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Juliusz Goryński (Goldscheider) urodził się 29 grudnia 1911 r. w Wiedniu. Był synem 

Edwarda Goldscheidera, dziennikarza i doradcy polskiego poselstwa w Wiedniu i Marii z 

domu  Inlander, nauczycielki. Uczęszczał do wiedeńskiego gimnazjum humanistycznego, 

gdzie w 1931 r. otrzymał świadectwo dojrzałości. Studia wyższe rozpoczął w Szkole Sztuk 

Pięknych u Josefa Hoffmanna, kontynuował na Politechnice i Uniwersytecie Wiedeńskim, w 

Instytucie Historii, gdzie w 1936 r. u prof. Hansa Tieze i Hansa Sedlmayera obronił pracę 

doktorską z zakresu historii architektury pt. Die Bucher des Philibet de l’Orne uzyskując 

stopień doktora filozofii.  

Już podczas studiów rozpoczął pracę zawodową w biurach projektów architektów 

wiedeńskich, a w 1935 r. był asystentem kierownika budowy sanatorium w Istebnej na Śląsku 

Cieszyńskim. Na stałe do Polski przeniósł się po śmierci ojca w 1936 r. W 1937 r. dokonał 

zmiany nazwiska rodowego z Goldscheider na Goryński. Na przełomie lat 1937-1938 

odbywał służbę wojskową, a następnie do wybuchu II wojny światowej pracował w firmie 

Thonet-Mundus w Radomsku, jako architekt wnętrz. W tym czasie współpracował też z 

Polskim Towarzystwie Reformy Mieszkaniowej, publikując artykuły w piśmie PTM i 

organizując pokazy urządzania wnętrz. W czasie okupacji początkowo nadal pracował w 

fabryce mebli Thonet-Mundus w Radomsku aż do chwili przejęcia w 1940 r. , fabryki przez 

Niemców. Następnie przeniósł się do Warszawy, gdzie najpierw pracował jako tłumacz w 

biurze tłumaczeń J. Miecznikowskiego, a od 1941 r. w firmie budowlanej, początkowo w 

biurze warszawskim, a potem w betoniarni w Kawęczynie koło Warszawy. Latem 1944 r. 

zagrożony aresztowaniem przez gestapo, uciekł wraz z rodziną z Włoch pod Warszawą do 

Kawęczyna. Tam doczekał wyzwolenia we wrześniu 1944 r. Od razu wziął czynny udział w 

organizowaniu administracji państwowej – Wydziału Budownictwa w Warszawskim 

Urzędzie Wojewódzkim, a w niedługim czasie został mianowany wicewojewodą i p.o. 

wojewody  warszawskiego. 

W maju 1945 r. Juliusz Goryński został przeniesiony do Ministerstwa Administracji 

Publicznej na stanowisko dyrektora Urzędu Generalnego Pełnomocnika Ziem Odzyskanych, 

zaś latem tego roku przeszedł do Ministerstwa Odbudowy, gdzie ówczesny szef resortu 

odbudowy Michał Kaczorowski powierzył mu kierownictwo Departamentu Polityki 

Budowlanej. Osobistą zasługą Juliusza Goryńskiego było sformułowanie koncepcji 

standardów budowlano – mieszkaniowych wprowadzonych w 1947 r. w budownictwie 

mieszkaniowym, która ograniczała wielkość budowanych mieszkań, ale wprowadzała wysoki 

poziom ich wyposażenia, łącznie z łazienką i wc, a także formułowała zasadę odrębnego 

mieszkania dla poszczególnych rodzin. 

W 1950 r. Juliusz Goryński stanął na czele, najpierw jako prezes, potem naczelny 

dyrektor, Zakładu Osiedli Robotniczych ZOR, państwowej organizacji inwestorskiej 

zespołów mieszkaniowych o zasięgu ogólnopolskim, która początkowo miała realizować 

budownictwo mieszkaniowe na trenie całego kraju, a następnie przekazać swe kompetencje 

prezydium rad narodowych. On to właśnie kierując ZOR-em przeforsował odbudowę Starego 

Miasta w Gdańsku, a także kilku innych zabytkowych centrów miast, jak również patronował 

powstawaniu nowego miasta – Nowych Tych. 

W lipcu 1956 r., po likwidacji ZOR i przekazaniu regionalnych dyrekcji budowy 

osiedli robotniczych władzom terenowym, Juliusz Goryński objął na 2 lata kierownictwo 

Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego. 

Do służby w administracji państwowej powrócił w 1958 r. powołany na stanowisko 

podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Komunalnej, gdzie opiekował się sprawami 



mieszkaniowymi. W 1964 r. zrezygnował ze stanowiska wiceministra, ponieważ nie mógł 

zgodzić się z gomułkowską koncepcją tzw. budownictwa oszczędnościowego, która zmierzała 

do obniżenia poziomu wyposażenia budowanych mieszkań. Zajął się wtedy wyłącznie pracą 

naukową i dydaktyczną, którą zapoczątkował już w 1952 r. jako wykładowca w Szkole 

Głównej Planowania i Statystyki (SGPiS), a od 1958 r., a od 1958 r. profesor nadzwyczajny 

na tej uczelni. Swoją działalnością doprowadził do utworzenia odrębnej Katedry Ekonomii 

Budownictwa SGPiS- pierwszej samodzielnej tej specjalności w polskich uczelniach 

ekonomicznych. Wykładał również na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie pod jego auspicjami 

powstała druga katedra budownictwa. Obok spraw budowlanych zajął się również 

problematyką przestrzenną. W tym czasie wydał tak ważne prace jak: Studia z ekonomiki 

budownictwa (1965), Urbanizacja, urbanistyka i architektura (1966), Polityka budowlana w 

Polsce Ludowej (1971). 

