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Wkład kobiet w rozwój polskiej architektury nie jest obecnie 
kwestionowany, jest jednak zdecydowanie zbyt słabo rozpo-
znany i doceniany. Udział kobiet w życiu społecznym, politycz-
nym i ekonomicznym w PRL-u nie budził przez lata większego 
zainteresowania badaczy.1 Zagadnienia udziału kobiet w budo-
waniu środowiska przestrzennego stanowią do tej pory praw-
dziwą „białą plamę”, a nazwiska kobiet pojawiają się niezwykle 
sporadycznie, rzadko odnosząc się do tak trudnej materii, jaką 
jest projektowanie.2 Systematyczne badania prowadzone są 
dopiero od zaledwie kilku lat.3 Celem niniejszego tekstu jest 

z jednej strony przybliżenie dokonań architektek działających 
w okresie powojennym, jak również analiza przyczyn słabo 
rozpoznanej aktywności.
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1 Artykuł niniejszy jest rozszerzoną, uzupełnioną i zmienioną 
wersją tekstu: P. Marciniak, Spousal Collaboration as a pro-
fessional strategy for women architects in the Polish People’s 
Republic, [w:] M. Pepchinski, M. Simon (eds.), Ideological 
Equality: Women Architects in Socialist Europe, 1945–1989, 
Routledge 2016; opisywane zagadnienia podejmowane były 
również przez autora w tekście: P. Marciniak, Famous or For-
gotten: Women Architects in Communist Poland, [w:] M. Rosso 
(ed.), Investigating and Writing Architectural History: Subjects, 
Methodologies and Frontiers, Papers from the Third EAHN In-
ternational Meeting, Torino 2014, s. 855–864.
2 W wydanej w 2001 r. jednej z pierwszych książek poświęco-
nych architekturze w okresie PRL nie pojawia się nawet naj-
mniejszy akapit poświęcony działalności kobiet-architektów, 
por.: A. Basista, Betonowe dziedzictwo. Architektura w Polsce 
czasów komunizmu, Warszawa-Kraków 2001.
3 Historia kobiet znajdowała się na marginesie badań dotyczą-
cych dziejów PRL. Dopiero w ostatnich latach stała się popu-
larną dyscypliną badań. Pojawiły się opracowania tłumaczące 
trudne czasy okresu komunizmu z punktu widzenia krytyki 

feministycznej. Jedną z pierwszych i jednocześnie najważniej-
szych książek podejmujących tematykę udziału kobiet w tam-
tym czasie jest praca M. Fidelis, Women, Communism and In-
dustrialization in Postwar Poland, Cambridge-New York 2010. 
Systematyczne badania podejmujące architektoniczną dzia-
łalność kobiet podjęła M. Leśniakowska, Polskie architektki 
w dyskursie nowoczesności około 1960 r., [w:] E. Toniak (red.), 
Jestem artystką we wszystkim, co niepotrzebne. Kobiety i sztuka 
około 1960 roku, Warszawa 2010, s. 123–135. Należy tu wspo-
mnieć również książkę E. Toniak, Olbrzymki: kobiety i socre-
alizm, Kraków 2008. Obie poświęcone miejscu i roli kobiety 
w latach 50. Opublikowano też prace o charakterze bardziej po-
pularnym: S. Koper, Życie artystek w PRL, Warszawa 2013 oraz 
S. Koper, Kobiety władzy PRL, Warszawa 2012. Szczegółowo 
stan badań i ich perspektywy opisują: K. Stańczak-Wiślicz, 
P. Perkowski, Dzieje kobiet w PRL – stan i perspektywy badań, 
[w:] Dzieje kobiet w Polsce, Poznań 2014, s. 133–157; Polska 
ludowa i porządek płci. Rozmowa Piotra Szumielewicza z Mał-
gorzatą Fidelis, „Bez dogmatu. Kwartalnik kulturalno-poli-
tyczny”, Nr 98/2013, s. 6–9.
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Wśród setek działających kobiet-architektów, 
tylko znikoma część z nich wybiła się na nieza-
leżność i zyskała powszechne uznanie. Przez całe 
poprzednie stulecie pozycja kobiet w polskiej ar-
chitekturze miała znaczenie marginalne i była wy-
pierana do innych obszarów, tylko częściowo z nią 
związanych takich, jak projektowanie wnętrz albo 
architektura ogrodów.7 Faktyczna, realna samo-
dzielność i równouprawnienie były rzadkim zjawi-
skiem. W rzeczywistości PRL nie rozwinął się sze-
rzej ruch feministyczny, nie kontynuowano również 
przedwojennej tradycji emancypantek, a „wyzwole-

nie kobiet” było w istocie jedynie propagandową fa-
sadą.8 Trudno bowiem szukać śladów jakiejkolwiek 
zachęty do wyręczania kobiet w ich codziennych 
obowiązkach, a i samych mężczyzn nie zachęcano 
do podejmowania zajęć uważanych za typowo ko-
biece. Intencją ówczesnych władz komunistycznych 
było pozyskanie jak największej liczby wykwalifi -
kowanych pracowników, niezbędnych dla rozwija-
jącej się gospodarki. W okresie powojennym praca 
zawodowa kobiet stała się obowiązującym stan-
dardem. W Polsce zaadaptowano sowiecki model, 
w którym rola kobiety nie miała sprowadzać się wy-
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4 This article is an extended and modifi ed version of: P. Mar-
ciniak, Spousal Collaboration as a professional strategy for 
women architects in the Polish People’s Republic, [in:] M. Pep-
chinski, M. Simon (eds.), Ideological Equals: Women Architects 
in Socialist Europe 1945–1989, Routledge 2016; the presented 
fenomena were also discussed by the author in: P. Marciniak, 
Famous or Forgotten: Women Architects in Communist Po-
land, [in:] M. Rosso (ed.), Investigating and Writing Architec-
tural History: Subjects, Methodologies and Frontiers, Papers 
from the Third EAHN International Meeting, Torino 2014, 
pp. 855–864.
5 One of the fi rst books on architecture in the Polish People’s 
Republic, published in 2001, does not contain a single para-
graph on the activity of women architects, cf.: A. Basista, Beto-
nowe dziedzictwo. Architektura w Polsce czasów komunizmu, 
Warszawa-Kraków 2001.
6 The stories of women were a marginal issue in research on 
the history of the Polish People’s Republic. It is only in the last 
few years that it has become a popular research area, and pub-
lications have appeared that look at the hard times under com-
munism from the vantage point of feminist criticism. One of 
the earliest, and the most outspoken, is the book by M. Fidelis, 
Women, Communism and Industrialization in Postwar Poland, 

Cambridge-New York 2010. More comprehensive research on 
the activity of women architects was undertaken by M. Leśnia-
kowska, Polskie architektki w dyskursie nowoczesności około 
1960 r., [in:] E. Toniak (ed.), Jestem artystką we wszystkim, 
co niepotrzebne. Kobiety i sztuka około 1960 roku, Warszawa 
2010, pp. 123–135. One should also mention here another 
book by E. Toniak, Olbrzymki: kobiety i socrealizm, Kraków 
2008. Both devoted to the position and role of women in the 
1950s. Books of a more popular kind have also appeared, such 
as: S. Koper, Życie artystek w PRL, Warszawa 2013, S. Koper, 
Kobiety władzy PRL, Warszawa 2012. The current state of re-
search and its likely directions are discussed in greater detail in 
K. Stańczak-Wiślicz, P. Perkowski, Dzieje kobiet w PRL – stan 
i perspektywy badań, [in:] Dzieje kobiet w Polsce, Poznań 2014, 
pp. 133–157; Polska ludowa i porządek płci. Rozmowa Piotra 
Szumielewicza z Małgorzatą Fidelis, “Bez dogmatu. Kwartal-
nik kulturalno-polityczny”, No. 98/2013, pp. 6–9.
7 Obszernie i szczegółowo zagadnienie relacji między płciami 
w szerokim obyczajowym, kulturowym i cywilizacyjnym kon-
tekście architektonicznym analizuje M. Leśniakowska, Dom 
Adama, dom Ewy: dyskurs różnicy w (pod)tekstach historii ar-
chitektury, „Rocznik Historii Sztuki”, T. 30/2005, s. 31–45.
8 Por.: Dzieje Kobiet w Polsce, op. cit., s. 134.
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łącznie do zajmowania się rodziną, ale również do 
realizacji w pracy zawodowej i działalności społecz-
nej. Pod pretekstem równouprawnienia ówczesne 
władze zachęcały kobiety do podejmowania tzw. 
„męskich” zawodów, poszerzyły również w dużym 
zakresie możliwości edukacyjne. Nowe zawody 
były dla wielu kobiet synonimem wyższego statusu 
i wyzwolenia społecznego kobiet, pozwalając na 
usamodzielnienie. Jednak skomplikowana sytuacja 
polityczna, ogromne trudności gospodarcze, propa-
gowany model rodziny – spowodowały, że aktyw-
ność zawodowa kobiet w okresie PRL sprowadzała 
się najczęściej do traktowania architektury jako spo-
sobu zarabiania na życie, a nie realizacji twórczych 
pasji i rozwoju zawodowego.9 

Wysoki poziom aktywności zawodowej, for-
malna dostępność do wykształcenia, ideologiczne 
wytyczne, a także instytucjonalne gwarancje w po-
staci prawa do pracy i wykształcenia oraz przyzna-
nie pracownikom świadczeń socjalnych nie zapew-
niły w praktyce równomiernego dostępu kobiet 
i mężczyzn do wszystkich kategorii zawodowych. 
Dowodzi to znacznej trwałości uwarunkowań segre-
gacji zawodowej i wiążących się z płcią zróżnico-
wań. Emancypacja w okresie realnego socjalizmu 
nabrała znaczenia czysto formalnego, jedynie pozor-
nego – odgórnie zaprogramowanego zrównania ko-
biet i mężczyzn w prawach i obowiązkach. W teorii 
prawa, obowiązki i możliwości działalności twórczej 
kobiet i mężczyzn były podobne, jednak w prak-
tyce zależność ta była wyraźnie asymetryczna.10 

Historii kobiet oraz ich aktywności zawodo-
wej nie można oderwać od zmian społeczno-poli-
tycznych zachodzących w tym czasie, znaczonych 
ważnymi dla historii Polski datami związanymi ze 
społecznymi protestami. Inaczej była formowana 
(i postrzegana) działalność zawodowa w pierw-
szych latach powojennych i okresie stalinowskim, 
a zupełnie inna w okresie tzw. małej stabilizacji.11 
Sytuacja zmieniła się wyraźnie dopiero w latach 
siedemdziesiątych wraz z pojawieniem się kobiet 
urodzonych i wykształconych już po wojnie.12 
Wraz z przeprowadzką do miast, zdobywaniem 
wykształcenia czy wchodzenia w role i zawody 
zarezerwowane dotychczas dla mężczyzn, kobiety 
zyskiwały znaczną niezależność, awansując w spo-
łecznej hierarchii.13 Badanie osobistych losów ko-
biet, ich zaangażowania, ale też i możliwości za-
wodowych może dać pełniejszy obraz ich pozycji 
w świecie architektury.14

Sytuacja kobiet-architektów w Polsce na tle in-
nych krajów była dość specyfi czna. W 1920 roku 
przyznano kobietom w Polsce prawo do studiowa-
nia na uczelniach bez żadnych ograniczeń. W okre-
sie dwudziestolecia międzywojennego studiowała 
dość duża, stabilna grupa kobiet-studentek. Stano-
wiły one od 25 do 30 proc. ogółu studentów, co mo-
gło być odczytywane jako wyraz wielkiego postępu 
w dziedzinie równouprawnienia.15

Jednak istotny przełom dokonał się po II wojnie 
światowej, kiedy wzrosła znacząco liczba osób stu-
diujących. W końcu lat 40. architekturę wykładano 

 9 Istotne części niniejszej pracy były już wcześniej opubli-
kowane, zob.: P. Marciniak, Famous or Forgotten..., op. cit., 
s. 855–864.
10 A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Kobiety i instytucje. Kobiety 
na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej 
i w  Polsce, Katowice 2006, s. 41.
11 Do okresów najczęściej podejmowanych przez badaczy na-
leżą lata do 1956 r., por.: M. Fidelis, Women, Communism..., 
op. cit.; E. Toniak, Olbrzymki..., op. cit.; D. Jarosz, Kobiety 
a praca zawodowa w Polsce w latach 1944–1956 (główne pro-
blemy w świetle badań źródłowych), [w:] Kobiety i praca. Wiek 
XIX i XX, A. Żarnowska, A. Szwarc (red.), Warszawa 2000, 
s. 223–237; K. A. Lebow, Unfi nished Utopia: Nowa Huta, 
Stalinism, and Polish Society, 1949–56, New York 2013. Lata 
1948–1956 były okresem szczególnego zniewolenia społecz-
nego, a zamierzeniem władz było uformowanie nowego czło-
wieka podporządkowanego władzy komunistycznej. W ten 
właśnie sposób wrogami nowej władzy byli przedstawiciele 
inteligencji oraz wyższych warstw społecznych, którym utrud-
niano rozwój i dalsze kształcenie. Zagadnienia powyższe 
oparte na studiach konkretnych przypadków podejmuje m.in. 
K. Florczyk, Praktyki oporu. Postawy kobiet wobec władzy 

w Polsce Ludowej w latach 1948–1956, praca doktorska, na-
pisana pod kierunkiem prof. Ewy Domańskiej na UAM, Po-
znań 2014, mps (Rezpozytorium AMUR URI: http://hdl.handle.
net/10593/12149).
12 I. Kienzler, Życie w PRL. I straszne, i śmieszne, Warszawa 
2015, s. 179.
13 Powyższy pogląd M. Fidelis przytacza A. Mrozik, Wywo-
łać z milczenia. Historia kobiet w PRL-u – kobiety w historii 
PRL-u, „Teksty Drugie”, Nr 4/2011, s. 113.
14 Warto zauważyć, że badanie historii kobiet architektów jako 
studium przypadków w ujęciu mikrohistorii interpretatyw-
nej może w istotny sposób poszerzyć perspektywę poznawczą 
w tym obszarze badań, por.: E. Domańska, Mikrohistorie. Spo-
tkania w zaświatach, Poznań 2005. 
15 J. Żarnowski, Praca zawodowa kobiet w Polsce między-
wojennej, [w:] Kobieta i praca, op. cit., s. 134. Odsetek stu-
diujących kobiet na wydziałach architektury sięgał kilkunastu 
procent, a wiele z nich odnosiło znaczące sukcesy zawodowe, 
uczestnicząc w działalności społecznej i środowiskowej.
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na sześciu wydziałach, a w końcu lat 80. XX wieku 
kierunek ten istniał na dziewięciu polskich uczel-
niach.16 Nauczanie prowadzono na podstawie szcze-
gółowego planu studiów obowiązującego w całym 
kraju. Na studiach architektonicznych zwykle duży 
odsetek studiujących stanowiły kobiety, w latach 
80. liczba ta dochodziła do połowy studiujących. 
Po studiach, w zawodzie zostawało ich już znacz-
nie mniej. Odsetek aktywnych zawodowo kobiet 
był ogólnie bardzo wysoki i sięgał 70 proc., a wśród 
pracowników umysłowych nawet 77 proc.17 Cho-
ciaż liczba kobiet przyjmowanych na studia była 
stosunkowo duża, zdaniem niektórych badaczy były 
wyłącznie przyuczane do naśladowania mężczyzn. 
Po studiach, w rzeczywistych realiach zawodo-
wych, aby się utrzymać stosowały zasadę mimikry, 
a tylko nielicznej grupie udało się przebić.18 Po-
mimo zwiększonej aktywności zawodowej kobiet 
i dopuszczenia ich do wykonywania zawodów tra-
dycyjnie uważanych za męskie, wciąż była utrzy-
mywana segregacja płci przy obsadzaniu stanowisk 
wyższych. W 1983 roku wśród kadry kierowniczej 
jedynie 35,6 proc. stanowiły kobiety, i to głównie 
w wieku 30–49 lat.19

Trzeba zaznaczyć, że tylko niewielka część 
z nich awansowała zawodowo, co dotyczyło wła-
śnie kobiet-architektów. Przyczyną ich aktywno-
ści zawodowej był wzmożony popyt na kobiecą 
siłę roboczą oraz nacisk ekonomiczny wynika-
jący z niskiego poziomu płac, wymuszający pracę 
dwóch osób w rodzinie dla utrzymania minimalnej 
stopy życiowej. Służyła temu szeroka akcja propa-
gandowa ówczesnych władz prowadzona poprzez 
prasę, fi lmy, piosenki oraz organizacyjna (żłobki, 
przedszkola). 

