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Słowa kluczowe rozprawy doktorskiej w języku polskim: żeliwo, odlewnictwo, prefabrykacja, 
architektura XIX w., Pomorze Nadwiślańskie, Gdańsk, infrastruktura miejska, elewacje, słupy 
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Słowa kluczowe rozprawy doktorskiej w języku angielskim: cast iron, casting, prefabrication, 
19th century architecture, Vistula Pomerania, Gdansk, urban infrastructure, facades, structural 
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Streszczenie rozprawy w języku polskim: <streszczenie, maksymalnie 1400 znaków> 

Tematem rozprawy doktorskiej są wyroby żeliwne występujące powszechnie w zabudowie 
miejskiej Pomorza Nadwiślańskiego analizowanej na tle osiągnięć europejskich w okresie 2. poł. 
XIX - pocz. XX w. Miały one olbrzymi wpływ na poprawę warunków życia ludzi w miastach w wielu 
aspektach. Przyczynek do podjęcia badań stanowiło niewielkie dotychczasowe rozpoznanie tej 
grupy elementów, szczególnie na obszarze Pomorza Nadwiślańskiego, w tym Gdańska. Celem 
pracy było przeanalizowanie sposobów wykorzystywania odlewów żeliwnych w zabudowie 
miejskiej, używanych form i rozwiązań konstrukcyjnych. Rozważania przeprowadzono na 
podstawie dostępnych źródeł archiwalnych i literaturze przedmiotu. Istotne było także rozpoznanie 
zachowanych przykładów in situ. Ze względu na niewielką liczbę żeliwnych pozostałości, 
wynikającą przede wszystkim ze zniszczeń II wojny światowej i czasu tuż po niej, pomocne było 
poznanie odlewów stosowanych w innych miastach europejskich. Umożliwiło to dokonanie 
porównań wybranych przykładów i wysnucie na ich podstawie odpowiednich wniosków. W ramach 
dysertacji przeprowadzono analizy ilościowe i jakościowe. Zaprezentowano liczne dowody na 
uniwersalność żeliwa, a także jego pozytywny wpływ na rozwój infrastruktury miast i ich 
architekturę. 
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Streszczenie rozprawy w języku angielskim: <streszczenie, maksymalnie 1400 znaków> 

The dissertation focuses on cast-iron products commonly found in urban buildings in Vistula 
Pomerania, analyzed in comparison with European achievements in the second half of the 19th 
and early 20th centuries. They had an enormous impact on improving the living conditions of 
people in cities in many aspects. The research was motivated by the limited previous recognition 
of this group of elements, especially in Vistula Pomerania, including Gdansk. This study aimed to 
analyze the methods of using iron castings in urban buildings, the forms used, and construction 
solutions. The analysis was based on available archival sources and literature on the subject. It 
was also essential to identify preserved examples in situ. Due to the small number of cast-iron 
remnants, resulting primarily from the devastation of World War II and the period directly after it, it 
was helpful to learn about the casts used in other European cities. This made it possible to 
compare selected examples and draw appropriate conclusions based on them. Quantitative and 
qualitative analyses were conducted as part of the dissertation. Numerous proofs of the versatility 
of cast iron and its positive influence on the development of urban infrastructure and architecture 
were presented. 

 

Streszczenie rozprawy w języku, w którym została napisana**: <streszczenie, maksymalnie 
1400 znaków> 

Słowa kluczowe rozprawy doktorskiej w języku, w którym została napisana**: <słowa 
kluczowe> 

 

 

*) niepotrzebne skreślić. 

