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P
roces kształtowania przestrzeni towarzyszy człowiekowi od początku istnienia i stanowi jeden  
z ważnych czynników formujących jego świadomość. Każdy z nas nosi w sobie jemu tylko wła-
ściwą umiejętność tworzenia, postrzegania, rozumienia i oceny. Wiedza o procesie kształto-
wania przestrzeni jest istotna zarówno dla twórców, jak i odbiorców. Projektanta uczy pokory 
i odpowiedzialności za to, co tworzy, nie tylko wobec krytyków, także użytkowników. Odbiorcę 
wychowuje w szacunku do dziedzictwa kulturowego i tradycji, zgodnie z maksymą głoszoną 

przez Stanisława Lema: Społeczeństwo bez przeszłości jest zbiegowiskiem.
Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa to dwutomowe opracowanie prezentujące 

architekturę i urbanistykę Łodzi. W tomie I zostały przedstawione obiekty użyteczności publicznej, w tomie 
II – osiedla i obiekty mieszkalne.

Istotną część tego opracowania stanowi wykaz obiektów o przeznaczeniu mieszkalnym. Zostały one po-
grupowane na kolonie mieszkalne, kamienice, wille i domy miejskie.  Kamienice, wille i domy miejskie zosta-
ły następnie ułożone alfabetycznie według nazw ulic. Przeprowadziłam podział na obiekty z rozszerzonym 
i skróconym opisem. Przez obiekt rozumiem wszelkie różnorodne elementy struktury przestrzennej miasta: 
gmachy, jednorodne zespoły zabudowy, a także założenia mieszkalne.

W miarę możliwości starałam się, adekwatnie do rodzaju analizowanych założeń i obiektów, prześledzić 
genealogię powstania, określić tożsamość uczestników procesu inwestycyjnego (architektów, budowniczych, 
inwestorów, właścicieli i użytkowników), rozpoznać cechy lokalizacji, zasady kompozycji rzutu, układ brył, 
wyraz formalny elewacji, strukturę budowlano-konstrukcyjną i elementy wyposażenia. Na tej podstawie pre-
zentowane założenia i obiekty zaklasyfikowałam do głównych nurtów twórczych występujących w Polsce  
w latach 1918–1939. Oznaczyłam również ich rolę w strukturze przestrzennej miasta i rangę w kształtowaniu 
krajobrazu miejskiego.
Interpretacja dotyczy dwóch zasadniczych aspektów badanych zjawisk przestrzennych:

 � wartości artystycznej obiektu (nurt twórczy),
 � wartości znaczeniowej obiektu (rola w strukturze przestrzennej miasta, ranga w kształtowaniu krajobra- 
          zu miejskiego).

Opracowanie dopełniają wykaz wybranych pozycji bibliograficznych oraz streszczenie w języku angielskim 
i niemieckim.

 Joanna Olenderek

W S T Ę P
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UWARUNKOWANIA I OKOLICZNOŚCI 
PROCESU KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
O CHARAKTERZE MIESZKALNYM 
W LATACH 1918–1939

Proces kształtowania przestrzeni o charakterze mieszkalnym w Łodzi II Rzeczypospolitej stymulowały, poza 
uwarunkowaniami lokalnymi, czynniki o zasięgu krajowym i europejskim.

Międzywojenna Łódź, podniesiona w lutym 1920 roku do rangi miasta wojewódzkiego, była zgodnie z wy-
nikami powszechnego spisu ludności z 1921 roku ośrodkiem przeludnionym o średniej gęstości zaludnienia 
około 4 osoby na izbę w lokalach jednoizbowych, które stanowiły 60% ogólnej liczby mieszkań. Trudną sytuację 
pogarszał dodatkowo znaczny napływ ludności wiejskiej. Władze miasta były bezradne wobec deficytu środ-
ków finansowych na budownictwo mieszkaniowe. Awans administracyjny Łodzi stwarzał potrzebę zapewnie-
nia odpowiedniej liczby mieszkań dla nowej grupy społecznej – urzędników państwowych oraz wzrastającej 
liczby urzędników magistrackich. Utworzenie garnizonu łódzkiego wiązało się z koniecznością budowy bazy 
mieszkalnej dla funkcjonariuszy wojskowych. Erygowanie diecezji łódzkiej wymagało wzniesienia obiektów 
mieszkalnych dla księży sprawujących funkcje w hierarchii kościelnej. Jednocześnie prężnie rozwijającej się 
w Łodzi akcji budowy szkół, związanej z realizacją ustawowego obowiązku powszechnego nauczania, musia-
ło towarzyszyć tworzenie lokali mieszkalnych dla nauczycieli.

Podstawowe znaczenie o zasięgu ogólnokrajowym w procesie kształtowania przestrzeni mieszkalnej mia-
ły obowiązujące wówczas akty prawne i rozporządzenia wykonawcze. Ustawa o ochronie praw lokatorów, 
wprowadzona przez rząd Jędrzeja Moraczewskiego, a ogłoszona w 1919 roku przez Ignacego Paderewskie-
go, hamowała wprawdzie swobodę dowolnego podnoszenia czynszów w istniejących domach, ale wywołała 
równocześnie niechęć prywatnych inwestorów do angażowania się w budownictwo mieszkaniowe w obawie 
o rozszerzenie jej na nowe obiekty. Pojawiały się także następne akty prawne dotyczące państwowego fundu-
szu mieszkaniowego, a obejmujące:

� Ustawę o budowie mieszkań dla urzędników państwowych z 1919 roku,
� Ustawę o odstąpieniu gruntów państwowych spółdzielniom mieszkaniowym z 1921 roku,
� Ustawę o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju z 1925 roku,
� Ustawę o rozbudowie miast z 1922 roku oraz z 1925 roku1.

Szczególnie ostatni z wymienionych aktów prawnych przewidujący środki dla umożliwienia wprowadze-
nia go w życie, przez przyznanie kredytów państwowych i przekazujący władzę wykonawczą Komitetowi 
Rozbudowy, jako urzędowi miejskiemu, podległemu Magistratowi pozwolił samorządom miejskim podjąć  
 w szerszym zakresie walkę z deficytem mieszkaniowym2. Prywatne budownictwo mieszkaniowe uległo nato-
miast znacznemu ożywieniu w latach 30. XX wieku dzięki ustawie z 1933 roku, przewidującej m.in. zwolnienie 
inwestorów z podatku od dochodów z czynszów na 15 lat w nowo wybudowanych domach. Wraz z obowiązu-
jącym od 1927 roku zakazem wywozu dewiz za granicę przyczyniła się ona do powstania luksusowych obiek-
tów mieszkalnych, zwanych popularnie dolarowymi3.

Procesowi kształtowania przestrzeni o charakterze mieszkalnym w II Rzeczypospolitej towarzyszyły istot-
ne zjawiska rozgrywające się równocześnie na arenie europejskiej. W wyniku rozpoczętej w latach 20. XX 
wieku walki z deficytem mieszkaniowym prowadzonej przez postępowych przedstawicieli władzy, działaczy 
społecznych oraz środowiska twórcze Europy do Polski zaczęły przenikać hasła europejskiego ruchu reformy 
mieszkaniowej, propagowane w postaci ustaleń i wytycznych kolejnych międzynarodowych kongresów CIAM 
(fr. Congrès International d’Architecture Moderne, pol. Międzynarodowy Kongres Architektury Nowoczesnej) 
począwszy od zjazdu w La Sarraz w 1928 roku, poprzez II Międzynarodowy Kongres Architektury Nowocze-
snej we Frankfurcie nad Menem w 1929 roku, po IV Międzynarodowy Kongres Architektury Nowoczesnej na 
S/S „Patris II” w Atenach w 1933 roku4.

1 J. Minorski, Polska nowatorska myśl architektoniczna w latach 1918–1939, Warszawa 1970, s.11.
2 Budownictwo mieszkaniowe Magistratu miasta stołecznego Warszawy 1924–1928, oprac. J. Włodarkiewiczowa, Warszawa 1928, s. 4.
3 J. Strzałkowski, Architekci i budowniczowie w Łodzi do 1944 roku, Łódź 1997, s. 38.
4 H. Syrkus, Ku idei osiedla społecznego 1925–1975, Warszawa 1976, s. 45 nn.
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Również polska awangarda architektoniczna czynnie uczestniczyła w tej walce. W procesie wyzwalania 
się architektów polskich z kręgu form tradycyjnych wielką rolę odegrały nowatorskie prądy architektury eu-
ropejskiej: koncepcje Le Corbusiera, doświadczenia niemieckie, holenderskie i radzieckie. W ich popularyza-
cji na terenie Polski szczególny udział miały publikacje «Bloku», którego pierwszy numer ukazał się w 1924 
roku, a następnie «Praesensu». W zakresie budownictwa osiedlowego największe znaczenie miały hasła do-
tyczące przemysłowej, masowej produkcji mieszkań, wiążącej się równocześnie z ich standaryzacją, a co za 
tym idzie maksymalnym uproszczeniem formy. Oznaczało to zerwanie z indywidualizmem poszczególnych 
domów na rzecz komponowania całych zespołów5.

