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Słowo od autorów
 W albumie, który trzymają Państwo w rękach, prezentujemy blisko 100 najwybitniej-
szych obiektów międzywojennej polskiej architektury modernistycznej. Tworząc go, mie-
liśmy na celu ukazanie w artystyczny sposób piękna i wartości tego nurtu w architekturze 
oraz zwrócenie uwagi szerszego grona odbiorców na jego walory. 
 Przez pięć lat fotografowaliśmy różne budynki modernistyczne. Pragnęliśmy, by nie 
była to tylko sucha dokumentacja obiektów, lecz również nasza artystyczna interpretacja 
fotograficzna, czasem bardzo subiektywna. Zawsze jednak na pierwszym miejscu sta-
wialiśmy architekturę. Efekt naszej pracy to ta książka.
 W dwudziestoleciu międzywojennym rozkwitła architektura najwyższej klasy, na świa-
towym poziomie. Ówczesna potrzeba piękna, elegancji i luksusu jest dla nas niezwykle inspi-
rująca, a takie obiekty, jak supernowoczesny Tor Wyścigów Konnych na warszawskim Słu-
żewcu, Śląski Drapacz Chmur w Katowicach, elegancki Dom Marynarza w Gdyni, pensjonat 
„Wiktor” w Żegiestowie czy Oficerski Yacht Klub w Augustowie, po prostu nas zachwycają.  
I mimo upływu ponad 80 lat od ich budowy nie straciły świeżości. 
 Album został podzielony na cztery części. W pierwszej z nich pokrótce omówiliśmy 
główne założenia nowego nurtu. W kolejnych częściach prezentujemy już konkretne 
obiekty, pogrupowaliśmy je następująco: architektura użyteczności publicznej, architek-
tura mieszkaniowa oraz architektura kurortów i uzdrowisk.



Modernizm
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Początki i założenia
 Przełom XIX i XX wieku przyniósł oży-
wioną dyskusję na temat współczesnej ar-
chitektury. Z jednej strony kwitła secesja, 
z drugiej zaś krytykowano nadmiar zdo-
bień i ornamentu. Ten ostatni wkrótce w 
ogóle miał zniknąć z elewacji budynków 
zgodnie z myślą jednego z najsłynniej-
szych twórców rodzącego się moderni-
zmu, Adolfa Loosa: „Ornament to zbrod-
nia!”. Z wielką krytyką spotkały się przede 
wszystkim popularne w XIX wieku style 
historyzujące: neogotyk, neorenesans, 
neobarok, a także… secesja. Tej ostat-
niej zarzucano manieryczność. W efekcie 
zaproponowano rezygnację z wszelkich 
przejawów historyzmu i stylizacji, odcho-
dzono od jakichkolwiek zdobień i sztuka-
terii. Dyskutowano także nad relacją, jaka 
powinna łączyć architekturę ze sztuką, 
oraz nad wykorzystaniem nowych roz-
wiązań technologicznych, w tym żelaza 
i stali. 
 Pierwsze nieśmiałe próby zerwania 
z dotychczasowymi nurtami i realizowania 
nowych pomysłów pojawiły się w Holan-
dii i Niemczech. W 1903 roku w Amster-
damie powstał budynek giełdy projektu 
Hendrika Petrusa Berlagego, w 1907 
roku gmachy ugrupowania Deutscher 
Werkbund, zrzeszającego niemieckich 
artystów, inżynierów i architektów oraz 
stalowo-szklana hala turbin firmy AEG 
projektu Petera Behrensa. 
 Wyjątkowo przełomowe, często okre-
ślane mianem pierwszych modernistycz-
nych, okazały się budynki fabryki kopyt 
szewskich Fagus z 1911 roku – ich naroż-
nik jest pozbawiony elementów konstruk-

cyjnych. Budynki te zaprojektował Walter 
Gropius. Trzy lata później ten sam archi-
tekt zbudował na wystawę przemysłową 
w Kolonii wzorcową fabrykę o szklanych 
elewacjach, Bruno Taut zaś szklany pawi-
lon o krystalicznych kształtach. We Wro-
cławiu tuż przed I wojną światową Max 
Berg stworzył dzieło swojego życia, a tak-
że bodaj najważniejsze dzieło ówczesnej 
epoki – Halę Stulecia.
