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R e c e n z j a  
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mgr inż. arch. Michała Kwaska  
pt.: „Żeliwo w zabudowie miejskiej Pomorza Nadwiślańskiego  

od 2 poł. XIX w. do pocz. XX w. w kontekście rozwiązań europejskich” 
przygotowanej pod kierunkiem promotorskim 
prof. dra hab. inż. arch. Aleksandra Piwka 

na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, 
w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, 

w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka. 
 
 

Podstawa opracowania recenzji 

 

—  pismo przewodnie prof. dra hab. inż. arch. Jakuba Szczepańskiego, Przewodniczącego 
Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Gdańskiej z dnia 
22.06.2022 r., z prośbą o wykonanie recenzji (l. dz. W-39/157.2022/WAR), zgodnie z uchwa-
łą nr 2/VIII/2021/2022 Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki 
Gdańskiej, z dnia  19.04.2022 r.; 
—  Ustawa z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stop-
niach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. nr 65 poz. 595, z późn. zmianami); 
—  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie 
szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w 
postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2017 
poz. 271). 
 

Wprowadzenie 

 

Praca doktorska mgr inż. arch. Michała Kwaska, dotyczy niecodziennej sfery architek-
tury. Kryterium podstawowym wyboru przedmiotu Jego dywagacji jest bowiem jej wyjątko-
wy budulec – żeliwo. Jak każda praca naukowa bazująca na rejestracyjnych podstawach ba-
dań architektonicznych prowadzonych in situ oraz pogłębionych kwerend archiwaliów i lite-
ratury przedmiotu – spełniająca się w analizach porównawczych zebranego materiału ba-
dawczego, poprzez jego inwentaryzację, katalogowanie i kategoryzację typologiczną, badanie 
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powiązań kontekstowych, interpretowanie współzależności, wreszcie syntetyczną ocenę jego 
wartości – jest pracą istotną. Szczególnie dziś, w czasach nieustannego zaniku rzemiosła arty-
stycznego i wzmożenia procesów technicznej i technologicznej globalizacji rozwiązań katalo-
gowych – wobec pewnego spadku zainteresowania współczesnej cywilizacji badaniem i 
ochroną zabytkowego dziedzictwa materialnej i niematerialnej kultury człowieka oraz poszu-
kiwania jej ciągłości w czasach współczesnych – każdy akt systematycznych badań w tym 
zakresie jest pożądany i dziś dyscyplinie nauki architektury i urbanistyki bardzo potrzebny. 
Przy wciąż niewielkiej ilości opracowań monograficznych w tej dziedzinie architektury, zo-
rientowanych na ekspozycję jej wartości wynikających z właściwości materiałowych tworzy-
wa z którego ona powstała – wobec rozwinięcia jej funkcji poznawczej rejestracji kulturowej 
działalności człowieka w przestrzeni zurbanizowanej oraz próby jej opisania, skatalogowania 
i zarchiwizowania – praca zasługuje na szczególną uwagę. Archiwistyka architektoniczna – 
jako graficzna i werbalna rejestracja zasobów służąca utrwalaniu pamięci o ważnych dla toż-
samości kulturowej utworach architektury, przynależąc do sfery jej badań podstawowych, bo 
w nich zawiera się podstawowy cel i efekt poznawczy recenzowanej pracy – stanowi również 
podstawę źródłową dla wielu innych badaczy tej architektury. Jej służebność więc i walor 
utylitarny dla nauki architektury jest bezdyskusyjny. 

Należy więc już na wstępie podkreślić tę pierwszą i zdecydowanie najważniejszą war-
tość pracy. Jest nią rejestracja form dawnej architektury miasta oraz dokumentów o niej, jako 
o ważnych dla jego tożsamości utworach – materialnego i duchowego – życia, składających 
się wspólnie na dobro jego kulturowego dziedzictwa. To ważne, bo to właśnie kultura, odwo-
łując się do powstałego dawniej i ciągle rozwijanego świata idei, obrazów i form, stanowi 
podstawowy zapis pamięci człowieka o tym świecie. Związana z nią nieodłącznie kategoria 
tradycji, będąca tym, co zapamiętane zostało z przeszłości historii, a co stanowi w niej war-
tość godną przekazywania przyszłym pokoleniom, jest podstawą jego tożsamości. 

