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Wstęp
 

Coraz częściej samorządy polskich miast podkreślają wartości oraz badają 
i promują architekturę i urbanistykę okresu międzywojennego. Sprzyja temu ro-
snący dystans czasowy, pozwalający dostrzec odrębności tego obszaru dziedzic-
twa i postęp badań, także konserwatorskich. Poświęcone modernizmowi między-
wojennemu publikacje, konferencje, zabytkowe szlaki tematyczne stały się wręcz 
wyróżnikiem takich miast jak Gdynia, Katowice, Warszawa, ale też i mniejszych 
ośrodków, jak na przykład Wejherowo. 

Także Olsztyn zachował wiele interesujących zabytków z lat 20. i 30. ubiegłego 
wieku. Poświęcony im w całości jest drugi tom „Olsztyńskiego Rocznika Konser-
watorskiego”. Zakres tematyczny to nie tylko architektura i urbanistyka, łącznie 
z bliską sercu każdego chyba olsztynianina zielenią miejską, ale także ważny ob-
szar dziedzictwa techniki, charakterystyczny dla intensywnie rozwijającego się 
ówcześnie miasta. Lata 20. oraz kolejne dziesięciolecie XX wieku to czas popra-
wiającej się koniunktury budowlanej. Powstawały wówczas nowe kwartały zabu-
dowy mieszkaniowej, zarówno jednorodzinnej, jak i szeregowej. Szczególnie cie-
kawe pod tym względem jest olsztyńskie Zatorze. W okresie międzywojennym 
miasto kontynuowało także inwestycje w przemysł komunalny oraz infrastrukturę 
i komunikację; rozbudowywał się węzeł kolejowy. Opisywane w numerze zabytki 
techniki ukazują dawny Olsztyn i jego mieszkańców na różnych polach ich co-
dziennej aktywności.

Interesująca jest także właściwa dla poszczególnych tematów problematyka 
konserwatorska. Badania ostatnich lat, prowadzone głównie dzięki funduszom 
z budżetu miasta, pozwoliły na rozpoznanie pierwotnego wyglądu wielu budyn-
ków międzywojennego Olsztyna. Dzięki temu możemy zrozumieć odmienność 
architektury pozbawionej tradycyjnie rozumianej dekoracji – architektury, która 
działa przez kolorystykę i fakturę tynków, przez geometryczne, urozmaicone for-
my okien i drzwi czy dekoracyjne opracowanie materiałów tak, wydawałoby się, 
pospolitych, jak cegła czy beton. Usuwanie czy zacieranie takich elementów z pew-
nością zubaża wartość autentyzmu tkanki miejskiej.
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Końcowa uwaga dotyczy ram chronologicznych. W wypadku Polski data zamy-
kająca okres międzywojenny jest oczywista: to rok wybuchu drugiej wojny świato-
wej (1939), która odcisnęła tragiczne piętno na dalszych losach kraju. Natomiast 
w Prusach Wschodnich, a tym samym w Olsztynie, rok 1939 nie przyniósł właści-
wie znaczących zmian (poza wymarszem wojska z koszar). Inwestycje w mieście 
trwały jeszcze na początku lat 40. Dramat wojny mieszkańcy odczuli dopiero na 
przełomie lat 1944 i 1945.

               Piotr Grzymowicz
PREZYDENT OLSZTYNA

Olsztyn, grudzień 2015 r.
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Iwona Liżewska 

szkoły Hermanna sauera 
w Olsztynie

Pod koniec XIX wieku w Prusach funkcjonował system edukacyjny, w którym 
obowiązywało czteroletnie kształcenie w szkole podstawowej, po której moż-
na było kontynuować naukę w szkole ludowej (cztery lata), średniej lub realnej 
(sześć lat), albo w szkole typu gimnazjalnego: gimnazjum, wyższa szkoła realna, 
niemiecka szkoła średnia (gdzie nauka trwała dziewięć lat i kończyła się maturą 
otwierającą drogę na studia wyższe)1. Wprowadzana od początku XX wieku re-
forma szkolna uelastyczniała system i odchodziła od nauczania przedmiotowego 
na rzecz podmiotowego traktowania ucznia. Rezygnowano m.in. z wykładowego 
sposobu nauczania, kładąc większy nacisk na pracę w grupach, dużą wagę przywią-
zywano do przedmiotów przyrodniczych, prac technicznych i zajęć sportowych2. 
Zmiany te znalazły swoje odzwierciedlenie również w architekturze. W miejsce 
reprezentacyjnych gmachów zaczęto wznosić funkcjonalne budynki szkolne z do-
brze oświetlonymi salami lekcyjnymi, zapleczem dydaktycznym oraz miejscem do 
zajęć rekreacyjno-sportowych (sale gimnastyczne, boiska szkole), otoczone traw-
nikami i zielenią wysoką. Obowiązek utrzymania szkół ciążył na gminach, któ-
re opłacały wynajem budynków szkolnych lub budowały własne oraz pokrywały 
koszty zatrudnienia kadry. 

Najstarsza olsztyńska szkoła miejska istniała przy parafii św. Jakuba. Istnienie 
budynku szkolnego potwierdzone jest co najmniej od końca XVI wieku3. W 1860 
roku przy Wilhelmstrasse (obecnie ul. Pieniężnego) wybudowało nową szkołę 
dla dziewcząt, do której po rozbudowie przeniesiono też w 1871 roku chłopców. 
Szkoła dla dzieci wyznania ewangelickiego powstała w Olsztynie w 1779 roku, po 
przyłączeniu Warmii do Prus. Początkowo zajęcia odbywały się na zamku, później 
w kamienicy przy Markt 1 (obecnie Stare Miasto 1)4, należącej do parafii ewange-
1 B. Störtkuhl, Budownictwo szkolne we Wrocławiu w latach 1918–1933, [w:] Wrocławskie szkoły. 

Historia i architektura, [red.] M. Zwierz, Wrocław 2004, s. 221. 
2 Tamże.
3 A. Wakar, Olsztyn 1353–1945, Olsztyn 1971, s. 250.
4 Podwójne nazwy ulic, przedwojenne niemieckie i współczesne polskie, wymieniane są ty-

lko przy pierwszym ich użyciu. W dalszej części artykułu nazewnictwo niemieckie używane 
jest w opisach dotyczących okresu przedwojennego, przy opisach architektury i okresu 
współczesnego stosowane jest nazewnictwo polskie. 
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lickiej. W 1873 roku miasto wybudowało budynek szkolny przy Wilhelmstrasse5. 
Przed pierwszą wojną światową w Olsztynie funkcjonowało sześć miejskich szkół 
ludowych, w tym cztery dla dzieci wyznania katolickiego, po dwie dla chłopców 
i dziewcząt, mieszczące się w tych samych budynkach przy Warschauerstrasse 
(obecnie Niepodległości – 1894 rok) oraz przy Wadangertsrasse (obecnie Jagiel-
lońska – 1910 rok) oraz jedna koedukacyjna dla dzieci wyznania ewangelickiego. 
W roku 1911 powstała szkoła specjalna dla dzieci obu wyznań, która w początko-
wym okresie korzystała z pomieszczeń szkolnych przy dzisiejszej ul. Pieniężnego. 
Poza tym było jeszcze kilka szkół prywatnych. 

Szkolnictwo średnie obejmowało państwowe gimnazjum męskie przy Ka-
iserstrasse (obecnie ul. Mickiewicza – wybudowane w 1887 roku), wyższą szko-
łę realną męską przy Kleebergerstrasse (obecnie ul. Piłsudskiego – wybudowana 
w 1900 roku), miejską szkołę żeńską przy Kronenstrasse (obecnie ul. Wyzwole-
nia – wybudowana w 1888 roku, rozbudowana w latach 1899–1900) oraz miejską 
szkołę średnią żeńską przy Belian Platz (obecnie Plac Jedności Słowiańskiej)6. 

Szkolnictwo zawodowe początkowo ograniczało się do kursów dokształcają-
cych i wywodziło się ze szkół niedzielnych zakładanych w Olsztynie od połowie 
XIX wieku. Od 1888 roku działały w Olsztynie zimowa szkoła gospodarstwa wiej-
skiego z pięciomiesięcznym programem zajęć oraz dwie szkoły handlowe powstałe 
po I wojnie światowej7. 

Po zakończeniu I wojny światowej i klęsce Niemiec, w Olsztynie, podobnie jak 
w całym kraju, nastąpił zastój i regres gospodarczy. Ożywienie budowlane mia-
ło miejsce dopiero w drugiej połowie lat 20. XX wieku. W mieście za inwesty-
cje publiczne odpowiadał już wtedy urząd miejskiego architekta, który powstał 
w 1900 roku. Na jego czele stał architekt miejski w randze radcy – członka magistra-
tu i drugiego zastępcy burmistrza, powoływany na 12-letnią kadencję, zaś obsada 
urzędu składała się z architektów i techników, których zadaniem było prowadzenie 
i nadzór nad miejskimi inwestycjami oraz doradztwo techniczne na rzecz policji 
budowlanej8. Od czasów, kiedy to stanowisko piastował Max Boldt, odpowiedzial-
ny za projekty i realizację kilku najważniejszych budowli miejskich (m.in. budy-
nek Straży Pożarnej, szkoła ludowa przy obecnej ul. Jagiellońskiej, nowy ratusz), 
stało się zwyczajem, że miejskie inwestycje były projektowane i realizowane przez 

5 Tamże, s. 252.
6 Więcej na temat powstawania, przekształcania, charakteru i zmian statusu poszczególnych 

szkół zob.: tamże, s. 255–259. 
7 Tamże, s. 260–261.
8 A. Rzempołuch, Architektura i urbanistyka Olsztyna 1353–1953, Olsztyn 2005, ss. 105–108. 

Autor był pierwszym badaczem na gruncie olsztyńskim, który zwrócił uwagę na specyfikę 
działalności urzędu architekta miejskiego, jak również przedstawił pokrótce jego dzieje na 
wystawie ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur „Urząd architekta miejskiego (Stadbauamt) 
w Olsztynie. Prace z lat 1911–1913”, prezentowanej w ratuszu staromiejskim w Olsztynie 
(Wojewódzka Biblioteka Publiczna) w okresie 22.10. – 18.11.2004 r. 

Iwona Liżewska 
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1. Szkoła Podstawowa nr 2, dawna Hindenburgschule, widok ogólny od strony skrzyżowania ulic 
Piłsudskiego i Kościuszki, po lewej niższy budynek z salą gimnastyczną. Biuro MKZ, 2015.

2. Budynek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Okrzei, dawna Landwirtschaftschule, 
widok ogólny. Biuro MKZ, 2015.

7
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3. Zespół Szkół Samochodowych przy al. Wojska Polskiego, dawna Berufschule, widok ogólny.
Zbiory Muzeum Warmii i Mazur.

4. Zespół Szkół Samochodowych, dawna Berufschule, pokój rektora z umeblowaniem o  pro-
stych, minimalistycznych formach. Zbiory Muzeum Warmii i Mazur.

8

Iwona Liżewska 
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5. Zespół Szkół Samochodowych, dawna Berufschule, klasa lekcyjna ze ścianą przeprutą rzędem 
okien wpuszczających światło i słońce. Zbiory Muzeum Warmii i Mazur.

6. Zespół Szkół Samochodowych, dawna Berufschule, sala do zajęć z maszynopisania. Zbiory 
Muzeum Warmii i Mazur.

9
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7. Zespół Szkół Samochodowych, dawna Berufschule, korytarz szkolny. Fot. I. Liżewska, 2015.

8. Zespół Szkół Samochodowych, dawna Berufschule, klatka schodowa z oryginalną balustradą 
schodów. Fot. I. Liżewska, 2015.

10
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architekta miejskiego9. Na stanowisko to w drugiej połowie 1924 roku powołany 
został Hermann Sauer z Hesji (ur. w 1894 roku w Fuldzie, dyplom w 1921 roku na 
Politechnice w Darmstadt)10. Objął je w wieku trzydziestu lat, zdobywając wcze-
śniej doświadczenie zawodowe w Świdnicy i Eisenach, gdzie projektował domy 
mieszkalne i biurowce, jak również fasadę ratusza w Eisenach11. Jego pierwszą 
realizacją w Olsztynie była szkoła ludowa im. Hindenburga (Hindenburgschu-
le), obecnie Szkoła Podstawowa nr 2, przeznaczona dla dzieci wyznania katolic-
kiego. Pozostałe projekty budynków szkolnych to zimowa szkoła gospodarstwa 
wiejskiego, szkoła handlowa, później zawodowa oraz szkoła ludowa dla dzieci 
wyznania ewangelickiego. 

Budynek szkoły ludowej im. Hindenburga był przeznaczony na dwie szkoły, 
jedną dla chłopców i jedną dla dziewcząt. Decyzję o budowie nowej szkoły Rada 
Miasta podjęła na posiedzeniu w grudniu 1924 roku12. Była to pierwsza, tak zna-
cząca, inwestycja miejska realizowana po wojnie. Rozważano dwie lokalizacje: na 
rogu ulic Roonstrasse (obecnie ul. Kościuszki) i Kleebergerstrasse (obecnie ul. 
Piłsudskiego) oraz na dużej parceli znajdującej się pomiędzy Roonstrasse, Koper-
nikusstrasse (obecnie ul. Kopernika) oraz Moltkeplatz (obecnie Plac Pułaskiego). 
W piśmie z czerwca 1925 roku Sauer wskazywał, że parcela przy Moltkeplatz ma 
znacznie więcej zalet, zarówno pod względem funkcjonalnym (lepsze właściwo-
ści gruntu, niższe koszty fundamentowania), jak też architektonicznym (większe 
możliwości ukształtowania monumentalnej i dobrze eksponowanej bryły)13. Jed-
nak zgodnie z decyzją rady miejskiej z 20.07.1925 roku, szkołę zlokalizowano na 
skrzyżowaniu dwóch dużych ulic – Roonstrasse i Kleebergerstrasse. Głównym 
walorem tej lokalizacji były zapewne względy reprezentacyjne. Nową szkołę usy-
tuowano w sąsiedztwie dwóch innych znaczących budynków pożytku publicznego 
– gmachu rejencji znajdującego się na sąsiednim narożniku oraz szkoły realnej zaj-
mującej narożnik Kleebergerstrasse i Kopernikusstrasse – w miejscu, które z uwa-
gi na przewidywany kierunek rozwoju miasta miało szansę stać się jednym z waż-
niejszych w Olsztynie. Ten aspekt podkreślał też Sauer w swoim sprawozdaniu 
z realizacji inwestycji, sporządzonym we wrześniu tego roku: „Budynek szkolny 
położony przy ulicy Kościuszki, zamyka ciąg wysokich budowli tej ulicy, nada-
jąc narożnikowi skrzyżowania znaczący akcent” [Das an der Roonstrasse gelegene 
Schulgebäude schliesst die hohe Reihenhausbebaung in dieser Strasse und gibt der 
Ecke an der Strassenkreuzung eine erhebliche Betonung]14. Zgodnie z przyjętymi 
założeniami – szkoła była przeznaczona dla 1500 uczniów i uczennic – parcela 
musiała liczyć co najmniej 7300 m2, z czego powierzchnia zabudowy samej szkoły 

9 Tamże, s. 107. 
10 Tamże, s. 108.
11 Tamże, s. 108. 
12 Archiwum Państwowe w Olsztynie (dalej APO), Magistrat Olsztyn, sygn. 259/58, s. 203.
13 Tamże, s. 189–190.
14 APO, s. 213.
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wynosiła 1500 m2, sali gimnastycznej 300 m2, zaś dziedzińca i ogrodu szkolnego 
5500 m2. W budynku szkolnym miało się znajdować 30 sal lekcyjnych, dwa pokoje 
do prac ręcznych, jedno pomieszczenie na pomoce dydaktyczne, po dwa pokoje 
nauczycielskie i pokoje rektorów, sześć pomieszczeń gospodarczych, dwie łaźnie, 
mieszkanie woźnego (dwa pokoje z kuchnią), sala gimnastyczna oraz gościnnie 
trzy lub cztery pomieszczenia dla biblioteki miejskiej. Koszty budowy miały wy-
nosić 700 000 RM, z czego 300 000 RM miało pochodzić z budżetu Ministerstwa 
Sztuki, Nauki i Edukacji15. Projekt budowlany przygotowany w urzędzie architekta 
miejskiego, przez co należy rozumieć bezpośrednią, personalną odpowiedzial-
ność Sauera, został jednogłośnie zatwierdzony na posiedzeniu Deputacji Szkolnej 
(4.09.1925 r.) oraz Rady Miasta Olsztyna (7.09.1925 r.)16. W stanie surowym bu-
dowla została ukończona w lipcu 1926 roku. Fakt ten miasto postanowiło uczcić 
festynem, zorganizowanym w ogrodach zamkowych. Na uroczystość zaproszono 
wszystkich, którzy przyczynili się do budowy szkoły, w sumie 170 osób17. Cieka-
wostką jest, iż w urzędowej korespondencji znalazły się instrukcje dotyczące ja-
dłospisu. I tak, na przyjęciu miała być podana pieczeń wieprzowa z zimnym so-
sem i kartoflami, do picia piwo i wódka, a do tego papierosy i cygara18. W piśmie 
magistratu daje się wyczuć dumę z przezwyciężenia trudności oraz pewien rodzaj 
nostalgii za dobrymi, przedwojennymi czasami. Podkreśla się tam, że budowa no-
wej szkoły to pierwsza po zakończeniu wojny miejska inwestycja celu publicznego, 
a zwyczaj organizowania wiechy, czyli uroczystego świętowania ukończenia bu-
dowli w stanie surowym, był przed wojną powszechny [Da dieser Neubau der er-
ste öffentliche Bau der Stadtgemeinde nach dem Krieges ist, erscheint die Abhaltung 
eines Richtefestes, wie es vor dem Kriege üblich war, geboten]19. Jak widać, budowa 
szkoły miała wymiar nie tylko praktyczny, ale też symboliczny.

Monumentalny gmach szkolny o rozczłonkowanej bryle nakrytej wysokimi, 
czterospadowymi dachami, z silnie zaakcentowaną elewacją frontową, prezentu-
je tradycyjny typ budownictwa, w którym na pierwszy plan wysuwane są walory 
reprezentacyjne. Aspekt ten uwypuklała pierwotna kolorystyka, nawiązująca do 
budynku sąsiedniej rejencji. Na elewacji dominowała ciemna, brązowo-bordowa 
barwa (tynki elewacyjne, pilastry ryzalitu głównego), zmiękczona przez jasny de-
tal o barwie kremowej lub jasnoszarej (gzymsy, zewnętrzne pola opasek okiennych 
i stolarka okienna), rozbita akcentami intensywnego błękitu (wewnętrzne, wgłę-
bione pola opasek okiennych oraz stolarka drzwiowa)20.

15 Tamże.
16 APO, s. 191.
17 APO, s. 5. 
18 APO.
19 APO.
20 J. Martino, Analiza konserwatorska pierwotnego wykończenia elewacji budynku szkoły przy 

ul. Tadeusza Kościuszki 70 w Olsztynie, [mpis], archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytków 
w Olsztynie, 2014, ss. 44–48.

Iwona Liżewska 
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Trójkondygnacyjny gmach główny, z wysoką sutereną w przyziemiu, rozciąga 
się wzdłuż ul. Kościuszki. Środkowa część budynku została wyraźnie wyodręb-
niona i podkreślona przez ryzalit, podwyższenie o pół kondygnacji i nakrycie wy-
sokim, odrębnym dachem czterospadowym. Dodatkowo w ryzalicie frontowym 
silnym akcentem są skośnie ustawione pilastry, umieszczone w wielkim porządku. 
Było to wyraźne odwołanie, jeśli nie cytat z elewacji frontowej teatru miejskie-
go21, wybudowanego w 1924 roku przez znanego i cenionego wówczas w Olsztynie 
architekta Augusta Feddersena. W przyziemiu, na skrajnych osiach części środ-
kowej, umieszczono wejścia do klatek schodowych z portalami ozdobionymi pła-
skorzeźbami przedstawiającymi dzieci. Prowadziły one do głównej części gmachu, 
jak również były częścią niezależnych układów komunikacyjnych prowadzących 
do analogicznych skrzydeł bocznych, mieszczących szkołę dla dziewcząt i szko-
łę dla chłopców. Od strony ul. Piłsudskiego znajduje się niższe skrzydło miesz-
czące salę gimnastyczną, połączone z gmachem głównym niskim łącznikiem, co 
nadaje całości rzut na planie litery „L”. Również sala gimnastyczna nakryta jest 
wysokim, czterospadowym dachem. Ten sposób kształtowania dachów był od-
zwierciedleniem koncepcji Heimatschutzu, nurtu propagującego tradycję budow-
nictwa regionalnego, spopularyzowanego szczególnie w czasach odbudowy Prus 
Wschodnich. Elewacje szkoły rozczłonkowane są przez wydatne poziome gzymsy, 
oddzielające partię przyziemia od piętra (dolny) oraz drugą kondygnację od trze-
ciej (górny), co z kolei było odwołaniem do gmachu szkoły ludowej znajdującej 
się przy ul. Jagiellońskiej, wybudowanej w latach 1908–1910 przez Maxa Boldta. 
Elementem kompozycyjnym elewacji są duże, prostokątne okna o tradycyjnym 
wyglądzie i konstrukcji, z podziałem szprosowym na kwatery. Ich wygląd i forma 
były jeszcze tradycyjne, jednak rozmiary dawały znacznie więcej światła, co z kolei 
było zgodne z postulatami reformy szkolnej. Tych udogodnień zgodnych z du-
chem czasu było zresztą w olsztyńskiej szkole znacznie więcej. Dysponowała ona 
pomieszczeniami do zajęć praktycznych i magazynem na pomoce dydaktyczne. 
Miała dobre warunki sanitarne (przebieralnie, łaźnie, ubikacje), oferowała moż-
liwości uprawiania sportu i rekreacji, zarówno na zewnątrz (szkolny dziedziniec 
z boiskiem), jak i wewnątrz (oddzielna sala gimnastyczna oraz aula z możliwością 
podobnego wykorzystania na ostatniej kondygnacji centralnej części gmachu). 
Przy szkole zaprojektowano też zieleń (Vorgarten), która miała znaczenie ozdob-
ne, ale przede wszystkim była miejscem służącym do zabaw i odpoczynku podczas 
przerw. 

W pierwszej realizacji Sauera na gruncie olsztyńskim nie zabrakło elementów 
spełniających postulaty reformy szkolnej, jednak przede wszystkim odzwiercie-
dlała ona konserwatywne tradycje budowlane. Mogło to świadczyć o niewielkim 
jeszcze doświadczeniu Sauera, jak również braku odpowiedniej pozycji w urzę-
dzie, gdzie dopiero co objął stanowisko architekta miejskiego. 

21 Jako pierwszy zwrócił na to uwagę A. Rzempołuch, dz. cyt., s. 119. 
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Równie tradycyjny w formie i wyglądzie zewnętrznym był budynek zimowej 
szkoły gospodarstwa wiejskiego (Landwirtschaftliche Winterschule) wzniesiony 
przy Herrenstrasse (obecnie ul. Okrzei) w olsztyńskiej dzielnicy Zatorze. Jak już 
wspomniano, zimowa szkoła działała w Olsztynie od 1888 roku, długo jednak nie 
miała własnej siedziby. Przez pewien czas zajęcia odbywały się budynku szkolnym 
przy ul. Pieniężnego, w pomieszczeniach ewangelickiej szkoły ludowej, gdzie użyt-
kowano dwie sale lekcyjne22. Starania o budowę własnego gmachu podejmowano 
przed I wojną światową i zaraz po niej. Zadanie to należało do miasta. Jednak woj-
na i trudna sytuacja finansowa sprawiły, że realizacja tej inwestycji długo nie do-
chodziła do skutku. Decyzję o budowie szkoły wraz z ogrodem doświadczalnym 
Rada Miasta podjęła na posiedzeniu 2 czerwca 1927 roku23. Zgodnie z przyjętym 
zwyczajem, projekty powstały zapewne w urzędzie architekta miejskiego pod nad-
zorem Sauera. Budynek oddano do użytku w 1930 roku24. Szkoła wybudowana 
została na rzucie zbliżonym do kwadratu, na działce narożnej. Trójkondygnacyjny 
budynek o zwartej bryle nakryto wysokim, czterospadowym dachem. Tynkowa-
ne elewacje rozczłonkowane były dużymi, choć dzielonymi słupkami i szprosami, 
oknami. Całość utrzymana była w duchu prostej, pozbawionej dekoracji architek-
tury o cechach odbudowy po I wojnie światowej. 

Kolejne dwa budynki szkolne, zaprojektowane w zupełnie innym, nowocze-
snym duchu i zrealizowane przez Sauera, to szkoła handlowa, później zwana zawo-
dową przy Königstrasse (obecnie al. Wojska Polskiego – 1931–1932) oraz ewan-
gelicka szkoła ludowa przy Mozartstrasse (obecnie ul. Moniuszki – 1932–1935).

Przed pierwszą wojną światową wykształcenie zawodowe w Olsztynie można 
było zdobyć jedynie w ramach nauki rzemieślniczej i kursów dokształcających, 
widziano więc potrzebę założenia szkoły zawodowej nie tylko wszechstronnie 
edukującej uczniów, ale umożliwiającej również dalszą naukę. Takie stanowisko 
było zbieżne z popularnym wówczas nurtem reformy szkolnej, kładącej szcze-
gólny nacisk na solidne wykształcenie zawodowe. System miał być korzystny dla 
wszystkich. Dla pracodawców, bo przyjmowali do pracy biegłych w swojej profesji 
pracowników; dla uczniów, którzy otrzymywali bardziej wszechstronne wykształ-
cenie, a w konsekwencji większe możliwości znalezienia pracy, jak również szansę 
teoretycznego pogłębienia wiedzy w dalszym toku kształcenia; dla rodziców, któ-
rzy mieli dłuższy kontakt z dziećmi oraz mogli je jeszcze zaangażować do pracy 
w domu; dla szkoły, gdyż uczniowie pobierający naukę systematycznie i w syste-
mie dziennym byli lepiej zmotywowani i bardziej zainteresowani nauką, przez co 
osiągali lepsze wyniki; dla miasta, ponieważ wzrastały poziom i jakość życia25. 

22 APO, 259/113, s. 68, zachowany niedatowany plan szkoły z zaznaczonymi izbami użytkowa-
nymi przez tę szkołę. 

23 J. Sikorski, Galopem przez stulecia, Olsztyn 2003, s. 143. 
24 A. Wakar, dz. cyt., s. 261.
25 PO, Magistrat Olsztyn, sygn. 259/118, s. 36–51. Wszystkie te zalety opisał w projekcie pow-

stania szkoły handlowej w Olsztynie jej pierwszy dyrektor Bechem. 
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9. Zespół Szkół Samochodowych, dawna Berufschule, fragment elewacji frontowej. Fot. I. Liżew-
ska, 2015.

10. Plan Osiedla Kompozytorów z projektowaną ewangelicką szkołą ludową, obecnie Szkoła 
Podstawowa nr 1, ul. Moniuszki. Zbiory Muzeum Warmii i Mazur.
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11. Szkoła Podstawowa nr 1 przy ulicy Moniuszki, dawna ewangelicka szkoła ludowa, widok 
ogólny, elewacja frontowa. Zbiory Muzeum Warmii i Mazur.

12. Szkoła Podstawowa nr 1, dawna ewangelicka szkoła ludowa, pokoje nauczycielskie dla męż-
czyzn i kobiet połączone w salę konferencyjną. Zbiory Muzeum Warmii i Mazur.
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13. Szkoła Podstawowa nr 1, dawna ewangelicka szkoła ludowa, łaźnie w piwnicy. Zbiory Mu-
zeum Warmii i Mazur.

14. Szkoła Podstawowa nr 1, dawna ewange-
licka szkoła ludowa, klatka schodowa z  wi-
doczną umywalką na ścianie korytarza. Zbiory 
Muzeum Warmii i Mazur.

15. Szkoła Podstawowa nr 1, dawna ewange-
licka szkoła ludowa – korytarz szkolny. Zbiory 
Muzeum Warmii i Mazur.
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16. Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Moniuszki, dawna ewangelicka szkoła ludowa, elewacja fron-
towa. Biuro MKZ, 2015.

17. Szkoła Podstawowa nr 1, dawna ewangelicka szkoła ludowa, klatka schodowa z oryginalną 
balustradą. Fot. I. Liżewska, 2015.

18
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Inicjatorem utworzenia szkoły handlowej w Olsztynie był Karl Roensch, fabry-
kant i prezes Izby Handlowej w Olsztynie, w ramach której szkoła miała funkcjo-
nować26. Później planowano dołączyć ją do istniejącej szkoły średniej (Mittelschu-
le), jednakże ostatecznie 4 stycznia 1919 roku Zarząd Szkół Zawodowych podjął 
decyzję o utworzeniu nowej, samodzielnej szkoły handlowej, co Rada Miasta za-
twierdziła jednogłośnie na posiedzeniu 13 stycznia 1919 roku27. Zainteresowanie 
tego typu kształceniem przekroczyło oczekiwania jej założycieli. Planowana pier-
wotnie liczba 60 uczniów już w pierwszym roku została podwojona. Szkoła czę-
ściowo odpłatna (czesne od uczniów stanowiło połowę kosztów) poza tym utrzy-
mywana była z subwencji miasta, w mniejszym stopniu dotacji państwowej i Akcji 
Pomocy dla Prus Wschodnich (Ostpreußenhilfe) oraz symbolicznego wsparcia ze 
strony olsztyńskiej Izby Handlowej (Handelskammer Allenstein) i Olsztyńskiego 
Stowarzyszenia Kupieckiego (Kaufmännischer Verein Allenstein)28. Nauka miała 
trwać trzy semestry (1,5 roku) i kończyć się egzaminem pisemnym i ustnym, któ-
ry umożliwiał dalsze podjęcie pracy lub dalsze kształcenie. Uroczysta inauguracja 
roku szkolnego odbyło się 2 maja 1919 roku i miała miejsce w gmachu nowe-
go ratusza. Akademii przewodniczył nadburmistrz Olsztyna Georg Zülch, wśród 
zaproszonych gości byli przedstawiciele olsztyńskiej elity29. W pierwszych latach 
istnienia szkoła korzystała z pomieszczeń starego ratusza. Składało się na nią pięć 
klas lekcyjnych, jedno pomieszczenie na magazyn pomocy dydaktycznych oraz 
maszyn do pisania, biblioteka oraz pokój nauczycielski30. Z czasem te pomieszcze-
nia stały się niewystarczające i na początku lat 30 XX wieku, na odległej od śród-
mieścia, ale rozległej parceli przylegającej do lasu miejskiego wzniesiono nowy, 
funkcjonalny budynek szkolny. Projekt tego budynku, tak jak i pozostałych gma-
chów szkolnych, powstał w urzędzie architekta miejskiego, a za jego powstanie 
i realizację osobiście odpowiedzialny był Sauer31. 

Cofnięty lekko w głąb ulicy, trójkondygnacyjny budynek o zwartej, masywnej 
bryle nakrytej wysokim, czterospadowym dachem z facjatami, założony jest na 
rzucie prostokąta, o proporcjach boków 1:3. Przed budynkiem urządzono zieleń-
ce, z tyłu duże boisko szkolne, wzdłuż ulicy ciągnął się podwójny szpaler drzew. 
Tak jak w szkole Hindenburga, również tutaj budynek nie odcina się od ulicy kon-
dygnacją cokołową, a w partii przyziemia ma suterenę, która wbudowana została 
w wysoką skarpę, ale z uwagi na znaczny spadek terenu jest niewidoczna od strony 
ulicy. Na osiach skrajnych elewacji frontowej umieszczono dwa analogiczne wej-
ścia do budynku, poprzedzone niskimi schodkami i głębokimi, arkadowymi pod-
cieniami. W elewacji tylnej odpowiadały im ryzality mieszczące klatki schodowe. 