W 1970 r. Juliusz Goryński otrzymał tytuł profesora zwyczajnego, a w trzy lata 

później, w wieku 62 lat przeszedł na własną prośbę na wcześniejszą emeryturę, co w jego 

przypadku miało charakter formalny. Mógł teraz poświęcić się całkowicie pracy naukowej, 

kierując swoje zainteresowania na problematykę prognostyczną w budownictwie i działalność 

w Komitecie Badań i Prognoz przy Prezydium PAN „Polska 2000”, którego członkiem był od 

chwili jego powołania w 1969 r., a przez dwie kadencje  (1978-1980, 1981-1985) był jednym 

z jego wiceprzewodniczących. Brał aktywny udział w każdej nieomal sesji Komitetu, a 

szczególnie w pracach Komisji Demografii, Struktury Przestrzennej i Spożycia, której 

przewodniczył Kazimierz Secomski. Współorganizował dwie sesje Komitetu: „Mieszkanie 

przyszłości” (Miedzyszyn 6 – 27 października 1972) i „Miasto przyszłości” (Miedzyszyn 8 – 

9 czerwca 1973). Szczególnie dużo czasu i energii poświęcił pracy nad syntetyczną prognozą 

Społeczeństwo polskie na przełomie XX i XXI w. (1982). Był głównym współtwórcą jej 

koncepcji i wraz z Władysławem Markiewiczem, przewodniczącym Komitetu, przygotował 

końcową syntezę prognozy, która ze względu na kontrowersyjne ujęcia mogła być 

opublikowana tylko w tzw. drugim obiegu. 

W 1984 r. Juliusz Goryński podjął też pracę nad ekspertyzą  Stan i prognoza majątku 

trwałego poruszającą problem luki remontowej i dekapitalizacji zasobów budowlanych w 

Polsce. Prace te kontynuował do ostatnich chwil swego życia. 

Równolegle do działalności w Komitecie „Polska 2000” Juliusz Goryński pisał i 

publikował swoje prace. Ukazały się m.in. następujące pozycje: Mieszkanie wczoraj, dziś i 

jutro (1973, 1975), podręcznik Ekonomia budownictwa i polityka budowlana (1976, 1981), 

Polityka przestrzenna (1982), liczne studia prognostyczne. Juliusz Goryński opublikował 

ponad 250 artykułów w prasie naukowej, przede wszystkim na łamach „Ekonomisty” i „Życia 

gospodarczego”. Działał czynnie w Towarzystwie Urbanistów Polskich, Stowarzyszeniu 

Architektów Polskich i Polskim Towarzystwie Ekonomicznym. 

W 1982 r. współpracując przy przygotowaniu Raportu o stanie gospodarki narodowej 

wszedł w skład Konsultacyjnej Rady Gospodarczej. Powołany został również na członka 

Rady Mieszkaniowej przy Radzie Ministrów i Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej. 

Działał także na forum międzynarodowym. W latach 1946-1964 jako przewodniczący 

rządowej delegacji polskiej aktywnie działał w Komitecie Mieszkalnictwa, Budownictwa i 

Planowania Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie, a w trzech kadencjach był 

jego przewodniczącym. Uczestniczył w wielu konferencjach i seminariach 

międzynarodowych dotyczących budownictwa i mieszkalnictwa. Kilkakrotnie występował 

jako ekspert do spraw pomocy technicznej ONZ w krajach rozwijających się. W latach 1976-

1980 był generalnym konsultantem przy opracowywaniu programu mieszkaniowego dla 

Iraku. Współpracował także z zagranicznymi uczelniami (m. in. Uniwersytety Kanadyjskie). 

W uznaniu jego zasług politechnika w Akwizgranie przyznała mu tytuł doktora honoris causa 

w 1985 r. 



Juliusz Goryński odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia 

Polski, Złotym Krzyżem Zasługi. Wyróżniony został także tytułem „Zasłużony nauczycie 

PRL”. 

Juliusz Goryński zmarł 1 grudnia 1985 r. i został pochowany na cmentarzu 

Komunalnym Powązkowskim w Warszawie. 

Materiały J. Goryńskiego zostały zakupione przez Archiwum PAN w 1987 r. od żony 

Kazimiery Goryńskiej. Łączny rozmiar spuścizny wynosi 0,67 mb. Wstępne prace 

porządkowe wykonali praktykanci Policealnego Studium Informacji, Archiwistyki i 

Księgarstwa pod kierunkiem Hanny Dymnickiej-Wołoszyńskiej. Dalsze prace, wraz z 

nadaniem ostatecznego układu i inwentaryzacją przeprowadzone zostały przez mgr 

Małgorzatę Wawrowską i zakończone w 1993 r. Spuściznę podzielono na 6 grup, zgodnie z 

metodami przyjętymi w Archiwum PAN. 

Grupa I zawierająca materiały twórczości naukowej jest najobszerniejsza i liczy 37 

jednostek. Wyodrębniono z niej 7 podgrup obejmujących: A – Prace;  B – Artykuły; C- 

Referaty; D – Wykłady; E – Recenzje; F – Prace popularno-naukowe; G – Materiały 

warsztatowe. W podgrupach tych przy porządkowaniu zastosowano układ chronologiczny. W 

podgrupie B duża ilość artykułów drobnych, w większości niepublikowanych, była powodem 

połącznia ich w grupy tematyczne, a w obrębie jednego tematu zastosowano układ 

chronologiczny. W podgrupie D również zastosowano układ tematyczno-chronologiczny. 