Dlatego też wszelkie działania zmierzające do ratowania tej architektury oraz utrwala-
nia jej wartości, tak poprzez zapisywanie jej w pamięci człowieka, jak przede wszystkim po-
przez nadawanie jej postaci ciągle żywej i twórczej, stanowiącej dla niego dziedzictwo trady-
cji kulturowej jego życia, bądź utrwalonej i chronionej w formie zabytku, bądź to stanowiącej 
inspirację dla nowych dzieł architektury – należy ocenić wysoko. W dziele rejestracji wartości 
tej architektury oraz dogłębnego ich zrozumienia i opisania, w tym również prób ich ochrony, 
realizuje się ona z sukcesem, co warte jest podkreślenia, zwłaszcza w kontekście obierania 
przez architektów różnych, nie zawsze właściwych, dróg naukowych dociekań prowadzących 
do zdobywania przez nich metodycznego doświadczenia i osiągania kwalifikacji doktorskich. 
Tutaj tej wątpliwości nie mamy. Praca ta – w tym aspekcie – może być dla innych Doktoran-
tów dobrym przykładem metodycznym do naśladowania. Zostawia bowiem trwały ślad w 
nauce i jej sferze badań.  
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Ocena pracy 

 

Tytuł pracy jednoznacznie, choć dość ogólnie, zadaje się określać jej treść, zwłaszcza 
jej szeroki zakres problemowy. Dotyczy ona różnorodnych zastosowań architektonicznych, w 
tym także techniczno-technologicznych i estetycznych z zakresu sztuki użytkowej i dekoracji, 
powstałych z żeliwa – w zabudowie miejskiej, na obszarze Pomorza Nadwiślańskiego, w 
okresie od 2 poł. XIX w. do pocz. XX w. Ujmowane są one w szerszym, terytorialnym kon-
tekście porównawczym rozwiązań powstałych w tym samym okresie w Europie.  

Stosowany do wielu obiektów o różnym przeznaczeniu i w różnej też skali recepcji 
wizualnej i funkcjonalnej – zarówno jako mały element architektonicznego detalu i zdobnic-
twa, użytego do powstawania infrastruktury miejskiej, i jako większa forma umeblowania 
użytkowego i estetycznego przestrzeni, a nawet technicznego konstruowania obiektów archi-
tektury – miał w badanym okresie na życie ludzi miast wpływ znaczący. Choć dziś już, wraz 
z rozwojem nowych technologii materiałowych, zwłaszcza kompozytowych, stracił on zde-
cydowanie na znaczeniu, jest nadal ważny zwłaszcza w sferze jego zastosowań do ochrony i 
konserwacji zabytków oraz zapewnienia ciągłości kulturowej dziedzictwa architektury i sztu-
ki. Poznanie dogłębne tej sfery kreacji architektury miasta określa wysoki poziom służebności 
pracy Doktoranta, umożliwiając nie tylko, jak pisze on „zrozumieć fascynację budowniczych 
i artystów jaką wzbudzał”, ale także zapewnić mu, w różnych formach, przedłużone w czasie 
trwanie w historii, tworzonej przez przyszłe pokolenia kultury. Stanowi bowiem jej cenny 
składnik, godny ochrony i opieki. 

W swojej strukturze treści praca składa się z 4 zasadniczych rozdziałów oraz krótkie-
go, poprzedzającego je wstępu, a także kończącego ją podsumowania, wykazu skrótów, bi-
bliografii i spisu ilustracji. 

Wstęp (s. 3-8) ujmuje określenie przedmiotu badań i ich celów, delimitację obszaru i ce-
zur okresu, którego one dotyczą, umotywowanie dokonanego wyboru problemowego oraz 
sformułowanie tez pracy i zastosowanych w niej metod badawczych. Stanowi także krótkie 
przedstawienie struktury treści pracy. 