Zorganizowana w lutym 1926 roku w Warszawie I Międzynarodowa Wystawa Architektury Nowoczesnej 
stała się przyczynkiem do tworzenia polskiej teorii społecznego mieszkalnictwa i poszukiwania dróg jej prak-
tycznej realizacji na podstawie doświadczeń międzynarodowej czołówki architektów6.

Znaczny udział w zakresie mieszkalnictwa miały działania samorządu Łodzi II Rzeczypospolitej. Wraz  
z odrodzeniem państwowości polskiej nastąpiło wyzwolenie sił społecznych, które znalazły pole do działania 
w instytucjach samorządowych. Jednym z głównych zadań służb państwowych oraz samorządowych była 
walka z deficytem mieszkaniowym. Problem mieszkaniowy przestał być tylko teoretycznym zagadnieniem 
rozpatrywanym przez higienistów i działaczy społecznych: Akcję budowy tanich mieszkań, zakrojoną na sto-
sunkowo dużą skalę, prowadziły w okresie międzywojennym władze miejskie Łodzi7.

Poza staraniami samorządu Łodzi II Rzeczypospolitej, dosyć duże znaczenie dla poprawy sytuacji miesz-
kaniowej w mieście miała działalność Funduszu Kwaterunku Wojskowego (FKW), Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych (ZUS) i Towarzystwa Osiedli Robotniczych (TOR).

W lipcu 1927 roku ruszyła działalność budowlana FKW. Jedną z pierwszych i głównych czynności Zarządu 
FKW było ustalenie typu mieszkania oficerskiego i podoficerskiego, jak również określenie warunków tech-
nicznych budowy. Postanowiono budować ekonomicznie, według racjonalnych zasad techniki i kalkulacji, 
zwracając uwagę na warunki oświetlenia i nasłonecznienia, wyposażając obiekty w instalacje wodno-kana-
lizacyjną, elektryczną, w miarę możliwości gazową, grzewczą piecową lub system centralnego ogrzewania 
(c.o.), pralnie i łazienki, uwzględniając w równej mierze potrzeby mieszkaniowe podoficerów i oficerów. Usta-
lono jako przeciętny typ mieszkania dla oficera zawodowego z rodziną – trzy pokoje z kuchnią, dla podoficera 
z rodziną – dwa pokoje z kuchnią, względnie pokój z kuchnią mieszkalną8. Praktyka potwierdziła, iż normy 
mieszkań trzy- i czteroizbowych okazały się odpowiednie dla warunków życiowych zarówno oficera, jak i pod-
oficera niemającego licznej rodziny.

W 1929 roku Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej postanowiło przeznaczyć rezerwy finansowe ZUS-u 
na akcję budowy małych mieszkań. W celu poprawy finansów zakłady mogły zaciągać pożyczki z Państwo-
wego Funduszu Rozbudowy Miast. Akcja miała dostarczyć dużą liczbę lokali mieszkalnych o czynszach do-
stosowanych do możliwości płatniczych robotników i nisko uposażonej inteligencji. Na podstawie uchwały 
Rady Ministrów Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej utworzyło w lutym 1930 roku komisję budowlaną, 
która do wykonania tego zadania powołała Biuro Projektów ZUS z siedzibą w Warszawie, jego zorganizo-
wanie powierzono profesorowi Rudolfowi Świerczyńskiemu. W skład biura weszli następujący architekci: 
Stanisław Brukalski, Bohdan Lachert, Jan Kukulski, Jan Najman, Dymitr Olański, Roman Piotrowski i Józef 
Szanajca. Większość wymienionych twórców to awangarda skupiona najpierw w grupie Praesens, a na po-
czątku lat 30. XX wieku w Spółdzielni Pracy Praesens9. Akcja budowlana uzyskała formę prawną w kwietniu 
1930 roku dzięki powstaniu Stowarzyszenia Budowlano-Mieszkaniowego ZUS. Podjęte przez stowarzysze-
nie ustalenia, pokrywające się z awangardowym programem architektoniczno-urbanistycznym propago-
wanym przez Praesens, dotyczyły:

5 K. K. Pawłowski, Osiedle, miasto, region, kraj, w: Awangarda Polska. Urbanistyka-Architektura, Paryż – Warszawa 1981, s. 38.
6 I Międzynarodowej Wystawie Architektury Nowoczesnej został poświęcony cały zeszyt „Bloku”, R. 1926, nr 11; patrz także: O. Czerner, W poszuki-
waniu nowej treści i formy, w: Awangarda…, op.cit., s. 64–99; patrz również: J. Olenderek, Architekci realizujący w Łodzi hasła europejskiego ruchu 
reformy mieszkaniowej w okresie II Rzeczypospolitej, w: KAiU, R. 1990, z. 3–4, s. 197–205.
7 W. Ostrowski, Urbanistyka współczesna, Warszawa 1975, s. 88.
8 Patrz: Domy mieszkalne Funduszu Kwaterunku Wojskowego – Sprawozdanie 1927–1930, Warszawa 1930. Wielkość wszystkich pomieszczeń 
określało rozporządzenie Rady Ministrów z 29 sierpnia 1927 roku, Dz. U. Nr 81/27, mieszkanie dla podoficera niższego (kaprala, plutonowego) miało 
składać się z pokoju i kuchni o pow. 30 m2; mieszkanie starszego podoficera – z 2 pokojów i kuchni o pow. 50 m2; mieszkanie młodszych oficerów 
żonatych do kapitana włącznie – z 3 pokojów, łazienki i kuchni o łącznej pow. 90 m2; podpułkownik i major mieli prawo do otrzymania mieszkania 
złożonego z 4 pokojów, kuchni i łazienki o pow. 120 m2. Ze względów oszczędnościowych i z powodu olbrzymiego braku mieszkań postanowiono 
budować najmniejszy wg wyżej wymienionych norm typ mieszkań, a mianowicie dla oficerów 3 pokoje z kuchnią, łazienką,  wyjątkowo zbudowano 
po kilka mieszkań 4-pokojowych z kuchnią i łazienką w większych garnizonach. Dla podoficerów budowano mieszkania złożone z pokoju z kuchnią, 
względnie z 2 pokojów z kuchnią i w.c. Łazienki wspólne dla podoficerów lokowano w piwnicy lub na poddaszu. Zarówno domy oficerskie, jak  
i podoficerskie posiadały wspólne pralnie. W kilku domach zainstalowano pralnie mechaniczne, suszarnie i magiel.
9 R. Piotrowski, M. Ponikiewski, Z. Sadowski, Akcja budowlano-mieszkaniowa Zakładów Ubezpieczeń Społecznych w latach 1930–1933, Warszawa 
1934, s. 3 nn.
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� wyboru terenu pod zabudowę, który miał być tani, zwarty, zdrowy, w miarę możliwości uzbrojony  
       i dogodnie skomunikowany z resztą miasta, 
� typologii i sposobu kształtowania zabudowy w postaci bloków wielopiętrowych, wielomieszkaniowych,  
       w układzie «luźnym», 
� struktury podstawowej jednostki mieszkalnej z zastosowaniem podziału na mieszkania robotnicze 
  i urzędnicze różniące się standardem strefy sanitarno-gospodarczej, w lokalu robotniczym obejmo 
  wała ona ubikację oraz wnękę lub aneks kuchenny, natomiast w urzędniczym wprowadzono łazienkę  
  i całkowicie wydzieloną kuchnię,
� normalizacji jednostki mieszkalnej, przy czym pierwotnie ustalony normatyw powierzchni użytkowej  
  od min. 24 m² do max. 85 m² obniżono z czasem do odpowiednio 21,5 m² i 75 m²,
� wyposażenia lokalu mieszkalnego w węglowy trzon kuchenny, zlew, szafkę wentylowaną i piece  
  grzewcze,
� programu urządzeń ogólnych obejmującego jedynie wspólne kąpieliska i pralnie10.