 Forma musi wynikać z funkcji – ta 
jedna z podstawowych zasad moderni-
zmu, sformułowana przez Luisa Sullivana, 
najtrafniej oddaje ideologię powstałego 
z początkiem XX wieku nowego, rewolu-
cyjnego stylu w architekturze. Parafrazu-
jąc – kształt budynku powinien być pod-
porządkowany funkcjom, jakie ma pełnić, 
a efektywne wykorzystanie przestrzeni 
sprzyjać maksymalizacji wygody jego 
użytkowników. Funkcjonalność jest za-
tem podstawową determinantą wartości 
i piękna danego obiektu. Nowe budynki 
charakteryzowały się dużymi i jednolitymi 
powierzchniami elewacji, utrzymanymi 
najczęściej w jasnych, pastelowych ko-
lorach. Prostolinijność i skromność wyra-
zu plus fenomenalne wykorzystanie po-
wierzchni budynku oznaczały prawdziwy 
przełom w dotychczasowym postrzega-
niu istoty architektury. Przestronne, często 
przeszklone, klatki schodowe i wnętrza 
lokali, dobrze rozplanowana przestrzeń, 
duże zlicowane z elewacją i pozbawione 
wewnętrznych podziałów okna zapew-
niające nieograniczony dostęp światła, 
mieszkania z zimowymi ogrodami i wy-
posażone w toalety odróżniały budowle 
modernistyczne od dziewiętnastowiecz-
nych poprzedników. Nowy styl zakładał 
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harmonię i spójność pomiędzy kompozy-
cją wnętrza budynku a jego zewnętrzną 
bryłą, czyli zgodność formy i funkcji, oraz 
dobre materiały ponad wszystko.
 Uprzemysłowienie wiązało się także 
z urbanizacją, wynikającą z napływu lud-
ności do miast. Oznaczało to stopniowe 
zwiększanie nakładów na rozwój taniego 
i masowego budownictwa mieszkanio-
wego. Jak stwierdził śląski architekt Ta-
deusz Michejda: „dom czy mieszkanie, 
jeżeli dobrze ma spełniać swoje zadanie, 
musi być podobnie jak auto czy samolot 
logicznie skonstruowaną całością dosto-
sowaną w najdrobniejszych szczegółach 
do potrzeb życiowych jego mieszkańca, 
musi być najdokładniej przemyślaną ma-
szyną do mieszkania. Wtedy dopiero dom 
będzie dobry i przede wszystkim tani”. Za 
najważniejsze zadanie moderniści uwa-
żali zapewnienie ludności godziwych wa-
runków mieszkaniowych, dlatego kon-
centrowali się na urbanistyce rozumianej 
jako planowanie osiedli.

Polska w budowie
 Nowy styl zakorzenił się w całym roz-
winiętym technicznie świecie, również 
w Polsce, gdzie jego najsilniejszy rozwój 
przypadł na lata po odzyskaniu niepod-
ległości, a więc na czas wielkich inwesty-
cji budowlanych. Kraj był „w budowie” 
– nowa sytuacja historyczna wymusza-
ła stawianie siedzib urzędów, gmachów 
użyteczności publicznej, a także osiedli 
mieszkaniowych i obiektów rekreacyj-
nych.
 Wszystkie duże miasta przeżywały 
wówczas wielkie fale migracji. Zwłaszcza 

do stolic bogatszych dzielnic w poszuki-
waniu lepszego życia napływała ludność 
wiejska, głównie z ubogiej Galicji i byłej 
Kongresówki. Z Polski wyjeżdżali urzędni-
cy niedawnych zaborców, a na ich miej-
sce przyjeżdżali Polacy dotąd mieszkający 
w głębi państw zaborczych.
 Tuż po 1918 roku architektura pol-
ska była jeszcze mocno osadzona w ro-
dzimej tradycji architektonicznej i inten-
sywnie czerpała z renesansu, baroku 
i klasycyzmu. Wyodrębnia się trzy głów-
ne wówczas nurty nawiązujące do tra-
dycjonalizmu: styl dworkowy, klasycyzm 
akademicki i tzw. szkołę krakowską. Nur-
ty te wpływały na siebie i wzajemnie się 
przenikały, kształtując architekturę do 
około 1925 roku. Umownie uznaje się, 
że od tego roku rozpoczęło się stopniowe 
przechodzenie do architektury nowocze-
snej. 
