-Morawska, t. 8, 

Warszawa 1994, s. 183–203.

13 Hermann Fillitz, Der Traum vom Glück. Das 

Phänomen des europäischen Historismus w: Der 

Traum vom Glück. Die Kunst des Historismus in 

Europa. Katalog von Ausstellung im Künstlerhaus 

und der Akademie der Bildene Künste in Wien, 

red. Hermann Fillitz, Werner Telesko, Wien-

München 1996, s. 15–26.

14 Krzysztof Stefański, Koniec „marzenia o szczęściu” 

– wnętrza pałacu Karola Poznańskiego jako wyraz 

schyłku epoki w: W fabryce, salonie, teatrze 

i kawiarni – łódzkie wnętrza XIX i XX wieku (Sztuka 

w Łodzi, t. 5), red. zespół, Łódź 2008, s. 61–76.

15 Na ten temat bogata literatura, m. in. 

Renate Wagner-Rieger, Wiens Architektur im 

19. Jahrhundert, Wien 1970; seria Die wiener 

Ringstrasse. Bild einer Epoche, hrsg. v. Renate 

Wagner-Rieger (9 tomów z lat 1969–1978).

16 Georg Germann, Neugotik. Geschichte ihrer 

Architekturtheorie, Stuttgart 1974; Agnieszka 

Zabłocka-Kos, Sztuka – wiara – uczucie. Alexis 

Langer – śląski architekt neogotyku, Wrocław 1996, 

s. 208–215; K. Stefański, Renesans chrześcijaństwa 

a rozwój architektury neogotyckiej w XIX wieku,  

w: Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka. 

Język. Piśmiennictwo. Sztuki plastyczne. Obyczaje, 

red. Anetta Ceglińska, Zdzisława Staszewska, t. 2, 

Łódź 2001, s. 103–115.

17 Der Kölner Dom im Jahrhundert seiner 

Vollendung, red. Hugo Borger, t. 1–3, Köln 1980; 

Religion, Kunst, Vaterland. Der Kölner Dom im 19. 

Jahrhundert, red. Otto Dann, Köln 1983.

18 Harold Hammer-Schenk, Die Architektur der 

Synagoge von 1780 bis 1933, w: Die Architektur 

der Synagoge, Katalog zur Ausstellung Deutsches 

Architekturmuseum Frankfurt am Main, red. 

Hans-Peter Schwartz, Stuttgart 1988, s. 239.

19 Eleonora Bergman, Nurt mauretański  

w architekturze synagog Europy Środkowo-

Wschodniej w XIX i na początku XX wieku, 

Warszawa 2004.

20 K. Stefański, Między Wschodem a Zachodem. 

Uwarunkowania wyboru formy architektonicznej 

w budownictwie synagogalnym XIX wieku, w: 

Eklektyzm i eklektyzmy, red. Jadwiga Szewczyk, 

Łódź 1993, s. 21–29.

21 Pierre Genée, Wiener Synagogen, Wien 1987.

22 David H. Pinkney, Napoleon III and the 

Rebuilding of Paris, New Jersey 1958; Marc 

Gaillard, Paris sous le Second Empire. Au temps 

de Charles Baudelaire, Étrépilly 2003.

23 Roger Dixon, Stefan Muthesius, Victorian 

Architecture, London 2008.

24 Julius Posener, Berlin auf dem Weg zu einer 

neuen Architektur. Das Zeitalter Wilhelm II, 

München 1979.

25 K. Stefański, „Trzeci Rzym” – nowe oblicze 

Wiecznego Miasta (1871–1914), w: Polis – Urbs – 

Metropolis, red. Lechosław Lameński, Elżbieta 

Błotnicka-Mazur, Warszawa 2011, s. 243–258.

26 Por. K. Stefański, Architektura XIX wieku na 

ziemiach polskich, Warszawa 2005, s. 14–15.

27 Krzysztof Kazimierz Pawłowski, Narodziny 
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miasta nowoczesnego, w: Sztuka 2 połowy..., jak 

w przyp. 2, s. 51–61; Krzysztof Biskup, Jerzy 

Stankiewicz, Miasto-twierdza – przemiany 

obrazu architektonicznego w XIX wieku w:  

Sztuka XIX wieku..., jak w przyp. 2, s. 233–249.

28 K. Stefański, Case Study of Łódź: A Periphery in 

the Center of Europe, Centropa. A Journal of 

Central European Architecture and Related Arts, 

1, 2002, s.47–58.

29 K. K. Pawłowski, Narodziny miasta..., jak w przyp. 

27, s. 61–78; Jurij Biriulow, Lwów. Ilustrowany 

przewodnik, Lwów – Wrocław 2001, s. 68–11.

30 K. Stefański, Główne nurty w architekturze 

sakralnej Galicji przełomu XIX i XX wieku, Zeszyty 

Naukowe Politechniki Łódzkiej, 47, 1996, s. 97–100.

31 Irena Popławska, Trzy pałace rodziny łódzkich 

przemysłowców, Kwartalnik Architektury  

i Urbanistyki, 1, 1980, s. 54–61; K. Stefański, Pałace 

rodziny Poznańskich i ich twórcy, w: Imperium 

rodziny Poznańskich. Przywrócone dziedzictwo 

czasu i miejsca, red. Maja Jakóbczyk, Katarzyna 

Kuropatwa-Pik, Cezary Pawlak, Łódź 2012, s. 67–90.

Józef Tarnowski, O historyzmie i jego historycznych 

wrogach (s. 33–47)

1 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wykłady 

o estetyce, t. 2, Warszawa 1966, s. 288.

2 Johann Georg Kohl, Travels in Scotland, London 

1849, s. 25.

3 William Vose Pickett Pickett, New system of 

architecture founded on the forms of nature and 

developing the properties of metals by which 

a higher order of bauty, London 1845, s. 108.

4 Andrzej Rottermund, Jean-Nicolas-Louis Durand 

a polska architektura 1 połowy XIX wieku, 

Wrocław 1990, s. 32.

5  John Claudius Loudon, An Encyclopædia of 

Cottage, Farm, and Villa Architecture and 

Furniture, London 1836, s. 1124.

6  Franciszek Ksawery Giżycki, O przyozdabianiu 

siedzib wiejskich, t. 3, Warszawa 1829, s. 55–57.

7  Piotr Krakowski, Teoretyczne podstawy 

architektury wieku XIX, Warszawa 1979, s. 

19; Zenon Pałat, Zespół pałacowy książąt 

Radziwiłłów w Antoninie, Kalisz 2011, s. 56.

8  Irma Kozina, Aspekty stosowania pojęcia 

„historyzm” w badaniach nad architekturą 

niemiecką XIX wieku, Rocznik Historii Sztuki, 23, 

1997, s. 141–170, s. 166.

9  P. Krakowski, Teoretyczne podstawy…, jak 

w przyp. 7, s. 42.

10 Słowo „historyzm” nie było jeszcze wtedy w użyciu, 

natomiast słowo „eklektyzm” było mocno 

zakorzenione, albowiem należy ono do spuścizny 

antycznej retoryki. W XIX w. spopularyzował je 

w filozofii Victor Cousin, o którego poglądach 

polski czytelnik mógł się dowiedzieć już w 1843 

roku, z numeru 179 Gazety Warszawskiej.

11 Karol Matuszewski, O architekturze u obcych 

i u nas, Biblioteka Warszawska, 3, 1881, s. 75–93, 

s. 90–91.

12 Peter Haiko, Otto Wagner – sein vielbändiges 

Oeuvre und seine Visitenkarte, w: Otto Wagner. 

Wiedeń – architektura około 1900, Wien – 

Architektur 1900, red. Jacek Purchla, Kraków 

2000, s. 39–78, s. 39.

13 Otto Wagner, Moderne Architektur. Seinen 

Schülern ein Führer auf diesem Kunstgebiete, 

Wien 1896, s. 37.

14 Jan Zawiejski, Najnowsze prądy w architekturze 

i wpływ ich na szkołę, Architekt, 9, 1900,  

s. 141–143, s. 142.

15 Edgar Kováts, Zasady architektury nowoczesnej, 

Architekt, 4, 1902, s. 41–46, s. 46.

16 Hermann Muthesius, Kunstgewerbe und 

Architektur, Jena 1907, s. 107.

17 Wśród założycieli Deutsche Werkbund oprócz 

Muthesiusa byli architekci Peter Behrens, 

Richard Riemerschmid i Heinrich Tessenow oraz 

grupa przemysłowców.

18 Jerzy Warchałowski, Przedmowa, w: Herman 

Muthesius, Sztuka stosowana i architektura, 

tłum. J. Warchałowski, Kraków 1909, s. VI.

19 Aczkolwiek dach płaski jest tylko od strony 

ogrodu, natomiast od strony ulicy ma formę 

półkrążynową.

20 Wolfgang Welsch, Nasza postmodernistyczna 

moderna, Warszawa 1998, s. 129.
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21 Owych 5 zasad architektury nowoczesnej to: 

słupy nośne, otwarty plan, wolna fasada,  

okna pasmowe i taras dachowy.

22 Łukasz Heyman, Nowy Żoliborz 1918–1939. 

Architektura – urbanistyka. Wrocław 1976, s. 66–74.

23 Nikolaus Pevsner, An Outline of European 

Architecture, London 1973, s. 446.

24 Charles Jencks, The Language of Post-modern 

Architecture, London 1977, s. 9.

25 Głównym urbanistą i architektem Poundbury był 

Leon Krier, a protektorem książę Karol, miasto 

budowane jest od roku 1993. Andreas Papadakis, 

Classical Modern Architecture, Paris 1997,  

s. 188–195.

26 Prekursorską rolę odegrała rozpoczęta w 1983 

roku odbudowa starówki elbląskiej, kierowana 

przez Szczepana Bauma i Ryszarda Semkę pod 

patronatem Wojewódzkiej Konserwator Zabytków 

Marii Lubockiej-Hoffman. Szczepan Baum, 

Ryszard Semka, Odbudowa starego miasta 

w Elblągu, bd., s. 6 (opracowanie niepublikowane, 

udostępnione mi przez Ryszarda Semkę).

Bożena Zimnowoda-Krajewska, Architektura bloku 

zabudowy czynszowej z przełomu XIX i XX wieku 

przy ulicy Warszawskiej w Toruniu (s. 51–69)

1  Magdalena Niedzielska, Życie polityczne 

i kulturalne Torunia (1815–1914), w: Historia 

Torunia, red. Marian Biskup, t. III, cz. 1, Toruń 

2003, s. 220–382, s. 228.

2 Jan Salm, Przemiany przestrzenne pruskiego 

Torunia (1815–1914), w: Historia Torunia, jak 

w przyp. 1, s. 84–92, s. 89.

3 Bożena Zimnowoda-Krajewska, Blok zabudowy 

mieszkaniowej przy ulicy Warszawskiej w Toruniu 

na tle budownictwa czynszowego XIX/XX wieku, 

praca doktorska napisana pod kierunkiem Jana 

Tajchmana, UMK, Toruń 2005, kps, s. 290.

4 Stadt Thorn. Bericht über einige Verwaltungs-

Angelegenheiten der Stadtgemeinde Thorn  

aus der Zeit vom 1. April 1881 bis 1. April 1891, 

Thorn 1891, s. 37.

5 Archiwum Państwowe w Toruniu, sygn. AmT-C 

7322, k. 37a.

6 Wohnhäuser in Thorn, Zentralblatt der 

Bauvwerwaltung, 47, 1897, s. 529–531; por.: B. 

Zimnowoda-Krajewska, Blok zabudowy…,  

jak w przyp. 3, s. 182.

7 B. Zimnowoda-Krajewska, Blok zabudowy…,  

jak w przyp. 3, s. 188–189.

8 Tamże, s. 193.

9 Wohnhäuser in Thorn, jak w przyp. 6, s. 529.

10 Zjawisko wykonywania projektów domów 

czynszowych przez mistrzów budowlanych było 

powszechne, z jednej strony uzasadnione niższymi 

kosztami oraz bogatym czasopiśmiennictwem 

i podręcznikami architektonicznymi, z drugiej 

zaś krytykowane z powodu licznych błędów 

w rozplanowaniu i wykorzystaniu przestrzeni  

– por.: Albert Gessner, Das Deutsche Miethaus, 

München 1909, s. 12–40.

11 B. Zimnowoda-Krajewska, Blok zabudowy…,  

jak w przyp. 3, s. 209.

