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TWOrZENIA	NOWOcZESNEJ	METrOPOLII	
MIęDZYWOJNIA	NA	PrZYKŁADZIE	WArSZAWY

PUbLIc	SPAcE	IN	THE	VISION	OF	MODErN	
METrOPOLIS	OF	THE	INTErWAr	PErIOD,	WArSAW	
AS	AN	EXAMPLE	

S t r e s z c z e n i e

celem	artykułu	jest	uwypuklenie	roli,	jaką	odgrywała	przestrzeń	publiczna	w	życiu	międzywojennej	War-
szawy.	Nie	tylko	wybudowane	ulice,	place	czy	parki	stanowią	przedmiot	analizy,	ale	również	wizjonerskie	
projekcje	tego,	jak	nowoczesna	przestrzeń	w	mieście	może	wyglądać.	Te	dwa	komponenty:	wizję	i	rea-
lizację	najlepiej	można	zaobserwować	w	działaniach	prezydenta	Warszawy	Stefana	Starzyńskiego.	Do	
dzisiaj	jest	on	postacią	najbardziej	utożsamianą	z	wizją	tworzenia	Warszawy	jako	metropolii	europejskiej	
XX	w.	Prezentacja	wybranych	projektów	i	realizacji	ma	na	celu	wskazanie	tego	okresu	przekształceń	War-
szawy,	jako	jednego	z	najcenniejszych	w	historii	urbanistyki	warszawskiej	pod	względem	kształtowania	
przestrzeni	użytkowanych	publicznie.
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A b s t r a c t

The	objective	of	this	paper	is	to	underscore	the	role	played	by	public	space	in	the	life	of	interwar	War-
saw.	It	is	not	only	the	built	streets,	squares,	and	parks	that	are	the	subject	of	analysis.	There	is	also	the	
visionary	projection	of	just	what	modern	space	in	a	city	can	be	like.	These	two	components-vision	and	
execution-can	best	be	observed	in	the	efforts	of	Stefan	Starzyński,	the	Mayor	of	Warsaw.	Even	today,	he	
continues	to	be	the	figure	most	identified	with	a	vision	for	making	Warsaw	into	a	European	metropolis	of	
the	20th	century.	This	presentation	of	selected	designs	and	completed	projects	is	intended	to	point	to	this	
period	of	city	transformation	as	one	of	the	most	valuable	in	the	history	of	Warsaw	urban	planning	in	terms	
of	molding	publically	used	space.	
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„Warszawa	przyszłości	jest	dziś	tworem	naszej	wyobraźni.	I	to	nie	
tylko	 tej	 systematycznie	budującej	 z	pojęć	znanych	 lub	obliczo-
nych	prawdopodobny	obraz	 jutra,	ale	 i	wyobraźni	wolnej,	 której	
wizje	bywają	niejednokrotnie	bardziej	twórcze.	Wbrew	doraźnym	
koniunkturom	 zdobywcze	 idee	 stwarzają	 często	 formy	 niezna-
nych	 lub	 dziś	 nieprawdopodobnych	 przyszłych	 potrzeb	 kultural-
nych	i	społecznych”.

Przedmowa	Stefana	Starzyńskiego	do	katalogu	wystawy	„Warszawa	przyszłości”	[3]

Polska,	niesiona	falą	radości	i	optymizmu	po	odzyskaniu	niepodległości	w	1918	roku,	rozpoczęła	nowy	etap	
swojej	historii.	Nastał	czas	wielkich	idei	i	zmian.	czas	ten	stanowił	jednocześnie	wyzwanie.	Odrodzone	państwo,	
aby	w	pełni	wykorzystać	możliwości	demokracji,	musiało	zadbać	o	stabilne	prawo	i	równowagę	finansową.	W	pierw-
szych	latach	międzywojnia	toczono	walkę	o	higienę	życia	i	lepsze	warunki	pracy	obywateli,	jak	również	o	porządek	
i	 ład	społeczny.	Oprócz	zapewnienia	godnych	warunków	mieszkania,	koncentrowano	się	 także	na	zapewnieniu	
bezpieczeństwa	w	mieście,	przeciwdziałaniu	lichwie,	żebractwu	i	spekulacji.

choć	zjednoczona,	to	pozlepiana	z	różnych	pozaborowych	obszarów	Polska	skoncentrowała	swoje	wysiłki	
na	stabilizacji	stosunków	wewnętrznych	oraz	na	zaspokojeniu	najpilniejszych	potrzeb	państwowych	i	społecznych.	
Należało	przede	wszystkim	odbudować	kraj,	a	tym	samym	największe	polskie	miasta	i	przede	wszystkim	stolicę	–	
Warszawę.

Świadomość	odpowiedzialności	za	bezpieczeństwo,	higienę	i	komfort	życia	mieszkańców	miasta,	a	z	dru-
giej	strony	możliwości	stworzenia	stolicy	na	poziomie	europejskim	czy	światowym,	koncentrowała	zainteresowanie	
wielu	wybitych	polityków,	ekonomistów,	architektów,	urbanistów	na	polityce	przestrzennej	Warszawy.	Energia	spo-
łeczna	uwolniona	po	tak	wielu	 latach	niewoli	wywołała	w	stolicy	ożywiony	ruch	budowlany.	Zapotrzebowanie	na	
nowe	mieszkania	było	tak	duże,	że	nawet	światowy	kryzys	gospodarczy	(1929–1933)	nie	zastopował	warszawskich	
inwestycji	mieszkaniowych.	Z	powodu	braku	kredytów	natomiast	zaniechano	niektórych	inwestycji	miejskich,	np.	
wstrzymano	budowę	Muzeum	Narodowego.	choć	efekty	depresji	gospodarczej	odczuwalne	były	w	wielu	dziedzi-
nach	życia,	wciąż	trwała,	choć	spowolniona,	budowa	nowoczesnej	stolicy.

Zwieńczeniem	tych	działań	był	okres,	kiedy	prezydenturę	w	Warszawie	objął	Stefan	Starzyński,	który	jako	
komisaryczny	prezydent	pełnił	swoje	obowiązki	od	2	sierpnia	1934	roku	do	27	października	1939	roku1.	Starzyński	
od	początku	konsekwentnie	realizował	scenariusz	odpartyjniania	magistratu	i	powoływania	ekspertów	do	realizacji	
zadań	miasta.	bezwzględnie	tępił	korupcję,	ograniczył	w	znaczący	sposób	liczbę	etatów	w	administracji	publicznej,	
optymalizując	jej	działania.	Ta	często	bezkompromisowa	polityka	przysparzała	mu	wielu	wrogów,	ale	jednocześnie	
odnajdował	wsparcie	tych,	dla	których	ważna	była	przyszłość	stolicy.	Zmiany,	które	konsekwentnie	wprowadzał,	
nie	cieszyły	się	powszechnym	poparciem.	Pomimo	poprawy	koniunktury	w	Polsce	w	1935	roku	wciąż	odczuwano	
skutki	kryzysu.	reakcją	na	taki	stan	rzeczy	była	również	fala	strajków	robotniczych,	które	wybuchły	w	Warszawie	
w	1935	i	1936	roku.	Z	drugiej	jednak	strony	ten	właśnie	pokryzysowy	czas	dawał	mandat	do	zdecydowanych	zmian,	
a	Starzyński	świadomy	zagrożeń,	ale	i	szans,	podjął	się	trudu	budowania	silnej	stolicy.	Jednym	z	najważniejszych	
dokonań	prezydenta	Starzyńskiego	było	zrównoważenie	budżetu.	W	latach	1934–1938	dzięki	dobrej	polityce	miej-
skiej	udało	się	zlikwidować	deficyty	poprzednich	lat,	sięgających	sumy	78	milionów	złotych	[4].

