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Koniec XIX i początek XX wieku to dla Europy okres ogromnych zmian zarówno politycznych, jak  
i społeczno-obyczajowych. Rewolucja przemysłowa oraz urbanizacja miast sprawiły, że wystarczający do tej 
pory średniowieczny model miasta przestał się sprawdzać. Wprowadzenie produkcji fabrycznej oraz rozwój 
przemysłu spowodowały konieczność zapewnienia mieszkań dla dużej liczby robotników, organizacji 
dojazdu do miejsc pracy, a także zorganizowania sposobu spędzania wolnego czasu. W odpowiedzi na 
powyższe potrzeby pojawiają się pierwsze próby określenia nowego wzorca dla przestrzeni miejskiej,  
a w szczególności dla architektury mieszkaniowej. 

Początkowo miały one charakter utopijny – opierały się na przekonaniu, że istnieje możliwość opra-
cowania jednego, uniwersalnego schematu. Założenia tego typu, choć atrakcyjne pod względem ideowym, 
pozostawały najczęściej niezrealizowane – próby wprowadzenia ich w życie nie przynosiły pożądanych 
rezultatów. Prace nad nowymi zasadami kształtowania przestrzeni mieszkalnej były wspomagane również 
publikacjami teoretycznymi, np. F. Engelsa (1820–1895) czy E. Howarda (1850–1928). Na bazie tych 
rozważań powstały np. osiedla „patronalne”, a także założenia opierające się na idei „miasta ogrodu”. 

Na początku XX wieku architektura mieszkaniowa zaczyna oscylować w kierunku humanizmu. 
Pojawiają  się założenia przestrzenne, w których części prywatne oraz publiczne, tzn. komunikacja, zieleń  
i szeroko definiowana sieć usługowa, współgrają ze sobą na zasadzie dobrego dopasowania. Na tej 
podstawie kształtuje się charakterystyczna myśl w projektowaniu architektury mieszkaniowej w latach 20. 
i 30. XX w. – racjonalne ukształtowanie zarówno mieszkań, jak i przestrzeni im towarzyszących znajdujące 
swoje odbicie w rzeczywistym zapotrzebowaniu. 

Poznań w XX-leciu międzywojennym starał się czerpać inspirację z tych doświadczeń, zwłaszcza że 
okres ten zbiegł się z wzmożonym rozwojem miasta związanym z likwidacją fortyfikacji miejskich (1902– 
–1918). 

Architektura Poznania w omawianym okresie doczekała się dotychczas niewielu opracowań. Wiąże 
się to z brakiem materiałów archiwalnych – w wyniku działań wojennych w 1945 r. spłonęły niemal całko-
wicie akta budowlane miasta. W związku z tym pojawiają się obiektywne trudności w datowaniu oraz okre-
ślaniu autorstwa wielu obiektów. Pomocą służą np. opracowanie K. Sobkowicza, w którym autor wylicza 
dokonania polskich architektów w Poznaniu i Wielkopolsce w latach 1886–1939 oraz wspomnienia archi-
tektów z tego okresu, wymagające jednak weryfikacji. Warta wspomnienia jest również praca zbiorowa Ar-
chitektura i urbanistyka Poznania w XX wieku, wydana w Poznaniu w 2005 r. pod redakcją T. Jakimowicz. 

W pierwszych latach po I wojnie światowej w Poznaniu obserwujemy zastój budownictwa prywat-
nego, spowodowany niestabilnością marki polskiej i brakiem długoterminowych kredytów. Okres stagnacji 
zamyka 1923 rok, kiedy to obowiązek budowania domów mieszkalnych przyjęło na siebie miasto. Jedno-
cześnie w omawianym okresie można zaobserwować niewielką aktywność budowlaną wśród bogatszych 
mieszkańców – w latach 20. mieszkali oni na ogół w luksusowych kamienicach wykupionych od Niemców. 
Główny nacisk kładziono więc na budowę tanich mieszkań, prowadzoną przez władze miejskie. Ze względu 
na swoje przeznaczenie (dla warstw uboższych, najczęściej niższych i średnich urzędników) dążono do ob-
niżenia kosztów budowy przez redukcję ornamentów oraz ograniczenia w wielkości i wyposażeniu miesz-
kań. Te oszczędności miały być następnie rekompensowane dużą ilością terenów zielonych oraz bogatym 
programem socjalnym1. 