Doktorant przyjął słuszną kwalifikację przedmiotu badań i łącznego badania zastoso-
wań obu żelaznych metali używanych powszechnie w odlewnictwie – żeliwa i staliwa. Choć 
obydwa te materiały, zwłaszcza w ekspozycji estetycznej architektury, są do siebie bardzo 
podobne, to jednak różnią się składem chemicznym i właściwościami, a ich bezpośrednia 
identyfikacja materiałowa jest utrudniona i wymaga badań specjalistycznych z użyciem od-
powiedniej aparatury. Słusznie też wyłączył On poza zakres badań żelazo kute. Proces jego 
technologicznego przygotowania i kształtowania różni się już znacząco od odlewów. Badania 
porównawcze obróbki żelaza i jego różnych struktur, zwłaszcza stopów i ich właściwości, a 
zwłaszcza wytrzymałości oraz form ich zastosowania w architekturze i konstrukcjach, mogą 
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się stać dobrym pretekstem do podjęcia odrębnych, rozszerzonych badań interdyscyplinar-
nych architektury w powiązaniu z metalurgią, inżynierią materiałową, mechaniką i budownic-
twem, na dalszych etapach pracy naukowej Doktoranta. 

Również delimitacja materiału badawczego wydaje się być przeprowadzona racjonal-
nie, zarówno co do zakresu obszarowego badań, jak i przyjętych cezur czasowych, w których 
badana architektura powstała. Oczywiste jest, że żeliwo było najczęściej stosowane w archi-
tekturze XIX - pocz. XX w., w najbardziej uprzemysłowionych państwach Europy. Do nich, 
oprócz Wielkiej Brytanii i Francji, niewątpliwie należały też i Niemcy, a za sprawą przyna-
leżności administracyjnej do nich, także Prusy. Pomorze Nadwiślańskie, należąc do prowincji 
Prus Zachodnich, tworzy, dający się wyodrębnić geograficznie i również częściowo też i kul-
turowo, zwarty obszar. Nie został on dotąd dostatecznie rozpoznany pod względem zasobów 
form powstałych z żeliwa, co stanowi dodatkową motywację do podjęcia badań w tym zakre-
sie przez Doktoranta. Ograniczenie ich do większych miast jest zarówno podyktowana jego 
zastosowaniem w miejscach o wyższym stopniu zurbanizowania, na które mogły sobie po-
zwolić głównie miasta zamożne, jak i inżynierią badań Doktoranta, wynikającą z jego możli-
wości komunikacyjnych i rejestracyjnych. Również okres powstawania architektury z żeliwa 
jest w literaturze jednoznacznie określony i doprecyzowany. Doktorant przyjął go adekwat-
nie, zamykając wraz z rozpoczęciem II wojny światowej. Pozostawiła ona najtrwalszy ślad 
zniszczeń w tych miastach, a jego zastosowanie w przestrzeniach publicznych nie było już tak 
powszechne jak przed nią. Jego rozwój po 1939 roku został bowiem znacząco ograniczony, a 
w niekiedy wręcz zatrzymany. 

Słusznie też Doktorant ogranicza ten dość szeroki zakres stosowalności żeliwa do 
przestrzeni publicznej ulic i placów miejskich oraz do kategorii architektury świeckiej. Archi-
tektura sakralna i sztuka sepulkralna na pewno rządzi się innymi prawami i innymi też kryte-
riami estetycznymi i semantycznymi, wymagającymi odrębnego opracowania i badania, 
zwłaszcza w zakresie adekwatnego poszukiwaniu języka form jej wyrazu i jego gramatyki. 
Pomimo tego zawężenia niewątpliwie zakres badawczy jest i tak bardzo szeroki i obejmuje 
kluczowe obszary życia publicznego i społecznego w miastach, ujmujące powstałą z żeliwa 
architekturę form użytkowych i memorialnych, infrastrukturę, elementy konstrukcyjne, deko-
racyjne i informacyjne oraz detale etc.  

Również i pozostałe elementy założeń metodologicznych pracy są w większości pra-
widłowe, zarówno co do sformułowania celów pracy, jak i jej hipotez. Szkoda, że nie zostały 
w nich wyraźnie wyartykułowane pytania i problemy badawcze, które dałyby pojęcie o pro-
blemowym zorientowaniu procesu badawczego Doktoranta oraz jego wątpliwościach i dyle-
matach, które starał się On przez proces badawczy rozwiązać, dając dowód również zasadno-
ści sformułowanych przez Niego hipotez. 
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Sformułowano także zakres merytoryczny pracy ujmując w tym identyfikację jej 
ogólnej problematyki i intencji badawczych.  