12 Wohnhäuser in Thorn, jak w przyp. 6, s. 529–530.

13 B. Zimnowoda-Krajewska, Blok zabudowy…,  

jak w przyp. 3, s. 291–292.

14 Das Handbuch des Bautechnikers, t. 17:  

Hans Issel, Entwerfen der Fassade, Leipzig 1907, 

s. 230–237.

15 Tamże, s. 232–236.

16 Piotr Krakowski, Fasada dziewiętnastowieczna.  

Ze studiów nad architekturą wieku XIX, Warszawa 

– Kraków 1981, s. 90–91.

17 Bertrand Janiszewski, Das alte Hansa-Viertel in  

Berlin. Gestalt und Menschen, Berlin 2000, s. 37–38.

18 Wohnhäuser in Thorn…, jak w przyp. 6, s. 529–531.

19 Tamże, s. 529.

20 B. Zimnowoda-Krajewska, Blok zabudowy…,  

jak w przyp. 3, s. 285–286.

21 Tamże, s. 289.

Joanna Kucharzewska, Franz Zährer – toruński 

kupiec i inwestor budowlany (s. 73–91)

1  Sklepy były bardziej powszechne, np. w kamienicy 

przy ul. Piekary 29; wyszynk i restauracja np. 

przy ul. Mostowej 14, por. Joanna Kucharzewska, 
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Elżbieta Rogozińska, Badania architektoniczne 

kamienicy przy ul. Piekary 29 w Toruniu, Toruń 

2014, kps, Archiwum Miejskiego Konserwatora 

Zabytków w Toruniu; Joanna Kucharzewska, Pałac 

Fengerów przy ul. Mostowej w Toruniu w świetle 

nowych badań zabytkoznawczo-konserwatorskich, 

w: Stare i nowe dziedzictwo Torunia, red. Juliusz 

Raczkowski, (Studia i Materiały z Dziedzictwa 

Kulturowego Torunia i Regionu, t. 1), Toruń 2013, 

s. 176–190.

2 Joanna Kucharzewska, Historia rodziny Weese – 

fabrykantów toruńskich pierników i jej inwestycje 

budowlane, Toruń 2016 (w druku).

3 Jan Tajchman, Kamienica Pod Gwiazdą w Toruniu 

i jej problematyka konserwatorska, Acta 

Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo 

i Konserwatorstwo, 25, 1994, s. 189–216, s. 202; 

J.M.Wendisch był właścicielem kamienicy przy ul. 

Piekary 29 – Joanna Kucharzewska, Znaczenie 

zintegrowanych elementów sztuki i techniki 

w badaniach architektonicznych na przykładzie 

kamienicy przy ul. Piekary 29 w Toruniu, w: 

Integracja sztuki i techniki w architekturze 

i urbanistyce, red. Grzegorz Rzepecki, t. 2, 

Bydgoszcz 2014, s. 247–263.

4 J. Kucharzewska, Pałac Fengerów..., jak w przyp. 1, 

s. 190.

5 Joanna Kucharzewska, Piotr Dąbrowski, 

Rozwarstwienia chronologiczne murów 

budynku spichlerza przy ul. Podmurnej 13 

w Toruniu, Toruń 2009, kps, Archiwum Miejskiego 

Konserwatora Zabytków w Toruniu.

6 Joanna Kucharzewska, Karta ewidencji zabytków 

architektury i budownictwa kamienicy przy 

ul. Św. Ducha 1, Toruń 2013, kps, Archiwum 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu.

7 Projekt adaptacji parteru kamienicy przy ul. 

Ducha Św. 3 na kawiarnię wykonał Jan Tajchman. 

8 Archiwum Państwowe w Toruniu, Akta miasta 

Torunia, sygn. C 18233, k. 148.

9 Anna Zährer, z domu Lange (ur. 9 marca 1862 

roku w Bydgoszczy, zm. 24 maja 1926 roku 

w Toruniu); tamże, k. 148.

10 Elle (ur. 3 sierpnia 1885 roku w Toruniu) 20 

marca 1919 roku wyszła za mąż za kupca 

Waltera Zückera; Fride (ur. 3 sierpnia 1885 

roku w Toruniu) wyszła za mąż za kupca Franza 

Kaltermanna; Marta Elisabeth (ur. 22 lutego 

1889 w Toruniu), mieszkała przy ul. Ducha 

Św. 3; Hans Ludwig Franz (ur. 8 marca 1891 

w Toruniu, zm. 27 lutego 1915 roku); Lotte (ur. 

26 lipca 1900), mieszkała przy ul. Ducha Św. 3. 

W archiwaliach odnotowane są 2 krótkie wyjazdy 

Lotte do Kudowy w 1919 roku i do Gdańska 

w 1921 roku. Tamże, k. 148.

11 Tamże, sygn. F 218, k. 5.

12 Na mapie Torunia z 1816 roku działka określana 

jest już jako pustostan (w legendzie mapy jako 

Wüste Baustelen), Atlas historyczny miast 

polskich, red. Antoni Czacharowski, z. 2, Toruń, 

Toruń 1995, mapy nr 1, 10.

13 Archiwum Państwowe w Toruniu, Akta miasta 

Torunia, sygn. G 613, k. 4.

14 W czerwcu 1889 roku Franz Zährer złożył 

w Urzędzie Policji Budowlanej wniosek 

o pozwolenie na wybudowanie studni na tyłach 

działki ze spichlerzem – tj. na podwórzu,  

do którego wjazd znajdował się od strony ul. 

Rabiańskiej. Studnia miała być wykonana z cegły, 

o głębokości 5 m i średnicy 1,25 m; Archiwum 

Państwowe w Toruniu, Akta miasta Torunia, sygn. 

G 613, k. 9; por. też J. Kucharzewska, Kwerenda 

archiwalna dla budynku przy ul. Ducha Św. 3 

w Toruniu, Toruń 2014, kps, Archiwum Miejskiego 

Konserwatora Zabytków w Toruniu.

15 Archiwum Państwowe w Toruniu, Akta miasta 

Torunia, sygn. F 218, k. 50.

16 Tamże, sygn. F 218, k. 55.

17 Tamże, sygn. G 613, k. 22.

18 Ul. Rabiańska od średniowiecza do końca XIX w.  

była podzielona na 2 odcinki o różnych 

nazwach – dłuższy fragment wschodni nosił 

nazwę Rabiansgasse, Rabensgasse, Arabengasse 

(ulegała ona drobnym modyfikacjom), zachodni 

zaś, z racji bliskości klasztoru Benedyktynek, 

nazywano Jungfergasse, czyli Panieńska – 

szerzej na ten temat zob. Krzysztof Mikulski, 

Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV 

do początku XVIII wieku, Toruń 1999, s. 334–335, 

341–342.
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19 Deutsches Zentralarchiv, Historische Abteilung II, 

Merseburg, Kart. Thorn III 5738.

20 Joanna Kucharzewska, Piotr Dąbrowski, 

Inwentaryzacja wyposażenia kamienicy przy 

ul. Mickiewicza 28 w Toruniu, Toruń 2008, vol. 

1–5, kps, Archiwum Miejskiego Konserwatora 

Zabytków w Toruniu.

21 Archiwum Państwowe w Toruniu, Akta miasta 

Torunia, sygn. G 2556.

22 Tamże, k. 22.

23 Tamże, k. 34.

24 Tamże, k. 38.

25 Gazeta Toruńska, 1909, nr 92, z dn. 24.04.1909, 

[b.s.]

26 Tamże.

27 Tamże.

28 Adressbuch Stadt Thorn, Podgorz und Mocker, 

sowie des Landkreises Thorn für das Jahr 1897, 

Thorn 1897, s. 1.

29 Tamże, s. 32, 35. Przykład takiego zabytkowego 

mebla do niedawna znajdował się jeszcze na 

wyposażeniu dawnego przytułku dla starców 

i kalek przy ul. Sienkiewicza 36.

30 Archiwum Państwowe w Toruniu, Akta miasta 

Torunia, sygn. F 218, k. 29.

31 Tamże, sygn. G 2556, k. 38.

32 Tamże, k. 70; J. Kucharzewska, P. Dąbrowski, 

Inwentaryzacja..., jak w przyp. 20, vol. 1, s. 5.

33 Archiwum Państwowe w Toruniu, Akta miasta 

Torunia, sygn. G 2556, k. 93.

34 Tamże, k. 117.

35 W listopadzie 1912 roku wprowadzono niewielkie 

poprawki w projekcie oficyny tylnej: przy 

elewacji wschodniej dostawiono murowaną 

klatkę schodową, prowadzącą na pierwsze piętro, 

w zachodniej części budynku zrezygnowano 

z zewnętrznych drewnianych schodów 

i zaprojektowano wewnętrzną zabiegową klatkę 

schodową. Tamże, k. 123.

36 Tamże, k. 184. W 1919 roku stajnie w oficynie 

tylnej zamieniono na garaże. 22 października 

1968 roku kamienicę przekształcono na 

Państwową Szkołę Muzyczną. W 1991 roku 

wschodnia część kamienicy (ul. Mickiewicza 28) 

została wpisana do Krajowego Rejestru Zabytków.
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37 J. Kucharzewska, P. Dąbrowski, Inwentaryzacja..., 

jak w przyp. 20; Elżbieta Rogozińska, Zuzanna 

Rozłucka, Dokumentacja badań konserwatorskich 

na obecność pierwotnego opracowania 

malarskiego – kamienica przy ul. Mickiewicza 28 

w Toruniu, Toruń 2013, kps, Archiwum Miejskiego 

Konserwatora Zabytków w Toruniu.

38 J. Kucharzewska, P. Dąbrowski, Inwentaryzacja..., 

jak w przyp. 20, vol. 3.

39 E. Rogozińska, Z. Rozłucka, Dokumentacja…,  

jak w przyp. 37, s. 25.

40 J. Kucharzewska, E. Rogozińska, Badania…,  

jak w przyp. 1.

41 E. Rogozińska, Z. Rozłucka, Dokumentacja…, 

jak w przyp. 37, s. 21.

42 J. Kucharzewska, P. Dąbrowski, Inwentaryzacja..., 

jak w przyp. 20, vol. 4.

43 Szczegółowe opisy detali architektonicznych 

w: J. Kucharzewska, P. Dąbrowski, Program 

konserwatorski remontu elewacji kamienicy przy 

ul. Mickiewicza 28 w Toruniu, Toruń 2010, kps, 

Archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytków 

w Toruniu.

44 Archiwum Państwowe w Toruniu, Akta miasta 

Torunia, sygn. F 218, k. 49 i n.

45 Młody Zährer popełnił samobójstwo, zob. przyp. 11.

46 Właścicielem kawiarni przez cały okres jej 

funkcjonowania był Stanisław Orzełkiewicz, zob. 

Szymon Spandowski, Duch kawiarni przy ul. 

Ducha św. ma szansę się uchować, Nowości 2013, 

z dn. 23.02.2013. 

47 Za fotografię mebla dziękuję Szymonowi 

Spandowskiemu.

48 Za informacje dotyczące adaptacji parteru 

kamienicy dziękuję Profesorowi Janowi 

Tajchmanowi. O kawiarni Pod Atlantem 

w kontekście strat Torunia w dziedzinie kultury 

i sztuki wspomina Cezary Lisowski, Wnętrza, 

których nie było, w: Toruński modernizm: 

architektura miasta 1920–1989, red. Katarzyna 

Kluczwajd, Michał Pszczółkowski, (Toruńskie 

zabytki młodszego pokolenia, t. 2), Toruń 2016,  

s. 179–207, s. 203–204.

49 Szyld ukryty był pod warstwą tynku na fryzie 

elewacji. Podczas adaptacji parteru w 2013 roku 
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zrezygnowano z wystroju stworzonego w latach 

siedemdziesiątych XX w. Zabytkowe meble 

trafiły do galerii Pro Arte w Toruniu, a później na 

aukcję. Tak zakończyła się – trwająca prawie 40 

lat – historia kultowego toruńskiego lokalu Pod 

Atlantem.

Szymon Spandowski, Anna Zglińska, Bydgoska 56 

była radością życia (s. 95–109)

1 Internet, https://www.facebook.com/POLISZ.

ARKITEKCZER/photos/a.244608968910253.49626.

244597968911353/600890683282078/?type=3& 

theater, dostęp 4.07.2016.