W okresie powojennym w Polsce działało wiele 
państwowych, spółdzielczych i resortowych biur 
projektów. Niemal cała działalność architektoniczna 
do 1983 roku skupiała się w dużych biurach, które 
przejęły większość zleceń od państwowych inwe-
storów. W ramach takich struktur pracowała zde-
cydowana większość kobiet, niewielka tylko część 
zajmowała stanowiska w administracji architekto-
niczno-budowlanej i na uczelniach.20 Dużą część 
wśród pracowników państwowych biur projektów 
stanowiły kobiety, np. w jednym z największych pol-
skich biur „Miastoprojekt-Poznań” odsetek kobiet 
wynosił 46 proc., które zatrudnione były w więk-
szości na niższych stanowiskach lub jako pomoce 
techniczne.21 W innych jednostkach projektowych 
w Polsce było podobnie, kobiety bardzo rzadko zaj-
mowały stanowiska kierownicze. Przyczyną takiego 
stanu rzeczy było sprowadzenie kobiet do roli ta-
niej siły roboczej, bez zapewnienia im możliwości 
zawodowego awansu.22 W większości przyjmowały 
pracę na podstawowych stanowiskach, rzadko tylko 
wybijając się ponad biurową przeciętność. Pomimo 
deklarowanego ofi cjalnie równouprawnienia, zdecy-
dowana większość stanowisk kierowniczych zare-
zerwowana była dla mężczyzn. Kobiety pochłonięte 
obowiązkami domowymi wynikającymi z tradycyj-
nego podziału ról, w znacznie mniejszym stopniu 
mogły realizować się zawodowo. Jednym z najistot-
niejszych powodów były ogromne trudności dnia 
codziennego, związane ze zdobywaniem najważ-
niejszych dóbr i usług w czasach obowiązywania 
komunizmu.

W myśl założeń ówczesnej propagandy praca za-
wodowa miała być miejscem samorealizacji zawo-
dowej, która wobec ograniczeń i trudności dnia co-

16 Po wojnie architekturę wykładano na sześciu uczelniach, 
jednak w początku lat 50. liczbę wydziałów architektury 
zmniejszono wówczas do czterech: w Warszawie, Krakowie, 
Wrocławiu i Gdańsku. Nie są znane rzeczywiste powody tego 
posunięcia (taki los spotkał Wydział Architektury Politech-
niki Szczecińskiej i Politechniki Poznańskiej), jednak z pew-
nością wieloletnia przerwa miała znaczący negatywny wpływ 
na liczebność i jakość kadry architektonicznej. Utworzone zo-
stały instytuty architektury: w Szczecinie (1969 r.), Poznaniu 
(1972 r.), Łodzi (1976 r.), Białymstoku (1975 r.) i w Gliwi-
cach (1977 r.), z czego dwa ostatnie oraz poznański w kolej-
nych latach przekształcono w wydziały, zob.: P. Marciniak, Do-
świadczenia modernizmu. Architektura i urbanistyka Poznania 
w czasach PRL, Poznań 2010, s. 17–20. Architekturę wnętrz 
wykładano na uczelniach artystycznych.
17 A. Kurzynowski, Aktywizacja zawodowa kobiet zamężnych 
w Polsce Ludowej. Geneza – czynniki rozwoju – perspektywy, 
Warszawa 1979, s. 29–33.

18 Komentarz badaczki działalności architektek prof. M. Le-
śniakowskiej podaję za: M. Mozga-Górecka, Architektura 
– męski klub?, „Architektura-murator”, Nr 09/2013, s. 31.
19 A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Kobiety i instytucje, op. cit., 
s. 38. Ciekawe są z pewnością losy kobiet studiujących archi-
tekturę, realizujących się w różnych dziedzinach życia spo-
łecznego (np. jedną z najbardziej znanych polskich piosenka-
rek tamtych lat była Urszula Sipińska, absolwenta architektury 
wnętrz). 
20 Według danych szacunkowych w 1975 w Polsce było ok. 
8500 architektów (dane GUS i SARP), por.: Zawód archi-
tekt. Liczba członków SARP w oddziałach, „Architektura”, 
Nr 2/1985.
21 Jednak ani jedna kobieta nie była szefem zespołu projekto-
wego architektów, por.: A. Hahn (red.), Miastoprojekt Poznań 
1948–1969. 20 lat w służbie społeczeństwa, Poznań 1968.
22 D. Graniewska, Żłobki i przedszkola w PRL, Warszawa 
1971, s. 29–30.
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dziennego w realiach socjalizmu była iluzoryczna. 
W rzeczywistości poza pracą kobiety musiały za-
jąć się codzienną organizacją życia rodzinnego, 
zaopatrzenia i całością spraw opiekuńczo-wycho-
wawczych. Dlatego też praca dla wielu kobiet była 
traktowana wyłącznie jako źródło dodatkowych do-
chodów, bez faktycznych szans na samorealizację. 
W modelu prawnym obowiązującym w PRL prze-
widywano skojarzenie aktywności zawodowej z ma-
cierzyństwem. Państwo poprzez organizację sieci 
żłobków i przedszkoli zdejmowało część obowiąz-
ków wychowawczych, bez której praca zawodowa 
szerokiej rzeszy kobiet nie byłaby w ogóle możliwa. 
Co prawda istniały prawne gwarancje równości płci, 
jednak rzeczywistość była zupełnie inna. Doty-
czyło to szczególnie takich zjawisk, jak możliwość 
awansu zawodowego kobiet czy ich płace, przy jed-
noczesnym braku realnych preferencji związanych 
z macierzyństwem.23 Badania prowadzone w latach 
80. wskazywały na rosnącą aktywność zawodową 
kobiet po 1945 roku. Jednak większość z nich była 
skupiona na działalności zarobkowej, odkładając 
osobistą karierę na dalszy plan. 

Już w okresie międzywojennym kobiety budo-
wały swoją pozycję niezależnych twórczyń i pro-
jektantek. Ważną rolę odegrały tu pionierki polskiej 
architektury awangardowej: Barbara Brukalska 
i Helena Syrkus, warto jednak zaznaczyć, że ta-
kich postaci było więcej. Jedną z poszukujących 
osobowości tego czasu była Teresa Żarnowerówna 
(współpracująca z Mieczysławem Szczuką), która 
zaprojektowała szereg teoretycznych projektów 
mieszkaniowych prezentowanych na I Międzyna-
rodowej Wystawie Architektury Nowoczesnej od-
bywającej się w 1926 roku w Warszawie.24 Jednym 
z najbardziej spektakularnych przykładów budo-
wania wizerunku niezależności zawodowej kobiet 
w okresie międzywojennym była realizacja awan-
gardowego pawilonu Pracy Kobiet zaprojektowa-

nego przez Anatolię Hryniewiecką-Piotrowską na 
poznańską PeWuKę w 1929 roku.25

W powojennej Polsce działała spora liczba kobiet 
zaangażowanych w zawodową działalność architek-
toniczną. Część z nich kontynuowała swoje kariery 
rozpoczęte jeszcze przed wojną, jak choćby Helena 
Syrkus czy Barbara Brukalska, jednak większość 
swoją naukę i pracę rozpoczynała już po wojnie. 
Były wśród nich również takie postacie, które wy-
warły ogromny wpływ na formowanie się życia ar-
chitektonicznego w Polsce. Stały się uznanymi pro-
jektantami, profesorami architektury, laureatkami 
wielu nagród, chociaż rzadko tych najwyższych. 
W historii Honorowej Nagrody SARP, najbardziej 
prestiżowego wyróżnienia przyznawanego od 1966 
roku polskim architektom, tylko cztery razy doce-
niono właśnie kobiety.26 Jednak duża część z nich, 
poprzez twórczość lub działalność pedagogiczną, 
odegrała istotną rolę w budowaniu architektonicz-
nych wzorców w okresie PRL. 

Wiele kobiet o wysokiej pozycji zawodowej ak-
centowało swoje poparcie dla poprawy warunków 
życia dla szerokich grup społecznych. Szczególnym 
zainteresowaniem i wrażliwością cechowało się po-
parcie dla idei budownictwa społecznego. Był to je-
den z najważniejszych wątków działalności architek-
tonicznej podejmowanych przez kobiety, chodciaż 
oczywiście nie jedyny. Już w trakcie Polskiego Kon-
gresu Mieszkaniowego odbywającego się w 1937 
roku w Warszawie, Helena Morsztynkiewiczowa 
złożyła wniosek w sprawie budownictwa mieszka-
niowego. Wówczas sojusznikiem tych działań były 
Kluby Demokratyczne, skupione wokół środowisk 
lewicowych. Ważną rolę odegrali w nich architekci 
i urbaniści, a wśród nich m.in. Barbara Brukalska, 
Emilia Hiżowa czy Helena Syrkus.27 Ciekawą posta-
cią była Barbara Brukalska28, która działając wspól-
nie z mężem, swoją działalność skupiała na archi-
tekturze mieszkaniowej. Członkini Grupy Preasens, 

23 R. Wieruszewski, Prawa kobiet w PRL, [w:] E. Konecka 
(red.), Kobiety polskie, Warszawa 1986, s. 228–229.
24 I. Wisłocka, Awangardowa architektura polska 1918–1939, 
Warszawa 1968, s. 109–110.
25 Do opracowania propozycji konkursowych zaproszono także 
Marię Buckiewiczównę, Mirutę Słońską oraz Irenę Obmińską-
-Wieczorkową. Informacje o Pawilonie Pracy Kobiet podaję 
za: Sz. P. Kubiak, „Nowy duch” w Poznaniu. Pawilon Pracy 
Kobiet Anatolii Hryniewieckiej-Piotrowskiej, „Kwartalnik Ar-
chitektury i Urbanistyki”, Nr 4/2009, s. 65–74, zob. też: M. Le-
śniakowska, Nagie ciało architektury. Pawilon „Praca Kobiet” 
na Powszechnej Wystawie Krajowej, „Biuletyn Historii Sztuki”, 
Nr 4/2009, s. 501–527.

26 Nagroda przyznawana przez Stowarzyszenie Architektów 
Polskich. Wśród nagrodzonych znalazły się także kobiety; były 
to Halina Skibniewska, Hanna Adamczewska-Wejchert, Małgo-
rzata Handzelewicz-Wacławek i Jadwiga Grabowska-Hawrylak.
27 H. Syrkus, Ku budownictwu społecznemu mieszkań, [w:] 
T. Barucki (red.), Fragmenty stuletniej historii 1899–1999. Re-
lacje, wspomnienia, refl eksje, Oddział Warszawski SARP, War-
szawa 2000, s. 119–120.
28 Barbara Brukalska (Barbara Sokołowska), ur. 1899 r. – zm. 
1980 r.; architekt i teoretyk architektury, profesor Politechniki 
Warszawskiej, członkini grupy Praesens, żona architekta Stani-
sława Brukalskiego.
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wykształcona na Politechnice Warszawskiej (gdzie 
później została profesorem), do 1939 r. projekto-
wała funkcjonalne budynki o prostych bryłach i in-
teresujących rozwiązaniach plastycznych m.in. dom 
własny i kolonie WSM na Żoliborzu. Po II wojnie 
światowej prowadziła samodzielną działalność, re-
alizując w latach 60. osiedle mieszkaniowe Okę-
cie i Dom Matysiaków w Warszawie. Jeszcze le-
piej w powojennej rzeczywistości komunistycznego 
państwa odnalazła się Helena Syrkus,29 być może 
dzięki swoim lewicującym poglądom. Absolwentka 
Politechniki Warszawskiej, była architektem i urba-
nistą – architektura dla niej była nie tylko zawodem, 
ale również częścią życia, które można zmienić na 
lepsze (il. 1). Już w okresie przedwojennym ra-
zem z mężem Szymonem Syrkusem uczestniczyła 
w powstawaniu CIAM i słynnym rejsie i konferen-
cji w Atenach. Jeszcze przed II wojną światową, 

realizując swoje lewicowe poglądy zaprojektowała 
wraz z mężem osiedle dla Warszawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej na Rakowcu (il. 2). Helena i Szy-
mon Syrkusowie sformułowali wówczas zasady no-
woczesnego osiedla mieszkaniowego, którego istotą 
było m.in. społeczne zaangażowanie architektów. 
Zasady te znalazły zastosowanie w jednym z naj-
ważniejszych osiągnięć Syrkusów – zrealizowanym 
w latach 50. osiedlu WSM na Kole. Syrkusowa 
(podobnie zresztą jak jej mąż) była zwolenniczką 

uprzemysłowienia budownictwa, typizacji oraz za-
stosowania tworzyw sztucznych. Jednak po koniec 
życia mówiła: „Marzę o architekturze rozwijają-
cej, a nie niweczącej radość życia. O architekturze 
przyjaznej ludziom, nierozerwalnie związanej z kra-
jobrazem. Stawiam na młodzież, która zdaje sobie 
sprawę, że istnieją różne możliwości, a nie tylko ta 
jedna – uniwersalna wielka płyta. Nie ma przecież 
idei obowiązujących wszystkich. Mój wielki na-
uczyciel, prof. Władysław Tatarkiewicz, zawsze da-
wał defi nicje alternatywne. I my, architekci musimy 
móc realizować wariantowe rozwiązania techniczne 
i przestrzenne.”30 

Charakterystycznym rysem działalności wielu 
kobiet było skoncentrowanie się na zagadnieniach 
związanych z poprawą jakości życia i humanizacją 
środowiska architektonicznego. Z początkiem lat 
60. sformułowano w Polsce postulaty „nowego my-
ślenia” w urbanistyce, które oparto na założeniach 
funkcjonalizmu i Karty Ateńskiej. Idee egalitaryzmu 
społecznego doprowadziły do prób rozwiązania pro-
blemu mieszkaniowego poprzez uprzemysłowienie 
budownictwa mieszkaniowego oraz podejmowane 

1. Helena Syrkusowa. Źródło: fot. archiwalna
1. Helena Syrkus. Source: archival photo

29 Helena Syrkus (Helena Eliasberg), ur. 1900 r. – zm. 1982 r.; 
żona architekta Szymona Syrkusa, członkini grupy Praesens 
i CIAM, profesor Politechniki Warszawskiej. Szczegółowo 
działalność Syrkusów opisuje m.in. J. Piłatowicz, Poglądy 
Heleny i Szymona Syrkusów na architekturę w latach 1925–
–1956, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, Nr 3–4/2009, 
s. 123–164.

30 Architekt sam musi być optymistą. Rozmowa Barbary Ka-
labińskiej z prof. Heleną Syrkus, „Polityka”, Nr 32/1980, s. 9.
31 Halina Skibniewska (Halina Erentz), ur. 1921 r. – zm. 
2011 r.; architekt, urbanista, posłanka i wicemarszałek Sejmu 
PRL, profesor Politechniki Warszawskiej, żona architekta Zyg-
munta Skibniewskiego, laureatka Honorowej Nagrody SARP 
w 1978 roku.