Z	drugiej	strony	nowy	prezydent	Warszawy	zjednał	sobie	poparcie	warszawian,	m.in.	obniżając	opłaty	komu-
nalne	oraz	opłaty	za	komunikację	publiczną,	ale	przede	wszystkim	kreśląc	wizję	lepszej	przyszłości.	choć	to	Sta-
rzyński	pełnił	rolę	pierwszoplanową	w	Warszawie,	to	należy	podkreślić	ogromne	zasługi	współpracujących	z	nim	nad	
kolejnymi	projektami	specjalistów	i	ekspertów.	Wyjątkowo	owocna	okazała	się	współpraca	prezydenta	Warszawy	
z	ówczesnym	ministrem	skarbu	Eugeniuszem	Kwiatkowskim2,	który	razem	ze	Starzyńskim	forsował	wizję	gruntow-
nej	modernizacji	Polski	oraz	ujednolicenia	terenów	pozaborowych	od	strony	systemowej	i	gospodarczej.	W	swoich	
koncepcjach	Kwiatkowski	promował	zasadę	zrównoważonego	rozwoju	i	pobudzenia	gospodarczego	nieaktywnych	
regionów,	stąd	chociażby	pomysł	stworzenia	centralnego	Okręgu	Przemysłowego.	Minister	popierał	 rozwój	pasa	
północ–południe	(budowa	portu	w	Gdyni	oraz	budowa	magistrali	kolejowej	łączącej	Gdynię	ze	Śląskiem).	
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Konsekwentnie	Starzyński	ideę	równoważenia	rozwoju	poszczególnych	obszarów	zaadaptował	na	potrze-
by	Warszawy.	Problem	przeludnionego	śródmieścia	 i	marginalizowanych	 terenów	pozaśródmiejskich	postanowił	
rozwiązać,	 prowadząc	politykę	 integracji	 funkcjonalno-przestrzennej	 dotąd	odrębnych	 fragmentów	miasta.	roz-
wój	nowych	terenów	mieszkaniowych,	w	tym	Grochowa,	Saskiej	Kępy,	Mokotowa,	bielan,	Marymontu,	Koła,	miał	
pomóc	w	odciążeniu	śródmieścia,	a	jednocześnie	był	ukierunkowany	na	integrację	nowych	dzielnic	z	centralnymi	
obszarami.

Za	takimi	działaniami	stała	polityka	uzdrawiania	organizmu	miejskiego,	dotąd	paraliżowanego	złymi	decy-
zjami	administracyjnymi	i	nieudolną	miejska	gospodarką	przestrzenną	(pasywność	władzy,	mimo	dobrze	sformu-
łowanych	podstaw	regulacji	prawa	budowlanego,	sprzyjała	spekulacji	nieruchomościami	i	samowoli	budowlanej).	
Taki	obraz	miasta	zastał	Starzyński,	przejmując	urząd	prezydenta	miasta.	Ta	nijakość	rządzenia	w	stolicy	w	znacz-
ny	 sposób	wpływała	 na	 degradację	 przestrzeni	 publicznej	 w	mieście,	 dlatego	 jej	 ratunek,	 a	 później	 świadome	
kształtowanie	stały	się	ważnym	elementem	polityki	miejskiej	prowadzonej	od	1934	roku.

Oprócz	budowy	nowych	dzielnic	mieszkaniowych,	zgodnie	z	obowiązującymi	wówczas	standardami	 (do-
puszczano	m.in.	zwiększoną	gęstość	zabudowy,	ale	jednocześnie	uregulowano	m.in.	odległości	między	budynka-
mi),	podejmowano	również	interwencję	w	zabudowanych	częściach	miasta.	Zaostrzenie	nadzoru	budowlanego,	za	
który	odpowiedzialny	był	Urzędu	Inspekcyjno-budowlany,	pomagało	skutecznie	porządkować	przestrzeń	miasta.	
Nakazy	rozbiórek	fragmentów	lub	całych	budynków	znajdujących	się	w	złym	stanie	technicznym,	dostosowywanie	
zabudowy	do	nowych	norm	higienicznych,	dbanie	o	estetykę	elewacji	 –	 to	wszystko	sprzyjało	odnowie	miasta.	
Dzięki	 likwidacji	 fragmentów	elementów	dysharmonizujących	przestrzeń	udawało	się	krok	po	kroku	organicznie	
wprowadzać	 jakościowe	zmiany	także	w	starych	dzielnicach.	Używano	również	narzędzi	ekonomicznych,	pobu-
dzając	ruch	budowlany	i	działania	modernizacyjne	w	pożądanych	miejscach.	Udzielano	preferencyjnych	kredytów	
mieszkaniowych.	 było	 to	 zadośćuczynienie	 zapisom	 ustawowym,	 nakazującym	 gminom	 prowadzenie	 aktywnej	
polityki	mieszkaniowej,	jednak	w	tym	wypadku	prowadzono	ją	bardzo	rozważnie,	jednocześnie	wykorzystując	sy-
tuację	do	przekierowania	ruchu	 inwestycyjnego	w	strategiczne	obszary	miasta.	Do	takich	kluczowych	obszarów	
należały	m.in.	arterie	wylotowe,	najważniejsze	ulice	w	mieście,	place,	przy	których	dzięki	preferencyjnym	kredytom	
właściciele	wznosili	budynki,	tworząc	jednocześnie	oprawę	przestrzeni	publicznej.

Miasto	budowało	nie	tylko	mieszkania,	ale	modernizowało	także	układ	komunikacyjny,	dzięki	czemu	War-
szawa	zyskała	m.in.	 przebicie	bonifraterskiej,	wiadukt	nad	Dworcem	Gdańskim	czy	wreszcie	pierwszy	odcinek	
trasy	N–S	–	al.	Niepodległości.	równolegle	z	przebudową	węzłów	komunikacyjnych,	budową	wielkich	arterii	ko-
munikacyjnych,	rozbudową	sieci	kanalizacyjnej	i	wodociągowej	prowadzono	inwestycje	związane	z	modernizacją	
i	przebudową	ulic	(wymiana	nawierzchni,	oświetlanie	ulic,	budowa	chodników3,	zieleńców	oraz	zieleni	przyulicz-
nej4).	były	to	działania	bezpośrednio	poprawiające	estetykę	przestrzeni	publicznej.	równolegle	były	prowadzone	
dosadzenia	drzew	przy	ulicach.