Na końcu tego rozdziału sformułowano trzy tezy badawcze (s. 8), ujawniające zara-
zem poziom podejmowanego przez Autora badawczego ryzyka w rozwiązaniu sformułowa-
nego przez Niego problemu naukowego. Pierwsza z nich stanowi stwierdzenie sankcjonujące  
wykorzystywanie na Pomorzu Nadwiślańskim, w badanym okresie, żeliwa w wielu sferach 
życia miejskiego, podnoszącego znacznie jego bezpieczeństwo, wygodę i upodobanie piękna. 
Druga teza traktuje natomiast o stosowaniu żeliwa w miastach z uwagi na jego: zalety kon-
strukcyjne, odporność na korozję, szybkie i tanie uzyskanie elementów użytkowych i o 
znacznej wartości artystycznej. Trzecia teza stanowi zaś stwierdzenie, że pomimo możliwości 
uzyskania powtarzalnych form, żeliwne elementy charakteryzowały się indywidualnym opra-
cowaniem i bogactwem zdobień. Wszystkie te tezy mają średni poziom ryzyka. Zostały one 
sformułowane bez nadmiernej nadprojekcji, w uzależnieniu od możliwości badawczych Auto-
ra i logicznego rozumowania z wyników Jego badań. Wnioskując, że teza jest przypuszcze-
niem stanowiącym stwierdzenie wyrażone w kategorii faktów, które w pracy, poprzez relację 
z przeprowadzonych badań, w wyniku obserwacji i procesu analizy porównawczej, wniosko-
wania i syntezy, ma się udowodnić, ten poziom ryzyka jest poziomem bezpiecznym. Choć nie 
rozwiązuje niewytłumaczalnego dotąd problemu naukowego, ale stwierdza logicznie o wy-
stępowaniu określonych form i ich zależności w określonym miejscu i czasie. Werbalizuje 
przypuszczenie, które przed ich podjęciem jest przewidywalne, ale nie jest oczywiste.  

To zdaje się zdeterminowało również i same cele pracy, do których Doktorant zaliczył 
scharakteryzowanie metalu odlewanego w odniesieniu do czasu i miejsca jego występowania, 
ustalenie sposobów jego stosowania na podstawie analizy wybranych przez Niego przykła-
dów oraz rozpoznanie cech i znaczenia elementów żeliwnych w obiektach architektury i w jej 
najbliższym otoczeniu. 

Gdy chodzi o sformułowanie metod badań Autor wskazuje raczej na formy definiujące 
przedmiot badań i na materiały źródłowe, które podlegały jego analizom, do których zalicza 
źródła archiwalne i współczesne opracowania (artykuły, prace zbiorowe, monografie), a także 
dawne fotografie ukazujące miasta przed II wojną światową. Wspomina również o własnych 
badaniach inwentaryzacyjnych na terenie Polski i poza jej granicami, zakończone dokumenta-
cją pomiarowo-rysunkową i rejestracją fotograficzną. Jest to znaczący materiał źródłowy, 
informacyjny i kontekstujący podjęte badania. Zdaje się, że Autorowi zabrakło jednoznacznej 
kwalifikacji zastosowanej przez Niego metody, którą stanowi zapewne metoda analizy po-
równawczej. Metodą jest bowiem sposób poznawania rzeczywistości oparty o prawa logiki i 
prawdopodobieństwa, a nie rejestr form przekazu informacji o tej rzeczywistości.  

W pierwszym rozdziale rozprawy (s. 11-24) Doktorant ujawnia dotychczasowy stan 
badań w podjętej problematyce oraz wykorzystane przez Niego w trakcie badań materiały 



 6

źródłowe. Odniósł się do opublikowanych materiałów w postaci podręczników, czasopism, 
książek o statusie naukowym i popularno-naukowym, zbiorów dokumentów oraz referatów 
konferencyjnych. Przywołał też autorów i badaczy, którzy tej sferze badania te prowadzili. 
Scharakteryzował też krótko materiały ikonograficzne w postaci rysunków i fotografii, zwią-
zanych z formami żeliwnymi architektury i sztuki, pozyskane z różnych opracowań albumo-
wych, zbiorów monograficznych, prac inwentaryzacyjnych, kart ewidencyjnych zabytków 
etc. Część z nich było publikowanych, część zaś stanowi zbiory archiwalne, dotąd niepubli-
kowane. Źródłem informacji werbalnej i ilustracyjnej były również serwisy internetowe. Roz-
dział ten jest silnie nasycony wyszczególnieniem różnych opracowań i ich autorów, choć w 
zakończeniu brakuje konkluzji stwierdzającej jednoznacznie – jaki jest stan świadomości 
twórców tej kategorii architektury i jej badaczy, w obszarze podejmowanym przez Doktoran-
ta. Zakładając bowiem, że Autor pracy w intencjach swych zamierza rozwiązać istotny pro-
blem naukowy, warto by określić granice brzegowe jego dotychczasowego, badawczego roz-
poznania i sformułowania. Każda praca, nawet monograficzna, jest bowiem ekspozycją zdo-
bytej nowej wiedzy, bądź też weryfikacją lub poszerzeniem wiedzy dotychczasowej. Ma więc 
nieodłączny jej status nowatorstwa i pierwiastek ryzyka jego osiągnięcia. 