W wyniku starań Polskiego Towarzystwa Reformy Mieszkaniowej, powołano do życia (29 marca 1934 roku) 
TOR – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zadaniem Spółki jest budowa domów i osiedli dla osób nie-
zamożnych, sprzedaż i eksploatacja domów na warunkach odpowiadających zdolności płatniczej szerokich 
warstw pracujących. Spółka buduje domy najtańsze o mieszkaniach pierwszej potrzeby, tzn. w domach blo-
kowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 36 m2, a w domach jednorodzinnych o powierzchni użytko-
wej nie większej niż 42 m2. W wykonaniu tych zadań Spółka urządza i sprzedaje zabudowane działki, buduje 
domy na sprzedaż i do wynajmu, pobudza, kieruje oraz kontroluje i wspiera inicjatywę lokalną w budowie 
domów i osiedli. Spółka stosuje zasady normalizacji i standardu w celu obniżenia kosztów budowy11.

PROPOZYCJE KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI
O CHARAKTERZE MIESZKALNYM ZAWARTE 
W OPRACOWANIACH KONKURSOWYCH

Na mocy ustawy o rozbudowie miast Zarząd Miasta Łodzi złożony z członków partii lewicowych, któ-
re rok wcześniej wygrały wybory komunalne, z prezydentem Bronisławem Ziemięckim na czele podjął  

w 1928 roku uchwałę o budowie dwóch wielkich kolonii mieszkalnych. Pogarszające się ustawicznie warun-
ki mieszkaniowe szerokich rzesz ludności zmusiły wreszcie samorząd do postawienia na porządku dziennym 
doniosłego problemu walki z głodem mieszkaniowym. Uczyniły to władze samorządowe trzeciej z rzędu ka-
dencji, deklarując już przy objęciu steru rządów miejskich, że walkę z głodem mieszkaniowym uważają za 
jedno z najpilniejszych i najważniejszych zadań, jakie ma samorząd do spełnienia. Rozumiejąc doskonale, 
że tylko budowa nowych domów może złagodzić panującą nędzę mieszkaniową, a z drugiej strony obser-
wując nikłe wyniki prywatnego ruchu budowlanego, władze miejskie postanowiły ująć sprawę budowy do-
mów dla ludności niezamożnej we własne ręce. Akcji postanowiono nadać szerokie rozmiary, tak aby uczynić  
z niej środek nie tylko indywidualnej, ale i ogólnej poprawy warunków mieszkaniowych w mieście12. Ogło-
szono konkurs na projekty obu kolonii. Jedną z nich zamierzano zlokalizować w południowej części miasta,  
w dzielnicy Nowe Rokicie, na miejskich terenach pocegielnianych o wielkości 13 ha. Dla drugiej ob-
rano teren o wielkości 15 ha, położony w zachodniej części miasta, w dzielnicy Polesie Konstan-
tynowskie, w bezpośrednim sąsiedztwie parku Ludowego (obecnie park im. Józefa Piłsudskiego). 
Warunki konkursu zalecały zabudowę 25–30% terenu w granicach linii regulacyjnych głównych ulic, ne-
gowały stosowanie obudowanych, zamkniętych podwórzy, sugerując odsunięcie budynków od otaczają-
cych arterii komunikacyjnych o min. 8 m. Za podstawową jednostkę przestrzenną należało przyjąć budynek 
czterokondygnacyjny, podpiwniczony, w którym wysokość pomieszczeń mieszkalnych wynosiłaby 3,20 m,  
a poddaszy – 1,20 m. Należało zastosować dachy płaskie, kryte papą. Przewidywano normalizację poszcze-
gólnych elementów budowy. Wychodząc z założenia, że sprawa mieszkaniowa powinna być rozwiązana  

10 Sz. Syrkus, Tempo architektury, „Praesens”, R. 1930, nr 2, s. 5–9; R. Piotrowski, Przyczynek do sprawy mieszkaniowej w Polsce, ibidem, s. 79–80.
11 J. Strzelecki, Co to jest T.O.R., „Dom”, R. 1934, nr 3/4.
12 E. Rosset, Samorząd łódzki w walce z głodem mieszkaniowym, Łódź 1930, s. 20.
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w duchu postępu społecznego, władze miejskie nie uzna-
ły za możliwe utrzymać panujący dotychczas w Łodzi,  
a tak niezdrowy typ mieszkania jednoizbowego. Idąc za 
przykładem miast Zachodu, a przede wszystkim Wied-
nia, samorząd łódzki postanowił budować mieszkania 
kilkupokojowe, zaopatrzone w odpowiednie urządzenia 
higieniczne. W wyniku rozważań na ten temat ustalono 
następujący typ mieszkania robotniczego: mieszkanie 
dwuizbowe z kuchnią, korytarzem, łazienką i wygódką13. 
W związku z powyższym sugerowana w warunkach kon-
kursu struktura mieszkań przedstawiała się następująco:

� około 15% ogólnej liczby winny stanowić miesz- 
 kania   jednopokojwe  z małą mieszkalną kuch- 
 nią, w.c. i ewentualnie spiżarką, o powierzchni  
 użytkowej około 30 m²,
� około 75% – mieszkania dwupokojowe z takim 
 samym wyposażeniem, o powierzchni użytko- 
 wej około 45 m²,
� około 10% – mieszkania trzypokojowe z analo- 
 gicznym standardem strefy gospodarczo-sani 
 tarnej, o powierzchni użytkowej około 60 m².

Należało zapewnić poprzeczne przewietrzanie miesz-
kań. Zalecano zaprojektowanie w każdym kompleksie 
zabudowań lub w każdym domu w suterenach natrysków 
kabinowych i kilku wanien dla osób starszych i chorych, 
a na strychu pralni, co najmniej jednej na dwadzieścia 
mieszkań. Oprócz domów mieszkalnych w osiedlach 
miały się znaleźć: wieża ciśnień, ochronka, stacja opieki 
nad matką i niemowlęciem, kilka pomieszczeń biuro-
wych, handlowych dla kooperatyw i sala konferencyj-
na dla zebrań oraz ewentualnie inne pomieszczenia14. 
Ten kompleksowo przemyślany program konkursu był 
na ówczesne czasy postępowy zarówno pod względem 
urbanistyczno-architektonicznym, jak i społecznym. Sąd 
konkursowy, w którym obok przedstawicieli władz mia-
sta zasiedli profesorowie Politechniki Warszawskiej – 
Władysław Michalski i Rudolf Świerczyński, oraz łódzcy 
architekci – Józef Kaban i Dawid Lande, na posiedzeniu 
odbywającym się 31 marca–2 kwietnia 1928 roku z 44 
złożonych prac, nagrodził następujące:

 
� W zakresie projektów na kolonię w dzielnicy 
  Polesie Konstantynowskie:

I nagroda – Stefan Monasterski i Remigiusz Ostoja-
-Chodkowski z Warszawy,
II nagroda – Jan Łukasik i Miruta Słońska z Warszawy,
III nagroda – Witold Szereszewski z Łodzi i Jerzy Berliner 
z Warszawy.

13 Ibidem, s. 24.
14 Konkurs na kolonie mieszkalne na Polesiu Konstantynowskim i Nowym 
Rokiciu w Łodzi, w: AiB, R. 1928, z. 1, s.121 nn.
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I NAGRODA

II NAGRODA

III NAGRODA

KONKURS NA KOLONIĘ MIESZKALNĄ 
NA POLESIU KONSTANTYNOWSKIM W ŁODZI 

Z 1928 ROKU
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Konkurs ten odegrał w rozwoju urbanistyki polskiej dużą rolę, ponieważ starły się tu ostro dwie koncepcje 
przestrzennego kształtowania osiedli: tradycyjna, operująca w zasadzie blokami obudowanymi obrzeżnie, 
oraz w owym czasie nowatorska – zapewniająca dzięki zastosowaniu zabudowy linijkowej prawidłowe na-
słonecznienie mieszkań, przewietrzanie dziedzińców i sytuowanie budynków przy ulicach pieszych15. Projekt 
wyróżniony pierwszą nagrodą w kategorii kolonii na Polesiu Konstantynowskim miał charakter tradycyjny. 
Operując osią symetrii północ-zachód – południe-wschód, zamkniętą budynkiem użyteczności publicznej, 
oraz osiami poprzecznymi, dzielił całość zabudowy na skomponowane symetrycznie podzespoły – bloki.