2. Projekt osiedla na Rakowcu w Warszawie, Szymon i Helena 
Syrkus, 1930 r. Źródło: H. Syrkus, Ku idei osiedla społecznego 

1925–1975, Warszawa 1976
2. Design of the housing estate Rakowiec in Warsaw, Szymon 

i Helena Syrkus, 1930. Source: H. Syrkus, Ku idei osiedla 
społecznego 1925–1975, Warszawa 1976
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na szczeblu centralnym działania o charakterze nor-
matywnym. Ówczesne zapisy prawa ustanowiły 
osiedle mieszkaniowe podstawową jednostką struk-
tury terenów mieszkaniowych. Ograniczano jedno-
cześnie program usług, zieleni oraz wielkość miesz-
kań, podejmując nawet próby tworzenia wspólnych 
toalet dla kilku lokali. W mizerii tamtych czasów 
przełomową realizacją i przykładem wyczucia skali 
i potrzeb przyszłych użytkowników było osiedle 
Sady Żoliborskie. Było z jednej strony nawiązaniem 
do idei osiedla społecznego, z drugiej – próbą odej-
ścia od koncepcji „Die Wohnung für Existenzmini-
mum”, poprzez elastyczny układ mieszkań i kame-
ralną przestrzeń między budynkami. Projekt wywarł 
istotną rolę w budowaniu nowoczesnych wzorców 
przestrzennych w następnych latach. Jego autorem 
była Halina Skibniewska, wpływowa postać – archi-
tekt, urbanista (il. 3), ale też posłanka na Sejm PRL 
i profesor Politechniki Warszawskiej.31 W swoim 
projekcie kameralne, pięciokondygnacyjne budynki 
mieszkalne w rozluźnionym układzie, wkompono-
wała w istniejącą zieleń dawnych ogródków dział-
kowych, a szkołę, żłobek i przedszkole zlokalizo-
wała na obrzeżach osiedla (il. 4). Jak później pisano: 
„Sukces, jaki odniosły Sady Żoliborskie, to rezultat 
wiedzy, wrażliwości społecznej i architektonicznej 
projektantki. Osiedle szybko spodobało się wszyst-
kim. Warszawiacy chodzili tu na spacery, przypro-
wadzali gości z innych miast, a notable zapraszali 
ofi cjalne delegacje.”32 Skibniewska brała również 
udział w działalności parlamentarnej, najpierw jako 
poseł, potem nawet jako wicemarszałek Sejmu. Jej 
kontakty z władzą były różnie oceniane przez śro-
dowisko, jednak w okresie stanu wojennego aktyw-
nie pomagała i wykorzystywała swoje możliwości 
docierania z pomocą osobom internowanym i wię-
zionym w sprawach politycznych.33 Halina Skib-
niewska była również prekursorem uwzględniania 
tematyki osób niepełnosprawnych w architekturze. 
Jako profesor Politechniki Warszawskiej wykształ-
ciła i wychowała spore grono uczniów, także kobiet 
zajmujących dzisiaj wysoką pozycję zawodową. 
Uczniem Haliny Skibniewskiej była m.in. Ewa 
Kuryłowicz, jedna z najbardziej uznanych współ-

czesnych architektek, profesor Politechniki War-
szawskiej, współwłaścicielka jednej z największych 
w Polsce fi rm projektowych.34

Wybitną postacią działającą w Warszawie była 
Małgorzata Handzelewicz-Wacławek.35 Od zakoń-
czenia studiów miała szczęście współpracować ze 
znakomitymi mistrzami. Karierę akademicką zaczy-
nała jako asystentka Barbary Brukalskiej, by następ-
nie podjąć współpracę z jednym z najwybitniejszych 
polskich architektów – Bohdanem Pniewskim, z któ-
rym zrealizowała Dom Chłopa w Warszawie. Była 
profesorem Politechniki Warszawskiej i znakomi-
tym pedagogiem uwielbianym przez swoich studen-
tów. Przez kolejne lata współpracowała z mężem, 
Zbigniewem Wacławkiem, tworząc autorski zespół 
projektowy realizujący m.in. kościół w Śródborowie 
czy też hotel sejmowy w Warszawie. 

Bardzo rzadko kobiety podejmowały projekty 
obliczone na dużą, urbanistyczną skalę. Takie za-
danie przypadło w udziale Hannie Adamczew-
skiej-Wejchert. Była to postać wybitna – architekt, 
urbanista i pedagog; całe aktywne zawodowe ży-
cie działała razem ze swoim mężem Kazimierzem 

3. Halina Skibniewska. Źródło: fot. Stasiak, 
za: http://warszawa.wyborcza.pl/ 

3. Halina Skibniewska. Source: photo: Stasiak, 
after: http://warszawa.wyborcza.pl/

32 J. S. Majewski, Spacerownik. Warszawa śladami PRL-u, 
Warszawa 2010.
33 K. Kucza-Kuczyński, Dedykowane Architektom-Kobietom, 
Komunikat SARP, Nr 3/2006, s. 6–8.
34 Oczywiście współcześnie działających kobiet-architek-
tek, które zaczynały karierę w okresie PRL jest znacznie wię-
cej, jednak w tekście skupiam się wyłącznie na tych paniach, 

których główna część aktywności zawodowej zaznaczyła się 
w tym czasie.
35 Małgorzata Handzelewicz-Wacławek, ur. 1922 r. – zm. 
1996 r.; architekt, pedagog, profesor Politechniki Warszawskiej, 
żona architekta Zbigniewa Wacławka, laureatka (wraz z mę-
żem) Honorowej Nagrody SARP w 1987 roku.
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Wejchertem (il. 5).36 Od samego początku swojej 
kariery zawodowej związana była z Katedrą Urba-
nistyki Politechniki Warszawskiej. W okresie po-
wojennym podjęła ogromną pracę opracowania 
planów zagospodarowania przestrzennego (master 
plan) kilkudziesięciu zniszczonych w czasie wojny 
polskich miast. Po wygranym w 1950 roku kon-
kursie, podjęła z mężem dzieło ich życia, budowę 
zupełnie nowego miasta nazwanego Nowe Tychy 
i położonego na obszarze Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego (il. 6). Koncepcja miasta ewolu-
owała od estetyki socrealizmu, by w latach 60. zy-
skać ostatecznie modernistyczny wyraz. Klarowna 
struktura przestrzenna została oparta na elementach 
krystalizujących i dwóch osiach tworzących główne 
elementy kompozycyjne. Zatwierdzony (i następnie 
realizowany) plan był przykładem miasta moderni-

stycznego, wywodzącego się z zasad określonych 
w Karcie Ateńskiej. Dzięki budowie Nowych Ty-
chów Hanna Adamczewska-Wejchert, zyskała sławę 
oraz w 1964 roku także Państwową Nagrodę I Stop-
nia; również z mężem otrzymała w 1982 roku Ho-
norową Nagrodę SARP. Projektując miasto łączyła 
czas pomiędzy dwa domy w Warszawie i Nowych 
Tychach. Projekt powstawał w nowo założonym 
biurze, w którym dużą część projektantów stanowiły 
małżeństwa architektów – Bożena i Janusz Włodar-
czykowie, Maria i Andrzej Czyżewscy, Ewa i Ma-
rek Dziekońscy, a także mieszane małżeństwa kon-
struktorów i architektów.37 Ciekawy przyczynek do 
roli żony, architekta i członka takiego duetu przeka-
zał ówczesny współpracownik Wejchertów, Janusz 
A. Włodarczyk opisując rolę Hanny: „Pani Profesor 
zaangażowała się w sprawy SARP-owskie, w la-

4. Osiedle „Sady Żoliborskie” w Warszawie, 1958–1973. Źródło: miesięcznik „Architektura”
4. Housing estate “Sady Żoliborskie” in Warsaw, 1958–1973. Source: “Architektura”

36 Hanna Adamczewska-Wejchert, ur. 1920 r. – zm. 1996 r.; 
urbanistka, architektka, pedagog, profesor Politechniki War-
szawskiej, wiceprezes ZG SARP, żona architekta Kazimierza 
Wejcherta, laureatka (wraz z mężem) Honorowej Nagrody 
SARP w 1982 roku.

37 W ciekawy sposób komentował to Janusz A. Włodarczyk: 
„Łącznie z Profesorami, grupa czterech małżeństw architekto-
nicznych stanowiła oczekiwaną wartość stabilizującą, za taką 
bowiem uważane było małżeństwo, w przeciwieństwie do osób 
stanu wolnego, singli, często nie tęskniących do zasiedzenia.” 
Por.: J. A.Włodarczyk, Pokochać Tychy? czyli Miasto od nowa, 
Wyższa Szkoła Techniczna, Katowice 2012, s. 51.
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5. Hanna Adamczewska-Wejchert i Kazimierz Wejchert w 1975 r. 
Źródło: fot. Muzeum Miejskie w Tychach, za: http://polskisocrealizm.org

5. Hanna Adamczewska-Wejchert and Kazimierz Wejchert, 1975. 
Source: photo Muzeum Miejskie in Tychy, after: http://polskisocrealizm.org

6. Plan urbanistyczny Nowych Tychów, proj. Hanna Adamczewska-Wejchert i Kazimierz Wejchert, 1960 r. 
Źródło: H. Adamczewska-Wejchert, Wpływ realizacji na przemiany planu miasta, Warszawa 1964

6. Urban plan of Nowe Tychy, design: Hanna Adamczewska-Wejchert and Kazimierz Wejchert, 1960. 
Source: H. Adamczewska-Wejchert, Wpływ realizacji na przemiany planu miasta, Warszawa 1964
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tach 70. piastując w Zarządzie Głównym stanowi-
sko wiceprezesa do spraw twórczości. Wypracowała 
sobie tym samym większą autonomię w działaniu, 
nie będąc już wyłącznie prawą ręką i żandarmem 
Profesora.”38 To spostrzeżenie dobitnie pokazuje 
trudność kobiet architektów, nawet o tak wysokiej 
pozycji jak Adamczewska-Wejchert, do funkcjono-
wania we wspólnym zespole z mężczyzną.

W technicznym świecie postępującej moderniza-
cji Polski lat 60. i 70. rola kobiety architekta była 
niezwykle trudna. Socjalistyczna rzeczywistość 
zdominowana szczególnie w gremiach decyzyjnych 
przez mężczyzn, z rzadka tylko pozwalała na przeję-
cie inicjatywy przez projektujące kobiety. Jako jedna 
z nielicznych w Polsce kobiet własną pracownią we 
wrocławskim biurze projektów „Miastoprojekt” 
kierowała Jadwiga Grabowska-Hawrylak (il. 7).39 
Całe zawodowe życie związała z Wrocławiem. Jej 
budynki wznoszone w latach 60. i 70. cechowały 
plastycznie ukształtowane elewacje. Do najbardziej 
znanych należy galeriowiec zrealizowany przy ul. 
Kołłątaja oraz Dom Naukowca przy pl. Grunwaldz-
kim. Zaskoczyła całe środowisko architektoniczne 
w Polsce, proponując na początku lat 70. zupełnie 
nowe spojrzenie na typizację i zastosowanie betonu 
w architekturze w zrealizowanym zespole mieszka-
niowo-usługowym przy pl. Grunwaldzkim w cen-
trum Wrocławia (il. 8). Poprzez twórcze zastoso-
wanie elementów prefabrykowanych przekształciła 
elewacje budynków w plastyczną, rzeźbiarską 
strukturę ze wzajemnie przenikających się płynnych 
krzywizn, współgrających z okrągłymi oknami pa-
wilonów i nadbudówek na dachach (il. 9).40 Swo-
istym credo Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak były 
słowa, którymi komentowała swoje poglądy na ar-
chitekturę: „W dobie uprzemysłowionych technolo-
gii, niosących nieuchronnie zwiększającą się stan-
daryzację, szablon i anonimowość, nie powinno 
się szczędzić w moim przekonaniu trudu na ciągłe 
poszukiwanie indywidualnej, różnorodnej i roz-
różnialnej formy dla architektury – mieszkania dla 
człowieka bliżej ziemi i natury – miasta, za którym 

odczuwa się nostalgiczną tęsknotę, a które w pogoni 
za nowoczesnością zostało gdzieś zagubione.”41 Cała 
jej twórczość, jak i praca naukowo-dydaktyczna na 
Politechnice Wrocławskiej, podporządkowana była 
właśnie twórczym poszukiwaniom. W 1974 roku 
po raz pierwszy Honorową Nagrodę SARP przy-
znano kobiecie, właśnie Jadwidze Grabowskiej-
-Hawrylak.42 Przykładów podobnie rozwijających 
się karier było jednak stosunkowo niewiele. Część 
kobiet podejmowała próbę samodzielnej działalno-
ści fi rmując swoim nazwiskiem konkretne dzieła ar-
chitektoniczne, jak np. budynek Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku (biurowiec dawnej Izby Skarbowej) au-
torstwa Wandy Wyszyńskiej; działo się to jednak 
w polskich warunkach wyjątkowo rzadko.43

W okresie PRL wielu z czynnie działających ar-
chitektów wyemigrowało na zachód Europy, a także 
do krajów Ameryki Południowej i USA. Wśród emi-
grantów-architektów były także kobiety, z których 
tylko nieliczne zrobiły prawdziwą karierę zawodową. 
Ogólnie wysoki poziom szkolnictwa architektonicz-
nego w Polsce pozwalał na szybkie znalezienie pracy 
w zawodzie albo na uczelniach architektonicznych. 
Tylko niewielkiej grupie udało się osiągnąć wysoką 
pozycję zawodową. Jedną z nich była Anna Rudzka, 
architektka działająca w Nowym Jorku, współau-

38 J. A. Włodarczyk, Pokochać Tychy, op. cit., s. 144.
39 Jadwiga Grabowska-Hawrylak, ur. 1920 r.; architekt, peda-
gog, profesor Politechniki Wrocławskiej, żona specjalisty ma-
szyn górniczych Henryka Hawrylaka, laureatka Honorowej Na-
grody SARP w 1974 roku.
40 M. Duda, Nagroda Honorowa SARP ’74, 2014, [http://www.
sztuka-architektury.pl/ index.php?ID_PAGE=1234].
41 T. P. Szafer, Współczesna architektura polska, Warszawa 
1988, s. 89.

42 W ostatnim czasie jej działalność została wreszcie doce-
niona. W 2016 roku miała miejsce wystawa jej twórczości we 
wrocławskim Muzeum Architektury, wydano także książkę: 
M. Duda, Patchwork. Architektura Jadwigi Grabowskiej-Ha-
wrylak, Wrocław 2016.
43 Jest to jeden z niewielu znanych projektów Wandy Wyszyń-
skiej, por.: J. Friedrich, Zarys rozwoju architektury w powojen-
nym Gdańsku, 1945–1956, „Kwartalnik Architektury i Urbani-
styki”, 1–4/2007, s. 129.

7. Jadwiga Grabowska-Hawrylak. 
Źródło: http://www.wroclaw.pl

7. Jadwiga Grabowska-Hawrylak. 
Source: http://www.wroclaw.pl
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8. Zespół mieszkaniowo-usługowy przy placu Grunwaldzkim we Wrocławiu, proj. Jadwiga Grabowska-Hawrylak, 
Zdzisław Kowalski i Włodzimierz Wasilewski, 1967–1975. Fot. E. Jędrzejczak

8. Residential-cum-services complex in Grunwaldzki Square in Wrocław, design: Jadwiga Grabowska-Hawrylak, 
Zdzisław Kowalski and Włodzimierz Wasilewski, 1967–1975. Photo: E. Jędrzejczak
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torka budynku Trump World Tower na Manhattanie. 
Jej losy, jak wielu emigrantów, były bardzo skom-
plikowane; po studiach na Wydziale Architektury 
Politechniki Warszawskiej pracowała w kraju, na-
stępnie w Anglii, Francji i Stanach Zjednoczonych, 
gdzie osiadła na stałe.44 Pracowała w wielu biurach 
architektonicznych, by zostać partnerem w znanej 
fi rmie Costas Kondylis & Partners LLP Architects, 
w którym zaprojektowała właśnie najwyższy budy-
nek mieszkalny na nowojorskim Manhattanie.

Jednocześnie, w tym samym czasie działały rzesze 
bezimiennych, niezwykle pracowitych architektek, 
w większości wykształconych już po II wojnie świa-
towej – członków zespołów projektowych pracują-
cych w wielkich, państwowych biurach projektów. 
Wynikało to z pewnością z charakteru studiów archi-
tektonicznych w Polsce, które podejmowali zarówno 
mężczyźni, jak i kobiety. Część z zawartych wów-
czas znajomości kończyła się małżeństwami, a także 
kontynuowaną w naturalny sposób współpracą zawo-

dową. Ich codzienna, niezwykle żmudna praca przy-
czyniła się do realizacji wielkich zamierzeń archi-
tektonicznych i urbanistycznych. Większość z nich 
pracowała w mieszanych męsko-damskich zespo-
łach. Najczęściej pełniły role pomocnicze, które nie 
pozwalały na budowanie silnej pozycji w środowi-
skach profesjonalnych. Należy podkreślić, że zatrud-
nienie w wielkich, państwowych biurach projektów 
– dominujących wówczas strukturach projektowych 
– dawało w trudnych czasach realnego socjalizmu 
stabilność zatrudnienia i dodatkowe dochody pozwa-
lające na zbilansowanie domowych budżetów.