26 Tamże, s. 196.
27 Tamże.
28 Tamże, s. 201.
29 Tamże, s. 196–197.
30 Tamże, s. 49.
31 A. Rzempołuch, dz. cyt., s. 118–119.
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Ceglane elewacje rozczłonkowano rytmicznie rzędami prostokątnych okien poje-
dynczych lub łączonych w grupy, ujętych w jasnoszare, żłobkowane opaski. W ele-
wacji frontowej i bocznych, w miejsce okien podzielonych szprosami na mniejsze 
kwatery, zastosowano okna podzielone tylko poziomymi listwami na cztery wą-
skie pola. Nie tylko nadawało to szkole nowoczesny wygląd, ale przede wszystkim 
poprawiało warunki oświetleniowe w salach lekcyjnych. Podobnie było na klat-
kach schodowych dobrze doświetlonych rzędami okien, umieszczonych na całej 
wysokości ryzalitów. Nowoczesne, wyraźnie wpisujące się w nową estetykę były 
balustrady klatek wykonane z płaskich, metalowych listew, spływających z góry 
na dół prosto wzdłuż schodów, opływowo wygiętych na podestach. W podziale 
przestrzennym odzwierciedlono zróżnicowanie klas, z których część była większa 
i  lepiej doświetlona. Zapewne były to sale do nauki zawodu czy zajęć praktycz-
nych, którym nadawano wówczas wyższą rangę. Zostały one dobrze wyposażo-
ne w potrzebny do nauki sprzęt (maszyny do pisania, maszyny do szycia), który 
szkoła otrzymała od stowarzyszenia olsztyńskich kupców i handlarzy32. Minima-
listyczne i surowe wyposażenie sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego, gabinetu 
rektora również wpisywało się w estetykę budynku. Zgodnie z postulatami refor-
matorów, kładących nacisk na zajęcia sportowe i gimnastykę, szkoła została wy-
posażona w salę gimnastyczną znajdującą się na najwyższej kondygnacji oraz bo-
isko szkolne. Szkoła zawodowa w Olsztynie realizowała znaczną część postulatów 
reformy szkolnej. W swoim wyglądzie zewnętrznym odwoływała się zarówno do 
idei Neues Bauen, jak też koncepcji Heimatschutzu. Funkcjonalizm i minimalizm, 
a jednocześnie ekspresja formy oraz nowe środki wyrazu wprowadzone w miejsce 
tradycyjnego detalu architektonicznego nadały jej nowoczesny wygląd. Wysoki, 
czterospadowy dach, jak też materiał elewacyjny w postaci czerwonej cegły lico-
wej, był wyraźnym odwołaniem do lokalnej tradycji budowlanej. 

Ewangelicka szkoła ludowa wybudowana w latach 30. XX wieku była drugą 
w Olsztynie szkołą dla dzieci wyznania ewangelickiego. Początkowo planowano 
wybudowanie jednego, nowego i dużego, 28-klasowego budynku szkolnego dla 
wszystkich dzieci wyznania ewangelickiego w Olsztynie, ostatecznie jednak zdecy-
dowano, że dzieci z centrum miasta nadal będą uczęszczać do starej szkoły przy ul. 
Pieniężnego, zaś w prężnie się rozwijającej i znajdującej za torami nowej dzielnicy 
powstanie 15-klasowa szkoła dla mieszkańców tej części miasta. Została ona usy-
tuowana na Osiedlu Kompozytorów (niem. Musikviertel), które powstało w latach 
30. XX wieku na terenach wykupionych wcześniej przez miasto. 

Osiedle zaprojektowane na planie zbliżonym do trójkąta miało regularny układ 
przestrzenny, z trzema równoległymi do siebie, dłuższymi ulicami i krótszymi 
ulicami poprzecznymi. Całość wpisano w funkcjonalny, świadomie kształtowa-
ny i przemyślany układ zieleni, tworząc publiczne i prywatne wnętrza ogrodowe. 
Wielorodzinna zabudowa o prostych, zgeometryzowanych formach była typowa 

32 APO, Magistrat Olsztyn, sygn. 259/118, s. 204. 
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dla realizowanego z powodzeniem na terenie całego państwa niemieckiego tanie-
go i dostępnego budownictwa socjalnego. Architektura oparta została na kilku za-
sadach nawiązujących do idei modernizmu. tj. funkcjonalizmu i minimalizmu. 
Tradycyjny detal architektoniczny zastąpiły nowe środki wyrazu, takie jak kompo-
zycja elewacji, faktura tynków oraz rysunek i kolorystyka stolarki otworowej. Do 
najczęściej stosowanych rozwiązań należały: fakturowane tynki, kwadratowe okna 
z podziałem szprosowym, najczęściej zlicowane z elewacją i umieszczone w pro-
filowanych, drewnianych ościeżnicach, portale o dekoracyjnych, zgeometryzowa-
nych formach i ceramiczne okładziny cokołów. Szkoła, wybudowana w pierwszej 
fazie powstawania osiedla, była zharmonizowana z jego architekturą. Wstępne 
projekty zostały przygotowane przez Sauera jesienią 1932 roku33. Projekt zatwier-
dzono do realizacji w styczniu 1934 roku, inwestycję zrealizowano i oddano do 
użytku w 1935 roku. Pierwotnie planowana nazwa Bismarckschule została osta-
tecznie zmieniona na Horst-Wessel-Schule.

W przypadku tej inwestycji miały zostać zrealizowane prawie wszystkie postu-
laty reformy szkolnej. Poza zwykłymi salami lekcyjnymi miały się tu znajdować 
pracownie do nauki fizyki i chemii, sale do śpiewu i rysunku oraz aula ze sce-
ną. Bardzo nowoczesny był program związany z higieną i sprawami socjalnymi. 
Przewidziano kuchnię do przygotowywania prostych posiłków (herbata, mleko, 
bułki), w piwnicach szkoły umieszczono toalety i łaźnie, a na szkolnych koryta-
rzach umywalki. Novum musiały być szkolny gabinet przyjęć i badań lekarskich, 
również przewidziany w programie budowy szkoły. Oczywiście zaplanowano też 
pokój dla rektora szkoły oraz osobne pokoje nauczycielskie dla mężczyzn i kobiet 
(które mogły po połączeniu służyć jako sala konferencyjna), jak również mieszka-
nie dla woźnego34.

Budynek wybudowany przy ówczesnej Mozartstrasse (obecnie ul. Moniuszki), 
na dużej parceli rozciągającej się pomiędzy tą ulicą a równoległą do niej Beetho-
venstrasse (obecnie ul. Paderewskiego) stanowił centralny punkt układu prze-
strzennego osiedla, podkreślony układem kompozycyjnym i aranżacją otoczenia. 
Cofnięty w stosunku do linii zabudowy ulicy tworzył wraz z położonym vis a vis 
budynkiem mieszkalnym rodzaj wnętrza urbanistycznego z dwoma dziedzińcami, 
przedzielonymi ulicą, oraz dwoma szpalerami lipowymi. Na utworzonych w ten 
sposób wnętrzach urządzono zieleń. Przed szkołą były to powierzchnie trawiaste, 
przed budynkiem mieszkalnym skwer z fontanną i zielenią. W tylnej części par-
celi znajdowało się boisko szkolne obsadzone szpalerami drzew (obecnie na dru-

33 Szkice projektowe podpisane przez architekta zachowały się i są eksponowane na koryta-
rzu budynku szkolnego (obecnie Szkola Podstawowa nr 1 w Olsztynie). Tam również można 
znaleźć pieczęcie i podpisy zatwierdzające projekt, datowane na 1934 rok. 

34 Der Bauplan für den Bau einer evangelischen Volksschule, „Allensteiner Volksblatt”, 23.01.1933, 
41 Jahrgang, s. 3. Informacje te zostały przedstawione w olsztyńskiej prasie w styczniu 1933 
roku, o czym jako pierwszy wspomina R. Bętkowski, Olsztyn jakiego nie znacie, Olsztyn 2003, 
s. 121. Jemu też dziękuję za udostępnienie prasowych materiałów archiwalnych. 
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gim końcu boiska znajduje się szkoła wybudowana w latach 70. XX wieku). W tej 
elewacji znajdowały się też dwa wejścia do szkoły. Budynek wzniesiony został na 
rzucie wydłużonego prostokąta, z płytkim wcięciem w środkowej części elewacji 
od strony dziedzińca. Wielospadowe dachy otrzymały tak duży kąt nachylenia, że 
z daleka wydają się płaskie. Urozmaiconą, a jednocześnie silnie skubizowaną bryłę 
tworzyły regularne prostopadłościenne moduły, zróżnicowane wielkością i wyso-
kością (sylwetę tę przekształcono podczas nadbudowy skrzydeł bocznych), przeni-
kające się wzajemnie35. Dynamikę podkreślały okna narożne oraz piony okien kla-
tek schodowych. Rzędy rytmicznych, segmentowo komponowanych okien zlico-
wanych z elewacją są zresztą głównym akcentem kompozycyjnym elewacji. Istotna 
była kolorystyka i sposób opracowania elewacji. Z badań36 wynika, że pierwotnie 
elewacje szkoły opracowane były w prawie białym, niemalowanym tynku, o fak-
turze zbliżonej do tynku drapanego. Z kolorem partii tynkowanych kontrastowały 
ceglane okładziny cokołu i obramień okiennych z ciemną, grafitową spoiną oraz 
dwubarwna stolarka otworowa (bordowe, zbliżone do barwy cokołu ościeżnice 
i żółte skrzydła). Nowoczesne było wnętrze budynku. Wysokie i przestronne kory-
tarze, jasne klatki schodowe z metalowymi balustradami, dobrze doświetlone sale 
lekcyjne z dużymi ścianami okiennymi, proste i wygodne meble szkolne, łaźnie 
w suterenie, a nawet umywalki na szkolnych korytarzach, to wszystko było przeja-
wem nowych tendencji, zarówno w edukacji, jak i w architekturze. 

Hermann Sauer zaprojektował i zrealizował w Olsztynie cztery, różne nie tylko 
w zewnętrznej formie, budynki szkolne. Pierwszy z nich (katolicka szkoła ludowa), 
zaprojektowany w 1925 roku, spełniał już część wymogów reformy szkolnej, jed-
nak jego forma zewnętrzna była jeszcze tradycyjna. Ostatni (ewangelicka szkoła 
ludowa), zaprojektowany w 1932 roku, a więc tylko siedem lat później, należał już 
do zupełnie innej epoki – prosty, funkcjonalny budynek o kubicznej bryle, roz-
członkowanej segmentami okien, nie tylko w pełni realizował postulaty reformy 
szkolnej, ale całkowicie wpisywał się estetykę Neues Bauen. 

35 W latach 1977–1979, podczas kapitalnego remontu budynku, podwyższono boczne skrzydła 
o jedną kondygnację, co zmieniło bryłę i zaburzyło pierwotny odbiór wizualny. Podobne 
efekty przynoszą prace prowadzone w ostatnich latach, związane z wymianą stolarki okien-
nej. W miejsce okien zlicowanych z elewacją wstawiane są okna osadzane w pogłębionych 
ościeżach. 

36 J. Martino, Analiza konserwatorska pierwotnego wykończenia elewacji budynku szkoły przy 
ul. Stanisława Moniuszki 10 w Olsztynie, [mpis], archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytków 
w Olsztynie, 2014, ss. 41–43. 

Iwona Liżewska 
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techniki i technologie opracowania 
elewacji olsztyńskich zabytków modernizmu 
z lat 1918–1945

W Olsztynie zachowały się zespoły modernistycznej architektury mieszkaniowej 
– domy szeregowe oraz wolnostojące, jedno- lub wielorodzinne, ponadto kilka zna-
czących obiektów użyteczności publicznej z tego okresu, takich jak szkoły, teatr, bank, 
szpital, a także zespół koszar. Niektóre z nich mają czytelne do tej pory pierwotne opra-
cowanie elewacji, jednak u przeważającej części, wskutek rozmaitych napraw i remon-
tów, zostało ono zatarte. W ostatnich latach kilkanaście obiektów zostało poddanych 
badaniom konserwatorskim, głównie z inicjatywy Miejskiego Konserwatora Zabyt-
ków. Analizy te umożliwiły szczegółowe poznanie pierwotnej techniki i technolo-
gii wykończeń elewacji, dostarczając niejednokrotnie bardzo ciekawych informa-
cji. Udało się również odrestaurować kilka modernistycznych zabytków zgodnie 
z wymogami sztuki konserwatorskiej, przywracając im pierwotny wystrój.

Tak jak forma architektury modernistycznej odróżnia ją od dzieł poprzedniej 
epoki, tak i sposoby stosowane do opracowania elewacji są inne. Swój wpływ miał 
też bez wątpienia rozwój technologii, m.in. wprowadzenie przemysłowej produk-
cji zapraw. Gdy głównym środkiem wyrazu architektury stała się zgeometryzowa-
na bryła i rytm, płaskie lico elewacji nabrało nowego znaczenia. Specyfika olsztyń-
skiego budownictwa tego okresu polega na tym, że do wykończenia elewacji wy-
bierano w głównej mierze tynki, być może ze względów ekonomicznych. Należy 
podkreślić, że są to tynki bardzo różnorodne. Całościowe licowanie cegłą spotyka 
się stosunkowo rzadko, a okładziny z naturalnego kamienia niemal nie występują.

Dokonując przeglądu zachowanych olsztyńskich zabytków architektury moder-
nistycznej można wyróżnić następujące techniki i technologie wykończeń elewacji1. 

Materiały ceramiczne – cegła, klinkier 
Jak już wcześniej zauważono, elewacje w całości licowane cegłą występują sto-

sunkowo nielicznie. Spotyka się je w gmachach użyteczności publicznej, koszarach 
1 Wnioski oparto na analizie wizualnej i badaniach konserwatorskich przeprowadzonych przez 

autorkę, a także badaniach innych konserwatorów dzieł sztuki (w tym drugim wypadku sto-
sowną informację zamieszczono w przypisie). Dokumentacje badań znajdują się w archiwum 
Miejskiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. 
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i bardzo rzadko w budynkach mieszkalnych. To duża różnica, zważywszy, jaką po-
pularnością cieszył się ten materiał wykończeniowy w drugiej połowie XIX wieku 
i na początku XX wieku. 

Proste, wręcz surowe ceglane elewacje ma wzniesiony około 1923 roku dawny 
Bank Rzeszy (obecnie siedziba Pekao SA) przy ul. Dąbrowszczaków 11 oraz ka-
mienica dla przedwojennych pracowników banku przy ul. Warmińskiej 5 (fot. 1 
i 2). Elewacje banku są całkowicie płaskie, zaś fasada kamienicy ma bardzo skrom-
ny detal – dwa proste gzymsy, rozglifiony portal bramy i niewielką attykę w zwień-
czeniu. Charakteru fasadzie banku nadają okiennice, szczęśliwie zachowane przy 
otworach okiennych na górnych kondygnacjach. W  obu budynkach wyjątkowo 
pojawia się kamień – w postaci okładziny na niskich cokołach. 

Mocno wypaloną, wiśniową cegłą, zbliżoną do klinkierowej, opracowano elewa-
cje dawnej szkoły zawodowej przy al. Wojska Polskiego 17 (obecnie Zespół Szkół 
Samochodowych), projektu architekta miejskiego Hermanna Sauera, wybudowanej 
w latach 1931–1932. Kontrastującym uzupełnieniem wystroju elewacji są tu opaski 
okienne, wykonane ze zbrojonych odlewów ze sztucznego kamienia (fot. 3, 4).

Osobną grupę stanowią obiekty powstałe w wyniku rozbudowy już istniejących 
gmachów, gdzie dostosowano formę wykończenia elewacji nowych części do ele-
mentów zastanych. Jako przykłady można wymienić rozbudowę poczty głównej, 
szpitala mariackiego (obecnie miejski) oraz dawnej rejencji. 

Dobudowę skrzydła poczty przy ul. 22 Stycznia datuje się na 1928 rok, a projekt 
przypisywany jest Augustowi Feddersenowi2. Na elewacjach zastosowano ciekawe 
rozwiązanie z dwubarwnej cegły – skrzydło bezpośrednio przylegające do starego 
gmachu oblicowano jasnoczerwoną cegłą, wgłębione opaski okien oraz geometrycz-
ną dekorację fryzu pod gzymsem wieńczącym wykonano zaś z wiśniowej, mocno 
wypalonej cegły. Pola fryzu pokryte zostały tynkiem3. Zwraca uwagę portal bramy 
z geometryczną dekoracją z jasnej i ciemnej cegły (fot. 5). Podobnie dwubarwną 
cegłę zastosował, już bez wątpienia Feddersen, do wykończenia elewacji północnego 
skrzydła szpitala przy ul. Mariańskiej, ukończonego w 1937 roku (fot. 6).

Skromniejsze opracowanie niż oryginał uzyskało skrzydło dawnej rejencji 
(obecnie siedziba Urzędu Marszałkowskiego) dobudowane w latach 1936–1937. 
Oprócz cegły, do wykończenia elewacji zastosowano skromny detal w formie odle-
wów ze sztucznego kamienia, zdobionego żeberkowaniem, na obramieniach i pa-
rapetach okien oraz na niskim cokole. 

Zdecydowanie częściej cegła licowa stosowana była jako element uzupełniający 
w elewacjach tynkowanych. Powszechnie wykańczano tak cokoły budynków. Było 
to trwalsze rozwiązanie pod względem odporności na zawilgocenie, niż cokoły 
tynkowane. Ponadto wprowadzano cegłę w formie detalu, przeważnie na porta-

2 A. Rzempołuch, Architektura i urbanistyka Olsztyna 1353–1953, Olsztyn 2004, s. 138.
3 Dalszą część nowo dobudowanego skrzydła potraktowano już inaczej, tynkując lico i pozo-

stawiając jedynie ceglane opaski okien, cokół i proste gzymsy.

Julia Martino
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1. Dawny Bank Rzeszy, obecnie siedziba Pekao SA przy ul. Dąbrowszczaków 11.

2. Kamienica przy ul. Warmińskiej 5.

25
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5. Fragment skrzydła poczty przy ul. 22 Stycznia.

3 i 4. Dawna szkoła zawodowa, obecnie Zespół Szkół Samochodowych przy al. Wojska Polskie-
go 17 – widok ogólny oraz zbliżenie lica elewacji.

26
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,

6. Fragment elewacji północnego skrzydła szpitala przy ul. Mariańskiej.

7, 8. Przykłady portali opracowanych w cegle: domy przy ul. Kościuszki 97 oraz al. Warszawskiej 75.

27
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9, 10. Portal domu przy ul. Limanowskiego 20 – krawędzie dachówek ceramicznych wykorzysta-
ne jako element dekoracyjny.

11. Efektowna oprawa wejścia willi przy ul. Plater 26, wybudowanej w 1937 roku przez Josefa 
Hermanna.

28
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12. Portal domu przy ul. Limanowskiego 18, wykończony płytkami klinkierowymi. 

13. Efekt osiągnięty prostymi środkami – detal ceramiczny na elewacji domu przy ul. Westerplat-
te 6. Ten dobrze zachowany, nieprzekształcony obiekt warto objąć szczegółowymi badaniami 
konserwatorskimi.

29
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14. Odkrywka ukazująca oryginalne tynki na 
elewacji willi przy ul. Kajki 8, projektu Augusta 
Feddersena z lat 1924–1925; a – gruboziarni-
sty tynk tła, barwiony w masie na kolor bla-
dozielony; b – drobnoziarnisty biały tynk na 
opasce nadświetla frontowych drzwi. 

15. Jeden z nielicznych domów z najmniej nie-
przekształconą elewacją przy pl. Daszyńskiego 
8, na osiedlu wybudowanym w latach 1928–
1930 przez Spółdzielnię Pożytku Społecznego 
dla Miasta Ogrodu i Osadnictwa. Zachowany 
fakturalny tynk z gruboziarnistym kruszy-
wem. W pasie na ryzalicie, na tynku widoczna 
ugrowa farba – być może oryginalne opraco-
wanie. Analogiczne rozwiązanie występuje 
też w domu nr 9. Elewacje te jak dotąd, nie 
były szczegółowo badane.

16 i 17. Przykłady tynków fakturalnych z gruboziarnistym kamiennym wypełniaczem – na elewa-
cjach domu przy ul. Narutowicza 3 oraz domu przy ul. Gdańskiej 4.

30
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lach lub w obramieniach okien. Często są to bardzo dekoracyjne rozwiązania, na-
dające elewacjom dynamizmu i kontrastujące z partiami tynkowanymi.

W portalach stosowano proste, płaskie opaski lub rzędy cegieł układa-
nych uskokowo. Spotyka się też bardziej rozbudowane portale, z dekoracja-
mi w  formie pasów wysuniętych cegieł lub ułożonych skośnie (np. przy ul. 
Radiowej 21 i  22, ul. Westerplatte 6, ul. Kościuszki 97, ul. Limanowskiego 
20, al. Warszawskiej 75–79). Ciekawym przykładem są licowane cegłą naroża 
ganku, przechodzące w  słupki tarasu na jego dachu (dom przy ul. Kościń-
skiego 3). Czasem na portalach występują płytki klinkierowe o barwie ciem-
nowiśniowej lub przełamanej ugrem (np. domy przy ul. Kolejowej 7, 8,  9, 
ul. Rataja 2, ul. Limanowskiego 18). Podobne płytki sporadycznie spotkać 
można na cokołach. Efektowne rozwiązanie zastosowano do oprawy wejścia 
w willi przy ul. Plater 26. Okładziną ceramiczną pokryte są tu schody wraz 
z murkami balustrad, ościeże drzwi oraz filary podtrzymujące daszek nad 
wejściem (fot. 7, 8, 9, 10, 11, 12).

Urozmaicone detale ceramiczne ma kameralny dom przy ul. Westerplatte 6, 
wzniesiony przed 1931 rokiem przez Gustava Johrdena. Oprócz już wspomniane-
go portalu, elewacje zdobią opaski okien wykonane z rzędu cegieł oraz małe kon-
solki, służące do oparcia doniczek na kwiaty. Górną partię elewacji obiega prosty 
ceglany gzyms (fot. 13). Ciekawe detale ceglane ma też dom przy ul. Kołłątaja 15, 
zbudowany w latach 30. XX wieku na średniowiecznych murach.

Tynki 
Tynk to zdecydowanie najpopularniejsza forma wykończenia olsztyńskich ele-

wacji modernistycznych. Ze względu na skład oraz technikę nakładania można 
wyróżnić następujące typy wypraw:

Tynk szlachetny barwiony w masie
Jest to szczególny rodzaj wyprawy, do której zabarwienia używano zarówno 

tradycyjnych pigmentów, jak i wyselekcjonowanego kruszywa, a czasem obu tych 
składników. Z reguły tynki te były zacierane lub cyklinowane, rzadziej występują 
nakładane metodą nakrapiania. Najczęściej spotykaną kolorystyką jest ugier, po-
nadto odnaleźć można tynki czerwono-brązowe, w odcieniach szarości oraz białe 
i wyjątkowo – bladozielone. 

Wykończenia zaprawą zabarwioną pigmentami znajdują się m.in. na elewa-
cjach szkoły przy ul. Kościuszki 70 i kamienicy przy ul. Mazurskiej 7A (czerwień 
żelazowa), willi przy ul. Kajki 6, ul. Kościuszki 86, czy też dawnej szkoły rolniczej 
przy ul. Okrzei 1A (ugier). Pigmenty uzupełnione o wyselekcjonowane kruszywo 
skalne zidentyfikowano w barwnych wyprawach np. na Teatrze im. Stefana Jara-
cza. Tu tło elewacji frontowej opracowane zostało ciemnoszarą zaprawą, zabar-
wioną mieszaniną czerni i czerwieni żelazowej oraz dodatkiem szarych minerałów 

Techniki i technologie opracowania elewacji olsztyńskich zabytków modernizmu z lat 1918–1945
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skalnych4. W elewacji willi przy ul. Kajki 4 naturalny ugier oraz zmielone wapienie 
zawierające minerały żelazowe posłużyły do wybarwienia zaprawy, z której ufor-
mowano bonia. Oba wyżej wymienione budynki niedawno poddane zostały pra-
com konserwatorsko-restauratorskim, w wyniku czego odtworzone zostało pier-
wotne opracowanie i kolorystka elewacji. Bardzo szczególnego materiału użyto na 
elewacjach willi przy ul. Kajki 8. Były to drobno zmielone skały zawierające zielony 
minerał – chloryt, najprawdopodobniej zieleńce. Nadały one tynkom bardzo deli-
katny, jasnozielony odcień (fot. 14). 

Szczególną kategorię stanowią wyprawy o prawie białej barwie. Ich jasny od-
cień pochodzi od wyselekcjonowanego kruszywa skalnego oraz dużej zawartości 
spoiwa wapiennego. Podstawowym składnikiem kruszywa w tych zaprawach jest 
bezbarwny piasek kwarcowy, a ponadto zmielone skały, np. krzemionkowe, jasno-
szare granity, białe skalenie oraz marmury, uzupełnione czasem o blaszki musko-
witu. Przykłady takich zapraw odnajdziemy m.in. na fasadzie domu przy ul. Grun-
waldzkiej 23, na elewacjach szkoły przy ul. Moniuszki 10, willi przy ul. Kajki 4 
oraz na detalach sąsiedniej willi nr 8, a także na detalach elewacji szeregowca przy 
ul. Sienkiewicza 2, czy detalach fasady kamienicy przy ul. Mazurskiej 7A. 

Dodać należy, że tynki barwione w masie mogły zawierać kruszywo o urozma-
iconej granulacji, co nadawało powierzchni określone efekty fakturalne. Zabiegi 
takie stosowano np. do zróżnicowania opracowania na tle oraz detalu.

Tynki fakturalne
Najpowszechniej stosowane i różnorodne, nadawały elewacjom ciekawe efekty 

światłocieniowe. Szczególnie chętnie stosowane były do wykończeń elewacji do-
mów na osiedlach ukształtowanych w oparciu o ideę miasta-ogrodu. 

Przeważnie były to tynki zawierające gruboziarniste kruszywo, typu kamienne 
otoczaki i lekko zatarte, co nadawało powierzchni głęboką, pobrużdżoną fakturę. 
W ten sposób opracowano elewacje m.in. wielu domów szeregowych na Osiedlu 
Kompozytorów5, Osiedlu przy ul. Grotha, Narutowicza i pl. Daszyńskiego, przy 
ul.  Gdańskiej, wolnostojących domów przy ul. Radiowej (zachowane tynki pod 
nr 10 i 15) oraz domów przy ulicach Jagiełły, Grunwaldzkiej i Jagiellończyka (za-
chowane odpowiednio pod numerami: 5, 34 i 13–15) (fot. 15, 16, 17). Tynki te 
z reguły nie były pierwotnie malowane, miały swój naturalny odcień szaropiasko-
wy. Kolor i fakturę powierzchni wzbogacał różnobarwny żwir. 

Na budynkach Osiedla Kompozytorów spotkać też można odmianę tynku 
fakturalnego, zwanego tynkiem miotłowym (np. na elewacjach szeregowca przy 
ul.  Reymonta 2–4–4a) (fot. 18). Do opracowania jego powierzchni stosowano 
miotłę ze świeżo ściętych gałązek brzozy lub leszczyny, pozbawionych liści i na-
4 D. Pestka, Dokumentacja badań konserwatorskich elewacji Teatru im. Stefana Jaracza w Olszty-

nie, Transfer Art-System, Olsztyn 2011.
5 Historyczna nazwa osiedla (Musikviertel) zlokalizowanego w obrębie ulic Limanowskiego, 

Reymonta, Zientary-Malewskiej i Moniuszki.
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moczonych przed użyciem. Fakturę uzyskiwało się poprzez obijanie miotłą świeżo 
narzuconego tynku, raz przy razie6.

Odmianą tynku fakturalnego jest, stosowany z powodzeniem do dziś, kornik. 
Przykłady jego użycia odnajdziemy na bliźniaczo wręcz opracowanych elewacjach 
dwóch domów z lat 30. XX wieku: przy ul. Kościńskiego 3 oraz ul. Kościuszki 86 
(fot. 19, 20). Wiadomo, iż projekt tego pierwszego wyszedł z pracowni Fedderse-
na7, co pozwala przypuszczać, że również i w drugim wypadku mamy do czynie-
nia z tym samym autorem. Elewacje obu budynków podzielono na pasy: dolny 
do wysokości gzymsu pod oknami piętra opracowano kornikiem o pionowym 
układzie bruzd, środkowy do wysokości okien piętra – kornikiem o poziomym 
układzie bruzd, zaś górny, wąski pas powtarzał układ bruzd dolnej części. Skład 
tynków na obu budynkach jest jednak odmienny. Ustalono, że na elewacji domu 
przy ul. Kościuszki 86 był to tynk barwiony w masie na kolor ugrowy8. Elewacje 
domu przy ul. Kościńskiego 3 nie były, jak dotąd, objęte szczegółowymi badania-
mi, jednak wstępna analiza wizualna przeprowadzona przez autorkę wykazała, że 
przynajmniej w dolnej części pierwotnie zastosowano tynk o białym zabarwieniu. 
Podobny schemat opracowania można zauważyć na elewacjach dwóch bliźnia-
czych domów przy ul. Sienkiewicza 7A i 7B, wybudowanych w latach 1923–1924. 
Elewacje te, niestety, nie zostały jeszcze przebadane. 

Bardziej subtelną fakturę tynków elewacyjnych mają domy powstałe w latach 
30. XX wieku na peryferyjnych wówczas osiedlach o niskiej zabudowie, zatopionej 
w zieleni. Były to tynki zacierane, z gruboziarnistym kruszywem (np. zachowane 
na elewacjach domów na Osiedlu nad Jeziorem Długim – ul. Rybaki 28, ul. Morska 
13 i 19) lub też o charakterze tynków drapanych (zachowane nielicznie na domach 
przy ul. Kossaka, ul. Lipowej czy ul. Grabowskiego w dawnym osiedlu Germanen 
Ring), pierwotnie niemalowane (fot. 21, 22).

Sporadycznie spotyka się tynki nakłuwane – zacierane, a następnie gęsto nasie-
kane tępym narzędziem. W ten sposób opracowano elewacje dwóch szeregowców 
przy ul. Reymonta 18–22 oraz 30–38 (oba wybudowane na początku lat 30. XX 
wieku przez gminę miejską). Co ciekawe, w obu wpadkach elewacje były pierwot-
nie pomalowane farbą w odcieniu ugrowym. 

W większości badanych tynków wykończeniowych analiza laboratoryjna wy-
kazała zastosowanie spoiwa wapiennego z niewielkim udziałem spoiwa hydrau-
licznego – przeważnie cementu. 

6 H. A. Gasch, G. Glaser, Historische Putze. Materialen und Technologien, Leipzig–Dresden 2011, 
s. 45.

7 J. Piotrowska, Osiedla mieszkaniowe z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku, „Renowacje 
i Zabytki” 2013, nr 4, s. 107.

8  E. Olkowska, Dokumentacja konserwatorska. Badania stratygraficzne i analiza nawarstwień 
malarskich zabytkowego budynku przy ul. Kościuszki 86 w Olsztynie, Olsztyn 2009; M. Cholew-
ka, Analiza stanu zachowania tynku fakturowego barwionego w masie na elewacji budynku 
przy ul. Kościuszki 86 w Olsztynie, Olsztyn 2010.
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Detal formowany w tynku
Stanowił on uzupełnienie wystroju elewacji tynkowanych. Najczęściej są to 

detale ciągnione typu gzymsy, opaski okienne. Rdzeń detali mógł być wykonany 
z  gotowych odlewów lub narzuconych gruboziarnistych zapraw, zaś wykończe-
nie z drobnoziarnistych zapraw, ułatwiających obróbkę. Jak wcześniej zauważono, 
do wykończenia detali stosowano również tynki barwione w masie. W budyn-
kach z  lat 20. XX wieku na elewacjach spotkać można jeszcze małe ornamenty 
formowane w tynku, np. na portalach domów komunalnych wybudowanych przy 
ul.  Okrzei i ul. Struga, lub charakterystyczne dla dzieł Feddersena (wille przy 
ul. Kajki, budynek dawnej loży przy ul. Kopernika 13). W architekturze lat 30. 
XX wieku dekoracje ornamentalne właściwie już nie występują. 