Klasyczna zabudowa mieszkaniowa została w ten sposób wzbogacona o dodatkowe przestrzenie, 
które możemy nazwać „przestrzeniami publicznymi architektury mieszkaniowej” – dostępnymi dla miesz-
kańców, jednak w dość zdecydowany sposób oddzielonymi od pozostałej części miasta. Z racji specyficz-
nego inwestora (miasto) oraz odbiorcy uzyskały one dodatkową funkcję – poprzez swoje istnienie oraz 
znajdujące się na ich terenie obiekty „użyteczności publicznej”, jak np. łaźnie, ochronka czy biblioteka, 
miały oddziaływać pozytywnie na mieszkańców, często niedostatecznie wykształconych, o zwichniętym 
kręgosłupie moralnym. Zaproponowanie im tak bogatego programu socjalnego miało więc również aspekt 
społeczno-wychowawczy. Najlepszym przykładem takiego podejścia jest budowa w Poznaniu w latach 30. 
tzw. osiedli ogródkowych. 

W tym okresie jednym z istotnych problemów społecznych było narastające bezrobocie oraz 
bezdomność części mieszkańców. W 1934 r. bezdomni zajęli nierozebrane po PWK pawilony wystawowe. 
Nędzne warunki bytowe powodowały m.in. rozwój przestępczości oraz prostytucję. Niezależnie tworzyły się  
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inne „dzikie” osiedla, np. przy ul. Bułgarskiej, na parcelach opuszczonych przez Niemców, czy też na 
Górczynie, gdzie proboszcz podzielił grunt parafialny i umożliwił bezrobotnym uprawę warzyw. Podobnie 
działo się na terenach ogródków działkowych również w innych dzielnicach.  

Problem ten starano się rozwiązać poprzez zakładanie osiedli zlokalizowanych na przedmieściach 
miast. Prosta technologia i materiały pozwalały przyszłym mieszkańcom uczestniczyć w procesie powsta-
wania domów, a przyznawane ogródki miały zapewnić w przyszłości samowystarczalność rodzin. Na pod-
stawie tych założeń w 1934 r. powstało osiedle w Naramowicach, projektowane przez Mariana Spychal-
skiego. Zostało ono uznane za dobry przykład budownictwa prowizorycznego, w sytuacji, gdy ze względów 
finansowych budowa domów o normalnej konstrukcji nie była możliwa. Osiedle to, oprócz zaspokojenia 
podstawowych potrzeb mieszkańców, miało bogaty program socjalny – boisko do zabaw, miejsce pod 
budowę świetlicy, przedszkola i szkoły powszechnej. Odpowiednio zorganizowana przestrzeń publiczna 
osiedla w połączeniu z tak ważnymi pod względem psychologicznym działaniami, jak np. współudział przy-
szłych mieszkańców przy budowie poszczególnych obiektów sprawiły, że mimo początkowej dezaprobaty 
społecznej okolicznych mieszkańców2 ostatecznie projekt ten można było uznać za udany. Na omawianym 
terenie nie zanotowano wzmożonej przestępczości, a nawet stwierdzono obniżenie się poziomu analfabe-
tyzmu wśród mieszkańców. Podobną rolę odegrały przestrzenie publiczne w innych założeniach mieszka-
niowych Poznania w XX-leciu międzywojennym, jednak efekt ich oddziaływania nie był już tak spektaku-
larny. 

W tym okresie powstało wiele ciekawych założeń architektonicznych, w których istotną rolę odgrywa 
odpowiednio wyważone połączenia przestrzeni prywatnej z publiczną. Jednym z przykładów może być np. 
osiedle „warszawskie” zaprojektowane przez Sylwestra Pajzderskiego w latach 1925–1934. Miało ono 
zainicjować ruch budowlany we wschodniej części miasta – starannie zaplanowane i przemyślane urbani-
stycznie, ulice rozłożone wachlarzowato. Od niewielkiego placu przy ul. Warszawskiej obsadzona lipami 
ulica Łowicka prowadziła do prostokątnego wewnętrznego placu z półkolistym trawnikiem (boisko, arch. 
parkowa, drzewa i krzewy). W 1935 r. (z inicjatywy mieszkańców) powstał kościół Chrystusa Odkupiciela,  
a w 1936 r. budynek szkoły podstawowej. 

