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Śródmieście w czasach powojennych nie było 
powszechnie uznawane za układ urbani-
styczny warty zachowania. Pojedyncze obiek-
ty oceniano jako wartościowe, ale pozostałą 
przestrzeń przewidziano do nowego zagospo-
darowania. Za koncepcjami przebudowy tego 
obszaru stał cel stworzenia modernistyczne-
go miasta przyszłości. 

XIX-wieczne city

   Model rozbudowy śródmieścia,1969 r., ze zb. MKZ w Poznaniu
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Krótko po zajęciu Poznania w 1793 roku wła-
dze pruskie przystąpiły do przeprowadze-
nia szeregu reform urbanistycznych. Jedną 
z głównych inwestycji było założenie tzw. 
Friedrich-Wilhelm-Stadt (miasta Fryderyka 
Wilhelma), czyli reprezentacyjnej dzielnicy sta-
nowiącej centrum pruskiego Poznania. Później 
nazywane było także Nowym albo Górnym 
Miastem, ponieważ położone było wyżej niż 
wielowiekowe centrum Starego Miasta. 

Założenie opierało się na placach i połączonych alejach, 
skupiając się wokół placu Wilhelmowskiego (obecnego 
placu Wolności) i wzorowanej na Unter den Linden alei 
Wilhelmowskiej (obecne Aleje Marcinkowskiego). Pierw-
szym reprezentacyjnym budynkiem był tu Teatr Królew-
ski z początku XIX wieku (obecny budynek zwany Arkadią). 

W ramach swoistej rywalizacji wokół placu Wilhelmow-
skiego i w bezpośredniej okolicy w czasach zaborów 
powstawały reprezentacyjne gmachy, fundowane z jed-
nej strony przez działaczy polskich, z drugiej przez wła-
dze i elity niemieckie. Do ważniejszych realizacji moż-
na zaliczyć: Bibliotekę Raczyńskich (1829), budynek 
Bazaru (1842) wraz ze skrzydłem od strony placu (1899), 
Teatr Polski (1875), Dom Przemysłowy (1902), Muzeum  

Górne znaczy nowe

im. Cesarza Fryderyka (1901) czy gmach Banku Wschod-
niego (1911). Ze względu na otaczającą miasto potężną 
twierdzę w centrum ograniczonym do niewielkiej prze-
strzeni szybko zaczęły powstawać też wysokie i gęsto 
zabudowane kamienice.

Walki z lutego 1945 roku spowodowały znaczne znisz-
czenia w XIX-wiecznej tkance miejskiej, m.in. w rejonie 
placu Wolności, Alei Marcinkowskiego, ulic Święty Mar-
cin, Ratajczaka, Ogrodowej czy wzdłuż Wałów (obecne 
aleja Niepodległości i ulica Królowej Jadwigi). Część ka-
mienic i gmachów publicznych była w ruinie, inne uszko-
dzone w niewielkiej części. 

   Widok na wschodnią część placu Wilhelmowskiego (ob. Wolności), pocz. XX w., 
ze zb. Biblioteki Uniwersyteckiej 

W czasach powojennej odbudowy XIX-wieczne kamieni-
ce i gmachy generalnie nie były uznawane za zabytkowe 
i warte ochrony. Już w 1945 roku inspirowani przedwo-
jennymi koncepcjami urbaniści planowali poprowadze-
nie przez centrum miasta trasy średnicowej i stworze-
nie nowoczesnego city.

   Gruzowisko przy pozostałościach kamienicy na narożniku ulic Ratajczaka i 27 Grudnia 
po zakończeniu II wojny światowej, 1945 r., fot. Z. Zielonacki, 
ze zb. L. Zielonacki/cyryl.poznan.pl
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Pierwsze po 1939 roku plany rozwoju mia-
sta powstały w warunkach konspiracyjnych. 
W 1944 roku Piotr Zaremba i Stanisław Kir-
kin opracowali projekt rozbudowy powięk-
szonego przez okupanta miasta Pozna-
nia. Przekazane jeszcze w lutym 1945 roku  
Zarządowi Miejskiemu szkice, pełne nowator-
skich i przemyślanych elementów, zawierały 
także pierwsze pomysły wyburzeń budynków 
w XIX-wiecznym centrum Poznania. 