Pojawiały się jednak w tych czasach również wy-
bitne osobowości, które wniosły ożywcze spojrzenie 
na architekturę tamtego czasu. Część z nich budo-
wała własne postawy twórcze, nacechowane rysem 
indywidualności i romantyzmu. Taką ciekawą, ale 
i nieco zapomnianą postacią, była Anna Górska45 
(il. 10), studentka politechnik we Lwowie i w War-

44 Por.: M. Rudzka, „Wysokie Obcasy”, 27.04.2001. 45 Anna Górska, ur. 1914 r. – zm. 2002 r.; architektka, pla-
styczka, współtwórczyni tzw. stylu neozakopiańskiego.

9. Zespół mieszkaniowo-usługowy przy Placu Grunwaldzkim 
we Wrocławiu, fragment elewacji. 

Źródło: „Architektura & Biznes”, Nr 6/2003
9. Residential-cum-services complex in Grunwaldzki Square 

in Wrocław, fragment of facade. 
Source: “Architektura & Biznes”, No. 6/2003

10. Anna Górska z mężem, 1940 r. Źródło: archiwum 
rodzinne Anny Górskiej, za: M. Czyńska, „Wysokie Obcasy”, 

10.10.2013
10. Anna Górska with husband, 1940. Source: family archive, 

after: M. Czyńska, “Wysokie Obcasy”, 10.10.2013
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szawie, gdzie uczyła się pod okiem najwybitniej-
szych ówczesnych twórców: Tadeusza Tołwińskiego 
i Bohdana Pniewskiego. Pochodziła z inteligenckiej, 
świetnie sytuowanej i wykształconej rodziny (matka 
Maria znała siedem języków). Tuż przed wybuchem 
wojny wróciła do rodzinnego Zakopanego, gdzie 
w następnych latach poświęciła się projektowaniu. 
Była autorką najważniejszych i najpiękniej poło-
żonych schronisk tatrzańskich (w polskich górach) 
– na Ornaku (il. 11), w dolinie Chochołowskiej czy 
w dolinie Pięciu Stawów. Jak wspominała jej córka, 
praca pochłaniała ją całkowicie: „Budowa schro-
nisk w Tatrach to jej najpiękniejsze chwile w życiu. 
Kiedy budowano schroniska, to mama mnie wiecz-
nie ciągnęła w góry. (…) Mama miała cały czas nad-
zór nad budową. Bardzo to przeżywała i to były jej 
życiowe dzieła, ponieważ kochała góry.”46 Z Anną 
Górską współpracowała Krystyna Tołłoczko-Róży-

ska, jedna z pionierek polskiego modernizmu. W la-
tach 50. pracując samodzielnie zrealizowała m.in. 
stacje wyciągu liniowego na Szyndzielnię, budynki 
osiedla akademickiego UMCS w Lublinie i tzw. 
Chatkę Żaka, budynek socjalny mieszczący się 
w uczelnianym kompleksie. Najbardziej znaną reali-
zacją Tołłoczko-Różyskiej był wzniesiony w zabyt-
kowym centrum Krakowa budynek Pawilonu Wy-
stawowego BWA, nazwanego później Bunkrem 
Sztuki. Jego odważna, brutalistyczna architektura 
przełamywała schemat i monotonię tamtych lat.47 
Taka postawa, samodzielności i niezależności, była 
jednak rzadkością. Zwykle kobiety działały u boku 
mężczyzn. Jadwiga Grabowska-Hawrylak, w jed-
nym z wywiadów, w osobisty sposób przedstawiła 
sytuację kobiet w Polsce: „(…) mimo wszystko cią-
gle jest to zawód, w którym osiągnięcia mają głów-
nie mężczyźni, choć tyle kobiet studiuje. Później 

46 Relacja córki, Ewy Górskiej-Schumacher, podaję za: 
A. Kwiatkowska, Anna Górska – zawsze patrzyła po swojemu, 
2013, [http://kultura.onet.pl/ksiazki/artykuly/anna-gorska-zaw-
sze-patrzyla-po-swojemu,1,5585254,artykul.html].

47 E. Padoł, Krystyna Tołłoczko-Różyska. Od abażuru do Bun-
kra, [22.07.2016, http://ksiazki.onet.pl/wiadomosci/ krystyna-
-tolloczko-rozyska-od-abazuru-do-bunkra/91k4c1].

11. Schronisko górskie na Hali Ornak w Tatrach, proj. Anna Górska z zespołem, 1948–1949. Źródło: fot. P. Opioła, 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Schronisko_PTTK_na_Turbaczu_a2.JPG

11. The Ornak hostel in Tatry, design: Anna Górska and partners, 1948–1949. Source: photo: P. Opioła, 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Schronisko_PTTK_na_Turbaczu_a2.JPG
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wiele z nich zajmuje się, jak widzę, doskonale pu-
blicystyką, pisaniem, natomiast w zawodzie takim 
prawdziwym, samodzielnie, zjawiają się rzadko. Na 
świecie to Zaha Hadid i japonka Kazuyo Sejima, ale 
to właściwie wyjątki potwierdzające regułę. Często 
kobiety występują w małżeńskich zespołach. U nas 
w Warszawie to byli Brukalscy i Syrkusowie, a we 
Wrocławiu Tarnawscy, Tawryczewscy i Müllerowie, 
oczywiście w tamtych czasach.”48 

Dobrym przykładem owocnej, chociaż na ze-
wnątrz jednostronnie odbieranej współpracy była 
Zofi a Hansen. Jej osoba przywoływana jest zwy-
kle w kontekście działalności męża, Oskara Han-
sena – architekta, malarza i teoretyka architektury, 
twórcy koncepcji Formy Otwartej i Linearnego Sys-
temu Ciągłego (LSC), który wniósł istotny wkład 
w rozwój awangardowych teorii artystycznych 
(il. 12). Razem z żoną zrealizował takie praktyczne 
wcielenia swojej teorii, jak osiedle Słowackiego 
w Lublinie oraz Przyczółek Grochowski w Warsza-
wie (il. 13). Wszystkie prace realizacyjne zawsze 
fi rmował wspólnie z żoną. Bez żony realizacja idei 
Hansena okazałaby się zupełnie niemożliwa. Zofi a 
od samego początku ich wspólnej działalności stała 
w cieniu męża, wspierając Hansena w jego pracy. 
Stawiała się zawsze na drugim planie, jednak sam 
Oskar lojalnie potwierdzał: „Na początku ważne 
spostrzeżenie: nie zaprojektowałem a zaprojekto-
waliśmy, chodzi o szereg współautorów, a w szcze-

gólności (…) o moją żonę, wybitnego architekta 
Zofi ę Garlińską-Hansen.”49 Nie zmienia to jednak 
w sposób zasadniczy tak często spotykanej postawy 
w myśl której, to mężczyzna był twarzą zespołu, 
a kobieta stała na dalszym planie jedynie go wspo-
magając. Wspominał o tym syn Hansenów, Igor: 
„Zaangażowanie rodziców w poszczególne projekty 
było różne. W pracach nad Rakowcem prym wio-
dła mama. Ktoś to wszystko musiał przecież wy-
rysować, wyliczyć i wymierzyć. Ojciec wpadał do 
pracowni, rzucał ideę i wybiegał do innych zajęć, 
a miał ich wtedy całkiem sporo. (…) Ale były pro-
jekty, w których to on dominował, a mama służyła 
mu radą, podpowiadała bardziej praktyczne rozwią-
zania.”50

Takich mieszanych duetów architektonicznych 
było w Polsce znacznie więcej. W Warszawie wiel-
kie sukcesy odnosił Maciej Krasiński, który wraz 
z żoną Ewą (aktywną działaczką Stowarzyszenia 
Architektów Polskich) był autorem warszawskiego 
„Supersamu” (z Jerzym Hryniewieckim) czy Mu-
zeum Sztuki Nowoczesnej w Skopje. W Krakowie 
działali Małgorzata Buratyńska-Seruga i Wacław 
Seruga opracowujący zespoły zabudowy jednoro-
dzinnej, w Warszawie – Bogusław Chyliński i Hanna 
Graf–Chylińska, autorka szkół w Garwolinie, Kiel-
cach i Rzeszowie. Na Śląsku pracowali Tadeusz 
Gawłowski i Teresa Gawłowska-Lisowska, autorka 
licznych prac rzeźbiarsko-architektonicznych oraz 

48 B. Kuprianowicz, Rozmowa z Jadwigą Grabowską-Hawry-
lak, część I, 2013, [http://kompozytorzy przestrzeni.blogspot.
com/2013/05/rozmowa-z-jadwiga-grabowska-hawrylak.html]. 
Mowa tu o Marii i Stefanie Müllerach, autorach m.in. odbu-
dowy rynku w Jaworze oraz Marii i Igorze Tawryczewskich, 
autorach osiedli Kołłątaja i Gajowice we Wrocławiu.

49 Za: F. Springer, Zaczyn. O Zofi i i Oskarze Hansenach, Kra-
ków-Warszawa 2013, s. 103. W książce autor opowiada historię 
Hansenów, pokazując trudne czasami relacje pary architektów.
50 Ibidem, s. 103.

12. Zofi a Garlińska-Hansen i Oskar Hansen. Źródło: fot. archiwum rodzinne Hansenów, za: F. Springer, Zaczyn. O Zofi i i Oskarze 
Hansenach, Kraków-Warszawa 2013

12. Zofi a Garlińska-Hansen and Oskar Hansen. Source: family archive, after: F. Springer, Zaczyn. O Zofi i i Oskarze Hansenach, 
Kraków-Warszawa 2013
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malowideł ściennych. W Poznaniu już przed wojną 
autorską twórczą współpracę z mężem Władysła-
wem prowadziła Janina Czarnecka. Po wojnie pra-
cowała jako projektant, a następnie została kierow-
nikiem Pracowni Służby Zdrowia w państwowym 
biurze „Miastoprojekt”.51 Czarnecka była autorką 
wielu zrealizowanych poznańskich obiektów służby 
zdrowia, w tym m.in. Wojewódzkiej Przychodni 
Przeciwgruźliczej. Także w Poznaniu przez lata 
duet projektowy budowali Regina Pawuła i Zdzi-
sław Piwowarczyk.52 Pawuła pracując w zespole ze 
Zdzisławem Piwowarczykiem oraz Jerzym Schmid-
tem była współautorką nowej dzielnicy mieszka-
niowej Rataje (il. 14). Autorzy projektu pracowali 
nad tym gigantycznym zamierzeniem obliczonym 
dla 150 tys. mieszkańców w latach 1959–1964; by 
w kolejnych latach zostać odsuniętymi od dalszego 
opracowania projektu. Pawuła, w wydanych już po 
swojej śmierci wspomnieniach, poza różnej natury 
refl eksjami na temat projektowania, ani razu nie 
podnosi problemów damsko-męskich. Wspomina za 
to o najważniejszym wówczas rozróżnieniu – ide-
ologicznym, czyli przynależności do partii komu-
nistycznej: „W 1958 roku podjęłam decyzję o wy-

powiedzeniu pracy w Miastoprojekcie.(…) Czasy 
się jednak zmieniały i coraz wyraźniej następował 
podział na architektów partyjnych i bezpartyjnych, 
z których ci ostatni musieli podporządkować się 
tym pierwszym.”53 

Obok wielu perypetii związanych z budową po-
znańskiej dzielnicy Rataje i odsunięciu zespołu pro-
jektowego od udziału w dalszych pracach wspo-
minała także: „Pojawiło się w końcu odczucie 
satysfakcji zawodowej, że mimo tylu przeciwności 
w czasie projektowania i konieczności przełamywa-
nia oporów aparatu administracyjnego, mimo dyk-
tatu partyjnego i lokalnych zależności zawodowych 
udało się dzięki przyjętej dyscyplinie urbanistycznej 
(…) uzyskać czytelną kompozycję dolnego tarasu 
dzielnicy (…).”54 Ten wątek jest ważnym przyczyn-
kiem określającym warunki budowania indywidu-
alnych karier zawodowych. Tylko niewielka część 
z nich była zaangażowana w działalność polityczną, 
a liczba kobiet w Sejmie PRL nie przekraczała 
23 proc.55 Trudno jednoznacznie stwierdzić, jaka 
liczba kobiet-architektów należała do PZPR, cho-
ciaż należy podkreślić, że podobnie jak i w innych 
dziedzinach życia społecznego, przynależność (na-

13. Osiedle mieszkaniowe „Przyczółek Grochowski” w Warszawie, proj. Zofi a Garlińska-Hansen i Oskar Hansen, 1969–1974. 
Źródło: „Architektura”, Nr 10/1971

13. Housing estate “Przyczółek Grochowski” in Warsaw, design: Zofi a Garlińska-Hansen and Oskar Hansen, 1969–1974. 
Source: “Architektura”, No. 10/1971

51 H. Marcinkowski, W. Milewski, E. Pawłowicz, R. Pawuła-
-Piwowarczyk, Z. Skupniewicz, L. Wejchert, Projekt – Mia-
sto. Wspomnienia poznańskich architektów 1945–2005, Poznań 
2013, s. 344. W książce znajdują się spisane wspomnienia Re-
giny Pawuły-Piwowarczyk i urbanistki Lidii Wejchert.

52 Para zawarła związek małżeński w 1987 roku, od tego czasu 
występuje jako Regina Pawuła-Piwowarczyk.
53 H. Marcinkowski, W. Milewski…, op. cit., s. 159.
54 Ibidem, s. 179.
55 E. Kalinowska, Kobiety w życiu publicznym, „Kobieta i Biz-
nes: akademicko-gospodarcze forum”, 1995, s. 5.
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wet tylko formalna) do partii komunistycznej była 
gwarancją powodzenia, a często warunkiem suk-
cesu zawodowego.