Z punktu widzenia architekta ciekawy wydaje się również sposób wydzielenia przestrzeni założenia 
mieszkaniowego ze struktury miasta. Efekt ten uzyskiwano poprzez różne zabiegi architektoniczne, w za-
leżności od jego założonej „mocy” – oddzielenie formalne i zamknięcie terenu dla osób postronnych (np. 
projektowane w 1927 r. przez W. Czarneckiego osiedle przy ul. Wspólnej, Rolnej i Łanowej składające się  
z trzykondygnacyjnych budynków w zabudowie obrzeżnej wokół wewnętrznego dziedzińca, z dwoma prze-
jazdami bramnymi, pośrodku dłuższych boków), nieformalne za pomocą np. odpowiedniego usytuowania 
budynków (zabudowa Jerzego Tuszowskiego na Górczynie, 1925–192, budynki zewnętrzne ustawione 
równolegle do dłuższych boków, wewnątrz kwartału prostopadle, dawało to efekt półprywatnych podwórek) 
lub zastosowania elementów małej architektury, np na wybudowanym w latach 1930–1931 przy ul. Sza-
marzewskiego osiedlu dla niższych urzędników interesująco wydzielono półprywatną przestrzeń zielonych 
podwórek między blokami, wprowadzając wysokie ogrodzenia od ul. Szamarzewskiego (domykające pie-
rzeję). 

Po Powszechnej Wystawie Krajowej zmienia się obraz Poznania. Następuje recepcja form awan-
gardy i złagodzonego modernizmu, powstają typowe projekty BGK, głównie prywatne wille. Do 1930 r. bu-
downictwo mieszkaniowe koncentrowało się przede wszystkim w południowo-zachodniej części miasta: 
Górczyn, Łazarz, Wilda, Jeżyce i Sołacz. W latach trzydziestych zabudową objęto również obszar północno- 
-zachodni i wschodni. Pierwszoplanowy inwestor budownictwa mieszkaniowego w latach 20. zarząd miej-
ski, w latach 30. został częściowo zastąpiony prze spółdzielnie mieszkaniowe. 

Kryzys i zastój w budownictwie pociągnęły za sobą obniżenie cen robocizny i materiałów budowla-
nych. Posiadający oszczędności mieszkańcy Poznania budowali własne domy, zaczęła się również kalku-
lować budowa domów czynszowych. Niestety zmiana inwestora z publicznego na prywatnego powodowała 
często mniejszą dbałość o przestrzeń publiczną w projektowanych założeniach mieszkaniowych. 

W 1933 r. w Warszawie wydano dyrektywę, aby przygotować na terenie państwowym działki pod 
budowę niewielkich domów miejskich. Warunkiem uzyskania kredytu było natychmiastowe rozpoczęcie 
budowy (najpóźniej do 3 lat, potem działkę odbierano bez zwrotu poniesionych kosztów) [5]. Na ten cel  
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przeznaczono tereny położone między ul. Grunwaldzką, al. Bułgarską oraz dzisiejszą ul. Marszałkowską 
(zabudowa kończyła się na ul. Rycerskiej). W 1933–1934 wybudowano osiedle willowe (tzw. Kasztelanów 
lub „Abisynia”). Projekt wykonał inż. K. Gawroński oraz M. Słońska. Plan obejmował teren aż do ul. Bukow-
skiej. Na obszarze tym przewidziano w długim pasie zieleni ośrodek społeczno-handlowy ze szkołą, 
kościołem, domem społecznym i niedużym placem targowym otoczonym pawilonami handlowymi. Pas 
zieleni rozdzielał osiedla i miał charakter rekreacyjny dla mieszkańców. Ze sprzedażą działek czekano aż 
wszystkie ulice będą kompletnie urządzone, aby uzyskać jednolity wygląd całego osiedla, do umowy dołą-
czono warunki dodatkowe obowiązujące wszystkich nabywców, zgodne z planem szczegółowym. 

Przestrzeń publiczna w architekturze mieszkaniowej Poznania w XX-leciu międzywojennym ode-
grała znaczącą rolę jako czynnik polepszający jakość życia mieszkańców. Niestety głównie związana była 
ona z budownictwem społecznym, z definicji przeznaczonym dla najuboższych mieszkańców i finansowa-
nym przez miasto. Wiązało się to zazwyczaj z niewielkim budżetem przeznaczonym na tego rodzaju inwe-
stycje, oraz częstymi problemami z realizacją całości założenia.  

Interesujący jest jednak fakt, że pomimo tych obiektywnych trudności w kilku przypadkach udało 
się twórcom stworzyć ciekawe układy przestrzenne, nawet jeżeli częściowo pozostały one jedynie w po-
staci papierowej. Świadczy to o obecności w środowisku architektonicznym Poznania omawianego okresu 
prądów i teorii charakterystycznych dla architektury międzynarodowej, które stały się podstawą współcze-
snej teorii projektowania architektonicznego w zgodzie z zasadami humanizmu.  