Grupa II to materiały działalności organizacyjno - naukowej, dydaktycznej, 

zawodowej i wydawniczej.  Podgrupa A – Materiały działalności organizacyjno – naukowej 

jest najobszerniejsza i obejmuje 20 j.a. Materiały te przedstawiają przede wszystkim rozległą 

działalność twórcy spuścizny na forum międzynarodowym i jego uczestnictwo w licznych 

konferencjach, seminariach i zjazdach. Zostały one ułożone w porządku chronologicznym. 

Podgrupa B przedstawia tylko niewielki epizod w działalności dydaktycznej J. Goryńskiego, a 

mianowicie jego współpracę z uniwersytetami kanadyjskimi w latach 1976-1977. W 

podgrupie C obok opinii dotyczących naukowych nadawania stopni znalazły się również 

opinie i ekspertyzy m. in. na temat kursów ekonomicznych, budownictwa, architektury. 

Materiały ułożono chronologicznie. Podgrupa D obejmująca tylko jedną  j.a. w zdecydowanie 

niewystarczający sposób pokazuje działalność J. Goryńskiego w administracji publicznej m. 

in. w Ministerstwie Gospodarki Komunalnej, Terenowej i Ochrony Środowiska. W ostatniej 

podgrupie E – Materiały działalności redakcyjno – wydawniczej uwagę zwracają liczne 

recenzje wydawnicze prac osób trzecich przewidzianych do druku, pióra twórcy spuścizny. 

Zostały one ułożone alfabetycznie a wyszczególnione w aneksie. Natomiast jednostka 

zawierająca materiały dotyczące wydania w Polsce książki Barbary Ward, Dom człowieka 

ukazuje osobiste zaangażowanie J. Goryńskiego w opublikowanie tej pracy. 

Grupa III – Materiały biograficzne – zawiera przede wszystkim odbitki kserograficzne 

i odpisy akt z teki akt osobowych J. Goryńskiego znajdującej się w Archiwum Szkoły 

Głównej Handlowej (dawniej SGPiS), a noszącej sygnaturę G-124/K. 

Materiały grupy IV – Korespondencja, są wyjątkowo skromne. Obejmują one jedną 

j.a. zawierającą jeden list korespondencji wychodzącej i trzy listy korespondencji 

wpływającej. 

Grupa V – Materiały o twórcy spuścizny – również niewielka, zawiera zestawienie 

bibliograficzne prac J. Goryńskiego i recenzje jego dwóch książek. 

W ostatniej grupie VI zawierającej materiały osób trzecich, znajduje się pięć prac obcych 

autorów, ułożonych w porządku alfabetycznym, wg ich nazwisk. 

 Ze spuścizny wyłączono dalsze egzemplarze artykułów i referatów twórcy spuścizny, 

oraz dodatkowe egzemplarze materiałów organizacyjnych konferencji. 

 Spuścizna Juliusza Goryńskiego w Archiwum PAN otrzymała sygnaturę III-272. 

Inwentarz obejmuje 70 j.a. i 11 aneksów. W serwisie Szukaj w archiwach zespół ma numer  
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I. PRACE TWÓRCY SPUŚCIZNY 

 

A. Prace 

1. Prognozowanie i projektowanie inwestycji 

 Praca i materiały uzupełniające 

 1953, masz., l., k. 150 

 

2. Grafika Antoniego Alstera 

Wstęp do książki o A. Alsterze 2 egz., katalog wystawy jego drzeworytów, artykuł 

o wystawie 

1966-1967, masz., druk, j. niem., pol., l., sz., k. 29 

 

3. Ekonomika budownictwa 

 Praca, fragment 

 1970, masz., l., k. 7 

 



4. W poszukiwaniu straconego ładu (koncepcja książki) 

 Konspekt opracowania zbiorowego 

 1970, masz., l., k. 6 

 

5. Infrastruktura szkolnictwa wyższego 

 Praca, fragment, rysunki, obliczenia 

 1972-1973, rkp., masz., l., k. 70 

 

6. Infrastruktura techniczna oświaty 

 Projekt opracowania do Raportu o stanie oświaty w PRL 

 1973, masz., l., k. 17 

 

7. J. G., A. Andrzejewski, Ocena planu perspektywicznego infrastruktury społecznej 1971-

1990 

 Praca 

 1973, masz., l., k. 40 

 

8. System wskaźników dla prognozowania, planowania, projektowania i inwentaryzacji 

infrastruktury szkolnictwa wyższego 

 Praca zbiorowa pod red. J. G. i Z. Zajdy 

 1975, masz., l., k. 82 

 

9. J. G., A. Pasyński, B. Urbanowicz, Raport o kulturze środowiska (stan i polityka 

kształtowania) 

 Praca, wycinek 

 1977, rkp., masz., druk, l., k. 106 

 

10. Analiza dysharmonii (nierównowagi) i nieciągłości (przyczynek do metodologii prognoz 

ostrzegawczych) 

 Praca z wykresami, fragmenty 

 1981, rkp., masz., l., k. 55 

 

B. Artykuły 

11. Budownictwo mieszkaniowe 

 Artykuły 

 1950-1981, rkp., masz., l., k. 184 zob. Aneks 1 

 

12. Meble wbudowane i urządzenia kuchenne 

      Dekoracja wnętrz 

      Funkcjonalny plan umeblowań 

 Artykuły 

 1951, b.d., masz., l., k. 62 

 

13. Odbudowa zabytkowych dzielnic mieszkalnych w Polsce 

Artykuł 2 egz., notatki, uchwały Rady Ministrów, konspekt planu odbudowy 

Nowego i Starego Miasta 

1952-1960, b.d., rkp., masz., l., k. 63 

 

14. Czy okres realizmu socjalistycznego w architekturze polskiej? 

      Przemysł, rzemiosło i architektura wnętrz. Refleksja nad trzema wystawami 



     O tych co nas urządzają. Refleksje z trzech wystaw 

     Problemy architektury XX w. 