2 Internet, http://bydgoskie.blox.pl/2013/11/

Bydgoska-56-radosc-zycia-1.html, dostęp 

4.07.2016; zob. dyskusja na ten temat: 

Internet, https://www.facebook.com/

StowarzyszenieBydgoskiePrzedmiescie/

posts/578490222220507, dostęp 4.07.2016; 

Szymon Spandowski, Blok wchłonie kamienicę, 

Nowości, 2013, nr 267, z dn. 16.11.2013, s. 6.

3 Karta Wenecka (Międzynarodowa Karta 

Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc 

Zabytkowych) to dokument przyjęty w 1964 roku, 

precyzujący zasady ochrony zabytków, m.in. 

podkreślający wartość oryginalną substancji; 

Internet, http://www.icomos.org/charters/

venice_e.pdf, dostęp 10.09.2016.

4 Internet, https://www.change.org/p/prezydent-

miasta-torunia-powstrzyma%C4%87-

inwestycj%C4%99-przy-ul-bydgoska-56, dostęp 

4.07.2016. Stan budynku przed rozbiórką, 

w trakcie dewastacji: Internet, http://bydgoskie.

blox.pl/2008/02/BARDZO-LADNE-MIEJSCE-NA-

BLOK.html, dostęp 4.07.2016.

5 Apartamentowiec w Toruniu, za: Internet,  

http://www.bryla.pl/bryla/1,85300,14989054, 

Apartamentowiec_w_Toruniu_.html, dostęp 

28.08.2016. Kontrowersje po realizacji: Szymon 

Spandowski, Śmiała wizja kontra wartość 

oryginału. Dwugłos w sprawie kamienicy przy 

Bydgoskiej 56, Nowości, 2016, nr 43, z dn. 

22.02.2016, s. 7.

6 Joanna Kucharzewska, Architektura i urbanistyka 

Torunia w latach 1871–1920, Warszawa 2004, s. 93.

7 Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger für die Stadt 

Thorn pro 1866, Thorn 1866, s. 70.

8 Tamże.

9 Thorner Adress-Buch für das Jahr 1876, Thorn 

1876, s. 19.

10 Archiwum Państwowe w Toruniu, Akta miasta 

Torunia, sygn. G-297.

11 Slow design wywodzi się z ruchów Slow, które 

na całym świecie gromadzą alterglobalistów 

głoszących powrót do życia bliższego naturze, 

bez pośpiechu, czerpiącego z lokalnych 

tradycji. Slow design promuje projektowanie 

dla dobrostanu jednostek i społeczeństw oraz 

środowiska naturalnego poprzez wykorzystywanie 

m.in. lokalnych materiałów budowlanych oraz 

technologii. Najsłynniejszą odmianą ruchów Slow 

jest ruch Slow food, który powstał w opozycji 

do restauracji i jedzenia typu fast-food, 

sprzedawanych w sieciach typu McDonald. Za: 

Internet, Slow movement, https://en.wikipedia.org/

wiki/Slow_movement_(culture), dostęp 10.09.2016.

12 How to Make an Attractive City, za: Internet, 

https://www.youtube.com/watch?v=Hy4QjmKzF1c, 

dostęp 20.07.2016.

13 Zob. Awantura o planowane wieżowce w centrum, 

TVN Warszawa, Internet, http://tvnwarszawa.

tvn24.pl/informacje,news,awantura-o-planowane-

wiezowce-w-centrum,206304.html, dostęp. 

19.09.2016.

14 Anna Dudzińska, Dariusz Kortko, Albert 

Veiga, projektant Filharmonii Szczecińskiej: 

U was to się buduje!, Gazeta Wyborcza, z dn. 

24.04.2015, za: Internet, http://wyborcza.pl/

piatekekstra/1,144540,17805063,Albert_Veiga__

projektant_Filharmonii_Szczecinskiej_.html, 

dostęp 20.07.2016.

15 Thorner Presse, 1885, nr 120, z dn. 27.05.1885, 

s. 3. Lohmeyer był zwolennikiem kształcenia 

przyszłych rzemieślników i utworzenia instytutu 

edukacyjnego na ten cel, zob. Thorner Presse, 

1888, nr 61, z dn. 11.03.1888, s. 3. Wybrany 

ponownie na stanowisko nadmistrza cechu  

w 1890 roku, zob. Thorner Presse, 1890, nr 100, 
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z dn. 30.04.1890, s. 3. Był również członkiem 

Konservativer Verein w Toruniu, zob. Thorner 

Presse, 1888, nr 299, z dn. 20.12.1888, s. 5; 

członkiem Związku Szermierczego, zob. Thorner 

Presse, 1885, nr 45, z dn. 22.02.1885, s. 3.

16 Thorner Presse, 1890, nr 32, z dn. 7.02.1890, s. 3.

17 Thorner Presse, 1894, nr 248, z dn. 23.10.1894, s. 4.

18 Internet, http://www.burschenschaft-teutonia-

freiburg.de/%C3%BCber-uns/geschichte-der-

teutonia/, dostęp 20.08.2016.

19 Neil Taylor, Baltic Cities, Chalfont St. Peter 2008, 

s. 255.

20 Ludwig Luckemeyer, Lohmeyer Hans, Neue 

Deutsche Biographie, 15, 1987, s. 133.

21 Lebendig und plastisch erzählte Lohmeyer aus 

seinem Leben. 1881 in Thorn geboren, Sohn 

eines Fabrikanten, Urenkel des Huf- und 

Waffenschmieds Lohmeyer, der einst von 

Westfalen nach Königsberg ausgewandert 

war, verbrachte er eine wunderschöne 

Kindheit und Jugend im elterlichen Haus in 

der Bromberger Vorstadt, dicht am Stadtwald 

und in unmittelbarer Nähe der Weichsel, Das 

Ostpreussenblatt, 1968, nr 11, z dn. 16.03.1968, s. 5.

22 Ab dem Jahre 1919 wurde durch den 

Bürgermeister Hans Lohmeyer energische 

Schritte für eine weitere Begrünung der Stadt 

vorgenommen. Er holte den Architekten Ernst 

Schneider nach Königsberg und ernannte 

ihn zum Leiter der „Direktion der Parks und 

Gärten“. In dieser Zeit entstand entlang dem 

alten Festungsgürtel, der die Stadt umgab, der 

sogenannte „Grüne Gürtel der Stadt“.Im Jahre 

1928 verfügte Königsberg bereits über sechs 

Millionen Quadratmeter Grünflächen. Diese 

Grünflächen dienten zu diesem Zeitpunkt nicht 

nur der Bevölkerung zur Erholung, sondern 

stellten auch die “Grüne Lunge” der sich 

entwickelnden Industriestadt dar. Die Arbeiten 

an der Begrünung der Stadt wurden im Jahre 

1934 beende; Internet, http://kaliningrad-

domizil.ru/portal/information/kultur-and-sport/

parkanlagen-und-grten-in-kaliningrad---

geschichte-und-gegenwart, dostęp 20.08.2016.

23 Zob. przyp. 5.

24 Thorner Adress-Buch…, jak w przyp. 9, s. 84–87.

25 Archiwum Państwowe w Toruniu, jak w przyp. 10.

26 Archiwum Państwowe w Toruniu, Akta miasta 

Torunia, sygn. G-296.

27 Thorner Presse, 1895, nr 236, z dn. 2.10.1895, s. 6.

28 Aleksandra Kortas, Befestigte Kneipe. Toruńskie 

lokale gastronomiczne i hotele w XIX i na 

początku XX wieku w świetle ksiąg adresowych 

i lokalnej prasy, Toruń 2012, s. 154.

29 Thorner Presse, 1892, nr 200, z dn. 27.08.1892, 

s. 4. Liedertafel to rodzaj chórów męskich, 

szczególnie popularnych w Niemczech, 

polegający na śpiewaniu przy zastawionych 

stołach utworów o charakterze biesiadnym.

30 Thorner Presse, 1896, nr 187, z dn. 11.08.1896, s. 4.

31 Archiwum Państwowe w Toruniu, jak w przyp. 10.

32 Za udzielenie tych informacji dziękujemy prof. 

Magdalenie Niedzielskiej.

33 Adress-Buch der Stadt Thorn und deren 

Vorstädte für das Jahre 1900, Thorn 1900, s. 77.

34 Einwohnerbuch von Thorn und Umgebung 1919, 

Thorn 1919, s. 127.

35 Słowo Pomorskie, 1921, nr 136, z dn. 18.06.1921, s. 5.

36 Słowo Pomorskie, 1921, nr 146, z dn. 1.07.1921, s. 6.

37 Archiwum Państwowe w Toruniu, jak w przyp. 26.

38 Informacje z bazy danych toruńskich 

rzemieślników i przedsiębiorców dwudziestolecia 

międzywojennego, zebranej przez Bohdana 

Orłowskiego, udostępnione dzięki uprzejmości 

autora.

39 Archiwum Państwowe w Toruniu, jak w przyp. 23. 

40 Tadeusz Zakrzewski, Dzieje Zakładu Graficznego 

Sztuka w Toruniu 1920–1923, w: Dzieje Zakładu 

Graficznego Sztuka w Toruniu 1920–1923. Katalog 

wystawy, red. Agata Rissmann, Toruń 2001, s. 7–32.

41 Andrzej Tomaszewski, Smuga cienia, za: Internet, 

http://jmn.pl/obrazki/zygfryd/smuga_cienia.html, 

dostęp 20.08.2016.

42 Księga Pamiątkowa dziesięciolecia Pomorza,  

red. Kazimierz Esden-Tempski z zespołem,  

Toruń 1930, s. 1.

43 Cennik wiosenny 1936. B. Hozakowski, Toruń 1936, 

s. 54.

44 Archiwum Państwowe w Toruniu, jak w przyp. 10.

45 Tamże.
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46 Słowo Pomorskie, 1922, nr 4, z dn. 5.01.1922, s. 6. 

47 Archiwum Państwowe w Toruniu, jak w przyp. 10.

48 Tamże.

49 Tamże.

50 Tamże.

51 Zob. komentarze do artykułu, Szymon 

Spandowski, Wielka historia niewielkiego domu  

z Bydgoskiego Przedmieścia, Nowości, 2015,  

nr 275, z dn. 25.11.2015, s. 8.

Lidia Gerc, Architektura i dzieje budynku przy placu 

Rapackiego 1 w Toruniu, (s. 113–129)

1 Geneza banku centralnego wiąże się ściśle 

z pojawieniem się banknotu. Na przełomie 

XVII i XVIII w. w celu ułatwienia handlu zaczyna 

się kształtować praktyka stosowania kwitów 

depozytowych – wystawianych przez banki 

handlowe w zamian za zdeponowany kruszec bądź  

monety – do regulowania płatności między 

kupcami; Władysław Baka, Bankowość centralna. 

Funkcje, metody, organizacja, Warszawa 2001, 

s. 14.

2 Tadeusz Kotłowski, Niemcy 1890–1945. Dzieje 

państwa i społeczeństwa, Kraków 2008, s. 9.

3 Wilhelm Bismark, F. Gesetz des deutschen 

Reichs, betreffend die Ausprägung von 

Reichsgoldmünzen. Vom 4. December 1871, 

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 

1871, s. 64–66.

4 Das Haus am Werderschen Markt. Von der 

Reichsbank zum Auswärtigen Amt, red. Hans 

Wilderotter, Berlin 2000; Lidia Gerc, Główny 

Oddział Banku Rzeszy w Berlinie – od Hiziga do 

Hasaka [w oprac.].

5 Nikolaus Pevsner, A History of Building Types, 

Princeton 1976, s. 193–212.

6 N. Pevsner, A History…, jak w przyp. 5, s. 193.

7 Mayers Großes Taschenlexikon in 25 Bänden, t. 2, 

Aßla – Biem, Mannheim 2001, s.147.

8 Harry Tucker Easton, History and principles of 

banks and banking, London 1927; James William 

Gilbart, The history and principles of banking, 

London 1837, s. 1–11; Der Grosse Brockhaus, 

Erster Band A-Beo, Wiesbaden 1952, s.613.

9 Franz Fammler, Das moderne Bankhaus, Der 

Architekt. Wiener Monatshefte für Bauwesen und 

dekorative Kunst, 13, 1907, s. 13–53, s. 13.