**) dotyczy rozpraw doktorskich napisanych w innych językach, niż polski lub angielski. 
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DESCRIPTION OF DOCTORAL DISSERTATION 

 
The Author of the PhD dissertation: Michał Kwasek 

Title of PhD dissertation: Cast iron in urban buildings in Vistula Pomerania from the second half 
of the 19th century to the beginning of the 20th century in the context of European solutions 

Title of PhD dissertation in Polish: Żeliwo w zabudowie miejskiej Pomorza Nadwiślańskiego 
od 2. poł. XIX w. do pocz. XX w. w kontekście rozwiązań europejskich 

Language of PhD dissertation: polish 

Supervision: Aleksander Piwek 

Second supervision*: <first name, surname > 

Auxiliary supervision*: <first name, surname > 

Cosupervision*: <first name, surname > 

Date of doctoral defense:  

Keywordsof PhD dissertation in Polish: żeliwo, odlewnictwo, prefabrykacja, architektura XIX w., 
Pomorze Nadwiślańskie, Gdańsk, infrastruktura miejska, elewacje, słupy konstrukcyjne, latarnie, 
balkony 

Keywords of PhD dissertation in English: cast iron, casting, prefabrication, 19th century 
architecture, Vistula Pomerania, Gdansk, urban infrastructure, facades, structural columns, 
lanterns, balconies 

Summary of PhD dissertation in Polish: <streszczenie, maksymalnie 1400 znaków> 

Tematem rozprawy doktorskiej są wyroby żeliwne występujące powszechnie w zabudowie 
miejskiej Pomorza Nadwiślańskiego analizowanej na tle osiągnięć europejskich w okresie 2. poł. 
XIX - pocz. XX w. Miały one olbrzymi wpływ na poprawę warunków życia ludzi w miastach w wielu 
aspektach. Przyczynek do podjęcia badań stanowiło niewielkie dotychczasowe rozpoznanie tej 
grupy elementów, szczególnie na obszarze Pomorza Nadwiślańskiego, w tym Gdańska. Celem 
pracy było przeanalizowanie sposobów wykorzystywania odlewów żeliwnych w zabudowie 
miejskiej, używanych form i rozwiązań konstrukcyjnych. Rozważania przeprowadzono na 
podstawie dostępnych źródeł archiwalnych i literaturze przedmiotu. Istotne było także rozpoznanie 
zachowanych przykładów in situ. Ze względu na niewielką liczbę żeliwnych pozostałości, 
wynikającą przede wszystkim ze zniszczeń II wojny światowej i czasu tuż po niej, pomocne było 
poznanie odlewów stosowanych w innych miastach europejskich. Umożliwiło to dokonanie 
porównań wybranych przykładów i wysnucie na ich podstawie odpowiednich wniosków. W ramach 
dysertacji przeprowadzono analizy ilościowe i jakościowe. Zaprezentowano liczne dowody na 
uniwersalność żeliwa, a także jego pozytywny wpływ na rozwój infrastruktury miast i ich 
architekturę. 
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Summary of PhD dissertation in English: <summary, up to 1400 characters > 

The dissertation focuses on cast-iron products commonly found in urban buildings in Vistula 
Pomerania, analyzed in comparison with European achievements in the second half of the 19th 
and early 20th centuries. They had an enormous impact on improving the living conditions of 
people in cities in many aspects. The research was motivated by the limited previous recognition 
of this group of elements, especially in Vistula Pomerania, including Gdansk. This study aimed to 
analyze the methods of using iron castings in urban buildings, the forms used, and construction 
solutions. The analysis was based on available archival sources and literature on the subject. It 
was also essential to identify preserved examples in situ. Due to the small number of cast-iron 
remnants, resulting primarily from the devastation of World War II and the period directly after it, it 
was helpful to learn about the casts used in other European cities. This made it possible to 
compare selected examples and draw appropriate conclusions based on them. Quantitative and 
qualitative analyses were conducted as part of the dissertation. Numerous proofs of the versatility 
of cast iron and its positive influence on the development of urban infrastructure and architecture 
were presented. 

 

 

Summary of PhD dissertation in language, in which it was written**: <summary, up to 1400 
characters > 

Keywords of PhD dissertation in language, in which it was written**: <keywords>* 

 

 

*)delete where appropriate. 

**) applies to doctoral dissertations written in other languages, than Polish or English. 