  Artykuły 

  1955, 1974, b.d., rkp., masz., l., k. 36 

 

15. Fragen des Wohnungsbaues in der Deutschen Bundesrepublik 

     Przesięwzięcie Interbau (ku przestrodze podróżującym) 

     Eigentumsverhaltnischese, Financierung, Durchfuhnung 

  Artykuły 

  1957-1970, masz., j. niem., pol., l., k. 37 

 

16. Co dalej z naszym budownictwem? 

      O roli budownictwa w gospodarce zacofanej 

      Niedosyt autorski i niepokoje budowlane 

      Egzorcyzmy budowlane 

  Artykuły 

  1957-1985, masz., l., sz., k. 39 

 

17. Notatnik mieszkaniowca 

  Zbiór artykułów z lat 1953-1956, część 1 

  1965, masz., sz., k. 1-191 

 

18. Notatnik mieszkaniowca 

  Zbiór artykułów z lat 1953-1956, część 2 

  1965, masz., sz., k. 192-388 

 

19. Prognozowanie w budownictwie 

  Artykuły 

  1967-1977, b.d., rkp., masz., l., k. 52, zob. Aneks 2 

 

20. Polityka przestrzenna czy poszukiwanie modelu? 

      Notatki presenologiczne  

      Ład przestrzenny, planowanie, polityka i stereotypy 

      Polityki z przymiotnikami 

  Artykuły 

  1970-1975, b.d., rkp., masz., l., k. 20 

 

21. Karty z dziennika budowy w trzydziestoleciu 

  Konspekt i komentarz do wyboru artykułów J. G.. pismo do redakcji, notatki  

  1973, rkp., masz., l., k. 20 

 

22. Jeszcze jedna, ale jaka 

  Artykuł do pracy zbiorowej i fragmenty drugiego egz.  

  1974, rkp., masz., l., k. 59 

 

23. Czas przeszły niedokonany 

  Zbiór artykułów z lat 1939-1970, fragmenty 

  Po 1978, rkp., masz., druk, l., k. 27 

 

24. Dziś i pojutrze 



  Zbiór artykułów, fragmenty 

  Po 1980, rkp., masz., powiel., l., k. 11 

 

25. Szkice z nauk istniejących, postulowanych i zbędnych 

  Zbiór artykułów, korespondencja wydawnicza, wstęp i część I 

  1983, rkp., masz., j. niem., pol., l., k. 203 

 

26. Doradztwo, urbanistyka, dydaktyka 

  Artykuły 

  1968-1978, b.d., rkp., masz., druk, l., sz., k. 52, zob. aneks 3 

 

27. Polemiki i dyskusje 

  Artykuły 

  1965-1981, b.d., masz., l., k. 40 zob. Aneks 4 

 

28. Prace nierozpoznane 

  Fragmenty 

  B.d., rkp., masz., l., k. 10 

 

C. Referaty 

29. Budownictwo, gospodarka mieszkaniowa, komunikacja 

  Referaty 

  1954-1970, rkp., masz., j. ang., franc., pol., ros., l., sz., k. 215, zob. aneks 5 

 

D. Wykłady 

30. Polityka terenowa (gruntowa) w gospodarce socjalistycznej 

Wykład na Studium Planowania Regionalnego i Gospodarczego, materiały 

pomocnicze 

 1961-1962, rkp., masz., druk., l., k. 62 

 

31. Szkoła Główna Planowania i Statystyki 

 Wykłady i materiały do wykładów 

 1962-1966, rkp., masz., j. ang., pol., l., k. 54 

 

32. Budownictwo mieszkaniowe, gospodarka komunalna 

 Wykłady i odczyt 

 1960-1967, rkp., masz., j. ang., franc., niem., pol., l., k. 41, zob. aneks 6 

 

E. Recenzje 

33. Recenzje i opinie o pracach opublikowanych 

 1967-1984, rkp., masz., druk, l., sz., k. 134, zob. aneks 7 

 

F. Prace popularno-naukowe 

34. Współpraca z radiem i telewizją 

 Notatki do audycji radiowych i telewizyjnych, recenzje programów telewizyjnych 

 1970, b.d., rkp., l., k. 17 

 

G. Materiały warsztatowe 

35. Budownictwo 

 Notatki i wycinki prasowe 



 1955-1984, b.d., rkp., druk, j. franc., pol., l., k. 20 

 

II. MATERIAŁY DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACYJNO-NAUKOWEJ, 

DYDAKTYCZNEJ, REDAKCYJNO-WYDAWNICZEJ I ZAWODOWEJ 

 

A. Działalność organizacyjno-naukowa 

36. Komitet Mieszkaniowy przy Europejskiej Komisji Gospodarczej 

 Artykuł okolicznościowy na 10 lecie działalności Komitetu 

 1955, masz., l., k. 9 

 

37. Zespół w Sprawie Spuścizny po Stanisławie Tołwińskim 

Protokół posiedzenia, uwagi w sprawie wykorzystania materiałów dotyczących 

urbanistyki i budownictwa 

1969, b.d., masz., l., k. 5 

 

38. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania; Komisja Zagadnień Kondycji 

Naukowo-Technicznej PAN 

 Odpowiedź J. G. na ankietę, notatka na podstawie planu pracy Komisji 

 1977, b.d., masz., l., k. 12 

 

39. Komitet Badań i Prognoz przy Prezydium PAN „Polska 2000” 

Lista członków, prace J. G. powstałe w Komitecie, materiały seminaryjne, 

zaproszenia, referaty, notatki, wycinek 

1981-1986, rkp., masz., druk, l., k. 199 

 