10 Początkowo w Europie były 2 centra bankowe 

– jedno stanowiły miasta Północnych Włoch, 

drugie Flandria. Pierwszy bank powstał w Wenecji 

już w 1157 roku. Włosi rozwinęli nie tylko 

system bankowy, ale i księgowość, także we 

Włoszech powstała tzw. monte pietatis, bankowe 

instytucje kościelne: Wojciech Morawski, Zarys 

powszechnej historii pieniądza i bankowości, 

Warszawa 2002, s. 55.

11 Bank w Bydgoszczy powstał w latach 1863–1864 

(tzw. Normalprojekt Banku Pruskiego);  

we Wrocławiu w 1870 roku.

12 Lidia Gerc, Juliusz Habicht – architekt Banku 

Rzeszy, w: Studia z architektury nowoczesnej, 

red. Jerzy Malinowski, t. 1, Toruń 2000, s. 27–64.

13 Allgemeine Lexikon der Bildenden Künstler,  

red. Ulrich Thieme, Felix Becker, t. 15, Leipzig 

1922, s. 403.

14 Philip Nitze, Julius Habicht (Nekrolog), 

Zentralblatt der Bauverwaltung, 82, 1912, s. 525 nn.

15 Walter Curt Behrendt, Julius Habicht, Berliner 

Architekturwelt, 15, 1913, s. 387 nn.

16 Berliner Architektur-Welt, 13, 1911, s. 335.

17 Allgemeine Lexikon, jak w przyp. 13, s. 403; 

Berliner Architektur-Welt, 13, 1911, s. 306, il. 400, 

s. 4–8.

18 Budynek zachował się z wyjątkiem dachu, 

który odbudowano bez ozdobnych szczytów, 

przez co utracił swój dawny charakter. L. Gerc, 

Bank Rzeszy w Gdańsku – symbol finansowej 

prosperity miasta, w: Studia z architektury 

nowoczesnej, red. Jerzy Malinowski, Joanna 

Kucharzewska, t. 3, Toruń 2009, s. 113–144.

19 L. Gerc, Julius Habicht, jak w przyp. 12, s. 30 nn.

20 W trakcie realizacji odstąpiono od tego pomysłu 

i jako okładziny użyto tufu wulkanicznego.

21 Reinhard Uebrick, Thorner illustrier Führer, 

Danzig 1913, s. 101.

22 Według ówczesnej numeracji 116. Allgemeiner 

Wohnungs-Anzeiger für die Stadt Thorn pro 1869, 

red. J. Majorowski, Thorn 1869, s. 78.
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23 Za: Internet, http://zhsf.gesis.org/Parlamentarier 

Portal/biorabkr_db/biorabkr_db.php, dostęp 

2.08.2014.

24 Thorner Zeitung. Ostdeutsche Zeitung und 

Generalzeiger, 20, 1904, z dn. 20.01.1904.

25 Imię nieczytelne.

26 Thorner Presse, 96, 1906, z dn. 26.04.1906.

27 Margit Heinker, Die Architektur der Deutschen 

Reichsbank 1876–1918, München 1989, s. 147.

28 Zygmunt Kruszelnicki, Z dziejów architektury 

ziemi chełmińskiej w latach 1772–1920, Acta 

Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo 

i Konserwatorstwo, 7, 1979, 41–65, s. 63.

29 Dłuższe boki budynku mierzą 325 m, zaś krótsze 

192 m.

30 Thorner Presse, 96, 1906, z dn. 24.04.1906.

31 Księga adresowa miasta Torunia wraz 

z Podgórzem i powiatem Toruń wieś, Toruń 1923.

 Cezary Lisowski, Wnętrza, których nie było, w:  

Toruński modernizm. Architektura miasta 

1920–1989, red. Katarzyna Kluczwajd, Michał 

Pszczółkowski, (Zabytki toruńskie młodszego 

pokolenia, t. 2), Toruń 2016, s. 179–207, s. 

196. Autor zamieszcza także ilustrację sali 

operacyjnej  

po przeprowadzonych wówczas pracach.

32 Wypis z Księgi Wieczystej Torunia nr 2475 oraz 

z Księgi Wieczystej Akt Dawnych Torunia, Sąd 

Rejonowy w Toruniu.

33 Tamże.

Jakub Polak, Marcin Ceglarski, Wilhelmstadt dawniej 

i dziś. Słów kilka o adaptacji dawnych obiektów 

militarnych do współczesnych celów (s. 133–145)

1 Kazimierz Wajda, Gospodarka, rozwój 

przestrzenny i społeczeństwo Torunia w okresie 

budowy twierdzy fortowej w XIX wieku, w: 

Twierdza Toruń – stan badań i problematyka 

konserwatorska, Toruń 1997; Twierdze pruskie 

i niemieckie na północnych i zachodnich 

ziemiach Polski – stan badań i problematyka 

konserwatorska, red. Lech Narębski, Warszawa  

– Kraków 1998, s. 107.

2 Bożena Zimnowoda-Krajewska, Rola funkcji 

militarnej w kształtowaniu zabudowy 

mieszkaniowej w mieście-twierdzy przełomu XIX/

XX w. na przykładzie wybranego bloku w Toruniu, 

w: Conservatio est aeterna Creatio. Księga 

dedykowana prof. Janowi Tajchmanowi, red. 

Janusz Krawczyk, Toruń 1999, s. 328–329.

3 Kazimierz Wajda, Pod ponownym pruskim 

panowaniem (1815–1920), w: Toruń dawny 

i dzisiejszy. Zarys dziejów, red. Marian Biskup, 

Warszawa etc. 1983, s. 329–417, s. 357.

4 Joanna Kucharzewska, Architektura 

i urbanistyka Torunia w latach 1871–1920, 

Warszawa 2004, s. 76–77.

5 Tamże, s. 77.

6 Tamże, s. 77–79.

7 Tamże, s. 80.

8 B. Zimnowoda-Krajewska, Rola funkcji…, jak 

w przyp. 2, s. 328–329.

9 J. Kucharzewska, Architektura i urbanistyka…, jak 

w przyp. 4, s. 77.

10 Marzenna Stocka, Andrzej Klim, Kościół 

garnizonowy pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej 

w Toruniu, Toruń 1997, s. 3–4.

11 Tamże, s. 4.

12 J. Kucharzewska, Architektura i urbanistyka…, jak 

w przyp. 4, s. 80.

13 Tamże, s. 81.

14 Jan Tajchman, Metoda konserwacji i restauracji 

dziedzictwa architektonicznego w zakresie 

zabytkowych budowli, Toruń 2009, s. 10.

15 Tamże, s. 6.

16 Tamże, s. 6.

17 Tamże, s. 6.

18 Postanowienia i Uchwały II Międzynarodowego 

Kongresu Architektów i Techników Zabytków 

w Wenecji w 1964 roku (Karta Wenecka), 

Dokument 1, Art. 5, za: Internet, www.nid.pl, 

dostęp 01.07.2016.

19 J. Tajchman, Metoda konserwacji…, jak w przyp. 

14, s. 16–17.

20 Krzysztof Biskup, Bożena Narębska, Karta 

ewidencyjna zabytku nieruchomego nr 1247, 

Toruń 1993, Archiwum WKZ w Toruniu.

21 Krzysztof Biskup, Bożena Narębska, Karta 
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ewidencyjna zabytku nieruchomego nr 1248, 

Toruń 1993, Archiwum WKZ w Toruniu.

22 Krzysztof Biskup, Bożena Narębska, Karta 

ewidencyjna zabytku nieruchomego nr 1249, 

Toruń 1993, Archiwum WKZ w Toruniu.

23 Anna Szulc, Projekt adaptacji. Zmiana sposobu 

użytkowania nr 6545, Archiwum Miejskiego 

Konserwatora Zabytków w Toruniu, Toruń 2014.

24 Internet, www.propertydesign.pl, dostęp 01.07.2016.

25 J. Kucharzewska, Architektura i urbanistyka…, jak 

w przyp. 4, s. 77.

Adam Kowalkowski, Fort XIV jako element pierścienia 

zewnętrznego Twierdzy Toruń (s. 149–159)

1 Przed regulacją Wisły, rozpoczętą w latach 

trzydziestych XIX w., łączna długość obu 

odcinków mostu przez rzekę wynosiła około 650 

m. I tak np. most zaznaczony na planie miasta 

z 1793 roku, wykonanym przez kpt. Douglasa, 

miał 697 m długości (przy szerokości koryta 

rzeki 605 m). Dla porównania, obecnie szerokość 

koryta Wisły pod mostem drogowym im. Józefa 

Piłsudskiego wynosi 430 m (przy całkowitej 

długości przeprawy wynoszącej 898 m).

2 Grodza nr VI regulowała poziom wody w fosie 

średniowiecznej, nadal używanej w celach 

militarnych.

3 W nawiasach będą podawane zwyczajowe 

nazwy obiektów i ich elementów stosowane 

w nomenklaturze wojskowej i fortyfikacyjnej.

4 W późniejszych latach Fort Kolejowy był stale 

modernizowany, co związane było z budową 

żelaznego mostu przez Wisłę (1873), do 

obrony którego fort przystosowano, oraz 

prowadzoną na szeroką skalę pod koniec lat 

osiemdziesiątych XIX w. przebudową fortów, 

polegającą na zwiększeniu ich odporności wobec 

nowego typu granatów burzących.

5 Do głównych dzieł artyleryjskich Twierdzy 

Toruń zalicza się forty: II, IV, V, VII, XI, XIII, 

XV (numeracja stosowana przez Wojsko 

Polskie po 1920 roku). Fort IX jest dziełem 

pośrednim – mniejszym, o nieco innym kształcie 

i z mniejszą liczbą dział. Ta odmienna forma 

podyktowana była tym, że znajdował się na 

najmniej zagrożonym atakiem nieprzyjaciela 

odcinku obrony, zaś jego budowa uzasadniona 

była faktem zbyt dużej odległości pomiędzy 

fortami głównymi VII–XI (5 400 m w linii 

prostej, a maksymalna odległość zalecana 

przepisami nie mogła przekroczyć 2 500 m), 

co uniemożliwiałoby artylerii stacjonującej 

w fortach panowanie nad tym obszarem.

6 Marcin Wichrowski, Fort IV jako narzędzie 

walki, w: Atlas Twierdzy Toruń, red. Janusz 

Tandecki, Lech Narębski, z. 8, Toruń 2016, s. 9–20.

7 Tamże.

8 W Toruniu na 8 fortów pośrednich tylko 3 są 

uznawane za standardowe dzieła piechoty 

(Infanterie Werk). Należą do nich forty VI, 

VII, XII, z tym, że Fort VIII wzniesiono według 

zmodyfikowanego projektu z roku 1888  

– zmniejszono w nim liczbę schronów na wale 

z trzech do dwóch, a skarpową kaponierę szyjową 

zastąpiono kojcem w narożu szyjowo-barkowym 

i strzelnicami w bocznej ścianie bloku wjazdowego.

9 Za czasów Cesarstwa Niemieckiego toruńskie 

forty pośrednie były numerowane w oparciu 

o dzieła artyleryjskie (główne), wzniesione 

w pierwszej fazie budowy pierścienia 

zewnętrznego, którym nadano oznaczenia od 

I do VII (pośredni, artyleryjski fort IX pierwotnie 

miał nr IVa). Nowe forty (piechoty i pancerny) 

również otrzymały numerację odnoszącą się 

do zlokalizowanych w pobliżu fortów głównych, 

z literą „a” za cyfrą rzymską (Ia, IIIa itp.) Tylko 

drugie dzieło, umieszczone na międzypolu Fortów 

VII (IV) i XI (V), miało inne oznaczenie. Nowy fort 

dostał nazwę IVb, gdyż IVa było już zajęte przez 

artyleryjski Fort IX.

10 Po wzniesieniu fortów pośrednich odległości 

między poszczególnymi dziełami zmniejszyły się 

do 1 300–1 500 m).

11 Pod koniec lat osiemdziesiątych XIX w., 

w momencie, gdy rozbudowywano toruński 

pierścień forteczny, do ostrzeliwania obleganych 

twierdz stosowano już prawie wyłącznie ostrzał 

stromotorowy za pomocą haubic i moździerzy, co 
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umożliwiało „sięgniecie” pociskami odłamkowymi 

także na osłonięty wałem czołowym teren fortu. 