Działalność małżeńskich zespołów projektowych 
była zjawiskiem dosyć częstym, dającym szansę 
samorealizacji i rozwijania możliwości twórczych. 
Indywidualne losy i rozwijające się kariery są naj-
lepszym dowodem prawdziwości stawianej tezy. We 
Wrocławiu (poza wspomnianym już małżeństwem 
Tawryczewskich) działali również Krystyna i Marian 
Barscy, specjalizujący się w projektowaniu obiek-
tów dla szkolnictwa wyższego. Byli autorami wielu 
spektakularnych budynków, w tym Domu Asystenta 
przy ul. Pasteura, budynków Wydziału Matematyki 
i Informatyki oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. W bryłach strzelistych domów 

studenckich „Kredka” i „Ołówek” wybudowanych 
w latach 1989–1991 (il. 15) złamali ówczesne ka-
nony piękna mówiące, „że to, co ma być nowocze-
sne musi być prostopadłościenne”, odchodząc od 
modernistycznego paradygmatu w stronę postmo-
dernistycznych poszukiwań.56 Jak pisał badacz ich 
twórczości Wojciech Prastowski: „Nie ulega wąt-
pliwości jak spotkały się ich losy. Wspólne studia, 
wspólne zainteresowania, podobnie tradycje pa-
triotyczne oraz wielki talent artystyczny i projek-
towy zaowocował wspólnym, i pełnym sukcesów 
życiem. (…) Pozostawili po sobie wiele znanych 
i rozpoznawanych we Wrocławiu budynków. Ich 
dzieci – Agnieszka, Ewa i Jacek, również znani ar-
chitekci i artyści – kontynuują tradycje rodzinne.”57 
To charakterystyczny rys twórczości wielu kobiet-

14. Projekt dzielnicy „Rataje” w Poznaniu, proj. Jerzy Schmidt, Regina Pawuła, Zdzisław Piwowarczyk, 1963 r. 
14. Project of residential district “Rataje” in Poznań, design: Jerzy Schmidt, Regina Pawuła, Zdzisław Piwowarczyk, 1963

56 Określenie prof. Olgierda Czernera, patrz: W. Prastowski, 
Odkrywamy Wrocław: Architektura Krystyny i Mariana Bar-
skich, [27.03.2015, http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,

odkrywamy-wroclaw-architektura-krystyny-i-mariana-barskich,
wia5-3266-6137.html].
57 W. Prastowski, Odkrywamy Wrocław, op. cit.
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15. Akademiki „Kredka” i „Ołówek” we Wrocławiu, proj. Krystyna i Marian Barscy. 
Źródło: fot. z archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, za: http://fotopolska.eu

15. Student hostels “Kredka” and “Ołówek” in Wrocław, design: Krystyna Barska and Marian Barski. 
Source: photo: archive of Uniwersytet Wrocławski, after: http://fotopolska.eu
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-architektów działających w okresie PRL, wiążą-
cych swoje losy osobiste i zawodowe z partnerem, 
również architektem. Należy podkreślić, że poza 
pracą projektową byli oni aktywni w wielu innych 
dziedzinach życia społecznego.58

Szczególnym przypadkiem osoby łączącej dzia-
łalność projektową i badawczą jest Maria Piechotka, 
pracująca w duecie ze swoim mężem Kazimierzem. 
Jej życiorys jest znakomitym odbiciem skompliko-
wanych losów pokolenia wojennego, realizującego 
się w komunistycznej Polsce, a także złożonych 
losów i dylematów całego pokolenia architektów 
pracujących w gospodarce centralnie planowanej. 
Maria, uczestniczka Powstania Warszawskiego, po 
pobycie w obozie jenieckim wróciła do Warszawy, 
gdzie w 1948 roku na politechnice ukończyła Wy-
dział Architektury. Zaraz po studiach pracowała 
w państwowym biurze projektów Miastoprojekt, 
a następnie założyła wraz z mężem Kazimierzem 
projektową spółkę autorską.59 W małżeńskim duecie 
zaprojektowała liczne budynki, w tym warszawskie 
osiedle mieszkaniowe Bielany, a we współpracy 
z prof. Janem Zachwatowiczem opracowała projekt 
odbudowy warszawskiej katedry św. Jana. W na-
stępnych latach (także wspólnie z mężem) opraco-
wała otwarty system budownictwa wielkopłytowego 
W-70 i Wk-70, a także system budownictwa uprze-
mysłowionego dla Algierii. System ten wdrożony 
do realizacji na terenie Polski, dla wielu był syno-
nimem powtarzalnej, monotonnej architektury osie-
dlowej, tak typowej dla gospodarki centralnie plano-
wanej. W latach 1961–1965 była posłanką na Sejm 
PRL. Równocześnie z mężem prowadziła prace ba-
dawcze, których efektem były książki poświęcone 
współczesnym problemom architektury (Tendencje 
kształtowania zespołów mieszkaniowych w mia-
stach polskich, Warszawa 1973) czy budownictwu 
wielkopłytowemu (System otwarty W-70, Warszawa 
1972). Jednak najbardziej znany obszar jej działal-
ności dotyczył synagog; wraz mężem opublikowała 

liczne prace na temat architektury żydowskiej na te-
renach Polski (Bóżnice drewniane, Warszawa 1957; 
Bramy Nieba. Bóżnice murowane na ziemiach daw-
nej Rzeczpospolitej, Warszawa 2000 czy Krajobraz 
z Menorą: Żydzi w miastach i miasteczkach dawnej 
Rzeczpospolitej, Warszawa 2008).60

Właśnie działalność publikacyjna i teoretyczna 
była bardzo ważnym rysem pracy zawodowej ko-
biet-architektów. Wiele z uznanych architektek 
działało na uczelniach, które pozwalały na formo-
wanie niezależnej pozycji w świecie architektury, 
a także na szeroką działalność publikacyjną. Ich 
książki weszły na trwałe do kanonu polskiego pi-
śmiennictwa architektonicznego (il. 16). Wśród 
niech należy z pewnością wymienić Izabellę Wi-
słocką, czynnego architekta i pracownika Politech-
niki Warszawskiej, autorkę książek poświęconych 
architekturze nowoczesnej (Awangardowa Architek-
tura Polska 1918–1939) czy teoretycznej rozprawie 
poświęconej nowoczesnym formom mieszkalnictwa 
(Dom i miasto jutra).61 Podobnie Helena Syrkusowa 
uprawiała także działalność naukową i teoretyczną, 
a dwie jej książki poświęcone zagadnieniom miesz-
kalnictwa (Ku idei osiedla społecznego 1925–1975 
oraz Społeczne cele urbanizacji. Człowiek i środo-
wisko)62 wywarły ogromny wpływ na kształtowanie 
się postaw i poglądów wykształconych po wojnie 
architektów. Szczególnie ta ostatnia pozycja, będąca 
zbiorem poglądów na formowanie się miast, przy-
bliżała mało wówczas znane polskiemu czytelni-
kowi najważniejsze dokonania urbanistyki zachod-
nioeuropejskiej. Takich prac było znacznie więcej, 
warto tu wymienić książki Hanny Adamczewskiej-
-Wejchert (Kształtowanie zespołów mieszkaniowych 
oraz Domy atrialne)63 czy Bożeny Maliszowej, po-
święcone zagadnieniom urbanistycznym (Śródmie-
ście. Wybrane zagadnienia planowania).64 Ważną 
postacią i niepospolitą osobą, o wielkich zasługach 
i dokonaniach w świecie akademickim była Teresa 
Zarębska, profesor Politechniki Warszawskiej, ba-

58 Krystyna działała również aktywnie w Stowarzyszeniu Ar-
chitektów Polskich, Towarzystwie Urbanistów Polskich, Akade-
mickim Związku Morskim i Polskim Towarzystwie Turystycz-
no-Krajoznawczym. Po przejściu na emeryturę zaangażowała 
się również w społeczną działalność samorządową.
59 Za: [27.03.2015, pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Piechotka#cite
_ref-sarp_wspomnienie_4-0].
60 Kto jest kim w Polsce 1984. Informator biografi czny, War-
szawa 1984, s. 742.
61 I. Wisłocka, Awangardowa..., op. cit.; eadem, Dom i miasto 
jutra, Warszawa 1971.

62 H. Syrkus, Ku idei osiedla społecznego 1925–1975, War-
szawa 1976; eadem, Społeczne cele urbanizacji. Człowiek i śro-
dowisko, Warszawa 1984. Helena Syrkus w 1955 roku została 
mianowana profesorem Wydziału Architektury Politechniki 
Warszawskiej.
63 H. Adamczewska-Wejchert, Kształtowanie zespołów miesz-
kaniowych, Warszawa 1985; eadem, Domy atrialne, Warszawa 
1978; eadem, Kazimierz Wejchert, Małe miasta, Warszawa 
1985.
64 B. Maliszowa, Śródmieście. Wybrane zagadnienia planowa-
nia, Warszawa 1974.
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daczka historii i teorii budowy miast, autorka ta-
kich prac, jak Początki polskiego piśmiennictwa 
urbanistycznego oraz Zamość, miasto idealne.65 
Zagadnieniom mieszkalnictwa liczne prace poświę-
ciła Hanka Zaniewska, działająca w resortowym 
Instytucie Rozwoju Miast w Krakowie. Instytuty 
badawcze i uczelnie dawały możliwość współpracy 
z młodymi ludźmi, ale także względną niezależ-
ność wobec ograniczeń systemu państwowych biur 
projektów.

Z wielu wypowiedzi pracujących wówczas kobiet 
wynika zupełnie różne postrzeganie działalności ar-
chitektonicznej przez kobiety, które rozumiały ją ra-
czej jako fragment codzienności, a nie jak w przy-
padku mężczyzn – pola realizacji zawodowych 
ambicji. Rzadko działalność architektoniczna sta-
wała się polem eksperymentów artystycznych. Naj-
lepszym przykładem jest Alina Ślesińska, artystka, 
rzeźbiarka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, wystawiająca rzeźby, które wchodziły 
formalnie w kształtowanie architektoniczne.66 Jej 
eksperymentalne „projekty dla architektury”, two-
rzone na początku lat 60. znosiły granice między 
różnymi obszarami działalności artystycznej. Była 

w tych czasach chyba jedyną artystką tak śmiało in-
gerującą w dziedzinę architektury.67 

Na podstawie wymienionych przykładów, można 
sformułować dość jednostronny model sukcesu ko-
biety-architekta. Duża część z pań, które zdobyły 
uznanie i sukces, tworzyła autorski duet z mężem, 
najczęściej również wybitnym architektem, rzadko 
budując samodzielną karierę zawodową.68 Fala fe-
minizmu, która wraz z ruchami kontestacyjnymi 
pojawiła się w Europie i Stanach Zjednoczonych 
w 1968 roku nie dotarła do Polski, co więcej była 
ona prezentowana w polskich mediach jako prze-
jaw degeneracji kultury zachodniej. Świadomość 
płci nie była w zasadzie dostrzegana i najczęściej 
schowana była za parawanem działań propagando-
wych. Równouprawnienie podnoszone przez wła-
dze komunistyczne było tylko pozorne i nie wniosło 
zmian w strukturach państwowych fi rm. Pomimo 
lansowanych po 1945 roku haseł dotyczących rów-
nouprawnienia, władze komunistyczne zmierzały 
do utrwalenia tradycyjnie pojmowanych ról kobiet 
i mężczyzn. 

Rola i pozycja zawodowa kobiet była oczywiście 
wynikiem tradycyjnego podziału ról społecznych, 

16. Okładki książek wydanych przez działające naukowo kobiety-architektki
16. Covers of books published by active in the profession women architects

65 D. Kłosek-Kozłowska, Pamięci Profesor Teresy Zarębskiej, 
„Wiadomości Konserwatorskie”, Nr 13/2003, s. 104.
66 M. Leykam, Rzeźby Aliny Ślesińskiej, „Projekt. Sztuka wizu-
alna i projektowanie”, Nr 4/1961.

67 M. Leśniakowska, Polskie architektki w dyskursie nowocze-
sności około 1960, [w:] Alina Ślesińska 1922–1994, Katalog 
wystawy, Zachęta, grudzień 2007, s. 31–40.
68 Oczywiście nie było to regułą; wyjątkiem była np. Izabella 
Wisłocka, której mąż był wybitnym dyrygentem i kompozyto-
rem czy Jadwiga Grabowska-Hawrylak, której mąż był profeso-
rem i specjalistą budowy maszyn górniczych.
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ale także (a może bardziej) politycznego zaangażo-
wania i przynależności partyjnej. Być może właśnie 
jedyną szansą na twórcze działanie i względną nie-
zależność była praca w zespole mieszanym. Kobiety 
działały razem z mężczyznami, jednak dużą część 
czasu poświęcały rodzinie. Konieczności ogarnię-
cia nieprzewidywalnej codzienności czasów komu-
nizmu pochłaniała dużą część ich sił i aktywności. 
Być może z tego powodu sławę i niezależność sta-
wiały na drugim planie.
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Out of the hundreds of women architects active 
in that period, only a handful gained an independent 
position in the profession and won general recog-
nition. Throughout the preceding century the status 
of women in architecture had been marginal, their 
role being limited to areas such as interior design 
or landscape architecture.1 Genuine independence 
and equal opportunities were extremely rare phe-
nomena. Under the realities of the communist sys-
tem the feminist movement could not begin, and 
the pre-war traditions of emancipation were not 
cultivated, while “women’s liberation” remained 
a slogan of the offi cial propaganda.2 It is diffi cult 
to fi nd any traces of measures aimed at relieving 
women of some of their daily chores, while men 
were not at all encouraged to take over some house-
hold activities, which were believed to be women’s 
responsibility. The communist authorities of the 
time strove to secure the largest possible number of 
qualifi ed employees needed for the growth of the 
economy. Women’s employment became the stand-
ard in the post-war years. According to the soviet 
model adopted in Poland, women’s role should not 
be limited to caring for the family; they should also 
fulfi l themselves in the professions and be involved 
in political and social activity. Under the pretext of 
promoting equal rights, the authorities encouraged 
women to take up the so-called “men’s jobs” and 
facilitated their access to vocational or professional 
training. Those new occupations were viewed by 
many women as synonymous with a higher sta-
tus and social liberation, allowing them to become 
independent. However, the complicated political sit-

uation in the Polish People’s Republic and its huge 
economic diffi culties, as well as the family model 
promoted by the authorities, led to the professional 
activity of women architects becoming just a good 
way to make a living rather than an opportunity 
to fulfi l their creative ambitions and develop their 
careers.3

Yet in practice, despite the high level of profes-
sional activity, the formal availability of education, 
as well as ideological guidelines and institutional 
guarantees in the form of the right to work, the right 
education, and social benefi ts granted to employ-
ees, equal access of women and men to all types 
of occupations was not achieved. This demonstrates 
how ingrained was the occupational segregation 
associated with gender differences. In the period 
of real socialism, emancipation acquired the sense 
of a purely formal, decreed from above, equality of 
women and men’s rights and obligations. In theory, 
the rights and obligations, as well as opportuni-
ties for creative activity, were similar for men and 
women, but in practice they were clearly asymmet-
rical.4

The history of women and their occupational 
activity cannot be abstracted from the socio-polit-
ical changes taking place in that period, marked 
with the dates of social protests so signifi cant in the 
Polish history. Women’s professional activity was 
shaped (and perceived) differently in the fi rst post-
war years and in the ensuing Stalinist period, and 
completely differently in the years labelled as the 
period of “small stabilization”, of limited reforms 
and a departure from the Stalinist methods of con-

FAMOUS, HARD-WORKING AND FORGOTTEN? THE WORK OF WOMEN 
ARCHITECTS IN POLAND IN THE TIMES OF THE PEOPLE’S REPUBLIC

PIOTR MARCINIAK

1 Relations between the sexes in the broader context of mo-
res, culture and civilisation are analysed in greater detail in: 
M. Leśniakowska, Dom Adama, dom Ewy: dyskurs różnicy 
w (pod)tekstach historii architektury, “Rocznik Historii Sztuki”, 
Vol. 30/2005, pp. 31–45.
2 Cf. K. Stańczak-Wiślicz, P. Perkowski, Dzieje kobiet w PRL 
– stan i perspektywy badań, [in:] Dzieje kobiet w Polsce, 
Poznań 2014, p. 134.