Od końca II wojny światowej do lat 60. XX wieku powstało 
kilkadziesiąt szkiców i planów dotyczących centrum mia-
sta. Część projektów zakładała odbudowę zniszczonych 
fragmentów w nowoczesnej formie, ale z zachowaniem 
dotychczasowego układu urbanistycznego. Zgodnie z tą 
wizją powstały niektóre gmachy publiczne oraz budynki 
mieszkalne w śródmieściu zapełniające dziury w zabu-
dowie, w tym (w latach 1952-1957) dwa kompleksowe 
założenia zajmujące plac Wielkopolski i obecny plac Cy-
ryla Ratajskiego. Utrzymane w socrealistycznej estetyce 
kamienice wpisały się w ukształtowaną w XIX wieku prze-
strzeń tych centralnych placów.

Zwyciężyła jednak koncepcja całkowitej przebudo-
wy i stworzenia nowej przestrzeni w śródmieściu.  

Futurystyczne city

Największy udział w tym miały plany z lat 1945-1946, 
stworzone przez zespół Tadeusza Płończaka, Rościsła-
wa Kaplińskiego, Stanisława Pogórskiego i Leonarda 
Tomaszewskiego, i przede wszystkim projekt Jerzego 
Leśniewicza z 1961 roku. 

W ramach przyjętych założeń XIX-wieczne centrum 
miało przekształcić się w pełną wieżowców dzielnicę 
handlowo-usługowo-kulturalną. Zdecydowano o po-
szerzeniu ulic, zatrzymaniu odbudowy części kamie-
nic, zmniejszeniu liczby lokali mieszkaniowych. Jedy-
nie pojedyncze budynki sprzed 1939 roku uznano za 
wartościowe i warte zachowania.

Ważną częścią planu był nowy system komunikacyjny, 
oparty na dwóch przelotowych arteriach. Jedną z nich 
miała być ulica Święty Marcin, a drugą planowana trasa 
północ-południe, prowadząca przez Winogrady, Aleje 
Marcinkowskiego, Piekary i Dolną Wildę. Ta tzw. Tra-
sa Piekary miała krzyżować się z ulicą Święty Marcin 
w formie dwupoziomowego ronda. Na całym obszarze 
zaprojektowano budowę wielu wieżowców, które miały 
stanąć wzdłuż ulic Święty Marcin, Piekary i 27 Grudnia. 

   Fragment opisu planu rozbudowy Poznania z 1945 r. autorstwa S. Kirkina i P. Zaremby. 
Za: P. Zaremba, Pierwszy powojenny plan rozwoju Poznania, „Kronika Miasta Poznania”
1947, nr 1.
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Władze miejskie, by zabezpieczyć teren pod planowane 
modernistyczne inwestycje, wprowadziły zakaz odbudo-
wy niektórych kamienic, w tym tych tworzących północ-
ne pierzeje ulic Święty Marcin i 27 Grudnia.

Koncepcje te wywoływały sprzeciw niektórych miesz-
kańców, m.in. właścicieli posesji przy ulicy Święty Mar-
cin. Zaniepokojeni wizją wyburzeń północnej pierzei, 
już w 1947 roku skierowali pismo do Miejskiego Urzędu 
Planowania, apelując o zaniechanie tych działań i zgo-
dę na odbudowę kamienic. Bezskutecznie. Zachowaną 
częściowo północną pierzeję ulicy na odcinku od ulicy 

Ratajczaka do Gwarnej wyburzono pod koniec lat 60. XX 
wieku. W ramach działań przygotowujących do budo-
wy Trasy Piekary rozebrano w drugiej połowie lat 70. XX 
wieku fragment pierzei ulicy Piekary, kamienice przy ko-
ściele św. Marcina oraz dworek Mycielskich, znajdujący 
się w dzisiejszym parku im. J. H. Dąbrowskiego. 