Sztuczny kamień
Wyprawy tego rodzaju występują jako odlewy, czasem zbrojone, stosowane prze-

ważnie w detalach elewacji – na portalach, w obramieniach okien, na gzymsach 
i okapach daszków. Zwykle krawędzie tych elementów są zdobione opracowaniem 
imitującym obróbkę kamieniarską (w formie żłobkowania lub żeberkowania). Bar-
dziej dekoracyjne opracowania można spotkać na niektórych portalach (fot. 23, 24, 
25, 26). Do sporządzenia takich elementów stosowano mocne zaprawy cementowo-
-wapienne oraz wyselekcjonowane, gruboziarniste kruszywo. Elementy te nie były 
pierwotnie malowane. Badania laboratoryjne próbek z kilku portali domów przy 
ul. Reymonta wykazały, że wykonane są one z zaprawy cementowo-wapiennej oraz 
gruboziarnistego wypełniacza – głównie piasku kwarcowego i fragmentów skał, ta-
kich jak granitoidy, skalenie, oraz mielonego marmuru i serpentynitu. W jedynym 
wypadku zidentyfikowano niewielki dodatek szkliwa (dom nr 30–38).

Sgraffito
Ta historyczna technika dekoracji, raczej nie spotykana w modernizmie, wy-

stępuje na elewacjach kompleksu koszar wybudowanych w latach 1937–1938 przy 
al. Warszawskiej (fot. 27). Większa część elewacji budynków licowana jest cegłą 
ceramiczną, a tynkowane pasy zdobione sgraffito pojawiają się w obramieniach 
niektórych okien i jako wyodrębnienia osi zwieńczonych wystawkami dachowy-
mi. Zastosowanie takiej formy dekoracji można tłumaczyć tendencjami historyzu-
jącymi. Wśród motywów zdobniczych występują m.in. damy, rycerze, sceny tur-
niejowe oraz myśliwskie. Elewacje tego wyjątkowego zespołu koszar warto byłoby 
poddać szczegółowym badaniom konserwatorskim. 

Elementy malowane
Jak wcześniej zauważono, olsztyńskie elewacje modernistyczne zwykle nie były 

całościowo malowane. Wyjątkiem są dwie elewacje pokryte tynkiem nakłuwanym, 
pomalowane na ugrowo. Spotyka się natomiast pewne malowane elementy, służą-
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18. Tynk miotłowy (wtórnie przemalowany) na elewacji szeregowca przy ul. Reymonta 2–4–4a 
(przełom lat 30.–40. XX wieku).

19. Górna część elewacji frontowej domu przy ul. Kościńskiego 3 z zachowanym tynkiem faktu-
ralnym typu kornik, wtórnie przemalowanym.

35
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21. Dom przy ul. Morskiej 13 – rzadki przykład zachowanego oryginalnego wystroju elewacji 
wraz z detalem i stolarką. 

20. Górna część elewacji frontowej domu przy ul. Kościuszki 86 z odrestaurowanym tynkiem fak-
turalnym typu kornik, barwionym w masie. 

36

Julia Martino



37

22. Przykład zachowanego tynku fakturalne-
go na elewacji domu przy ul. Lipowej 51.

23. Przykład popularnego opracowania porta-
lu w sztucznym kamieniu – dom przy ul. Lima-
nowskiego 22.

24. Fragment dekoracyjnie opracowanego 
portalu domu przyl. ul. Lengowskiego 3.

37
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27. Sgraffitowa dekoracja elewacji koszarow-
ca przy al. Warszawskiej.

26. Szkoła przy al. Wojska Polskiego 17 – frag-
ment opaski okna z odsłoniętym zbrojeniem. 

25. Obramienie okna narożnie usytuowanego domu przy ul. Jagiellońskiej 48.

38
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28. Szkoła przy ul. Kościuszki 70 – widok ogólny.

29. Głowa płaskorzeźby ze sztucznego kamie-
nia zdobiącej wejście. 

30. Odkrywka ukazująca pierwotną kolorysty-
kę opaski okiennej i fakturę tynku tła elewacji. 

39
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31, 32. Szkoła przy ul. Moniuszki 10 – widok od strony boiska, na dolnym zdjęciu rekonstrukcja 
oryginalnej kolorystyki elewacji i stolarki okiennej.

Zdjęcia: Julia Martino
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ce do podkreślenia niektórych detali architektonicznych. Opracowania takie zi-
dentyfikować można właściwie tylko podczas badań konserwatorskich, gdyż z re-
guły późniejsze remonty zacierają tego typu szczegóły. Dlatego też nasza wiedza 
o malowanych detalach jest wciąż niepełna. 

Ciekawy przykład opracowania kolorystycznego zidentyfikowano na elewa-
cjach szeregowca przy ul. Sienkiewicza 2: gzymsy i listwy przy oknach, a także 
gzyms wieńczący pomalowane były intensywnie niebieską farbą (sztuczna ultra-
maryna). Detale te uzupełniały wystrój złożony z drobnoziarnistego tynku na tle 
oraz gruboziarnistego, białego tynku na szerokich opaskach okiennych9.

Dom przy ul.  Reymonta 18–22 zwieńczony był niebiesko-białym gzymsem, 
co wraz z niebiesko-brązową stolarką drzwiową, niebiesko-białą stolarką okien-
ną i pomalowaną na ugrowo elewacją tworzyło interesujący zestaw kolorystyczny. 
W nieopodal położonym szeregowcu nr 6–10 opaski okien i gzyms wieńczący po-
malowane były na kolor ugrowy i zestawione z niemalowanym, delikatnie faktu-
ralnym tynkiem. 

Przebadane próbki oryginalnych warstw malarskich z elewacji wskazują na sto-
sowanie farb o spoiwie wapiennym lub białkowym oraz pigmentów, takich jak: 
ugier, ultramaryna sztuczna, kreda i gips.

Najciekawsze realizacje 
Z dotąd przebadanych elewacji wybrano dwa przykłady dobrze ilustrujące róż-

norodność stosowanych technik wykończeniowych. Mimo tej samej funkcji (szko-
ła) i tej samej osoby projektanta (architekt miejski Hermann Sauer) są to zupełnie 
odmienne stylowo obiekty. Pierwszy z nich to dawna katolicka szkoła ludowa im. 
Hindenburga (obecnie Szkoła Podstawowa nr 2), położona przy ul. Kościuszki 70. 
Monumentalną budowlę wzniesiono w latach 1926–1927, nadając jej pewne cechy 
architektury modernistycznej oraz historyzującej (fot. 28). Całe lico elewacji wraz 
z trzonami pilastrów pokryte zostało tynkiem barwionym w masie na głęboki kolor 
czerwono-brązowy. W składzie tynku, obok czerwieni żelazowej, znalazł się gru-
boziarnisty wypełniacz – kwarc oraz kruszywo skalne o białej barwie. Powierzch-
nia miała fakturę zbliżoną do tynku nakrapianego. Z tego ciemnego tła odcinały się 
ostro gzymsy kordonowe oraz gzyms wieńczący, wyciągnięte w tynku i pomalowa-
ne farbą w odcieniu złamanej bieli (lekko podbarwiona pobiała wapienna). Opa-
ski głównych drzwi wejściowych wraz z umieszczonymi powyżej płaskorzeźbami 
wykonane zostały w formie odlewów ze sztucznego kamienia i najprawdopodob-
niej pierwotnie nie były malowane (fot. 29). Z  tego samego materiału wykonano 
też opaski okien i podokapniki. Ciekawie przedstawiało się ich opracowanie kolory-
styczne. Zewnętrzna, najbardziej wgłębiona część opaski pomalowana została farbą 
w kolorze ultramaryny, zaś wewnętrzne profile pomalowano farbą w kolorze tynku 

9 Zob.: J. Martino, Architektura mieszkaniowa okresu modernizmu. Problematyka konserwator-
ska, „Renowacje i Zabytki” 2013, nr 4, s. 103.
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tła elewacji (czerwono-brązowa) (fot. 30). Wystroju elewacji dopełniała jasna stolar-
ka okienna oraz niebieska stolarka drzwiowa (tylko częściowo zachowana). Obecna 
kolorystyka budynku, utrzymana w tonacji pastelowo-różowej, dalece odbiega od 
pierwotnej aranżacji. O ileż ciekawiej musiało prezentować się skrzyżowanie ulic 
Kopernika i Piłsudskiego, z dwoma naprzeciwległymi gmachami – rejencji i szkoły, 
o ciemnoczerwonej barwie, z jasnymi i szarymi akcentami na detalach. 

Drugi bardzo interesujący obiekt to wzniesiona w duchu Bauhausu dawna 
ewangelicka szkoła ludowa im. Horsta Wessela (obecnie Szkoła Podstawowa nr 1) 
(fot. 31). Projekt powstał w 1932 roku, a budynek oddano do użytku w roku 1935. 
Elewacje podzielono gęstym rytmem okien, rozdzielonych pasami okładzin z cegły. 
Remont i nadbudowa przeprowadzone w latach 70. XX wieku, pozbawiły budynek 
pierwotnej ekspresji. 

Pierwotna aranżacja elewacji była integralną częścią architektonicznego wy-
razu budynku (fot. 32). Opierała się ona na kontraście bardzo jasnego, tynko-
wanego tła elewacji z ciemnymi pasami ceglanego cokołu i okien rozdzielonych 
wstawkami z cegieł klinkierowych. Do wykończenia tła zastosowano tynk o bar-
dzo jasnym, prawie białym zabarwieniu, które pochodziło od spoiwa wapien-
nego oraz starannie dobranego wypełniacza – piasku kwarcowego oraz białych 
ziaren skaleni i jasnoszarych granitów. Faktura jego powierzchni była zbliżona 
do tynku drapanego. W partiach ceglanych zastosowano ciemno barwione fugi, 
aby nie rozbijać ich tonalnie. Ponieważ rytm elewacji nadają okna, wprowadzo-
no bardzo ciekawe rozwiązanie kolorystyczne. Ościeżnice, stanowiące oprawę 
okien, były bordowe, tak więc tonalnie nawiązywały do odcienia cegły. Cieńsze 
skrzydła okien były intensywnie żółte, co stworzyło efekt kontrastującego ażuru. 
Okapy daszków nad wejściami wykonane zostały z odlewów z mocnej zaprawy 
wapienno-cementowej, zdobionych żłobkowaniem przy krawędziach. Niestety, 
nie zachowała się oryginalna zewnętrzna stolarka drzwiowa. Przeróbkom pod-
dane też zostały okapy dachów. 

Obecna aranżacja elewacji jest odwróceniem pierwotnego zamysłu. Tło jest 
zdecydowanie ciemniejsze, a białe stolarki okienne drastycznie odcinają się od ele-
wacji, rozbijając pierwotny pasowy układ okien. Mimo to jednak budynek nadal 
zachowuje wysoką architektoniczną wartość.

Podsumowując można stwierdzić, że sposoby wykończenia elewacji olsztyń-
skich zabytków modernizmu, pomimo dość ograniczonych środków, prezentu-
ją się bardzo różnorodnie. Konieczna powinna być większa ochrona najbardziej 
wartościowych obiektów i zespołów, która powstrzymałaby postępującą destruk-
cję oryginalnych opracowań elewacji (m.in. masowo stosowane ocieplenia styro-
pianem). Należy dalej prowadzić systematyczne badania konserwatorskie w celu 
udokumentowania zachowanych oryginalnych opracowań. Wzbogaciłoby to na-
szą wiedzę o architekturze modernistycznej. Kolorystyka i faktura powierzchni 
elewacji jest nieodłącznym środkiem jej ekspresji. 

Julia Martino
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Joanna Piotrowska

Architektura mieszkaniowa 
Augusta Feddersena

Postać Augusta Feddersena, architekta działającego w Olsztynie od lat 20. 
XX wieku do końca II wojny światowej, oraz część jego realizacji zostały w ostat-
nich latach przybliżone przez Andrzeja Rzempołucha w syntetycznym opracowa-
niu architektonicznych dziejów miasta. Sam autor wskazał luki w sporządzonej 
przez siebie liście prac architekta, dotyczące szczególnie lat 30. XX wieku1. Niniej-
szy artykuł, poświęcony wydzielonemu obszarowi działalności Feddersena – bu-
downictwu mieszkalnemu, będzie pewną próbą uzupełnienia tych braków. Moż-
na poszerzyć listę potwierdzonych źródłowo dzieł projektanta, podobnie jak listę 
atrybucji niepewnych, ale prawdopodobnych ze względu na podobieństwa form 
i kontekst historyczny. Jest to też okazja, by choć w części scharakteryzować typ 
architektury, która w dużej mierze decydowała i nadal decyduje o wyglądzie wielu 
oddalonych od śródmieścia miejsc Olsztyna.

Nie jest przypadkiem, że międzywojenne Olsztyńskie Towarzystwo Budowy 
Mieszkań (Allensteiner Wohnungsbau Genossenschaft), powołane do zaspokajania 
powszechnych a palących potrzeb mieszkaniowych2, określało w oficjalnej kore-

1 A. Rzempołuch, Architektura i urbanistyka Olsztyna 1353–1953. Od założenia miasta po odbu-
dowę ze zniszczeń wojennych, Olsztyn 2005, s. 133–138 (z wykorzystaniem katalogu: Bauten 
des Architekten B.D.A. August Feddersen, Allenstein, Ostpreussen, Düsseldorf, b.r.w.). Zestawio-
na w publikacji lista budynków mieszkalnych wśród potwierdzonych prac Feddersena: willa 
własna, ul. Kajki 4; wille, ul. Kajki 6 i 8; willa, ul. Plater 5; projekt trzech domów dla Allensteiner 
Wohnungsbau Genossenschaft [Olsztyńskiego Towarzystwa Budowy Mieszkań, dalej: OTBM] 
przy Hindenburgstrasse; dwa budynki niezidentyfikowane. Prace przypisane Fedderseno-
wi przez Andrzeja Rzempołucha: wille, ul. Oficerska 1a i 2; dom, ul. Fałata 2a/b; „Villa Maria”, 
ul. Fałata 9; domy, ul. Fałata 13 i 15; dom wielorodzinny, ul. Konopnickiej 5, 4ab i 8a/b (te dwa 
ostatnie to inwestycja spółki Wohnbau Berlin-Dahlem); zespół zabudowy – ul. Grunwaldz-
ka 28, 30, 34 oraz ul. Jagiełły 3, 5, 7. Powyższe zestawienia można uzupełnić o informację, 
że zaprojektowane w 1936 r. domy dla OTBM zostały zrealizowane i zachowane są do dziś 
(ul. 1 Maja 7, 8, 9). O twórczości Feddersena zob. też: I. Liżewska, August Feddersen – architekt 
międzywojenngo Olsztyna, „Borussia” 2004, nr 33–34, s. 96–102.

2 W latach 1929–1930 w sprawozdaniach magistratu powtarza się uwaga, że mimo ruchu bu-
dowlanego stosunek podaży mieszkań do popytu stawia Olsztyn na ostatnim miejscu w całej 
prowincji Prus Wschodnich (pierwsze sprawozdanie wylicza 35 nowych inwestycji z 267 miesz-
kaniami i 12 jeszcze w stanie surowym, drugie – 35 z 245 mieszkaniami, 27 w stanie surowym): 
Archiwum Państwowe w Olsztynie [dalej: APO], Akta miasta Olsztyn, sygn. 259/477–478.
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spondencji Augusta Feddersena mianem „naszego architekta”3. Pracowity projek-
tant4, twórca m.in. reprezentacyjnych budynków teatru i kościoła franciszkanów, 
najliczniej realizował jednak niewielkie projekty mieszkaniowe na potrzeby spół-
dzielcze i prywatne. Skala domów odpowiadała skali niewielkiego miasta, jakim był 
wówczas Olsztyn, a ich lokalizacja – często na obrzeżach czy przy nowo wytyczo-
nych ulicach – podążała za kierunkiem rozwoju ówczesnej tkanki urbanistycznej.

August Feddersen nie był oczywiście jedynym architektem na olsztyńskim 
rynku inwestycyjnym5, ale zdobył zdecydowanie dobrą pozycję. Projekty z lat 30. 
XX wieku wychodziły z atelier prowadzonego pod wspólnym szyldem z Theodo-
rem Petersenem. Można jednak uznać, że koncepcje formalne wychodziły spod 
ręki Feddersena; jego podpis figuruje na zachowanych projektach i innych mate-
riałach związanych z inwestycjami.

W latach 30. XX wieku druki firmowe pracowni architektury i rzemiosła ar-
tystycznego Feddersen & Petersen eksponowały przynależność projektantów do 
zawodowego stowarzyszenia architektów niemieckich (Bund Deutschen Architek-
ten B.D.A.)6, a nieco tylko mniejszą czcionką – zrzeszenie w Izbie Sztuk Plastycz-
nych III Rzeszy, państwowej instytucji kontrolnej. 

Omawiając jego olsztyńskie projekty należy wspomnieć, że architektura miesz-
kaniowa lat 20. i 30. ubiegłego wieku z jednej strony kontynuowała procesy spo-
wolnione wcześniej przez zapaść pierwszej wojny światowej, z drugiej zaś świa-
domie dążyła do manifestacji nowych jakości w nowych, powojennych czasach. 
W tym pierwszym zakresie realizowała między innymi idee budownictwa zapew-
niającego powszechny dostęp do godziwych warunków mieszkania i otoczenia, 
sięgające XIX-wiecznej myśli przede wszystkim społecznej (czy społecznikow-
skiej)7. W drugim obszarze mamy do czynienia z poszukiwaniami nowej estetyki, 

3 APO, Urząd Skarbowy w Olsztynie, sygn. 630/112.
4 August Feddersen (25.07.1881–15.11.1947) ukończył trzyletnie studia z tytułem inżyniera 

budownictwa; nie podjął studiów wyższych: R. Donder, Der Architekt August Feddersen – Er-
bauer des Treudank, „Allensteiner Heimatbrief” 237, 2004, s. 32. Działalność i pracownię sy-
gnował zawodowym terminem architekta i tak też był określany.

5 Wśród innych można wymienić np. architektów Oskara Lotza (dom, ul. Morska 22, projekt 
Oskar Lotz, architekt prowadzący Erich Petzke, 1938–1940; dom, ul. Limanowskiego 34, 1938 
r.; dom wielorodzinny, ul. Moniuszki 12/14, architekt prowadzący budowę, zapewne także 
autor projektu, 1937 r.): APO, Urząd Skarbowy w Olsztynie, sygn. 630/84, 630/274, 630/673; 
Augusta Wieganda (domy, ul. Limanowskiego 23 i 31/31a, 1935–1936 i 1938; dom, ul. Rybaki 
16/16a, 1936 r.): APO, Urząd Skarbowy w Olsztynie, sygn. 630/266, 630/271, 630/881. Wie-
gand kupił w latach 1935–1936 działki miejskie przy dzisiejszej ul. Kętrzyńskiego i zapew-
ne sam zaprojektował na nich domy czynszowe z 1936 r. (nr 1a i 1b), z charakterystycznymi 
szczytami schodkowymi: APO, Urząd Skarbowy w Olsztynie, sygn. 630/551–552. Zob.: H. Tu-
guntke, Architekt August Wiegand, „Ortelsburger Heimatbote”, 2000, s. 77-81. Projektowali tak-
że sami inwestorzy – dom przy ul. Limanowskiego 28 zaprojektował właściciel posesji, mistrz 
murarski Konrad Wodtke: APO, Urząd Skarbowy w Olsztynie, sygn. 630/269. 

6 August Feddersen należał do stowarzyszenia B.D.A. od 1919 r. (R. Donder, dz. cyt., s. 35).
7 I. Kozina, Modernizm – paradygmat luksusu czy minimum egzystencjalne?, [w:] Oblicza moder-

nizmu w architekturze, [red.] R. Nakonieczny, J. Wojtas-Swoszowska, Katowice 2013, s. 99 in; 
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1. Dom własny Augusta Feddersena (ul. Kajki  
4) po pracach konserwatorskich, które przy-
wróciły pierwotną aranżację kolorystyczną 
elewacji – przykład tego, jak ważne są kolor 
i faktura dla integralnego wyrazu estetyczne-
go architektury.

2. Detal dekoracji architektonicznej bliskiej 
pryzmatycznym formom art déco (dom przy 
ul. Kajki 6, lata 1926–1927).

3. Południowa pierzeja ul. Kajki zabudowana przez Feddersena w latach 20. XX wieku – trzy wol-
no stojące domy, ostatni z prawej budynek loży żydowskiej przy ul. Kopernika 13.
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4. Domy nr 23 i 25 przy ul. Grunwaldzkiej (1927) – oba najprawdopodobniej projektu Augusta 
Feddersena.

5. Drzwi do domu przy ul. Grunwaldzkiej 25 
z zachowaną stolarką drzwiową i układem 
szczeblin w nadświetlu – geometryczne for-
my i charakterystyczny ksztat wgłębnego 
portalu to elementy chętnie wykorzystywane 
przez Feddersena.

6. Portal o ostro łamanych ościeżach; zacho-
wana oryginalna stolarka drzwi i okna z  de-
koracyjnym układem trójkątów oraz rombów 
w domu przy ul. Klasztornej 3.

46
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7. Domy nr 28 i 30 przy ul. Grunwaldzkiej w zespole sześciu domów przy przy ul. Grunwaldzkiej 
i ul. Jagiełły (lata 1925–1927) – analogiczny gzyms kostkowy Feddersen zastosował w tym sa-
mym czasie w kościele franciszkanów na Zatorzu.

8. Dom przy ul. Lengowskiego 1/3/5 – inwe-
stycja gminy miejskiej sprzed 1927 roku, bu-
dynek zaprojektowany najprawdopodobniej 
przez Augusta Feddersena.

9. Feddersenowski detal balustrady schodów 
w domu przy ul. Klasztornej 1a.
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10. Wschodnia pierzeja ul. Sienkiewicza – zespół domów nr 2, 2a, 4, 4a i 6 – jeden z efektów stałej 
współpracy Augusta Feddersena i Olsztyńskiego Towarzystwa Budowy Mieszkań.

11. Ostre, graficzne formy i żeberkowany sztuczny kamień w rozwiązaniach plastycznych strefy 
wejściowej zespołu domów przy ul. Sienkiewicza.
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12. Romboidalne wzory uzyskane przez żło-
bienia powierzchni betonu – kompilacja or-
namentyki geometrycznej i modernistycznej 
ekspozycji estetycznej wartości betonu (oście-
ża portalowe zespołu domów przy ul. Sienkie-
wicza).

13. Autocytat Feddersena – słupy w konstruk-
cji balkonów domów przy ul. Sienkiewicza 
(w  elewacji podwórzowej) są uproszczoną 
wersją pilastrów z fasady teatru miejskiego 
z lata 1924–1925.

14. Narożnik zabudowy ul. Sienkiewicza (dom nr 2) i ul. Kolejowej (w głębi po prawej).
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15. Pierzeja ul. Klasztornej projektu Augusta Feddersena – zespół domów nr 1a, 1, 2 i 3.

16. Dom przy ul. Kraszewskiego 4 z charakterystycznym rozwiązaniem wspólnych gzymsów łą-
czących okna w ścianach przy jednym narożniku.
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17. Pryzmatyczne formy szerokiego gzymsu nad drzwiami domu przy ul. Klasztornej 1 – przełom 
lat 20. i 30. XX wieku.

18, 19. Pierwotna stolarka drzwiowa i schody w domu przy ul. Klasztornej 1 – świadectwo indywi-
dualnego podejścia Feddersena do poszczególnych elementów wyposażenia wnętrz.
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20. Pierzeja ul. Kolejowej – domy nr 6, 7, 8 i 9 wybudowane według projektu Feddersena w latach 
1934–1936.

21. Ryzalit klatki schodowej z termometro-
wym przeszkleniem w domu przy ul. Kolejo-
wej 7.

22. Zachowany portal, stolarka drzwiowa 
i okienna w domu przy ul. Kolejowej 9 – cze-
kają na badania i renowację przywracającą 
pierwotną aranżację kolorystyki elewacji.

52

Joanna Piotrowska



53

które znalazły wyraz w dekoracyjnym art déco i w doświadczeniu modernizmu8. 
Modernizm stylu międzynarodowego odcina się od tradycji bryły i dekoracji ar-
chitektonicznej, stosuje nowe rozwiązania konstrukcyjne i estetyczne. Wyklucza 
to, co przez stulecia było formą utartą i podstawową – kubaturę dachu. Olsztyn 
pozostawał obojętny na takie ekstrawagancje, nie mógł pozostać jednak całkiem 
obojętny na przemiany form9. August Feddersen wydaje się być ostrożnym obser-
watorem i kompilatorem. W swoich projektach zawsze pozostawia tradycyjną bry-
łę dachu, gzyms wieńczący, preferuje punktowy rozkład okien. Rozwiązań kształ-
towania elewacji w latach 20. XX wieku szuka Feddersen m.in. w geometrycznej 
dekoracji nurtu art déco, w latach kolejnych w detalicznych zapożyczeniach inspi-
rowanych modernizmem lub w połączeniu obu tych składowych. We wczesnym 
domu własnym przy ul. Kajki 4 (1922–1923) jednocześnie z pryzmatycznie wy-
profilowaną partią wejścia stosuje jeszcze tradycyjne motywy historyzujące: ko-
lumny i narożne boniowania10. W domu obok pod nr 6 (1926–1927, siedem pokoi 
do dyspozycji mieszkańców) i pod nr 8 pojawiają się artdecowskie, powtarzalne 
formy geometrycznej dekoracji – profilowane pryzmatycznie konsolki, gwiazdy 
(czy raczej promieniste pochodnie), wyłamane trójkątnie gzymsy. Wąskie piony 
prostokątnych okien przypominają układy form secesji geometrycznej. Jednocze-
śnie małe okna umieszczone w płycinie łączącej dwie ściany narożnikowe są już 
chyba świadectwem obiegu modernistycznego motywu okien narożnych – jest to 
jednak inspiracja minimalna dosłownie i w przenośni.

Julia Martino wskazuje na podobieństwo form i użytych materiałów elewa-
cyjnych między willą własną Feddersena a domem przy ul. Grunwaldzkiej 2311. 
Wydaje się, że podobieństwo to można związać z przypisaniem autorstwa Fedder-
sonowi, a autorstwo to rozszerzyć również na sąsiedni dom przy ul. Grunwaldz-
kiej 25 (1927)12. Elewacje obu budynków są zakomponowane w zbliżony sposób, 
przede wszystkim przez układ opartych na gzymsie okien z jednolitą stolarką 

o znaczeniu zieleni w budownictwie socjalnym zob.: M. Walker, Zieleń w osiedlach i koloniach 
robotniczych, [w:] Historyczne osiedla robotnicze, materiały z sesji popularnonaukowej „Euro-
pejskie Dni Dziedzictwa w województwie śląskim”, Katowice 2005, s. 70–76.

8 A. Buriak, Luksus wertykalny, [w:] Oblicza modernizmu w architekturze, [red.] R. Nakonieczny, 
J. Wojtas-Swoszowska, Katowice 2013, s. 21–23.

9 Klasyczny, „pudełkowaty” modernizm odnajdziemy w Elblągu, mieście zasobnym i o trady-
cjach wielkomiejskich (dom przy ul. Trybunalskiej 17, wpisany do rejestru zabytków woj. 
warmińsko-mazurskiego decyzją z 12.04.1991 r.), czy w Działdowie, gdzie z kolei nowy styl 
przyniosła nowa państwowość II RP (dom przy ul. Jagiełły 35, wpisany do rejestru decyzją 
z 16.03.1998 r.).

10 Pierwotny materiał i kolorystykę elewacji omawia: J. Martino, Architektura mieszkaniowa okre-
su modernizmu. Problematyka konserwatorska, „Renowacje i Zabytki” 2013, nr 4, s. 102–106. 
Zostały one wyeksponowane w wyniku zakończonych niedawno prac konserwatorsko-re-
stauratorskich.

11 Tamże.
12 Datowanie wg: Karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa budynku mieszkalnego 

przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Olsztynie, [oprac.] M. Skarżyńska, 2009, Archiwum Wydziału Kultu-
ry i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta w Olsztynie [dalej: WKiOZ].

Architektura mieszkaniowa Augusta Feddersena



54

o drobnych poziomych podziałach. Okna parteru domu nr 23 umieścił projektant 
w płycinach zamkniętych od góry półkolem, tak jak w fasadzie zaprojektowanej 
przez siebie siedziby loży żydowskiej przy ul. Kopernika 13 (1924–1925). Wejścia 
w obu budynkach znajdują się we wgłębnych portalach o ukośnych ościeżach. 

 W latach 30. XX wieku Feddersen porzuca malownicze bryły łamanych da-
chów13 na rzecz dachów czterospadowych, zaczyna stosować pionowe pasy okien 
doświetlających klatki schodowe (zwane termometrami), rezygnuje z drobnego 
detalu na elewacjach, eksponuje wartości estetyczne betonu (zawsze jednak w kon-
tekście geometrycznej dekoracji), kładzie akcent na proste i wyraziste opracowanie 
strefy wejściowej. Nowym materiałem portali jest cegła licowa, układana w sposób 
pozwalający na tworzenie płaskich lub przestrzennych wzorów, lub prostokątne 
płytki ceramiczne. Ceglane pasy spełniają także rolę nowego boniowania – deko-
racji podkreślającej opracowanie narożników. Działanie faktur tynków i kolory-
styki elewacji, niegdyś równorzędne składowe wyrazu estetycznego, to problem, 
o którym uzyskujemy coraz większą wiedzę dzięki prowadzonym ostatnio bada-
niom konserwatorskim14.

Feddersen nadał wyrazisty charakter części Zatorza położonej bezpośrednio 
przy torach (ulice Klasztorna, Sienkiewicza, Kolejowa).

Podróżni jadący koleją widzą po północnej stronie nasypu bryłę kościo-
ła franciszkanów15, dominującą nad pobliskim wnętrzem architektonicznym. 
Kościół zajmuje zachodni skraj rozległego skweru, historycznie ukształto-
wanej przestrzeni, od północy i wschodu domykają całość ściany zabudowy 
OTBM przy ulicach Klasztornej i Sienkiewicza. Trzykondygnacyjne domy przy 
ul. Klasztornej (nr 1, 1a, 2 i 3) tworzą jednolitą pierzeję. Elewacje budynków 
kształtowane są jako jej integralne części – w jednej płaszczyźnie, z ujednoli-
conym poziomem otworów okiennych; podział między budynkami nr 1 i 2 za-
ciera wspólny, kubiczny balkon. Autorstwa Feddersena nie udało się potwier-
dzić źródłowo, jednak na jego autorstwo wskazuje kształtowanie brył, a przede 
wszystkim repertuar użytego detalu – wgłębne portale, geometryczne dekoracje 
w duchu art déco, szerokie, płaskie, ostro łamane gzymsy, szczyty na osiach wej-
ściowych w formie wspartych na odcinkach gzymsów trójkątów16. Analogiczny 
motyw trójkąta pojawia się nawet na wewnętrznej stolarce drzwiowej, co świad-
czy o kompleksowym projekcie, uwzględniającym indywidualnie potraktowane 

13 Formy anachroniczne, stosowane w pruskiej architekturze miejskiej zabudowy willowej już 
w latach przed I wojną światową. Zob.: R. Makała, Między prowincją a metropolią. Architektura 
Szczecina w latach 1891–1918, Szczecin 2011, ryc. 281 in.