Na	placach	i	skwerach	pojawiały	się	pomniki,	jak	również	wodotryski	i	zdroje,	które	pojawiły	się	nie	tylko	ze	
względów	higienicznych,	ale	jako	element	uatrakcyjniający	przestrzeń	wspólną.	Podjęto	również	próbę	uporząd-
kowania	 targowisk,	 regulując	 już	 istniejące	 i	proponując	docelowo	budowę	krytych	hal	 targowych.	Uregulowano	
kwestię	reklam	i	szyldów	w	centrum	Warszawy.	Do	tego	celu	został	powołany	specjalny	zespół	zatwierdzający	pro-
jekty	szyldów	i	reklam	oraz	kiosków	ulicznych,	co	więcej,	prowadzony	był	nadzór	nad	wykonaniem	zatwierdzonych	
już	projektów.	Ta	dbałość	o	piękno	miasta	znalazła	swoje	odzwierciedlenie	również	w	zainicjowanej	w	1935	roku	
przez	Stefana	Starzyńskiego	akcji	„Warszawa	w	kwiatach”,	w	ramach	której	na	placach	i	ulicach	pojawiły	się	kwiaty	
i	drzewa,	wprowadzono	również	trawniki	na	torowiska	tramwajowe5.

Powstawały	nowe	gmachy	użyteczności	publicznej	projektowane	przez	najwybitniejszych	architektów,	świado-
mie	wkomponowane	w	tkankę	miejską,	z	reprezentacyjnymi	placami	wejściowymi,	będące	często	elementem	więk-
szego	założenia	urbanistycznego.	Na	potrzeby	lokalizowania	funkcji	publicznej	w	obiektach	zabytkowych	przeprowa-
dzano	niezbędne	prace	adaptacyjne.	Zabytki,	przejmowane	często	w	złym	stanie	technicznym,	wymagały	natych-
miastowej	interwencji.	Nadzór	nad	tego	rodzaju	działaniami	objął	powołany	przy	Urzędzie	Inspekcyjno-budowlanym	
specjalny	Inspektorat	dla	budowli	zabytkowych.	Podejmowano	działania	renowacyjne,	konserwacyjne,	adaptacyjne,	
wspierano	również	badania	zabytków.	Kluczową	inwestycją	miejską	było	uporządkowanie	otoczenia	Zamku	Królew-
skiego	i	odsłonięcie	murów	starej	Warszawy.	również	na	obszarze	Starego	Miasta	zorganizowano	Muzeum	Dawnej	
Warszawy	w	zakupionych	przez	magistrat	w	latach	1937–1938	trzech	przyrynkowych	kamienicach.	Tkanka	zabytko-
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wa	traktowana	była	jako	dopełnienie	nowoczesnej	metropolii,	a	historyczne	obiekty	(budynki,	parki,	pomniki,	rzeźby)	
były	świadectwem	przeszłości	i	swymi	walorami	estetycznymi	miały	wzbogacać	krajobraz	miejski.

W	czasie	prezydentury	Starzyńskiego	zostały	zorganizowane	trzy	ważne	wystawy	urbanistyczne:	„Warsza-
wa	przyszłości”	(1936),	„Dawna	Warszawa”	(1937)	oraz	„Warszawa.	Wczoraj.	Dziś.	Jutro”	(1938).

Na	wystawie	„Warszawa	przyszłości”,	zgodnie	z	założeniem,	prezentowane	były	nie	tylko	plany	realne,	ale	
i	wizjonerskie.	Wśród	pokazanych	podczas	wystawy	koncepcji	znalazły	swą	kontynuację	również	te,	które	dyskuto-
wane	były	już	dużo	wcześniej.	Przywołano,	ale	w	zmodyfikowanej	i	poszerzonej	formie,	pomysł	organizacji	trenów	
wystawienniczych	w	Warszawie,	 znany	 już	właściwie	od	1904	 roku,	a	później	pokazany	w	projekcie	Antoniego	
Jawornickiego	z	1924	roku.	Podczas	imprezy	„Warszawa	przyszłości”	zademonstrowano	projekt	światowej	wysta-
wy	autorstwa	architekta	Juliusza	Nagórskiego	(opracowanie	z	1934	roku).	Projekt	zakładał	znaczne	poszerzenie	
w	stosunku	do	wcześniejszych	koncepcji	obszarów	wystawienniczych	i	proponował	zagospodarowanie	14	ha	Wy-
brzeża	Kościuszkowskiego	oraz	23	ha	Portu	Praskiego,	38	ha	między	linią	średnicową	i	Mostem	Poniatowskiego	
oraz	35	ha	na	Saskiej	Kępie	oraz	w	pobliskim	parku	Skaryszewskim.	Koncepcja	Nagórskiego	zakładała	ożywienie	
i	powiązanie	obu	terenów	–	wschodniego	i	zachodniego	brzegu	Wisły.	Lokalizacja	takiej	funkcji	po	obu	stronach	
Wisły	wymusiłaby	modernizację	części	 śródmieścia	oraz	prawobrzeżnej	Warszawy,	co	oznaczałoby	 jakościowe	
zmiany	w	systemie	komunikacyjnym	oraz	rozbudowę	miejskiej	 infrastruktury	 technicznej.	W	okolicy	Zamku	miał	
zostać	urządzony	 teren	rekreacyjny	z	winiarniami	 i	gospodami,	Park	Praski	miał	przeznaczenie	na	wesołe	mia-
steczko,	a	200-metrowa	Wieża	Niepodległości,	zlokalizowana	w	okolicy	obecnego	ronda	Waszyngtona,	miała	być	
znakiem	rozpoznawczym	wystawy	[2].

Ta	projektowana	z	wielkim	rozmachem	koncepcja	została	zrewidowana	i	urealniona	w	1938	roku	na	potrze-
by	zaplanowanej	na	rok	1944	Powszechnej Wystawy Krajowej.	W	tej	wersji	projektu	Nagórski	przyjął	mniejszą	
skalę	założenia,	lokując	założenie	na	warszawskiej	Pradze,	w	miejscu	obecnego	Stadionu	Narodowego	i	jego	oko-
lic,	jednocześnie	dostosowując	do	rangi	wydarzenia	program	funkcjonalny.	Do	komunikacji	terenów	wystawowych	
ze	Śródmieściem	miał	służyć	most	Piłsudskiego,	którego	budowę	zaplanowano	na	1941	rok6.	Tereny	wystawowe	
miały	nie	tylko	generować	dochód,	ale	jako	założenie	wielkoprzestrzenne	podniosłyby	walory	urbanistyczne	prawo-
brzeżnej	Warszawy,	jak	również	wpłynęłyby	znacząco	na	poprawę	zdrowotnych	warunków	mieszkania	–	przewie-
trzanie	miasta,	tereny	rekreacyjne,	parkowe.