 Najwięcej budynków w nowym sty-
lu powstało w miastach o największym 
znaczeniu w II Rzeczypospolitej Polskiej: 
w stołecznej Warszawie, Katowicach, 
które stały się stolicą przyłączonego do 
Polski, w dużym stopniu autonomicznego 
i silnego gospodarczo województwa ślą-
skiego, czy w Gdyni, nowoczesnym mie-
ście portowym, będącym polskim „oknem 
na świat”.

Miasta jutra
 Po odzyskaniu niepodległości nikt nie 
miał większych wątpliwości, że to War-
szawa będzie stolicą nowego państwa. 
W 1918 roku liczyła 760 tys. mieszkań-
ców, a w 1926 roku już ponad 1 mln. 
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Podobnie jak inne większe miasta przeży-
wała napływ migrantów z uboższych czę-
ści kraju. Bardziej zaradni i przedsiębior-
czy wybierali Warszawę, gdyż wierzyli, że 
tam znajdą dostatniejsze życie. Tymcza-
sem w mieście zniszczonym przez wojnę 
brakowało mieszkań, a większość tych, 
które istniały, nie była remontowana, nie 
posiadała kanalizacji ani bieżącej wody. 
 Konieczna stała się więc budowa no-
wych osiedli mieszkaniowych. W przeci-
wieństwie do istniejących kamienic, te 
budowane po wojnie były już w większo-
ści zaopatrzone w ówczesne zdobycze cy-
wilizacyjne, które dziś uchodzą za normę: 
gaz, elektryczność i bieżącą wodę. Nawet 
mieszkania o średnim standardzie posia-
dały łazienki i ogrzewanie centralne. Prze-
ciętne inteligenckie mieszkanie robiło się 
coraz wygodniejsze, ale i coraz bardziej 
puste, pozbawione niepotrzebnych mebli 
i bibelotów. Przestawało być siedliskiem 
kilkupokoleniowej rodziny. Pokoje stawały 
się niższe i jaśniejsze dzięki światłu wpa-
dającemu przez duże okna, meble stały 
się proste, ale dobrej jakości, z dużą ilo-
ścią metalu i szkła.
 O trendach w awangardowej architek-
turze dyskutowano na II Kongresie CIAM 
(Międzynarodowy Kongres Architektury 
Nowoczesnej, fr. Congrès International 
d’Architecture Moderne) w 1929 roku we 
Frankfurcie nad Menem. Tematem było 
„Mieszkanie najmniejsze”. Kongresowi to-
warzyszyła objazdowa wystawa pod tym 
samym tytułem prezentowana w wielu 
krajach, także w Polsce. W naszym kraju 
po 1925 roku również były budowane ze-
społy mieszkalne realizujące – choć z re-
guły w mniejszej skali i zubożonym pro-

gramie – założenia nowej architektury. 
Najwybitniejszym osiągnięciem były Ko-
lonie II, III, IV na warszawskim Żoliborzu 
zbudowane dla Warszawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w latach 1927–1930 we-
dług projektów Barbary i Stanisława Bru-
kalskich oraz Brunona Zborowskiego. Do 
tego nurtu zalicza się także architektura 
Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dla 
której projektowali Romuald Gutt z ze-
społem, oraz zabudowa Łódzkiej Kolonii 
Robotniczej zaprojektowana przez Jerze-
go Berlinera z zespołem. 
 Przestronne, wygodne i dobrze oświe-
tlone mieszkania powstawały zgodnie 
z zaleceniami Karty Ateńskiej, dokumentu 
z 1933 roku, będącego kolejnym efektem 
działalności CIAM. Zawarto w niej postu-
laty czołowych architektów w zakresie 
nowoczesnego projektowania. Karta – 
jako odpowiedź na pogarszające się wa-
runki mieszkaniowe w rozrastających się 
miastach – zakładała tworzenie przyja-
znych człowiekowi przestrzeni. Aglomeracje 
podzielono na kilka stref: pracy, następ-
nie mieszkania i na końcu wypoczynku; 
wszystkie były dobrze ze sobą skomuni-
kowane i otoczone zielenią.