Z kolei w celu wzniesienia biurowców przy ulicy 27 Grud-
nia w latach 1977-1978 wyburzono całą północną pie-
rzeję, otwierając perspektywę na Okrąglak i odsłaniając 
fasadę Teatru Polskiego. Inwestycji budowlanej nie zre-
alizowano i do dziś zamiast nowoczesnych budynków są 
tu puste działki w centrum miasta.

   Rozbiórka kamienic przy ul. 27 Grudnia, 1978 r., fot. K. Kucharska,
ze zb. MKZ w Poznaniu

   Widok na wyburzoną pierzeję ul. 27 Grudnia, 1993 r., fot. B. Cynalewski, ze zb. MKZ w Poznaniu



   Model rozbudowy śródmieścia. Na pierwszym planie widoczne projektowane rondo na
skrzyżowaniu ul. Święty Marcin, Piekary i al. Marcinkowskiego, 1969 r., ze zb. MKZ w Poznaniu
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   Plan komunikacji śródmieścia z projektowaną trasą P-P i rondem na przecięciu al. Marcinkowskiego, 
ul. Święty Marcin i Piekary, ze zb. Archiwum Państwowego w Poznaniu
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Bazar

Okrąglak

Kościół
św. Marcina

   Przygotowany na potrzeby wystawy kolaż składający się z:

1. Fragmentów planu śródmieścia Poznania z 1945 r., 
2. ze zb. Archiwum Państwowego w Poznaniu/cyryl.poznan.pl
3. Planu komunikacji Śródmieścia (dokonano korekt na potrzeby  

wystawiennicze), ze zb. Archiwum Państwowego w Poznaniu
4. Rzutu I piętra niezrealizowanej zabudowy przy ul. Armii  

Czerwonej w Poznaniu, R. Pawuła; Z. Piwowarczyk, 1970 r.,  
ze zb. Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP/cyryl.poznan.pl

Biblioteka
Raczyńskich

Uproszczona forma 
– dawne Ziemstwo 
Kredytowe i Szkoła 
Realna

Wieżowce

Żaglowce
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W rejonie planowanego skrzyżowania tras 
przelotowych stał zabytkowy kościół św. Mar-
cina, pochodzący z przełomu XIV i XV wieku.

Walki w styczniu i lutym 1945 roku spowodowały olbrzy-
mie straty w tkance świątyni, szacowane na około 85%. 
Żaden inny poznański kościół nie odnotował takich znisz-
czeń. Bombardowania zdruzgotały całkowicie wnętrze 
i wieże, a mury zachowały się w formie szczątkowej.

Kościół św. Marcina

Strona kościelna rozważała opcję wyburzenia ruin i wznie-
sienia nowoczesnej w formie świątyni. Plany te zosta-
ły zrewidowane przez Zarząd Miejski. Planiści uznali, że 
zburzenie ruin będzie idealną okazją do wytyczenia trasy 
o prostym przebiegu, w związku z czym nie przewidywa-
no wydania zgody na nową realizację budowlaną w tym 
miejscu. Z kolei w 1945 roku Janina Czarnecka zapropo-
nowała, aby wyburzyć część zachodnią budowli, a pozo-
stawić wschodnią, tak, by nie wchodziła w kolizję z pro-
jektowaną trasą. Ostatecznie konserwator wojewódzki 

Zdzisław Kępiński podjął decyzję o odbudowie histo-
rycznej struktury zabytku i przeprowadzeniu regotyzacji. 
Główne prace prowadzono w latach 1949-1953, później 
przez wiele lat wykańczano wnętrza według programu 
polichromii autorstwa Wacława Taranczewskiego.