40. Konferencja w Paryżu 

 Program, materiały konferencyjne, tekst wystąpienia J. G., korespondencja 

 1945-1947, rkp., masz., j. ang., franc., niem., pol., l., k. 72 

 

41. VI Zjazd Naukowy Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa 

 Sprawozdanie z obrad 

 1949, masz., l., k. 6 

 

42. Seminarium angielsko-polskie pod auspicjami UNESCO „Społeczne skutki 

industrializacji” 

Materiały organizacyjne, tezy, tekst referatu J. G. Raport on Housing Policy, 

notatki 

1957, rkp., masz., j. ang., pol., l., k. 66 

 

43. V Kongres Międzyamerykański Stowarzyszenia Planifikacji w Meksyku 

 Sprawozdanie 2 egz., notatki 

 1964, rkp., masz., l., k. 20 

 

44. Seminarium we Francji „Compositias et construction industraliee”  

Tezy referatu J. G., notatka dotycząca budownictwa uniwersytetów we Francji, 

sprawozdanie 

1964, masz., l., k. 9 

 

45. Konferencja Międzynarodowej Federacji Planowania Rodziny (IPPF) 

 Sprawozdanie, artykuł o konferencji 



 1967, masz., l., k. 9 

 

46. Konferencja naukowa w Warszawie dotycząca krajów rozwijających się 

 Plan konferencji, notatki, tekst wystąpienia J. G. na temat Tunezji 

 1967, rkp., masz., l., k. 40 

 

47. Konferencja Ekspertów ONZ w Hadze 

 Sprawozdanie 

 1968, masz., l., k. 5 

 

48. Konferencja naukowa na Delos poświęcona sprawom urbanistyki 

Korespondencja, materiały konferencyjne, tekst wystąpienia J. G., sprawozdanie, 

notatki 

1969, rkp., masz., j. ang., franc., niem., pol., l., k. 154 

 

49. Seminarium Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Warszawie w sprawie 

prognozowania postępu technicznego 

Tekst wystąpienia J. G., A. Andrzejewski, K. Dzierżanowski, Przyszłe struktury 

osadnicze i mieszkaniowe w świetle zachodzących zmian technologicznych 

1970, masz., l., k. 14 

 

50. Seminarium w Ahrensburg dotyczące kryteriów budowy miast 

 Notatki do wystąpienia, notatki z sesji, mapa aglomeracji gdańskiej 

 1974, rkp., druk, l., k. 14 

 

51. Konferencja naukowa w Ostkolleg (Kolonia) na temat urbanistyki i polityki przestrzennej 

w Polsce 

Korespondencja, program, tekst referatu J. G., materiały pomocnicze, notatki, 

wycinek 

1974-1975, rkp., masz., druk, j. ang., niem., pol., l., k. 80 

 

52. Habitat. Konferencja ONZ o osiedlach ludzkich, Vancouver 

 Notatki do wystąpienia J.G. na konferencji, sprawozdanie 

                1976, rkp., masz., j. ang., pol., l., k. 26 

 

53. Seminarium w Akademii Sankelmark w Hamburgu dotyczące problematyki budownictwa 

Korespondencja, materiały konferencyjne, notatki do wykładu J.G., notatki 

seminaryjne, notatka z wykładu dr. Gansera 

 1977, rkp., masz., j. niem., pol., l., k. 38 

 

54. Politik und Planung in der modernen Industriegesellschaft Seminarium w Ostkolleg 

(Kolonia), 26–30.06.1978 i 25–29.06.1979 r. 

Korespondencja, programy, tezy do wystąpienia J.G., notatki, materiały 

seminaryjne 

 1978–1979, rkp., masz., druk, j. niem., pol., l., k. 104 

 

55. Mexico 2010: views from abroad. Sesja 

Lista uczestników, program, wystąpienie J.G., notatki, sprawozdania, 

korespondencja 

 1985, rkp., masz., j. ang., niem., pol., l., k. 125 



56. Polityka mieszkaniowa w krajach socjalistycznych. Konferencja naukowa w Hamburgu 

Plan konferencji, referaty J.G. i A. Andrzejewskiego, notatki, protokół z 

konferencji, sprawozdania 

 1985, rkp., masz., j. niem., pol., l., k. 152 

 

56. Wycieczka polskich specjalistów budownictwa do Stanów Zjednoczonych w celu 

zapoznania się z amerykańską techniką budownictwa mieszkaniowego 

 Lista uczestników, plany podróży, notatki z podróży, sprawozdania 

 1956, rkp., masz., druk, j. ang., pol., l., k. 43 

 

57. Podróż do USA polskich naukowców dotycząca urbanistyki 

 Korespondencja, pisma urzędowe, programy, notatki z podróży, prospekty 

 1958–1960, rkp., masz., druk, j. ang., pol., l., sz., k. 115 

 

B. Działalność dydaktyczna 

58. Wykłady i seminaria ze studentami na uniwersytetach kanadyjskich, m.in. w Calgary, 

Vancouver, Montrealu 

Korespondencja, program pobytu, notatki z pobytu i rozmów, informator biura 

architektonicznego Johna Schreibera i Rona Williamsa 

 1976–1977, rkp., masz., druk, j. ang., pol., l. i sz., k. 53 

 

C. Recenzje i opinie dotyczące nadawania stopni naukowych i inne 

59. Prace magisterskie i dyplomowe, nadawanie stopni i tytułów naukowych: doktora, 

doktora habilitowanego, profesora i stanowiska samodzielnego pracownika naukowo-

badawczego 

 Opinie 

 1965–1985, rkp., masz., druk, l., k. 130, zob. aneks 8 

 