Przypisy 

1 Niestety nie zawsze realizowany do końca. 
2 Osiedle zamieszkiwali ludzie o niezbyt „czystej” przeszłości. 

The end of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century were for Europe  
a period of huge changes both political and social. The industrial revolution and urbanization of cities 
made the medieval model of the city which had been sufficient until that time stop being useful. The 
introduction of factory manufacture and development of industry resulted in the necessity to provide  
a large number of workers with flats, transport to their workplace and a way of spending their leisure time. 
In response to the above mentioned needs first attempts to define a new pattern for urban areas, in 
particular for residential architecture were made. 

Initially, they were of utopian nature since they were based on the assumption that it is possible to 
develop one universal pattern. Such assumptions, however attractive in terms of ideology, remained 
mostly unfulfilled as attempts to bring them into effect did not produce the desired results. Work on new 
principles of developing residential areas was supported with theoretical publications, e.g. by F. Engels 
(1820–1895) or E. Howard (1850–1928). Such deliberations provided a basis for developing e.g. 
“patron” housing estates as well as layouts based on the idea of “a city as a garden”. 

At the beginning of the twentieth century, residential architecture begun turning towards 
humanism. Spatial development layouts emerged, in which private and public areas, that is, transport, 
greenery and a widely defined service network, harmonize with each other on the principle of a good 
match. Based on that, a characteristic concept in designing residential buildings in the 1920s and 1930s 
was developed – rational arrangement of flats and areas surrounding them was reflected in real demand.  

Poznań in the interwar period tried to draw inspiration from such experience, especially as that 
period coincided with accelerated development of the city which was connected with pulling down the city 
fortifications (1902–1918). 
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There have been few studies on the architecture of Poznań in the discussed period so far. It is 
related to a lack of archival materials – as a result of military action in 1945 the building records of the 
city were almost completely burnt. Due to that, objective difficulties with dating and establishing the 
authorship of many buildings arise. Some assistance may be, e.g. a study by K. Sobkowicz, where the 
author lists achievements of Polish architects in Poznań and Wielkopolska in the years 1886–1939 as 
well as memories of architects from that period, which, however, require to be verified. The joint 
publication entitled Architektura i urbanistyka Poznania w XX wieku (Architecture and Urban Development 
of Poznań in the 20th Century), published in Poznań in 2005 and edited by the late professor  
T. Jakimowicz is also worth mentioning. 

In the first years after World War I in Poznań there was stagnation in private building which was 
caused by instability of the Polish currency and lack of long-term loans. The period of stagnation finished 
in 1923 when the obligation of building houses was assumed by the city authorities. At the same time in 
the discussed period one could observe slight building activity of richer residents of the city – in the 
1920s they live mostly in luxury tenement houses purchased from Germans. Main emphasis was placed 
on construction of cheap flats which was carried out by the city authorities. Considering who such flats 
were intended for (for poorer classes of the society, mostly for low and middle-ranking officials and clerks), 
the objective was to reduce costs of construction which was achieved by reducing the number of 
ornaments and limiting the size and furnishings of the flats. Such saving of costs was to be compensated 
for by a large quantity of green areas and rich social programme1..  

In this way classic housing developments were enriched with additional areas which can be called 
“public spaces of residential architecture” – available for the residents but in a quite definite manner 
separated from the remaining part of the city. Due to a specific nature of the investor (city authorities) and 
recipient they received another function – through their existence and through public buildings situated 
within these areas such as bath houses, orphanages or libraries they were supposed to have a positive 
influence on the residents, who were often poorly educated people of destroyed moral fibre. Offering them 
such a rich social programme had also a social and educational aspect. The best example of such 
approach was building in Poznań in the 1930s so called allotment housing estates. 

In that period one of major social problems was growing unemployment and homelessness of part 
of the residents. In 1934 homeless people started to occupy exhibition pavilions which had been left after 
PWK (the General National Exposition). Poor living conditions resulted in an increase in crime and 
prostitution. Other illegal housing estates were developing independently, e.g. in Bułgarska Street, on 
plots abandoned by Germans, or in the Górczyn district, where the parish priest divided the parish 
property and allowed the unemployed to grow vegetables. There was a similar situation in allotments in 
other districts of the city.  

It was attempted to solve that problem by establishing housing estates in the suburbs. Simple 
technology and materials allowed the future residents to take part in the process of constructing houses 
while granted small pieces of land for gardens were supposed in the future to provide the families with 
self-sufficiency. Based on such layouts, in 1934 the housing estate in Naramowice, designed by Marian 
Spychalski, was developed. It was acknowledged as a good example of makeshift buildings in the 
situation when for financial reasons it would have been impossible to build houses with normal structure. 
This housing estate, apart from satisfying basic needs of the residents, had a varied social programme, 
including a playing field, a site for building an after-school club, nursery and public primary schools. The 
properly arranged public space of the estate combined with psychologically important activities like, e.g. 
participation of the future residents in constructing separate buildings, contributed to the fact that, 
despite initial social disapproval expressed by local people2, the project could be ultimately considered 
successful. In the discussed area it was reported that crime had not increased and even it was observed 
that the illiteracy rate among its residents had fallen. A similar role was played by public areas in other 
housing layouts of Poznań in the interwar period, however their impact was not so significant.  