Drugą nagrodę przyznano pracy nieposługującej się tak jednoznacznie osią symetrii, w której przeważało 
racjonalne usytuowanie domów w kierunku północ-południe, a wytworzone prostokątne podwórka miały do-
godniejszy kształt do użytkowania od „wycinankowo-zdobniczych” dziedzińców zaproponowanych przez lau-
reatów pierwszej nagrody i zapewniały dobre przewietrzanie bloków. Ładne akcenty przestrzenno-architek-
toniczne uzyskano dzięki umiejętnemu usytuowaniu budynków użyteczności publicznej. Komisja sędziowska 
zarzucała natomiast autorom częściowe zastosowanie bardzo długich bloków (160 m), co sprawiało wrażenie 
monotonii, pewne zastrzeżenia budziły również rozwiązania poszczególnych typów mieszkań. Laureaci trze-
ciej nagrody najkonsekwentniej zapewnili większości mieszkań korzystną orientację. Tendencja do układu 
północ-południe jeszcze silniej wystąpiła w projekcie wyróżnionym pierwszą nagrodą w kategorii kolonii na 

15 W. Ostrowski, Urbanistyka…, op.cit., s.22.

KONKURS NA KOLONIĘ MIESZKALNĄ NA NOWYM ROKICIU W ŁODZI Z 1928 ROKU

I NAGRODA II NAGRODA III NAGRODA

� W zakresie projektów na kolonię w dzielnicy Nowe Rokicie:

I nagroda – Romuald Gutt i Józef Jankowski z Warszawy,
II nagroda – Wacław Weker i Juliusz Żórawski z Warszawy,
III nagroda – Jadwiga Dobrzyńska i Zygmunt Łoboda z Warszawy.
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Nowym Rokiciu, w którym autorzy bezkompromisowo zastosowali „linijki” o orientacji północ-południe, stwa-
rzając niestety tym samym wrażenie koszarowości i monotonii zabudowy.

Po ogłoszeniu wyników konkursu magistrat, opierając się na orzeczeniu sądu konkursowego, który stwier-
dził, że żaden z projektów nie może być zrealizowany bez wprowadzenia zmian, zlecił wykonanie dokumen-
tacji kolonii na Polesiu Konstantynowskim (miała być wzniesiona w pierwszej kolejności), laureatom drugiej  
i trzeciej nagrody. Nowo opracowany projekt, efekt współpracy czteroosobowego kolektywu, zaprezentowano 
obok projektów Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Żoliborzu (autorzy: Barbara i Stanisław Brukal-
scy, Bruno Zaborowski) i Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (autorzy: Romuald Gutt i Józef Jankowski, Adam 
Paprocki i Juliusz Żakowski) na wystawie towarzyszącej obradom II Międzynarodowego Kongresu Architek-
tury Nowoczesnej we Frankfurcie nad Menem (24–26 października 1929 roku), a następnie na warszawskiej 
wystawie Mieszkanie najmniejsze (1–21 marca 1930 roku)16. Projekty rzutów trzech rodzajów mieszkań zasto-
sowanych w tym osiedlu były reprodukowane w pokongresowej publikacji Die Wohnung für das Existenzmini-
mum (Mieszkanie spełniające minimalne standardy egzystencji), wydanej w 1933 roku w Stuttgarcie.

DOKONANIA W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA
PRZESTRZENI O CHARAKTERZE MIESZKALNYM
W ŁODZI II RZECZYPOSPOLITEJ

Przed przystąpieniem do realizacji planu budowy kolonii na Polesiu Konstantynowskim (docelowo 11 tys. 
izb) władze miejskie dokładnie rozważały problem jej sfinansowania. Występując ze śmiałym programem 

budowy mieszkań tzw. społecznie najpotrzebniejszych, wzorowano się na Wiedniu, gdzie od 1923 roku so-
cjaldemokraci prowadzili taką akcję na dużą skalę. Wiedeń jednak miał obok statusu miasta, status jednego  
z państw – ogniw federacji składających się na państwo związkowe, a zatem mógł ustalać podatki i czerpać 
środki na budownictwo mieszkaniowe. Nowa architektura mieszkaniowa ówczesnego Wiednia była rezulta-
tem olbrzymiej akcji socjalistycznego magistratu, o rozmiarach której świadczą liczby – w latach 1923–1927 
wybudowano 30 tys. mieszkań17. Łódź była zależna od władz centralnych, które zwlekały ze zgodą na uchwa-
loną przez władze miejskie pożyczkę amerykańską, aż kryzys gospodarczy przekreślił możliwość jej uzyska-
nia. Przy uwzględnieniu trudności finansowych tym bardziej należy docenić wysiłek władz samorządowych, 
które w połowie lipca 1928 roku rozpoczęły budowę kolonii na Polesiu Konstantynowskim. Przy realizacji in-
westycji, przeprowadzonej w dwóch etapach i trwającej do 1933 roku, zatrudniono ponad 2 tys. robotników, 
zmniejszając tym samym bezrobocie. Przedsięwzięcie nie zostało wprawdzie doprowadzone do końca, ale 
zarówno jego historia, jak i efekty przestrzenne wybudowanej części osiedla, liczącej około 3 tys. izb, stanowią 
znamienną kartę w walce o mieszkanie tzw. społecznie najpotrzebniejsze, nie tylko na arenie krajowej, ale  
i europejskiej.

Kłopoty finansowe uniemożliwiły natomiast całkowicie budowę kolonii na Nowym Rokiciu. Laureatom 
pierwszej nagrody, architektom Romualdowi Guttowi i Józefowi Jankowskiemu powierzono wprawdzie spo-
rządzenie planów policyjno-budowlanych, ale zadłużenie miasta spowodowane realizacją kolonii na Polesiu 
Konstantynowskim oraz prowadzoną równocześnie budową osiedla na Karolewie doprowadziło do ustano-
wienia w 1933 roku zarządu komisarycznego i utraty możliwości prowadzenia przez magistrat inwestycji ko-
munalnych w zakresie kształtowania przestrzeni i obiektów o charakterze mieszkalnym18.

Oprócz samorządu Łodzi II Rzeczypospolitej działania dotyczące budowy mieszkań prowadziły również 
FKW, ZUS i TOR wznoszące w okresie międzywojennym kolonie, osiedla i zespoły zabudowy.

W myśl Ustawy o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju władze państwowe miały obowiązek przekaza-
nia FKW gruntów pod budowę. W pierwszej kolejności inwestycjami objęto garnizony położone w wojewódz-
twach wschodnich. W miastach, w których nie było odpowiednich (znajdujących się w pobliżu koszar lub  
w śródmieściu) gruntów państwowych, zwracano się do władz samorządowych o bezpłatne oddanie działek 
pod budowę. Tą drogą uzyskano place w Bydgoszczy, Brodnicy, Samborze, Płocku i Stryju. W kilku garnizo-
nach w Bielsku, Częstochowie i Łodzi zakupiono place budowlane, ponieważ ani skarb państwa, ani miasta 
nie dysponowały gruntami spełniającymi warunki przewidziane w planach. Zarząd FKW przyjął zasadę, że 

16 I. Wisłocka, Awangardowa architektura polska 1918–1939, Warszawa 1969, s. 157.
17 S. Marzyński, Działalność budowlana gminy miasta Wiednia, AiB, R. 1929, z. 9, s. 337.
18 Samorząd miasta Łodzi, Łódź 1933, s. 25–27.
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wszystkie domy mają być wykonane z materiałów trwałych i tradycyjnych, bowiem fundusz nie jest instytucją 
powołaną do eksperymentowania. W celu ustalenia najlepszego typu domu mieszkalnego fundusz ogłosił 
w 1928 roku kilka otwartych konkursów. Do sądów konkursowych należeli m.in.: profesorowie Czesław Przy-
bylski i Rudolf Świerczyński oraz architekci Czesław Kudelski i Kazimierz Tołłoczko. Jednym z najczęściej 
nagradzanych był zespół architektów Bohdan Lachert, Józef Szanajca i Wilhelm Winkler z Warszawy, które-
go nowatorskie koncepcje projektowe stanowiły cenny wkład w proces kształtowania przestrzeni i obiektów  
o charakterze mieszkalnym w II Rzeczypospolitej. Niemniej architektura znacznej części domów mieszkalnych 
zrealizowanych przez FKW pozostała utrzymana w duchu tradycjonalizmu. Wzniesione w Łodzi dwa zespoły 
zabudowy mieszkaniowej dla oficerów i podoficerów nie pochodzą niestety z konkursów i stanowią znakomity 
przykład ścierania się w latach 20. XX wieku poglądów w tym zakresie (tradycjonalizm czy nowatorstwo?)19.