 Spośród polskich miast nowy trend 
rozwinął się najintensywniej w Katowi-
cach, które po podziale Górnego Śląska 
w 1922 roku przypadły Rzeczypospolitej. 
Tym samym miasto z dnia na dzień ze 
wschodnioniemieckiej prowincji musiało 
się stać prężną metropolią, stolicą silnie 
rozwijającego się, autonomicznego woje-
wództwa śląskiego. Gorącym orędowni-
kiem stylu był ówczesny wojewoda ślą-
ski – Michał Grażyński. To w czasie jego 
urzędowania (lata 1926–1939) powstały 



znakomite realizacje, poziomem nierzad-
ko dorównujące europejskim projektom. 
Grażyński, świadomy trudnej sytuacji spo-
łeczno-politycznej, jaka zaistniała po ple-
biscycie, poprzez nowoczesną architektu-
rę udowadniał siłę i stabilność państwa 
polskiego oraz pokazywał, że po polskiej 
stronie granicy są lepsze warunki życia. 
Architekturę nowoczesną na Śląsku po-
traktowano jako jeden ze środków kształ-
towania wizerunku regionu jako dzielnicy 
nowoczesnej, dobrze zagospodarowanej 
i prężnie się rozwijającej. 
 Cel ten realizowała grupa młodych, 
niezwykle utalentowanych architek-
tów, a wśród nich takie sławy, jak Karol  
Schayer, Tadeusz Kozłowski, Tadeusz 
Michejda i Filip Brenner. Część z nich to 
absolwenci Politechniki Lwowskiej, którzy 
zafascynowani Le Corbusierrem czy Men-
delsohnem właśnie w Katowicach otrzy-
mali szansę realizacji swoich nowatorskich 
pomysłów. Młodzi polscy twórcy, aby nie 
nawiązywać do sztuki któregoś z niedaw-
nych zaborców, z największą chęcią za-
adaptowali nowy nurt. Na Górnym Śląsku 
nie było silnej tradycji architektonicznej, 
a do budownictwa niemieckiego nie moż-
na było się odwoływać. Architektura mia-
ła jednak przekazywać historyczne prawa 
Polski do tej prowincji.
 Niepodległa Polska na podstawie 
traktatu wersalskiego uzyskała w 1920 
roku 140 km wybrzeża. Niewielka osada 
rybacka, Gdynia, została wybrana jako 
miejsce budowy portu morskiego. Było 
to konieczne z uwagi na niestabilną sy-
tuację i skomplikowane relacje polityczne 
z Wolnym Miastem Gdańskiem. Głów-
nym projektantem nowego portu został 

inżynier Tadeusz Wenda. Otwarcie portu 
tymczasowego nastąpiło już wiosną 1923 
roku. Według pierwszego powojennego 
spisu ludności w 1921 roku Gdynia liczy-
ła niewiele ponad 1,2 tys. mieszkańców, 
a w 1926 roku, gdy nadano jej prawa 
miejskie, było to już 12 tys., a w 1939 roku 
– 127 tys.! Szybki wzrost liczby ludności 
wynikał z dynamicznego napływu siły ro-
boczej z Pomorza i całego kraju do pracy 
w porcie. W ciągu zaledwie dekady Gdy-
nia z małej rybackiej wioski przekształci-
ła się w nowoczesne miasto z niezwykle 
funkcjonalną infrastrukturą oraz bogatym 
życiem kulturalnym i naukowym. Stała 
się dumą Polski międzywojennej. Budo-
wana od podstaw po I wojnie światowej 
stanowiła wymarzone miejsce popisu dla 
młodych architektów. W bardzo krótkim 
czasie w latach 30. ukształtowało się mo-
dernistyczne śródmieście Gdyni ze wspa-
niałymi urzędami i budynkami mieszkal-
nymi, przywołujące na myśl promy czy 
okręty.