3 Signifi cant fragments of this paper were published previously, 
cf. P. Marciniak, Famous or Forgotten..., op. cit., pp. 855–864.
4 A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Kobiety i instytucje. Kobiety 
na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej 
i w Polsce, Katowice 2006, p. 41.
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trolling the society.5 The situation did not change 
signifi cantly until the 1970s, when women born and 
educated after the war appeared on the job market.6 
As they moved to towns and big cities, acquired 
education or entered into roles and occupations hith-
erto reserved for men, women gained considerable 
independence, moving up in the social hierarchy.7 
Research into women’s personal fates, their social 
involvement but also their professional opportuni-
ties, can yield a more complete picture of their posi-
tion in the world of architecture.8

The situation of women architects in Poland 
compared to other countries was quite specifi c. 
In 1920, women in Poland were granted the right 
to study at universities without any restrictions. 
In the interwar period there was a quite large and 
stable group of female students in higher educa-
tion. They accounted for 25 to 30% of all students, 
which was a sign of considerable progress in gender 
equality.9

A signifi cant breakthrough occurred after the 
Second World War, when the number of university 
students increased signifi cantly. At the end of the 
1940s decade, architecture was taught at six Pol-

ish universities, and in the late 1980s there were 
faculties of architecture at nine universities.10 The 
teaching followed a detailed curriculum, uniform in 
the whole country. A high proportion of the students 
of architecture were women, and in the 1980 it 
approached 50%. After graduation, however, much 
fewer of them entered the profession. The percent-
age of women in employment was generally very 
high and reached 70%, while among white-collar 
workers it was as high as 77%.11 Although the num-
ber of women admitted into universities was rela-
tively high, according to some researchers they were 
merely trained to imitate men. After graduation, in 
order to survive in the actual realities of the profes-
sion, they applied the principle of mimicry, but only 
a small group managed to break through the glass 
ceiling.12 Despite the increased occupational activ-
ity of women and their admission into professions 
traditionally regarded as men’s, gender segregation 
still applied to fi lling higher positions. In 1983, only 
35.6% of those in managerial posts were women, 
mostly aged 30–49.13

It should be noted that only a small proportion 
of women were promoted or successfully developed 

5 The period most often focused on by researchers are the years 
up to 1956, cf. M. Fidelis, Women, Communism..., op. cit.; 
E. Toniak, Olbrzymki..., op. cit.; D. Jarosz, Kobiety a praca 
zawodowa w Polsce w latach 1944–1956 (główne problemy 
w świetle badań źródłowych), [in:] Kobiety i praca. Wiek 
XIX i XX, A. Żarnowska, A. Szwarc (eds.), Warszawa 2000, 
pp. 223–237; K. A. Lebow, Unfi nished Utopia: Nowa Huta, 
Stalinism, and Polish Society, 1949–56, N.Y. 2013. The years 
1948–1956 were the time of particular enslavement of the 
population by the communist authorities, who tried to mould 
a new type of man totally subordinated to them. Thus the new 
rulers declared as the enemies of the people members of the 
intelligentsia and higher social strata, who faced chicanes and 
were often deprived of access to higher education. These is-
sues were explored, on the basis of concrete cases, by, among 
others, K. Florczyk, Praktyki oporu. Postawy kobiet wobec 
władzy w Polsce Ludowej w latach 1948–1956, PhD disser-
tation written under the supervision of Prof. Ewa Domańska 
and submitted at the Adam Mickiewicz University in Poznań, 
2014, typed manuscript (Repozytorium AMUR URI: http://hdl.
handle.net/10593/12149). 
6 I. Kienzler, Życie w PRL. I straszne, i śmieszne, Warszawa 
2015, p. 179.
7 This opinion of M. Fidelis is quoted in A. Mrozik, Wywołać 
z milczenia. Historia kobiet w PRL-u – kobiety w historii 
PRL-u, “Teksty Drugie”, No. 4/2011, p. 113.
8 It is worth noting here that the cognitive perspective of 
research into the history of women architects can be signifi -
cantly broadened by an interpretative microhistory approach 
to case study, cf. E. Domańska, Mikrohistorie. Spotkania 
w zaświatach, Poznań 2005. 

 9 J. Żarnowski, Praca zawodowa kobiet w Polsce międzywo-
jennej, [in:] Kobiety i praca, op. cit., p. 134. The percentage 
of women students at the departments of architecture reached 
almost 20%, and many of them became successful architects 
while also being active in social and professional organisations.
10  Right after the war, architecture was taught at six univer-
sities, but in the early 1950s the number of faculties of archi-
tecture was reduced to four, in Warsaw, Kraków, Wrocław, 
and Gdańsk. The true reasons for the closure of the faculties 
of architecture at the Technical Universities of Szczecin and 
Poznań are unknown, but the fact remains that the gap in their 
activity lasting over a decade had a negative long-term effect 
on the number and professional level of the architects active 
in Poland. Institutes of architecture were later established at 
Szczecin (1969), Poznań (1972), Łódź (1976), Białymstok 
(1975) and Gliwice (1977), the last two of which and institute 
in Poznań have been upgraded to faculties. Cf. P. Marciniak, 
Doświadczenia modernizmu. Architektura i urbanistyka Pozna-
nia w czasach PRL, Poznań 2010, pp. 17–20. Interior design 
was taught at academies of fi ne arts.
11 A. Kurzynowski, Aktywizacja zawodowa kobiet zamężnych 
w Polsce Ludowej. Geneza – czynniki rozwoju – perspektywy, 
Warszawa 1979, pp. 29–33.
12 This opinion of Prof. M. Leśniakowska, who did research on 
the activity of women architects, is cited here after: M. Moz-
ga-Górecka, Architektura – męski klub?, “Architektura-mura-
tor”, No. 09/2013, p. 31.
13 A. Zachorowska-Mazurkiewicz, Kobiety i instytucje, op. cit., 
p. 38. Certainly interesting were the fates of women who stud-
ied architecture but chose to look for fulfi lment in other walks 
of life (e.g. one of the best-known pop-singers of that time was 
Urszula Sipiñska, who had graduated in interior design). 
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their careers, and this is certainly true about women 
architects. The reason for their being employed 
in the fi rst place was the high demand for female 
labour and the economic pressure arising from the 
low levels of pay, which made it necessary for two 
people in the family to work in order to maintain 
a minimum standard of living. Women’s going out 
to work was promoted by the authorities of the time 
through a massive campaign in the press, movies 
and songs, and through setting up a network of 
crèches and kindergartens.

In the post-war period in Poland there were 
many design offi ces: state-owned, cooperative, or 
affi liated to a given industrial sector. Until 1983, 
almost all architectural design work was concen-
trated at large design offi ces, which received the 
vast majority of orders from state-owned investors. 
It was within these structures that the vast majority 
of women worked, with only a small number occu-
pying positions in architecture-and-building super-
visory administration and at universities.14 A large 
proportion of staff at state-owned design offi ces 
were women. Thus, for example, at “Miastopro-
jekt-Poznań” – one of the biggest design offi ces in 
the country – the percentage of women was 46%, 
employed mostly in the lower positions or as ancil-
lary staff.15 At the other design offi ces in Poland the 
situation was similar, with women rarely holding 
leadership positions. This was because women’s 
role was mostly reduced to that of cheap labour, 
with poor opportunities for career advancement.16 
In the majority of cases they accepted jobs at basic 
positions and rarely advanced beyond the tread-
of-the-mill type of work. Despite the offi cially 
declared equality, the vast majority of positions 
in management were reserved for men. Absorbed 
in domestic responsibilities arising from the tra-
ditional division of roles, women were much less 
able to pursue their careers. One of the key factors 
here were the hardships of everyday life stemming 
from the shortages of essential goods and services 
under the communist system.

According to the propaganda of the time, the 
workplace was supposed to offer room for self-ful-
fi lment, but in the realities of life under communism 
this assumption proved illusory. Apart from hired 
work, women had to take care of the daily organi-
zation of family life, securing the essential supplies, 
and of all matters connected with the children’s 
stay at day-care centres. Hence for many women 
their occupation was merely a source of additional 
income, without a real chance for self-fulfi lment. 
The legal framework of the People’s Republic had 
provisions for combining employment with moth-
erhood. By setting up a network of crèches and 
kindergartens the state relieved working mothers of 
some of their duties, for without this the work of 
women on such a scale would not have been possi-
ble at all. It is true that there were legal guarantees 
of gender equality, but the reality was quite differ-
ent, especially as far as women’s chances for career 
development and their wages were concerned, in 
the absence of genuine facilities relating to mater-
nity.17 Research carried out in the 1980s revealed 
rising employment of women after 1945. Most of 
them, however, focused on earning a living while 
putting their personal career development on the 
back burner.

Women had started building their position as 
creative and independent designers back in the 
interwar period. An important role was then played 
by the pioneers of Polish avant-garde architecture: 
Barbara Brukalska and Helena Syrkus, members 
of the Praesens group and co-founders of Con-
grès international d’architecture moderne (CIAM). 
One of the searching personalities of that time was 
Teresa Żarnower (cooperating with Mieczysław 
Szczuka), who designed a number of concept hous-
ing solutions presented at the International Exhi-
bition of Modern Architecture held in Warsaw 
in 1926.18 One of the most spectacular examples 
demonstrating the professional independence of 
women architects in the interwar period was the 
implementation of the avant-garde pavilion Praca 

14 According to estimates, in 1975 there were c. 8500 archi-
tects in Poland (GUS – the National Offi ce of Statistics – and 
SARP data), cf. Zawód architekt. Liczba członków SARP w odd-
ziałach, “Architektura”, No. 2/1985.
15 Not one woman, however, was head of a design team of 
architects, cf. A. Hahn (ed.), Miastoprojekt Poznań 1948–1969. 
20 lat w służbie społeczeństwa, Poznań 1968.

16 D. Graniewska, Żłobki i przedszkola w PRL, Warszawa 
1971, pp. 29–30.
17 R. Wieruszewski, Prawa kobiet w PRL, [in]: E. Konecka 
(ed.), Kobiety polskie, Warszawa 1986, pp. 228–229.
18 I. Wisłocka, Awangardowa architektura polska 1918–1939, 
Warszawa 1968, pp. 109–110.
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Kobiet [Women’s Work], designed by Anatolia 
Hryniewiecka-Piotrowska, for the Polish General 
Exhibition in Poznań in 1929.19

In post-war Poland, quite a large number of 
women were active as architects. Some of them con-
tinued their careers that had started before the war, 
such as Helena Syrkus or Barbara Brukalska, but 
most of them began their education and work after 
the war. Among them there were great individuali-
ties who exerted a huge impact on the development 
of architecture in Poland. They became renowned 
designers, professors of architecture, and winners of 
many awards, although rarely the most prestigious 
ones. In the history of the Polish Architects’ Asso-
ciation SARP Honorary Award, the most prestigious 
award granted to Polish architects since 1966, only 
four times was it conferred to a woman.20 Neverthe-
less, through their design work or teaching activity, 
many women architects of the communist period 
played an important role in setting new trends in 
architecture.

Many women of high standing in the profession 
emphasised their support for improving the housing 
conditions for broad sections of the society. They 
showed great sensitivity by promoting the idea of 
social housing. This was one of the most impor-
tant features of the activity of women architects, 
although certainly not the only one. During the 
Polish Housing Congress held in 1937 in Warsaw, 
Helena Morsztynkiewicz put forward a motion con-
cerning the building of affordable housing. The idea 
was seconded by Democratic Clubs, deriving from 
left-wing circles. The key roles in the Clubs were 
played by architects and urban planners, such as 
Barbara Brukalska, Emilia Hiż or Helena Syrkus.21 
An interesting fi gure among them was Barbara 
Brukalska22, who, while working in a team with her 

husband, focused on housing design. A member of 
the Preasens group and educated at Warsaw Techni-
cal University (where she later became a professor), 
until 1939 she was designing functional buildings, 
simple in form and with subtle ornamental elements, 
among them their own house and the estates built by 
the Warsaw Housing Cooperative in Warsaw’s Żoli-
borz. After World War II she worked as a free-lance 
architect, implementing in the 1960s the “Dom 
Matysiaków” retirement home, and a housing estate 
in Warsaw’s Okęcie. An architect who fared even 
better in the post-war reality of the communist state 
was Helena Syrkus23, perhaps because of her leftist 
views. A pre-war graduate from Warsaw Technical 
University, she was an architect and urban planner 
for whom architecture was not so much a profession 
as a way of life, and she believed architecture could 
change people’s lives for the better (Fig. 1). With her 
husband Szymon Syrkus she had participated in the 
formation of CIAM in 1928 and in the famous 1933 
conference during the cruise to Athens. Also before 
World War II, realizing her left-wing views, she 
designed with her husband the Rakowiec estate for 
the Warsaw Housing Cooperative (Fig. 2). Helena 
and Szymon Syrkus formulated the principles of 
designing a modern housing estate, whose essence 
was, among others, the architect’s social commit-
ment. These principles were implemented in one of 
the Syrkuses’ most important achievements realized 
in the 1950s, the Koło housing development built 
by the Warsaw Housing Cooperative. Like her hus-
band, Helena Syrkus was an advocate of mechanis-
ing the construction process, of standardisation and 
the use of plastics. However, towards the end of her 
life, she said: “I dream of architecture that enhances 
rather than stifl es the joy of life. Of people-friendly 
architecture, embedded in the landscape. I pin my 

19 Also invited to take part in the competition were Maria Buc-
kiewicz, Miruta Słońska, and Irena Obmińska-Wieczorek. The 
information on the pavilion is cited here after: Sz. P. Kubiak, 
“Nowy duch” w Poznaniu. Pawilon Pracy Kobiet Anatolii 
Hryniewieckiej-Piotrowskiej, “Kwartalnik Architektury i Ur-
banistyki”, No. 4/2009, pp. 65–74; cf. also M. Leśniakowska, 
Nagie ciało architektury. Pawilon ‘Praca Kobiet’ na Powszech-
nej Wystawie Krajowej, “Biuletyn Historii Sztuki”, No. 4/2009, 
pp. 501–527.
20 An award granted by the Association of Polish Architects 
SARP. Among its recipients were a few women: Halina Skib-
niewska, Hanna Adamczewska-Wejchert, Małgorzata Hand-
zelewicz-Wacławek, and Jadwiga Grabowska-Hawrylak.

21 H. Syrkus, Ku budownictwu społecznemu mieszkań, [in:] 
T. Barucki (ed.), Fragmenty stuletniej historii 1899–1999. 
Relacje, wspomnienia, refl eksje, Oddział Warszawski SARP, 
Warszawa 2000, pp. 119–120.
22 Barbara Brukalska (née Sokołowska), 1899–1980; architect 
and architecture theoretician, professor at Warsaw Technical 
University, member of the Praesens group, married architect 
Stanisław Brukalski.
23 Helena Syrkus (née Eliasberg), 1900–1982; wife of archi-
tect Szymon Syrkus, member of the Praesens group and CIAM, 
professor at Warsaw Technical University. For a detailed 
presentation of the Syrkuses’ activity, see: J. Piłatowicz, 
Poglądy Heleny i Szymona Syrkusów na architekturę w latach 
1925–1956, “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, No. 
3–4/2009, pp. 123–164.
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hopes on the young people who are aware that there 
are various possibilities rather than just this single 
one – a universal pre-fab concrete panel system. 
There are, after all, no ideas that are equally valid 
for everyone. My great teacher, Prof. Władysław 
Tatarkiewicz, always gave us alternative defi nitions. 
And we, the architects, must be able to implement 
alternative technological and spatial solutions.”24

A characteristic feature of the work of many 
women architects was their focus on the issues of 
improving the quality of life and humanization of 
the created environment. But in the early 1960s, 
“new thinking” about urban planning was postulated 
that should be based on the functionalist assump-
tions and the Athens Charter. The ideas of social 
egalitarianism led to attempts at solving the hous-
ing problem through the industrialization of housing 
construction, and normative decisions were made at 
the level of the central authorities. The provisions 
of the national building code of that period declared 
a housing estate as the basic unit of residential area 
structure. At the same time, limits were imposed 
on the programme of local services, the size of the 
green areas, and the size of the fl ats. Attempts were 
even made to introduce common toilets shared by 
the inhabitants of a few fl ats. A breakthrough in the 
misery of those times was the design and implemen-
tation of the “Sady Żoliborskie” estate, an example 
of the architect’s sense of the scale of the needs of 
its future inhabitants. On the one hand, it evoked 
the ideas of social housing, and on the other it 
was an attempt to move away from the concept of 
Die Wohnung für Existenzminimum by introducing 
a fl exible layout of the fl ats and creating an inti-
mate space among the buildings. The project played 
a signifi cant role in promoting modern spatial pat-
terns that were applied in the subsequent years. Its 
author was Halina Skibniewska, an infl uential fi gure 
– an architect and urban planner (Fig. 3), but also 
a member of the parliament of the Polish People’s 
Republic and professor at Warsaw Technical Uni-

versity.25 In her project, she fi tted the human-scale 
fi ve-storey blocks of fl ats with non-rigid layouts 
into the existing green area of former allotment gar-
dens, locating a school, a crèche, and a kindergarten 
on the edges of the estate (Fig. 4). As it was later 
written, “The success of the Sady Żoliborskie estate 
is the result of the architect’s knowledge and social 
sensitivity. The estate soon came to be liked by 
everybody. Warsaw residents went there for walks, 
bringing with them visitors from other cities, and 
party and government big-wigs showed it offi cial 
delegations.”26 Skibniewska was also involved in 
parliamentary work, fi rst as an MP and then as the 
Deputy Speaker of the Sejm. Her involvement with 
the communist authorities was sometimes looked 
upon critically by the profession, but during the 
martial law she would use her position to reach and 
actively help those interned or held as political pris-
oners.27 Halina Skibniewska was also a pioneer of 
taking considering the needs of persons with disabil-
ities and removing architectural barriers. As profes-
sor at Warsaw Technical University, she trained and 
educated a sizeable group of architects, among them 
women who have a high standing in the profession 
today. Among her pupils is Ewa Kuryłowicz, one of 
the most recognized women architects of today, pro-
fessor at the Warsaw University of Technology, and 
co-owner of one of the largest architectural fi rms.28

Another prominent fi gure active in Warsaw was 
Małgorzata Handzelewicz-Wacławek.29 After grad-
uation she was lucky to work with great masters 
of the profession. Her academic career began as 
an assistant to Prof. Barbara Brukalska, then she 
cooperated with one of the most outstanding Pol-
ish architects, Bohdan Pniewski, with whom she 
designed and implemented the “Dom Chłopa [Peas-
ant House]” hotel complex in Warsaw. She was 
a professor at Warsaw Technical University and an 
outstanding teacher, loved by her students. In the 
following years she collaborated with her husband, 
Zbigniew Wacławek. As a team, they designed and 

24 Architekt sam musi być optymistą. Rozmowa Barbary Ka-
labińskiej z prof. Heleną Syrkus, “Polityka”, No. 32/1980, p. 9.
25 Halina Skibniewska (née Erentz), 1921–2011; architect, 
urban planner, MP and Deputy Speaker of the Sejm of the Pol-
ish People’s Republic, professor at Warsaw Technical Univer-
sity, wife of architect Zygmunt Skibniewski, recipient of the 
SARP Honorary Award in 1978.
26 J. S. Majewski, Spacerownik. Warszawa śladami PRL-u, 
Warszawa 2010.