Stowarzyszenie Budowlano-Mieszkaniowe ZUS ustaliło, że działalność budowlaną należy podjąć w ośrod-
kach o najtrudniejszej sytuacji mieszkaniowej. Były to: Łódź, Zagłębie Węglowe, Górny Śląsk, Warszawa, 
Lwów, Kraków i Poznań. W następnej kolejności przewidziano: Częstochowę, Zagłębie Naftowe, Białystok  
i Lublin. Budowę osiedla ZUS w Łodzi prowadzono w latach 1930–1932, a więc równocześnie z analogiczną 
akcją na Żoliborzu w Warszawie20. Zgodnie z ogólnokrajowymi wytycznymi zastosowano podział na lokale ro-
botnicze i urzędnicze, tworzące odpowiednie typy segmentów i domów. W zależności od wielkości powierzch-
ni mieszkalnej w obu grupach znajdują się po trzy kategorie mieszkań. Najliczniejsze są lokale dwupokojowe, 
które podobnie jak w kolonii magistrackiej na Polesiu Konstantynowskim uznano za tzw. społecznie najpo-
trzebniejsze. Wszystkie mieszkania powyżej parteru, nawet najmniejsze, posiadają balkon, są prawidłowo na-
słonecznione i w większości przewietrzane. Strukturą pozostają zbliżone do wariantów zastosowanych przez 
Stanisława Brukalskiego i Józefa Szanajcę w budynkach „Warszawa 1” i „Warszawa 2”. Przedstawiają zatem 
opracowanie racjonalne w sensie optymalnego rozwiązania problemu: dana powierzchnia dla maksimum 
funkcji życiowych rodziny o określonym modelu bycia21. Przy czym, podobnie jak w Warszawie, życie zrewido-
wało początkowe założenia, rozgraniczenie mieszkań dla dwóch kategorii lokatorów – robotników i urzędni-
ków – okazało się niemożliwe. Dla większości pracowników fizycznych najskromniejsze, najwnikliwiej zapro-
jektowane i oszczędnie wykonane mieszkania były niedostępne. Mało zarabiający robotnicy nie byli w stanie 
złożyć wymaganej kaucji i opłacać komorne. W tzw. domach robotniczych w większości mieszkali pracownicy 
umysłowi. Wspomniane rozgraniczenie na lokale robotnicze i urzędnicze spowodowało niedogodności eks-
ploatacyjne, których zdołano uniknąć w kolonii mieszkalnej na Polesiu Konstantynowskim, gdzie wszystkie 
mieszkania, poza najmniejszymi (bez łazienki), otrzymały jednakowy standard sanitarno-gospodarczy. Pod 
względem elastyczności przystosowania do wymagań zmieniającego się użytkownika były racjonalniejsze. 
Również z punktu widzenia podstawowego założenia polskiej teorii i praktyki funkcjonalizmu, traktującego 
mieszkanie jako fragment przestrzeni społecznej, osiedle magistrackie miało pełnić, przynajmniej w począt-
kowych założeniach, dzięki wielu obiektom i urządzeniom ogólnym, funkcje wychowawcze. Mimo że przy 
budowie łódzkiego osiedla ZUS nie uwzględniono tego założenia, nie odbiegało od innych tego typu realizacji 
w kraju. Należy jednak przyznać, że w zakresie dostarczenia mieszkań tzw. społecznie najpotrzebniejszych, 
dorobek działalności Stowarzyszenia Budowlano-Mieszkaniowego ZUS w Łodzi był znaczący. We wszystkich 
miastach objętych akcją budowlaną stowarzyszenia, do jego likwidacji w 1933 roku, powstało w sumie 4321 
mieszkań, z czego w Warszawie wybudowano 931, a w Łodzi – 514, w tym 342 najbardziej pożądane lokale 
dwupokojowe22. Mimo niezrealizowania zespołu w całości, przestrzeń osiedla stała się, obok kolonii na Pole-
siu Konstantynowskim, największym jednorodnym elementem pejzażu architektonicznego miasta w kategorii 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Właściwą akcję TOR na obszarze Łodzi poprzedzała korespondencja ówczesnego wojewody sterowana 
przez magistrat i Komitet Rozbudowy Miasta ze Spółką Akcyjną Towarzystwa Budowy Osiedli w Gdyni. Świad-
czyła ona o dojrzałym podejściu samorządu miasta do problemu skoordynowania budownictwa drobnego  
o charakterze społecznym, poprzez szukanie zinstytucjonalizowanych form działalności budowlanej, jeszcze 
przed ukonstytuowaniem się TOR w marcu 1934 roku. W piśmie Komisarza Rządowego do wojewody, ze stycz-
nia 1934 roku, przedstawiono propozycję objęcia publiczną akcją budowlaną, na wzór Towarzystwa Budowy 
Osiedli (TBO) w Gdyni, jednego z terenów położonych w północnej części miasta, poza jego granicami ad-
ministracyjnymi, obejmujących Marysin III lub rejon Łagiewnik, na który składały się Łagiewniki Miejskie, Ła-
giewniki Juliusza Heinzla oraz Łagiewniki Wolfa Grossmana. Ostatecznie wybrano Marysin III położony bliżej 
centrum (4,3 km) w porównaniu z Łagiewnikami (8,3 km), obejmującymi duże działki leśne, nieodpowiadające 
celom inwestycji. W uzasadnieniu podano: Sporządzony dla Marysina plan zabudowy ze stycznia 1934 roku, 

19 Por.: Domy mieszkalne Funduszu…, op.cit.
20 Akcję mieszkaniową ZUS na terenie Warszawy omawia szczegółowo Łukasz Heyman w publikacji Nowy Żoliborz 1918–1939, Wrocław 1976,  
s. 135 nn.
21 Ł. Heyman, Nowy Żoliborz…, op.cit., s. 155.
22 R. Piotrowski, M. Ponikiewski, Z. Sadowski, Akcja budowlano-mieszkaniowa…, op.cit., s. 133.
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o powierzchni 13,3 ha, po odtrąceniu placów, ulic, zieleńców i budynków użyteczności publicznej, pozwoli  
po rozparcelowaniu na utworzenie około 160 działek budowlanych o przeciętnych powierzchniach 600 m2  
i 1200 m² każda (po połowie). Z końcem 1933 roku wytyczono ulice i w związku z budową szosy do Łagiewnik 
przystąpiono do robót ziemnych, które wiosną będą kontynuowane (zabrukowanie, ułożenie krawężników  
i chodników)23. W związku z tym Zarząd Miejski rozpoczynając w czerwcu 1934 roku współpracę z TOR, legi-
tymował się konkretnymi osiągnięciami, które pozwoliły określić zasady współdziałania Biura Planu Regio-
nalnego miasta Łodzi ze spółką przy budowie osiedla robotniczego na terenach miejskich Marysin III, a na-
stępnie w rejonie Łódź Stoki. Zgodnie z kryteriami przyjętymi w uchwale Komitetu Ekonomicznego Ministrów 
oba łódzkie osiedla przedstawiają typ zabudowy jednorodzinnej, realizowanej w celu sprzedaży, natomiast 
ze względu na warunki finansowania mieszczą się w kategorii osiedli budowanych przez TOR we własnym 
zakresie. Udział Łodzi w działalności budowlanej TOR ilustruje zestawienie liczby domów jednorodzinnych 
przeznaczonych do sprzedaży, wzniesionych w latach 1934–193724.

Tabela 1.  Zestawienie liczby domów jednorodzinnych przeznaczonych do sprzedaży, wzniesionych przez 
       TOR w latach 1934–1937.

ROK BUDOWY LWÓW
Sygniówka

LUBLIN
Czechów

ŁÓDŹ
Marysin III

ŁÓDŹ
Stoki

RAZEM

1934 20 39 50 – 109
1935 – – 116 – 116
1936 – – 46 206 252
RAZEM 20 39 212 206 477

Jak wynika z zestawienia, akcja TOR obejmująca w 1934 roku trzy miejscowości, została ograniczona  
w następnych latach jedynie do Łodzi. W ciągu trzyletniej działalności wzniesiono w mieście 418 domów jed-
norodzinnych w dwóch osiedlach – 212 w ramach trzech serii na Marysinie III oraz 206 – na Stokach. Sprze-
daż domów na Marysinie wzniesionych w pierwszej serii odbyła się, podobnie jak we Lwowie, w krótkim 
czasie po ich wybudowaniu. Do końca 1938 roku natomiast ze 116 domów drugiej serii sprzedano 104, z 46 
trzeciej serii – 45, a z 206 domów na Stokach – zaledwie 18. TOR dążyło do tego, aby wkład własny nabywców 
był jak najmniejszy. Kolejne zestawienie przedstawia wielkość cen sprzedaży domów, wysokość kredytu hipo-
tecznego, wkład własny nabywcy i jego obciążenia miesięczne w złotych25.