14 Zob.: J. Martino, Techniki i technologie opracowania elewacji olsztyńskich zabytków moderni-
zmu z lat 1918–1945 w niniejszym „Roczniku Konserwatorskim”.

15 Zob.: J. Piotrowska, Wyposażenie kościoła franciszkanów na Zatorzu w niniejszym „Roczniku 
Konserwatorskim”.

16 O pewnym uporze Feddersena w stosowaniu raz przyjętej formuły niech świadczy dom przy 
ul. Fałata 13, w którym trójkąt oparty u podstawy na prostych odcinkach został zastosowany 
nie jako dekoracja, ale jako kształt całej ściany szczytowej.
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wyposażenie. Zabudowa powstała najpewniej pod koniec lat 20. lub na początku 
lat 30. XX wieku, całość była gotowa przed 1932 rokiem. Zabudowa mieszka-
niowa o skromnej, dostosowanej do funkcji architekturze i neostylowe elewacje 
kościoła harmonijnie współtworzą kompozycję urbanistyczną, w której ważną 
rolę przypisano ogólnie dostępnej zieleni17.

Wschodnia pierzeja ul. Sienkiewicza (nr 2, 2a, 4, 4a i 6) jest w całości inwestycją 
OTBM, kolejną zresztą przy tej ulicy. Musiała to być inwestycja udana, skoro mo-
tyw okien narożnikowych zdobił winietę papieru firmowego towarzystwa18. Ana-
liza form samej zabudowy i stała współpraca inwestora z architektem pozwalają 
stwierdzić z jak największym prawdopodobieństwem, że jest to projekt Augusta 
Feddersena. Domy były gotowe przed 1932 rokiem19. Elementem wyróżniającym 
elewacji jest powtarzalny trójkątny ryzalit z termometrowym przeszkleniem klat-
ki schodowej oraz opracowanie narożników skrajnego domu nr 2. Okna ujęte są 
poziomymi gzymsami i cienkimi listwami łączącymi sąsiednie ściany narożników. 
Listwy przedłużają pozornie poziome podziały skrzydeł okiennych. W ten sposób 
powstaje kompozycja imitująca okno narożnikowe, tym razem śmielej, ale wciąż 
bez zmiany myślenia o proporcji muru i przeszklenia. Powtarzające się rytmicz-
nie trójkątne formy zadaszeń nad wejściem, ryzality i dzielące je gzymsy tworzą 
plastyczną elewację, poddającą się efektom światłocieniowym. O potrzebie zacho-
wania oryginalnej stolarki okiennej można przekonać się m.in. obserwując, jak 
współczesne, pogrubione profile PCV spłaszczyły tego typu efekty w przeszklo-
nych ryzalitach domów nr 2 i 4a. Charakterystycznym elementem kształtowania 
stref wejściowych są także szerokie ościeża i ramy z wyeksponowaną fakturą beto-
nu, wzbogaconą o dodatkowe, wypracowane w nim linie, tworzące naprzemienne, 
romboidalne układy. Uwzględnienie wartości estetycznych sztucznego kamienia 
jest następstwem zabiegów formalnych, które po raz pierwszy Feddersen zasto-
sował w dekoracji fasady teatru (1924–1925). Bezpośrednim autocytatem z pry-
zmatycznego przekroju pilastrów w fasadzie teatralnej jest forma słupów podtrzy-
mujących balkony tylnej elewacji domów, a nawet przekrój listew przy oknach 
narożnikowych.

Z Feddersenem można łączyć także dom przy ul. Kraszewskiego 4, na przedłu-
żeniu linii zabudowy przy ul. Klasztornej, z analogicznie opracowanymi oknami 
ujętymi wspólnym gzymsowaniem przechodzącym przez narożniki budynku.

Najpóźniej Feddersen zaprojektował cztery domy wielorodzinne nr 6, 7, 8 i 9 
przy ul. Kolejowej20. Wybudowało je niezawodne OTBM. Budowano dosłownie 

17 Karta gminnej ewidencji zabytków historycznego układu urbanistycznego i zespołu budowlane-
go ul. Klasztornej, [oprac.] J. Piotrowska, 2012, WKiOZ.

18 J. Piotrowska, Osiedla mieszkaniowe z lat 20 i 30 XX wieku, „Renowacje i Zabytki” 2013, nr 4, 
s.113.

19 Karta gminnej ewidencji zabytków historycznego układu urbanistycznego i zespołu budowlane-
go ul. Sienkiewicza, [oprac.] J. Piotrowska, 2012, WKiOZ.

20 Autorstwo potwierdzają materiały archiwalne. APO, Urząd Skarbowy w Olsztynie, sygn. 630/112.
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z roku na rok: dwa środkowe budynki wzniesiono w latach 1934–1935, dwa skraj-
ne – w latach 1935–1936. Roboty budowlane i wykończeniowe prowadzili: Haupt 
(mistrz murarski), Gillmeister (cieśla), Zettel (dekarz), Heinrici (hydraulik), Albert 
Eckert (ślusarz), Johann Wolff (stolarz), Zimmermann (szklarz), Erich Klein (zdun), 
Wichmann i Naguschewski (malarze), Gorny (elektryk). Do budowy użyto – zgod-
nie z dokumentami – wyłącznie niemieckich materiałów, co czyniło zadość ideolo-
gicznym i ekonomicznym wymaganiom III Rzeszy na „froncie robót budowlanych”. 
Zespół budynków tworzy zwartą pierzeję „spoglądającą” na tory po drugiej stronie 
ulicy. W podwórzu zachowały się drzewa i wydzielony trójkąt ogrodu.

Schodkowo spiętrzona bryła wyższych domów środkowych i niższych skraj-
nych nakryta jest lubianymi przez Feddersena dachami czterospadowymi. Środ-
kowe budynki, symetrycznie podzielone w rzucie wnętrza, mają ujednoliconą 
fasadę i dach, nie pozwalające wskazać granicy między domami (zaciera ją do-
datkowo ciągła linia gzymsów podokiennych). Architekt starannie podkreślił gra-
dację form – w skrajnych domach termometrowe okna na osi klatek schodowych 
są wpisane w płaską elewację, w środkowych budynkach umieścił je w ryzalitach 
zwieńczonych prostym szczytem. Pionowy pas okien, dzielony gzymsami, jest za-
mknięty znaną formą wyłamanego trójkątnie gzymsu. We wszystkich budynkach 
ujednolicone jest rozwiązanie partii wejścia – drzwi ujmuje prosty portal z okładzi-
ny z ciemno wypalanej cegły klinkierowej, zamknięty u góry nieco wydatniejszym, 
wąskim nadprożem betonowym z charakterystycznym dekoracyjnym żeberkowa-
niem. Owe różnego rodzaju prążki wypracowane w sztucznym kamieniu są obiego-
wą formą dekoracji, jednak Feddersen stosuje je od lat 20. XX wieku z prawdziwym 
upodobaniem. Dzisiejsze elewacje są wtórnie malowane, podobnie jak portale za-
malowane arbitralnie dobranymi kolorami żółci i czerwieni. Z pierwotnej stolarki 
zachowały się m.in. drzwi wejściowe w domu nr 9, z wąskim, przeszklonym pro-
stokątnym otworem na osi, stolarka okienna klatki schodowej pod nr 7 o gęstych 
poziomych podziałach i okna klatek schodowych budynków skrajnych.

Kompleksowe badania konserwatorskie opisanych pierzei mogłyby wykazać 
pierwotną aranżację kolorystyczną, która z pewnością odgrywała rolę zaplanowa-
nego przez projektanta środka wyrazu. Z kolejnych badań, także tych przeprowa-
dzonych na domu przy ul. Sienkiewicza 2, wynika, że miasto nowoczesnej zabu-
dowy mieszkaniowej lat 20. i 30. XX wieku miało miękki, jasny ton, z barwnymi 
akcentami detalu lub stolarki21.

Niedaleko, po drugiej stronie linii kolejowej, znajduje się kolejny zespół trzech 
domów zaprojektowanych przez Feddersena dla OTBM w 1936 roku (ul. 1 Maja 
7, 8 i 9)22. Ustawione równolegle do siebie, wzdłuż osi północ – południe, tworzą 
nieduże wnętrze architektoniczne, dobrze eksponowane szczególnie w widoku zza 
torów kolejowych, z al. Wojska Polskiego. Bryły są tu bardzo uproszczone, pro-

21 J. Martino, Architektura mieszkaniowa okresu modernizmu…
22 APO, Akta miasta Olsztyn, sygn. 259/462.
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23. Zespół domów Olsztyńskiego Towarzystwa Budowy Mieszkań zaprojektowany przez Augu-
sta Feddersena w 1936 roku przy ul. 1 Maja – widoczne budynki nr 8 i 9.

24. Detal portalu wejścia od strony ulicy do domu przy ul. 1 Maja 9.

57

Architektura mieszkaniowa Augusta Feddersena



58

26. Odręczny szkic projektanta przy kosztorysie budowy domu przy ul. Moniuszki 6/8/8a. Archi-
wum Państwowe w Olsztynie, sygn. 630/671.

25. Dom przy ul. Moniuszki 6/8/8a z 1938 roku – późna realizacja Feddersena dla Olsztyńskiego 
Towarzystwa Budowy Mieszkań.
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28, 29. Jedyne zachowane drewniane drzwi zabytkowe pod nr 6 w trzyklatkowym domu przy 
ul. Moniuszki nr 6/8/8a – w pozostałych dwóch klatkach zastąpiono je fabrycznymi, brzydkimi 
drzwiami metalowymi.

27. Pierzeja ul. 22 Stycznia (domy nr 2, 3 i 4) – prawdopodobna realizacja Augusta Feddersena 
z późnych lat 30. XX wieku.
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31. Domy przy ul. Limanowskiego 18, 20 i 22 z lat 1936–1937 – pierwszy dom jest najprawdopo-
dobniej projektu Feddersena, dwa dalsze to realizacje potwierdzone archiwalnie. (fot. 2012 rok).

30. Dom przy ul. Limanowskiego 41 wybudowany w 1937 roku, projekt Feddersena.
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33. Portal i zachowane drzwi zabytkowe domu 
przy ul. Limanowskiego 20 z lat 1936–1937, 
powtórzenie rozwiązania zastosowanego w do-
mach w zespole przy ul. 1 Maja z tego samego 
czasu; przykład praktyki eksploatacji projekto-
wej raz zastosowanego motywu. (fot. 2012 rok).

32. Rozbudowany portal domu przy ul. Lima-
nowskiego 18 (lata 1936–1937) – analogię 
można znaleźć w opracowaniu wejścia od 
strony ul. Niepodległości do zaprojektowa-
nego przez Feddersena w 1937 roku skrzydła 
szpitala mariackiego. (fot. 2012 rok).

34. Dom przy ul. Fałata 13, początek lat 30. XX wieku, ze zwielokrotnionym w szczycie dachu fed-
dersenowskim motywem trójkąta opartego u podstawy na krótkich prostych gzymsach.
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35. Lata 30. XX wieku to czas wielu projektów domów wykonywanych przez Feddersena dla in-
westorów indywidualnych – tutaj dom z 1934 roku wybudowany pod wynajmem przez siostry 
Kassnitz przy ul. Kościńskiego 3.

36. Dom przy ul. Radiowej 22 – ładna ekspozycja, duży stopień zachowania substancji zabytkowej, 
detal łączący tradycyjną cegłę i nowe użycie betonu.
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37. Pieczątka firmowa i podpis Augusta Feddersena. Archiwum Państwowe w Olsztynie, sygn. 
630/662.

39. Dom przy ul. Radiowej 19 – niezbyt efek-
towny, ale też projektu Feddersena.

40. Dom przy ul. Plater 14 – kandydat do wpi-
su na listę projektów atelier.

38. Pieczątka atelier z 1937 r. Archiwum Państwowe w Olsztynie, sygn. 630/20.
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41. Dom przy ul. Żołnierskiej 2 – prawdopodobna relizacja Augusta Feddersena z lat 30. XX wie-
ku.

42. Budynek przy ul. Patryzantów 38 – skromne formy, być może także feddersenowskie, z póź-
nych lat 30. XX wieku.    Zdjęcia:  Joanna Piotrowska
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stopadłościenne, z dachami czterospadowymi. W płaskich elewacjach głównym 
elementem artykulacji są szerokie, trójdzielne okna. Klatkę schodową doświetla-
ją pojedyncze okna. Na osi elewacji wyróżniają się jedynie prostokątne portale 
z ciemnej, wiśniowej cegły licowej, z pojedynczym schodkowym uskokiem; mię-
dzy rzędami cegieł dodatkowy pas tworzą krawędzie jasnoczerwonych płytek ce-
ramicznych. Dom nr 7 został w ostatnich latach ocieplony i pomalowany; architekt 
na wtórnym materiale elewacji powtórzył feddersenowskie formy łączenia wspól-
nym gzymsem okien przy narożniku od strony ulicy. Styropian umieszczono także 
na domu nr 8. Na elewacjach domu nr 9, który jak do tej pory uchował się przed 
„modernizacją”, spod wtórnych warstw różowej farby wyłania się miejscami jasna 
kolorystyka delikatnie fakturowanego tynku.

Dla swojego stałego inwestora August Feddersen zaprojektował także budynek 
nr 6/8/8a przy ul. Moniuszki23. Należy on do zespołu zabudowy Osiedla Kom-
pozytorów zlokalizowanego na wschodnim zapleczu ul. Limanowskiego, powsta-
łego od końca lat 20. do ok. 1940 roku24. W układzie osiedla przyjęto regularną 
siatkę ulic, opartą na traktach tradycyjnie przecinających się pod kątem prostym. 
W pierwszej kolejności zabudowano ulice zamykające kwartał od północy i połu-
dnia – dzisiejsze Reymonta i Moniuszki. Inwestorami była gmina miejska, spół-
dzielnie mieszkaniowe i inwestorzy prywatni. Przy ul. Moniuszki w pierwszej ko-
lejności, od 1930 roku, budowano domy po stronie południowej. W 1932  roku 
Hermann Sauer, architekt miejski, przygotował projekt szkoły po stronie północ-
nej. Została zbudowana w latach 1934–1935 i otrzymała imię Horsta Wessela, 
działacza NSDAP. Była to ewangelicka szkoła ludowa (podstawowa) należąca do 
gminy miejskiej. Jako ostatnie przy ulicy wybudowano dwa domy czynszowe po 
obu stronach szkoły: nr 12/14 w 1937 roku na działce mistrza ślusarskiego Waltera 
Eckerta (architektem prowadzącym był Oskar Lotz25) oraz zaprojektowany przez 
Feddersena dom nr 6/8/8a w 1938 roku. Teren za domem zajmują małe ogródki 
przypisane poszczególnym lokatorom. Solidną bryłę od ulicy urozmaicają narożne 
wykusze wysokości dwóch kondygnacji, wsparte na zaoblonych kroksztynach. Na-
dal czytelna jest faktura tynku, która urozmaicała płaskie elewacje, a spod warstw 
farby wyziera okładzina cokołu z układanych pionowo ciemnych, prostokątnych 
płytek ceramicznych. Uskokowe portale drzwiowe, zamknięte u góry łukiem od-
cinkowym (podobnie jak okna pierwszej kondygnacji), wykonano z żeberkowa-
nego betonu. Być może podobny schemat elewacji pierzei trzech domów przy 
ul. 22 Stycznia (nr 2, 3 i 4) z podobnymi tynkami fakturowymi, z analogicznie 
ukształtowanym cokołem, portalami i oknami parteru świadczy również o autor-
stwie Feddersena i datowaniu na późne lata 30. XX wieku. Zastanawiają też formy 

23 APO, Urząd Skarbowy w Olsztynie, sygn. 630/671.
24 Karta ewidencyjna zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków historycznego ukła-

du urbanistycznego Osiedla Kompozytorów, [oprac.] A. Wojciechowska-Grygo, 2013, Archi-
wum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie.

25 APO, Urząd Skarbowy w Olsztynie, sygn. 630/673.
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domu wielorodzinnego przy ul. Lengowskiego nr 1/3/5, zbudowanego przez gmi-
nę miejską przed 1927 r26. Odcięcie gzymsem ostatniej kondygnacji przypomina 
elewacje zespołu przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Jagiełły, środkowy wykusz zapowiada 
aranżację balkonu w pierzei ul. Klasztornej, w partii wejścia odnajdziemy zarówno 
gwiaździste podziały stolarki znane z teatru, jak i fakturowe, romboidalne dekora-
cje w portalu ze sztucznego kamienia.

Feddersen był nie tylko odbiorcą zamówień spółdzielczych, ale projektował także 
domy dla właścicieli prywatnych. Były to solidne realizacje, które przed zasadnym 
nieraz zarzutem seryjności mogą obronić rzetelnie wprowadzane elementy indywi-
dualizujące. Augusta Kassnitz w 1934 roku wybudowała dom własny przy ul. Kościń-
skiego nr 3, w 1936 roku – w ciągu jednego sezonu budowlanego – przy ul. Radiowej 
nr 19 dom budują Ewald (lekarz wojskowy) i Lucia Speisigerowie27. Oba wymie-
nione budynki, projektowane przez Feddersena, mają zbliżony, niemal kwadratowy 
rzut; foremną bryłę nakrywają dachy czterospadowe z wydatnym okapem, płaski 
cokół wykonano z cegły licowej. Murowana weranda domu przy ul. Kościńskiego na 
narożach jest opięta ceglanymi lizenami, w których kolejne wysunięte rzędy cegieł 
tworzą plastyczne opaski. Okna górnej kondygnacji umieszczone są w płaszczyźnie 
nieznacznie cofniętej w stosunku do pozostałej powierzchni elewacji, u dołu opartej 
o obiegający dom gzyms. Na elewacjach domu przy ul. Radiowej widoczne są z ko-
lei ślady po urozmaicających je niegdyś okiennicach. O tym, jak mogła pierwotnie 
wyglądać taka aranżacja, świadczy dom przy ul. Kościuszki 86, z zachowanymi 
trójdzielnymi okiennicami. Ten ostatni budynek, przez analogię bryły i rozwiązań 
partii okien w górnej kondygnacji, z dużą dozą prawdopodobieństwa także można 
uznać za „produkt” spółki projektowej Feddersena.

W tym samym czasie, kiedy projektował domy dla OTBM przy ul. 1 Maja, Fed-
dersen wykonał też kilka projektów prywatnych domów czynszowych przy ul. Li-
manowskiego. Potwierdzonym archiwalnie dziełem atelier jest dom przy ul.  Li-
manowskiego 41, wybudowany w 1937 roku przez Josefa Kalinowskiego, mistrza 
prac ziemnych i murarskich28. Wielorodzinny dom czynszowy powstał na gruncie 
kupionym od miasta jako ostatni w pierzei ulicznej. Trzypiętrowy budynek po-
wtarza najprostsze formy znane już z rozwiązań w zespole przy ul. 1 Maja. Od 
sąsiada z ul. Limanowskiego nieznacznie, ale jednak, odróżnia go znany już usko-
kowy portal z ciemnej cegły licowej, a także doświetlenie klatki schodowej przez 
dwa portfenetry z niewielkimi podestami o falistym rzucie, z metalową balustra-
dą o poziomym podziale. Warto jeszcze zwrócić uwagę na trzy domy, tworzące 
jednolity odcinek wschodniej pierzei ul. Limanowskiego – domy nr 18, 20 i 22 

26 Domu nie ma jeszcze na mapie Olsztyna z 1922 r. (repr.: R. Bętkowski, Olsztyn jakiego nie zna-
cie, Olsztyn 2010, s. 226), pojawia się już w książce adresowej z 1927 r. (Adressbuch für Regie-
rungshauptstadt und den Landkreis Allenstein. Ausgabe 1927, Allenstein 1926,  s. 36).

27 APO, Urząd Skarbowy w Olsztynie, sygn. 630/662, 630/935.
28 APO, Urząd Skarbowy w Olsztynie, sygn. 630/279.
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z lat 1936–193729. Jest to w całości koncepcja Feddersena. Świadczą o tym prze-
kazy źródłowe i użyte formy, w tym detal architektoniczny w strefie wejściowej. 
W domach o potwierdzonym autorstwie (nr 20 i 22) są to znowu proste uskokowe 
portale z cegły lub sztucznego kamienia. W domu nr 18 rozbudowany portal przy-
pomina rozwiązanie z zaprojektowanego przez architekta w 1937 roku skrzydła 
szpitala mariackiego (wejście od strony ul. Niepodległości)30. Doświetlenie klatki 
schodowej zapewnia „drabinka” pojedynczych okien poziomych. Dom ten został 
ostatnio ocieplony, a miejsce zachowanej jeszcze w 2012 roku oryginalnej, indy-
widualnie zaprojektowanej stolarki drzwiowej zajęły fabryczne drzwi metalowe.

Kolejny, mniejszy dom Feddersena, znajduje się na Osiedlu nad Jeziorem Dłu-
gim, przy ul. Rybaki nr 2/4 (1936–1937). Parterowy budynek zachował jeszcze 
bryłę o wysokim, stromym dachu dwuspadowym; materiał elewacji i stolarka są 
elementami współczesnymi31. Jedynie zasadniczy kształt wydłużonej bryły z da-
chem czterospadowym zachował także dawny dom dwurodzinny przy ul. Ko-
ściuszki nr  72/74 (obecnie schronisko młodzieżowe), wzniesiony w 1934 roku 
przez Feddersena dla Klary Schulz, wdowy i Elisabeth Helbig, dyrektorki szkoły32.

Autorstwo Feddersena można przez analogie formalne próbować przypisać 
wielu realizacjom z lat 30. XX wieku, rozsianym po Olsztynie. Trzeba mieć przy 
tym świadomość pewnego poziomu ogólności wielu z tych rozwiązań. Wymienić 
można, dla przykładu, domy o charakterystycznej, zwartej bryle z dachem namio-
towym, często z charakterystycznie zadartą u dołu krawędzią połaci: przy ul. Pla-
ter 14 (obecnie ładnie eksponowany w przestrzeni Parku Centralnego), dom nr 26 
przy tej samej ulicy, z klinkierową okładziną ścianek podtrzymujących zadaszenie 
nad wejściem i pseudonarożnymi oknami, oraz domy nr 1, 3 i 4 przy ul. Żarskiej. 
Pierwsze dwa rozbudowano o werandy, pod nr 1 o typowo modernistycznej, cy-
lindrycznej bryle. W płaskich elewacjach od strony ulicy rozmieszczono jedynie 
równej szerokości otwory okienne. Tak mocno uproszczone formy można dato-
wać na sam koniec lat 30. XX wieku. Dom przy ul. Żarskiej 4 ma bogatszy wy-
raz elewacji, między innymi dzięki rozdrobnionemu podziałowi stolarki okien. 
W elewacji ogrodowej, widocznej ze ścieżek spacerowych Parku Podzamcze, razi 
dysharmonijna rozbudowa poddasza użytkowego. Elewacje mają kolor ciemno-
brązowy, „praktyczny” i najpewniej wtórny. Warto wymienić jeszcze domy przy 

29 APO, Urząd Skarbowy w Olsztynie, sygn. 630/261, 630/263, 630/265.
30 Projekt skrzydła szpitalnego w APO, Akta miasta Olsztyn, sygn. 259/462.
31 APO, Urząd Skarbowy w Olsztynie, sygn. 630/876-877. Na tej samej ulicy potwierdzony jest 

projekt domu nr 11, także dziś znacznie przekształconego. W APO zachowany jest projekt 
Feddersena z 1937 r. niedużego domu dla dwóch rodzin, parterowego, z użytkowym podda-
szem, przeznaczonego na posesję przy dzisiejszej ul. Bażyńskiego 14/16 (APO, Urząd Skarbo-
wy w Olsztynie, sygn. 630/20). Projekt wskazuje pewne obiegowe formy, znane z olsztyńskich 
osiedli lat 30 XX w. (prostopadłościenna bryła główna, murowana weranda z boku, dwuspa-
dowy dach z wystawkami w obu połaciach). 

32 APO, Urząd Skarbowy w Olsztynie, sygn. 630/839–840.
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ul. Westerplatte 2 i 6 (z efektownym, asymetrycznym portalem ceglanym)33, dom 
przy ul. Żołnierskiej 2 o rozczłonkowanej, starannie zintegrowanej ze spadkiem 
terenu bryle pod wyjątkowo wydatnym okapem, proste domy z późnych lat 30. XX 
wieku przy ul. Partyzantów 10, 38 czy przy ul. Kromera 9 i 11.

Na końcu wymieńmy dom przy ul. Radiowej 22 z ok. 1936 roku34. W elewacji 
ulicznej dominuje rozbudowany portal z cegły licowej. Do drzwi prowadzi kilka 
stopni, w związku z czym portal wyrasta dokładnie na linii, na której kończy się 
ceglany cokół. Uskokowe obramienie z szeroką i płaską ramą zwieńczone jest nad-
prożem, w którym pojawia się fryz z murowanych ukosem cegieł. Cegły murowa-
ne na zmianę ukosem i w pionie tworzą plastyczny motyw przy krawędziach por-
talu. Regularnie rozmieszczone trójdzielne otwory okienne ujęte są w wąskie ramy 
z betonu, z wypracowanymi delikatnie prążkami. W elewacji bocznej znajduje się 
wejście dostępne przez niewielki taras, balkon powyżej wspiera się na pojedyn-
czym żelbetowym słupie o analogicznym opracowaniu. Przemyślana, skromna 
forma architektoniczna łączy się z ogrodem schodzącym ku krawędzi Lasu Miej-
skiego. Dom pokazuje przemiany, które zaszły w czasie jednej dekady – od mno-
gości form zabudowy ul. Kajki w latach 20. do ograniczeń i nowego ornamentu lat 
30. XX wieku. Pozostała jednak stała skłonność do szukania zasad estetyki.

Z pracownią Feddersena można z pewnością związać inne olsztyńskie reali-
zacje, pewne czy przypuszczalne, których autorce nie udało się wskazać. Działal-
ność spółdzielni mieszkaniowych, rozbudowa osiedli, dążenie do zdobycia domu 
z ogrodem dawały architektom możliwości uzyskiwania i realizacji zleceń. Być 
może powyższe uwagi przydadzą się w poszukiwaniach kolejnych „feddersenów”.

Wartości zabytkowe, materiałowe, architektoniczne i estetyczne architektury lat 
20. i 30. minionego stulecia w pierwszym rzędzie wymagają rozpoznania, w drugim 
ochrony – wydobycia, utrwalenia, w razie potrzeby także restytucji. Wiele mówi się 
o konieczności ochrony oryginalnej substancji historycznych stolarek okiennych 
i drzwiowych. Zmiana materiału stolarki okien, grubości profilów, brak szczeblin 
prowadzi wielokrotnie do dewaluacji kompozycji całej elewacji. Także drzwi były 
produktem rzemieślniczym lub projektowanym w sposób indywidulany i prawdzi-
wą plagą są wymiany na współczesne drzwi fabryczne. Ocieplanie budynków, w po-
wszechnym odbiorze usprawiedliwione, na ścianach pozbawionych dekoracji, zmie-
nia proporcje i łączy się dodatkowo z wprowadzeniem nowych tynków i kolorystyki. 
Dawne tynki, w tym efektowne tynki fakturowe, dawały elewacjom indywidualny 
wyraz. Prowadzone badania konserwatorskie pokazują potencjał estetyczny uzyski-
wany dzięki nie tak dawnym rzemieślniczym tradycjom budowlanym.

33 Karta gminnej ewidencji zabytków historycznego układu urbanistycznego i zespołu budowlane-
go ul. Westerplatte, [oprac.] J. Piotrowska, 2012, WKiOZ.

34 Karta gminnej ewidencji zabytków historycznego układu urbanistycznego i zespołu budowlane-
go ul. Radiowej, [oprac.] J. Piotrowska, 2012, WKiOZ.
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Adam Płoski

Śladami dziedzictwa 
techniki

Mianem dziedzictwa techniki określa się zwykle zabytki techniki i przemysłu. 
Są to najczęściej fabryki, warsztaty i zakłady produkcyjne, tworzące je budynki, 
maszyny i ich wyroby. Związane są one m.in. z inżynierią miejską, przemysłem 
rolno-spożywczym i komunikacją (drogową, kolejową, wodną). Zabytki techniki 
i przemysłu pozostają źródłem informacji o dawnej kulturze materialnej, są do-
kumentem minionych epok i postępu cywilizacyjnego. Dziedzictwo industrialne 
jest również nośnikiem wartości niematerialnych, w tym umiejętności i praktyk 
związanych z produkcją, a także zwyczajów i zachowań społecznych w miejscu 
pracy. Przy tego typu zabytkach często zachodzi ścisły związek pomiędzy budyn-
kami a maszynami i urządzeniami stanowiącymi ich wyposażenie – o relacjach 
pomiędzy nimi decydował charakter procesu technologicznego. Na ogół wartości 
artystyczne obiektów architektonicznych miały znaczenie drugorzędne, ponieważ 
o ich powstaniu decydowały przede wszystkim przesłanki utylitarne. W odniesie-
niu do budynków starano się jednak, aby ich wystrój architektoniczny nawiązywał 
do aktualnie panujących trendów w architekturze. W okresie międzywojennym 
był to modernizm, który wyrażał się w prostocie i funkcjonalności brył wznoszo-
nych budynków, często bez rozbudowanego detalu architektonicznego. Z powo-
dzeniem stosowano wówczas także nowoczesne materiały i konstrukcje (na przy-
kład żelbet). W Olsztynie najlepszym tego przykładem jest młyn ze spichlerzem, 
wzniesiony przy ul. Partyzantów 33 według projektu Augusta Feddersena (1924). 
O wartości dziedzictwa techniki stanowić mogą również kolejne modernizacje, 
które wskazują kierunki rozwoju techniki w danej dziedzinie.

Obecnie powszechnie doceniana jest już pozytywna rola dziedzictwa techni-
ki w tkance urbanistycznej miast. Uwagę zwracają zwłaszcza udane rewitalizacje 
zabytków, które zawsze są trudne, ale często dają bardzo zadowalające rezultaty. 
Tak jest także w wypadku Olsztyna, gdzie z powodzeniem zrewitalizowano zabyt-
ki XIX-wieczne: dawną słodownię w zespole browaru przy al. Wojska Polskiego 
(obecnie lofty) oraz tartak Raphaelsohnów przy ul. Knosały (obecnie Centrum 
Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności”), a także przejścia pod-
ziemne i wiaty na Dworcu Zachodnim z początku XX wieku. Olsztyn między-
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wojenny był miastem nowoczesnym, którego mieszkańcy na co dzień korzystali 
z najnowszych zdobyczy techniki. Do dziś odnajdujemy na terenie miasta liczne 
ślady dziedzictwa postindustrialnego z tego okresu, które wiele mówią o ówcze-
snym Olsztynie i życiu jego mieszkańców. 

Ramy czasowe niniejszego tekstu zostały rozszerzone do 1945 roku. W wypad-
ku Polski data zamykająca okres międzywojenny jest oczywista – to rok wybu-
chu drugiej wojny światowej (1939), która odcisnęła tragiczne piętno na dalszych 
losach kraju – natomiast dla Prus Wschodnich, a tym samym dla Olsztyna, rok 
ten nie przyniósł właściwie znaczących zmian (poza wymarszem wojska z koszar). 
Mieszkańcy prowincji odczuli dotkliwie po raz pierwszy na własnej skórze grozę 
wojny dopiero na przełomie lat 1944 i 1945.