Wielokrotnie	Starzyński	napiętnował	złe	decyzje	planistyczne,	które	doprowadziły	do	porzucenia	 i	zanie-
dbania terenów nadwiślańskich.	celem	strategicznym	polityki	miejskiej	drugiej	połowy	lat	30.	XX	w.	było	przy-
wrócenie	Wisły	miastu,	czyli	wykorzystanie	walorów	naturalnych	rzeki.	Pojawiła	się	koncepcja	stworzenia	bulwaru	
wzdłuż	całej	Warszawy,	którą	w	kolejnych	 latach	konsekwentnie	 realizowano.	Zostały	wprowadzone	zmiany	do	
planów	zabudowania,	 tak	aby	otworzyć	widoki	na	Wisłę.	rozpoczęto	wkrótce	prace	przy	budowie	bulwaru	nad	
Wisłą	na	wysokości	Zamku	Królewskiego.	

celem	strategicznym	polityki	przestrzennej	miasta	było	także	zwiększenie powierzchni parków	i	zieleń-
ców	w	mieście.	W	połowie	lat	30.	XX	w.	na	jednego	mieszkańca	Warszawy	przypadało	ok.	2,5	m2	zieleni,	co	było	
wskaźnikiem	zbyt	małym	(zwłaszcza	zła	sytuacja	w	tym	zakresie	dotyczyła	terenów	śródmiejskich).	Po	doświad-
czeniach	miast	z	końca	XIX	wieku	(przeludnienie,	nadmierne	zanieczyszczenie	powietrza,	niehigieniczne	warunki	
mieszkania),	wiek	XX	przyniósł	koncepcje	powrotu	ku	naturze.	Także	w	latach	międzywojennych	obecna	była	świa-
domość,	jak	ważnym	elementem	miasta	jest	wolna	przestrzeń	i	zieleń	(widząc	w	niej	zalety	zdrowotne,	estetyczne	
i	kompozycyjne).	Dążono	do	zwiększania	minimum	zielonej	przestrzeni	przypadającej	na	1	mieszkańca.	Myślano	
o	zieleni	w	mieście	jako	o	systemie	skwerów,	parków,	lasów	i	zielonych	alei,	które	tworzą	cały	system.	Za	ideał	
przyjęto	koncepcję	zieleni	jako	pierścień	otaczający	miasto,	z	klinami	zielonymi	wchodzącymi	koncentrycznie	do	
śródmieścia.	Kliny	te	tworzyła	zieleń:	nowo	projektowanej	dzielnicy	Marszałka	Piłsudskiego,	parku	sportowego	na	
czerniakowie,	okolic	Koła	i	Powązek	oraz	na	Gocławiu,	gdzie	projektowano	lotnisko.	W	planie	regionalnym	Wielkiej	
Warszawy	przewidziano	utworzenie	nowych	parków,	które	docelowo	miały	zająć	powierzchnię	2536	ha	(zalecano	
także	wykup	lasów	podmiejskich).	W	perspektywie	do	1955	roku	zakładano,	że	powierzchnia	ogólna	zieleni	miej-
skiej	wzrośnie	do	3797	ha,	co	przy	założeniu	wzrostu	liczby	ludności	do	2,5	mln	oznaczałoby,	że	na	mieszkańca	
przypadnie	15	m2	przestrzeni	zielonej	[4].

Założenia komponowane, wielkoskalowe, znajdowały	pełne	poparcie	prezydenta,	który	wielokrotnie	od-
woływał	się	do	czasów	Stanisława	Augusta	i	estetyki klasycyzmu	Królestwa	Kongresowego.	Świadome	kształto-
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wanie	przestrzeni	miejskiej	dawało	możliwości	reprezentowania	historii	miasta	i	narodu	właśnie	w	formach	architek-
tonicznych	i	urbanistycznych.	Zatarcie	ciężkich	doświadczeń	niewoli	państwa	mogło	odbywać	się	przez	budowę	„no-
wego”.	Przede	wszystkim	Warszawa,	jako	stolica	odrodzonego	państwa,	potrzebowała	symbolicznych	przestrzeni	
podkreślających	jej	rangę	na	arenie	europejskiej.	Akcentowanie	związku	architektury	i	urbanistyki	z	władzą	znalazło	
swoje	odzwierciedlenie	w	rządowej	dzielnicy	Marszałka	Piłsudskiego	(przez	symetrię,	porządek	i	monumentalizm	
form).	rozpisany	został	także	konkurs	na	projekt	pomnika	Marszałka	Piłsudskiego	na	placu	Na	rozdrożu7,	który	
miał	zostać	powiązany	przestrzennie	z	planowaną	budową	reprezentacyjnej	dzielnicy Marszałka Piłsudskiego.

Na	planszach	wystawy	„Warszawa	przyszłości”	prezentowano	możliwości	wydobycia	osi	urbanistycznych	
przez	uregulowanie	lub/i	doprojektowanie	kontynuacji	już	istniejących	oraz	wprowadzenie	na	teren	miasta	nowych	
założeń	wielkoprzestrzennych.	Planowano	więc	przedłużenie	Osi Saskiej	w	kierunku	zachodnim,	zakładając	na-
wet	 likwidację	hal	 i	 koszar	Mirowskich,	 i	przedłużenie	 jej	 także	w	kierunku	wschodnim	–	przez	skarpę,	wiadukt	
i	most	w	osi	ul.	Karowej.	Podkreślano	wagę	osi	Zamku	Królewskiego,	belwederu,	Łazienek,	osi	cytadeli,	Wilanowa,	
Natolina,	Królikarni,	Aleję	Słowiańską	na	Marymoncie	i	osi	projektowanego	parku	sportowego	na	Siekierkach.	Taki	
system	równoległych	osi	miał	być	w	założeniu	spięty	wzdłużnie	bulwarami	spacerowymi	Wisły	i	projektowaną	aleją	
Na	Skarpie	 i	Pod	Skarpą.	Także	prawobrzeżna	Warszawa	miała	w	założeniu	otrzymać	kręgosłup	urbanistyczny	
w	postaci	monumentalnej	osi	wraz	z	Aleją	Waszyngtona.	Przyszły	 rozwój	Warszawy	miałby	odbywać	się	 także	
wokół	trzech	silnie	wyodrębnionych	ośrodków:	dzielnicy	Marszałka	Piłsudskiego,	na	Siekierkach	–	Stadionu	Olim-
pijskiego	i	na	Pradze	–	Powszechnej	Wystawy	Krajowej	(il.	1).