   Kościół św. Marcina współcześnie, fot. J. Tritt

   Widok na wieżę kościoła św. Marcina, 1928 r., fot NN, za: NAC

   Kościół św. Marcina w ruinie, po 1945 r., fot. L. Perz, ze zb. WUOZ/MKZ
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Wśród budowli, które uznawano za perły 
polskiej kultury i które przeznaczone zo-
stały do odbudowy, była Biblioteka Raczyń-
skich. Wzniesiony w 1829 roku gmach, ufun-
dowany przez polskiego ziemianina Edwarda 
Raczyńskiego, wzorowany był na wschodniej 
elewacji Luwru. 

Biblioteka Raczyńskich

W lutym 1945 roku budynek biblioteki wraz z więk-
szością księgozbioru (z niewyjaśnionych przyczyn) do-
szczętnie spłonął. Pozostał w zasadzie sam szkielet 
konstrukcji pozbawiony dachu. Fasada i wnętrze do-
znały największych uszkodzeń w części wschodniej, 
o czym dobitnie świadczyła potężna wyrwa nad trzema 
strzaskanymi żeliwnymi kolumnami. 

Szybko, bo już w sierpniu 
1945 roku podjęto decy-
zję o podniesieniu z ruin 
Biblioteki Raczyńskich, ale  
prace zabezpieczające 
i odgruzowanie miały 
miejsce kilka lat później. 
Sama odbudowa rozpo-
częła się dopiero w 1953 
roku i trwała trzy lata.

Za przedsięwzięcie odbu-
dowy biblioteki odpo-
wiedzialna była para za-
służonych architektów: 
Janina i Władysław Czar-
neccy.

Odbudowa samego gmachu bibliotecznego i przywróce-
nie elewacji były zadaniem Janiny Czarneckiej. Zgodnie 
z jej projektem wiernie odtworzono fasadę z tympano-
nem (reprezentacyjnym naczółkiem), uzupełniając ubytki 
żeliwnej kolumnady. Czarnecka stworzyła także projekt 
rozbudowy książnicy o gmach wzdłuż Alei Marcinkow-
skiego. Nie został on wtedy zrealizowany, ale z myślą 
o jego powstaniu klatkę schodową zaprojektowano w ten 
sposób, by na poziomie pierwszego piętra mogła się łą-
czyć z planowanym nowym budynkiem.

Za wnętrza odpowiedzialny był Władysław Czarnecki. 
Tu przeprowadzono największe zmiany względem pier-
wotnej formy. Zmieniono układ klatki schodowej i pod-
wyższono sufit drugiego piętra, obniżając jednocześnie 
podłogę parteru. Przywrócono jednak dawny wystrój 
wnętrz. Czarnecki wspominał, iż na potrzeby projektu 
opracował ponad 700 rysunków różnych detali. Prze-
ciągające się prace nad gmachem ukończono w 1956 
roku. W maju tego roku uroczyście oddano budynek do 
użytku. Towarzyszyła temu okolicznościowa wystawa 
poświęcona historii książnicy. 

   Biblioteka Raczyńskich, 1942, fot. NN, ze zb. MKZ/WUOZ
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   Biblioteka Raczyńskich współcześnie, fot. J. Tritt

   Janina Czarnecka i Władysław Czarnecki, 
ze zb. Biblioteki Raczyńskich

   Zrujnowana fasada Biblioteki Raczyńskich, 1945 r., 
fot. Z. Zielonacki, ze zb. L. Zielonacki/cyryl.poznan.pl
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Szczególnym przypadkiem był Bazar, budynek-
-symbol poznańskiej pracy organicznej. Pier-
wotny gmach wzniesiono w 1842 roku przy ów-
czesnej ulicy Nowej (obecna Paderewskiego). 
Rozbudowa o nowe, neobarokowe skrzydło 
(od strony obecnego placu Wolności) nastąpi-
ła prawie 60 lat później, tj. w latach 1899-1900. 
Autorem projektu był Roger Sławski. 

W wyniku walk i pożaru 7 lutego 1945 roku oba bu-
dynki zostały spalone i pozbawione dachu. Zniszczenia 
szacowano na około 70-80%. Za zabytek zasługujący 
na pełną rekonstrukcję uznano jedynie starszą, klasy-
cystyczną część Bazaru.