Drugi, dość krótki rozdział pracy (s. 25-31) zawiera charakterystykę żeliwa i historię 
jego praktycznego zastosowania. Wyjaśnia używaną terminologię związaną z żeliwem i pro-
cesami powstawania żeliwnych odlewów. Przedstawia też zarys historii odlewnictwa na 
świecie, w Europie i na wyznaczonym przez Autora obszarze badań. Analizuje również 
wpływ technologii wytwarzania żeliwa oraz różne sposoby jego zastosowania w architektu-
rze. Wyszczególniono również cechy tego materiału oraz wpływ jego izotropowej struktury 
na właściwości, w szczególności wytrzymałość na rozciąganie, tłumienie drgań, małą podat-
ność na korozję, ekonomikę produkcji, prefabrykację wzorów, powtórne przetwarzanie. Roz-
dział ten syntetycznie ujmuje problematykę właściwości, choć również przydałyby się sfor-
mułowane na koniec, syntetyczne wnioski, które praca mogłaby doświadczalnie w procesie 
analiz zweryfikować lub sfalsyfikować. 
 W rozdziale trzecim pracy (s. 31-173) przedstawiono w formie graficznej i fotograficz-
nej oraz opisano i szczegółowo przeanalizowano wybrane przykłady występowania żeliwa w 
obiektach architektury oraz przestrzeniach publicznych miast europejskich. Dokonano tego 
poprzez ich typologiczne uszeregowanie według 3 kategorii. Pierwszą z nich stanowi katego-
ria infrastruktury ciągów komunikacyjnych (s. 31-76), a w niej różne elementy oświetlenia ulic, 
komunikacji szynowej oraz sieci wodno-kanalizacyjnej miast. W drugiej kategorii tzw. małych 
obiektów architektonicznych (s. 77-128) przeanalizowano różne nośniki informacji publicznej, 
ogrodzenia i nawierzchnie dróg, przestrzenne formy użytkowe oraz rzeźby miejskie. Trzecią 
kategorię stanowią różne komponenty konstrukcyjne, użytkowe i dekoracyjne budynków ar-
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chitektury, zastosowane na ich elewacjach (s. 129-173), z podziałem na różne ich elementy kon-
strukcji, dodatkowe powierzchnie użytkowe oraz detale. 

Podjęte analizy dotyczą więc występowania żeliwa w niezbędnych systemach urbani-
stycznego funkcjonowania miasta historycznego, zarówno w jego układach komunikacji, ob-
słudze infrastrukturalnej czy ich wystroju estetycznym. Dotyczą również transponowania 
żeliwa do architektury budynków miast i ich elementów konstrukcyjnych, funkcjonalnych i 
dekoracyjnych, ujmowanych w ich zewnętrznych kostiumach elewacyjnych. Wydaje się, że 
ekspozycja ta wyczerpuje zbiór zastosowań żeliwa w przestrzeni zurbanizowanej miasta. 
 Choć w rozdziale tym zabrakło wprowadzenia ujawniającego metodyczne aspekty doko-
nanej w badaniach typologicznej kategoryzacji studium przypadków, jest to dla dalszych analiz 
i procesu dowodowego pracy, rozdział kluczowy. Stanowi niezbędną bazę kontekstującą te ana-
lizy i właściwie je orientującą. Jest to bardzo bogaty katalog zbiorów form i detali, który może 
aspirować do swoistej monografii żeliwa w architekturze. Szkoda, że w kończeniu tego rozdzia-
łu dywagacje Autora nie uzyskały swojego właściwego podsumowania i adekwatnego wnio-
skowania. Byłoby ono dobrą kanwą do analiz prowadzonych na obszarze rodzimym Pomorza i 
zapewniłby także wywodom Autora adekwatną do potrzeb tego rozdziału konkluzywność. 

