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Od Redakcji 

W kilkunastoletniej historii istnienia naszego kwartalnika stosunkowo rzadko sięgaliśmy do zagadnień związanych z architekturą 
przemysłową lub z jej poprzemysłowymi filiacjami. Lukę tę w dużej mierze wypełnia najnowszy numer „Quarta”, w którym kilka 
tekstów dotyczy tego niezwykle ważnego – dla historii sztuki – tematu. Artykuł Agaty Gabiś wprowadza nas w relatywnie mało 
znaną problematykę dolnośląskiej architektury przemysłowej po r. 1945, podczas gdy tekst Marty Ostrowskiej-Bies przybliża 
spory dotyczące usytuowania w mieście dużej rzeźni komunalnej, jakie miały miejsce we Wrocławiu w drugiej połowie XIX wieku. 
Z kolei słynny wrocławski Pafawag to przedmiot zainteresowań Iwony Kałuży, starającej się naświetlić nie tylko przedwojenne, 
ale i powojenne dzieje tego obiektu. Najnowszą historię wrocławskiej „industrii (nie)zrewitalizowanej” ukazuje nam zaś Adam 
Pacholak. 

Chcąc być jak najbliżej współczesności, zdecydowaliśmy się również na zamieszczenie kilku tekstów odnoszących się do 
form prezentacji sztuki – tej związanej z nowymi mediami (Emilia Kiecko), jak i z funkcjonującą od połowy lat 80. XX w. krakowską 
Galerią „Zderzak” (Anna Markowska). Współczesność to też nowe metody opracowania powierzchni architektonicznych, stwarza-
jące możliwości połączenia nowoczesnej architektury z najnowszymi tendencjami sztuki już XXI w. (Zofia Koszewicz i Jarosława 
Pabich-Szmyt), oraz niezwykle interesujące rozważania na temat projektów podwodnych miast, wywiedzionych ze świata utopij-
nych marzeń i przeważnie nadal czekających na swe ostateczne realizacje (Cezary Wąs).

Całości dopełniają recenzja książki Hansa-Rudolfa Meiera poświęconej zastosowaniom spoliów w architekturze (Agnieszka 
Zabłocka-Kos) oraz omówienie XVIII Polsko-Niemieckiego Seminarium Wrocław–Halle–Siegen (Roksana Maria Łajkosz).

Jak widzimy, najnowszy „Quart” to swoisty „las rzeczy”, które dzięki tajemniczej przemianie w dzieła sztuki przestają być li 
tylko rzeczami, a stają się humanistycznym i artystycznym wyrazem kolejnych epok, świadectwem nie jedynie przemijania, ale 
też „długiego trwania”, jakże charakterystycznego dla badań związanych z historią sztuki.

 W tym miejscu pragnąłbym podziękować za pracę włożoną w ukazanie się najnowszego „Quarta” redaktorce tematycznej 
tego numeru – dr Agacie Gabiś, bez której merytorycznych uwag i wsparcia nie udałoby się nam nie tylko naświetlić „Wielkiej 
Wrocławskiej Industrii”, ale też odnieść się w interesujący sposób do pozostałych, wybiegających poza dzieje architektury, zagad-
nień. Swoje podziękowania chciałbym też złożyć na ręce Wydziału Kultury Urzędu Miasta Wrocławia, którego finansowa pomoc 
wydatnie przyczyniła się do publikacji niniejszego numeru.

W imieniu Redakcji
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Editorial

In the over 10-year history of our quarterly, we have relatively rarely addressed issues related to industrial architecture or its 
post-industrial filiations. This gap is largely filled by the latest issue of “Quart”, in which several texts deal with this extremely 
important – for art history – topic. Agata Gabiś’s article presents the comparatively little-known field of Lower Silesian industrial 
architecture after 1945, while Marta Ostrowska-Bies’s text brings us closer to the disputes concerning the location of a large mu-
nicipal slaughterhouse in Wrocław in the second half of the 19th century. The famous Pafawag in Wrocław, in turn, is the subject 
of interest of Iwona Kałuża, who attempts to shed light not only on the pre-war but also on the post-war times of the facility. 
Meanwhile, the latest history of Wrocław’s “(un)revitalised industria” is revealed to us by Adam Pacholak. 

Wishing to be as close as possible to the present, we have also decided to include several texts relating to forms of art pre-
sentation – those associated with new media (Emilia Kiecko), as well as with the Kraków “Zderzak” Gallery, which has been in op-
eration since the mid-1980s (Anna Markowska). The present is also marked by new methods of developing architectural surfaces, 
creating opportunities to combine modern architecture with the latest trends in art already in the 21st c. (Zofia Koszewicz and 
Jarosława Pabich-Szmyt), and by extremely interesting reflections on the projects of underwater cities, derived from the world of 
utopian dreams and mostly still waiting for their final realisation (Cezary Wąs).

The whole is complemented by a review of Hans-Rudolf Meier’s book on the use of spolia in architecture (Agnieszka  
Zabłocka-Kos) and a summary of the 18th German-Polish Seminar Wrocław–Halle–Siegen (Roksana Maria Łajkosz).

As we can see, the latest “Quart” is a kind of “forest of things” which, thanks to their mysterious transformation into works of 
art, cease to be mere things and become the humanist and artistic expression of successive periods, a testimony not only to the 
passing of time, but also to the “long duration”, so characteristic for research into art history.

At this point, I would like to thank the thematic editor of this issue, Dr. Agata Gabiś, for her work on the latest issue of “Quart”, 
without whose substantive comments and aid we would not have been able not only to shed light on the “Great Wrocław Indu-
stria”, but also to address other problems that go in an interesting way far beyond the history of architecture. I would also like  
to express my thanks to the Department of Culture of the Wrocław City Office, whose financial support significantly contributed to  
the publication of this issue.

On behalf of the Editorial Board
Prof. Dr. habil. Waldemar Okoń