Przemysł i technika okresu międzywojennego w Olsztynie
Olsztyn na przełomie XIX i XX wieku urósł do rangi jednego z najważniejszych 

miast Prus Wschodnich, czego potwierdzeniem było ulokowanie tu siedziby no-
wej rejencji, budowa silnego garnizonu i dużego węzła kolejowego. Dokonał się 
skok cywilizacyjny miasta, które do tej pory było typowym ośrodkiem rolniczo-
-rzemieślniczym, jakich w Prusach było wiele. Do miasta zjeżdżali nowi miesz-
kańcy – urzędnicy, wojskowi i kolejarze oraz przedsiębiorcy. Obok zakładów rze-
mieślniczych starego typu powstawały nowe fabryki, w tym między innymi: bro-
wary, młyny, tartaki, cegielnie, odlewnie żelaza i fabryki maszyn, mebli, zapałek, 
mydła, octu. Demonstracją aspiracji Olsztyna do grupy miast nowoczesnych było 
zorganizowanie w 1910 roku wystawy przemysłowej. Zmiany przyniosła pierwsza 
wojna światowa, która zatrzymała pomyślną koniunkturę w rozwoju miasta. Kry-
zys, który miał po niej nastąpić, nie ominął także Olsztyna.

W okresie międzywojennym skutki kryzysu ekonomicznego dało się odczuć na 
wielu płaszczyznach funkcjonowania miasta (kryzys żywnościowy, mieszkaniowy, 
inflacja, bezrobocie, strajki). Lata 20. XX wieku przyniosły upadek kilku znanych 
firm, m.in. zakładów metalurgicznych Beyer&Thiel, tartaku rodziny Hermenau, 
funkcjonujący pod zamkiem młyn należący do Sperla został zlicytowany1. Część za-
kładów zmuszona była wstrzymywać produkcję, np. cegielnia braci Wagnerów przy 
ul. Zientary-Malewskiej2. Sytuacja była trudna także dla rzemieślników, a nawet dla 
zakładów komunalnych. Walcząc z kryzysem organizowano roboty publiczne, kie-
rując także bezrobotnych do doraźnych prac, jak naprawianie chodników, porząd-
kowanie ulic i parku w Jakubowie, budowa stadionu w Lesie Miejskim czy udroż-
nienie kanału – strumyka łączącego osuszone jezioro Fajferek z Łyną. Z kryzysem 

1 Następca zmodernizował budynek oraz budowle hydrotechniczne. W latach 20. XX w. do 
dawnej willi Sperla przeniesiono schronisko młodzieżowe, następnie szkołę muzyczną, 
mieszczącą się tu także po 1945 r. Obecnie w budynku funkcjonuje hotel.

2 Przestoje w produkcji rozpoczęły się po pierwszej wojnie światowej i trwały po lata 30. XX w. 
Zob.: Archiwum Państwowe w Olsztynie [dalej APO], Urząd Skarbowy w Olsztynie, sygn. 
630/1058.
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mieszkaniowym walczono m.in. poprzez zaadaptowanie na lokale mieszkalne daw-
nych koszar przy ul. Kromera oraz koszar prywatnych przy ul. Zientary-Malewskiej 
i Kasprowicza. Głód mieszkaniowy powodował, iż wielu właścicieli nieruchomości 
decydowało się przeprowadzić prace adaptacyjne w celu zwiększenia powierzchni 
mieszkaniowej. Do Prus Wschodnich spływały także subwencje państwowe.

Mimo kryzysu miasto musiało funkcjonować. Działały więc w Olsztynie, z róż-
nym powodzeniem, czasem zmieniając właścicieli, liczne zakłady rzemieślnicze 
i przemysłowe. Wśród nich znajdowały się m.in.: fabryki mebli, w tym dwie przy 
ul. Partyzantów – należąca do braci Staub3 (w okresie międzywojennym w po-
siadaniu W. Blumenthala) i G. Puttlitza (w tym czasie należąca już do sukceso-
rów), a także największa w mieście (pozostająca w posiadaniu Karla Roenscha) 
fabryka maszyn i odlewnia żelaza przy ul. Lubelskiej4. Kolejny znaczący zakład 
produkcyjny – browar przy al. Wojska Polskiego, został wykupiony w 1931 roku 
i ponownie uruchomiony przez znaną z tradycji piwowarskich rodzinę Daumów. 
W następnych latach wytwórnia z powodzeniem odzyskała utracone zaufanie 
klientów. Na chłonnym wówczas rynku było także miejsce dla licznych przed-
stawicielstw konkurencyjnych wytwórni piwa. Działały również rozlewnie wody 
i lemoniady oraz wytwórnie octu i musztardy. Funkcjonowały wytwórnie wozów, 
z najbardziej znaną, należącą do Juliusa Reitzuga przy ul. Mochnackiego. W daw-
nej cegielni Richarda Wagnera przy ul. Warszawskiej w okresie międzywojennym 
uruchomiono fabrykę parkietu ze stolarnią5. Bracia Wagnerowie posiadali wów-
czas drugą cegielnię przy ul. Zientary-Malewskiej (dawniej ul. Tracka 42/43), któ-
rą rozbudowywali w latach dwudziestych i po 1930 roku. Prowadzono tu także 
skład i sprzedaż materiałów budowlanych oraz opału. Zakład miał własną bocz-
nicę kolejową. W sąsiedztwie cegielni, przy skrzyżowaniu ul. Zientary-Malewskiej 
z ul. Cichą, funkcjonowała fabryka wózków dziecięcy i zabawkowych należąca do 
spółki Primus Werke, reklamującej się jako jedyna tego typu fabryka na obszarze 
Prusach Wschodnich. Po modernizacji przeprowadzonej w okresie międzywo-
jennym fabryka była w stanie wyprodukować dziennie 200 wózków dziecięcych, 
250 zabawkowych (dla lalek) oraz 100 łóżek metalowych6. Do dziś z kompleksu 
fabrycznego zachowała się jedynie Willa Johanna przy ul. Cichej 3, wzniesiona na 
3 Na przełomie lat 30. i 40. XX. w. dostawiono do budynku pofabrycznego, mieszczącego salon 

sprzedaży mebli, budynek mieszkalny z charakterystyczną wystawką w konstrukcji szkiele-
towej w poziomie poddasza (oba budynki istnieją do dziś przy ul. Partyzantów 12b, 12c). 
W okresie międzywojennym kolejni właściciele fabryki chętnie odwoływali się w reklamach 
do nazwiska poprzedniego właściciela, co było powszechne i świadczyło o roli, jaką odgry-
wały lokalne marki z tradycjami.

4 Do dziś po zespole zabudowań fabrycznych zachowały się słup bramny ogrodzenia oraz willa 
właścicieli przy ul. Lubelskiej 1.

5 APO, Urząd Skarbowy w Olsztynie, sygn. 630/362. Fabrykę parkietu w 1938 r. przejął Alfred 
Regehr (wówczas ul. Olsztynecka 91b).

6 Informacje takie znalazły się na reklamach fabryki z lat trzydziestych. Zob. Bilder aus Ostpreus-
sen, Bd. I, Reg.-Bez. Allenstein, Berlin 1933, s. VII; APO, Urząd Skarbowy w Olsztynie, sygn. 
630/1068, 1069. W 1939 r. zakłady zmieniły właściciela.
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początku XX wieku. Oprócz fabrykantów w Olsztynie nadal praktykowali liczni 
rzemieślnicy różnych branż – od kowala i ślusarza, po krawca i szkutnika. Istniały 
także liczne obiekty związane z codzienną aktywnością gospodarczą mieszkańców 
Olsztyna, takie jak: stajnie, wozownie, spichlerze, ale także i pralnie parowe. 

W okresie międzywojennym miasto kontynuowało inwestycje w przemysł ko-
munalny oraz infrastrukturę i komunikację, np. przeprowadzono regulację frag-
mentu ul. Bałtyckiej nad Jeziorem Długim (projekt z 1935 roku) i ul. Konopnickiej 
przy „małym dworcu na przedmieściu”, dzisiejszym Zachodnim (1929, budynek 
dworca nie istnieje, schody zachowane do dziś); wymieniano także zużyte szyny 
tramwajowe. Rozbudowywano sieć telegraficzną i telefoniczną7. Ulicom towarzy-
szyły słupy energetyczne i trakcyjne (tramwajowe i trolejbusowe), których repre-
zentatywne egzemplarze zachowane są do dziś w kilku miejscach Olsztyna. Na-
wierzchnie ulic brukowano, a zrobiło się na nich już wówczas tłoczno – kursowały 
miejskie tramwaje (od 1907), autobusy (od 1938) i trolejbusy (od 1939) oraz coraz 
liczniejsze samochody (pod koniec lat 30. XX wieku było ich 8708). Nie brakowało 
na ulicach również dorożek i wozów konnych, zwłaszcza w dni targowe, a także 
coraz liczniejszych rowerów, które sprzedawano w kilku specjalistycznych skle-
pach. Powstawały firmy branży motoryzacyjnej, stacje benzynowe, garaże, warsz-
taty napraw i wypożyczalnie oraz salony sprzedaży aut, gdzie oferowano pojazdy 
renomowanych wówczas marek: BMW, Hanomag, Krupp, a także elbląskich zakła-
dów Komnicka. Bez problemu można było kupić także w Olsztynie maszyny rolni-
cze, np. w hali sprzedaży działającej przy ul. Partyzantów 67a (budynek zachowany 
do dziś). Olsztyn miał już wówczas (1935) ponad 46 tys. mieszkańców. Miasto 
inwestowało także w transport lotniczy. W 1926 roku, na wykorzystywanym już 
w okresie pierwszej wojny światowej lotnisku w Dajtkach, powstały cztery nowe 
pasy startowe i uruchomiono połączenie cywilne na trasie Olsztyn – Elbląg – Mal-
bork – Gdańsk, które obsługiwał dwupłatowiec mieszczący na pokładzie pięciu 
pasażerów. Mimo trudności finansowych i zawieszenia połączeń, lotnisko nadal 
modernizowano, także dzięki wsparciu finansowemu Lufthansy. Planowano uru-
chomić połączenie Królewiec – Olsztyn – Warszawa i skomunikować je z lotem do 
Wrocławia, czego jednak nie zrealizowano9. W 1933 roku wylądował na lotnisku 
i odleciał tego samego dnia do Berlina Hitler, który odwiedził niedaleki Olszty-
nek w związku z uroczystościami odsłonięcia pomnika tannenberskiego. Turyści 
wybierali jednak kolej żelazną, którą dotrzeć mogli do Olsztyna. W okresie mię-
dzywojennym inwestowano również w specjalistyczną infrastrukturę sportowo-

7 APO, Akta miasta Olsztyn, sygn. 259/372, 393.
8 Tamże, sygn. 259/480. W sprawozdaniu magistratu olsztyńskiego za 1932 r. podano, iż zare-

jestrowanych było wówczas w Olsztynie 287 samochodów osobowych, 233 motocykle oraz 
29 samochodów ciężarowych. Stan techniczny części z nich pozostawiał wiele do życzenia 
i w związku z tym policja wykluczała z ruchu te pojazdy. W księgach adresowych i lokalnej 
prasie regularnie pojawiały się reklamy warsztatów samochodowych i stacji paliw.

9 Tamże, sygn. 259/249 (sprawozdanie magistratu za 1927 r.), sygn. 372. 
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1. Rymowane reklamy oferowanych do sprzedaży przez miejskie zakłady komunalne lodówek 
elektrycznych i piecyków gazowych zamieszczone w księdze adresowej Olsztyna za 1938 rok.

2. Biurowiec zakładów komunalnych otrzymał nową formę architektoniczną w efekcie przebu-
dowy w 1932 roku. S. Achremczyk, Skarb czystej wody. Historia olsztyńskich wodociągów, Olsztyn 
2011.
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3. Ten sam budynek po przeprowadzonych w latach 2007–2009 pracach adaptacyjnych, obecnie 
hotel. Fot. A. Płoski.

4. Dawna hala aukcyjna bydła przy ul. Lubelskiej 27, naprzeciw niej od 1941 roku funkcjono-
wała rzeźnia miejska. Fot. A. Płoski.
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5. 6. 7. Historyczne wyposażenie hydroelektrowni Łyna z 1927 r. – generatory firmy Siemens-
-Schuckert Werke oraz turbiny firmy J.M. Voith. Tabliczki znamionowe producenta turbin w elek-
trowni Łyna (1927) oraz Wadąg (1935). Fot. A. Płoski.
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8. Stacja rozdzielcza prądu (rozdzielnia) przy ul. Trackiej wzniesiona w latach 20. XX wieku łącz-
nie z budynkiem mieszkalnym. Obecnie wyłączona z użytkowania i przeznaczona na sprzedaż. 
Fot. A. Płoski.

10. Historyczne słupy energetyczne (kratowe, 
stalowe) przy ulicach Małeckiego i Puszkina, 
do dziś wykorzystywane zgodnie z pierwot-
nym przeznaczeniem. Fot. A. Płoski.

9. Pokrywa studzienki wod.-kan. przy ul. Sa-
wickiej produkcji lokalnej odlewni żelaza 
Karl Roensch&Co z lat 20. XX wieku; wówczas 
ulica została zabudowana nowymi budynka-
mi. Fot. J. Piotrowska.
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-wypoczynkową. Powstały stadiony w Lesie Miejskim (1920) i przy ul. Sybiraków 
(1923), nad jeziorem Ukiel otwarto kąpielisko i kompleks sportowy (1928)10, przed 
budynkiem sądów uruchomiono przedstawicielstwo biura podróży. 

Lata 20. XX wieku oraz kolejne dziesięciolecie to czas poprawiającej się koniunk-
tury budowlanej, na czym zyskiwali właściciele miejscowych cegielni (w 1938 roku 
funkcjonowały w Olsztynie trzy11). Praktykowali także architekci, funkcjonowały 
firmy budowlane oraz związane z branżą liczne zakłady stolarskie, ciesielskie, zdu-
nowie, fabryczka farb i lakierów. W latach 30. XX wieku budownictwo było jedną 
z głównych branż zatrudnienia mieszkańców Olsztyna. Wówczas powstawały nowe 
osiedla mieszkalne z  zabudową jednorodzinną i wielorodzinną, w tym szerego-
wą, zwłaszcza na Zatorzu, gdzie pomiędzy ulicami Limanowskiego i Jagiellońską 
powstało Osiedle Kompozytorów (ulice nosiły nazwiska muzyków). Wiele z ów-
czesnych mieszkań było jedno- i dwupokojowych, powszechnie korzystano także 
z kuchni mieszkalnych. Jak wynika z miejskich statystyk, zaledwie kilka mieszkań 
w Olsztynie miało pięć i więcej pokoi. Poszukiwano mieszkań, których stale przyby-
wało12. Miasto w okresie międzywojennym rozbudowywało się. Przy al. Wojska Pol-
skiego wybudowano szkołę zawodową (1932 – dziś Zespół Szkół Samochodowych) 
oraz szpital (1938 – zwany kolejowym), w śródmieściu rozbudowano szpital mariac-
ki (1926–1937), powstała zajezdnia trolejbusowa (1939), most na Łynie w ciągu ulic 
Pieniężnego i Knosały (1929) oraz spichlerz obok dworca kolejowego (1924). Roz-
budowywano i modernizowano również koszary dragonów oraz koszary piechoty 
przy ul. Jagiellońskiej i nad Jeziorem Długim; powstały nowe koszary dla oddziałów 
zmechanizowanych przy al. Warszawskiej (1939, obecnie ostatnie koszary, gdzie sta-
cjonuje wojsko). Miasto rozświetlały w tym czasie liczne latarnie (gazowe i elektrycz-
ne), wydawano kilka gazet, otwierano kolejne kina13, które nie mogły funkcjonować 
bez specjalistycznego wyposażenia technicznego. W 1924 roku wybudowano teatr, 
w którym zamontowano nowoczesne rozwiązania sceniczne (np. zapadnia, oświe-
tlenie). Funkcjonowały zakłady fotograficzne z atelier, zaszczepiające na gruncie 
olsztyńskim nowinki techniczne w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie14.

10 Tamże, sygn. 259/372. Kąpieliska działały także nad Jeziorem Długim (wojskowe) i na rzece 
Łynie przy ul. Knosały (cywilne).

11 Do dziś zachowane są budynki cegielni Maxa Liona przy al. J. Piłsudskiego 62, 62a, 64, w tym 
wzniesiony zapewne w latach 20. XX w. budynek mieszkalny właściciela oraz powstały także 
wówczas budynek administracyjno-mieszkalny. 

12 W latach 1921–1928 przybywało od 45 do 193 mieszkań rocznie. W 1930 r. oddano do użytku 
245 mieszkań (35 budynków), a kolejne były w trakcie prac (27 budynków z 93 mieszkania-
mi). W następnych latach liczby te utrzymały się na podobnym poziomie. Bezdomnych ulo-
kowano w barakach nad Jeziorem Długim, w dawnych koszarach Funka przy ul. Kasprowicza, 
a także w Wysokiej Bramie. Zob.: APO, Akta miasta Olsztyn, sygn. 259/249. 

13 W 1936 r. uruchomiono późniejsze kino „Polonia” przy ul. Pieniężnego 16 (wówczas czwarte 
kino w Olsztynie), a istniejące kino na starym mieście zmodernizowano (późniejsza „Awan-
garda”). Zob.: R. Bętkowski, Dziesiąta Muza w Olsztynie, cz. 1. „Debata” 2009, nr 9(24), s. 42–43.

14 Zachował się zmodernizowany ostatnio budynek zakładu fotograficznego przy ul. Skłodow-
skiej-Curie 12, pełniący taką funkcję od początku XX w. do 1937 r. (wznowioną po 1945). Zob.: 
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Oprócz przemysłu i rzemiosła w Olsztynie okresu międzywojennego istniały 
również instytucje je nadzorujące i związki branżowe zrzeszające właścicieli oraz 
pracowników. Przy ul. Dąbrowszczaków mieściła się Izba Przemysłowa i Han-
dlowa Prus Wschodnich, której w latach 20 XX wieku przewodniczył Max Lion 
–  znany lokalny przedsiębiorca, należący do loży masońskiej, właściciel cegiel-
ni i rentier. Przy ul. Lubelskiej 4 funkcjonował legalizacyjny Urząd Miar, a przy 
ul. Kościuszki 82 Państwowy Urząd Inspekcji Przemysłowej. W ratuszu działały 
Wydział Gospodarki i Statystyki oraz komisje, w tym zajmująca się przemysłem 
komunalnym. W magistracie snuto nawet ambitne plany rozwoju gospodarczego 
Olsztyna poprzez włączenie go w program rozbudowy Kanału Elbląskiego. Projekt 
nowego kanału nie został ostatecznie zrealizowany15.

Inwestycje komunalne
Dla poprawy jakości życia mieszkańców i sprawnego funkcjonowania miasta 

realizowano dalsze inwestycje komunalne. Władze podchodziły do nich z zaanga-
żowaniem, rozumiejąc ich wagę dla rozwoju miasta. Z powodzeniem funkcjono-
wały więc rzeźnia (1880), gazownia (1889), wodociąg i kanalizacja (1899) oraz za-
kład energetyczny i tramwaje (1907). Wszystkie zostały zmodernizowane w okresie 
międzywojennym, wybudowano także zajezdnię trolejbusową (1939) oraz rzeźnię 
(1941). W 1924 roku powstała miejska spółka skupiająca przedsiębiorstwa komu-
nalne, w tym zakład oczyszczania miasta zajmujący się m.in. wywozem nieczystości 
i odśnieżaniem ulic. Miało to usprawnić ich funkcjonowanie16. Mieszkańcy Olsztyna 
powszechnie korzystali z dobrodziejstw nowoczesnej infrastruktury, w domach mie-
li lodówki (elektryczne i gazowe) oraz piecyki gazowe, które zgodnie z hasłami rekla-
mowymi umożliwiały im ciepłe kąpiele i prysznice. Swą ofertę zakłady komunalne 
kierowały także do gospodyń domowych proponując im wygodne kuchenki elek-
tryczne17. Sprzedaż prowadzono również w siedzibie firmy przy ul. Knosały, w są-
siedztwie której funkcjonowały gazownia oraz biura zakładu (także po 1945 roku). 
Budynek administracyjny istnieje do dziś, w innym już jednak kostiumie architekto-
nicznym, niż ten, jaki otrzymał pierwotnie w 1932 roku18.

R. Bętkowski, Atelier fotograficzne przy ul. Skłodowskiej-Curie 12 w Olsztynie, „Biuletyn Oddzia-
łu Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków”, 2009–2010, z. 7–8, 
s. 35–54. 

15 Początkowo powstał projekt budowy Kanału Wschodniego, który połączyć miał Wielkie 
Jeziora Mazurskie z Wisłą. Koncepcja ta została przekreślona przez zmiany granic w 1918 r. 
Wówczas władze Olsztyna i Ostródy podjęły starania zmierzające do przedłużenia Kanału El-
bląskiego do Olsztyna, powołując Stowarzyszenie Kanału Południowo-Wschodniopruskiego 
(1920). Zob.: A. Płoski, Historyczna infrastruktura wodna Warmii i Mazur, „Warmińsko-Mazurski 
Biuletyn Konserwatorski” 2014, nr 6, s. 101–102.

16 Spółką kierowali dyr. Wilhelm Weihe (1924–1934) i Rüdiger von Zastrow (1934–1945). Zob.: 
H. Matschull, Bilder aus dem Leben in Allenstein, s. 125.

17 Einwohnerbuch für die Regierunghaupstadt Allenstein 1938, Allenstein 1937. 
18 APO, Urząd Skarbowy w Olsztynie, sygn. 630/1156. Obecnie Hotel Wileński przy ul. Knosały 5, 

przekształcony do obecnej postaci w latach 2007–2009. W 1935 r. na parceli przy ówczesnej 
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Pierwszą z nowoczesnych inwestycji związanych z przemysłem komunalnym 
była rzeźnia wzniesiona na przełomie lat 1880–1881. W latach 20. XX wieku 
projektowano nową, ponieważ dotychczasowa stała się zbyt mała, a lokalizacja 
wykluczała rozbudowę. Pod inwestycję początkowo wybrano teren w pobliżu 
mostów kolejowych nad Łyną, ostatecznie jednak wybrano parcelę przy ul. Lu-
belskiej, w otoczeniu rozrastającej się dzielnicy przemysłowej. Nowa rzeźnię za-
projektował w 1938 roku architekt z Berlina – Charlottenburga Walter Frese19. 
W 1939 roku zakupiono grunty20, a z początkiem listopada 1941 roku zakład od-
dano do użytku. Budynki wzniesiono w duchu modernizmu, z elewacjami lico-
wanymi cegłą. Rzeźnia miała własny system kanalizacyjny oraz specjalistyczne 
laboratorium do badania mięsa. Po zakończeniu drugiej wojny światowej okaza-
ło się, iż zakład jest pozbawiony wyposażenia, które zdemontowano i wywiezio-
no do ZSRR21. Mimo to uruchomiono zakłady mięsne. Lokalizacja rzeźni była na 
tyle odległa, że jeszcze w 1951 roku pracownicy skarżyli się, że mają utrudniony 
dojazd do pracy, ponieważ trolejbusy zatrzymują się od niej zbyt daleko22. Mimo 
że obecnie po rzeźni nie pozostał materialny ślad (w jej miejscu istnieje sklep 
Makro), to warto o niej wspomnieć, ponieważ w momencie budowy był to ze-
spół przemysłowy o nowoczesnych rozwiązaniach, zarówno architektonicznych, 
jak i funkcjonalno-przestrzennych. 

Przy ul. Lubelskiej 27 zachował się do dziś obiekt pośrednio związany z rzeź-
nią, to jest dawna hala aukcyjna bydła, wzniesiona w latach 20. XX wieku. Była to 
wówczas ważna inwestycja, skoro chwalono się nią w rozdziale o rozwoju Olsz-
tyna w księdze adresowej za 1927 rok23. Budynek składał się z hali aukcyjnej do 
prezentacji zwierząt, gdzie mieściły się trybuny dla kupców oraz pomieszczenia 
biurowe i inwentarskie. Pierwotnie budynek miał ceglane elewacje, obecnie jest 
wtórnie otynkowany. Do 1945 roku hala użytkowana była zgodnie ze swoją pier-
wotną funkcją, co uległo zmianie w okresie powojennym. Mieściły się w nim ko-
lejno: lecznica dla zwierząt, następnie Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Weteryna-

ul. Ogrodowej 5/6 znajdowały się: budynek administracyjny (1884, 1932), budynek z miesz-
kaniami zakładowymi (1932), magazyn (1884, 1928), garaże (1910), dom rencisty (1890) oraz 
hala fabryczna dawnego tartaku, użytkowana jako magazyn. W latach 30. XX wieku wzniesio-
no przy bramie wjazdowej na teren zakładu budynek portierni-wagi. 

19 W Archiwum Państwowym w Olsztynie zachowały się projekty architektoniczne nowej rzeź-
ni. Zob.: APO, Akta miasta Olsztyn, sygn. 259/462. Architekt W. Frese specjalizował się w bu-
downictwie przemysłowym, szczególnie w rzeźniach, które zaprojektował m.in. także w Bo-
chum i Rostocku.

20 APO, Urząd Skarbowy w Olsztynie, sygn. 630/433.
21 J. Sikorski, Galopem przez stulecia. Dzieje Olsztyna 1353–2013, Olsztyn 2003, s. 213.
22 APO, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie [dalej PMRN], sygn. 458/91. Pracow-

nicy rzeźni interweniowali w tej sprawie w Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
która obiecała zająć się sprawą.

23 Adressbuch für die Regierunghaupstadt und den Landkreis Allenstein, Ausgabe 1927, Allenstein 
1926, s. XXVIII, s. 27. Hala aukcyjna, należąca wówczas do spółki akcyjnej, mieściła się przy 
ul. Lubelskiej 18/21, prowadzona była wówczas przez Leo Passa.
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ryjno-Zootechnicznego „Centrowet” (do 1974 roku), później budynek przeszedł 
na własność miasta i użytkowany był m.in. jako stolarnia24, by ostatecznie zostać 
sprywatyzowanym. Halę znacznie przekształcono w latach 70. i 90. XX wieku. 
Mimo że hala wpisana została do rejestru zabytków, po pracach remontowych 
utraciła swój historyczny wygląd i tym samym większość wartości zabytkowych. 
W związku z tym w 2012 roku została skreślona z rejestru zbytków.

Ważny dla funkcjonowania miasta był zakład energetyczny. W Olsztynie był to 
zespół podmiejskiej hydroelektrowni Łyna, wzniesiony u zbiegu rzek Łyna i Wa-
dąg w 1907 roku25. W tym samym roku wybudowano autonomiczną elektrownię 
dla węzła kolejowego, wcześniej własne źródła energii elektrycznej miały szpital 
psychiatryczny w Kortowie i lokalne tartaki. Uruchomienie elektrowni miejskiej 
umożliwiło wprowadzenie komunikacji tramwajowej, a później trolejbusowej, 
które działały jeszcze długo po zakończeniu drugiej wojny światowej. Zespół hy-
droelektrowni istnieje do dziś w swej historycznej formie. Składa się z budynku 
siłowni energetycznej, budynku mieszkalnego dla obsługi oraz budynku gospo-
darczego, a także budowli i urządzeń hydrotechnicznych, z których część jest ory-
ginalna i pochodzi z okresu międzywojennego. Pierwotnie hydroelektrownię wy-
posażyła firma Siemens-Schuckert z Berlina. W 1927 r. zamontowano trzy nowe 
generatory oraz dwie turbiny systemu Kaplana (firmy J. M. Voith, istnieją do dziś), 
które zastąpiły mniej wydajne turbiny Francisa26, trzecia została wówczas wyłączo-
na (zdemontowana w 1991 roku i przetransportowana do elektrowni w Dobrym 
Mieście). W jej miejsce w 1996 roku zamontowano turbinę Kaplana produkcji 
szwedzkiej firmy Flick. Zdemontowano także regulatory mechaniczno-hydrau-
liczne obrotów z 1927 roku. Nadal w siłowni zachowane są także dwie historyczne 
turbiny. Zakład nieprzerwanie funkcjonuje do dziś zgodnie ze swoim pierwotnym 
przeznaczeniem. Jest jednym z najciekawszych zabytków techniki Olsztyna i re-
gionu, i o dziwo, dotychczas nie znalazł się w rejestrze zabytków. Obecnie prowa-
dzone są prace remontowe w obrębie budowli hydrotechnicznych (m.in. wloty do 
komór turbin).

Olsztyn korzystał także z elektrowni wodnych w Wadągu (od 1924 roku) i Brą-
swałdzie (od 1937 roku). W wyjątkowych sytuacjach pomagała także prądnica ze 
stacji wodociągów miejskich nad jeziorem Ukiel, resztę potrzebnej energii do-
kupowano. Budynek elektrowni w Wadągu został wzniesiony w 1923 roku przez 

24 Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa. Hala aukcyjna z budynkiem inwen-
tarskim, [oprac.] B. Nowak, M. Nowak, archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Olsztynie [dalej WUOZ], 1992. 

25 Na temat historii elektryczności w Olsztynie zob. także: H. Matschull, Die Elektrizitätversor-
gung der Stadt Allenstein von den Anfäng bis 1945, „Allensteiner Heimatbrief” 1987, nr 203, 
s. 23–30; 1987 nr 204, s. 27–31; 1988 nr 205, s. 16–25.

26 Turbina systemu Kaplana (od nazwiska inż. Victora Kaplana) różni się od turbiny Francisa bu-
dową wirnika. Pierwszą turbinę Kaplana zaprojektowano w 1919 r., a wprowadzono do pro-
dukcji po 1923 r., tak więc w momencie zamontowania jej w Olsztynie (1927) było to bardzo 
nowoczesne rozwiązanie techniczne.
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11. 12. Przygotowane w 1916 roku, jednak niezrealizowane projekty zbiornika wody czystej 
(S. Achremczyk, Skarb czystej wody. Historia olsztyńskich wodociągów, Olsztyn 2011). Fot. A. Płoski.

13. Wzniesiony według nowego projektu zbiornik w zespole stacji pomp przy ul. Żeglarskiej 
(obecnie Stacja Uzdatniania Wody „Zachód”), na drugim planie trafostacja. Fot. A. Płoski.
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14. Wzniesiona w 1939 roku zajezdnia trolejbusowa (ul. Knosały), obecnie nieużytkowana. Przed 
budynkiem słup trakcji trolejbusowej. Fot. A. Płoski.
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15. Garaż w zespole koszar przy ul. Jagiellońskiej wzniesiony z wykorzystaniem żelbetu na po-
trzeby wojsk zmechanizowanych. Fot. A. Płoski.
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16. Młyn ze spichlerzem przy ul. Partyzantów, wzniesione z wykorzystaniem żelbetu w 1924 roku 
według projektu Augusta Feddersena. To jeden z najciekawszych w Olsztynie zabytków techniki, 
niestety obecnie nie jest wykorzystywany. Fot. J. Piotrowska.

17. Przekrój młyna z magazynem zbożowym (spichlerzem) ukazujący wyposażenie oraz szczegó-
ły konstrukcyjne (m.in. żelbetowe słupy w poziomie przyziemia). Archiwum Państwowe w Olsz-
tynie, sygn. 458/1010.
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18. Wzniesiony z żelbetu spichlerz z silosem przy ul. Trackiej; obecnie nieużytkowany i dewasto-
wany. Fot. A. Płoski.

19. Jeden z budynków zespołu spółdzielni mleczarskiej na zapleczu ul. Pieniężnego, wzniesiony 
pod koniec lat 30. XX wieku według projektu duetu architektów Feddersen&Petersen. Fot. A. Płoski

20. Most św. Jakuba wybudowany w 1929 roku w ciągu ul. Pieniężnego i Szrajbera. Do dziś zacho-
wał oryginalną konstrukcję i materiał. Fot. A. Płoski.
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Herberta Ganswindta, w miejscu dawnego młyna i papierni27. Rok później elek-
trownię w Wadągu kupiło miasto i włączyło ją w system energetyczny Olsztyna. 
Z historycznego wyposażenia elektrowni zachowała się komora ze sprawną turbi-
ną systemu Francisa, wykonaną przez firmę Voith w 1935 roku, o czym informu-
je tabliczka znamionowa eksponowana we wnętrzu elektrowni. Współczesne są 
natomiast: generator obrotów z pionową przekładnią, zamontowany w 2014 roku 
oraz zasuwy, które podnoszone są za pomocą zasilacza elektrycznego. Elektrownia 
znacząco odczuła tegoroczne (2015) susze i obniżony poziom wody, co skutkuje 
zmniejszoną ilością wytworzonego prądu. Takiego stanu rzeczy nie pamiętają na-
wet najstarsi emerytowani pracownicy zakładu28. Elektrownia zasila m.in. kom-
pleks budynków szpitala przy ul. Jagiellońskiej. Obecnie znajduje się w granicach 
administracyjnych Olsztyna.