W czwartym rozdziale (s. 174-307) przeprowadzono już właściwą, wskazaną w tytule 
pracy, analizę zastosowania żeliwa w przestrzeniach wybranych selektywnie miast Pomorza 
Nadwiślańskiego. Podjęto analizę według tego samego schematu 3 podziałów kategorialnych, 
z nieco zmodyfikowaną ich zawartością. Pierwszą z nich stanowi kategoria wyposażenia tech-
nicznego ciągów komunikacyjnych (s. 174-239), a w niej różne elementy latarni i kinkietów, 
trakcji tramwajowych oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej miast. W drugiej kategorii tzw. 
małych obiektów architektonicznych (s. 240-272) dokonano analiz występowania obiektów 
użytkowych i artystycznych, elementów informacji publicznej – znaków, słupów, zegarów, 
słupków i barierek grodzących, form przystanków, szaletów i innych nowoczesnych urządzeń 
ulicznych oraz pomników i płyt pamiątkowych. Trzecią kategorię (s. 273-307) stanowią elewa-
cyjne elementy budowlane o różnym przeznaczeniu, słupy i ściągi konstrukcyjne, dodatkowe 
powierzchnie użytkowe i niewielkie elementy dekoracyjne (np. skrzynki na listy, rury spusto-
we, okna, kraty etc). 

Zastosowany podział na kategorie i ich rozwinięcia typologiczne różniło się od po-
przedniego zestawienia głównie ze względu na zniszczenia wojenne i stan zachowania zaso-
bów w zmienionej już, powojennej sytuacji politycznej i gospodarczej. Wobec trudności wy-
nikających z badań in situ obiektów dywagacje zostały przez Autora wsparte analizami za-
chowanej ikonografii archiwalnej. Szkoda również, że i w tym rozdziale brakuje rozbudowa-
nej części wniosków, zawierających syntetyczną konkluzję, a zwłaszcza odniesienie się do 
analizowanych w rozdziale trzecim kategorii, typów i obiektów żeliwnych. Taka analiza po-
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równawcza dałaby zapewne reprezentatywny obraz podobieństw i różnic występujących w 
tej kategorii działalności artystycznej, tworząc pretekst do ich oceny aksjologicznej.  

Tę funkcję stara się częściowo przejąć ostatni rozdział pracy (s. 308-316). Zawiera on 
jej syntetyczne podsumowanie wraz z odniesieniem się do sformułowanych w niej 3 hipotez. 
Prezentuje także rezultaty podjętych badań i powiązane z nimi wnioski końcowe, w tym 
rekomendację podjęcia dalszych badań. Uczyniono to w sposób skrupulatny. Logika 
sformułowań nie budzi tutaj wątpliwości. Sformułowane na wstępie pracy tezy badawcze 
zostały przez Autora udowodnione. Zarysowane też zostały obszary dalszych Jego badań, 
które zamierza on podjąć na kolejnych etapach swojego naukowego rozwoju. 

Odnosząc się do strony formalnej pracy należy stwierdzić, że rozprawa ma właściwą 
objętość. Obejmuje ponad 300 stron. Zamieszczono w niej też bardzo dużo, niepublikowa-
nych dotąd archiwalnych materiałów ikonograficznych. Praca jest bogato ilustrowana (250 
pozycji) i oparta na dość obszernej, wybranej, interdyscyplinarnej, literaturze przedmiotu, do 
której bezpośrednie odniesienie w tekście stanowi pokaźna ilość przypisów, które są odwoła-
niem do pozycji literatury oraz stanowią komentarz szczegółowy do podejmowanych proble-
mów zawartych w tekście bazowym. Stanowią one istotną część pracy i mają dużą wartość. 
Zestawienie bibliograficzne ma 251 pozycji literatury przedmiotu, 17 pozycji materiałów nie-
publikowanych dotąd oraz 35 przywołań stron internetowych. W pracy Autor przeanalizował 
wiele obiektów z wyodrębnionego terytorium rodzimego i ulokowanych w innych krajach 
Europy. Jest to materiał znaczący i wystarczający do wyrobienia miarodajnych opinii, sfor-
mułowania wniosków i udowodnienia tez pracy. Choć tezy te nie mają wysokiego poziomu 
ryzyka to wartość poznawcza pracy w zupełności rekompensuje jej wartość odkrywczą.  