60. Kursy ekonomiczne, zagadnienia budownictwa i architektury 

 Opinie, wypowiedzi konsultacyjne, ekspertyzy  

 1962–1981, rkp., masz., l., k. 149, zob. aneks 9 

 

D. Działalność zawodowa 

61. Współpraca z ministerstwami: Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Terenowej i Ochrony 

Środowiska 

Korespondencja, informacja programowo-techniczna dotycząca budownictwa 

oszczędnego, referat Kierunki – potanienie budownictwa mieszkaniowego 

 1961–1962, 1974–1975, masz., masz. powiel., l., k. 33 

 

E. Działalność redakcyjno-wydawnicza 

62. Współpraca z redakcjami czasopism i wydawnictwami 

 1953, 1967, masz., druk, j. niem., pol., l., k. 61, zob. aneks 10 

 

63. Sprawa wydania w Polsce książki Barbary Ward pt. Dom człowieka 

Korespondencja, notatka biograficzna, recenzja, przedmowa do wydania polskiego, 

wycinek prasowy 

 1977–1978, rkp., masz., druk, j. ang., franc., pol., l., k. 41 

 

64. Recenzje wydawnicze prac obcych 

 1961–1986, rkp., masz., druk, l., k. 1–198, zob. aneks 11 



65. Jw. 

 1961–1986, rkp., masz., druk, l., k. 199–350, zob. aneks 11 

 

III. MATERIAŁY BIOGRAFICZNE 

 

66. Akta osobowe J.G. z l. 1952–1974 w Archiwum Szkoły Głównej Handlowej, wizytówki 

J.G., menu z neapolitańskiej restauracji z autografami przyjaciół J.G., nekrologi 

 Odbitki kserograficzne i odpisy sygn. G-124/k, 

 1953–1986, rkp., masz., druk, l., k. 66 

 

IV. KORESPONDENCJA 

 

67. Korespondencja 

 Wychodząca, Firma Hartwig S.A.; wpływająca, Goryńska Kazimiera (żona), 1960

  l.1; Olszewski Eugeniusz 1967, l.1; Orłowski Jerzy 1986 l.1 

 1960, 1967, 1986 i b.d., rkp., masz., l., k. 5 

 

V. MATERIAŁY O TWÓRCY SPUŚCIZNY 

 

68. Bogusławski Zbigniew, J.G. Ekonomika budownictwa, Warszawa 1970 

      Tymowski Janusz, J.G. Infrastruktura szkolnictwa wyższego 

 Recenzje i zestawienie bibliograficzne prac J.G. 

 1972–1973, 1987, masz., druk, l., k. 10 

 Druk: poz. 1 „Ekonomista”, 1972, nr 4 

 

VI. MATERIAŁY OSÓB TRZECICH 

 

69. Dziewoński K., Jarczyński M., Poland  

      Friedrichs Günter, Einsatz von Mikroprozessoren. Auswirkungen auf Produktion und  

     Beschäftigung 

    „Inwestycje i Budownictwo”, 1984, nr 4 

     The Machu Pichu Charter 

Założenia programowe zamierzenia artystyczno-usługowego pt. Exlibrisy 

Secomskich  

1970–1984, b.d., masz., druk, j. ang., niem., pol., l. i sz., k. 55 

  Druk: poz. 2: „Rationalisierung”, 1978, nr 29 

     

ANEKS 1 

J.11 Budownictwo mieszkaniowe 

Budownictwo mieszkaniowe prowadzone w PRL w Śląsko-Dąbrowskim Okręgu 

Przemysłowym, po 1950, 

Zagadnienie ekonomiki budownictwa mieszkaniowego, po 1951 

Pomówmy o materiałach budowlanych, 1956 

O niektórych aktualnych zagadnieniach budownictwa mieszkaniowego w Polsce, po 

1957 

Gospodarka mieszkaniowa w pięcioleciu 1961–1965, ok. 1958 

Perspektywy rozwoju budownictwa ludności w siedmioleciu 1959–1965, przed 

1959 

Budownictwo mieszkaniowe w Polsce Ludowej, ok. 1960 

Budownictwo mieszkaniowe, 1961 



Idea osiedla w Polsce, 1963 

Przez podniesienie jakości do ilościowego wykonania planu (zakończyć z 

sankcjonowaniem brakoróbstwa w budownictwie mieszkaniowym), 1970 

Egzorcyzmy a ekonomia, po 1971 

Jubileusz bez uroczystości, 1973 

Z patologii budownictwa jednorodzinnego, po 1981 

Charakterystyka domu mieszkalnego, b.d. 

Ilość albo jakość: oto brak pytania, b.d. 

Inwestycje komunalne, b.d. 

Vom Wohnungsbau in Belgien und Holland, b.d. 

Zmienić metodę planowania w budownictwie mieszkaniowym, b.d. 

 

ANEKS 2 

J. 19. Prognozowanie budownictwa 

 Racjonalność przyszłości, 1967 

Na przykład budownictwo. O celach i potrzebie prognozowania okresowego, po 

1970 

 Mieszkanie przyszłości, 1971 

 Granice i kierunki wyobraźni – uwagi dla budownictwa, ok. 1977 

 O prognozowaniu rozwoju budownictwa, b.d. 

 Wizja budownictwa ok. 2000 r., b.d. 

 Zagadnienie prognozy zasobu budowlanego i uprzemysłowienia budownictwa, b.d.,  

 

ANEKS 3 

J. 26. Doradztwo, urbanistyka, dydaktyka 

 Dylematy urbanizacji w Polsce, 1968 

 Blaski i cienie rewolucji naukowo-technicznej, po 1973 

Światowa Konferencja Światowej Federacji Badań nad Przyszłością, 28 III – 2 IV 

1976, „Nauka Polska”, 1977, nr 2 

 Pytania do ekonomistów wraz z komentarzem, po 1978 

 Exegi monumentum, czyli o trudnej sztuce zabierania, b.d. 

