20. Kasyno oÞcerskie, Budowa…, s. 37
20. OfÞcers’ mess, Budowa…, p. 37

wencji mo"na znale)( w po%udniowych rejonach
ulic Unii Lubelskiej (obecnie Lenina 39), (il. 21)
i Kili&skiego (obecnie Kommunisticzeskaja 24),
(il. 22). Tymczasem rozbudow# osiedla mieszkaniowego na terenie Nowej Dzielnicy kontynuowano
w latach trzydziestych, narodowa forma ust pi%a
jednak wówczas miejsca uniwersalnemu funkcjonalizmowi. Proste, kubiczne bry%y cz#sto urozmaicano ró"nego typu odwo%aniami marynistycznymi,
które sk%ada%y si# na tzw. styl okr#towy. Logiczna
konstrukcja, prostota i solidno!( ówczesnych transatlantyków inspirowa%y architektów, czego efektem by%y takie elementy, jak zaokr glone naro"niki
i tarasy à la mostki kapita&skie, okr g%e okienka
i maszty antenowe oraz op%ywowe balustrady balkonów. Z najbardziej charakterystycznych przyk%adów tego nurtu mo"na wymieni( budynki przy ul.
Pu%askiego (obecnie Lewanewskiego 17), (il. 23),
Wielkiej (Kooperatywna 6), Kili&skiego (Komunisticzeskaja 25) lub Alei Wolno!ci (Gogola 16 i 18).
Do udanych przyk%adów architektury funkcjonalistycznej nale" tak"e kamienice i wolno stoj ce
budynki mieszkalne, po%o"one w innych rejonach

miasta, m.in. przy ul. Mickiewicza (obecnie Mickiewicza 2), (il. 24), D browskiego (Sowiecka 107),
(il. 25) oraz pl. Wolno!ci (obecnie pl. Swobody 3),
(il. 26). W zakresie architektury u"yteczno!ci publicznej zwraca natomiast uwag# gmach $redniej
Technicznej Szko%y Kolejowej z 1937 roku przy
ul. 3 Maja (obecnie Brzeskie Pa&stwowe Kolegium
Transportu Kolejowego, ul. Puszki&ska 65), zaprojektowany przez Jerzego Beilla z Warszawy.
Przyk%adem jeszcze innego nurtu w architekturze mi#dzywojennej jest zespó% budynków mieszkalnych z pocz tku lat dwudziestych, od 1923 roku
nosz cy nazw# Kolonii Warburga. Zespó% ten powsta% poza rejonem !ródmiejskim, na Przedmie!ciu
Kijowskim (obecnie ul. I Mi&ski Zau%ek), (il. 27).
By%o to osiedle budynków w konstrukcji drewnianej, przeznaczone dla ubogich 'ydów, którzy utracili domy w czasie I wojny !wiatowej. Budowa osiedla zosta%a sÞnansowana przez Felixa M. Warburga,
przewodnicz cego ameryka&skiej organizacji Joint
Distribution Committee of American Funds for Jewish War Sufferers. Zespó% sk%ada% si# z dwunastu
o!miopokojowych domów z towarzysz c zabudow gospodarcz , a tak"e mykwy, pralni i sklepu34.
Architektura zespo%u zosta%a oparta na typowych
dla architektury mieszkaniowej z pierwszej po%owy
lat dwudziestych wzorach budownictwa ludowego
– przede wszystkim cha%up, ale i stodó%, obór, spichlerzy, wozowni, m%ynów i karczm, z wykorzystaniem charakterystycznych dla tych obiektów
motywów i detali: facjat, dachów pó%szczytowych,
drewnianych kroksztynów itp. Powa"ny udzia%
w kszta%towaniu tego typu projektów mia%a stylistyka zakopia&ska. Niestety, ten warto!ciowy pod
wzgl#dem historycznym i architektonicznym zespó%
znajduje si# obecnie w katastrofalnym stanie technicznym i nale"y si# spodziewa(, "e w najbli"szym
czasie zostanie poddany wyburzeniu. Kompletnie
zdewastowany jest tak"e po%o"ony w bezpo!rednim
s siedztwie kirkut.
Podsumowuj c, w architekturze mi#dzywojennego Brze!cia mo"na doszuka( si# wszystkich charakterystycznych dla tej epoki zjawisk, pocz wszy
od klasycyzmu akademickiego, poprzez klasycyzm
zmodernizowany i style narodowe w ró"nych odmianach, a" do skrajnego funkcjonalizmu. Pomimo
peryferyjnego po%o"enia miasta w skali kraju oraz
typowych dla Kresów Wschodnich problemów
34

http://www.sztetl.org.pl/pl/cms/wiedza/1142,kolonia-warburga (dost#p: 22.09.2013).
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21. Budynek mieszkalny przy ul. Unii Lubelskiej, fot. M. Pszczó%kowski, 2013
21. Residential building in Union of Lublin Street, photo by M. Pszczó%kowski, 2013

22. Budynek mieszkalny przy ul. Kili&skiego, fot. M. Pszczó%kowski, 2013
22. Residential building on Kili&ski Street, photo by M. Pszczó%kowski, 2013
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23. Budynek mieszkalny przy ul. Pu%askiego, fot. M. Pszczó%kowski, 2013
23. Residential building on Pulaski Street, photo by M. Pszczó%kowski, 2013

24. Budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza, fot. M. Pszczó%kowski, 2013
24. Residential building on Mickiewicz Street, photo by M. Pszczó%kowski, 2013
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25. Budynek mieszkalny przy ul. D browskiego, fot. M. Pszczó%kowski, 2013
25. Residential building on D browski Street, photo by M. Pszczó%kowski, 2013

26. Budynek mieszkalny przy pl. Wolno!ci, fot. M. Pszczó%kowski, 2013
26. Residential building on Freedom Square, photo by M. Pszczó%kowski, 2013
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27. Kolonia Warburga, JDC Archives w Nowym Jorku
27. Warburg Housing Estate, JDC Archives in New York

w zakresie planowania przestrzennego, realizowana tu architektura reprezentuje wysoki poziom
artystyczny, szczególnie w odniesieniu do gmachów
u"yteczno!ci publicznej. Budowle tego okresu cechuj si# oryginalno!ci i znaczn ró"norodno!ci form, w wielu przypadkach nie ust#puj c pod
wzgl#dem klasy architektonicznej gmachom Warszawy czy innych wielkich miast Polski zachodniej.
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