Tabela 2.  Zestawienie wielkości cen sprzedaży domów TOR, wysokości kredytu hipotecznego, wkładu  
         własnego nabywcy i jego obciążeń miesięcznych w złotych.

WYSZCZEGÓLNIENIE LWÓW
Sygniówka

LUBLIN
Czechów

ŁÓDŹ Marysin III
I seria     II seria    III seria

ŁÓDŹ
Stoki

1. CENA SPRZEDAŻY 7286 7118 7475     5800–6200     7210 7170

a. kredyt budowlany 5000 5000 6100        5000           5800 6100

b. kredyt terenowy 843 1196 –               –                  – –

c. wkład własny nabywcy 1286 922 1375       800–1200      1410 1070

2. MIESIĘCZNE OBCIĄŻENIE 20,88 24,23 16,05          13,16         15,3 16,05

Zestawienie to potwierdza, że dzięki dogodnemu statusowi prawnemu gruntów budowlanych, eliminacja 
kredytu terenowego oraz korzystne warunki wysokości kredytu budowlanego w stosunku do cen sprzedaży  
i wkładów własnych nabywcy sprawiły, iż TOR uzyskał w Łodzi najniższy wskaźnik obciążenia nabywcy z tytu-
łu zaciągniętych pożyczek.

23 Akta T.O.R. 1934–1935, APŁ., AmŁ, Wydz. Techn., sygn. 19790.
24 Budownictwo mieszkaniowe…, op.cit., s. 61.
25 Ibidem, s. 64.
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Pierwowzorem budynków występujących w zabudowie obu łódzkich osiedli były wyłonione na mocy konkur-
sów, uznane przez TOR za typowe, projekty szeregowych domów jednorodzinnych. Projekty realizacyjne zo-
stały wykonane w Biurze Planu Regionalnego w Łodzi, na podstawie koncepcji Szeregowych Domów Robotni-
czych Heleny i Szymona Syrkusów oraz Barbary i Stanisława Brukalskich. Najbardziej nowatorski jest budynek 
typu B na Marysinie III, zaprojektowany na najmniejszej, w stosunku do pozostałych, rozpiętości w osiach ścian 
szczytowych i odpowiednio największej głębokości traktu. Helena Syrkus pisała: W 1935 roku sporządziliśmy 
na zlecenie TOR projekt jednorodzinnych domów szeregowych, które w następnym roku zostały wybudowane 
w Łodzi i Grudziądzu. Ich program użytkowy był znacznie skromniejszy od najskromniejszego z osiedli Ouda, 
wykonawstwo z konieczności odbiegało od holenderskich standardów, ale Oudowska inspiracja towarzyszy-
ła nam w pracy nad tym projektem26. Każdemu z budynków przypisano działkę ogrodniczą o powierzchni  
300 m2. Niestety, w łódzkim środowisku bezpośrednie połączenie pokoju dziennego ze strefą sypialną na antresoli  
i ogrodem, nawiązujące do awangardowych idei projektowych, które propagowali Jacobus Oud, Mart Stam 
czy Le Corbusier, zostało negatywnie przyjęte przez większość ówczesnych użytkowników. Trzy lata później 
skrytykowano również domki na Stokach. W „Kurierze Łódzkim” nr 216 z 1938 roku napisano: TOR kroczy 
po złym torze. (…) Domy robotnicze nie dla robotników… Oprócz zarzutów natury ekonomicznej, wytykano 
„błędy” funkcjonalne – otwarte schody wewnętrzne i umieszczenie schowka na strychu w bezpośrednim są-
siedztwie sypialni. Schowek przerabiano na własną rękę na drugi pokój, pozostawała jednak wada w postaci 
lufcikowego doświetlenia, obudowywano również schody. Krytyka ówczesnej opinii publicznej nasuwa porów-
nanie z tragiczną historią osiedla Pessac pod Bordeaux wzniesionego w 1925 roku27. Podobnie jak we Francji, 
w Łodzi nie istniało w tym czasie w szerszej skali poradnictwo mieszkaniowe, zapoczątkowane w Holandii 
przez Jacobusa Ouda, w Niemczech przez Ernsta Maya, a w Polsce przez Warszawską Spółdzielnię Mieszka-
niową (WSM) na Żoliborzu czy Polskie Towarzystwo Reformy Mieszkaniowej (PTRM) i TOR w związku z budową 
osiedli na Kole oraz Rakowcu w Warszawie. Mimo przeprowadzenia szerokiej, ale doraźnej akcji propagan-
dowej (artykuły w prasie, plakaty, odczyty w radio, konferencje ze związkami zawodowymi i pracodawcami), 
sprzedaż domów na Stokach przebiegała wolno. Nie potrafiono w krótkim czasie nauczyć mieszkańców, jak 
należy zorganizować życie w domach o układzie odbiegającym od dotychczasowych tradycyjnych szablonów, 
do których przywykli. Należy jednak przyznać, iż budowa osiedli na Marysinie III i Stokach, w rejonie miasta  
o największej nędzy mieszkaniowej, wniosła znaczny wkład postępowej myśli polskiej w proces kształtowania 
przestrzeni o charakterze mieszkalnym. Stanowiła próbę zrealizowania wypracowanych przez zespół „U” sys-
temów najtańszej zabudowy szeregowej, przy zachowaniu bezpośredniego kontaktu pomiędzy mieszkaniami 
a ogródkami działkowymi położonymi wewnątrz bloku28. Osiedla charakteryzowały się funkcjonalnym i racjo-
nalnym układem urbanistycznym, uwzględniającym zagadnienia przewietrzania, nasłonecznienia i częściowej 
segregacji ruchu pieszego oraz kołowego. Propagowały rozwiązania skromnie wyposażonego, oszczędnego 
domu i mieszkania. Rozwiązania umożliwiające w przyszłości podniesienie standardu poprzez przyłączenie 
budynków do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zapewniały każdej rodzinie działkę ogrodniczą, 
zaspokajającą przynajmniej częściowo potrzeby żywieniowe. W obrębie obu zespołów zarezerwowano place 
na obiekty użyteczności publicznej, nawiązując do idei osiedla społecznego. Na Stokach na terenie odstąpio-
nym przez TOR bezpłatnie, gmina Nowosolna wybudowała szkołę. Na Marysinie III planowano wzniesienie 
budynku dla Powszechnej Spółdzielni Spożywców oraz ze względu na wzmożony ruch wycieczkowy w tym 
rejonie Łodzi obiektu o szerszym programie usługowym w bezpośrednim sąsiedztwie szosy Łagiewnickiej. Na 
początku 1939 roku Zarząd Miejski przydzielił Stowarzyszeniu Właścicieli Domków w Osiedlu Robotniczym 
w Marysinie III, im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego, teren wielkości 2,4 ha, położony w północno-wschod-
niej części zespołu z przeznaczeniem na założenie boiska sportowego i ogrodów jordanowskich dla dzieci29.  
W realizacji tych zamierzeń przeszkodziła wojna i związane z nią wysiedlenia łodzian.

W procesie kształtowania przestrzeni o charakterze mieszkalnym w Łodzi II Rzeczypospolitej brały udział 
również liczne lokalne spółdzielnie mieszkaniowe. W dość pomyślnym 1928 roku wybudowały one w mieście 
85 domów o łącznej liczbie 190 mieszkań. Ogółem, w wyniku ich działalności budowlanej w całym dwudziesto-
leciu międzywojennym wzniesiono 702 mieszkania. Stanowiło to 18,1% budownictwa mieszkaniowego Łodzi, 
wobec 61,4% prywatnego oraz 20,5% obiektów zrealizowanych przez magistrat, FKW, ZUS i TOR30.

