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11. Kasa Chorych, zbiory w asne 

11. The Health Insurance OfÞ ce, the author’s collection 

12. Urz!d Wojewódzki, Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-A-2935 

12. The Voivodeship OfÞ ce, National Digital Archives, Þ le no. 1-A-2935 
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by  do"# cz$sto stosowany, czego przyk adem jest 

m.in. gimnazjum w Piekarach %l!skich lub Zak ad 

Badania %rodków &ywno"ciowych w Katowicach. 

Obecnie budynek jest rozbudowany, wskutek czego 

zatraci  pierwotne proporcje.

Ukoronowaniem reprezentacyjnej zabudowy ul. 

Unii Lubelskiej sta  si$ najm odszy, a jednocze"nie 

najwi$kszy i najbardziej monumentalny z gmachów 

u'yteczno"ci publicznej Brze"cia – Urz!d Woje-

wódzki (obecnie Rejonowy Komitet Wykonawczy, 

ul. Lenina 11), realizowany w latach 1935–1938. 

Architektura w tych latach stan$ a pod znakiem 

pewnego kompromisu formalnego – o ile z pewno-

"ci! kontynuowano lini$ awangardowego funkcjo-

nalizmu w rozumieniu rezygnacji z dos ownego de-

talu historycznego, to jednocze"nie nast!pi  wyra(ny 

zwrot ku tradycji. Szczególnie charakterystycznym 

zjawiskiem jest d!'enie do surowego monumentali-

zmu, stosowanie ekskluzywnych materia ów, wyko-

rzystanie ich efektownych faktur i w a"ciwo"ci oraz 

dba o"# o wysoki standard budowlany i staranne 

wyko)czenie, a ponadto wyposa'enie w najnowo-

cze"niejsze urz!dzenia techniczne, zapewniaj!ce 

u'ytkownikowi najwy'szy komfort. Rozwój tego 

nurtu mo'na powi!za# z atmosfer! polityczn! ko)ca 

lat 30., w pa)stwach Europy %rodkowo-Wschodniej 

zwi!zan! z rozwojem systemów autorytarnych, st!d 

dostrzegalne s! pewne cechy wspólne z architektur! 

charakterystyczn! dla krajów totalitarnych – ZSRR, 

III Rzeszy i faszystowskich W och. Gmach Urz$du 

Wojewódzkiego jest podr$cznikowym przyk adem 

tego nurtu (il. 12). Stan!  w "rodku ca ego zespo u, 

pomi$dzy Izb! Skarbow! i Bankiem Polskim. Pro-

jektant budynku, Franciszek Papiewski28, d!'!c do 

osi!gni$cia efektu monumentalnego pos u'y  si$ 

kompozycj! klasyczn! w zakresie symetrii, osio-

wo"ci oraz zastosowania artykulacji pionowej, przy 

jednoczesnym daleko posuni$tym stopniu uprosz-

czenia. Uproszczenie to polega o na odrzuceniu ar-

tykulacji porz!dkowej (kolumn lub pilastrów) na 

rzecz prostych s upów, i to wy !cznie w "rodkowym 

ryzalicie, boczne partie budynku pozostawi  nato-

miast bez podzia ów pionowych. Zrezygnowano 

tak'e ca kowicie z detalu: otwory okienne sprawiaj! 

wra'enie wyci$tych w murze i s! pozbawione nawet 

najskromniejszej oprawy.

28 AAN, MSW, sygn. 2416.

13. Biuro Projektów Melioracji Polesia, Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-G-2383 

13. The Melioration of Polesia Design OfÞ ce, National Digital Archives, Þ le no. 1-G-2383 
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W zakresie architektury mieszkaniowej najwi$k-

sze znaczenie pod wzgl$dem jako"ci formy archi-

tektonicznej i uk adu przestrzennego ma osiedle 

urz$dnicze, po o'one w bezpo"rednim s!siedztwie 

ulicy Unii Lubelskiej. Kompleks ten powsta  w ra-

mach szeroko zakrojonego programu inwestycyj-

nego Ministerstwa Robót Publicznych, zwi!zanego 

z budow! kolonii mieszkaniowych dla polskich 

urz$dników na Kresach. Program budowy kolo-

nii zosta  uruchomiony w 1924 roku. W Brze"ciu 

umieszczono ekspozytur$ Ministerstwa, na któ-

rej czele stan!  G ówny Kierownik Budowy – in'. 

Aleksander Próchnicki, a w miastach wojewódzkich 

i powiatowych powo ano wojewódzkie i powiatowe 

komitety budowy. W po owie 1924 roku czternastu 

architektów warszawskich oraz miejscowych roz-

pocz$ o prace projektowe, przy czym ze wzgl$dów 

ekonomicznych i czasowych zdecydowano o opra-

14. Kolonia urz$dnicza, Budowa domów dla urz dników pa!stwowych w województwach wschodnich, Warszawa 1925, s. 3

14. OfÞ cials’ housing estate, Budowa domów dla urz dników pa!stwowych w województwach wschodnich, Warszawa 1925, p. 3

15. Kolonia urz$dnicza – widok perspektywiczny, Budowa…, s. 15

15. OfÞ cials’ housing estate , perspective, Budowa…, p. 15
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cowaniu typów powtarzalnych domów mieszkal-

nych29. 