In that period many interesting architectural layouts where a crucial role was played by a properly 
balanced combination of private and public space were developed. One of such examples may be the 
“Warszawskie” housing estate designed by Sylwester Pajzderski in the years 1925–1934. It was  
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supposed to commence construction activities in the eastern part of the city – carefully planned and well-
thought in urban planning terms streets were arranged in a fan-like form. From a small square in 
Warszawska Street, Łowicka Street, lined with lime trees, led to a rectangular inner square which included 
a semicircular lawn (playing field, landscaping architecture, trees and bushes). In 1935 (on the residents’ 
own initiative) Christ the Redeemer church and in 1936 the primary school building were raised.  

From the point of view of an architect, a manner of sectioning off the housing estate area from the 
city structure seems interesting. Such a result was obtained using various architectural methods, 
depending on the estate’s level of separation: by official separation of the area and closing it for the 
outsiders (e.g. the housing estate at Wspólna, Rolna and Łanowa streets, designed in 1927 by  
Wł. Czarnecki, which included three-storey buildings raised around an inner courtyard with two gate 
passages in the middle of longer sides), by unofficial separation of the area using, e.g. proper location of 
buildings (buildings designed by Jerzy Tuszowski in the Górczyn district, 1925–192, outer buildings 
parallel with the longer sides and at right angles inside the quarter, this resulted in creating semi-private 
yards) or using architectural details, e.g. in the housing estate built in 1930–1931 for low-ranking officials 
and clerks in Szamarzewskiego Street semi-private areas of green yards between the blocks of flats were 
interestingly sectioned off using high fencing from the side of Szamarzewskiego Street (it closed the 
frontage). 

After the General National Exposition, the image of Poznań changed. Forms of the avant-garde and 
mild modernism were assimilated, typical projects of BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) were 
developed, mainly private villas. Until 1930 residential buildings had been concentrated mainly in the 
south-western districts of the city: Górczyn, Łazarz, Wilda, Jeżyce and Sołacz. In the 1930s building 
development covered also north-western and eastern parts of the city. The major housebuilding investor 
of the 1920s which was the city was partly replaced by housing associations in the 1930s.  

A crisis and stagnation in the construction industry resulted in lowering costs of labour and building 
materials. The residents of Poznań who had savings built their own houses, also building tenement 
houses started to pay off. Unfortunately, change from a public investor to a private one often resulted in 
taking less care of public spaces in the designed residential projects.  

In 1933 a new directive from Warsaw was introduced to prepare in state-owned areas plots for 
constructing small municipal houses. A condition for obtaining a loan was to immediately commence 
construction work (up to 3 years at the latest, then the plot was taken away without reimbursement of 
incurred expenses)[5]. For that purpose areas located between Grunwaldzka Street, Bułgarska Avenue 
and today’s Marszalkowska Street were alloted. In 1933–1934 the estate of villas (so called Kasztelanów 
or “Abisynia”) was built. The design was produced by K. Gawroński and M. Słońska. The plan included 
areas up to Bukowska Street. In this area in a long strip of greenery it was planned to build a social and 
shopping centre including a school, church and small marketplace surrounded with shops. The green strip 
separated the estates and provided the residents with place for recreation. The plots were not sold until 
all the streets were entirely arranged in order for the whole estate to have a uniform appearance. 
Additional conditions which applied to all the purchasers were added to the contract in accordance with 
the detailed plan.  

Public spaces in the residential architecture of Poznań in the interwar period played a significant 
role as a factor improving the living standards of the residents. Unfortunately, it referred mainly to 
communal housing which was by definition for the poorest residents and which was financed by the city.  
It usually involved a small budget which was allocated for such projects and frequent problems with 
carrying out the whole of the layout. 

However, it is interesting that despite these objective difficulties, in several cases authors 
succeeded in creating interesting area development plans even if they remained only on paper. It proves 
that in the discussed period in the architectural circles of Poznań trends and theories which were 
characteristic for the international architecture and which provided a basis for modern architecture 
according to the principles of humanism were present. 
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Endnotes 

1 Unfortunately, the programme was not always entirely implemented 
2 The estate was inhabited by people of not quite „clear” past. 
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