Największą lokatorską organizacją spółdzielczą, która uczyniła Łódź obok Warszawy (WSM) wiodącym 
ośrodkiem ruchu spółdzielczego w II Rzeczypospolitej, było Towarzystwo „Lokator” założone jeszcze pod-
czas okupacji niemieckiej 28 stycznia 1915 roku. W 1922 roku w niepodległej Polsce ponownie przedłożono 

26 H. Syrkus, Ku idei…, op.cit., s. 31.
27 P. Boudon, Pessac de Le Corbusier, Paris 1969.
28 Studia nad budową tanich domów jednorodzinnych w osiedlach podmiejskich, „DOM”, R. 1932, nr 11/12, s. 34–42.
29 Sprawy różne Wydziału Technicznego, APŁ, AmŁ, Wydz. Techn., sygn. 21627.
30 B. Wachowska, Łódzka spółdzielczość mieszkaniowa do 1939 roku, Łódź 1988, s. 26.
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władzom i zarejestrowano statut towarzystwa. W statucie wyraźnie sformułowano zadanie: przystąpienia do 
społecznej budowy domów spółdzielczych zapewniających członkom towarzystwa tanie i przyzwoite miesz-
kania. W 1924 roku towarzystwo liczyło 20 200 członków, głównie robotników i mniej zarabiających urzędników.  
W 1930 roku zostało przekształcone w spółdzielnię mieszkaniową z odpowiedzialnością udziałami. W wyniku 
działalności budowlanej w latach 1925–1936 „Lokator” zbudował w południowej części miasta, w rejonie ulicy 
Rzgowskiej siedem domów wielorodzinnych, o łącznej liczbie 234 mieszkań jedno-, dwu-, i trzypokojowych  
z kuchnią, łazienką lub w.c. Domy te były niemal jedynymi skanalizowanymi budynkami na Chojnach. Ze 
względu na wysokość czynszów i opłat, robotników nie było stać na te mieszkania. W osiedlu zamieszkała 
głównie inteligencja i nauczyciele, co spowodowało zmianę struktury społecznej członków spółdzielni w od-
niesieniu do pierwotnych założeń „Lokatora”. Znajdowały się w nim magiel, pralnie mechaniczne, suszarnie 
i łaźnie. Urządzono także świetlicę, a na dachu jednego z domów – solarium. Mieszkańcy sami zorganizowali 
klub towarzyski, otworzyli sklep spółdzielczy i uruchomili przedszkole, przeznaczając na te cele siedem lokali 
mieszkalnych. Tym samym liczba lokali mieszkalnych zmniejszyła się do 227. Wspólnie zagospodarowano 
również teren osiedla. Lokatorzy posadzili drzewa i krzewy, zbudowali boisko do gier w siatkówkę i koszyków-
kę oraz kort tenisowy, urządzili ogródek jordanowski wyposażony w huśtawki, równoważnie, piaskownice, 
brodziki, trapezy, a nawet ślizgawki i tor saneczkowy. Zawieszoną na czas II wojny światowej działalność 
„Lokatora” reaktywowano po jej zakończeniu.

Do najstarszych łódzkich spółdzielni mieszkaniowych należało również założone w połowie 1922 roku 
Spółdzielcze Towarzystwo Budowy Domów dla Oficerów, które wyprzedzając działania FKW, zrealizowało  
w latach 1925–1931 interesującą kolonię mieszkalną w rejonie ówczesnej ulicy Zagajnikowej (obecnie ul. Kop-
cińskiego), dostarczając ogółem 47 mieszkań dla oficerów zawodowych. Spółdzielnia posiadała własny sklep 
i wspólną pralnię.

Awans miasta uaktywnił spółdzielczą działalność budowlano-mieszkaniową nie tylko przybyłych do Łodzi 
w związku z utworzeniem garnizonu funkcjonariuszy wojskowych, ale przede wszystkim wielu urzędników 
państwowych, miejskich i bankowych.

W 1925 roku utworzono Spółdzielcze Towarzystwo Budowlane Domów dla Urzędników Urzędu Wojewódzkie-
go w Łodzi, przemianowane w 1928 roku na Spółdzielnię Mieszkaniową Urzędników Województwa Łódzkiego  
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z odpowiedzialnością udziałami. W skład zarządu wszedł m.in. inżynier architekt Józef Kaban, który zapro-
jektował czteropiętrowy budynek frontowy z oficyną, wzniesiony w latach 1928–1930 przy ulicy Zacisze 4, na 
posesji o wielkości 830 m² nabytej od małżeństwa Szlamy i Leji Prusinowskich. Składał się on z 21 miesz-
kań od jedno- do czteropokojowych, wyposażonych w instalacje elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną  
z własnym dołem biologicznym, łazienki, w.c. i widne pokoje dla służby. Każde mieszkanie otrzymało osob-
ną piwnicę, urządzono wspólną pralnię i dwie suszarnie. Pod każdym względem nowoczesny dom, zdrowy  
i higieniczny, dzięki wyglądowi zewnętrznemu oraz zastosowaniu wszelkich najnowszych zdobyczy techniki 
budowlanej miał stanowić prawdziwą ozdobę miasta i wzór do naśladowania31.

Spółdzielnia planowała jeszcze jedną inwestycję na znajdującym się w rejonie ulic Magistrackiej, Pół-
nocnej i Źródłowej terenie o wielkości 24 952 m2 (zakupionym od S.A. I. K. Poznański), który podzielono na  
23 parcele i w 1930 roku rozprzedano.

Znacznie wyraźniejszy ślad w krajobrazie przestrzennym miasta pozostawili pracownicy Izby Skarbowej 
w Łodzi. W wyniku działalności budowlanej, utworzonego w grudniu 1924 roku Spółdzielczego Towarzystwa 
Budowy Domów dla Urzędników Skarbowych w Łodzi (przemianowanego w 1929 roku na Spółdzielcze Towa-
rzystwo Budowy Domów dla Urzędników Skarbowych i Pracujących Umysłowo w Łodzi), w latach 1925–1933 
na Julianowie wzniesiono 51 domów typu willowego z ogródkami posiadających po dwa mieszkania trzypo-
kojowe z kuchnią i wyposażeniem techniczno-sanitarnym, budynek wielorodzinny posiadający 23 mieszka-
nia jednopokojowe oraz odrębny tzw. Dom Centralny przeznaczony na siedzibę towarzystwa. W domu tym  
w 1935 roku Marian Winkler uruchomił scenę w ramach łódzkiego Teatru Popularnego i co czwartek wystawiał 
przedstawienia. Głównym projektantem obiektów był zasiadający w zarządzie towarzystwa inżynier architekt 
Henryk Bursze. Ogółem wybudowano 125 mieszkań składających się z 464 izb32.

W okresie międzywojennym urzędnicy miejscy zawiązali w Łodzi kilka zrzeszeń spółdzielczych, którym 
udało się wznieść trzy kolonie mieszkalne. Pierwsza Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała już w 1923 roku 
i dysponowała placem budowlanym o wielkości 10 956,37 m2 przy ulicy Dzielnej (obecnie ul. Narutowicza), 
przydzielonym przez magistrat. Kolejna Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Oświatowych i Komunal-
nych w Łodzi z o.o. istniała w latach 1924–1927. Dopiero utworzone w 1925 roku Towarzystwo Budowy Domów 
Mieszkalnych dla Pracowników Zarządu Miejskiego wybudowało w latach 1927–1931 tzw. I Kolonię Urzędni-
ków Miejskich. Zlokalizowano ją w ramach terenu o wielkości 15 114 m2 zakupionego od Zarządu Miejskie-
go, położonego między ulicami Tkacką i Mostową (obecnie ul. Zelwerowicza). Zespół składał się z 15 dom-
ków bliźniaczych posiadających mieszkania trzy- i sześciopokojowe z kuchnią i wygodami, przeznaczonych 
dla 30 rodzin pracowników miejskich oraz jednego budynku gospodarczego, w którym mieściły się: sklep, 
magiel, zbiornik na wodę, mieszkanie dla sprzedawcy i mieszkanie dla dozorcy. W ramach towarzystwa  
w 1928 roku powstała II sekcja budowlana, która w 1930 roku nabyła działki budowlane od miasta o po-
wierzchni 5044,81m2 między ulicami Dzielną (obecnie ul. Narutowicza) i Mostową (obecnie ul. Zelwerowi-
cza). Pierwotny projekt, zatwierdzony w 1929 roku, przewidywał wzniesienie 14 budynków bliźniaczych,  
w tym 11 typu A i 3 typu B oraz budynku gospodarczego, w którym miały znaleźć się: sklep spółdzielczy, wspól-
ny magiel, zbiornik wody i mieszkanie dozorcy. Budynki typu A mieściły po cztery mieszkania dwupokojowe  
z kuchnią i wygodami oraz po dwa pokoje kawalerskie. W budynkach typu B zaplanowano po dwa miesz-
kania trzypokojowe i po dwa pokoje kawalerskie. Zamiary te ograniczono i w efekcie w latach 1930–1934 
wybudowano 12 domów bliźniaczych wraz z domem gospodarczym, w ten sposób powstało 39 mieszkań  
o strukturze od jednopokojowych (2 mieszkania), poprzez trzypokojowe (13 mieszkań), po wielopokojowe  
(24 mieszkania). W 1933 roku sekcja usamodzielniła się jako Spółdzielnia Budowlana Pracowników Miejskich 
z odpowiedzialnością udziałami. Obie kolonie, zlokalizowane w atrakcyjnej części miasta, również obecnie 
znakomicie wpisują się w krajobraz przestrzenny rejonu Radiostacji. Mniej szczęścia miał natomiast wybu-
rzony w okresie powojennym w związku z modernizacją węzłów komunikacyjnych przy Dworcu Łódź Kaliska 
zespół zabudowy mieszkaniowej wzniesiony staraniem zawiązanego w 1929 roku Towarzystwa Budowy Do-
mów dla Niższych Pracowników Zarządu Miejskiego w Łodzi – spółdzielni z odpowiedzialnością udziałami.  
W latach 1930–1934 na terenach poleśnych o wielkości 5953,70 m2, położonych za Dworcem Kaliskim w rejonie 
ulic Objazdowej, Wygodnej i Żmudzkiej, podarowanych spółdzielni przez Radę Miejską wybudowano osiem 
bliźniaczych, jednopiętrowych domków. W każdym budynku znajdowały się cztery mieszkania dwuizbowe 
bez wygód33. Tak uboga struktura lokali mieszkalnych i brak wyposażenia w urządzenia techniczno-sanitarne  
w porównaniu z koloniami na Radiostacji odzwierciedla stosowaną w okresie międzywojennym zasadę: 
niższy urzędnik czy funkcjonariusz – niższy standard mieszkania. Tym bardziej należy docenić racjonalizm 

