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Temat architektury i urbanistyki nazistowskiej w Polsce jest w ostatnich latach przedmiotem 
zainteresowania wielu polskich i niemieckich badaczy. Prowadzone prace koncentrują się z 
jednej strony na zagadnieniach dotyczących konkretnych miast, z drugiej zaś całych regionów, 
przyczyniając się tym samym do wypełnienia istotnej luki w dotychczasowej literaturze 
przedmiotu.  

W granicach dzisiejszej Polski znajdują się dawne ziemie III Rzeszy, zróżnicowane pod 
względem statusu jaki posiadały w kontekście nazistowskiego imperium. Były to zarówno części 
należące do tzw. „starej Rzeszy”, niemieckie przez wiele lat przed dojściem narodowych 
socjalistów do władzy (dzisiejszy obszar Ziem Zachodnich i  Północnych), jak i tereny 
międzywojennej Rzeczypospolitej, okupowane lub częściowo wcielone do państwa niemieckiego 
po wybuchu drugiej wojny światowej. Mimo iż wiele planów miało charakter wzorcowy, były one 
także uzależnione od lokalnych warunków. Dla szeroko zakrojonych działań nazistowskich władz 
w dziedzinie projektowania miast i poszczególnych budynków duże znaczenie miały  
uwarunkowania historyczne, jak np. polityka dawnych zaborców, czy też kwestie narodowe, 
etniczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe poszczególnych miast i regionów.

Celem spotkania jest zainicjowanie platformy współpracy naukowców z różnych ośrodków w 
Polsce. Pozwoli to określić aktualny stan badań nad tym tematem w  naszym kraju, 
skonfrontować perspektywy metodologiczne oraz stopień rozpoznania różnorodnych źródeł 
archiwalnych. Konferencja inauguruje działalność Pracowni Badań nad Urbanistyką i Architekturą 
Nowoczesną w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.

W programie wykorzystano reprodukcję ze zbiorów Pracowni Zbiorów Ikonograficznych 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (sygn. Wid-IV-Vasel-1941-04-26)



PROGRAM
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09.00-9.30 Karolina Jara, Aleksandra Paradowska (Uniwersytet Wrocławski),
Wprowadzenie

09.30-10.15 Hanna Grzeszczuk-Brendel (Politechnika Poznańska), 
„Na miarę człowieka” - architektura nazistowska w Poznaniu

10.15-11.00 Aleksandra Paradowska (Uniwersytet Wrocławski),
„Całkowite zniemczenie przestrzeni".Architektura i urbanistyka 
Kraju Warty w świetle tradycji germanizacji polskich ziem

11.00-11.15 Przerwa kawowa

11.15-12.00 Karolina Jara (Uniwersytet Wrocławski), "Wąski niemiecki język 
wystający w słowiańskiej przestrzeni”. Architektura III Rzeszy na 
Śląsku w kontekście dyskursu granicznego

12.00 -12.45 Przemysław Czernek (Instytut Sztuki PAN w Warszawie), 
Śląsk Austriacki w „szponach” III Rzeszy

12.45-13.30 Żanna Komar (Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie), 
Architektura i urbanistyka Krakowa 1939-1944

13.30-15.00 Przerwa obiadowa

15.00-15.45 Jan Salm (Politechnika Łódzka), 
Architektura i urbanistyka lat 1933–1945 we Wschodnich Prusach. 
Główne potrzeby i wątki badawcze

15.45-16.30 Jagoda Załęska-Kaczko (Uniwersytet Gdański), 
Architektura publiczna i urbanistyka Gdańska w latach 1933–1945 

16.30-17.30 Dyskusja i podsumowanie

Organizacja: 

dr Aleksandra Paradowska mgr Karolina Jara

Pracownia Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną, Instytut Historii Sztuki UWr