Bazar

W 1945 roku arch. Janina Czarnecka we współpracy z arch. 
arch. Bolesławem Schmidtem i Henrykiem Marcinkow-
skim, opracowała projekt odbudowy części zabytkowej 
Bazaru. Prace rozpoczęto w 1946 roku, a główną ich część 
zakończono w 1949 roku, kiedy to otwarto hotel „Orbis”. 
W 1957 roku fasadę otynkowano, a projekt wykończenia 
elewacji i rekonstrukcji niektórych detali architektonicz-
nych opracował m.in. Zbigniew Zieliński.

Część nowsza została silnie uszkodzona w górnej partii 
fasady, na trzecim piętrze, ale zachowały się w dobrym 
stanie mury pierwszej i drugiej kondygnacji.

Ponieważ obiektu nie 
traktowano w katego-
riach zabytku, odbu-
dowano go jako hotel 
w uproszczonej formie, 
pozbawionej architekto-
nicznego detalu. Zakłada-
no co prawda odtworze-
nie niektórych zdobień, 
zwłaszcza w partii fasady, 
ale zaniechano tych dzia-

łań ze względów finansowych. Dopiero w latach 2000- 
-2005 przywrócono pierwotny neobarokowy wystrój 
fasady: malarskie personifikacje Rolnictwa i Przemysłu, 
wazony oraz wazy nad portalem.

   Hotel Bazar, 1963 r., ze zb. M. Szulc/cyryl.poznan.pl

   Bazar na pocz. XX w., ze zb. Biblioteki Uniwersyteckiej   Bazar pod koniec XIX w., przed budową nowego 
skrzydła, ze zb. Biblioteki Uniwersyteckiej
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   Bazar współcześnie, fot. J.Tritt
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Część kamienic i gmachów w centrum została 
podniesiona z ruin, ale w uproszczonej formie. 

Przykładem jest dawna Miejska Szkoła Realna (obec-
nie jeden z budynków Politechniki Poznańskiej) przy 
ulicy Strzeleckiej, ufundowana przez Gotthilfa Bergera 
w latach 1861-1865 według projektu Gustava Schultza. 
Gmach, spalony w 1945 roku, odbudowany został w bar-
dzo uproszczonej formie, całkowicie pozbawionej neore-
nesansowego, bogatego wystroju elewacji.

Uproszczona forma –
dawne Ziemstwo Kredytowe i Szkoła Realna

   Szkoła Realna, 1866 r., ze zb. Biblioteki Uniwersyteckiej    Budynek dawnej Szkoły Realnej współcześnie, fot. J.Tritt
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w 1945 roku, został odbudowany w latach 50. XX wieku 
w uproszczonej formie, pozbawionej detalu architekto-
nicznego. Dopiero w latach 2011-2012 miała miejsce re-
konstrukcja bogatego wystroju plastycznego i przywró-
cenie pierwotnej kolorystyki elewacji.

Warto wspomnieć także o dawnym Ziemstwie Kredyto-
wym (obecny Uniwersytet Artystyczny), znajdującym się 
na rogu dzisiejszych Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 Lu-
tego, wzniesionym w latach 1837-1838 według projektu 
Augusta Sollera. Budynek zniszczony w czasie ostrzału 

   Ziemstwo Kredytowe, XIX w., ze zb. WUOZ/MKZ

   Dawny gmach Ziemstwa Kredytowego przed renowacją, 2007 r., 
fot. Radomil/Wikimedia Commons

   Dawny gmach Ziemstwa Kredytowego współcześnie, fot. J. Tritt
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Przykładem wzniesienia budynku całkowicie 
odmiennego od tego, co stało na danej działce 
przed wojną, jest gmach Powszechnego Domu 
Towarowego Okrąglak.