Uniemożliwiało to wykorzystanie znajdujących się 

za tym wałem odkrytych stanowisk artyleryjskich, 

gdyż ich obsługa narażona była na spadające 

z góry śmiercionośne kulki szrapneli. Ich rolę 

przejęły umieszczone na zapolu (około 1 km za 

linią fortów) dobrze ukryte w terenie ziemne 

baterie artyleryjskie. Natomiast forteczne 

wały, górujące nad – z reguły – płaskim 

terenem, były nadal idealnym miejscem do 

prowadzenia obserwacji, z czego skrzętnie 

korzystano, wyposażając istniejące i nowe dzieła 

w stanowiska obserwacyjne, zarówno artylerii 

(PBSt. 87), jak i piechoty (WT 90).

12 Krzysztof Biskup, Fortyfikacje pancerne 

twierdzy toruńskiej, w: Fortyfikacja, red. Ryszard 

Bochenek, t. I, Warszawa – Kraków 1995, s. 91–115.

13 Obecnie most zwodzony został zastąpiony stałym, 

betonowym. Pod mostem, w ścianach kanału fosy, 

do dziś widać fragmenty pierwotnej konstrukcji.

14 Takich schronów – wartowni wzniesiono 

w owym czasie (1914) znacznie więcej. Osłaniały 

one drogi kryte fortów pośrednich oraz 

niepoddanych modernizacji (polegającej 

na przebudowie kaponiery czołowej) fortów 

głównych. Ich zadaniem była ochrona piechoty 

przebywającej w okolicy ścieżki straży podczas 

nagłego ostrzału.

15 Plan zabudowy w lewym schronie pogotowia 

odłamkoodpornego stanowiska obserwacyjnego 

WT-90, datowany jest na 7 lutego 1893 roku, zob. 

Tajne Archiwum Państwowe w Berlinie Dahlem, 

sygn. GStA PK A 70602.

16 Na międzypolu fortów XIII–XV, oprócz fortu 

XIV i wspomnianej baterii haubic, wzniesiono 

5 schronów piechoty na 250 żołnierzy każdy, 

5 schronów dla artylerzystów, mogących 

pomieścić po 100 osób i 4 schrony amunicyjne, 

utrzymujące zapas ładunków i pocisków dla 

czterech baterii międzypolowych, mających 

powstać w pobliżu (pozostałości dwóch z nich, 

baterii ZB-74 i ZB-75, do dziś są dobrze widoczne 

w okolicy bloków przy ul. Włocławskiej 31).

17 Mirosław Giętkowski, Zbigniew Karpus, Waldemar 

Rezmer, Twierdza Toruń. Stan w latach 

dwudziestych XX wieku, Toruń 2004, s. 210–211.

18 Hanna Bukowska, Obóz jeniecki Stalag XXA 

w Toruniu 1939–1945, Rocznik Toruński, t. 40, 

Toruń 2013, s. 103–128.

Katarzyna Kluczwajd, Historyzm toruński XIX–XX  

wieku – detal-licznie. Wspomnienie miasta  

w dawnych fotografiach ze zbiorów WBP Książnicy 

Kopernikańskiej (s. 177–201)

1 Zob. motto naszych spotkań, na okładce.

2 Fotografie zachowane nielicznie, m.in. 

w Bibliotece Kolekcji Prywatnych, zob. Internet,  

http://www.bikop.eu/dlibra/docmetadata?id= 

10184&from=pubstats, dostęp 23.06.2016.

3 O zegarmistrzach miejscowych XIX–XX w. zob. 

Katarzyna Kluczwajd, Złotnicy, jubilernicy 

i zegarnicy – rzemieślniczo-handlowy pejzaż 

Torunia XIX–XX w. (do 1939 roku), w: Klejnoty 

w służbie sacrum i dewocji. Biżuteria w Polsce, 

red. Katarzyna Kluczwajd, (Rzemiosło artystyczne 

i wzornictwo w Polsce, t. 16), [w przygotowaniu].

4 To pierwsze z siedmiorga dzieci cesarza 

Wilhelma II Hohenzollerna i Augusty Wiktorii von 

Schleswig-Holstein-Augustenburg.

5 Trasa z 1896 roku może kojarzyć się z tą 

wspomnianą, z 18 stycznia 1920 roku. Polscy 

torunianie mieli wówczas skromne możliwości 

przystrojenia miasta, m.in. ze względu na fakt, 

iż główne ulice zamieszkiwali przede wszystkim 

Niemcy, ponadto zimą trudno było o kwiaty.

6 Krzysztof Sztalt, Stanisława Ossowskiego 

koncepcja dziedzictwa kulturowego, Rocznik 

Nauk Społecznych, 4, 2012, nr 2, s. 37–49.

7 Apteka powołana przez radę miasta, stad nazwa.

8 Godło w Muzeum Okręgowym w Toruniu. 

O kamienicy zob.: Anna Bieniaszewska, Toruński 

pejzaż żydowski, Toruń 2013, s. 185–186. W 1911 

roku dom z apteką kupił dr Martin Auerbach, 

lekarz i aptekarz, Żyd, który przyjechał do 

Torunia w 1902 roku z Berlina. Wiekowy dom 

postanowił zastąpić nowym. Godła apteki nie 

umieścił na fasadzie.
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9 Cała fasada na pocztówce z widokiem ul. Szczytnej, 

zob. Wirtualny Sztetl, Internet, http://www.sztetl.

org.pl/pl/gallery/12028/?r=N&tags%5B0%5D=3, 

dostęp 2.02.2016.

10 Dom pod nr. 12 należał do burmistrzów Torunia: 

Johanna Gottfrieda Rösnera, później Johanna 

Samuela Zerneckego.

11 W Księdze adresowej miasta Torunia wraz 

z Podgórzem i Powiatem Toruń-Wieś, Toruń 

1923, s. 21, 35, przy ul. Szczytnej 10 odnotowano: 

Powiatowa Kasa Chorych, Gmina Kahalna – 

Urząd Gminy.

12 Zob. Joanna Kucharzewska, Architektura 

i urbanistyka Torunia w latach 1871–1920, 

Warszawa 2004, s. 211–220.

13 Zob. A. Bieniaszewska, Toruński pejzaż żydowski, 

jak w przyp. 7. Hasło Swój do swego po swoje 

ma rodowód sięgający lat dziesiątych XX w. 

W 1912 roku Ludwik Makowski, działacz społeczny 

i właściciel magazynu konfekcji, na łamach Gazety 

Toruńskiej agitował: Swój do swego po swoje  

– popieranie rodzinnego przemysłu i handlu służy 

jego rozwojowi. W latach siedemdziesiątych XIX w. 

tę myśl formułowano słowami: wolę, że rodak na 

mnie się obłowi, jak że obcy zarobi, m.in. podczas 

Polskiej Wystawy w Toruniu (1874).

14 Większość wywieszek zachowała się w Muzeum 

Okręgowym. W 1994 roku, przy okazji aranżacji 

wystawy stałej Dawny Toruń 1233–1793. Historia 

i rzemiosło artystyczne w Ratuszu, odkryłam  

– właśnie dzięki archiwalnym fotografiom – że 

dwie wywieszki cechowe, określane jako osobne: 

rzeźników oraz rusznikarzy, to jeden obiekt, 

należący do rzeźników (na il. to wywieszka 

w górnej kondygnacji, druga od lewej). Samo jej 

zwieńczenie błędnie opisano jako szyld rusznikarzy, 

bo są tu figury jeźdźców – jednak z lancami, 

a nie z bronią palną. Wizerunek nawiązywał do 

dawnego obowiązku rzeźników: czynnej ochrony 

prowadzonych przez nich stad bydła.

15 Obecnie sklep sieci Biedronka.

16 Widownia na 400 miejsc (!). Zob. Katarzyna 

Kluczwajd, Toruńskie teatry świetlne, czyli kina, 

wytwórczość filmowa i miejscowe gwiazdy 

1896–1939. O kulturze czasu wolnego dawnych 

torunian, Toruń 2013, s. 261–266.

17 Tamże, s. 261. Inna Esplanada, z Bydgoskiego 

Przedmieścia (ul. Klonowica 4), jest wciąż żywa 

w pamięci torunian z tej racji, że funkcjonowała 

jeszcze w czasach PRL-u. Mało kto wie, że nie 

była jedynym w mieście lokalem o tej nazwie.

18 Zob. Internet, toruniarnia, dostęp 1.06.2016: cz. 1  

– http://toruniarnia.blogspot.com/2014/01/o-

burzymurkow-i-zachowawcow-stosunku-do.html; 

cz. 2 – http://toruniarnia.blogspot.com/2014/01/

poezja-o-homerowych-dziejach-pewnej.html; 

cz. 3 – http://toruniarnia.blogspot.com/2014/01/

micha-anio-w-toruniu-murowana-owocarnia.html; 

cz. 4 – http://toruniarnia.blogspot.com/2014/01/

wybawca-barokowego-korka-vel-chinskiego.html.

19 Przy ul. Piekary było „machinowe zagłębie” 

(maszyn do szycia), zob. Internet, toruniarnia: 

http://toruniarnia.blogspot.com/2016/02/

maszyna-do-rycia-z-gazety-niecodziennej.html.

20 Informacja od Marcina Orłowskiego.

21 Kamil Snochowski, Typo-historyzm. Liternicze 

pamiątki w przestrzeni miasta, s. 205–225, tam il. 2.

22 Gazeta Toruńska, 1889, nr 107, z dn. 9.05.1889; 

cyt. m.in. J. Kucharzewska, Architektura 

i urbanistyka Torunia…, jak w przyp. 11, s. 421.

23 Tamże.

24 Bartosz Drzewiecki, Katarzyna Pękacka-

Falkowska, Historia Parku Miejskiego w Toruniu 

1817/1818–1939, Toruń 2013, s. 34, il. 48 na s. 141.

25 Tysiąclecie Państwa Polskiego vel Milenium 

Chrztu Polski dotyczą tego samego wydarzenia, 

ale obchody państwowe i kościelne były odrębne 

i zdecydowanie konkurencyjne. Zob. Witold 

Konopka, Pobyty prymasa Stefana Wyszyńskiego 

w Toruniu, Toruń 2012.

26 Resentyment powróciły podczas dyskusji na 

temat ewentualnego ustawienia w ruinach 

zamku krzyżackiego pomnika założycieli Torunia 

(Hermann von Salza, Hermann von Balk). Kilka 

rzeczowych głosów zebrała Kinga Nemere-

Czachowska, w: Głos Uczelni, 2008, za: Internet, 

http://glos.umk.pl/2008/02/krzyzacy/, dostęp 

23.06.2016. Były nawet głosy, aby… odbudować 

toruński zamek, zob. Internet, http://orbitorun.

pl/index.php?akcja=pomysly_zobacz&id_
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pomysl=230, dostęp 23.06.2016. Przecież 

odbudowano wieżę (Klimek) zamku krzyżackiego 

w Grudziądzu, a w Poznaniu – Zamek Królewski 

Przemysła II, choć źródła historyczne były 

bardzo skąpe. Temat dotyczący odwiecznego 

dylematu konserwatorów: konserwować?, 

restaurować?, rekonstruować? – czy i w jakim 

zakresie?, wykracza poza ramy tego artykułu.
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Katarzyna Kluczwajd, Historyzm w sztuce  

i postawach oraz historyczno-czaso-zużycie (s. 5–11)

1 Ulotka z konferencji, proj. graf. Michał 

Pszczółkowski.

2 Figura Atlasa, ul. Szeroka 27. Fot. Jarosław Fisz.

3 Uczestnicy 71. spaceru Toruńskich Spacerów 

Fotograficznych w sali dawnego domu bractwa 

strzeleckiego (ob. Młodzieżowy Dom Kultury) 

przy ul. Przedzamcze 11/15, 2 kwietnia 2016 roku.  

Fot. Jarosław Fisz.

4 Uczestnicy 71. spaceru Toruńskich Spacerów 

Fotograficznych j.w. Fot. Rafał Kalinowski.

5 Uczestnicy 71. spaceru Toruńskich Spacerów 

Fotograficznych w kawiarni Wejściówka,  

2 kwietnia 2016 roku. Fot. Rafał Kalinowski.

Krzysztof Stefański, Historyzm, czyli „marzenie 

o szczęściu” (s. 15–29)

6 Neue Hofburg w Wiedniu, proj. Siegfried Semper 

i Karl von Hasenauer, 1881–1913. Fot. Krzysztof 

Stefański.