27 K. Kucza-Kuczyński, Dedykowane Architektom-Kobietom, 
Komunikat SARP, No. 3/2006, pp. 6–8.
28 There are, obviously, many more women architects active 
today who began their careers in the times of the Polish Peo-
ple’s Republic, but in this paper I focus on the ladies who made 
their greatest contribution in that period.
29 Małgorzata Handzelewicz-Wacławek, 1922–1996; architect, 
educator, professor at Warsaw Technical University, wife of 
architect Zbigniew Wacławek, recipient (together with her hus-
band) the SARP Honorary Award in 1987.
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implemented, among other projects, the church 
in Śródborów and the Sejmowy hotel for MPs 
in Warsaw.

It was not often that women undertook big pro-
jects of urban scale. Such a task was entrusted to 
Hanna Adamczewska-Wejchert. She was an out-
standing fi gure – an architect, urban planner, and 
educator. Throughout her career she worked together 
with her husband Kazimierz Wejchert (Fig. 5).30 
Affi liated from the start with the Department of 
Urban Planning at Warsaw Technical University, in 
the post-war period she embarked on the tremen-
dous job of developing master plans for dozens of 
Polish towns destroyed during the war. After she 
and her husband had won a competition in 1950, 
they undertook the job of their lives, the designing 
and building of an entirely new town called Nowe 
Tychy, located in the Upper Silesia Industrial Dis-
trict (Fig. 6). The concept of the town evolved 
from the aesthetics of socialist realism to gain, by 
the 1960s, its fi nal modernist expression. Its clear-
ly-visible spatial structure is based on a few focal 
points and on two axes as its main compositional 
elements. The approved (and subsequently imple-
mented) plan was an example of a modernist town 
derived from the principles laid down in the Char-
ter of Athens. Through her work on Nowe Tychy, 
Hanna Adamczewska-Wejchert gained fame and in 
1964 she and her husband were granted the National 
Prize of the fi rst class; also with her husband, she 
received the 1982 Honorary Award of the SARP. 
While designing the town she shared time between 
two homes, one in Warsaw and the other in Nowe 
Tychy. The design work took place at a newly estab-
lished design studio, where most of the architects 
were husband-and-wife teams – Bożena and Janusz 
Włodarczyk, Maria and Andrzej Czyżewski, Ewa 
and Marek Dziekoński – or married couples where 
one partner was an architect and the other a struc-
tural engineer.31 Some interesting light was cast on 
Hanna’s roles of wife, architect in her own right, 

and member of the Wejchert duo by their collabora-
tor at that time, Janusz A. Włodarczyk: “The Profes-
sor was heavily involved in the affairs of SARP, for 
in the 1970s he held the position of vice-chairman 
for creativity on the association’s National Board. 
Hanna thus gained greater autonomy in her activ-
ity, for no longer did she serve exclusively as the 
Professor’s right hand and his gendarme.”32 This 
remark clearly illustrates the diffi culties faced by 
women architects when functioning in a team with 
a man, even by those enjoying a high position like 
Adamczewska-Wejchert.

In the technical world of Poland’s progressing 
modernization of the 1960s and 1970s, the role 
of women architects was extremely diffi cult. The 
socialist reality dominated by men especially in deci-
sion-making bodies, would only rarely allow women 
to take initiative. Jadwiga Grabowska-Hawrylak 
(Fig. 7), as one of very few women in Poland, was 
head her own studio at the “Miastoprojekt” design 
offi ce in Wrocław.33 The whole of her professional 
life was connected with Wrocław. Her buildings 
erected in the 1960s and 1970s had characteristic 
three-dimensional facades. Among her best-known 
implementations is a residential building with access 
to fl ats from external galleries, located in Kołłątaja 
Street, and “Dom Naukowca [Scientist’s House]” 
in Grunwaldzki Square. She surprised the Polish 
architectural community when in the early 1970s 
she proposed a completely novel approach to stand-
ardisation and the use of concrete in architecture, 
which she applied to a new residential-cum-ser-
vices complex in Grunwaldzki Square in the centre 
of Wrocław (Fig. 8). Through creative use of pre-
fabricated elements she transformed the buildings’ 
facades of into three-dimensional, sculpture-like 
structures of mingling and fl owing curves which 
harmonised with the round windows of the services 
pavilions and attic superstructures (Fig. 9).34 Jad-
wiga Grabowska-Hawrylak’s credo can be found in 
the words she used when commenting on her views 

30 Hanna Adamczewska-Wejchert, 1920–1996; urban planner, 
architect, educator, professor at Warsaw Technical University, 
Vice-chair of the SARP National Board, wife of architect Ka-
zimierz Wejchert, recipient (with her husband) of the SARP 
Honorary Award in 1982.
31 Janusz A. Włodarczyk made an interesting comment on this: 
“Together with the Professors, the group of four married cou-
ples constituted the expected stabilising value that married peo-
ple were thought to represent as opposed to singles, often not 
ready to settle at one place”; cf. J. A. Włodarczyk, Pokochać 

Tychy? czyli Miasto od nowa, Wyższa Szkoła Techniczna, Kato-
wice 2012, p. 51.
32 J. A. Włodarczyk, Pokochać Tychy, op. cit., p. 144.
33 Jadwiga Grabowska-Hawrylak, born in 1920; architect, edu-
cator, profesor at the Technical University of Wrocław, married 
to Henryk Hawrylak – specialist in mining machines, recipient 
of the SARP Honorary Award in 1974.
34 M. Duda, Nagroda Honorowa SARP ’74, 2014, [http://www.
sztuka-architektury.pl/ index.php?ID_PAGE=1234].
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on architecture: “I think that in the era of industri-
alized technology, which inevitably brings with it 
increasing standardization, templates and anonym-
ity, no effort should be spared on constant search 
for individual, varied and distinguishable forms for 
architecture – man’s living space that is closer to 
the earth and to nature – a city for which one could 
feel a nostalgic longing and which, in our quest for 
modernity, has been lost somewhere.”35 All of her 
work, as well as her research and teaching at the 
Technical University of Wrocław, was subordinated 
to that creative quest. In 1974, the SARP Honorary 
Award was for the fi rst time granted to a woman, 
to Jadwiga Grabowska-Hawrylak.36 Examples of 
similar careers were relatively rare, however. Some 
women architects tried to work on a free-lance 
basis, signing their implementations with their own 
names. Such was the case with the building of the 
Municipal Offi ce in Gdańsk (formerly an offi ce 
building of the Tax Chamber) designed by Wanda 
Wyszyńska. This, however, happened extremely 
rarely in the Polish realities of that period.37

During the communist era, many of the active 
architects emigrated to Western Europe, as well as 
to the countries of South America and to the USA. 
Among the émigrés there were also women archi-
tects, of whom only a handful became successful. 
On the whole, the high level of architectural educa-
tion in Poland enabled the émigrés quickly to fi nd 
work in the profession or at university departments 
of architecture. Only a small group managed to 
achieve prestigious positions in the profession. One 
of them was Anna Rudzka, an architect working in 
New York, co-designer of the Trump World Tower 
building in Manhattan. Her fortunes, like those of 
many other emigrants, were very complicated. After 
studying at the Faculty of Architecture at Warsaw 
Technical University, she worked in Poland, and 
then in England, France and the United States, 
where she fi nally settled.38 She worked for a num-
ber of architectural fi rms there, to become a partner 
in the well-known fi rm Costas Kondylis & Partners 
LLP Architects, where she designed the tallest resi-
dential building in New York’s Manhattan.

At the same time, there were masses of name-
less women architects working extremely hard in 
the Polish People’s Republic, most of them edu-
cated after the Second World War. They were mem-
bers of teams at the large state-run design offi ces. 
This situation was certainly the consequence of the 
character of architectural studies in Poland, where 
men and women were admitted on a par. Some of 
the relationships begun during the studies ended in 
marriages, and naturally led to professional coop-
eration. The women’s daily, extremely painstaking 
work contributed to the realization of great archi-
tectural and urban-planning projects. Most of them 
worked in mixed male-female teams. Most often 
they played auxiliary roles, which prevented them 
from achieving an independent position in the pro-
fession. It should be emphasized that employment 
at a large state-owned design offi ce – the prevail-
ing organisational solution within architectural 
design – offered job security in the diffi cult times 
of the “real socialism” and was the source of addi-
tional income helping to balance the household 
budgets.

But there were also, in that period, outstanding 
female personalities who made a difference by tak-
ing a fresh look at the architecture of the time. Some 
of them developed their own creative paths, marked 
with individuality and romance. Such an interest-
ing though today somewhat forgotten fi gure was 
Anna Górska39 (il. 10), who studied architecture at 
the technical universities in Lwów and in Warsaw 
(graduating in 1939) under the guidance of the then 
most prominent and creative architects, Tadeusz 
Tołwiński and Bohdan Pniewski. She came from 
a well-to-do intellectual family (her mother, Maria, 
knew seven languages). Just before the outbreak of 
the Second World War the family returned to Zako-
pane, where in the subsequent years she concentrated 
on designing. She co-authored and implemented the 
most important and most beautifully situated moun-
tain hostels in the Polish Tatras: the Ornak hostel 
(Fig. 11) and the ones in the Chochołowska val-
ley, and in the Pięciu Stawów [Five Lakes] valley. 
As her daughter later recalled, she was absolutely 

35 T. P. Szafer, Współczesna architektura polska, Warszawa 
1988, p. 89.
36 M. Duda, Patchwork. Architektura Jadwigi Grabows-
kiej-Hawrylak, Wrocław 2016.

37 This is one of very few known designs by Wanda Wyszyńska, 
cf. J. Friedrich, Zarys rozwoju architektury w powojennym 
Gdańsku, 1945–1956, “Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 
1–4/2007, p. 129.
38 Cf. Marta Rudzka, “Wysokie Obcasy”, 27.04.2001.
39 Anna Górska, 1914–2002; architect, artist, co-creator of the 
so-called “neo-Zakopane style”.
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engrossed in her work. “The times when the Tatra 
hostels were being built were the most beautiful 
moments of her life. When a hostel was under con-
struction, Mum would drag me up to the mountains 
with her. (...) Mum was supervising the construction 
all the time. She was all excited about it and those 
were the jobs of her lifetime, because she simply 
loved the mountains.”40 Anna Górska collaborated 
on some projects with Krystyna Tołłoczko-Różyska, 
one of the pioneers of Polish modernism. In the 
1950s, working on her own, Tołłoczko-Różyska 
designed and implemented such projects as the 
lower and upper stations of the cable car to Szyn-
dzielnia hill near Bielsko-Biała, halls of residence 
on the campus of Maria Curie-Skłodowska Univer-
sity in Lublin, and “Chatka Żaka”, a multi-function 
student centre on that campus. Her best-known 
implementation is the exhibition hall for Kraków’s 
Biuro Wystaw Artystycznych [Bureau of Art Exhi-
bitions], better known today as “Bunkier Sztuki [Art 
Bunker]”. Its bold “brutalist” architectural form 
broke the conventions and monotony of that time.41 
Such an attitude, of self-reliance and independence, 
was a rarity, however. Usually, women worked at 
men’s side. This is how, from her own personal per-
spective, Jadwiga Grabowska-Hawrylak presented 
the situation of women architects in Poland in one 
of her interviews: “(...) after all, this is still a profes-
sion in which the achievements are reserved mainly 
for men, even though many women are studying 
architecture. Later, I can observe, many of them suc-
cessfully engage in journalism of opinion, in writing 
about architecture, but rarely do they engage in the 
profession hands-on. In the world, there is Zaha 
Hadid and the Japanese architect Kazuyo Sejima, 
but they are actually the exceptions that prove the 
rule. Often women work in a team with their hus-
bands. Here in Warsaw there were the Brukalskis 
and the Syrkuses, in Wrocław, the Tarnawskis, the 
Tawryczewskis and the Müllers, in those days that 
is to say.”42

A good example of such fruitful cooperation, 
even though perceived rather one-sidedly by out-
siders, was that between Zofi a Hansen and her hus-
band. Her name is usually invoked in the context 
of the work of Oskar Hansen – architect, painter 
and theorist of architecture, the creator of the con-
cepts of Open Form and Linear Continuous Sys-
tem (LSC), who made a substantial contribution 
to the development of avant-garde artistic theories 
(Fig. 12). Together with his wife, he realized a prac-
tical implementation of his theories, the Słowacki 
housing estate in Lublin and the Przyczółek Gro-
chowski estate in Warsaw (Fig. 13). All the imple-
mented designs were always signed by both of them. 
Without his wife, the implementations of Hansen’s 
ideas would have proved impossible. From the very 
beginning of their joint activity Zofi a remained in 
her husband’s shadow, supporting him in his work. 
She always put herself in the background, but Oskar 
himself loyally acknowledged her contribution: “To 
start with, an important remark: no, it’s not true that 
I designed it, because we designed it, I mean with 
several collaborators, and in particular (...) with my 
wife, the great architect Zofi a Garlińska-Hansen.”43 
This does not change the fact, however, that accord-
ing to a frequently expressed view it was the man 
who was the face of the team, while the woman 
remained in the background, merely assisting him. 
Here is what the Hansens’ son, Igor, had to say: “My 
parents’ involvement in individual projects varied. 
In the work on the Rakowiec project it was my 
mother who had the reading role. After all, someone 
had to draw it all and do the calculations and meas-
urements. My father would pop into the studio, drop 
an idea, and run out to attend to his other duties, 
for he had quite a few of those days. (...) But there 
were projects in which he was the leader, while my 
mother just offered advice, prompting more practi-
cal solutions.”44

There were many more such mixed architect duos 
in Poland. Very successful in Warsaw was the team 

40 This account by her daughter Ewa Górska-Schumacher 
is quoted here after: A. Kwiatkowska, Anna Górska – zawsze 
patrzyła po swojemu, 2013, [http://kultura.onet.pl/ ksiazki/
artykuly/anna-gorska-zawsze-patrzyla-po-swojemu,1,5585254,
artykul.html].
41 E. Padoł, Krystyna Tołłoczko-Różyska. Od abażuru do 
Bunkra, [22.07.2016, http://ksiazki.onet.pl/wiadomosci/ krysty-
na-tolloczko-rozyska-od-abazuru-do-bunkra/91k4c1].
42 B. Kuprianowicz, Rozmowa z Jadwigą Grabowską-Hawry-
lak, part 1, 2013, [http://kompozytorzy przestrzeni.blogspot.