Zaprezentowane	podczas	kolejnych	wystaw	analizy	ekonomiczne	i	koncepcje	projektowe	pokazywały,	że	
prezydent	 Stefan	Starzyński	 był	 gotowy	 podejmować	 dalsze	wyzwania	 i	 budować	 nowoczesną	metropolię.	 Na	
wystawie	„Warszawa. Wczoraj. Dziś. Jutro”,	zorganizowanej	w	1938	roku,	Starzyński	–	bogatszy	o	doświadcze-
nia	4	lat	swojej	prezydentury	–	nie	zrezygnował	z	wizjonerskich	projektów.	W	1938	roku	planował	kolejnych	10	lat	
inwestycji	obliczonych	na	1	mld	zł8.	

Z	dzisiejszej	perspektywy	patrzymy	na	dokonania	Starzyńskiego	z	podziwem.	Zaskakujące	jest	to,	że	pomimo	
niesprzyjającej	 koniunktury	gospodarczej	udawała	się	 realizacja	zadań	ambitnych,	 których	celem	było	stworzenie	
zdrowego,	silnego	i	pięknego	miasta.	Aby	takim	mogło	się	stać,	potrzeba	było	wizjonera,	jakim	właśnie	był	Stefan	Sta-
rzyński.	Obok	bardzo	racjonalnej,	mocno	podbudowanej	kalkulacją	ekonomiczną	polityki	miejskiej,	Starzyński	zdra-
dzał	wielką	wrażliwość	na	rozwiązania	czysto	estetyczne.	Jego	codzienna	walka	o	wygląd	przestrzeni	publicznej	jest	
potwierdzeniem	dużej	wrażliwości	na	piękno.	Polityka	miejska	drugiej	połowy	lat	30.	XX	wieku	jest	dowodem	na	to,	jak	
jednocześnie	można	racjonalizować	koszty,	równoważyć	budżet	i	realizować	wizjonerskie	koncepcje.

Przypisy

1		Sylwetce	Stefana	Starzyńskiego	poświęconych	jest	wiele	prac,	w	tym	opracowania	M.	Drozdowskiego.	Jedną	z	inicjatyw	upa-
miętniających	działalność	prezydenta	było	także	powołanie	Instytutu	Stefana	Starzyńskiego	jako	oddziału	Muzeum	Powstania	
Warszawskiego.

2		Wcześniej,	w	latach	1928–1931,	w	rządzie	obejmował	resort	przemysłu	i	handlu,	a	od	1935	roku	pełnił	funkcję	wicepremiera	
i	ministra	skarbu.

3		W	1937	roku	było	302,6	ha	zabrukowanych	chodników,	jezdni	(kostka,	asfalt)	–	147,7	ha	[4].
4		W	1938	roku	w	Warszawie	było	18	parków	i	ogrodów	publicznych.	W	końcu	1937	roku	liczba	skwerów	na	ulicach	i	placach:	114,	
liczba	pasów	zieleni:	ok.	3600,	o	łącznym	obszarze	81,4	ha.	Liczba	drzew	na	ulicach	i	placach	publicznych	w	końcu	1935	roku	
wynosiła	37	406,	a	w	1937	roku	–	41	518	[4].

5		Przemówienie	Prezydenta	m.st.	Warszawy	Stefana	Starzyńskiego	na	16	posiedzeniu	Tymczasowej	rady	Miejskiej	w	dniu	12	
lutego1936	roku	[1].

6		W	1938	roku	w	Warszawie	było	5	mostów	przez	Wisłę:	Kierbedzia,	Poniatowski,	most	dla	ruchu	kołowego	oraz	kolejowego	koło	
cytadeli	oraz	most	na	linii	średnicowej	[5].

7		Dziennik	Zarządu	m.st.	Warszawy,	nr	8,	11	II	1936	r.	[1].
8		Kwota	ta	pokazuje	także	skalę	planowanych	inwestycji;	dla	porównania	w	latach	1926–1930	na	inwestycje	w	Warszawie	prze-
znaczono	208	mln	zł	[4].
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“Today,	the	Warsaw	of	the	future	is	a	creation	of	our	imaginations.	
Not	the	one	systematically	built	of	known	or	calculated	concepts	
of	 a	 probable	 picture	 of	 tomorrow,	 but	 that	 of	 an	 untethered	
imagination	 whose	 visions	 are	 frequently	 incredibly	 creative.	
Against	 all	 stopgap	 circumstances,	 winning	 ideas	 often	 create	
forms	that	are	unknown	or	they	define	future	cultural	and	social	
needs	that	today	seem	improbable”.

Foreword	by	Stefan	Starzyński	to	the	“Warsaw	of	the	Future”	exhibition	catalogue	[3]

Poland,	carried	by	a	wave	of	joy	and	optimism	following	the	regaining	of	independence	in	1918,	launched	
a	new	phase	in	its	history.	It	was	a	moment	of	great	ideas	and	great	changes.	At	the	same	time,	it	was	a	period	
of	challenge.	In	order	to	fully	utilize	the	potential	of	democracy,	the	reborn	state	had	to	provide	stable	 laws	and	
financial	balance.	The	initial	interwar	years	were	marked	by	the	battle	for	hygiene	and	better	working	conditions	for	
citizens	as	well	as	public	peace	and	order.	In	addition	to	providing	dignified	housing	conditions,	guaranteeing	safety	
and	fighting	usury,	begging,	and	speculation	were	a	focus	in	the	city.	Although	united,	Poland	was	a	concoction	of	
diverse	post–partition	regions.	The	country	concentrated	its	efforts	on	stabilizing	internal	affairs	and	satisfying	the	
most	urgent	state	and	social	needs.	First	and	foremost,	it	was	necessary	to	rebuild	the	country,	including	Poland’s	
biggest	cities,	mainly	the	capital	of	the	reborn	country–Warsaw.

An	awareness	of	responsibility	for	the	safety,	hygiene,	and	the	comfort	of	the	residents	of	the	city,	coupled	
with	 the	 potential	 for	 creating	 a	 capital	 on	 a	European	 or	 even	world	 level,	 concentrated	 the	 interest	 of	many	
prominent	politicians,	economists,	architects,	and	urban	planners	on	Warsaw’s	spatial	policy.	The	public	energy	
released	after	so	many	years	of	captivity	resulted	in	a	vigorous	construction	movement	in	the	capital.	The	demand	
for	new	dwellings	was	so	great,	that	even	the	worldwide	crisis	(1929–1933)	proved	incapable	of	stopping	Warsaw’s	
housing	projects.	certain	municipal	projects	were	forgone	for	lack	of	money	available	for	loans–construction	of	the	
National	Museum	was	suspended,	 for	example.	Although	 the	effects	of	economic	depression	were	 felt	 in	many	
areas	of	life,	construction	of	a	modern	capital	went	on,	albeit	at	a	slowed	rate.