Okrąglak

   Powszechny Dom Towarowy Okrąglak w latach 60. XX wieku oświetlony nocą neonową 
dekoracją, 1963 r., fot. Z. Nowicki/cyryl.poznan.pl

   Budowa Powszechnego Domu Towarowego Okrąglak, 1950 r., ze zb. MKZ w Poznaniu

   Zniszczony budynek Banku Cukrownictwa na narożniku ulic 27 Grudnia i Mielżyńskiego, 
1945 r., fot. Z. Zielonacki, ze zb. L. Zielonacki/cyryl.poznan.pl

Zbudowany w latach 1948-1955, powstał na miejscu czę-
ściowo zniszczonego narożnego gmachu Banku Cukrow-
nictwa. Budynek, zaprojektowany przez arch. Marka Ley-
kama w formie walca, czerpał w pełni z modernizmu i był 
w czasach socrealizmu zupełnym unikatem. 
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W ramach planowanej Trasy Piekary na miejscu dawnej 
zabudowy kamienicznej wybudowano w drugiej poło-
wie lat 60. XX wieku trzy charakterystyczne punktowce. 
Zmieniły one całkowicie charakter tego fragmentu cen-
trum miasta.

W drugiej połowie lat 60. ukończono część projektową 
i podjęto się realizacji pierwszej fazy koncepcji „Centrum” 
– zespołu obiektów wzdłuż Świętego Marcina (Alfy). Wy-
burzono częściowo dobrze zachowaną północną pierze-

Wieżowce

ję na odcinku od ulicy Ratajczaka do Gwarnej i w 1972 
roku wzniesiono pięć wieżowców połączonych dwukon-
dygnacyjnym łącznikiem. Ulokowano tam sklepy, zakłady 
usługowe i biura.

   Punktowce przy Piekarach współcześnie, fot. Ł. Gdak    Budowa Domów Towarowych Centrum (Alfa) przy ul. Czerwonej Armii (dzisiaj 
ul. Święty Marcin), ok. 1971 r., fot. Z. Nowicki/cyryl.poznan.pl

   Budynki Alfy współcześnie, fot. Ł. Gdak
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W kwartale między placem Wolności, Alejami 
Marcinkowskiego, ulicą Święty Marcin i ulicą 
Ratajczaka przewidziano wyburzenie całej ist-
niejącej zabudowy (z wyjątkiem gmachu Bi-
blioteki Uniwersyteckiej) i wzniesienie trzech 
100-metrowych resortowych wieżowców przy-
pominających żaglowce. 

Inwestycji tej, która zmieniłaby bezpowrotnie oblicze 
centrum miasta, ostatecznie nigdy nie zrealizowano.

Żaglowce

   Projekt wieżowców Centrum III, 1970 r., ze zb. WUiA UMP/cyryl.poznan.pl
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   Projekt wieżowców Centrum III, 1970 r., ze zb. WUiA UMP/cyryl.poznan.pl
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   Rzut I piętra niezrealizowanej zabudowy przy ul. Armii Czerwonej w Poznaniu (na odcinku od ul. Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego),
R. Pawuła; Z. Piwowarczyk, 1970 r., Wydział Urbanistyki i Architektury UMP/cyryl.poznan.pl
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   Widok na wyburzoną pierzeję ul. 27 Grudnia, 1993 r., fot. B. Cynalewski, 
ze zb. MKZ w Poznaniu

Realizacja większości planów nie wyszła poza 
fazę projektową. Nie wytyczono nowego ukła-
du komunikacyjnego z Trasą Piekary i rondem 
na przecięciu ulicy Święty Marcin. Spośród pla-
nowanych wieżowców realizacji doczekały się 
Alfy i punktowce przy ulicy Piekary.

Obiekty te są pamiątką po częściowo tylko 
zrealizowanych planach przekształcenia XIX-
-wiecznej dzielnicy śródmiejskiej w futury-
styczne, modernistyczne city. Brak środków na 
inwestycje przyczynił się paradoksalnie do ura-
towania części dawnej tkanki miejskiej. Pier-
wotny układ urbanistyczny, choć ze stratami, 
ostatecznie przetrwał do dziś. 
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Wielkie dzieło powojennej odbudowy nie ob-
jęło, ze względów finansowych, ale i w dużej 
mierze politycznych, wszystkich znaczących 
gmachów miasta. Dotyczy to na przykład 
budownictwa sakralnego.