31 APŁ, AmŁ, Wydz. Techn., sygn. 20086. W ocenie autorki obiekt przeciętny, mieszczący się bardziej w kategorii budownictwa niż architektury, 
patrz: J. Olenderek, Granice architektury według Adolfa Loosa, w: Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Granice architektury, Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa Instytutu Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003, s. 262–266.
32 B. Wachowska, Łódzka spółdzielczość…, op.cit., s. 139.
33 Ibidem, s.101–117.
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twórców magistrackiej kolonii mieszkalnej na Polesiu Konstantynowskim, gdzie nie obowiązywała złudna za-
sada oszczędzania poprzez różnicowanie poziomu wyposażenia techniczno-sanitarnego mieszkań.

W rejonie Radiostacji został ulokowany także niewielki zespół zabudowy, zrealizowany w latach 1932–1933 
staraniem utworzonej w 1928 roku Spółdzielni Budowlanej Urzędników Oddziału Łódzkiego Banku Gospodar-
stwa Krajowego. Na zakupionej od miasta w 1932 roku na dogodnych warunkach działce gruntu, wydzielonej 
z nieruchomości położonej przy ulicy Tkackiej 5, wybudowano sześć domków jednorodzinnych z ogródkiem, 
każdy o powierzchni użytkowej 90 m2, wyposażonych w urządzenia techniczno-sanitarne, a nawet w system 
centralnego ogrzewania.

Znacznie więcej lokali mieszkalnych dla urzędników bankowych, tym razem pracowników Banku Polskiego 
w Łodzi, mieściło wielkomiejskie założenie wielorodzinne, wzbogacone wzorem wiedeńskich hofów (moderni-
styczny samowystarczalny blok mieszkalny) o część socjalną (sala wielofunkcyjna, ogród, boiska), oddane do 
użytku w 1929 roku u zbiegu ulic Wierzbowej i Dzielnej (obecnie ul. Narutowicza).

Awans Łodzi w hierarchii kościelnej, związany z erygowaniem diecezji łódzkiej, przyniósł znaczne rezul-
taty w procesie kształtowania przestrzeni o charakterze publicznym. Wpłynął także na tworzenie przestrzeni  
o charakterze mieszkalnym, powstał nie tylko dom mieszkalny dla księży. Z inicjatywy biskupa Wincentego 
Tymienieckiego, skierowanej do najuboższych warstw robotniczych, zorganizowano w 1925 roku Towarzy-
stwo Budowy Domów Robotniczych S.A. Biskupowi, wielkiemu społecznikowi i znakomitemu organizatorowi 
przyświecała idea budowy tanich domów dla robotników. Osiedle zlokalizowano na Karolewie. Domy za-
projektowano tak, iż każdy składał się z dwóch mieszkań czteroizbowych, na tyle mobilnych i tak wyposa-
żonych w wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, aby w miarę potrzeby można było je przekształcić  
w samodzielne lokale dwuizbowe. W ramach wieloetapowej budowy planowano zbudować około 830 takich 
budynków. Do 1930 roku przy ulicy Wileńskiej wzniesiono 98 domów mieszczących 196 mieszkań o 784 izbach.  
W celu obniżenia kosztów, do ich budowy zastosowano nowy pustak szlako-betonowy. Niestety, zła technolo-
gia przepłukiwania szlaki i niewystarczająca nośność materiału spowodowała, że eksperyment nie powiódł się.  
W efekcie z powodu występujących zarysowań budynków i nieprzyjemnych wyziewów inspekcja budowlana za-
leciła w 1931 roku obmurowanie domów cegłą. W związku z kryzysem przełomu lat 20. i 30. XX wieku oraz nagłą 
śmiercią biskupa Tymienieckiego inwestycję przerwano. Za wysokie dla ówczesnego robotnika warunki spłaty 
spowodowały, że domy zostały zasiedlone głównie przez urzędników Elektrowni Łódzkiej.

Obraz działalności budowlanej łódzkiej spółdzielczości mieszkaniowej okresu międzywojennego dopeł-
nia szereg inwestycji, będących udziałem pomniejszych organizacji społecznych. W 1927 roku robotnicy 
należący do Żydowskiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej „Poalej Syjon” (Robotnicy Syjonu) założyli 
Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „Naprzód”. Spółdzielnia ta wybudowała trzy wielorodzinne, wielo-
piętrowe domy frontowe z oficynami: przy ulicy Joselewicza 16 w latach 1927–1930, przy ulicy Leszno 40 w la-
tach 1929–1932 oraz przy ulicy Wysokiej 21 w latach 1930–1932, dostarczając 109 mieszkań: jednoizbowych, 
jednopokojowych z kuchnią oraz dwupokojowych z kuchnią. W 1933 roku spółdzielnia zrzeszała 137 osób,  
z których 108 było pracownikami fizycznymi. W 1934 roku wszystkie trzy budynki zlicytowano. Ze względu na 
skromny wyraz architektoniczny fasad obiekty te giną w gąszczu miejskiej zabudowy. Natomiast wprawdzie 
przestrzennie ukryte, ale architektonicznie znakomite są dwa, z czterech planowanych, wielomieszkanio-
we, czteropiętrowe budynki wzniesione w latach 1930–1932 w głębi posesji przy ulicy Żeromskiego 10 stara-
niem Pierwszej Spółdzielni Mieszkaniowej Łódzkich Krawców-Chałupników „Nasz Dom” z o.o. Spółdzielnia 
założona w 1929 roku była członkiem Związku Żydowskich Towarzystw Spółdzielczych w Polsce. W sumie 
wybudowano 40 mieszkań, w tym 28 dwupokojowych z kuchnią i 12 trzypokojowych z kuchnią, w których 
jeden pokój był przeznaczony na pracownię.

Podobnej liczby mieszkań (42) dostarczyła miastu działalność inwestycyjna Spółdzielni Budowlanej Drużyn 
Konduktorskich Stacji Łódź Kaliska, wpisanej do rejestru w 1925 roku. Magistrat odstąpił spółdzielni grunty 
miejskie o powierzchni 7652 m2 położone przy ulicy Karolewskiej za Dworcem Kaliskim. Pierwotnie planowa-
no wybudować kolonię mieszkalną złożoną z 12 wolno stojących domków mieszkalnych. Projekt skorygowano  
i w latach 1926–1929 przy ulicy Karolewskiej 48/52 wzniesiono pierwszy budynek piętrowy, wielorodzinny. Trud-
ności kredytowo-finansowe oraz niedotrzymanie warunków umowy zastrzeżonych w akcie notarialnym przy-
działu terenu przez gminę miasta Łodzi doprowadziły do przymusowej sprzedaży nieruchomości i likwidacji 
spółdzielni w 1933 roku.

Wśród grup społeczno-zawodowych, których liczebność w międzywojennej Łodzi znacznie wzrosła, byli na-
uczyciele. Również dla nich budowano domy mieszkalne. Powstawały one w pobliżu szkół, z którymi stanowiły   
jednorodne założenia urbanistyczno-architektoniczne34.

34 Patrz: M. Olenderek, Kierunki twórcze w architekturze obiektów szkół i instytucji naukowych Łodzi II Rzeczypospolitej, rozprawa doktorska, 
Politechnika Łódzka, Instytut Architektury i Urbanistyki, Łódź 1997, maszynopis.

Ł
Ó

D
Z

K
I 

M
O

D
E

R
N

IZ
M

W P R O W A D Z E N I E