 Od doradztwa do consultingu. Od specjalisty do eksperta, b.d. 

 Rola dydaktyki w procesie wychowania, b.d. 

 

ANEKS 4 

J. 27. Polemiki i dyskusje  

Budowlany szeryf? – polemika z artykułem Aleksandra Paszyńskiego Budowlany 

gang? „Polityka” z 31.07.1965, 1965 

Polemika z artykułem Jerzego Urbana Artykuł pierwszej potrzeby „Polityka”, 1971, 

nr 39, ok. 1971 

Człowiek w przestrzeni kraju, regionu i miasta – głos J.G. w dyskusji na łamach 

„Miesięcznika Literackiego”, 1975 

 Głos w dyskusji o standardzie mieszkaniowym, 1977 

Polemika z artykułem Marka Chmielewskiego Budowanie domków i barier? 

„Trybuna Ludu”, 1981, nr 58 

Uwagi o dyskusjach na temat rozwoju wzornictwa przemysłowego w PRL – 

fragmenty, b.d. 

 

ANEKS 5 

J. 29. Budownictwo, gospodarka mieszkaniowa, komunikacja 



Założenia standardowe i inwestycyjne dokumentacji typowej w budownictwie 

mieszkaniowym, 1954 

 Zagadnienie polityki i gospodarki mieszkaniowej w wytycznych XI Plenum KC, 

1958 

 Rola gospodarki komunalnej w świadczeniu usług na rzecz ludności1959 

 Development of the Town of Nowa Huta (Poland). Illustrating the Problems of 

Administering New Town, 1960 

 Referat o możliwościach obniżenia kosztów budowy, po 1960 

 La région varsovienne. Étude monographique, 1964 

 Problemy komunikacji na tle procesów urbanizacyjnych, po 1964 

 Środowisko mieszkalne i układ osiedlowy. Ewolucja i kształtowanie, po 1970 

 Raport i co dalej, 1978 

 Kultura środowiska, 1980 

Mała architektura (morfologia, zasady i granice typizacji, koordynacja) – tezy do 

referatu, b.d. 

 Mieszkanie przyszłości w krzywym zwierciadle teraźniejszości, b.d. 

 Zagadnienie produkcji meblowej, b.d. 

 

ANEKS 6 

J. 32. Budownictwo mieszkaniowe, gospodarka komunalna 

  Exposé dla delegacji francuskiej na temat budownictwa mieszkaniowego,1960 

 Idea osiedla w Polsce, 1963 

 Ekonomika budownictwa – program wykładu, b.d. 

 Rola i zadania gospodarki komunalnej w PRL, 1962 

 Przyszłość miast średnich i małych, 1967 

 Zagadnienie teorii osadnictwa, 1969 

Zadania rad narodowych w dziedzinie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz 

budownictwa mieszkaniowego, 1961, odczyt 

 

ANEKS 7 

J. 33. Recenzje i opinie o pracach obcych, które ukazały się drukiem 

 Booker Peter Jeffrey, A History of Engineering Drawing, Londyn 1963, 1967 

Zarys rozwoju nauki i techniki w budownictwie i przemyśle materiałów 

budowlanych na lata 1965–1985, 1967 

 Raport o stanie środowiska kulturowego, 1976 

O cyklu instytucjonalnym – refleksje i uwagi w związku z książką Tadeusza 

Mołdawy Naczelne władze państwowe Polski Ludowej 1944–1979, Warszawa 

1979, ok. 1980 

Czasopismo „Problemy Rozwoju Budownictwa”. Ocena roczników 1983 i 1984, po 

1984 

 

ANEKS 8 

J. 59. Prace magisterskie i dyplomowe, nadawanie stopni i tytułów naukowych: doktora, 

doktora habilitowanego, profesora i stanowiska samodzielnego pracownika naukowo-

badawczego 

a) prace magisterskie i dyplomowe 

 Gulewski Jerzy, Planowanie operatywne w budownictwie  

Kałużny Krzysztof, Zabudowa jednorodzinna o wysokiej intensywności na 

przykładzie zagospodarowania przestrzennego  



Walc Maria, Bariery i skutki społeczne reformy gospodarczej na przykładzie 

przemysłu betonów  

 

b) stopień doktora i doktora habilitowanego 

Budzyński Marek, Parcelacja grupowa – ocena grupowa rozprawy doktorskiej + 

pismo przewodnie i notatki 

Ezz al Din Mohamed Ali, Rozwój budownictwa mieszkaniowego w Kuwejcie na tle 

struktury przestrzennej miasta i zasobów materiałów budowlanych – ocena pracy 

habilitacyjnej i dorobku naukowego 

Herman Stanisław, Procesy urbanizacyjne i przemiany systemu osadniczego – 

ocena pracy habilitacyjnej i dorobku naukowego + pismo przewodnie 

Linczowski Czesław, Analiza efektów rzeczowych i jakościowych budownictwa 

mieszkaniowego w aspekcie roli projektanta i użytkownika (na przykładzie regionu 

kielecko-radomskiego) – ocena pracy habilitacyjnej i dorobku naukowego 

Maciejowski Stanisław, Czynniki wzrostu produkcji budowlanej w latach 1960–

1977 – opinia o pracy doktorskiej 

Przeciszewski Tadeusz, Wydatki i preferencje mieszkaniowe ludności na tle polityki 