7 Votivkirche w Wiedniu, Heinrich von Ferstel, 

1855–1879. Fot. Krzysztof Stefański.

8 Opera w Paryżu, proj. Charles Garnier, 1861–1874, 

[za: Internet, Wikimedia Commons, autor:  

Eric Pouthier].

9 Parlament (Pałac Westminsterski) w Londynie, 

proj. Charles Barry, 1830–1870. Fot. Ewa 

Grochowska.

10 Katedra luterańska w Berlinie, proj. Julius 

Raschdorff, 1894–1905. Fot. Krzysztof Stefański.

11 Pałac Sprawiedliwości w Rzymie, proj. Giulielmo 

Calderini, 1889–1911. Fot. Krzysztof Stefański.

12 Teatr Miejski (obecnie Opera) we Lwowie,  

proj. Zygmunt Gorgolewski, 1897–1900.  

Fot. Krzysztof Stefański.

13 Sejm Galicyjski (ob. Uniwersytet Iwana Franki) 

we Lwowie, proj. Juliusz Hochberger, 1877–1881. 

Fot. Krzysztof Stefański.

14 Synagoga „postępowa” (skupiająca 

zasymilowana burżuazję żydowską) i pałac 

Anny i Juliusza Hertzów w Łodzi, [za: Bronisław 

Wilkoszewski, Widoki m. Łodzi, Łódź 1896].

15 Pałac rodziny Poznańskich przy ul. Ogrodowej  

w Łodzi, proj. Juliusz Jung, Dawid Rosenthal 

i Adolf Zeligson, 1898–1903; w głębi widoczny 

gmach przędzalni zakładów Izraela Poznańskiego. 

Fot. Krzysztof Stefański.

16 Domy robotników fabryki Izraela Poznańskiego 

przy ul. Ogrodowej w Łodzi. Fot. ze zbiorów 

Archiwum Państwowego w Łodzi.

Józef Tarnowski, O historyzmie i jego historycznych 

wrogach (s. 33–47)

1 Dom ogrodowy Wolfganga Goethego w Weimarze, 

[za: Paul Mebes, Um 1800: Architektur und 

Handwerk im letzten Jahrhundert ihrer 

traditionellen Entwiklung, München 1908, s. 115].

2 Zachodnia pierzeja rynku w Gartenstadt 

Hellerau, proj. Richard Riemerschmid, 1910 r. 

Fot. Józef Tarnowski.

3 Festspielhaus w Gartenstadt Hellerau, proj. 

Heinrich Tessenow, 1911 r. Fot. Józef Tarnowski.

4 Dom robotniczy dla dwóch rodzin, Wystawa 

Architektury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowym 

w Krakowie, proj. Franciszek Mączyński, 1912 r., 

Architekt, 6/7, 1912, s. 71.

5 Pawilon Główny, Wystawa Architektury i Wnętrz 

w Otoczeniu Ogrodowym w Krakowie, proj. 

Ludwik Wojtyczko i Józef Czajkowski, 1912 r., j.w.

6 Budynek urzędniczy w Warszawie – Żoliborzu, 

proj. Józef Szanajca, 1933 r. Fot. Józef Tarnowski

7 Sainsbury Wing, National Gallery w Londynie, 

proj. Robert Venturi, 1991 r. Fot. Józef Tarnowski

8 Poundbury, proj. Leon Krier i inni, realizacja od 

1993 r. Fot. Józef Tarnowski.

9 Nowe „stare miasto” w Elblągu, proj. Szczepan 

Baum, Ryszard Semka i inni, budowa od 1983 r. 

Fot. Józef Tarnowski.

10 Cukiernia i piekarnia Pellowski w Gdańsku, proj. 
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Szczepan Baum, Abdrzej Kwieciński, Marcin 

Ochmański, 1999 r. Fot. Józef Tarnowski.

Bożena Zimnowoda-Krajewska, Architektura bloku 

zabudowy czynszowej z przełomu XIX i XX wieku przy 

ulicy Warszawskiej w Toruniu (s. 51–69)

1 Ulica Kazimierza Jagiellończyka, dawna 

Albrechtstrasse. Fot. Michał Pszczółkowski, 2016.

2 Ulica Piastowska, dawna Wilhelmstrasse.  

Fot. Michał Pszczółkowski, 2016.

3 Ulica Poniatowskiego, dawna Bismarckstrasse.

Fot. Michał Pszczółkowski, 2016.

4 Ulica Warszawska, dawna Friedrichstrasse.  

Fot. Michał Pszczółkowski, 2016.

5 Plan zabudowy dzielnicy Wilhelmstadt w Toruniu, 

1884 r. Fot. Archiwum Państwowe w Toruniu, sygn. 

AmT-C 7322, k. 37a.

6 Plan bloku zabudowy czynszowej przy ulicy 

Warszawskiej – koncepcja pierwotna i realizacja, 

[za: B. Zimnowoda-Krajewska, Blok zabudowy 

mieszkaniowej…, jak w przyp. 3, t. 2, Ilustracje,  

s. 75]. Oprac. Bożena Zimnowoda-Krajewska.

7 Blok zabudowy czynszowej przy ulicy 

Warszawskiej – rozplanowanie funkcjonalno-

przestrzenne na poziomie przyziemia, [za: 

B. Zimnowoda-Krajewska, Blok zabudowy 

mieszkaniowej…, jak w przyp. 3, t. 2, Ilustracje,  

s. 76]. Oprac. B. Zimnowoda-Krajewska,  

rys. Wiesław Kania.

8 Blok zabudowy czynszowej przy ulicy 

Warszawskiej – rozplanowanie funkcjonalno-

przestrzenne na poziomie piętra,  

[za: B. Zimnowoda-Krajewska, Blok zabudowy 

mieszkaniowej…, jak w przyp. 3, t. 2, Ilustracje,  

s. 77]. Oprac. B. Zimnowoda-Krajewska,  

rys. W. Kania.

9 Berlin, Lessingstrasse 30, 1892 r. (zabudowa 

niezachowana), proj. Alfred Messel, [za:  

B. Janiszewski, Das alte Hansa-Viertel in Berlin…, 

jak w przyp. 14, s. 63].

10 Berlin, Lessingstrasse 34, 1893 (zabudowa 

niezachowana), proj. Alfred Messel, [za: B. 

Janiszewski, Das alte Hansa-Viertel in Berlin…, 

jak w przyp. 14, s. 65].

11 Berlin, Chausseestrasse 98, 1890–1891 

(zabudowa niezachowana), proj. Alfred Messel, 

[za: Berlin und seine Bauten, Berlin 1896, s. 14].

12 Berlin, Brückenallee 4, 1893 (zabudowa 

niezachowana), proj. Solf & Wichards, [za: B. 

Janiszewski, Das alte Hansa-Viertel in Berlin…, 

jak w przyp. 14, s. 61].

13 Berlin, Lessingstrasse 35, 1892–1893 (zabudowa 

niezachowana), proj. Solf & Wichards, [za: B. 

Janiszewski, Das alte Hansa-Viertel in Berlin…, 

jak w przyp. 14, s. 67].

14 Berlin, Flensburgerstrasse 15, 1893 r. (zabudowa 

niezachowana), proj. Solf & Wichards, [za: Berlin 

und seine Bauten, Berlin 1896, s. 239].

15 Pierzeja ulicy Kazimierza Jagiellończyka. Oprac. 

B. Zimnowoda-Krajewska, rys. W. Kania, 2005 r. 

16 Pierzeja ulicy Warszawskiej. Oprac.  

B. Zimnowoda-Krajewska, rys. W. Kania, 2005 r. 

17 Pierzeja ulicy Poniatowskiego. Oprac.  

B. Zimnowoda-Krajewska, rys. W. Kania, 2005 r. 

18 Pierzeja ulicy Piastowskiej. Oprac. B. Zimnowoda-

Krajewska, rys. W. Kania, 2005 r.

Joanna Kucharzewska, Franz Zährer – toruński 

kupiec i inwestor budowlany (s. 73–91)

1 Projekt budowy spichlerza na działce Altstadt 

198 (ul. Ducha Św. 3), należącej do braci Wolff, 

wykonany przez Rudolfa Engelhardta:  

a – pierwsza wersja projektu, z 14 lipca 1861 roku 

(niezrealizowana), b – druga wersja projektu,  

z 21 lipca 1861 roku (zrealizowana), [za: Archiwum 

Państwowe w Toruniu, Akta miasta Torunia, sygn. 

G 613, k. 4, 5].

2 Projekt przebudowy spichlerza na budynek 

mieszkalny ze sklepem firmowym na parterze 

dla kupca Franza Zährera, wykonany przez 

Georga Sopparta 12 kwietnia 1890 roku. Rzuty:  

a – piwnicy, b – parteru, c – pierwszego piętra, 

d – poddasza; także e – przekrój podłużny, 

f – widok elewacji południowej, [za: Archiwum 

Państwowe w Toruniu, Akta miasta Torunia,  

sygn. G 613, k. 22].
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3 Zestawienie istniejącej elewacji wschodniej (a)  

z projektem (b), c – fragment głównego 

wejścia i witryny na archiwalnej fotografii, [za: 

a, b – Archiwum Państwowe w Toruniu, Akta 

miasta Torunia, sygn. G 613, k. 22, fot. Joanna 

Kucharzewska; c – Archiwum Państwowe 

w Toruniu, Akta miasta Torunia, sygn. G 61, luźna, 

niedatowana].

4 Budynki zaprojektowane przez Georga Sopparta 

w latach osiemdziesiątych / dziewięćdziesiątych 

XIX w.: a – ul. Bydgoska 100, b – ul. Sienkiewicza 

13, c – dom własny Sopparta przy ul. 

Sienkiewicza 11, d – detal – okno na piętrze przy 

ul. Sienkiewicza 11. Fot. Joanna Kucharzewska

5 Teren Franza Zährera przy ul. Mickiewicza:  

a – projekt welodromu (toru rowerowego), 1898 r., 

b – widok i przekrój colonady, 1898 r., c – projekt 

przekształcenia części składu budowlanego 

Zährera na teren do ćwiczeń gimnastycznych 

i lekkoatletycznych, 1900 r., [za: Archiwum 

Państwowe w Toruniu, Akta miasta Torunia, sygn. 

G 2556, k. 22, 38].

6 Reklama firmy Franza Zährera z 1897 roku, [za: 

Adressbuch Stadt Thorn, Podgorz und Mocker, 

sowie des Landkreises Thorn für das Jahr 1897, 

Thorn 1897, część: Geschäfts Anzeigen, s. 1].

7 Budynek przy ul. Mickiewicza 28/30: a – fasada. 

Detale fasady we wschodniej części: b – na 

skrajnym, wschodnim ryzalicie między II a III 

piętrem, c – na skrajnym, wschodnim ryzalicie 

między I a II piętrem, d – zmiana faktury elewacji 

oddzielona dekoracją plecionkową na wysokości 

I piętra, e – detale na licu ryzalitu zachodniego 

pomiędzy II a III piętrem, f – detale na licu 

ryzalitu zachodniego pomiędzy I a II piętrem,  

g – dekoracje balkonów I, II i III piętra.  

Fot. Joanna Kucharzewska.

8 Rzut parteru budynku przy ul. Mickiewicza 28, 

rozmieszczenie sztukaterii sufitowych  

w pomieszczeniach przedniego traktu. Oprac. 

Joanna Kucharzewska.

9 Fragmenty wnętrza budynku przy ul. Mickiewicza 

28: a – przykładowa stolarka drzwiowa między 

klatką schodową a mieszkaniem, b – okno klatki 

schodowej na wysokości trzeciego piętra.

Szymon Spandowski, Anna Zglińska, Bydgoska 56 

była radością życiaj (s. 95–109)

1 Projekt rozbudowy domu przy ul. Bydgoskiej 56,  

1876 r.: a – fasada, b – wschodnia elewacja 

boczna, [za: Archiwum Państwowe w Toruniu: 

Akta Miasta Torunia, sygn. G-297].

2 Hans Lohmeyer sportretowany przez Emila 

Stumppa w 1929 roku. Fot. ze zbiorów Museum 

Stadt Königsberg w Duisburgu.

3 Królewiecki dworzec główny zbudowany w czasie 

kadencji Hansa Lohmeyera. Fot. Szymon Spandowski.

4 Projekt przebudowy, widok od strony  

ul. Bydgoskiej, 1884 r., [za: Archiwum Państwowe 

w Toruniu, Akta Miasta Torunia, sygn. G-297].