W ramach miejskiego zakładu energetycznego funkcjonowała także roz-
dzielnia prądu zlokalizowana w Tracku (ul. Tracka 2, 2a), wzniesiona około 
1924 roku29. Rozdzielnia weszła następnie w skład wschodniopruskiej spółki 
energetycznej z siedzibą w Królewcu (Ostpreussen-Werk AG), która w okre-
sie drugiej wojny światowej została upaństwowiona. W rozdzielni na jedną 
zmianę zatrudniano pięciu pracowników. Korzystały z niej także współpracu-
jące i uzupełniające się elektrownie również spoza Olsztyna. Stąd dostarczano 
prąd m.in. do Szczytna, Nidzicy, Olsztynka, Biskupca, Bisztynka i Dobrego 
Miasta. Po przerwie związanej z zakończaniem działań wojennych rozdziel-
nię ponownie uruchomiono w 1946 roku. Funkcjonowały tu wówczas ocalałe 
transformatory, w zakładzie czuwali uzbrojeni wartownicy. W kolejnych la-
tach do rozdzielni doprowadzono prąd z Elbląga (podobnie było przed 1945 
rokiem), skąd odchodził w kierunku: Kętrzyn – Wydminy, Szczytno, Nidzica 
– Ciechanów i Lidzbark Warmiński. Po zamknięciu rozdzielni (1978) budynki 
zaadaptowano na potrzeby mieszkalno-biurowe. Obecnie (od około trzech lat) 
są wyłączone z użytkowania i przeznaczone na sprzedaż (rozdzielnia i połą-
czony z  nią budynek mieszkalny jest nadal wykorzystywany). Oba budynki 
wzniesiono z cegły ceramicznej, przykryte dachami kopertowymi; rozdzielnia 
pozbawiona jest obecnie wyposażenia technicznego (historycznego i  współ-
czesnego). Architektura obiektów jest charakterystyczna dla okresu, w któ-
rym powstały; budynki reprezentują typ nowoczesnej wówczas architektury 

27 Poprzednik Ganswindta blokował powstanie miejskiej elektrowni. Zob.: R. Bętkowski, Papier-
nia w Wadągu, „Debata” 2008, nr 5(8), s. 31–32.

28 W obecnych warunkach elektrownia wytwarza prąd o mocy 20 kW. Wielkość znamionowa 
wynosi 230 kW, natomiast dobowo może wytwarzać nawet 3,6 GW. Informacje od spółki 
„Enegra Wytwarzanie”, która administruje elektrowniami wodnymi na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego. Przesyłem energii zajmuje się inna spółka – „Energa Operator”. Zob. 
także: http://www.energa-wytwarzanie.pl/ 

29 APO, Urząd Katastralny w Olsztynie, sygn. 1376/218. Budynek został przedstawiony na mapie 
sporządzonej w 1924 r. Inną datę powstania rozdzielni podaje H. Matschull (1929), jednak 
w świetle w.w. informacji jest ona błędna. Zob.: „Allensteiner Heimatbrief” 1987, nr 204, s. 29.
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modernistycznej (prosta kubiczna bryła z ceglanymi elewacjami o skromnych 
elementach dekoracyjnych)30.

W okresie międzywojennym rosła liczba mieszkańców Olsztyna i tym samym 
odbiorców prądu (1939 – 50 tys. osób). Pojawiła się nowa grupa fachowców, 
w tym elektromechanicy, elektromonterzy, instalatorzy. Z prądu korzystały lokal-
ne zakłady przemysłowe i rzemieślnicy, stale rozbudowywano sieć energetyczną. 
Na terenie Olsztyna zachowało się także kilka rodzajów słupów energetycznych 
z okresu międzywojennego, w tym te związane z komunikacją miejską (tramwa-
je i trolejbusy). Wykonywano je z drewna impregnowanego, kratownic stalowych 
(nitowane) i żelbetu (wys. 22–26 m) – te ostatnie o zróżnicowanej średnicy, co 
po 1945 roku miało utrudniać stosowanie tradycyjnych słupołazów. Na słupach 
stosowano wówczas kable miedziane. Tego typów zabytków techniki jest już coraz 
mniej w krajobrazie miasta, co dotyczy nie tylko Olsztyna. Historyczne słupy za-
stępowane są przez współczesne, zwykle też żelbetowe. Słupy na terenie Olsztyna 
zachowane są jeszcze dość licznie, w tym w granicach osiedli mieszkalnych wznie-
sionych i rozbudowanych w okresie międzywojennym (Zatorze, Osiedle nad Je-
ziorem Długim). Są to interesujące zabytki techniki, ukazujące historyczny rozwój 
infrastruktury komunalnej. Wydaje się, iż wskazane jest zachowanie reprezenta-
tywnych przykładów tego typu obiektów, które współtworzą historyczny krajobraz 
kulturowy miasta. Podobnie jest z pokrywami studzienek wodociągowo-kanaliza-
cyjnych, pochodzących głównie z lokalnej firmy Karl Roensch&Co, które zacho-
wane są m.in.: przy ul. Sawickiej (zabudowanej w latach 30. XX wieku31) i ul. Gra-
bowskiego (zabudowana w latach 1933–1937)32. Te niewielkie obiekty związane 
z techniczną infrastrukturą komunalną wymieniane są systematycznie na nowe. 
Stało się tak z hydrantem przy ul. Fałata (zabudowana ok. 1914–1938), który z po-
wodu złego stanu technicznego, uniemożliwiającego wykorzystywanie go zgodnie 
z pierwotnym przeznaczeniem, został w 2012 roku zdemontowany przez olsztyń-
skie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Po konserwacji ma zostać w roku 
2015 wyeksponowany w izbie pamięci przedsiębiorstwa33.

W okresie międzywojennym rozbudowano również miejskie wodociągi, przede 
wszystkim stację pomp przy ul. Żeglarskiej 1–2 (obecnie Stacja Uzdatniania Wody 
„Zachód”). Kolejną Stację „Północ” uruchomiono przy ul. Oficerskiej w 1942 roku, 

30 Więcej na temat rozdzielni zob.: Ankieta zabytku techniki. Stacja rozdzielcza prądu (tzw. roz-
dzielnia), [oprac.] A. Płoski, Olsztyn 2009, archiwum Urzędu Miasta w Olsztynie – Wydział Kul-
tury i Ochrony Zabytków [dalej: UM WKiOZ] (tu literatura i archiwalia).

31 APO, Urząd Skarbowy w Olsztynie, sygn. 630/944–957.
32 Tamże, sygn. 630/595. Przy ul. Grabowskiego w okresie 1936–1937 wybudowano także stację 

transformatorową, którą wyposażyła firma Siemens-Schuckertwerke z Królewca, współpra-
cująca z miastem.

33 Informacja od prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie 
Sp. z o.o. Wiesława Pancera. Warto odnotować, iż wytwory tej samej firmy, co hydrant 
(Boop&Reuter z Mannheim), można spotkać nadal na olsztyńskich ulicach (pokrywy hydran-
tów), a także na dworcu kolejowym (żuraw do wodowania parowozów). 
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do czego zmobilizowały władze miasta problemy z niedoborem wody w dzielnicy 
Zatorze. Obie stacje istnieją do dziś w tym samym miejscu, ale warte zaintereso-
wania obiekty zabytkowe znajdują się przy ul. Żeglarskiej. Sieć wodociągowa miała 
wówczas już prawie 80 km długości. W skład zespołu dawnej stacji pomp przy 
ul. Żeglarskiej wchodzą: stacja pomp z halą maszyn (obecnie stacja uzdatniania 
wody), pomieszczenie zbiornika na wodę czystą, wieżowa stacja transformatoro-
wa (trafostacja) oraz budynek mieszkalny pracowników zakładu. Woda pobierana 
była ze studni zasilających i pomp głębinowych (także z Jeziora Krzywego), na-
stępnie była filtrowana (uzdatniana), dostarczana do zbiornika wody czystej i stąd 
za pomocą pomp tłoczących przesyłana do odbiorców systemem rur (żeliwne, sta-
lowe). Stacja pomp dostarczała do 2000 m3 wody, co w latach 20. XX wieku było 
już niewystarczające dla rozrastającego się o dzielnice peryferyjne miasta. W la-
tach 1927–1935 przebudowano w duchu modernizmu, istniejącą do dziś, stację 
pomp wraz z urządzeniami do uzdatniania wody. Zrezygnowano wówczas z ma-
szyn parowych, które zastąpiono pompami odśrodkowymi poruszanymi prądem, 
zamontowano odżelaziacz, nowe filtry oraz system odkwaszania i odgazowywania 
wody, którą dodatkowo napowietrzano. Powstały wówczas istniejące do dziś dwa 
zbiorniki wody czystej o pojemności 2000 m3 (1200 m3 + 800 m3) oraz rozdzielnia 
wysokiego napięcia (1927–1929). Pierwsze dwa projekty zbiornika wody czystej 
opracowano już w styczniu 1916 roku w Arnstadt34, jednak nie zostały one zreali-
zowane. W efekcie przeprowadzonych prac ponad trzykrotnie wzrosła wydajność 
– do 6500 m3 wody na dobę. W okresie międzywojennym średnie zużycie wody 
przez mieszkańca wynosiło 130 litrów na dobę35. Przy projektowaniu systemu 
przyjęto jego wydajność na 30 tys. mieszkańców, przy średnim zużyciu wody 60 
l na głowę dziennie. Dawna hala pomp przeszła remont generalny i pozbawiona 
jest historycznego wyposażenia. Wzniesiony z cegły, z elewacjami dekorowanymi 
pasami cegieł i niewielkimi, trójkątnymi płycinami, budynek zbiornika na wodę 
spełnia obecnie funkcje pomocnicze. Wieżowa stacja transformatorowa, wówczas 
typowa w swej formie, dziś nie spełnia już swoich pierwotnych funkcji, zastąpiła ją 
ustawiona obok napowietrzna stacja słupowa.

Modernizacja przemysłu miejskiego w okresie międzywojennym objęła także 
kanalizację działającą w oparciu o system pneumatyczny (patent Walijczyka Isaaca 
Shone’a36), który w Olsztynie został zamontowany przez niemieckiego podwyko-

34 Zob.: S. Achremczyk, Skarb czystej wody. Historia olsztyńskich wodociągów, Olsztyn 2011.
35 Według danych zakładu wodociągowego w 1934 r. wydajność dobowa wodociągów olsztyń-

skich wynosiła 3740 m3, rok później 4300 m3. W 1946 r. notowano straty wody rzędu ponad 
50%, które w 1953 r. zmniejszyły się do 10%. Dużymi odbiorcami wody były m.in.: rzeźnia, 
chłodnia, zakłady mleczarskie, zakłady piwowarsko-słodownicze, cegielnia, jednostki woj-
skowe, pralnia garnizonowa i szpital kolejowy. Zakłady te miały swoje studnie, ale wówczas 
jeszcze nieczynne lub mało wydajne. Na terenie miasta działało 10 studni publicznych. Zob.: 
APO, PMRN, sygn. 458/884.

36 Więcej na temat zob.: R. Bętkowski, Angielski system, „Debata” 2010, nr 9(36), s. 40–44. Komora 
stacji eżektorowej przy al. Wojska Polskiego została wpisana do rejestru zabytków.
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nawcę. W Lesie Miejskim przy ul. Leśnej, gdzie do dziś istnieją historyczne budynki 
(biurowy i pomocniczy) funkcjonowała oczyszczalnia z halą osadników Imhoffa. 
W latach 1936–1939 wybudowano pomocniczą oczyszczalnię ścieków, która miała 
obsługiwać północne dzielnice miasta. Zainstalowano w niej kolejne dwa osadniki 
(wydajność 1000 m3 na dobę). Rozbudowano także sieć kanalizacyjną oraz deszczo-
wą, która odprowadzała wody betonowymi rurami do Łyny i lokalnych jezior.

Również miejski system komunikacyjny przeszedł w okresie międzywojennym 
metamorfozę. W 1939 roku na potrzeby uruchomionej wówczas w Olsztynie ko-
munikacji trolejbusowej, która uzupełniła istniejącą już komunikację tramwajową, 
wzniesiono budynek zajezdni trolejbusowej. Wybudowano go w pobliżu gazowni 
miejskiej, na terenie należącym już wówczas do Miejskich Zakładów Komunalnym 
Sp. z o. o. (Städtische Betriebswerke G.m.b.h), które zakupiły parcelę z nieczynnym 
tartakiem. Wcześniej kursowały już po ulicach Olsztyna tramwaje (od 1907 roku) 
i autobusy (od 1938 roku). Pierwsze trolejbusy firmy „Bussing-Nag” wyruszyły 
z zajezdni 1 września 1939 roku na trasy: Dworzec Główny – Osiedle Mazurskie 
i Dworzec Główny – Kortowo. Na Zatorze kursował mniejszy omnibus. W kolej-
nych latach wytyczono następne linie. Po ulicach kursował także trolejbus cięża-
rowy dostarczający węgiel na potrzeby gazowni. Łącznie po ulicach jeździło kilka-
naście trolejbusów, użytkujących także drugą zajezdnię przy dzisiejszej al. Wojska 
Polskiego. Na skutek działań wojennych w 1945 roku prawie całkowicie została 
zniszczona trakcja trolejbusowa i zajezdnia przy al. Wojska Polskiego; przetrwa-
ła natomiast zajezdnia przy ul. Knosały. Ocalało także kilka trolejbusów. Po od-
budowie trakcji komunikację trolejbusową uruchomiono 10 grudnia 1946 roku. 
Zajezdnia była wykorzystywana zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem, 
a w kolejnych latach także jako zajezdnia autobusowa. Budynek zajezdni stał się za 
mały na potrzeby MPK i dlatego podjęto decyzję o jego rozbudowie. W 1959 roku 
opracowano założenia projektowe przyszłej inwestycji, której jednak ostatecznie 
nie zrealizowano (budynek rozbudowano od strony elewacji północnej i wschod-
niej o liczne przebudówki)37. W styczniu 1971 roku zaprzestano użytkowania tro-
lejbusów (kilka lat wcześniej zrezygnowano z tramwajów). W okresie użytkowa-
nia budynku zajezdni nie przeprowadzono kompleksowych remontów, a jedynie 
doraźne naprawy i prace adaptacyjne, co skutkowało zniszczeniami i dewastacją, 
jednak budynek nie utracił całkowicie charakteru architektonicznego związanego 
z pierwotnie pełnioną funkcją. Jest to obiekt wzniesiony z cegły, na rzucie pro-
stokąta, jednokondygnacyjny, z częściowo zachowanymi, historycznymi stolarką 
okienną i bramami wjazdowymi. Planowane jest włączenie go do programu pobli-
skiego Muzeum Nowoczesności. Póki co budynek został „ozdobiony” kolorowym 
muralem autorstwa olsztyńskiego artysty Bartka Świąteckiego. W pobliżu zajezd-

37 APO, Wojewódzkie Biuro Projektów „Miastoprojekt” w Olsztynie, sygn. 528/12-164. Doku-
mentacje wykonano w Wojewódzkim Biurze Projektów w Olsztynie (1960, autorzy: J. Stań-
kowska, W. Łochacz).
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22. Nastawnia kolejowa w Tracku, jedna z dwóch istniejących do dziś, wzniesionych w okresie 
drugiej wojny światowej w ramach programu budowlanego o kryptonimie „Otto”. Fot. A. Płoski.

21. Nastawnia kolejowa przy ul. Bażantowej (Gutkowo), wzniesiona w 1930 roku. Stan przed re-
montem w 2012 roku, podczas którego m.in.: wymieniono pokrycie dachu z dachówki ceramicznej 
na blachodachówkę, elewacje obłożono styropianem oraz wstawiono okna z PCV. Fot. A. Płoski.
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24. Jednoosobowy schron obserwacyjno-wartowniczy na peronie 3 Dworca Głównego. W Olsz-
tynie zachowanych jest kilka tego typu obiektów, powstałych w ostatnim okresie drugiej wojny 
światowej (1944) dla ochrony ważnych obiektów przemysłowych. Fot. A. Płoski.

23. W momencie budowy była to druga parowozownia w obrębie olsztyńskiego Dworca Głów-
nego, obecnie jedyna zachowana, niestety nie jest użytkowana i znajduje się w coraz gorszym 
stanie technicznym. Fot. A. Płoski.
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25. Kącik historyczny techniki teatralnej zorganizowany w piwnicy olsztyńskiego teatru im. Ste-
fana Jaracza; po lewej fragment kurtyny stalowej, po prawej zapadnia sceniczna. Fot. A. Płoski.

26. Zegar na wieży ratuszowej – historyczny mechanizm, w górnym rogu zbliżenie tarczy zega-
rowej. Fot. A. Płoski.
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ni zachowały się dwa historyczne słupy trakcji trolejbusowej wykonane z żelbe-
tu (ośmiokątny i okrągły). Budynek dawnej zajezdni trolejbusowej znajduje się 
w gminnej ewidencji zabytków. Obecnie nie jest, niestety, użytkowany. 

Nowoczesność konstrukcji i materiału (żelbet)
W okresie międzywojennym Olsztyn rozwijał się korzystając z najnowszych 

osiągnięć cywilizacyjnych w wielu dziedzinach, w tym w przemyśle, komunikacji 
oraz budownictwie. Sztandarowym przykładem nowoczesnego dziedzictwa prze-
mysłowego Olsztyna tego okresu pozostaje – zresztą słusznie – budynek młyna przy 
ul. Partyzantów 33, który został wybudowany w 1924 roku wg projektu cenionego 
wówczas olsztyńskiego architekta Augusta Feddersena, który zaprojektował m.in. 
także teatr i kościół franciszkanów w Olsztynie, wille przy ul. Kajki oraz rozbudo-
wę szpitala mariackiego i poczty przy ul. Pieniężnego (1928). Budynek młyna ze 
spichlerzem zbudowany w konstrukcji żelbetowej, którego początki wykorzystania 
sięgają drugiej połowy XIX wieku. Urządzenia młyńskie poruszał prąd elektryczny. 
Była to wówczas nowoczesna budowla i jedna z większych inwestycji przemysło-
wych w Olsztynie. Inwestorem był lokalny przedsiębiorca Wronka, do którego na-
leżał także tartak przy ul. Ogrodowej (obecna ul. Knosały). Prace murarskie i cie-
sielskie wykonały miejscowe firmy, natomiast specjalistyczne prace przy konstruk-
cji żelbetowej powierzono firmie Wayss&Freitag z Królewca. W 1931 roku młyn 
przeszedł we władanie Warmińskiej Spółki Gospodarczej (z siedzibą przy ul. Kno-
sały), zajmującej się sprzedażą produktów rolnych i maszyn rolniczych, które na-
prawiano na miejscu w sąsiadującym z młynem warsztacie. Tuż przy chodniku 
znajdował się niewielki budynek spełniający funkcję hali wystawienniczej maszyn 
przeznaczonych na sprzedaż (obecnie nie istnieje). Jako ważny dla życia miasta 
młyn został uruchomiony tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej, jesienią 
1945 roku. Zatrudnionych było w nim 14 mężczyzn i 4 kobiety (1948). Zdolność 
produkcyjna wynosiła miesięcznie 375  ton. W 1949  roku młyn pracował pełną 
para, na trzy zmiany (zatrudniano 18 pracowników fizycznych i 5 umysłowych)38. 
W latach 70. XX wieku dobudowano pomieszczenia trafostacji i biura (parterowa 
część)39. Do 1987 roku właścicielem budynków pozostawały Państwowe Zakłady 
Zbożowe, przekształcone w latach 90. XX wieku w Przedsiębiorstwo Produkcyj-
no-Usługowe „Olpart” Sp. z o.o. Zamontowano wówczas nową linię technologicz-
ną. Całość składa się z trzech brył: stanowiącego wyraźną dominantę budynku 
głównego młyna, mniejszego magazynu i budynku administracyjnego (partero-
wy, współczesny). Młyn to budynek sześciokondygnacyjny (magazyn 3), podpiw-

38 APO, PMRN, sygn. 458/1010. W młynie funkcjonowało wówczas 5 par walców, 1 para kamieni, 
9 motorów elektrycznych. Na pierwszej i drugiej kondygnacji mieściły się walcownia i pędnia 
młyna zbożowego, na trzeciej i czwartej rurkowania, na piątej odsiewacze, na szóstej filtrow-
nia.

39 Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa. Młyn przy ul. Partyzantów 33 w Olszty-
nie, 2000, [oprac.] S. Jabłoński, A. Broniewska, K. Madziara, archiwum WUOZ. 
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niczony, z dwupoziomowym poddaszem, od tyłu jest dobudówka z przejazdem, 
a od frontu zadaszona rampa towarowa. Wewnątrz budynku młyna nie zachowało 
się historyczne wyposażenie techniczne, które wymieniono na początku lat 70. 
XX wieku na nowocześniejsze, produkcji NRD; modernizację prowadzono także 
w latach 90. XX wieku. Zachowały się jedynie pozostałości drewnianych zsypów 
komór zbożowych w poziomie parteru. W 1984 roku młyn ze spichlerzem zosta-
ły wpisane do rejestru zabytków. Stanowią dziś jeden z najciekawszych zabytków 
architektury i dziedzictwa poprzemysłowego Olsztyna. Wyróżnia je udany projekt 
autorstwa A. Feddersena (nawiązujący do architektury regionalnej poprzez wy-
korzystanie muru pruskiego) i zastosowana konstrukcja żelbetowa. Nowoczesny 
budynek otrzymał historyzujący kostium architektoniczny. Z żelbetu wykonano 
fundamenty budynku, konstrukcję, w tym więźbę dachową, stropy i schody. Obec-
nie młyn z magazynem zbożowym pozostają nieużytkowane i, niestety, niszczeją. 
Pozostaje tylko żałować, iż dotychczas nie znalazł się inwestor z pomysłem, po-
zwalającym przywrócić (zrewitalizować) miastu ten bardzo wartościowy obiekt.

Spichlerz przy ul. Trackiej także został wzniesiony z wykorzystaniem żelbetu 
(przełom lat 30. i 40. XX wieku40). Budynek do 1945 roku należał do spółki zajmują-
cej się magazynowaniem, skupem i sprzedażą zboża. Dla usprawnienia działalności 
doprowadzono do niego bocznicę kolejową. Po 1945 roku spichlerz przeszedł na 
własność Skarbu Państwa i wykorzystywany był przez Przedsiębiorstwo Przetwór-
stwa Zbożowego „PZZ”, później – podobnie jak młyn przy ul. Partyzantów – do 
firmy „Olpart”. W latach 90. XX wieku został sprywatyzowany. Właściciel prowadził 
inwestycje w obrębie spichlerza (np. montaż wag elektronicznych), jednak nie przy-
niosło to oczekiwanych rezultatów i obecnie budynek pozostaje nieużytkowany (od 
ok. 2009 roku), a wokół niego leżą resztki wyposażenia (m.in. podajniki kubełkowe), 
podobnie wewnątrz obiektu, który, niestety, nie jest zabezpieczony przed dostępem 
osób postronnych, co niesie ze sobą określone zagrożenia i skutki (dewastacja, de-
montaż). Jest to obiekt 6-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem (3-kondygna-
cyjnym). Budynek został wzniesiony pierwotnie jako spichlerz podłogowy (zboże 
było przechowywane na powierzchni magazynowej poszczególnych kondygnacji); 
w kolejnych latach został częściowo zmodernizowany – przebudowany na silosy, 
na co wskazują zamurowane otwory okienne w elewacji południowo-wschodniej. 
Budynek przekryty jest dachem dwuspadowym, krytym dachówką ceramiczną. 
Więźba dachowa wykonana została z żelbetu; podobnie stropy, które, tak jak mury 
obwodowe, wsparto na żelbetowych słupach. Spichlerz modernizowano m.in. do-
stawiając do obu bocznych elewacji urządzenia transportujące z podestami robo-
czymi. Drewniana stolarka okienna (okna dwuskrzydłowe) oraz wrota częściowo 
historycznie zachowane. Elewacje budynku pozbawione są elementów dekora-
cyjnych, pozostał tylko gzyms wieńczący. Do budynku przylega podpiwniczona, 

40 Podobne budynki istnieją do dziś w Lidzbarku Warmińskim, w Karolewie gm. Kętrzyn, Branie-
wie. Wszystkie posadowione są w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej.
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zadaszona rampa. To ciekawy obiekt, zwłaszcza pod względem konstrukcyjnym, 
dokumentujący rozwój techniki i budownictwa przemysłowego. Do spichlerza od 
drogi prowadzi obsadzona drzewami aleja dojazdowa poprzedzona metalową bra-
mą, w sąsiedztwie której znajduje się budynek dawnej centrali nasiennej.

Żelbet wykorzystano także przy modernizacji największej, a pod koniec lat 30. 
XX wieku jedynej już, olsztyńskiej mleczarni, której budynek zachował się do dziś 
przy ul. Pieniężnego 18. Wówczas mleczarnia należała do spółki, która na terenie 
miasta posiadała liczne magazyny oraz miejsca skupu i sprzedaży41. Zabudowania 
mleczarni wzniesiono w 1902 roku na zapleczu ul. Pieniężnego. Przeprowadzo-
na w latach 1938–1939 modernizacja i rozbudowa zakładu wykonana została na 
podstawie projektu opracowanego przez wspominanego już Augusta Feddersena, 
który w tym wypadku współpracował ze swoim partnerem z biura projektowego 
Petersenem. Parcelę zajmowały nie tylko mleczarnia, ale także budynek mieszkal-
ny (dla woźniców), stajnia i szopa42. Z zespołu zabudowy mleczarni zachowany 
jest do dziś jeden budynek – dawna maszynownia z kotłownią i warsztatem oraz 
częścią mieszkalno-socjalną. Został on wybudowany w 1939 roku po wcześniej-
szej rozbiórce istniejących tu budynków. Prace objąć miały także nowe funda-
mentowanie pod maszyny i kotły parowe, budowę ogrodzenia oraz brukowanie 
posesji i wjazdu na teren mleczarni od strony ul. Pieniężnego (bruk zachowany 
we fragmentach), rok później wzniesiono garaże i magazyn. Wyposażenie mle-
czarni zostało rozgrabione w 1945 roku nie przez żołnierzy radzieckich, ale przez 
szabrowników, pochodzących w tym wypadku – jak podaje Jerzy Sikorski – z Ma-
zowsza43. Mleczarnia działała do 1966 roku, później były tu zakłady drobiarskie. 
Budynek produkcyjny mleczarni został rozebrany na początku XXI wieku. Istnie-
jący do dziś obiekt pozostaje ukryty pomiędzy ul. Pieniężnego a galerią handlowa 
„Aura” i nie przypomina już historycznej budowli o charakterze przemysłowym, 
będąc siedzibą licznych sklepów, hurtowni, biur. 

Żelbet wykorzystano także w koszarach piechoty przy ul. Jagiellońskiej, które 
rozbudowano o budynki o charakterze technicznym (garaże) na przełomie lat 30. 
i 40. XX wieku w związku z rozbudową koszar na potrzeby wojsk zmechanizowa-
nych. Dwa zachowane do dziś garaże posadowione są w południowo-wschodniej 
części zespołu koszarowego, którego budowę rozpoczęto w 1905 roku i w zasadni-
czym zrębie zrealizowano w roku następnym44. Garaże w elewacjach mają skromny 
detal – płytkie, ozdobne żłobienia w betonowych płaszczyznach. Mniejszy z nich 
to obiekt parterowy o ścianach murowanych z cegły, wzmocnionych żelbetową 
ramą, z żelbetowym stropem. W budynku zachowana jest stolarka okienna w ty-

41 Adress – Buch der Kreisstadt Allenstein Ostpr. für 1904. We władzach spółki zasiadali: v. Stab-
bert i Schabram z Olsztyna oraz Dromtra, właściciel majątku w Starym Olsztynie

42 APO, Urząd Skarbowy w Olsztynie, sygn. 630/1185.
43 J. Sikorski, dz. cyt., s. 206.
44 W obrębie zespołu koszarowego, w okresie użytkowania koszar przez Wojsko Polskie, roze-

brano kilka historycznych budynków, w tym analogiczne, parterowe garaże.

Adam Płoski



95

pie przemysłowym, a w elewacji frontowej liczne stalowe wrota wjazdowe. Drugi 
budynek ma rozbudowaną bryłę (jedno- i dwukondygnacyjna), przekrytą dachem 
płaskim oraz dwuspadowym o niewielkim kącie nachylenia (kryty papą). Garaż 
ten został wzniesiony z cegły oraz w konstrukcji stalowej, jest częściowo podpiw-
niczony (w piwnicy żelbetowy strop i słupy konstrukcyjne). W pierwszej kondy-
gnacji – na całej długości elewacji frontowej – znajdują się stalowe wrota; druga 
kondygnacja jest przeszklona. Wewnątrz zachowane są kanały robocze do obsługi 
samochodów oraz posadzka z kostki dębowej. Zdemontowano już suwnicę z czę-
ścią szyn (sygnowane – fabryka Kruppa). Oba budynki pozostają nieużytkowa-
ne, mniejszy z garaży – zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – przeznaczony został do rozbiórki.