The	 crowning	 moment	 of	 these	 efforts	 was	 the	 tenure	 of	 Stefan	 Starzyński	 as	 Mayor	 of	 Warsaw.	 As	
commissioner–mayor	 he	 performed	 his	 duties	 from	August	 2,	 1934	 to	 October	 27,	 19391.	 From	 its	 very	 onset,	
Starzyński	consistently	implemented	a	scenario	of	eliminating	political	party	dependency	in	city	Hall	and	appointed	
experts	to	perform	municipal	tasks.	He	ruthlessly	weeded	out	corruption,	and	significantly	restricted	the	number	of	
positions	in	public	administration	as	well	as	optimized	its	operations.	The	changes	he	steadily	introduced	did	not	find	
universal	favor.	The	often	uncompromising	policies	made	him	many	enemies,	but	they	simultaneously	engendered	
support	on	the	part	of	all	for	whom	the	future	of	the	capital	was	important.	In	spite	of	an	improvement	to	the	economic	
situation	in	Poland	in	1935,	the	effects	of	the	crisis	were	still	felt.	The	reaction	to	this	state	of	affairs	was	a	wave	of	
worker	strikes	that	erupted	in	Warsaw	in	1935	and	1936.	On	the	other	hand,	this	post–crisis	time	mandated	decisive	
change.	Starzyński,	aware	of	threats	as	well	as	of	opportunities,	undertook	the	building	of	a	strong	capital.	One	of	the	
most	important	achievements	of	Mayor	Starzyński	was	the	balancing	of	the	budget.	Thanks	to	good	municipal	policies,	
he	was	successful	in	eliminating	the	deficit	of	prior	years,	amounting	to	a	total	of	78	million	zlotys	[4],	over	the	years	
1934–1938.	The	new	Mayor	of	Warsaw	also	brought	together	the	support	of	Warsaw’s	citizenry	by	lowering	municipal	
fees	and	public	mass	transit	fares,	but	primarily	by	drafting	a	vision	of	a	better	future.

Although	Starzyński	 played	 the	 premier	 role	 in	Warsaw,	 the	 enormous	 achievements	 of	 specialists	 and	
experts	working	with	him	on	successive	projects	must	be	stressed.	collaboration	between	the	Mayor	of	Warsaw	
and	the	then	Minister	of	the	Treasury,	Eugeniusz	Kwiatkowski2,	proved	particularly	fruitful.	Together,	they	pushed	
forward	 a	 vision	 of	 total	 modernization	 of	 Poland	 and	 uniformization	 of	 post–partition	 lands	 through	 systemic	
and	economic	consistency.	In	his	concepts,	Kwiatkowski	promoted	the	principle	of	sustainable	development	and	
the	economic	recovery	of	dormant	regions.	This	is	the	genesis	of	the	concept	behind	the	creation	of	the	central	
Industrial	region	(cOP).	The	Minister	supported	the	development	of	the	north–south	belt–construction	of	the	port	
in	Gdynia	and	the	railroad	trunk	line	linking	Gdynia	with	Silesia.	
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Starzyński	consistently	adapted	 the	 idea	of	 the	sustainable	development	of	 individual	areas	 to	meet	 the	
needs	of	Warsaw.	He	decided	to	tackle	the	problem	of	overpopulation	in	the	downtown	and	marginalization	of	the	
suburbs	by	introducing	a	policy	of	functional	and	spatial	integration	of	until	now	separate	fragments	of	the	city.	The	
development	of	new	housing	areas,	including	Grochów,	Saska	Kępa,	Mokotów,	bielany,	Marymont,	and	Koło,	were	
to	aid	in	relieving	pressure	on	the	downtown.	Simultaneously,	efforts	were	directed	at	integrating	the	new	districts	
with	the	central	areas.	These	actions	were	backed	by	a	policy	of	rejuvenating	a	municipal	organism	that	had	been	
paralyzed	by	bad	administrative	decisions	and	an	inept	urban	spatial	policy	(the	passivity	of	authorities,	in	spite	of	
a	well–formulated	legal	basis	in	the	form	of	a	building	code,	fostered	real	estate	speculation	and	illegal	construction).	
That	was	the	picture	of	the	city	when	Starzyński	took	over	the	office	of	city	mayor.	Such	bland	governing	in	the	
capital	had	a	significant	impact	on	the	degradation	of	the	city’s	public	space.	It	is	for	this	reason	that	its	rescue	and	
subsequent	conscious	shaping	became	major	elements	of	municipal	policy	as	of	1934.

In	addition	to	building	new	housing	districts	meeting	then	current	standards	(greater	building	density	was	
allowed,	while	distances	between	buildings	were	regulated),	there	was	intervention	in	the	built–up	areas	of	the	city.	
Stepping	up	building	inspections,	the	responsibility	of	the	Office	of	the	building	Inspector,	effectively	helped	to	bring	
order	to	city	space.	Orders	to	demolish	fragments	or	entire	buildings	in	poor	technical	condition,	bringing	buildings	
up	to	new	hygienic	standards,	and	care	for	the	aesthetics	of	façades	fostered	the	city’s	renewal.	Thanks	to	the	step–
by–step	elimination	of	fragments	and	elements	bringing	discord	to	space,	it	became	possible	to	organically	introduce	
qualitative	changes,	even	to	the	old	districts.	Economic	instruments	were	also	used	to	invigorate	construction	and	
modernization	efforts	at	selected	locations.	

Preferential	 housing	 loans	 were	 made	 available.	 This	 was	 in	 line	 with	 legislative	 provisions	 ordering	
municipalities	to	engage	in	active	housing	policy.	However,	in	this	case	it	was	undertaken	with	great	care	and	the	
situation	was	used	to	direct	 investments	to	strategic	parts	of	 the	city.	Such	key	areas	 included	exit	arteries	and	
major	city	streets	and	squares	where,	thanks	to	preferential	loans,	owners	could	raise	buildings	that	simultaneously	
provided	a	setting	for	public	space.

The	city	did	not	 restrict	 itself	 to	building	housing	alone.	 It	also	modernized	 the	 traffic	system.	Thanks	 to	
this	Warsaw	 profited	 through	 the	bonifraterska	Street	 connection,	Gdański	railroad	Station	 overpass,	 and	 the	
first	segment	of	the	N–S	route–Niepodległości	Avenue.	Projects	tied	with	the	modernization	and	reconstruction	of	
streets	(resurfacing,	street	lighting,	the	building	of	sidewalks3,	green	plazas,	and	streetside	vegetation4)	went	on	in	
parallel	with	the	reconstruction	of	traffic	nodes,	the	building	of	major	traffic	arteries,	and	expansion	of	the	water	and	
sewage	networks.	These	were	actions	that	directly	improved	the	aesthetics	of	public	space.	Additional	trees	were	
also	planted	along	streets.