 Także w Krakowie udało się zrealizo-
wać ważne i nowoczesne założenie ar-
chitektoniczne i urbanistyczne w postaci 
Alei Trzech Wieszczów z modernistycz-
nymi budynkami Biblioteki Jagiellońskiej 
oraz Muzeum Narodowego. Ale już nowe 
obiekty w obrębie Starego Miasta krako-
wianie przyjęli krytycznie – nie spodobał 
się przede wszystkim wyjątkowo nowo-
czesny krakowski „drapacz chmur”, czyli 
gmach Komunalnej Kasy Oszczędności 
na placu Szczepańskim, oraz dom miesz-
kalny Towarzystwa Ubezpieczeniowego 
„Feniks” w Rynku. 
 Również Poznań, głównie dzięki Tar-
gom Poznańskim zorganizowanym po raz 
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pierwszy w 1921 roku, przeżywał boom 
budowlany. Szybki rozwój Poznania zade-
cydował o zorganizowaniu tu Powszech-
nej Wystawy Krajowej w 1929 roku.
 Modernistyczne budynki mieszkanio-
we w Polsce zawdzięczają swoją formę 
mieszkańcom, dla których były przezna-
czone. Kiedy w zachodniej Europie, głów-
nie z pobudek socjalnych, budowano 
osiedla robotnicze, w Polsce mieszkania 
powstawały dla zupełnie innego lokato-
ra – przedstawiciela inteligencji, przede 
wszystkim urzędnika, lekarza, nauczycie-
la. Dlatego też kamienice były tak boga-
to wyposażone, wręcz luksusowe, a ich 
wystrój oszczędny, ale bardzo elegancki 
i wykonany z najlepszych materiałów. 
Klatki schodowe wykładano marmurem, 
a ich poręcze – złożone z kilku finezyjnie 
zespawanych geometrycznych elemen-
tów, nierzadko uzupełnionych szkłem – 
często przybierały niezwykle ekspresyjne 
formy. Kabiny wind budowano z wysokiej 
jakości drewna, najczęściej wyposażano 
je w lustro, a czasem także i w siedzisko. 
Niezwykle interesująco projektowano też 
lampy – w chromoniklowych oprawach 
uzupełnionych lustrem lub szkłem. Nie-
rzadko dbano także o kontakt z przyrodą 
– w modernistycznych kamienicach za-
pewniały go ogrody zimowe, tworzone na 
balkonach zabudowanych szklanymi ścia-
nami. Szczególnie efektownie wygląda to 
w przypadku narożnych oranżerii, czego 
doskonałym przykładem jest katowicka 
kamienica przy ulicy M. Skłodowskiej-Cu-
rie 36 (róg z ulicą PCK 7). Jej zaokrąglony 
szerokim łukiem narożnik w całości pokry-
ty jest ogromnymi szybami, tworząc w ten 
sposób wspomniane ogrody zimowe na 

każdym piętrze. Oranżerie z jednej stro-
ny miały rekompensować ciemne i ciasne 
podwórka, z drugiej jednak strony były 
oznaką najwyższego, luksusowego stan-
dardu mieszkań, a więc były elementem 
podwyższającym reprezentacyjne walory 
domu. Jednym słowem mieszkania dla 
klasy urzędniczej miały być wyrazem jej 
statusu i prestiżu. Wiele szklanych elewa-
cji tak bardzo przypomina nam dzisiejsze 
realizacje, że nawet laik przyzna, że wiele 
spośród ówczesnych obiektów wyprze-
dzało swoją epokę o kilka dekad.
 Najwybitniejszym przykładem archi-
tektury mieszkalnej, także w skali ogól-
nokrajowej, wydaje się „śląski drapacz 
chmur”. Trudno go nie zauważyć. Zdu-
miewał przed wojną – podziw i uznanie 
wzbudza do dziś. Czternastopiętrowiec, 
powstały na przełomie lat 20. i 30., nawią-
zujący do amerykańskiej koncepcji budo-
wania wieżowców, budzi szacunek dla 
swoich twórców – projektanta Tadeusza 
Kozłowskiego i autora konstrukcji szkiele-
towej Stefana Bryły, wybitnego polskiego 
inżyniera, pioniera spawalnictwa (projek-
tu Bryły jest np. pierwszy w Europie dro-
gowy most spawany na rzece Słudwii pod 
Łowiczem czy konstrukcja warszawskiego 
Prudentialu). Ciekawym elementem jest 
rozczłonkowany schodkowo narożnik, co 
optycznie wydłuża budowlę. 