5 Informacja prasowa o przejęciu restauracji 

Elysium przez E. Fischera, [za: Thorner Presse, 

1895, nr 236, z dn. 8.10.1895, s. 6].

6 Jubileusz dyrektora Pomorskiej Drukarni 

Rolniczej, 1933 r. Fot. ze zbioru Biblioteki 

Uniwersyteckiej w Toruniu.

7 Cennik wiosenny na 1933 rok firmy Bronisława 

Hozakowskiego, wydrukowany w Pomorskiej 

Drukarni Rolniczej. Fot ze zbioru Biblioteki 

Uniwersyteckiej w Toruniu.

8 W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 

XX w. przy Bydgoskiej 56 mieściła się redakcja 

nocna „Nowości”. Fot. Andrzej Kamiński.

9 Drukarze „Nowości” przy pracy. Fot. Andrzej 

Kamiński.

10 Pierwsze lata XXI w. okazały się być dla jednego 

z najstarszych domów Bydgoskiego Przedmieścia 

ostatnimi. Fot. Piotr Kożurno

11 Budynek przez kilka lat stał pusty. Fot. Szymon 

Spandowski.

12 Na początku 2014 roku rozpoczęła się rozbiórka 

kamienicy. Fot. Szymon Spandowski.

13 Podczas Święta Bydgoskiego Przedmieścia 

w 2014 roku grupa społeczników zorganizowała 

protest przeciwko wyburzeniu zabytków.  

Fot. Szymon Spandowski.

14 Jesienią 2015 roku zniknęły rusztowania, 

ukazując odtworzoną fasadę kamienicy oraz 

znajdujący się za nią architektoniczny nowy twór. 

Fot. Szymon Spandowski.
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Lidia Gerc, Architektura i dzieje budynku przy placu 

Rapackiego 1 w Toruniu (s. 113–129)

1 Budynek przy placu Rapackiego. Fot. Lidia Gerc.

2 Julius Habicht, [za: Zentralblatt der 

Bauverwaltung, 82, 1912, s. 525].

3 Bank Rzeszy w Gdańsku, obecnie oddział 

Narodowego banku Polskiego przy  

ul. Okopowej 1. Fot. Lidia Gerc.

4 Rysunek przedstawiający projekt banku 

zamieszczony w publikacji Reinharda Uebricka, 

[za: Thorner illustrier Führer, Danzig 1913, s. 100].

5 Fasada południowa Banku Rzeszy. Fot. Lidia Gerc.

6 Figura Fortuny wieńcząca szczyt południowy.  

Fot. Mirosława Furmaniuk.

7 Kwiaton wieńczący szczyt północny.  

Fot. Mirosława Furmaniuk.

8 a–d Budynek banku na starej pocztówce, zbiory 

Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w Toruniu.

9 Przekrój poprzeczny gmachu, [za: Archiwum 

Państwowe w Toruniu, Akta budowlane, sygn. 

G-3791].

10 Sala Senatu UMK, 2016 r. Fot. Sławomir Majoch.

Jakub Polak, Marcin Ceglarski, Wilhelmstadt dawniej 

i dziś. Słów kilka o adaptacji dawnych obiektów 

militarnych do współczesnych celów (s. 133–145)

1 Wilhelmstadt, widok z lotu ptaka, początek XX w.  

Zdjęcie dzięki uprzejmości Miejskiego 

Konserwatora Zabytków w Toruniu.

2 Magazyn schronowy, widok elewacji południowej. 

Fot. Jakub Polak.

3 Magazyn schronowy, widok zaadaptowanego 

wnętrza – deskowanie ścian. Fot. Jakub Polak.

4 Magazyn schronowy żywności, widok 

zaadaptowanego wnętrza. Zdjęcie dzięki 

uprzejmości Studia Podłóg Ablux.

5 Magazyn furażu, widok zaadaptowanego wnętrza. 

Fot. Jakub Polak.

6 Dawny szpital garnizonowy i szpital sióstr 

zakonnych, widok fasady. Fot. Jakub Polak.

7 Mapa Wilhelmstadt. Obiekty wpisane do rejestru 

zabytków. Oprac. Marcin Ceglarski.

8 Dawne koszary piechoty, obecnie Gimnazjum  

nr 11, widok fasady. Fot. Jakub Polak.

9 Dawne koszary piechoty, obecnie X Liceum 

Ogólnokształcące, widok wnętrza, żeliwna 

kolumna wmurowana w ścianę. Fot. Jakub Polak.

10 Dawna sala musztry, obecnie sala gimnastyczna 

Zespołu Szkół nr 10, widok wnętrza.  

Fot. Jakub Polak.

Adam Kowalkowski, Fort XIV jako element pierścienia 

zewnętrznego Twierdzy Toruń (s. 149–159)

1 Forty VI (d. XIII), VIa (d. XIV) i VII (d. XV) na 

fragmencie planu III rejonu Fortu VII (Rayonplan 

vom dem III. Rayon des detaschierten Fort VII. 

Hermann von Salza), 1880 r., skala 1:5 000, [za: 

Atlas Twierdzy Toruń, red Marian Biskup, Lech 

Narębski, z. 1, Toruń 2005, s. 47].

2 Okolice fortów XIII–XV na wycinku planu 

rozbudowy mobilizacyjnej, wykonanym w latach 

1908–1909, skala 1:25 000, [za: Atlas Twierdzy 

Toruń, red. red Marian Biskup, Lech Narębski, z. 1, 

Toruń 2005, s. 44].

3 Blok koszarowy Fortu XIV, widok z dziedzińca 

prawego barkowego schronu pogotowia.  

Fot. Kamil Tomczyk, 2015 r.

4 Czołowe schrony pogotowia Fortu XIV, widok 

z nasypu prawego schronu barkowego.  

Fot. Adam Kowalkowski, 2015 r.

5 Elewacja bloku koszarowego Fortu XIV. Widoczne 

zachowane dwie strzelnice karabinowe komory 

wartowni, służące do ostrzeliwania drogi i mostu 

nad fosą. Fot. Adam Kowalkowski, 2008 r.

6 Jeden z polskich napisów kierunkowych 

zachowanych w przejściu labiryntowym prawej 

części bloku koszarowego, pomiędzy komorami  

4. i 5. (licząc od lewej strony).  

Fot. Adam Kowalkowski, 2008 r.

7 Elewacja lewego czołowego schronu pogotowia. 

Widoczne (zachowane w dobrym stanie) 

stalowe okiennice wnęk amunicyjnych – jedne 

z nielicznych, jakie można jeszcze znaleźć 

w toruńskich fortach. Fot. Adam Kowalkowski, 

2015 r.
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8 Obrotowa kopuła odłamkoodpornego stanowiska 

obserwacyjnego piechoty WT 90, zabudowanego 

w jednym z czołowych schronów pogotowia.  

Fot. Kamil Tomczyk, 2015 r.

9 Odcinek lewego czołowo-barkowego narożnika 

fosy Fortu XIV. Widoczna zewnętrzna krata 

forteczna, z biegnącą przy niej drogą krytą 

i osłaniający je nasyp przedstoku.  

Fot. Adam Kowalkowski, 2015 r.

10 Betonowa wartownia z 1914 roku, przy ścieżce 

straży lewego barku Fortu XIV.  

Fot. Adam Kowalkowski, 2015 r.

Marcin Sajdak, Przemysław Gawęda, Fort XIV 

jako nowoczesny przykład interdyscyplinarnego 

zagospodarowania obiektów fortecznych oraz 

krajobrazu fortecznego (s. 163–173)

1 Widok Fortu XIV z góry od strony północnej.  

Oprac. Marcin Sajdak i Przemysław Gawęda.

2 Blok koszarowy, stan obecny. Fot. Marcin Sajdak.

3 Schrony w wale czołowym – projekt.  

Oprac. Marcin Sajdak i Przemysław Gawęda.

4 Schron obrony wjazdu Fortu XIV, stan obecny.

Fot. Marcin Sajdak.

5 Widok z góry od strony zachodniej.  

Oprac. Marcin Sajdak i Przemysław Gawęda.

6 Projektowane zagospodarowanie terenu  

– podział na strefy. Oprac. Marcin Sajdak 

i Przemysław Gawęda.

7 Projekt budynku hotelowego, widok od strony 

fosy. Oprac. Marcin Sajdak i Przemysław Gawęda.

8 Projekt budynku hotelowego, widok od strony 

wejścia. Oprac. Marcin Sajdak i Przemysław 

Gawęda.

9 Blok koszarowy – projekt. Oprac. Marcin Sajdak 

i Przemysław Gawęda.

10 Blok koszarowy – nocowanie w kazamacie.  

Oprac. Marcin Sajdak i Przemysław Gawęda.

Katarzyna Kluczwajd, Historyzm toruński XIX–XX  

wieku – detal-licznie. Wspomnienie miasta  

w dawnych fotografiach ze zbiorów WBP Książnicy 

Kopernikańskiej (s. 177–201)

Wszystkie fotografie ze zbiorów WBP Książnicy 

Kopernikańskiej. 

1 Kościół garnizonowy pw. św. Katarzyny, 

z widokiem Mokrego w tle, początek XX w.

2 Widok Rynku Nowomiejskiego, z prawej  

ul. Królowej Jadwigi, 1900 r.

3 Rynek Nowomiejski i perspektywa ul. Królowej 

Jadwigi, 1890 r.

4 Widok ul. Szerokiej od strony Rynku 

Staromiejskiego, 17 czerwca 1896 roku, wizyta 

ostatniego następcy tronu Rzeszy Niemieckiej 

i Prus Friedricha Wilhelma Victora Hohenzollerna.  

5 Wisła i nabrzeże, widok od południa, 1896 r.

6 Kamienica przy ul. Szerokiej 27 (niezachowana), 

1901 r.

7 Kamienica przy ul. Szczytnej 12, 1912 r.

8 Gospoda cechowa przy ul. Sukienniczej 20–22, 

początek XX w.

9 Fragment fasady kamienicy Pod Barankiem  

przy ul. Prostej 5, 1907 r.

10 Fragment fasady kamienicy Pod Barankiem  

przy ul. Franciszkańskiej 4, 1901 r.

11 Kamienica przy Rynku Staromiejskim 24 

(niezachowana), 1901 r.

12 Kamienica przy Rynku Staromiejskim 26 

(niezachowana), 1901 r.

13 Kamienica przy Rynku Staromiejskim 24 

(niezachowana), wnętrze składu Roberta Rütza, 

1905 r.

14 Kamienica przy Rynku Staromiejskim 31 

(niezachowana), 1901 r.

15 Kamienica przy ul. Piekary 37, 1901 r., późniejszy 

Łuk Cezara.

16 Fortyfikacje przy ul. Wały gen. Sikorskiego 

(niezachowane), 1904 r.

17 Fortyfikacje przed bramą Bydgoską  

(rejon ulic Chopina, Bydgoskiej i 500-lecia; 

niezachowane), 1904 r.

18 Baszta (niezachowana) przy ul. Chełmińskiej, 

1903 r.
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19 Widok ul. Fosa Staromiejska, w stronę ul. Piekary, 

z basztą (niezachowana), 1903 r.

20 Witryna, szyld i reklama składu kapeluszy 

i towarów męskich J. Hirsch przy ul. Szerokiej 27 

(niezachowane), 1901 r.

21 Wieżyczka pogodowo-informacyjna (1889) na Rynku 

Nowomiejskim (niezachowana), fragment fotografii 

z widokiem Rynku, wyd. Ernst Lambeck, 1906 r.

22 Wieżyczka pogodowo-informacyjna (1889)  

na Rynku Nowomiejskim (niezachowana), 

fragment fotografii z widokiem Rynku w dniu 

wizyty Kronprinza, 17 czerwca 1896 r.

23 Architektura okazjonalna z okazji wizyty 

Kronprinza (17 czerwca 1896 r.), pl. św. Katarzyny, 

z widokiem ul. Św. Katarzyny, 1896 r.

24 Dekoracje i architektura okazjonalna z okazji 

wizyty Kronprinza (17 czerwca 1896 r.), ul. 

Szeroka w stronę Rynku Staromiejskiego, 1896 r. 

25 Architektura okazjonalna – namiot dla 

Kronprinza (17 czerwca 1896 r.), Rynek 

Staromiejski, 1896 r.