Ciekawym obiektem z okresu międzywojennego, przy wznoszeniu którego 
także wykorzystano żelbet, jest most św. Jakuba zlokalizowany w ciągu ul. Pie-
niężnego i Knosały, który został wzniesiony w 1929 roku45. Most funkcjono-
wał w  tym miejscu już od średniowiecza. Nazywany był zwyczajowo mostem 
Słodownianym lub Mostem Słodowni Furcianej, od funkcjonującej w pobliżu, 
w systemie miejskich murów obronnych, furcie oraz słodowni. W kolejnych stu-
leciach budowano tu mosty drewniane, które w XIX wieku zastąpił most żelazny, 
konstrukcji kratowej (1880). Dzisiejsza ul. Pieniężnego nosiła wówczas nazwę 
ul. Wilhelma na cześć króla Prus i cesarza Niemiec. Od ulicy przejął nazwę tak-
że most. Potocznie nazywany był także Mostem Pocztowym. Pogarszający się 
stan techniczny mostu spowodował, iż w 1906 roku olsztyński magistrat podjął 
decyzję o budowie nowego obiektu. Plan budowy nowego mostu omawiany był 
w urzędzie miasta także w 1914 roku, zbierano wówczas oferty od ewentualnych 
wykonawców – firm ze Szczecina, Gdańska, Bydgoszczy, Królewca i innych oraz 
przygotowywano dokumentacje. Władze miasta rozpoczęły zbieranie ofert, jed-
nak ze względu na problemy finansowe inwestycję kilkakrotnie przekładano, aby 
powrócić do projektu w 1929 roku. Na sesji magistratu 2 czerwca 1929 roku za-
proponowano wzniesienie mostu w konstrukcji żelbetowej. Nowy most miał być 
większy i bardziej wytrzymały od starego, na którym z powodu pogarszającego 
się stanu technicznego zamontowano tablice ostrzegawcze. Przed rozpoczęciem 
inwestycji dokupiono grunt w pobliżu mostu, zlecono przeprowadzenie badań 
geologicznych oraz przełożono instalacje komunalne (gaz i woda), a także uzy-
skano niezbędne pozwolenia wodnoprawne. Oświetlenie mostu miały stanowić 
cztery kandelabry. Pamiętano także podczas inwestycji o rosnącym w pobliżu 
mostu starym kasztanowcu. Dnia 11 czerwca 1929 roku podpisano umowę na 
budowę nowego mostu z firmą Wayss&Freytag z Królewca (z siedzibą we Frank-
furcie nad Menem), która specjalizowała się w pracach ziemnych i wznoszeniu 
obiektów z betonu i żelbetu oraz budowie dróg. Wykonawca przygotował pro-
jekt mostu. Inwestorem było miasto, a wśród podwykonawców znalazły się także 

45 APO, Akta miasta Olsztyn, sygn. 259/39, 42, 61 (akta dotyczące budowy mostu).
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miejscowe firmy. Prace budowlane trwały do listopada 1929 roku, kiedy oddano 
most do użytku. Na moście zamontowano także szyny tramwajowe (obecnie nie-
widoczne), jednak tramwaj przez most nigdy nie przejechał, natomiast trolejbus 
jeździł od 1939 roku. Po zakończeniu inwestycji most Wilhelma zaliczał się do 
pierwszej klasy tego typu obiektów pod względem maksymalnych możliwości 
obciążenia, które w jego wypadku wynosiło 17 ton (średnie: 10 ton). W 1932 
roku na tajny wniosek dowódcy wojsk stacjonujących w  Olsztynie przygoto-
wano w konstrukcji mostu komory minerskie. Most nie został zniszczony na 
skutek działań wojennych w 1945 roku, zniszczeniu uległa natomiast okoliczna 
zabudowa. W latach 80. XX wieku planowano przebudowę mostu, co jednak 
nie doszło do skutku, podobnie jak planowany w późniejszym okresie remont 
(2007). W obrębie obiektu prowadzono jedynie prace naprawcze związane z re-
montami bieżącymi chodników oraz nawierzchni jezdni (ostatni w 2012 roku). 
W 2000  roku, na cześć patrona miasta, most otrzymał nazwę Świętego Jaku-
ba. Obecnie jest użytkowany, a jego część – z powodu złego stanu techniczne-
go – wyłączono z użytkowania przerzucając nad wschodnią częścią kładkę dla 
pieszych. Jest to most jednoprzęsłowy, żelbetowy, o długości całkowitej 17,30 m 
oraz szerokości 18 m. Przyczółki mostu są betonowe z kamiennym fundamen-
tem, poręcze żelbetowe oraz stalowe. Pod chodnikami, znajdującymi się po obu 
stronach jezdni, znajdują się komory – kanały przeznaczone do umiejscowie-
nia instalacji. Nawierzchnia mostu obecnie jest asfaltowa (także chodników), 
pierwotnie była brukowana. Dekoracje mostu są skromne, w czym wyrażają się 
tendencje epoki, w której powstał – stanowią je faktura i żłobienia betonu (po-
wszechnie spotykane w budynkach z tego czasu) oraz profilowanie pochwytów 
poręczy. Utrzymana została oryginalna konstrukcja oraz autentyczny materiał, 
z którego został wykonany most (z wyjątkiem nawierzchni), a także historyczne 
wymiary i wystrój architektoniczny. Jest to obiekt jednorodny, bez śladów zasad-
niczych przekształceń konstrukcyjno-budowlanych od momentu wzniesienia, z 
zachowaną w większości oryginalną substancją zabytkową. Obecnie most jest 
przedmiotem sporu pomiędzy Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, któ-
ry postuluje jego zachowanie, a Prezydentem Olsztyna, wnioskującym o jego 
rozbiórkę w związku z realizacją promenady do Parku Centralnego. Na razie 
kompromisu nie widać.

W Olsztynie istnieją jeszcze dwa wiadukty, które powstały z wykorzystaniem 
żelbetu, a prowadzone w ich obrębie prace wykonano w okresie międzywojen-
nym. Są to: wiadukt-kładka dla pieszych nad torami przy ul. Bławatnej – mający 
kamienne przyczółki z żelbetową płytą (wzniesiony w 1934 roku46) oraz wiadukt 

46 Zob.: Drogowe obiekty mostowe do 1939 r., archiwum Zarząd Dróg Zieleni i Transportu. Kon-
strukcja żelbetowa nie została zmieniona do dziś. Wiadukt remontowano w latach 1993 
i 2004. W czasie prac nie zmieniano elementów konstrukcyjnych obiektu. Według tej samej 
dokumentacji most do hydroelektrowni Łyna pochodzi z 1936 r., informacja ta jednak, po-
dobnie jak data powstania kładki przy ul. Bławatnej, wymaga jeszcze weryfikacji. 
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drogowy nad linią kolejową Olsztyn – Morąg przy ul. Kanarkowej, jednoprzęsło-
wy, żelbetowy (wzniesiony w 1902 roku, w 1921 roku remontowany, o czym infor-
mowały nieistniejące obecnie kontrolki)47.

Dzielnica przemysłowa
Pierwsza dzielnica Olsztyna powstała w zakolu Łyny, pomiędzy dzisiejszymi uli-

cami Knosały, Szrajbera i Niepodległości, gdzie w 1869 roku A. Wolfram uruchomił 
fabrykę i odlewnię żelaza produkującą głównie maszyny rolnicze. Kolejni właściciele 
Beyer&Thiel rozbudowali zakład, jednak kryzys ekonomiczny lat 20. wymusił za-
kończenie produkcji. W późniejszym okresie funkcjonowały tu: gazownia miejska, 
tartaki (Raphaelsohnów i Orłowskiego), fabryka mydła i sody (w latach 30. XX wieku 
należąca do Maxa Segalla z Sidney w Australii48) oraz browar. Kolejna, znacznie już 
mniejsza dzielnica przemysłowa, powstała pomiędzy ulicami Kopernika a Partyzan-
tów, gdzie działała fabryczka kamienia łupanego należąca do Karla Kuehla (wznie-
siona w latach 1895–1898, później rozbudowana) oraz wytwórnia napojów bezalko-
holowych Brandung&Lenz–Werke. Na początku lat 30. XX wieku wytworzył się tu 
kompleks budynków produkcyjnych, które w kolejnych latach zostały wydzielone 
w odrębną parcelę przemysłową (Industriehof). Działały tu wówczas m.in. zakłady 
ortopedyczne, firma Aßmanna u. Rubenbauera zajmująca się sprzedażą artykułów 
i maszyn stolarskich, fabryka materaców i zakład tapicerski (właściciel Franz Link), 
wytwórnia naczyń ceramicznych Franz Ossowski oraz fabryczka napojów, a także 
miała tu siedzibę firma rodziny Hermenau, która zajmowała się wówczas m.in. han-
dlem drewnem. Pozostałością po owym terenie przemysłowym jest zachowany do 
dziś budynek przy ul. Kopernika 14a (budowa: 1910–1913).

Trzecią i największą dzielnicą Olsztyna, gdzie umiejscowiono przemysł, a któ-
rej rozkwit przypadł na okres międzywojenny, jest istniejąca do dziś dzielnica 
przemysłowo-składowa przy ul. Lubelskiej, której początki przypadają na rok 
1913. Nie bez znaczenia była tu także bliskość torów kolejowych, co stało się atu-
tem i decydowało o atrakcyjności parceli pod inwestycje budowlane, zwłaszcza 
przemysłowe. Tereny zlokalizowane w sąsiedztwie torów kolejowych, a zwłaszcza 
dworca, stały się zdecydowanie bardzie atrakcyjne pod względem inwestycyjnym. 
Powstało tu wiele przedsiębiorstw, w tym wykorzystujących bocznice kolejowe. 
W 1919 roku ulica ta otrzymała nazwę Karl Roensch Strasse na cześć K. Roenscha 
– znanej olsztyńskiej osobistości, właściciela fabryki maszyn i odlewni żelaza49 

47 Więcej zob.: Ankieta zabytku techniki. Wiadukt drogowy nad linią kolejową przy ul. Kanarkowej, 
[oprac.] A. Płoski, Olsztyn 2009, archiwum UM WKiOZ.

48 Fabrykę odkupił w 1914 r. od Bernharda Gauera. W pierwszej połowie lat 30. XX w. produkcja 
spadała: 1931 – 701 700 kg, 1934 – 424 950 kg. W 1940 r. fabryka należała do olsztynianina 
Richarda Wicherta. Zob.: APO, Urząd Skarbowy w Olsztynie, sygn. 630/197.

49 Fabrykę założono w 1885 r. Produkowano tu m.in. wyposażenie gorzelni, tartaków, mleczarni, 
kotły parowe, pokrywy studzienek i inne. W czasie drugiej wojny światowej zakład metalur-
giczny rodziny Roensch zaliczono do grupy zakładów przemysłu zbrojeniowego III Rzeszy. 
Pracowali tu wówczas robotnicy przymusowi z Francji i Belgii.
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przy tejże właśnie ulicy oraz przewodniczącego Rady Miasta. W okresie między-
wojennym, oprócz budynków kolejowych, działały tu: Urząd Miar50, tartak, fabry-
ka cementu (właściciel: wspominany już K. Kuehl), fabryka tabaki „Habeco” (wła-
ściciel Hugo Bütow&Co), hala aukcyjna bydła, skład węgla (miejska hala węglowa 
z mieszkaniem pracowniczym)51, później także nowa rzeźnia. W 1939 roku kupiec 
F.W. Grönebeck wzniósł halę tartaczną52. Także po drugiej wojnie światowej cha-
rakter dzielnicy nie zmienił się, podjęto nawet decyzje o jej rozbudowie. Jeszcze 
w połowie lat 50. XX wieku teren ten określany był mianem dzielnicy składowo-
-przemysłowej lub składowo-handlowej, gdzie działały: przedsiębiorstwo ogrod-
nicze, pocztowy urząd przewozowy, centrale: złomu, handlu materiałami bu-
dowlanymi, przemysłu mięsnego (rzeźnia) i naftowego, a także lecznica zwierząt 
(dawna hala aukcyjna), obok niej targowisko bydła, tartak „Pagedu” oraz magazyn 
węglowy z bocznicą gazowni miejskiej. Planowano także uruchomienie kolejnych 
zakładów związanych z przemysłem tytoniowym, papierniczym i skórzanym. Pro-
jekt zakładano realizować etapami do 1960 roku53. Dzielnica do dziś nie zmieniła 
swego charakteru, co potwierdza trafną jej lokalizację.

Kolejnictwo
W związku z tym, iż Olsztyn był dużym i stale rozbudowywanym węzłem kole-

jowym także i tu odnotowujemy zachowane ślady dziedzictwa techniki i przemysłu 
okresu międzywojennego, a także z czasu późniejszego (do 1945 roku). Kolej peł-
ną parą wprowadziła Olsztyn w nowoczesność, otwierając nowe rynki zbytu, łącząc 
miasto z resztą prowincji, stolicą państwa i Europą. Pierwszy olsztyński dworzec zo-
stał wzniesiony w 1872 roku, w następnych latach stając się podstawą ważnego, sys-
tematycznie rozbudowywanego węzła kolejowego, w obrębie którego istniały liczne 
budynki technicznej infrastruktury kolejowej oraz budynki mieszkalne. W Olszty-
nie mieszkała rzesza pracowników kolejowych i towarzyszących im rodzin. Powstało 
więc na ich potrzeby oraz pracodawcy wiele budynków zarówno mieszkalnych, jak 
i o charakterze technicznym, służących do obsługi ruchu kolejowego. Mimo że część 
obiektów infrastruktury kolejowej została zniszczona w styczniu 1945 roku na sku-
tek ostrzału wojsk sowieckich, do dziś zachowały się przykłady budynków, które pre-

50 W legalizacyjnym urzędzie miar znajdowały się charakterystyczne dla tego typu instytucji 
pomieszczenia, tj.: pomieszczenia kalibracyjne, z gazomierzem, do legalizacji beczek, we-
ryfikacji urządzeń mierniczych. Budynek został wzniesiony ok. 1913 r., obecnie wpisany do 
rejestru zabytków.

51 Adressbuch für die Regierunghaupstadt und den Landkreis Allenstein, Ausgabe 1927, Allenstein 
1926, s. 27. Parcela przy ul. Lubelskiej należała do gminy miejskiej Olsztyn (nr 22), Olsztyń-
skich Tartaków Sp. z o.o. (właściciel W. Witt z Królewca, nr 23, 27). Od 1928 r. tartak należał do 
Raphaelsohnów, od 1931 r. do spółki z ich udziałem.

52 APO, Urząd Skarbowy w Olsztynie, sygn. 630/238. Informacje o inwestycjach budowalnych 
w 1939 r.

53 APO, Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie, sygn. 2472/226, Miasto 
Olsztyn. Założenia projektowe do miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego.
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zentują walory zabytkowe – techniczne i historyczne, w tym wzniesionych w okresie 
międzywojennym (lata 20.–30. XX wieku). Powstały wówczas, zachowane do dziś, 
dwie nastawnie na dworcu głównym, po jednej w Tracku i przy ul. Morwowej oraz 
kolejne dwie w Gutkowie (przy ul. Bażantowej oraz obok domu nr 5554). Wznie-
siono także drugą parowozownię, motowozownię, niewielki budynek pomocniczy 
w sąsiedztwie dworca towarowego (o rozwiązaniach architektonicznych typowych 
dla modernizmu), a także budynki mieszkalne przy ul. Partyzantów (zachowane do 
dziś: nr 37 – wówczas rozbudowany i nr 38).

Budynki nastawni kolejowych w Gutkowie powstały w związku z tym, że 
Gutkowo stało się istotnym składnikiem olsztyńskiego węzła kolejowego. We 
wsi wzniesiono dworzec z budynkami towarzyszącymi, w kolejnych latach wbu-
dowano o budynki mieszkalne, gospodarcze i dwie nastawnie,55 zmieniając przy 
tym układ dróg. W budynkach nastawni, także w poziomie przyziemia, znajdu-
ją się obecnie współczesne urządzenia sterowania ruchem pociągów, tj. służące 
do zmiany położenia zwrotnic i nastawiania sygnałów semaforów za pomocą 
układu cięgien (pędni drutowych) i dźwigni. Jako datę produkcji tych urządzeń 
tabliczka znamionowa wskazuje 1954 rok (Fabryka Sygnałów Kolejowych Żory). 
Nastawnia przy ul. Bażantowej została odremontowana w 2012 roku – wymie-
niono wówczas pokrycie dachu z dachówki ceramicznej na blachodachówkę, 
elewacje obłożono styropianem i pomalowano oraz dokończono wymianę sto-
larki okiennej z  drewnianej na wykonaną z PCV, a także zamurowano jeden 
z otworów okiennych w poziomie przyziemia. Prace te uszczupliły wartości za-
bytkowe nastawni.

Interesujące, także ze względu na historię powstania, pozostają obiekty kolejo-
we wzniesione w okresie drugiej wojny światowej w ramach wojennego programu 
budowlanego o kryptonimie „Otto”, który dotyczył rozbudowy sieci komunikacyj-
nej – drogowej i kolejowej. Założenia programu zostały opracowane przez wojsko 
w 1940 roku i wiązały się bezpośrednio z planami agresji Niemiec na Związek 
Radziecki (realizacja programu trwała do 1944 roku). Jednym z jego głównych 
założeń była rozbudowa linii kolejowych na kierunku wschód – zachód. Prace 
prowadzono nie tylko w Prusach Wschodnich i Wielkopolsce, ale także w Gene-
ralnej Guberni, a później także na zajętych terenach radzieckich56. Program prze-

54 Więcej na temat obu nastawni w Gutkowie zob.: Karty ewidencyjne zabytków architektury i bu-
downictwa, archiwum WUOZ w Olsztynie.

55 Warto podkreślić, iż dworzec w Gutkowie, łącznie z ryglowym budynkiem ekspedycji, to je-
den z ostatnich na terenie Warmii – nielicznych w regionie – dworzec typu barakowego, jakie 
wznoszono w początkowym okresie rozwoju kolei na liniach pobocznych (lata 80. XIX w.). 
W obrębie dworca w Gutkowie wzniesiono zapewne w latach 20. XX w. budynek pomocniczy 
(ul. Sokola 7). Zob.: Ankieta zabytku techniki. Budynki w zespole dworca kolejowego w Gutkowie, 
Olsztyn 2010, [oprac.] A. Płoski, archiwum UM WKiOZ.

56 Więcej na temat programu budowlanego „Otto” zob.: M. Urbaniak, Zabytkowa stacja kolejowa 
Gniezno. Od Kolei Górnośląskiej do programu „Otto”, Łódź 2010, s. 79, 83, 111, 145; tenże, Uni-
katowy zespół nastawni kolejowych na stacji Gniezno. Walory zabytkowe zespołu, „Wielkopolski 
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widywał przebudowę linii kolejowych i idące z tym w parze modernizacje stacji 
i węzłów kolejowych, a także poprawę standardów życia pracowników kolejowych. 
Tak też było w Olsztynie, gdzie powstały dwie nowe nastawnie (przy ul. Morwowej 
i w Tracku), budynki pomocnicze i mieszkalne. Odgórnie opracowano projekty 
rozbudowy i budowy nowych obiektów dworcowych i technicznych, w tym na-
stawni, trafostacji, rozdzielni, lokomotywowni itd. Powołano specjalnie do tego 
celu decernat, na czele którego stanął dr Faekler. Łącznie pracowało nad projektami 
80–85 inżynierów i urzędników budowlanych, którzy w okresie trwania programu 
zaprojektowali 230–250 nastawni, w większości na podstawie szablonowych pro-
jektów. Nastawnie olsztyńskie wzniesiono przy ruchliwej linii kolejowej z Olsztyna 
do Barczewa – Czerwonki – Korsz. Nastawnia w Tracku nadal obsługuje manewry 
w swoim rejonie, nastawnia przy ul. Morwowej pozostaje od 2008 roku nieczynna 
(z zachowanym wyposażeniem technicznym). Obie wchodziły w skład systemu 
zabezpieczenia ruchu kolejowego. Prace przy budowie nastawni w Olsztynie pro-
wadzono zapewne już od 1941 roku do przełomu lat 1942–1943. W obu nastaw-
niach, od strony torów na wysokości hali nastawnicy, wykonano przeszklony wy-
kusz obserwacyjny do kontroli rozjazdów. Został on wsparty na żelbetowej płycie, 
która jednocześnie jest fragmentem stropu niższej kondygnacji, mieszczącej ko-
morę naprężaczy. Najwyższa kondygnacja w większości wykorzystywana była jako 
hala nastawnicy. We wnętrzach budynków umieszczano nowoczesne wówczas wy-
posażenie techniczne, a więc były to budynki łączące nowoczesną wówczas techni-
kę i architekturę. Obie reprezentują charakterystyczne budownictwo i architekturę 
kolejową okresu III Rzeszy. Przy wznoszeniu budynków wykorzystywano materia-
ły tradycyjne – cegłę i dachówkę ceramiczną oraz nowoczesne elementy żelbetowe 
(te ograniczano do minimum). Nastawnie reprezentują modernistyczną architek-
turę o cechach historyzujących. Są to obiekty wyjątkowe nie tylko w skali Olsztyna, 
ale także regionu. Podobne obiekty powstały np. także w Gnieźnie, Inowrocławiu, 
Kutnie i Lesznie. W ich efekcie – w związku z panującą sytuacją geopolityczną 
– olsztyński węzeł kolejowy mógł obsłużyć zwiększoną liczbę przejazdów składów 
towarowych i wojskowych, bo takie wówczas w większości docierały do Olsztyna. 
O trafności podjętych wówczas decyzji lokalizacyjnych, z punktu widzenia obsłu-
gi węzła kolejowego, może świadczyć to, iż budynki były i są wykorzystywane do 
dziś zgodnie ze swym pierwotnym przeznaczeniem. Kolej współdecydowała o cy-
wilizacyjnym rozwoju Olsztyna, dzisiejsze PKP jest spadkobiercą tych tradycji, 
których materialnym wyrazem są zabytki kolejnictwa, niosące ze sobą określone, 
warte zachowania wartości zabytkowe (historyczne, techniczne). 

Interesujące zabytki związane z koleją Olsztyna i regionu okresu międzywojen-
nego przechowywane są w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Miło-
śników Kolei, która mieści się w zabytkowej wieży ciśnień na dworcu Głównym. Są 
to: kopia planu dworca olsztyńskiego z 1932 roku oraz oryginalna książka związa-

Biuletyn Konserwatorski”, 2010, t. IV, s. 134, 140, 145, 147.
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na z obsługą ruchu kolejowego, także z lat 30. ubiegłego wieku, która wykorzysty-
wana była przez kolejarzy w Ostródzie.

Kolejną ciekawostką, będącą także śladem olsztyńskiego dziedzictwa techni-
ki okresu międzywojennego, jest zlokalizowany w sąsiedztwie dworca kolejowe-
go budynek mieszkalny kierownika oddziału samochodowej poczty kurierskiej 
(ul. Lubelska 8)57. Realizowała ona kursy na trasach regionalnych, np. połączenie 
na trasie Olsztyn – Butryny (od 1932 roku).

Ciekawostki
Wyjątkowym zabytkiem olsztyńskiego dziedzictwa techniki okresu międzywo-

jennego, także dlatego, że ruchomym (a takie nie były prezentowane dotychczas 
w niniejszym tekście) jest zegar na wieży ratusza58. Zamontowano go po zakończeniu 
budowy siedziby magistratu, która miała miejsce w okresie pierwszej wojny świa-
towej (dekoracje realizowano do 1922 roku). Początkowo wieża ratusza „straszyła” 
pustym miejscem, gdyż władze miasta nie były w stanie unieść ciężaru finansowego 
zakupu zegara. Pierwsze działania związane z jego montażem miały miejsce na prze-
łomie lat 1916–1917, ostatecznie montaż zakończono już po pierwszej wojnie świa-
towej. Zegar umieszczono w drewnianej, częściowo przeszklonej obudowie. Kuranty 
powstały w odlewni Franz Schilling Söhne z Apoldy k. Erfurtu, będącej następcą 
olsztyńskiego zakładu ludwisarskiego Carl Friedrich Ulrich, który na początku XX 
wieku opuścił Olsztyn59. Według Jerzego Sikorskiego, kuranty w liczbie dwudziestu 
funkcjonowały od 1930 do 1943 roku. Nowe zamontowano 22 stycznia 1968 roku, 
w rocznicę wkroczenia Armii Czerwonej do Olsztyna. Odegrały one wówczas pieśń 
„O Warmio moja miła…”60, którą obecnie codziennie w samo południe gra trębacz. 
Tarcza zegara jest podświetlana (elektrycznie), czas wybijany jest co 15 minut oraz 
co godzinę, o czym przekonują się codziennie mieszkańcy Olsztyna. Umożliwia to 
mechanizm złożony z cięgien łączących zegar z urządzeniem dzwoniącym, umiesz-
czonym nad zegarem w wieżyczce składającym się z dwóch dzwonów z młotami 
w nie uderzającymi, które zastępują serca. Jeden jest od wybijania kwadransów, dru-
gi godzin. Zegar wyposażony jest także w metalowe wahadło i trzy żelazne ciężarki. 
Naprawiano go także po drugiej wojnie światowej (1947–1948)61. 

Bardzo ciekawy jest kącik historyczny techniki teatralnej, założony po niedaw-
no zakończonym remoncie teatru (wzniesiony w latach 1924–1925 z wykorzysta-

57 Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Budynek mieszkalny przy ul. Lubelskiej 
8 w Olsztynie, [oprac.] M. Kosteczko-Grajek, B. Kłosińska-Dygdała, 2012, archiwum UM WKiOZ. 
Autorki datują obiekt na ok. 1937 r. Dziś nadal pełni on funkcje mieszkalne. Pod nr 6 mieściła 
się siedziba poczty kurierskiej (obecnie nie istnieje).

58 S. Piechocki, Ratusz w Olsztynie, Olsztyn 2001, s. 68–73.
59 Tamże, s. 71, A. Rzempołuch, Architektura i urbanistyka Olsztyna 1353–1953. Od założenia mia-

sta po obudowę ze zniszczeń wojennych, Olsztyn 2004, s. 91.
60 J. Sikorski, dz. cyt., s. 163.
61 APO, Zarząd Miejski w Olsztynie, sygn. 411/330. Wówczas dodano dwa nowe dzwony oraz 

wykonano remontsilnika i generatora. 
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niem ścian i fundamentów starszego budynku loży masońskiej). W zaadaptowa-
nym pomieszczeniu piwnicznym zgromadzono oryginale elementy wyposażenia 
teatru z 1925 roku oraz późniejsze zdemontowane podczas remontu generalnego, 
w tym elementy zapadni scenicznej oraz fragment kurtyny stalowej i ruchomego 
portalu. Zgromadzono także elementy związane z techniczną stroną funkcjonowa-
nia teatru z okresu po 1945 roku, w tym wiele ciekawych rekwizytów62. Dodajmy, 
iż w budynku teatru zachował się także historyczny, acz wtórnie przekształcany, 
kanałowy system wentylacyjno-grzewczy.

Jako uzupełnienie przedstawionej licznej grupy obiektów związanych z dziedzic-
twem przemysłowym dodajmy jeszcze zachowane do dziś obiekty związane z tech-
niką wojskową z okresu drugiej wojny światowej, które wznoszone były dla ochrony 
ważnych obiektów przemysłowych (dworzec, gazownia). Są to schrony obserwacyj-
no-wartownicze (w tym nieliczne w regionie jednoosobowe63), wzniesione z beto-
nu i żelbetu w 1944 roku, których kilka zachowało się na terenie Olsztyna (jeden 
przy ul. Zientary-Malewskiej, w sąsiedztwie nastawni kolejowej koło wiaduktu przy 
ul. Limanowskiego, drugi na peronie 3 Dworca Głównego, trzeci na terenie gazowni 
miejskiej przy ul. Knosały – lokalizacja poprzednia, obecna to dawny poligon w oko-
licach masztu RTV, czwarty obok budynku nastawni Olsztyn Towarowa). Inny typ 
schronu obserwacyjno-bojowego, z tego samego okresu, znajduje się na peronie 
4 Dworca Głównego. Jest on w większości zagłębiony w peronie i przez to zapew-
ne mało zauważalny. Jest to schron przeznaczony dla 3–4 osób, wykonany z cegły i 
żelbetu z zachowanymi oryginalnymi pancernymi i gazoszczelnymi drzwiami. Po 
drugiej wojnie światowej pozostawał we władaniu PKP i został zakwalifikowany do 
budowli obronnych możliwych do wykorzystania podczas wojny w ramach funk-
cjonowania Terenowej Obrony Przeciwlotniczej (TOPL), później Obrony Cywilnej. 
Na początku lat 90. XX wieku, na mocy decyzji prezydenta Olsztyna, schron został 
skreślony z listy obiektów obronnych. Obecnie jest nieużytkowany. Jest to obiekt nie 
mający odpowiednika na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Równie 
interesujący jest schron przeciwlotniczy z okresu międzywojennego, wzniesiony w 
1937 roku na zapleczu ratusza, przeznaczony dla pracowników magistratu i nadbur-
mistrza. Schron wykonano jako zagłębioną w ziemi konstrukcję żelbetową, którą po-
łączono z budynkiem ratusza przejściem podziemnym. Do schronu prowadzą także 
wejścia z zewnątrz. Obecnie na stropie obiektu funkcjonuje parking samochodowy. 
Schron został rozbudowany w latach 70. i 80. XX wieku. Wówczas został także za-

62 Kącik powstał z inicjatywy inż. Macieja Olkowskiego, kierownika technicznego teatru w la-
tach 1991–2014.

63 Schron w formie walca zwieńczonego ściętym stożkiem z wejściem oraz czterema szczeli-
nami obserwacyjnymi. Pierwsze tego typu konstrukcje opatentowano w Niemczech w la-
tach 30. XX w. Podobne powstawały także w innych krajach europejskich. Modyfikowano je 
od momentu wybuchu II wojny światowej. Wąskie szczeliny obserwacyjne nie umożliwiały 
aktywnej obrony. Takie schrony znajdują się w kilku europejskich muzeach zajmujących się 
m.in. problematyką drugiej wojny światowej.
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opatrzony w nowe instalacje i urządzenia (system wentylacyjny, radiowo-telefonicz-
ny). Po zakończeniu prac na powierzchni 600 m2 można było pomieścić około 300 
osób, w tym prezydenta, dla którego – jako komendanta Obrony Cywilnej – zorgani-
zowano odrębne biuro64. Nie są to wszystkie schrony z okresu międzywojennego. Jak 
wynika z informacji mieszkańców budynku pokoszarowego przy ul. Gietkowskiej 3, 
także z tym obiektem związany jest schron przeciwlotniczy. Jest to budynek wznie-
siony w latach 30. ubiegłego wieku, można więc pokusić się o taką też datację schro-
nu. Także i on wykorzystywany był po 1945 roku w ramach rozbudowanego systemu 
TOPL. Tuż po zakończeniu drugiej wojny (do 1947 roku) prowadzono w Olsztynie 
prace związane z zasypywaniem poniemieckich schronów i okopów65. Budowano 
jednakże również nowe obiekty tego typu, których większość lokalizowano w przy-
stosowanych piwnicach, powstawały również szczeliny przeciwlotnicze. 

Powyższy tekst wskazuje, iż przemysł i technika towarzyszyły mieszkańcom 
Olsztyna na wielu płaszczyznach ich codziennego życia i tym samym odgrywały 
ważną rolę w sprawnym funkcjonowaniu miasta okresu międzywojennego. Prze-
kłada się to dziś na szerokie spektrum zagadnień i obiektów, jakie mieści się pod 
pojęciem „dziedzictwa techniki”, określanego także mianem poprzemysłowego czy 
postindustrialnego. Tym samym w tkance urbanistycznej miasta do dziś odnajdu-
jemy liczne ślady dziedzictwa techniki z tego okresu, które prowadzą nas ścieżką 
rozwoju cywilizacyjnego Olsztyna. Większość z zaprezentowanych obiektów ma 
wartości zabytkowe, dokumentuje rozwój techniki i budownictwa przemysłowego 
charakterystyczny dla okresu, w którym powstały. Wówczas były to obiekty nowo-
czesne, wznoszone także z wykorzystaniem nowoczesnego materiału, jakim był 
w tym okresie żelbet, co pozwalało na zastosowanie określonych rozwiązań kon-
strukcyjnych, np. w obrębie więźby dachowej, której do tej pory w Olsztynie nie 
wykonywano z żelbetu. Dziedzictwo techniki do niedawna niedoceniane, obecnie 
postrzegane jest jako nośnik wartości, nie tylko historyczno-technicznych, ale tak-
że jako element organizujący przestrzeń, decydujący o atrakcyjności krajobrazu 
kulturowego, stanowiący także jego dominantę, co dotyczy na przykład budynku 
młyna z magazynem zbożowym przy ul. Partyzantów 33. Część zaprezentowanych 
obiektów pozostaje nieużytkowana, co niestety jest typowe dla dziedzictwa tech-
niki i wynika ze specyfiki tego typu obiektów. Ich adaptacja stanowi zawsze duże 
wyzwanie, zarówno dla inwestora i architekta, jak i dla służb konserwatorskich. 
Przedstawione w niniejszym tekście budowle i obiekty związane z techniką współ-
tworzą dziedzictwo poprzemysłowe Olsztyna i regionu, którego promocję z powo-
dzeniem realizuje także, istniejące od niedawna, Olsztyńskie Centrum Techniki 
i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności”.

64 S. Piechocki, dz. cyt., s. 22, 34–35. 
65 APO, Zarząd Miejski w Olsztynie, sygn. 411/330. Mimo to jeszcze w 1957 r. istniało w Olszty-

nie wiele obiektów militarnych określanych jako „poniemieckie”, np.: w sąsiedztwie Dworca 
Zachodniego, gazowni, w sąsiedztwie szkół, w dzielnicy Zatorze. 
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Joanna Piotrowska

Wyposażenie kościoła franciszkanów 
na zatorzu

Kościół franciszkański Chrystusa Króla przy ul. Wyspiańskiego jest ważnym 
akcentem architektonicznym, organizującym urbanistykę najbliższego mu kwar-
tału zabudowy z terenem zieleni publicznej. Zachował także interesujący zespół 
wyposażenia wnętrza.