 Budynek był wygodny i luksusowy, 
miał windy, pralnię, suszarnię, zsyp na 
śmieci. Znajdowały się w nim 54 eks-
kluzywne mieszkania o przeciętnej po-
wierzchni 100 m², a największej 140 
m². Dla uboższych lub samotnych prze-
widziano trzydziestometrowe garsoniery. 
Do wysokości piątego piętra znajdowały 
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się biura Urzędu Skarbowego, powyżej 
– mieszkania. Przed II wojną światową 
drapacz stanowił nie lada atrakcję tury-
styczną, ściągającą do Katowic turystów 
z całej Polski oraz gości zagranicznych. 
Każdy chciał bowiem spojrzeć na miasto 
z tarasu widokowego na dachu. Wieżo-
wiec znajduje się w najciekawszej części 
Katowic – cały kwartał wypełniony jest 
modernistycznymi kamienicami.
 Wysoki standard mieszkań zapewnio-
no także w Łodzi na osiedlu Józefa Mon-
twiłła-Mireckiego. Powstało ono w latach 
1928–1931. Lokale posiadały elektrycz-
ność, bieżącą wodę i kanalizację. Według 
pierwotnego zamysłu nowe osiedle mieli 
zasiedlić łódzcy robotnicy, jednak z uwagi 
na wysoki standard czynsze okazały się 
zbyt wysokie i ostatecznie wprowadziła 
się tu inteligencja. Osiedle ponadto reali-
zuje modne wówczas założenie miasta 
ogrodu. Położone na ówczesnych pery-
feriach, składa się z 21 trzypiętrowych, 
wielorodzinnych bloków z mieszkania-
mi o średniej powierzchni 40–60 m². 
W przestrzeniach między blokami znajdu-
ją się trawniki i zieleńce.
 Ciekawym przykładem jednorodzinnej 
architektury mieszkaniowej jest Osiedle Ci-
chy Kącik w Krakowie. Zbudowane w la-
tach 1936–1937 jako kolonia urzędnicza 
Powiatowej Kasy Oszczędności według 
projektu Wacława Nowakowskiego (dwie 
wille Adolfa Szyszko-Bohusza). Domy jed-
norodzinne prezentują wysoki standard, 
całe osiedle stanowi dobrze rozplanowany 
zespół o kompozycji symetrycznej.
 Zupełnie innym, wyjątkowym przykła-
dem architektury mieszkaniowej jest Re-
zydencja Prezydenta RP Zamek w Wiśle. 
Jedyny na świecie modernistyczny zamek 

zbudowano w latach 1929–1930 według 
projektu Adolfa Szyszko-Bohusza. Stano-
wi awangardę polskiej architektury mię-
dzywojennej. Pierwotnie budynki miały 
płaskie dachy, ale z uwagi na zimowe 
opady śniegu dobudowano w 1938 roku 
kryte miedzią dachy dwuspadowe. Pro-
jekty wnętrz wykonali Andrzej Pronaszko 
oraz Włodzimierz Padlewski. 
 Na przełomie 1930 i 1931 roku Ślą-
ska Rada Wojewódzka przekazała obiekt 
Skarbowi Państwa do dyspozycji Kance-
larii Cywilnej Prezydenta RP. Tradycyj-
nie zwykło się mówić, iż był to dar ludu 
śląskiego powracającego po 600 latach 
do „macierzy” dla prezydenta Ignacego 
Mościckiego. Pierwszy raz przebywał on 
w rezydencji już 21 stycznia 1931 roku. 
W czasie II wojny światowej Zamek po-
zostawał w dyspozycji niemieckich ofice-
rów i urzędników, a po jej zakończeniu 
z powrotem przekazano go głowie pań-
stwa. Po zniesieniu urzędu prezydenta 
pełnił funkcję ośrodka wypoczynkowego 
Urzędu Rady Ministrów. Od 1981 roku 
obiekt był domem wczasowym. W 1994 
roku całe założenie wpisane zostało do 
rejestru zabytków, a w 2002 roku zostało 
ponownie przejęte przez Kancelarię Pre-
zydenta RP. 
 W latach 2000–2005 przeprowa-
dzono remont budynku i jednocześnie 
przebudowano obiekty towarzyszące. 