Swego rodzaju  !cznikiem pomi$dzy zabudow! 

monumentaln! ul. Unii Lubelskiej i po o'on! na jej 

ty ach koloni! mieszkaniow! sta  si$ gmach Biura 

Projektów Melioracji Polesia, pó(niej pe ni!cy 

funkcj$ Wojewódzkiego Wydzia u Komunikacyj-

no-Budowlanego30 (obecnie S!d Rejonowy, ul. Le-

wanewskiego 1) – okaza y, trzypi$trowy budynek, 

zaprojektowany w 1928 roku przez warszawskiego 

architekta Juliana Jotkiewicza31 (il. 13). Obiekt ten 

 !czy  funkcj$ biurow! z mieszkaln! i w a"ciwie 

pod wzgl$dem architektonicznym przypomina ra-

czej wolno stoj!c! kamienic$. W odró'nieniu od 

gmachów publicznych przy ul. Unii Lubelskiej zo-

sta  zlokalizowany fasad! w kierunku bocznej ul. 

Pu askiego, wytyczaj!c w ten sposób kierunek ku 

osiedlu mieszkaniowemu na terenie tzw. Nowej 

Dzielnicy, jednemu z najwi$kszych i najlepiej za-

chowanych zespo ów mieszkaniowych na Kresach 

(il. 14). 

Kierownikiem budowy i projektantem wi$kszo"ci 

budynków zosta  wyznaczony warszawski architekt 

Julian Lisiecki (1881–1944), absolwent Politech-

niki w Karlsruhe. Cz$"# projektów wykona  Marcin 

Weinfeld, absolwent Politechniki Warszawskiej, za" 

god a domów zosta y zaprojektowane przez malarza 

Wac awa Husarskiego32. Uk ad przestrzenny zabu-

dowy (il. 15) pozwala wnioskowa# o wykorzystaniu 

popularnej w tym czasie idei urbanistycznej miasta-

-ogrodu, czyli zespo u o lu(nej zabudowie, otoczo-

nej zieleni!, ogrodami i skwerami. Ca o"# sk ada a 

si$ z czterech cz$"ci, z których najwi$ksz! by a ko-

lonia im. Narutowicza (obecnie rejon ulic Lewa-

newskiego, Lenina, Naganowa i Gogola), (il. 16). 

Pod wzgl$dem architektonicznym budynki zosta y 

utrzymane w omówionych na przyk adzie dworca 

kolejowego formach tradycjonalnych. W architektu-

rze mieszkaniowej g ównym wzorcem tego nurtu by  
polski dwór szlachecki i jego typowe elementy: pro-

sta bry a, ganek kolumnowy lub podcienia, naro'ne 

szkarpy, barokizuj!ce szczyty oraz wysokie dachy 

– dwuspadowe, czterospadowe lub „polskie” (il. 17, 

18, 19). Inspiracje szlacheckim dworem przenosi y 

si$ tak'e do wn$trza: na parterze planowano pokój 

go"cinny, gabinet, kuchni$ oraz pokój jadalny, na 

pi$trze natomiast znajdowa y si$  sypialnie.

16. Kolonia im. Gabriela Narutowicza – plan, Budowa…, s. 14

16. The Gabriel Narutowicz housing estate 

– plan, Budowa…, p. 14

17. Budynek mieszkalny na terenie kolonii 

urz$dniczej, Budowa…, s. 18 

17. Residential building in the ofÞ cials’ housing 

estate, Budowa…, p. 18 

18. Budynek mieszkalny na terenie kolonii 

urz$dniczej, Budowa…, s. 16 

18. Residential building in the ofÞ cials’ housing estate, 

Budowa…, p. 16 

29 Budowa domów…, s. 4-5, 10.
30 M. Marczak, op. cit., s. 56.

31 AAN, MSW, sygn. 2413.
32 Budowa domów…, passim.
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monumentalnego neoklasycyzmu. %wiadczy o tym 

zw aszcza pot$'ny portyk, wsparty na czterech mo-

numentalnych kolumnach jo)skich (il. 20).

Form$ dworkow! nadano wielu innym obiek-

tom mieszkalnym, rozproszonym na terenie ca-

 ego miasta. Charakterystyczne przyk ady tej kon-

O"rodkiem 'ycia kulturalnego i towarzyskiego 

kolonii by o kasyno urz$dnicze przy ul. Pu askiego, 

projektu J. Lisieckiego33. Ze wzgl$du na nadrz$dn! 

w stosunku do pozosta ych obiektów funkcj$, budy-

nek otrzyma  najbardziej wyrazist! i dostojn! form$ 

architektoniczn!, mianowicie odziany zosta  w szat$ 

19. Budynek mieszkalny na terenie kolonii urz$dniczej, Budowa…, s. 52 (1), fot. M. Pszczó kowski, 2013 (2)

19. Residential building in the ofÞ cials’ housing estate, Budowa…, p. 52 (1), photo by M. Pszczó kowski, 2013 (2)

33 Ibidem, s. 20.