Monuments	made	 their	appearance	on	squares	and	plazas,	as	did	 fountains	and	 founts	 that	served	not	
only	hygienic	purposes,	 but	 also	as	elements	adding	 to	 the	attractiveness	of	 common	areas.	Efforts	at	 putting	
marketplaces	in	order	were	also	made	by	regulating	existing	ones	and	ultimately	proposing	the	building	of	market	
halls.	Advertising	and	signage	was	regulated	in	the	center	of	Warsaw.	A	special	team	was	set	up	to	approve	designs	
for	signs	and	advertising	as	well	as	 for	newsstands.	What	 is	more,	 the	execution	of	 the	approved	designs	was	
monitored.	Such	care	for	the	beauty	of	the	city	also	found	its	reflection	in	the	“Warsaw	in	Flowers”	campaign	initiated	
by	Stefan	Starzyński	in	1935.	It	resulted	in	flowers	and	trees	making	their	appearance	on	squares	and	streets	as	
well	as	the	introduction	of	lawns	along	tram	tracks5.

New	public	buildings	were	erected.	Designed	by	eminent	architects	they	consciously	fit	into	the	urban	tissue	
with	 their	 official	 entry	 courts	 and	were	 often	 a	 part	 of	 greater	 urban	 compositions.	 Vital	 adaptation	work	was	
performed	on	historical	buildings	to	meet	the	needs	of	public	functions.	Often	taken	over	in	poor	technical	condition,	
historical	monuments	required	immediate	intervention.	A	special	Historical	Monument	Inspectorate	of	the	Office	of	
the	building	Inspector	supervised	such	work.	renovation,	conservation,	and	adaptation	work,	supported	by	heritage	
research	and	studies,	were	all	undertaken.	A	key	municipal	project	was	the	putting	in	order	of	the	environs	of	the	
royal	castle	and	the	uncovering	of	the	Old	Town	defensive	walls.	The	Old	Warsaw	Museum	was	also	organized	in	
the	interiors	of	three	burgher	houses	fronting	the	market	square	of	the	Old	Town,	purchased	by	city	Hall	over	the	
year	1937–1938.	Historical	tissue	was	treated	as	a	supplement	to	the	modern	metropolis.	Heritage	sites	(buildings,	
parks,	monuments,	and	sculptures)	were	witnesses	of	the	past	and	were	to	enrich	the	urban	landscape	thanks	to	
their	aesthetic	qualities.
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Three	major	urban	planning	exhibitions	were	organized	during	Starzyński’s	tenure:	“Warsaw	of	the	Future”	
(1936),	“Old	Warsaw”	(1937),	and	“Warsaw:	Yesterday,	Today,	Tomorrow”	(1938).

In	line	with	its	assumptions,	the	“Warsaw	of	the	Future”	exhibition	presented	not	only	realistic	plans,	but	also	
visionary	ones.	Among	the	concepts	displayed	at	the	exhibition,	even	those	that	had	been	discussed	much	earlier	found	
their	continuation.	reference,	albeit	in	modified	and	expanded	form,	was	made	to	the	idea	of	organizing	exhibition	
grounds	in	Warsaw–noted	as	early	as	1904	and	later	presented	in	the	design	of	Antoni	Jawornicki	in	1924.	A	world	
fair	design	by	architect	Juliusz	Nagórski	(developed	in	1934)	was	shown	during	the	“Warsaw	of	the	Future”	exhibition.	
As	compared	with	earlier	concepts,	the	design	assumed	the	significant	expansion	of	exhibition	grounds.	It	proposed	
the	development	of	fourteen	hectares	[35	acres]	on	the	Kościuszkowski	riverfront,	twenty–three	hectares	[57	acres]	
of	 the	Praski	river	Port,	 thirty–eight	hectares	 [94	acres]	between	 the	cross–city	 railroad	 line	and	Poniatowskiego	
bridge,	and	thirty–five	hectares	[87	acres]	 in	Saska	Kępa	District	and	the	adjacent	Skaryszewski	Park.	Nagórski’s	
concept	assumed	the	stimulation	and	coupling	of	the	sites	on	the	eastern	and	western	banks	of	the	Vistula	river.	
The	placement	of	such	a	function	on	both	sides	of	the	river	would	force	the	modernization	of	a	part	of	the	downtown	
and	right	bank	Warsaw,	which	would	signify	qualitative	changes	in	the	traffic	system	and	the	expansion	of	municipal	
technical	infrastructure.	recreational	grounds	with	wine	bars	and	taverns	were	earmarked	in	the	vicinity	of	the	royal	
castle,	Praski	Park	was	indicated	as	the	site	of	an	amusement	park,	while	a	200	meter	[656	foot]	high	Independence	
Tower	in	the	area	of	today’s	Washington	roundabout	was	intended	as	an	identifying	mark	of	the	exhibition	[2].

This	 expansive	 concept	was	 revised	 and	made	more	 realistic	 in	 1938	 to	meet	 the	 needs	 of	 the General 
National Exhibition	 planned	 for	 the	 year	1944.	 In	 this	 version	of	 the	design,	Nagórski	 scaled	down	 the	project,	
locating	it	in	Warsaw’s	Praga	District	on	the	site	of	today’s	National	Stadium	and	its	surroundings,	while	adapting	the	
functional	program	to	match	the	rank	of	the	event.	Piłsudskiego	bridge	was	to	have	served	as	access	to	the	exhibition	
grounds	from	the	Downtown.	Its	construction	was	planned	for	19416.	The	exhibition	grounds	were	meant	not	only	
to	generate	income,	but	as	a	large–scale	composition	they	would	have	improved	the	urban	qualities	of	right	bank	
Warsaw	and	made	an	impact	on	living	and	health	conditions–airing	of	the	city,	recreational	grounds,	and	parks.

Starzyński	often	stigmatized	the	poor	planning	decisions	that	brought	about	the	abandonment	and	neglect	
of	the	areas	along	the	Vistula	river.	The	strategic	goal	of	municipal	policy	in	the	nineteen–thirties	was	the	returning	
of	the	Vistula	river	to	the	city,	which	meant	the	utilization	of	the	river’s	natural	features.	The	concept	of	creating	
a	riverside	boulevard	along	the	 length	of	Warsaw	made	its	appearance	and	was	consistently	 implemented	over	
successive	years.	Modifications	were	introduced	into	building	plans	to	open	up	views	of	the	Vistula	river.	Soon,	
work	was	commenced	on	the	actual	building	of	the	riverside	boulevard	in	the	area	of	the	royal	castle.