W 2005 roku został oddany do ponowne-
go użytku przez prezydenta Aleksandra 
Kwaśniewskiego jako Rezydencja Prezy-
denta RP Zamek – Narodowy Zespół Za-
bytkowy w Wiśle. 
 Zamek pełni funkcje reprezentacyjne 
i wypoczynkowe prezydenta RP. Zacho-
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wane są: hall wejściowy, weranda, zwa-
na też salonem Pronaszki, jadalnia, salon 
i palarnia (inaczej pokój kominkowy), ga-
binet prezydenta Mościckiego oraz łazien-
ka. Niezwykłe i unikatowe są także, za-
chowane w dość dużej liczbie, meble ze 
stali chromowej, drewna, skóry i pluszu 
oraz wyposażenie wnętrz, np. żyrandole, 
lampy, kinkiety. 
 Znamiennym przykładem zerwania 
z tradycją i poparcia dla architektury no-
woczesnej – i to w jej najbardziej awan-
gardowym, funkcjonalistycznym kształ-
cie – jest architektura sakralna. Jeszcze 
w 1925 roku, gdy rozstrzygano konkurs 
na projekt katedry w Katowicach, zwy-
ciężyły rozwiązania o charakterze tra-
dycyjnym, historyzującym. Podobnie 
było w całej Polsce – władze duchowne 
z wyraźną wstrzemięźliwością, by nie po-
wiedzieć niechęcią, odnosiły się do prób 
zastosowania nowych form, którym za-
rzucano „brak ducha kościelnego”. Pierw-
szym w Polsce kościołem zbudowanym 
według wzorów awangardowej architek-
tury europejskiej był kościół św. Kazimie-
rza (garnizonowy) w Katowicach. Powstał 
on w latach 1930−1933 według projektu 
Leona Dietz d’Army i Jerzego Zarzyckie-
go. Modernistyczny projekt udało się tak-
że zrealizować w latach 20. w Białymsto-
ku. W 1925 roku podjęta została decyzja 
o budowie drugiej parafii w tym mieście. 
W następnym roku ogłoszono konkurs 
na projekt „Świątyni Opatrzności Bożej 
w Białymstoku”. Do realizacji kościoła św. 
Rocha przeznaczono wyróżniony projekt 
Oskara Sosnowskiego i już w 1927 roku 
ruszyły prace budowlane. Kościół w 1939 
roku był zamknięty w stanie surowym, 

miał zamontowaną kopułę i ukończo-
ną wieżę. Ostatecznie prace budowlane 
zostały zakończone przed końcem 1945 
roku.
 Kościół, zbudowany na planie ośmio-
boku, składa się z trzech stopniowo nara-
stających brył. Do budowy wykorzystano 
żelbet. Kościół ma rozbudowany układ 
przestrzenny. Wieża sprawia wrażenie 
lekkości, jest ażurowa. Należy jednak 
pamiętać, że świątynie powstawały trzy-
dzieści lat przed Soborem Watykańskim 
II (1962–1965), a więc zgodnie ze „stary-
mi” zasadami.
 Ostatnim znaczącym obiektem po-
wstałym przed wojną, a zarazem naj-
wspanialszym dziełem II Rzeczypo-
spolitej, był Tor Wyścigów Konnych na 
Służewcu. Zaprojektowany z niezwykłym 
rozmachem przez Zygmunta Plater-Zy-
berka zachwyca także nowatorskimi roz-
wiązaniami technicznymi. Tor stanowi 
założenie totalne – zaprojektowano nie 
tylko trybuny i zaplecze techniczne, ale 
także bramy i pierwsze w Polsce przejścia 
podziemne. Tor do momentu wybuchu 
II wojny światowej służył zaledwie trzy 
miesiące. Ostatnia gonitwa odbyła się 31 
sierpnia 1939 roku. 

Kurorty i uzdrowiska
 Po I wojnie światowej coraz popu-
larniejsze i dzięki rozwojowi środków 
transportu bardziej dostępne stawały się 
podróże. Polacy jeździli do modnych gór-
skich kurortów: do Zakopanego i Kry-
nicy-Zdroju, a także nad – nareszcie pol-
skie! – morze. Dlatego coraz modniejszy 
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był Półwysep Helski. Od podstaw zbu-
dowano tam kurort w Juracie. Powstały 
nowoczesne pensjonaty i jednorodzinne 
wille wczasowe, np. Wojciecha Kossaka i 
jego rodziny. Wybudowano także moder-
nistyczny hotel LIDO – dziś niestety prze-
budowany, przez co zatracił swój pierwot-
ny wygląd.