com/2013/05/rozmowa-z-jadwiga-grabowska-hawrylak.html]. 
She refers here to Maria and Stefan Müller, authors of, among 
others, a plan for the reconstruction of the Market Square in 
Jawor, and to Maria and Igor Tawryczewski, who designed the 
Kołłątaja and Gajowice housing developments in Wrocław.
43 Quoted after: F. Springer, Zaczyn. O Zofi i i Oskarze Hanse-
nach, Kraków-Warszawa 2013, p. 103. In this book the author 
tells the story of the Hansens’ life, including the occasionally 
tense relations within the architect couple.
44 Ibidem, p. 103.
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of Maciej Krasiński and his wife Ewa (an active 
member of the Association of Polish Architects 
SARP), who designed (with Jerzy Hryniewiecki) 
Warsaw’s modernist supermarket “Supersam” and 
the Museum of Modern Art in Skopje. In Kraków, 
Małgorzata Buratyńska-Seruga and Wacław Seruga 
worked on complexes of single-family homes, in 
Warsaw, Bogusław Chyliński and Hanna Graf-
Chylińska designed together schools in Garwo-
lin, Kielce and Rzeszów. Working in Silesia, there 
were Tadeusz Gawłowski and Teresa Gawłows-
ka-Lisowska, author of numerous architectural 
sculpture elements and murals. Just before the war 
in Poznań, Janina Czarnecka began collaboration 
with her husband Władysław. After the war she 
worked as a designer and head of a studio speciali-
sing in buildings for the health service at the state-
run design offi ce, “Miastoprojekt”.45 Czarnecka 
was the author of many of Poznań’s implemented 
healthcare facilities, including the region’s tuber-
culosis clinic. Also in Poznań, Regina Pawuła and 
Zdzisław Piwowarczyk46 worked for years as a duo. 
Working in a team with Zdzisław Piwowarczyk and 
Jerzy Schmidt, Pawuła co-designed a new residen-
tial district called “Rataje” (Fig. 14). The architects 
worked on this giant project intended for 150 thou-
sand residents in the years 1959–1964; only to be 
removed from further work on it. In her memoires 
published after her death, Pawuła shares her vari-
ous refl ections on architectural design, but nowhere 
does she raise the issue of male-female collabora-
tion. Instead, she mentions a distinction that was 
the most important at that time, namely the ideo-
logical difference of belonging or not belonging to 
the communist party. “In 1958, I made the decision 
to terminate my employment at Miastoprojekt. (...) 
The times were changing and one could see a clear 
division among architects into party members and 
those who did not belong, the latter of whom had 
to give way to the former.”47 Apart from describ-
ing the numerous diffi culties connected with the 
building of Poznań’s Rataje and the team’s removal 

from further work on the project, she also says 
that “in the end, there came professional satisfac-
tion with the fact that despite the many hardships 
during the design work and the need to break the 
resistance of the administrative apparatus, despite 
the dictates of the party and the local rivalries, we 
succeeded, thanks to adopting a strict urban-plan-
ning discipline, (...) in obtaining a clearly visible 
composition of the lower terrace of the development 
(...).”48 This refl ection is an important contribution 
to understanding the conditions that determined the 
course of individual careers. Only a small number 
were involved in political activity, and the number 
of women in the parliament of the Polish People’s 
Republic did not exceed 23%.49 It is diffi cult to say 
how many women architects belonged to the Com-
munist Party, although it should be stressed that, like 
in other walks of life, membership (even if merely 
nominal) in the communist party was a guarantee of 
success, and often a prerequisite for advancement in 
one’s profession.

The activity of husband-and-wife duos was 
a fairly common phenomenon, as it gave the women 
a chance for self-fulfi lment and creative develop-
ment. Individual fates and careers are the best proof 
of this thesis. In Wrocław (apart from the already 
mentioned Tawryczewski couple), Krystyna and 
Marian Barski specialised in designing buildings 
for higher education. They created many spectacular 
buildings, including “Dom Asystenta” in Pasteura 
Street providing accommodation for junior univer-
sity staff, and the buildings of the Faculty of Mathe-
matics and Computer Science, and of the Faculty of 
Chemistry, for the University of Wrocław. The tow-
ering forms of the student hostels “Kredka [Crayon]” 
and “Ołówek [Pencil]” built in 1989–1991 (Fig. 15) 
departed the canons of beauty of the time, according 
to which “what’s is to be modern must be rectangu-
lar”50, thus moving away from the modernist para-
digm towards postmodern exploration. As Wojciech 
Prastowski, who researched their work, put it, “There 
is no doubt as to how their fates were linked. Their 

45 H. Marcinkowski, W. Milewski, E. Pawłowicz, R. Pawuła-Pi-
wowarczyk, Z. Skupniewicz, L. Wejchert, Projekt – Miasto. 
Wspomnienia poznańskich architektów 1945–2005, Poznań 
2013, p. 344. The book also contains memoires written by ar-
chitect Regina Pawuła-Piwowarczyk and urban-planner Lidia 
Wejchert.
46 The couple got married in 1987, and after that date her name 
appears as Regina Pawuła-Piwowarczyk.
47 H. Marcinkowski, W. Milewski…, op. cit., p. 159.

48 Ibidem, p. 179.
49 E. Kalinowska, Kobiety w życiu publicznym, “Kobieta 
i Biznes: akademicko-gospodarcze forum”, 1995, p. 5.
50 Prof. Olgierd Czerner’s formulation, see: W. Prastowski, 
Odkrywamy Wrocław: Architektura Krystyny i Mariana Barskich, 
[27.03.2015, http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,odkry-
wamy-wroclaw-architektura-krystyny-i-mariana-barskich,-
wia5-3266-6137.html].
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studies together, their shared interests and patriotic 
traditions, as well as their great creative talents for 
design, resulted in a shared successful life. (...) They 
left for posterity a lot of famous and recognizable 
buildings in Wrocław. Their children – Agnieszka, 
Ewa and Jacek, also renowned architects and artists 
– continue the family tradition.”51 What is charac-
teristic of many women architects working in the 
communist period, is that they shared their personal 
and professional lives with partners who also were 
architects. It should be emphasized that apart from 
design work, they were active in many other spheres 
of social life.52

A special example of a person who com-
bined architectural design with research is Maria 
Piechotka, who worked in a duo with her husband, 
Kazimierz Piechotka. Her curriculum vitae is a good 
refl ection of the complicated fates of the generation 
that reached adulthood during the war and fulfi lled 
themselves professionally in communist Poland, but 
also of the complex fates and diffi cult dilemmas of 
a whole generation of architects working in the cen-
trally-planned economy. Maria took part in the War-
saw Uprising, was held in a POW camp, and in 1945 
returned to Warsaw, where in 1948 she graduated 
from the Faculty of Architecture at Warsaw Tech-
nical University. Right after graduation she started 
work at the state-run design offi ce “Miastoprojekt”, 
and soon established a partnership with her husband 
Kazimierz Piechotka.53 The duo designed numerous 
buildings, including the development of Warsaw’s 
residential area of Bielany, and, in collaboration 
with Prof. John Zachwatowicz, prepared a recon-
struction plan for Warsaw’s St John’s Cathedral. 
In the subsequent years (also jointly with her hus-
band), she developed the W-70 open pre-fab panel 
system of building construction and its modifi cation 
Wk-70, as well as a similar industrial system of 
building construction for Algeria. The system was 
selected for implementation in the whole of Poland, 
and for many it became synonymous with the repet-
itive and monotonous architecture of the mammoth 

housing estates so typical of the centrally-planned 
economy. In the years 1961–1965 Maria was an MP 
in the Sejm of the Polish People’s Republic. At the 
same time she and her husband conducted research 
which resulted in books devoted to the contempo-
rary problems of architecture (Tendencje kształtowa-
nia zespołów mieszkaniowych w miastach polskich, 
Warszawa 1973), or to pre-fab panel construction 
(System otwarty W-70, Warszawa 1972). But her 
best-known area of interest were synagogues; she 
published, together with her husband, numerous 
works on Jewish architecture in the Polish territories 
(Bóżnice drewniane, Warszawa 1957; Bramy Nieba. 
Bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczpo-
spolitej, Warszawa 2000; or Krajobraz z Menorą: 
Żydzi w miastach i miasteczkach dawnej Rzeczpo-
spolitej, Warszawa 2008).54

It was this type of activity, research and theore-
tical publications, that proved to be a very impor-
tant feature of the work of women architects. Many 
renowned women worked at universities, which 
allowed them to build an independent position 
in the world of architecture and to publish. Their 
books have entered the canon of Polish literature 
on architecture (Fig. 16). Worthy of mention here 
is Izabella Wisłocka, an active architect and staff 
member of the Warsaw University of Technology, 
author of books on modern architecture (Awangar-
dowa Architektura Polska 1918–1939) and a the-
oretical work on modern forms of housing (Dom 
i miasto jutra).55 Similarly, Helena Syrkus was 
also engaged in teaching and research, and her two 
books devoted to issues of housing (Ku idei osiedla 
społecznego 1925–1975 and Społeczne cele urba-
nizacji. Człowiek i środowisko)56 had a huge impact 
on the attitudes and opinions of architects educated 
after the war. Especially the latter book, which pre-
sents a collection of views on the formation of cit-
ies, familiarised the Polish readers with the most 
important achievements of Western European urban 
planning, little-known in Poland at the time. There 
were many more publications of this kind. Worthy 

51 W. Prastowski, Odkrywamy Wrocław, op. cit.
52 Krystyna Barska was also active in the Association of Polish 
Architects SARP, the Association of Polish Urban Planners, the 
Academic Maritime Union, and the Polish Tourist and Sight-
seeing Society. After retiring, she also became involved in the 
activities of the local self-government.
53 After: [27.03.2015, pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Piechotka
#cite_ref-sarp_wspomnienie_4-0].

54 Kto jest kim w Polsce 1984. Informator biografi czny, 
Warszawa 1984, p. 742.
55 I. Wisłocka, Awangardowa..., op. cit.; eadem, Dom i miasto 
jutra, Warszawa 1971.
56 H. Syrkus, Ku idei osiedla społecznego 1925–1975, War-
szawa 1976; eadem, Społeczne cele urbanizacji. Człowiek 
i środowisko, Warszawa 1984. In 1955, Helena Syrkus was 
nominated Professor at the Faculty of Architecture, Warsaw 
Technical University.
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of mention are the books by Hanna-Adamczewska 
Wejchert (Kształtowanie zespołów mieszkaniowych; 
or Domy atrialne)57 or those by Bożena Maliszów 
devoted to urban-planning issues (Śródmieście. 
Wybrane zagadnienia planowania).58 Many books 
and articles on different issues of housing were 
published by Hanka Zaniewska, who worked at 
the Institute of Urban Development in Kraków. An 
important fi gure and uncommon personality, with 
great achievements in academia, was Teresa Zaręb-
ska, Professor at Warsaw University of Technology 
specialising in the history and theory of town devel-
opment, author of such publications as Początki pol-
skiego piśmiennictwa urbanistycznego [Early Polish 
writings on urban development] and Zamość, miasto 
idealne [Zamość, an ideal town].59 Research insti-
tutes and universities gave those women the pos-
sibility of collaborating with young designers, but 
also a degree of independence from the constraints 
applying to the system of state-run design offi ces.

From numerous opinions expressed by women 
who were active in the profession in that period, it 
follows that women had a completely different per-
spective on the work of an architect from men. They 
understood it as a part of everyday life, and not, as 
was the case with men, as an opportunity to fulfi l 
their professional ambitions. Rarely did architec-
tural work became a fi eld of artistic experimenta-
tion. The best example is Alina Ślesińska, an artist 
and sculptor, graduate of the Academy of Fine Arts 
in Kraków, who exhibited sculptures whose forms 
belonged to the domain of architectural moulding 
of the space.60 Her experimental “projects for archi-
tecture” created in the early 1960s brought down 
the boundaries between the different areas of artis-
tic activity. She was probably the only artist of that 
time to march so boldly into the fi eld of architec-
ture.61

On the basis of these examples, one can compose 
a somewhat one-sided image of a successful woman 
architect. A large proportion of the ladies who gained 

recognition and success worked in duos with their 
husband, also prominent architects, and only rarely 
did they build independent careers for themselves.62 
The wave of feminism, which, together with other 
protest movements, emerged in Europe and the 
United States in 1968, did not reach Poland. What is 
more, it was paraded in the Polish media as a symp-
tom of the degeneration of Western culture. Gender 
awareness was generally ignored and was often hid-
den behind the screen of propaganda. The commu-
nist government merely paid lip service to women’s 
equality and did nothing to change their situation 
as workers at state-owned companies. Despite the 
slogans about equal rights promoted after 1945, the 
communist authorities sought to consolidate the tra-
ditional roles of men and women.

The role and professional position of women 
was of course a result of the traditional division of 
social roles, but also (and perhaps even more so) it 
depended on political involvement and party mem-
bership. It is quite likely it that work in a mixed team 
was the only opportunity for women to engage in 
creative activity and achieve some relative independ-
ence. Women worked alongside men, but devoted 
a large part of their time to the family. The need 
to cope with the unpredictable everyday realities of 
life under communism absorbed a large portion of 
their energy and physical strength. That may well be 
the reason why their professional position and inde-
pendence were of secondary importance to them.

Translated by S. Sikora
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Wstęp

Rozwój ośrodków miejskich, od początku ich 
istnienia generował wzrost gospodarczy oraz inno-
wacyjne wynalazki w zakresie transportu, higieny, 
technologii czy infrastruktury. Złożoność i zmien-
ność miasta, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni, 
przy zmieniających się parametrach m.in. ekono-
micznych, środowiskowych, politycznych, nie po-

zwalała na stworzenie uniwersalnego modelu, we-
dług którego powinny powstawać nowe struktury 
urbanistyczne, jednak nie przekreślało to dążeń ar-
chitektów, urbanistów i inżynierów do tworzenia 
takich wzorców, poszukiwań rozwiązań idealnych 
i prezentowania ich w licznych traktatach i wizjach 
miast przyszłości1. Zwarta, zagęszczona struktura 
miasta często nie zapewniała dobrych warunków 
zamieszkania, co przekładało się na budowę rezy-

The parcelling out of the Ząbki landed estate according to 
Tadeusz Tołwiński’s innovative urban plan of 1912 could have 
resulted in the best example of a garden-city in Poland. The out-
break of World War I and a misguided spatial policy in the sub-
sequent years halted the plan’s further implementation. Ząbki’s 
proximity to the capital city has in recent years led to its rapid 
development, exposing it to great urbanization pressure. Unfor-
tunate planning decisions, not respecting the cultural assets of 

this area, have led to spatial degradation of the town’s historic 
urban concept. Certain historic spots, elements of the urban solu-
tions envisaged in the parcellation plan, can still be found in the 
town of Ząbki. In order to preserve them for the future genera-
tions, urgent action is needed to restore their former character. 

Key words: garden-city, spatial development, housing estate, 
suburban zone

GARDEN CITY ZĄBKI: AN IDEA OR REALITY

ABSTRACT

Parcelacja obszaru Ząbek – nowatorski projekt Tadeusza Toł-
wińskiego z 1912 r. – mógł stać się jednym z najlepszych przy-
kładów „miasta-ogrodu” w Polsce. Wybuch I wojny światowej 
i niewłaściwa polityka przestrzenna w latach późniejszych spra-
wiły, że plan nie doczekał się pełnej realizacji. Bliskie położenie 
w stosunku do stolicy spowodowało w ostatnich latach szybki 
rozwój Ząbek i nasilenie presji urbanizacyjnej. Niestety, często 
niezbyt trafne decyzje planistyczne, nierespektujące wartości 
kulturowych tego obszaru doprowadziły do degradacji prze-

strzennej zabytkowego założenia urbanistycznego. Na obszarze 
miasta można jeszcze odnaleźć elementy urbanistyczne zwią-
zane z parcelacją i historią tego miejsca. Aby zachować je dla 
przyszłych pokoleń należy podjąć działania mające na celu 
przywrócenie charakteru miejsca z okresu jego interesującego 
rozwoju.

Słowa kluczowe: miasto-ogród, rozwój przestrzenny, osiedle 
mieszkaniowe, strefa podmiejska

MIASTO-OGRÓD ZĄBKI. IDEA A REALIZACJA

ANNA MAJEWSKA, JUSTYNA SZYMANOWSKA

STRESZCZENIE

1 Z. Paszkowski, Miasto Idealne, Wyd. Universitas, Kraków 
2011, s. 17.