Pustka po 
wielowyznaniowym 
Poznaniu

   Prace rozbiórkowe przy kościele św. Piotra, po 1945 r., fot. NN, ze zb. MKZ
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Od początku w kręgach części architektów i decyden-
tów miejskich postulowano rozbiórkę rzekomo szpe-
cącego kościoła ewangelicko-reformowanego pod 
wezwaniem św. Piotra. Świątynię wzniesiono w 1841 
roku u zbiegu dzisiejszych ulic Półwiejskiej i Krysie-
wicza. Uszkodzona w lutym 1945 roku, w większości 
rozebrana została już dwa lata później. 

Inne obiekty sakralne, które nie doczekały się odbudowy, 
to XIX-wieczne synagogi znajdujące się niegdyś na rogu 
ulic Dominikańskiej i Szewskiej. Mimo iż skala zniszczeń 
nie uzasadniała likwidacji, to w 1947 roku rozebrano cał-
kowicie zarówno synagogę Gminy Braci z 1857 roku, jak 
i synagogę Stowarzyszenia Przyjaciół Dobroczynności 
z 1884 roku, utrzymaną w stylu mauretańskim.

   Plac po rozebranym kościele św. Piotra, ok. 1947 r., fot. NN, ze zb. MKZ
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Czas powojennej odbudowy nazwać moż-
na erą ochrony zabytków według założeń 
Jana Zachwatowicza. Powojenna reaktywacja 
ośrodków staromiejskich w Polsce była osią-
gnięciem niezwykłym, określanym często mia-
nem polskiej szkoły konserwatorskiej, która 
zrodziła „doktrynę konserwatorską”. Ale sam 
prof. Jan Zachwatowicz zdecydowanie odcinał 
się od tych określeń, podkreślając, że odbu-
dowa stanowiła całkowicie świadome odstęp-
stwo od przyjętej w Europie doktryny, uzasad-
nione jednak skalą wojennego kataklizmu. 
Uważa się, że dlatego właśnie Karta Wenecka  

Epilog
(tj. Międzynarodowa Karta Konserwacji i Re-
stauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych) uj-
rzała światło dzienne dopiero w 1964 roku, 
kiedy zakończony został najbardziej inten-
sywny proces odbudowy polskich miast. Wy-
rażone w karcie zasady poszanowania auten-
tyzmu zabytku, rezygnacji z rekonstrukcji na 
rzecz architektury współczesnej tam, gdzie 
pojawia się domysł, sprzeczne były bowiem 
z polskimi koncepcjami odbudowy. Wydaje 
się jednak, iż czas powojennego dźwigania 
się z ruin i trudna historia naszego kraju uza-
sadniają podjęte wówczas decyzje.



TEKST:

Maksym Kempiński
KONSULTACJA MERYTORYCZNA: 
dr Iwona Błaszczyk
KOREKTA: 
Aleksandra Deskur
PROJEKT GRAFICZNY I  SKŁAD: 
Stwory Studio
KONCEPCJA: 
Anna Pikuła
PRODUKCJA: 

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
WSPÓŁPRACA: 
Biuro Miejskiego Konserwatora 
Zabytków w Poznaniu, CYRYL 
– Cyfrowe Repozytorium Lokalne
PATRONAT: 
Narodowy Instytut  
Architektury i Urbanistyki, 
Narodowy Instytut Dziedzictwa
KWERENDA PRASY: 
Bartosz Balewicz,  
Barbara Kwaśniewska, 
Joanna Łopion, Aneta Piebiak

PATRONAT:

 WSPÓŁPRACA: 
Wydawnictwo towarzyszy wystawie czasowej 
„Miasto [re]konstruowane. Powojenna odbudowa 
reprezentacyjnych gmachów Poznania”,
Śluza Katedralna 7.10.2020–28.02.2021

ISBN: 978-83-62415-57-1
Poznań 2020