 Niewątpliwie najstarszym, najpopu-
larniejszym i najważniejszym ówczesnym 
kurortem górskim było Zakopane, odwie-
dzane od połowy XIX wieku. Czołowymi 
realizacjami z okresu międzywojennego 
jest stacja Kolejki Linowej na Kasprowy 
Wierch i Hotel Górski na Polanie Kalatów-
ki. Budynek znajduje się na wysokości 
1198 m n.p.m. na morenie u podnóża 
Krokwi. Z Kuźnic wiedzie do niego bru-
kowana granitowymi kamieniami (kocimi 
łbami) Droga Brata Alberta. Obiekt został 
zbudowany na narciarskie Mistrzostwa 
Świata FIS w 1938 roku. Kolej natomiast 
była pierwszym tego typu rozwiązaniem 
w Polsce i ponad pięćdziesiątym na świe-
cie. Powstała z inicjatywy prezesa Polskie-
go Związku Narciarskiego i wiceministra 
transportu. Prace ruszyły 1 czerwca 1935 
roku, a ukończono je 29 lutego 1936 
roku. Pierwszy przejazd z pasażerami od-
był się 15 marca. Długość trasy wynosi 
4291,59 m. Kolejka pokonuje 936 m róż-
nicy poziomów przy średnim pochyleniu 
22%, poruszając się po sześciu podpo-
rach. Trasa składa się z dwóch niezależ-
nych odcinków: z Kuźnic na Myślenickie 
Turnie i z Myślenickich Turni na Kaspro-
wy Wierch. Projektantami budynków po-
szczególnych stacji byli Anna i Aleksander 
Kodelscy. 

 Dobrą sławą cieszyła się Krynica-Zdrój, 
spopularyzowana pod koniec XIX wieku 
dzięki wodom leczniczym, a po I wojnie 
światowej także przez przebywającego 
tu często Jana Kiepurę, który w latach 
1932–1934 zbudował tu swój pensjonat 
Patria projektu Bohdana Pniewskiego. 
Kiepura w swym niebywale luksusowym 
ośrodku, na który wydał niebagatelną 
wówczas kwotę 3 mln dolarów, gościł 
kulturalną, polityczną i ekonomiczną eli-
tę Polski. Patria jest czterokondygnacyj-
nym budynkiem z ciągnącymi się wzdłuż 
elewacji balkonami i tarasem na dachu. 
Wnętrze zostało wykończone najlepszymi 
materiałami: marmurami i alabastrami ze 
Lwowa oraz detalami z chromowanej sta-
li. W Patrii zachowały się drzwi obrotowe 
oraz winda z lat 30. Przed wojną do hote-
lu należał też basen i kort tenisowy.

Zakończenie
 Szczęśliwie dla architektury moderni-
stycznej powoli wraca ona do łask, po-
nownie zdobywa uznanie i należne jej 
miejsce w historii sztuki i architektury 
oraz myśli inżynierskiej. Po bardzo długim 
okresie zaniedbywania, po przeprowa-
dzanych przez lokatorów samodzielnych 
i nieudolnych remontach, zwykle kończą-
cych się likwidowaniem cennych detali, 
przyszedł czas na stopniową renowację 
pod okiem specjalistów. Tworzone są 
szlaki architektury modernistycznej; coraz 
częściej organizuje się warsztaty, space-
ry, wykłady, wystawy. Pozostaje mieć na-
dzieję, że błąd zaniedbania nie zostanie 
już powtórzony.
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Powyżej i po prawej: 
Kościół św. Rocha
Białystok, Wzgórze św. Rocha
1927–1946
proj. Oskar Sosnowski
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Poprzednie strony:
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki 
(Teatr Miejski – Dom Ludowy im. marsz. J. Piłsudskiego)
Białystok, ul. Elektryczna 12 
1933–1938
proj. Jarosław Girin