26 Pomnik o symbolice grunwaldzkiej (niezachowany), 

w ruinach zamku krzyżackiego, 1966 r.

Kamil Snochowski, Typo-historyzm. Liternicze 

pamiątki w przestrzeni miasta (s. 205–xxx)

1 Widok na narożnik Rynku Staromiejskiego i ul. 

Szerokiej, pocztówka, około 1910 r. Ze zbiorów 

WBP Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. 

2 „Popisana” ściana kamienicy przy ul. 

Chełmińskiej 28, 1901 r. Fot. ze zbioru WBP 

Książnicy Kopernikańskiej.

3 Reklama zakładu naprawy automobilów. 

Fot. ze zbiorów Miejskiego Konserwatora 

Zabytkw w Toruniu.

4 Karta z Album du peintre en batîment, N. Glaise, 

Paryż 1882, [za: Internet http://signes.org/set.

php?id=621, dostęp 18.08.2016]

5 Karta z The Sign Writer and Glass Embosser, 

W.G. Sutherland, Londyn 1898, [za: Internet 

http://digital.wolfsonian.org/WOLF030685/00001, 

dostęp 18.08.2016].

6 Szyld sklepu Franza Zährera, ul. Ducha Św. 3. 

Fot. Kamil Snochowski.

7 Sklep Juliusa Reicha, pocztówka (fragment), 

około 1900 r. Fot. ze zbioru Tamary i Krzysztofa 

Klunderów.

8 Napisy nad gablotą dawnego sklepu Juliusa 

Reicha, wygląd obecny. Fot. Kamil Snochowski.

9 Reklama fabryki obuwia, ul. Rabiańska 9: a – 

stan obecny, b – próba rekonstrukcji. Fot. i proj. 

Kamil Snochowski.

10 Piwem Champag Weisse kusił lokal przy  

ul. Strumykowej 19. Fot. Kamil Snochowski.

11 Szyld piekarni przy ul. Podmurnej 23: a – stan 

obecny, b – próba rekonstrukcji. Fot. i proj. 

Kamil Snochowski.

12 Napisy na ścianach budynku przy ul. Łaziennej 

14: a – stan obecny, b – próba rekonstrukcji,  

c – napis od strony ul. Ciasnej, stan obecny.  

Fot. i proj. Kamil Snochowski.

13 Szyld fabryki pierników Gustawa Weesego,  

ul. Strumykowa 6: a – stan w roku 2009, b – 

próba rekonstrukcji. Fot.: a – Marek Wieczorek, 

b – proj. Kamil Snochowski.

14 Szyld salonu fryzjerskiego Franciszka Laksa, 

ul. Mickiewicza 90 (fragment). Fot. Kamil 

Snochowski.

15 (Berliner) Brot & Kuchen Bäckerei – odczytany 

szyld piekarni przy ul. Sienkiewicza. Fot. i proj. 

Kamil Snochowski

16 Fragment napisu Mech. Filz-Schuh & Pantoffel 

Fabrik von Otto Paetsch, na budynku przy  

ul. Wiązowej 5 (odczytany przez Annę Zglińską). 

Fot. Kamil Snochowski.

17  Molkerei Niederlage Weier & Co, Thorn – napis 

przy ul. Poznańskiej 84. Fot. Kamil Snochowski

18 B-cia Schiller. Majstrowie malarscy – szyld po 

renowacji w 2014 roku. Fot. Kamil Snochowski.

19 Szyld malarza G. Jacobiego z ul. Piekary 47, po 

renowacji w 2015 roku. Fot. Kamil Snochowski.

20 Szyldy z ul. Szpitalnej 10, po renowacji w 2016 

roku. Fot. Kamil Snochowski.

Fotografie całostronicowe:

s. 12–13, fot. Katarzyna Kluczwajd,

s. 30–31, fot. Marek Mrozowicz,
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s. 48–49, fot. Zbigniew Filipiak,

s. 70–71, fot. Jarosław Fisz, 

s. 92–93, fot. Rafał Kalinowski,

s. 110–111, fot. Jarosław Fisz, 

s. 130–131, fot. Katarzyna Rubiszewska,

s. 146–147, fot. Maciej Neumann, 

s. 160–161, fot. Katarzyna Rubiszewska,

s. 174–175, fot. Katarzyna Kluczwajd,

Noty o autorach tekstów

Katarzyna Kluczwajd – przede wszystkim torunianka (to stan ducha i umysłu ), zawodowo 

historyczka sztuki, muzealniczka, regionalistka, popularyzatorka sztuki dawnej, ze specjalnością dawna 

sztuka użytkowa, sztuka Torunia i ziemi chełmińskiej. Współautorka m.in. Dziejów sztuki Torunia, pierw-

szej monografii sztuki miasta od 1933 roku, książki Toruń jest... jaki? Wizja miasta zależy od Ciebie, uka-

zującej Toruń w nowy sposób, serii Toruń SPACErkiem, autorka i redaktor naukowy licznych publikacji – 

nie tylko o Toruniu. Pasjonatka pracy na rzecz historii sztuki i zabytków także w wymiarze społecznym: 

w Toruńskim Oddziale Stowarzyszenia Historyków Sztuki – od zawsze (chwilowo prezes), od niedawna –  

w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami Oddział w Toruniu, także w roli społecznego opiekuna zabyt-

ków. A nawet w wymiarze wirtualnym – jako toruniarka (blog dot. dziejów kultury i sztuki Torunia, 

http://toruniarnia.blogspot.com). Kontakt: katarklucz@wp.pl

Krzysztof Stefański – prof. dr hab., historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Od początku lat osiemdziesiątych XX w. związany z Łodzią, początkowo z Instytutem Architektury 

i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, a od 25 lat z Katedrą Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. Spe-

cjalizuje się w historii architektury polskiej XIX i XX w., ze szczególnym uwzględnieniem epoki histo-

ryzmu oraz nurtu poszukiwania form narodowych, a także zagadnień związanych ze sztuką łódzką.

Józef Tarnowski – doktor habilitowany, autor ponad sześćdziesięciu publikacji naukowych z hi-

storii estetyki i architektury. Miłośnik historyzmu, badacz dwóch przełomów kulturowych: moderni-

stycznego, który uśmiercił historyzm, i postmodernistycznego, który go zrewitalizował.

Bożena Zimnowoda-Krajewska – urodzona w Sopocie, mieszka w Gdyni i Toruniu, ab-

solwentka Instytutu Architektury i Urbanistyki, która poszła po wiedzę z zakresu konserwatorstwa 

na Uniwersytet Mikołaja Kopernika i tam już została. Długoletni nauczyciel akademicki w Zakładzie 

s. 202–203, fot. Marek Mrozowicz,

s. 176–177, fot. Tytus Szabelski,

s. xxx–xxx, fot. Dariusz Kilian, Joanna Johansson,

s. xxx–xxx, fot. Rafał Kalinowski.

Członkom Stowarzyszenia Toruńskie Spacery 

Fotograficzne dziękujemy za udostępnienie  

wybranych prac do publikacji.
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Konserwatorstwa Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK, gdzie próbuje zarazić co-

raz młodszych studentów pasją i dociekliwością w dziedzinie badań architektonicznych oraz wzbu-

dzić szacunek dla historycznej architektury (nie tylko historyzującej). Kariera tytularna zakończona 

na stopniu doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce. Od 2000 roku jest członkiem 

Głównej Komisji Konserwatorskiej, działającej przy Generalnym Konserwatorze Zabytków.  

Joanna Kucharzewska – miłośniczka architektury Torunia, zawodowo konserwator zabytków 

i historyk sztuki dr hab. w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. 

Za książkę Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871–1920 otrzymała wyróżnienie Fundacji 

Stefana Batorego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Za-

bytków. Niebawem wyda książkę o inwestycjach budowlanych rodziny Weese, fabrykantów toruń-

skich pierników. Autorka licznych dokumentacji konserwatorskich toruńskich kamienic (m.in. badań 

architektonicznych, inwentaryzacji zabytkowych elementów wyposażenia wnętrz). Drugi nurt zain-

teresowań dotyczy współczesnej architektury w dobie globalizacji oraz relacji międzykulturowych, 

czego rezultatem jest książka Współczesna architektura i urbanistyka Pekinu w kontekście warun-

ków politycznych. Państwo wobec dziedzictwa kulturowego (2015). Redaktorka serii Studia z archi-

tektury nowoczesnej (zagadnienia z pogranicza architektury, działań przestrzennych, dekoracji bu-

dynków i designu). 

Szymon Spandowski – dziennikarz toruńskich „Nowości”, autor bloga Piąta Strona Świata. 

Społeczny opiekun zabytków i członek-założyciel Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w To-

runiu. Co środę na łamach „Nowości” rozwiązuje zagadki z historii Torunia na podstawie starych ga-

zet, opowieści i archiwaliów. Od lat zaangażowany w ratowanie zabytków, m. in. cmentarza żydow-

skiego przy ul. Antczaka i „pruskich murów”. 

Anna Zglińska – inicjatorka powstania i prezeska Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział 

w Toruniu. Społeczna opiekunka zabytków, była koordynatorka akcji ratowania zapomnianych cmen-

tarzy „Tak Trzeba”. Z wykształcenia historyczka-archiwistka, poza zabytkami zajmuje się m.in. bada-

niami nad historycznymi i kulturowymi pozostałościami po dawnej granicy między zaborami.

Lidia Gerc – torunianka, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, specjalność kon-

serwatorstwo, przez długi czas związana z Biblioteką Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Autorka kilku 

publikacji o architekturze i współautorka opracowań konserwatorskich. Obecnie w PAN Stacji Na-

ukowej w Wiedniu. Interesuje się architekturą budowli bankowych końca XIX i początku XX w. oraz 

architekturą najnowszą.

Jakub Polak – student ochrony dóbr kultury, specjalność konserwatorstwo, na Uniwersytecie 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pasjonat dawnych technik budowlanych, architektury drewnianej, mo-

dernizmu, w szczególności tego międzywojennego. Opisywana w artykule gazownia, jest przedmio-

tem jego pracy magisterskiej. Rodowity Torunianin, od zawsze zafascynowany swoim miastem. 
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Marcin Ceglarski – student II stopnia ochrony dóbr kultury, specjalność konserwatorstwo, 

na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Interesuje się architekturą 

drewnianą, budownictwem wiejskim oraz zabytkami młodszego pokolenia. Szczególną sympatią da-

rzy modernizm, lecz fascynuje go także architektura współczesna. Entuzjasta zabytkowej stolarki 

i problematyki konserwatorskiej.

Adam Kowalkowski – wiceprezes Toruńskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, 

społeczny opiekun zabytków, przewodnik po Toruniu i toruńskiej Twierdzy, pasjonat pruskich fortyfi-

kacji. Instruktor przewodnictwa fortecznego oraz krzewiciel historii miasta.

Marcin Sajdak – inż. arch., zainteresowania: architektura ceglana, zamki krzyżackie, fortyfika-

cje, gry RPG, książki, historia, średniowiecze, góry. Architektura ma wiele wspólnego z reżyserowa-

niem. W obu tych profesjach, na pierwszy rzut oka różniących się, podstawowym nośnikiem przeka-

zu jest harmonia otoczenia. Pracownia Reżyserii Architektury ARCHIGEUM, Zielonka.

Przemysław Gawęda – inż. arch., zainteresowania: obiekty przemysłowe i biurowe, projekto-

wanie parametryczne, historia, sport, góry. Projektowanie kojarzy mi się ze sceną teatru, wyreżyse-

rowanym kadrem filmu. Projektowane obiekty to rekwizyty w ludzkiej przestrzeni życia. Pracownia 

Reżyserii Architektury ARCHIGEUM powstała w celu realizacji szeroko pojętego projektowania ar-

chitektonicznego. Twórczość projektową traktujemy jak scenę teatru. Korzystając z pokładów ludz-

kiej wyobraźni staramy się w jak najlepszy sposób wyreżyserować otaczającą nas przestrzeń co-

dziennego życia, w odpowiedni sposób kadrując zapotrzebowanie odbiorcy. www.archigeum.pl

Kamil Snochowski – torunianin, absolwent grafiki (specjalność: projektowanie graficzne) na 

Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Z zamiłowania zbieracz liter, fotografuje oraz cyfrowo od-

twarza stare napisy reklamowe i szyldy, które składają się na projekt Literołap (fb.com/literolap). 

Członek Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Toruniu.