A	strategic	goal	of	the	city’s	spatial	policy	was	also increasing the area of parks	and	commons	in	the	city.	
Approximately	2.5	m2	[27	sq.	ft.]	of	greenery	per	resident	was	the	indicator	in	the	mid–nineteen–thirties,	which	was	
too	little	(where	the	situation	was	particularly	onerous	in	the	case	of	downtown	areas).	In	the	wake	of	experiences	
of	 the	19th	 century–overcrowding,	 excessive	 air	 pollution,	 and	unhygienic	 housing	 conditions–the	20th	 century	
ushered	in	the	idea	of	a	return	to	nature.	There	continued	to	be	an	awareness	in	the	interwar	years	of	 just	how	
important	open	space	and	vegetation	are	to	a	city–health,	aesthetic,	and	compositional	benefits.	Efforts	were	made	
to	increase	the	minimum	greenery	per	resident.	Municipal	vegetation	was	looked	upon	as	a	whole	system	of	green	
squares,	parks,	forests,	and	green	avenues.	The	concept	of	a	green	ring	surrounding	the	city	with	green	wedges	
concentrically	reaching	into	the	downtown	was	seen	as	an	ideal.	The	wedges	consisted	of	vegetation	in	the	newly	
designed	Marshall	Piłsudski	government	district,	the	czerniaków	sports	park,	the	area	around	Koło	and	Powązki,	
and	Gocław–the	site	of	a	planned	airport.	The	regional	development	plan	for	Greater	Warsaw	assumed	the	creation	
of	new	parks	that	were	ultimately	to	occupy	an	area	of	2,536	hectares	[6,267	acres],	where	the	purchase	of	suburban	
forests	was	also	recommended.	In	the	perspective	period	up	to	the	year	1955,	it	was	assumed	that	the	overall	area	
of	municipal	vegetation	will	grow	to	3,795	hectares	[9,378	acres],	with	an	assumed	increase	in	population	to	2.5	
million,	which	would	mean	a	total	of	15	m2	[162	sq.	ft.]	of	greenery	per	resident	[4].

The large–scale compositional assumptions	 received	 the	 full	 support	 of	 the	Mayor,	who	 often	made	
reference	to	the	times	of	King	Stanisław	August	[Stanislaus	Augustus]	and	the aesthetic of the Classicism	of	the	
congress	Kingdom.	consciously	molded	municipal	space	opened	up	the	possibility	of	depicting	the	history	of	the	
city	and	nation	in	architectural	and	urban	forms.	The	blotting	out	of	the	difficult	experiences	of	national	captivity	was	
possible	through	the	building	of	the	“new.”	It	was	especially	Warsaw,	the	capital	of	a	reborn	country,	that	needed	
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symbolic spaces stressing its rank on the European arena. Accenting ties between architecture and urban planning, 
the authorities found its reflection in the Marshall Piłsudski government district (by way of symmetry, order, and 
monumental form). A competition was announced for a design for a monument commemorating Marshall Piłsudski 
on Na Rozdrożu Square7 that was to receive spatial links with the planned construction of the official Marshall 
Piłsudski government district.

The “Warsaw of the Future” exhibition display panels presented possibilities for bringing out urban axes by 
regulating and/or designing continuations of already existing ones and introducing new large–scale compositions 
in the city area. Thus, the westward extension of the Saxon Axis was planned. This idea even assumed the 
elimination of the Mirowski halls and barracks as well as an extension to the east across the escarpment and the 
viaduct and bridge on the axis of Karowa Street. Also stressed were the Royal Castle, Belweder, and Łazienki 
axes, the Citadel, Wilanów, Natolin, Królikarnia, and Marymont’s Słowiańska Avenue axes as well as the axis of the 
planned Siekierki sports park. A pedestrian boulevard along the Vistula River and the Na Skarpie and Pod Skarpą 
avenues were planned to couple this system of parallel axes. Right bank Warsaw was also earmarked to receive 
an urban backbone in the form of a monumental axis together with Washington Avenue. The future development of 
Warsaw was also planned around three strongly identified centers–the Marshall Piłsudski government district, the 
Olympic Stadium in Siekierki District, and the General National Exhibition in Praga District (Ill. 1).

Economic analyses and design concepts presented during successive exhibitions demonstrate that Mayor 
Stefan Starzyński was ready to undertake further challenges and build a modern metropolis. Enriched by four years 
of experience, Starzyński did not give up on visionary designs at the “Warsaw: Yesterday, Today, Tomorrow” 
exhibition organized in 1938. It was in 1938 that he planned a successive ten years of investments calculated to 
amount to one billion zlotys8.

From today’s perspective we look upon Starzyński’s achievements with amazement. What is most surprising 
is that in spite of an unfavorable economic situation, the performance of ambitious tasks aimed at the creation of 
a healthy, strong, and beautiful city was successful. A visionary was needed for this to have been able to happen and 
that visionary was Stefan Starzyński. Apart from a very rational municipal policy firmly rooted in economic calculations, 
Starzyński demonstrated great sensitivity to purely aesthetic solutions. His daily battles for the appearance of public 
space are confirmation of his sensitivity to beauty. Municipal policy of the second half of the nineteen–thirties is proof 
that it is possible to simultaneously rationalize costs, balance the budget, and implement visionary concepts.

Ednotes

1  Many studies are devoted to the silhouette of Stefan Starzyński, including the work by Prof. M. Drozdowski. One of the initiatives 
commemorating the work of the Mayor was the establishing of the Stefan Starzyński Institute as a chapter of the Warsaw Rising 
Museum.

2  Earlier, over the years 1928–1931, he headed the Ministry of Industry and Trade in the Government, while from 1935 he served 
as Deputy Minister and Minister of the Treasury.

3  There were 302.6 hectares [747.7 acres] of improved sidewalks and 148 hectares [365 acres] of carriageways (pavement 
stones and asphalt) in 1937 [4].

4  The Warsaw of 1938 had eighteen parks and public gardens. By the end of 1937 the number of green plazas on streets and 
squares was 114, with approximately 3,600 green belts occupying a total area of 81.4 hectares [201 acres]. The number of trees 
on public streets and squares in 1935 was a total of 37,406 while the figure for 1937 was 41,518 [4].

5  Presentation by Stefan Starzyński, Mayor of Warsaw, on the 16th Session of the Provisional City Council on February 12, 1936 
[1].

6  There were five bridges across the Vistula River in 1938: Kierbedzia, Poniatowskiego, a railroad bridge and a vehicular traffic 
bridge in the area of the Citadel, and the cross–city railroad line bridge [5].

7  Journal of City Hall of the Capital City of Warsaw, No. 8, February 8, 1936 [1].
8  This figure demonstrates the scale of planned projects. For comparison, Warsaw designated 208 million zlotys for projects over 

the years 1926–1930 [4].



472

Literatura/References

[1]  D r o z d o w s k i  M., Archiwum Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, Oficyna Wydawnicza RYTM, 
Warszawa 2004.

[2]  To m i c z e k  M., Tereny Wystawowe, Ratusz nr 5, Warszawa 1996.
[3]  Warszawa Przyszłości, katalog wystawy, Wydawnictwo Komitetu Wystawy, Warszawa 1936.
[4]  Warszawa. Wczoraj. Dziś. Jutro, przewodnik i plan wystawy, Warszawa w liczbach, Warszawa 1938.

Il. 1. Istniejące oraz nowo projektowane założenia reprezentacyjne Warszawy. Jedna z plansz przedstawionych 
podczas Wystawy „Warszawa Przyszłości” zorganizowanej w 1936 roku [3, s. 34]

Ill. 1. Existing and planned axes and large-scale compositions in Warsaw. One of display panels presented 
during the exhibition “Warsaw of the Future” in 1936. [3, p. 34]