 Praca ma dość czytelną strukturę i prawidłową konstrukcję metodologiczną. Wyraź-
nie sformułowane zostały tezy pracy, jej cele, a także zakres badań na podstawie których zo-
stała ona napisana. Jest zredagowana starannie, pomimo niewątpliwych trudności występują-
cych przy opanowaniu naukowym tego typu problematyki. Nie ustrzeżono się od popełnienia 
paru błędów literowych, ale nie stanowią one szczególnego defektu językowego.  

Pewien niedosyt pozostawia brak podwyższonych aspiracji Autora do formułowania 
prospektywnych wniosków i wytycznych projektowych, niezbędnych do metodycznie zeste-
rowanej ochrony i konserwacji tej kategorii architektury. Wydaje się bowiem, że oczekiwania 
wobec tych badań w czasach dzisiejszych powinny być lokowane zarówno w sferze poszuki-
wania jej związków z tym co ją ukonstytuowało, jak i w sferze oceny jej stanu zachowania i 
perspektyw zapewnienia jej dalszego przetrwania w historii. Bo choć poszukiwanie logiki 
genezy, istnienia i służebności tej architektury poprzez badanie różnorodnych jej uwarunko-
wań: architektonicznych, estetycznych, kulturowych, historycznych, środowiskowych, tech-
nologicznych etc. jest bardzo cenne, to szczególnie dziś ważne wydaje się być jej ratowanie 
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przed niszczeniem, a niekiedy wręcz unicestwieniem, bo ono, przy naszej biernej postawie, 
może nastąpić bardzo szybko.  

 

Wniosek końcowy 

 

W konkluzji niniejszej recenzji stwierdzam, że dysertacja mgr inż. arch. Michała Kwa-
ska pt.: Żeliwo w zabudowie miejskiej Pomorza Nadwiślańskiego od 2 poł. XIX w. do pocz. 
XX w. w kontekście rozwiązań europejskich ma dla podjętej problematyki badawczej architek-
tury duże wartości poznawcze – rejestracyjne i historiograficzne. Tworzą one w niej istotną 
bazę informacyjną i archiwalną, stanowiąc bardzo dobrą podstawę do kolejnych badań typo-
logicznych i aksjologicznych, a ich istotny etap kategoryzacji, opisu, kontekstowania i analiz 
porównawczych praca z sukcesem już teraz realizuje. Buduje też kanwę do intelektualnej 
wymiany myśli oraz właściwego zorientowania przyszłych badań i późniejszego zastosowa-
nia ich wyników w praktyce konserwatorskiej ochrony zabytków i opieki nad nimi. Poprzez 
opis wartości tej kategorii architektury, jako pełnoprawnego składnika naszego kulturowego i 
historycznego dziedzictwa, umożliwia również ich transmisję w przyszłość. Jest to ważny 
pierwiastek naukowo-badawczy pracy, sytuujący ją w kategorii prac o jednoznacznie zdefi-
niowanej służebności praktycznej.  

W tym też zakresie praca stanowi o rozwiązaniu podjętego przez Doktoranta problemu 
naukowego oraz świadczy o jego ogólnej wiedzy teoretycznej w dyscyplinie naukowej archi-
tektury i urbanistyki. Potwierdza też nabycie przez niego umiejętności do samodzielnej pracy 
naukowej. 

 W osiągniętych wartościach pracę uznaję więc za odpowiadającą wymaganiom stawia-
nym w przepisach dla prac doktorskich. Spełnia ona wymagania określone Ustawie z dnia 14 
marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki (Dz. U. z 2003 r. nr 65 poz. 595, z późniejszymi zmianami) oraz w Rozporządzeniu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego 
trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu ha-
bilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2017 poz. 271). Może 
być więc podstawą do nadania mgr inż. arch. Michałowi Kwaskowi stopnia naukowego dok-
tora nauk technicznych w dziedzinie architektury i urbanistyki, w dalszej części niniejszego 
przewodu. Wnioskuję o przyjęcie jej i skierowanie do publicznej obrony. 

 

 
Jerzy Uścinowicz 