gospodarczej państwa – ocena pracy habilitacyjnej  

Regulski Jerzy, Wpływ typizacji na nakłady i koszty budownictwa mieszkaniowego 

na przykładzie miast województwa bydgoskiego w okresie 1956–1960 – recenzja 

pracy doktorskiej 

Rzegocińska-Tyżuk Barbara, Wybrane zagadnienia roli wyższych uczelni w 

kształtowaniu przestrzennym miast i regionów – recenzja pracy doktorskiej 

Wrona Stefan, Metody uczestnictwa w projektowaniu w architekturze i urbanistyce 

– recenzja pracy habilitacyjnej 

 

c) tytuł profesora 

Androsiuk Jerzy – opinia o dorobku naukowym w związku z nadaniem tytułu 

profesora nadzwyczajnego 

Bogusz Jerzy – opinia o dorobku naukowym w związku z nadaniem tytułu 

profesora nadzwyczajnego 

Ciechocińska Maria – opinia o dorobku naukowym w związku z nadaniem tytułu 

profesora nadzwyczajnego 

Mykaj Alfons – opinia o dorobku naukowym w związku z nadaniem tytułu 

profesora nadzwyczajnego 

Nowicki Jacek – opinia o dorobku naukowym w związku z nadaniem tytułu 

profesora nadzwyczajnego 

Skibniewska Halina – opinia o dorobku naukowym w związku z nadaniem tytułu 

profesora zwyczajnego 

 

d) stanowisko samodzielnego pracownika naukowego 

 Bogusławski Zbigniew  

 Hajduk Henryk  

 Kałkowski Leszek  

 Włoszczowski Stanisław  

 

e) inne 

Obraniak Leon, dyrektor Instytutu Gospodarki Komunalnej – opinia dotycząca 

dorobku pracy zawodowej i naukowo-badawczej 

 



ANEKS 9 

J. 60. Kursy ekonomiczne, zagadnienia budownictwa i architektury 

a) Opinie i oceny 

Opinie dotyczące sytuacji zaopatrzenia studentów kierunku ekonomiki 

budownictwa w podręczniki, książki pomocnicze i skrypty, 1962 

Opinia o celowości kursu zaocznego ekonomiki budownictwa organizacyjnego 

przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Służby Zaopatrzenia i Gospodarki 

Materiałowej, 1967 

Ocena założeń planu i programów Studium Podyplomowego z Ekonomiki 

Budownictwa, 1970 

Ocena programu kursu trzeciego stopnia pt. Analiza ekonomiczna w budownictwie, 

1971 

 Opinia o kursie pt. Ekonomika i organizacja wykonawstwa budowlanego, 1972 

Ocena programu kursu Ekonomika inwestycji i rachunku efektywności inwestycji 

łączności, 1973 

 Ocena kursu trzeciego stopnia Ekonomika inwestycji, 1973 

Ocena programu kursu Studium ekonomiki inwestycji w przemyśle spożywczym, 

1973 

Notatka uzupełniająca dotycząca wniosku o powołanie Podyplomowego Studium 

Urbanistycznego przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, b.d. 

 

b) wypowiedzi konsultacyjne i uwagi 

Wypowiedź konsultacyjna w związku z zamierzonym podjęciem pracy naukowej 

pt. Urbanistyka, architektura Nowej Huty – próba oceny w 20-lecie realizacji, 1969 

Uwagi do Wstępnego Projektu Planu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do r. 

1990, 1973 

Uwagi do tez i referatów Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN dotyczące 

perspektywy i prognozy rozwoju nauki w dziedzinie architektury i urbanistyki, 

przed 1975 

Uwagi do wersji wstępnej raportu o stanie budownictwa O nowy ład budowlany, 

1981 

Uwagi dotyczące rozwiązania urbanistycznego i architektoniczno-funkcjonalnego 

Uniwersytetu Lubelskiego, b.d. 

Wypowiedź konsultacyjna dotycząca referatu na sesję RWPG na temat metod 

wyznaczania jednostek zabudowy w osiedlach, b.d. 

 

c) ekspertyzy 

Efektywność zaplecza naukowo-badawczego oraz pracy biur projektowych resortu 

budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych w l. 1976–1977, 1978 

 Konspekt podsumowania ekspertyzy o patologii społecznej, 1979 

Proponowana problematyka ekspertyz dotyczących podstawowych ograniczeń, 

jakie muszą być uwzględniane przy wyznaczaniu celów i kierunków polityki 

gospodarczej, społecznej i przestrzennej na okres średni i długi, b.d. 

 

ANEKS 10 

J. 62. Współpraca z redakcjami czasopism i wydawnictwami 

 „Architektura”, 1967 

 „Bauen + Wohnen”, 1967 

 „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 1967 

 „Nowe Drogi”, 1953 



 Arkady, 1966 

 Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967 

 Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1967–1968 

 

ANEKS 11 

 

J. 64. Recenzje wydawnicze prac obcych 

 Andrzejewski Adam, Zarys polityki mieszkaniowej, 1964 

Andrzejewski Adam, Gospodarka komunalna w Polsce do hasła Polska w 

Encyklopedii Powszechnej PWN, 1966 

Bień Witold, Mierniki produkcji budownictwa i metody określania jej wielkości, 

1964 

Bień Witold, Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa budowlanego, 

1968 

Botwin Mieczysław, Ocena postępu technicznego w krajowym przemyśle 

uspołecznionym i w jego podstawowych wariantach na podstawie wyników analizy 

czynników wzrostu wydajności pracy, 1986 

 Czerny Władysław, Architektura osiedli, 1964 

 Dziembowski Zygmunt, Ekonomika przedsiębiorstwa komunalnego, 1967, 1970 

 Ekonomika i organizacja budownictwa, 1968 
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