Franciszkanie przybyli do Olsztyna w 1919 roku ze śląskiej prowincji św. Ja-
dwigi Zakonu Braci Mniejszych (Ordo Fratrum Minorum – OFM). Od początku 
siedzibę związano z dzielnicą Zatorze. Pierwsze, prowizoryczne pomieszczenia 
klasztorne i kaplicę urządzono w kamienicy przy ówczesnej Königstrasse 9 (nie-
istniejący dziś dom przy al. Wojska Polskiego)1. W 1926 roku August Feddersen 
wygrał konkurs na projekt nowego kościoła i klasztoru, dopełniając tym samym 
swoje portfolio o obiekt architektury sakralnej2. Feddersen, ewangelik (i wolno-
mularz) uzyskał specjalne pozwolenie papieskie na podjęcie pracy przy świątyni 
rzymskokatolickiej3. Przy okazji odbył podróż artystyczną do Rzymu, która zrobiła 
na nim ogromne wrażenie i nie pozostała bez wpływu na formę świątyni. Szereg 
elementów tej wyjątkowo późnej architektury neostylowej, jak chociażby oparty 
na spływach szczyt z kartuszem (z godłem zakonu), wewnętrzny rytm par pila-
strów, rzut naw bocznych przekształconych w rząd połączonych ze sobą kaplic, 
ciążące ku osi fasady kolumny, można odczytać jako parafrazę form podręczniko-
wych kościołów Rzymu – Il Gesu czy bazyliki św. Piotra na Watykanie. Olsztyński 
architekt nie kopiując, a upraszczając, tonując jasną kolorystyką, dodając własny 
charakterystyczny detal (m.in. wyakcentowane gzymsy kostkowe) wybrał kostium 
chłodnego neobaroku.

Data rozpoczęcia budowy kościoła związana była z jubileuszem 700-lecia śmier-
ci świętego Franciszka z Asyżu (1182–1226). Kamień węgielny został poświęcony 
21 sierpnia 1926 roku przez bpa warmińskiego Augustyna Bludaua (wmurowany 
jest na wschodniej ścianie zewnętrznej prezbiterium). Roboty budowlane wykony-

1 R. Bętkowski, Olsztyn jakiego nie znacie, Olsztyn 2010, s. 156.
2 Bauten des Architekten B.D.A. August Feddersen, Allenstein, Ostpreussen, Düsseldorf, b.r.w.; 

A. Rzempołuch, Architektura i urbanistyka Olsztyna 1353–1953, Olsztyn 2005, s. 133–138.
3 R. Bętkowski, dz. cyt.; R. Donder, Der Architekt August Feddersen – Erbauer des Treudank, „Allen-

steiner Heimatbrief” 2004, nr 237, s. 32–35.
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wała firma Franza Karczewskiego z Olsztyna. Ukończony kościół Chrystusa Króla i 
Świętego Franciszka z Asyżu został konsekrowany 2 października 1927 roku (w wi-
gilię wspomnienia śmierci założyciela zakonu). Do 1932 roku ukończono budowę 
skrzydła klasztornego. W 1945 roku większość zakonników opuściła klasztor ucie-
kając przed Armią Czerwoną. Pozostały na miejscu o. Gilbert Pawletta w 1946 roku 
przekazał kościół franciszkanom z prowincji polskiej Niepokalanego Poczęcia NMP 
z Krakowa (znanym jako bernardyni). W latach 60.–90. XX wieku w kościele odby-
wała się także liturgia miejscowej wspólnoty greckokatolickiej. Samodzielną parafię 
erygowano w 1978 roku; od 1991 roku należy ona do zakonnej prowincji św. Fran-
ciszka z Asyżu w Poznaniu.

Klasztor, w którym w 1942 roku urządzono lazaret, po wojnie został zajęty na 
szpital – najpierw kolejowy, następnie pediatryczny. Budynek klasztorny zwróco-
no zakonowi w 1993 roku4.

W latach 1998, 2002–2003 pracom konserwatorsko-renowacyjnym poddane 
były nastawy ołtarzowe kaplic bocznych. W latach 2004–2005 miały miejsce prace 
konserwatorsko-renowacyjne przy elewacjach zewnętrznych, które uzyskały nowe 
tynki barwione w masie, oraz renowacja ścian wewnętrznych prezbiterium i ka-
plic. W czasie tych prac, w wyniku błędu, zostały zmyte akwarelowo-temperowe 
marmoryzacje na łuku tęczowym części ołtarzowej prezbiterium, które następnie 
zrekonstruowano5. 

Kościół ma ciekawe wyposażenie, przykład XX-wiecznej sztuki sakralnej wy-
korzystującej długie trwanie doświadczeń akademickich. Główny akcent wnę-
trza – obraz „Ukrzyżowanie”, zamykający ścianę prezbiterium – łączy fascyna-
cję sztuką gotycką i znajomość trendów modernizujących, przekształconych do 
tego czasu w dekoracyjną geometrię art déco. Wyposażenie powstawało stopnio-
wo, część jeszcze przed budową kościoła, kolejne elementy aż do końca lat 30. 
XX wieku. Ze względu na śląską filiację klasztoru wybrano artystów znanych ze 
specjalizacji w  twórczości sakralnej dla Kościoła rzymskokatolickiego, związa-
nych z Wrocławiem i z regionem prowincji śląskich. Wybór wyniknął zarówno 
ze specyfiki organizacji klasztoru, w którym placówka macierzysta zapewnia już 
sprawdzone możliwości i utarty tryb realizacji, jak i z obyczaju wyboru wyko-
nawców konfesyjnych oraz z osadzonego w tradycji wysokiego poziomu twór-
czości artystycznej środowisk i pracowni śląskich6. Nie należy zapominać, że 

4 Karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa kościoła Chrystusa Króla i św. Franciszka 
w Olsztynie, [oprac.] J. Derewońko-Milewicz, 2001, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochro-
ny Zabytków w Olsztynie [dalej: WUOZ); informacje ze strony internetowej parafii Chrystusa 
Króla w Olsztynie: www.franciszkanie.olsztyn.net zakładka Historia [dostęp: 14.08.2015]. 

5 J. Dzieciątkowska, Dokumentacja powykonawcza przebiegu prac konserwatorskich przy mar-
moryzacjach występujących na ścianach prezbiterium kościoła Chrystusa Króla w Olsztynie, 
[mpis.], Olsztyn 2004, WUOZ, sygn. 5373.

6 O konfesyjnej i organizacyjnej stronie ówczesnej twórczości rzeźbiarskiej zob.: P. Oszcza-
nowski, Odkrywanie Brunona Tschötschela. Życie i twórczość wrocławskiego rzeźbiarza i kon-
serwatora dzieł sztuki, [w:] Bruno Tschötschel (1874–1941). Wrocławski Wit Stwosz XX wieku, 
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cały ten obrót artystyczny odbywał się między prowincjami jednego organizmu 
państwowego. Akcentem lokalnym są organy z 1937 roku, wykonane przez firmę 
Bruna Geobela z Królewca.

Uwagi przedstawione poniżej nie mają charakteru inwentaryzacji, a jedynie 
spełniają cel zasygnalizowania zachowanego w Olsztynie zespołu dzieł sztuki i rze-
miosła artystycznego z lat 20. i 30. XX wieku, który prezentuje określony etap 
rozwoju stylowego i świadomie kształtowany zasób treści.

Zespół drewnianych nastaw ołtarzy bocznych ma proweniencję wrocławską 
– ołtarze św. Antoniego z Padwy (1925) i św. Franciszka z Asyżu (1938) wykonał 
Bruno Tschötschel, absolwent wrocławskiej Królewskiej Szkoły Sztuk Plastycz-
nych i Rzemiosła Artystycznego, rzeźbiarz i ówczesny konserwator, autor ogrom-
nej liczby prac sakralnych wykonanych w kościołach Śląska przede wszystkim dla 
zleceniodawców zakonnych, w tym i dla franciszkanów we Wrocławiu, na Górze 
Świętej Anny, w Głubczycach. Wrocławska pracownia Tschötschela specjalizowała 
się w rzeźbie drewnianej, a praktyka wykonawcza warsztatowego odwzorowywa-
nia w drewnie wykonanego przez mistrza modelu (glinianego, następnie gipsowe-
go) pozwalała na znaczną skalę produkcji7. Drewniane rzeźby w ołtarzach Matki 
Boskiej oraz Chrystusa Króla pochodzą z wrocławskiej firmy J. Hoeptner & Comp. 
– atelier, które oprócz wykonywania naczyń liturgicznych (w każdym metalu, jak 
głosił anons reklamowy) dystrybuowało także inne elementy wyposażenia ko-
ścielnego. Najprawdopodobniej są to również prace środowiska wrocławskiego8. 
Nastawy rzeźbiarskie znajdują się w  czterech kaplicach bliższych prezbiterium; 
w  dwóch bliższych przedsionkowi zawieszono nie mające wartości artystycznej 
obrazy – świętej Katarzyny i Józefa9.

Znajdujące się we wszystkich kaplicach prostopadłościenne, wykonane z efek-
townych, wielobarwnych kamieni stoły ołtarzowe tworzą zespół ujednolicony 
przez formę, materiał i zastosowaną dekorację. Barwny, plamisty, polerowany ka-
mień jest zestawiany kontrastowo w gładkich płaszczyznach i bordiurach, tworzą-
cych geometryczne kształty rombów, okręgów, kratownic, uzupełnionych pasami 
rytego i złoconego ornamentu czworoliści, esowatej fali czy meandra (najskrom-
niejszy kolorystycznie jest ołtarz w kaplicy św. Katarzyny). W polach na osi ante-

[red.] M. Łagiewski, P. Oszczanowski, Wrocław 2012, s. 63 in; J. Lubos-Kozieł, Twórczość Brun-
ona Tschötschela na tle katolickiej rzeźby śląskiej i niemieckiej 2 poł. XIX i 1 poł. XX w., [w:] Bruno 
Tschötschel (1874–1941). Wrocławski Wit Stwosz XX wieku, [red.] M. Łagiewski, P. Oszczanowski, 
Wrocław 2012, s. 181 in. O jakości innej dziedziny sztuki Śląska zob.: J. Lubos-Kozie, Wiarą 
tchnące obrazy. Studia z dziejów malarstwa religijnego na Śląsku w XIX wieku, Wrocław 2004.

7 Artyście została poświęcona ostatnio wystawa monograficzna i wspomniana obszerna pub-
likacja: Bruno Tschötschel (1874–1941) Wrocławski Wit Stwosz XX wieku, [red.] M. Łagiewski, 
P. Oszczanowski, Wrocław 2012. Ołtarze olsztyńskie są najdalej usytuowane geograficznie 
z wymienianych dzieł pracowni.

8 P. Oszczanowski, dz. cyt., s. 165.
9 Obrazy wykonał A. Gross, 1933: Karty ewidencyjne wyposażenia ruchomego kościoła Chrystusa 

Króla w Olsztynie, [oprac.] A. Samulowska, 1985, WUOZ.
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pendiów umieszczono mariogram, grecki chrystogram, krzyże. Jednolita forma 
może świadczyć o pierwotnym, wspólnym projekcie ołtarzy.

Struktura kamienna tworzy także aranżację ołtarza głównego (1929–1930)10. 
Bezpośrednio za stołem ołtarzowym stoi niska, pełna ścianka z uskokowym 
stopniem. Na stopniu, na osi stoi tabernakulum z odlewaną dekoracją rzeźbiar-
ską. Scena główna na drzwiczkach tabernakulum przedstawia pokłon pasterzy, 
jednak w rzadkim dla niej kontekście eucharystycznym – ofiarowują oni sie-
dzącemu na kolanach Marii Dzieciątku winne grona i baranka, symbole ofiary 
krzyżowej jako nowej Paschy (wino zapowiada przelanie krwi Chrystusa, sam 
Chrystus zaś staje się nowym barankiem paschalnym11). Scenie towarzyszą świę-
ci franciszkańscy. Tabernakulum czy raczej jego rzeźbiarski model, wykonane 
zostało w 1930 roku przez franciszkanina Ferdynanda Kempe. Świadczy o tym 
inskrypcja wyryta po prawej stronie podstawy: FERD. KEMPE OFM 1930. 
Temu samemu autorowi można w takim razie przypisać także sztukatorskie pła-
skorzeźby świętej Cecylii oraz śpiewających i muzykujących dzieci z balustrady 
chóru muzycznego (na wstędze lutni jednego z nich umieszczono analogiczny 
napis FERD. 1930). Ferdynand Kempe, stolarz skierowany przez zakon na studia 
do akademii wrocławskiej, wykonywał prace rzeźbiarskie dla kościołów macie-
rzystego zgromadzenia12. Realistyczna charakterystyka twarzy, schematyczna 
anatomia i fałdowania szat dają pogląd na zakonne rzemiosło, solidne, lecz nie 
najwyższych lotów.

Kolisty plan tabernakulum znajduje przedłużenie w formie stojącego na nim 
otwartego tempietta o marmurowych kolumnach, tworzącego tron eucharystycz-
ny. Całość domykają z obu stron podwyższone i wysunięte nieco ku przodowi 
podstawy-cokoły, na których klęczą zwrócone ku tabernakulum w adoracji anioły 
– każdy w wyciągniętej ręce podtrzymuje wieczną lampkę. To nawiązanie do wize-
runków cherubinów przy starotestamentowej Arce Przymierza13 wskazuje po raz 
kolejny na przemyślaną ilustrację treści teologicznych. Stół ołtarzowy, na którym 
dokonuje się przeistoczenie, staje się arką Nowego Przymierza, tak jak ofiara krzy-
żowa staje się nową, wybawiającą od śmierci ofiarę paschalną i ponawia się w spo-
sób bezkrwawy w czasie każdego Ofiarowania14. W sposób logiczny dopełnieniem 
całości, na które spoglądał kapłan dokonujący przeistoczenia i zgromadzeni za 

10 Zdjęcie autorstwa Carla Wünscha z 1929 roku pokazuje prezbiterium jeszcze z prowizoryc-
znie ustawioną nastawą ołtarza św. Antoniego: Prusy Wschodnie – dokumentacja historyc-
znej prowincji. Zbiory fotograficzne dawnego Urzędu Konserwatora Zabytków w Królewcu, 
Warszawa 2006 [płyta CD] obj. 5000003981.

11 Zob.: Wj 12, 1–14; 1 Kor 5,7: Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, 
Poznań 2003.

12 Ferdynand Kempe jest jednym z bohaterów wystawy „Warsztat artystyczny braci zakonnych 
z Góry Świętej Anny” w muzeum klasztoru na Górze Świętej Anny w woj. opolskim (otwarta 
w kwietniu 2014 roku).

13 Wj 25, 17–22.
14 Mt 26, 26–28; Mk 14, 22–24; Łk 22, 19–20; 1 Kor 11, 23–25.
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nim wierni, jest monumentalne przedstawienie „Ukrzyżowania”, wypełniające 
ścianę zamykającą prezbiterium.

W jałowym pejzażu, z miastem na horyzoncie, pod krzyżem zgromadziły się 
cztery osoby: po lewej Jan Ewangelista podtrzymuje rozkładającą ręce Marię, po 
prawej Maria Magdalena zasłania ręką oczy, za nią Longinus właśnie odjął włócz-
nię od przebitego boku Chrystusa. Górującego nad całością Ukrzyżowanego ota-
czają anioły. Cztery zbierają krew z ran rąk, nóg i boku do kielichów, o mszalnym, 
podkreślonym przez złoto materiału, charakterze. Dwa, unoszące się nad krzyżem, 
symetrycznie u samego szczytu płótna, zbliżają się z koroną do skłonionej na pierś 
głowy martwego Chrystusa (ta część obrazu nosi ślady przemalowania tła). W ten 
sposób malarz zilustrował być może w sposób dosłowny tytuł Króla Chwały15, 
związany w tradycji z odmiennym tematem Chrystusa Umęczonego o zbliżonych 
treściach pasyjno-eucharystycznych16. Scena staje się naocznie wielowarstwowym 
przekazem treści teologicznych.

Obraz namalował w 1930 roku Georg Poppe. Sygnatura malarza i data namalo-
wane są na niewielkiej banderoli, przytwierdzonej do suchego pnia drzewa przed-
stawionego u dołu sceny. Georg Poppe (1883–1963), malarz i grafik, urodził się 
w Bardzie, studiował we wrocławskiej szkole sztuki i rzemiosła i w Akademii Sztuk 
Pięknych w Karlsruhe; od 1911 roku prowadził pracownię malarską we Frankfur-
cie nad Menem17. Specjalizował się w tematyce religijnej, zarówno w malarstwie 
sztalugowym, jak i monumentalnym. W zasadniczych rysach pozostawał wierny 
tradycyjnym formom przedstawieniowym. Dostosowywał jednak manierę akade-
micką z jednej strony do doświadczeń, które w latach 20. i 30. ubiegłego wieku 
należały już do powszechnego języka artystycznego, z drugiej – przywoływał, jak 
wielu malarzy tematów religijnych, motywy i ekspresję sztuki gotyckiej, owego 
niedoścignionego „wieku wiary”. Wyrazisty światłocień na twardo modelowanych 
szatach postaci, z kontrastami walorowymi podkreślonymi przez rozbielenia, 
a barwnymi przez zestawienie soczystych, lśniących tonów, oraz kubiczne formy 
syntetycznie potraktowanych brył drzew i płaszczyzn gruntu, przywodzą na myśl 
stylistykę artdecowską, wyrosłą z nowoczesnego zgeometryzowania przedmiotu. 
Ten sam twardy sposób łamania szat łączy się jednak także z formami obiegowy-
mi w malarstwie gotyckim – wielokrotnym łamaniem tkanin rozkładających się 
u stóp postaci czy unoszących się w dekoracyjnych festonach. Do gotyku nawią-
zuje również złote tło całości sceny, podkreślone napięcie ciała i wyrazista twarz 
Chrystusa, inspirowana północnoeuropejskimi krucyfiksami późnogotyckimi. 
O szacunku twórcy do tematu i realizującej go niegdyś epoki świadczy znajomość 
i zastosowanie tradycyjnych wątków ikonograficznych, jak choćby figury aniołów 

15 Ps 24 (23).
16 Zob.: G. Jurkowlaniec, Chrystus Umęczony. Ikonografia w Polsce od XIII do XVI wieku, Warszawa 

2001.
17 P. Wolfrum, Georg Poppe – ein Maler religiöser Themen aus Wartha, [w:] Wartha: ein schlesischer 

Wallfahrtsort, [hrsgb.] W. Bein, U. Schmilewski, Würzburg 1994, s. 95–105.
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1. Bryła kościoła franciszkanów widoczna z wysokości nasypu kolejowego.

3. Jeden z cherubinów przy ołtarzu głównym; 
wyróżniającym rzeźby środkiem formalnym jest 
ekspozycja naturalnej tonacji drewna i  ograni-
czenie polichromii do oszczędnych złoceń.

2. Widok ogólny na prezbiterium zamknięte 
obrazem „Ukrzyżowanie” autorstwa Georga 
Poppego.
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4. Kaplice boczne przy nawie lewej – ołtarz św. Franciszka z Asyżu, w głębi Matki Boskiej Nieusta-
jącej Pomocy. Jagnię i wilk spotykające się u stóp św. Franciszka symbolizują pokój z zakonnej 
dewizy Pax et Bonum (Pokój i Dobro); płomienisty czub drzewa przy prawej krawędzi sceny na-
wiązuje do atmosfery objawienia chwały Bożej przez krzew gorejący.

5. Fragment sygnatury Brunona Tschötschela 
i data wykonania nastawy św. Franciszka.

6. Sygnatura malarza w dolnej części „Ukrzy-
żowania”.
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7, 8. Ołtarz św. Antoniego Padewskiego łączy w barwnej, całościowej kompozycji oprawę ka-
mienną i nastawę rzeźbiarską; w grupie rzeźbiarskiej po lewej znalazła się figura św. Elżbiety Tu-
ryngskiej, tercjarki franciszkańskiej i gorliwej opiekunki ubogich.

9. Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem. 10. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszech-
świata, któremu poświęcony jest boczny ołtarz, 
została wprowadzona do liturgii w 1925 roku, 
tuż przed budową kościoła.
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11. Balustrada empory muzycznej.

12. Patronka muzyków i śpiewaków – św. Cecy-
lia – w interpretacji br. Ferdynanda Kempego.

13. Muzykujące dzieci z balustrady chóru.
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zbierających krew, pozy i gesty rozpaczy, szczególnie kobiet. Wybór wzoru późno-
gotyckiej ekspresji buduje dramatyzm sceny.

Dwie nastawy ołtarzy bocznych realizują tematykę franciszkańską, nie tyle bio-
graficzno-hagiograficzną, ale raczej wskazującą na duchowość i obszary działalno-
ści świętych zakonników18.

Przedstawienie św. Antoniego Padewskiego, wykonane w 1925 roku, jeszcze 
przed budową kościoła, umieszczono w kamiennej ramie zintegrowanej z ołta-
rzem. Stojący pośrodku święty z Dzieciątkiem na jednym ręku, z koszykiem peł-
nym jabłek i winogron w drugim, opiera stopę na zamkniętej księdze, symboli-
zującej pokorne podejście do własnej wiedzy teologicznej. Dzieciątko odwraca 
się ku Antoniemu, zostawiając na chwilę ściskaną w dłoni ósemkę precla. Z obu 
stron zwracają się do nich święci opiekunowie, polecając ubogich, ubranych we 
współczesne rzeźbiarzowi stroje. Z lewej Elżbieta Turyngska, z różami wysypu-
jącymi się z poły płaszcza, poleca dzieci – bosą dziewczynkę w sukience w kratę 
i drugą, nieco starszą, w skromnym ubraniu. Z prawej święty Ludwik IX, w stroju 
krzyżowca, podtrzymujący relikwie korony cierniowej, towarzyszy kalekiemu żoł-
nierzowi z drewnianą nogą, wspierającemu się na kuli19. W tle namalowany jest 
włoski pejzaż z piniami i cyprysem, o nasyconej, ciemnoszafirowej tonacji rozle-
głego nieba. U stóp ubogich znalazły się dwie inskrypcje nawiązujące do chleba 
eucharystycznego: MISERATOR / DOMINUS / ESCAM DEDIT / TIMENTIBUS 
SE i ECCE PANIS / ANGELORUM / FACTUS CIBUS / VIATORUM20. W ten spo-
sób wskazano widzowi dwie drogi realizacji życia chrześcijańskiego – sakrament 
Eucharystii i posługę potrzebującym. W pracy rzeźbiarskiej swobodnie przenikają 
się formy snycerki neogotyckiej (fałda muszlowa i rozwiana tkanina stroju świętej 
Elżbiety), z realistycznym typem twarzy i aktualizowanym detalem.

Znajdujący się naprzeciw ołtarz ojca zakonu, świętego Franciszka z Asyżu, nosi 
datę wykonania – 1938 rok. Święty przedstawiony jest w rodzaju mandorli utwo-
rzonej przez unoszące się w locie ptaki, w otoczeniu zwierząt, w lesie iglastym, 
typowym raczej dla północy niż pejzażu Umbrii. Święty ma szczupłą twarz z wy-
datnym nosem, czarną, krótką brodę. Rozkładając opatrzone stygmatami ręce, 
zwraca oczy ku górze, twarz promienieje uśmiechem. Moment ten można związać 
18 Zob.: Pisma św. Franciszka z Asyżu. Teksty łacińskie i starowłoskie w polskim przekładzie, Kraków 

2009, szczególnie rozdz. Laudy w języku starowłoskim, s. 217 in.; A. H. Rzymska, Wybrane zagad-
nienia duchowości św. Antoniego w Kazaniach Świątecznych, [w:] Święty Antoni z Padwy w wierze, 
kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna, [red.] K.  Parzych-Blakiewicz, 
Olsztyn 2013, s. 205 in.

19 Rzeźbiarz przedstawił tych samych świętych – Elżbietę i Ludwika, tym razem w stylistyce neo-
barokowej, w ołtarzu bocznym w kościele franciszkańskim pw. św. Idziego i św. Bernardyna 
z Sieny w Głubczycach: P. Oszczanowski, dz. cyt., s. 126–127. Elżbieta Turyngska i Ludwik IX, 
XIII-wieczni władcy znani z dobroczynności i pokory, są patronami Franciszkańskiego Zakonu 
Świeckich – tercjarzy.

20 Ps 111 (110), 4–5: „Pan jest miłosierny i łaskawy. / Dał pokarm tym, którzy się Go boją”; frag-
ment sekwencji na uroczystość Bożego Ciała: „Oto boski chleb aniołów / Dla pielgrzymów 
wśród padołów” – dosł.: „oto chleb aniołów, uczyniony pożywieniem wędrowców”.
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zarówno z wygłoszeniem „Pieśni słonecznej”, stworzonej przez świętego lirycznej 
pochwały Stwórcy i jego stworzenia, jak i ze znanym epizodem kazania do ptaków. 
Całość podkreśla franciszkańską afirmację natury. Realistyczne, wręcz naturali-
styczne formy roślin i zwierząt otaczających świętego są uzupełnione dodatkowo 
przez aplikacje metalowe – obłoki, tarcze księżyca i słońca. Rama pola rzeźbiar-
skiego nawiązuje do form bogatej oprawy kamiennej ołtarza św. Antoniego, jed-
nak wykonana jest z materiału znacznie skromniejszego – z drewna. 

W obu nastawach zwraca uwagę fakturowe, eksponujące pracę dłuta, opraco-
wanie powierzchni drewnianych rzeźb21.

Drugą parę nastaw ołtarzowych tworzą figury Chrystusa Króla, któremu dedy-
kowany jest kościół, oraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, umieszczone na tle drew-
nianej oprawy architektonicznej. Tło, flankowana pilastrami uskokowa arkada, 
powtarza feddersenowską kompozycję łuku tęczowego części ołtarzowej prezbite-
rium. Figury, dostarczone przez wrocławską firmę J. Hoeptner&Comp., reprezen-
tują jakość warsztatową i idealizm profesjonalnej rzeźby pozostającej w tradycji 
akademickiej. Figury te, wobec pełnych detalu, narracyjnych rzeźb Tschötsche-
la o widocznych fakturach, mogą wydawać się nieco mniej wyraziste, są jednak 
tworem charakterystycznego i trwałego trendu sztuki sakralnej, obowiązującego 
w pewnej mierze do dziś – wierności idealizmowi estetyki akademickiej.

21 O znaczeniu tej praktyki w kontekście dyskusji nad ówczesną sztuką sakralną zob.: J. Lubos-
Kozieł, Twórczość Brunona Tschötschela na tle katolickiej rzeźby śląskiej i niemieckiej 2 poł. XIX 
i 1 poł. XX w., dz. cyt., s. 189–192.
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Urszula Knercer-Grygo

Rola zieleni w mieście po 1918 roku 
na przykładzie Olsztyna

 
W XIX stuleciu oraz w pierwszej połowie XX wieku zakładanie zieleni miej-

skiej stało się powszechnym zjawiskiem. Dynamiczny rozwój założeń ogrodowych 
ogólnie dostępnych spowodowany dużym zapotrzebowaniem społecznym spra-
wił, iż stały się one najbardziej charakterystyczne i wiodące w Europie i Stanach 
Zjednoczonych Ameryki. Oprócz kształtowania poszczególnych ogrodów, rozwi-
nęło się także planowanie na skalę ogólnomiejską, w którym zieleń wraz z zabudo-
wą stanowiły jednolity system przystosowany do urbanistycznego układu miasta. 

Na początku XX wieku, w celu poprawy komfortu życia mieszkańców oraz ich 
stanu zdrowotnego, kontynuowano rozpoczętą w wieku XIX modernizację mia-
sta. Zakładano rozległe parki publiczne o funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnej, jak 
również niewielkie zielone skwery, wprowadzano zieleń na place i ulice, wytycza-
no promenady i bulwary (szerokie aleje spacerowe, z miejscami do wypoczynku, 
obsadzone rzędami drzew). Zieleń towarzyszyła obiektom użyteczności publicz-
nej: szkołom, szpitalom, dworcom, budynkom administracji i różnego typu wysta-
wom. Powstawały parki towarzyszące obiektom przemysłowym. 

Te rodzaje publicznej zieleni miejskiej wraz z zabytkowymi ogrodami oraz na-
turalnymi obszarami leśnymi włączane były w nowe koncepcje systemów zieleni 
miejskiej. Projekty tworzenia połączonych układów zieleni wynikały z narastają-
cych problemów nadmiernego rozwoju miast, wzrostu liczby mieszkańców oraz 
zdecydowanego pogorszenia jakości życia społeczeństwa. 

Podczas planowania nowych osiedli mieszkaniowych bardzo często wzorowa-
no się na angielskiej koncepcji miasta-ogrodu. Autorem idei był Ebenzer Howard, 
który przedstawił ją w książce pt. „To Tomorrow, a paeceful path reform”, wydanej 
w 1898 roku1. Istotą tej koncepcji urbanistycznej było stworzenie korzystnych wa-
runków mieszkaniowych i wypoczynku dla całej społeczności miejskiej, w których 
zieleń pełniła podstawową funkcję. Howard zaprojektował schemat planu miasta 
o układzie pierścieniowym i przestrzeniach wydzielonych według kryteriów funk-
cjonalnych. Idea ta najpełniej została zrealizowana w dwóch miastach w Anglii: Let-
chworth (projektanci R. Unwin i B. Parker, 1903) i Welwyn (projektant L. de Soisons, 

1 L. Majdecki, Historia ogrodów, t. 2, Warszawa 2009, s. 450–451.



116

1919)2. W pozostałych miastach europejskich wprowadzana była fragmentarycznie, 
aczkolwiek wywarła duży wpływ na sposób planowania całych dzielnic.

Na obszarze Niemiec architekci musieli rozwiązać problem przeludnienia 
miast spowodowanego napływem ludności w związku z rozwojem gospodarczym. 
Ich działania szły w kierunku tworzenia ogrodowych przedmieść3. Ta tendencja 
wyraźna jest również w Olsztynie. Zgodnie z panującą ideą w urbanistyce w latach 
20. i 30. XX wieku na obrzeżach Olsztyna powstawały zatopione w zieleni osiedla 
mieszkaniowe i willowe ulice nawiązujące do koncepcji miasta-ogrodu. Przestrzeń 
planowano uwzględniając równowagę gabarytową zabudowy, dbano, aby nowe 
obiekty harmonizowały z otoczeniem, wyznaczano także tereny pod budynki 
użyteczności publicznej i układy zieleni. Realizując ideę miasta-ogrodu zdawano 
sobie sprawę z roli, jaką pełni zieleń miejska, jej znaczenia zdrowotnego, ochron-
nego, ekologicznego oraz estetycznego. Dlatego też, równolegle z wytyczoną nową 
ulicą, planowano nasadzenia drzew tworząc układy alejowe, a bezpośrednio przed 
fasadami budynków rezerwowano miejsca na ozdobne pasy zieleni. Obsadzano 
place i zakładano skwery, zieleńce, ogrody publiczne, które stanowiły obowiązko-
wy fragment układu przestrzennego Olsztyna4.

Zgodnie ze wspomnianą wyżej koncepcją zaplanowano układ urbanistyczny 
olsztyńskiego Zatorza. Powstałe w okresie międzywojennym kwartały zabudowy 
obejmują obszar od Jakubowa5, zabudowę dzisiejszych ulic Fałata i Oficerskiej, 
następnie ulice Jagiellońską, Marii Zientary-Malewskiej i Stefana Żeromskiego 
tworzące centrum, ul. Bolesława Limanowskiego stanowiącą główną oś tej części 
miasta oraz przyległe do niej Osiedle Kompozytorów zamknięte ul. Reymonta. 
Całą zabudowę realizowano kompleksowo, według z góry przyjętego planu, łącz-
nie z zielenią. W projekcie zabudowy z 1930 roku, opracowanym przez architekta 
miejskiego Schluttera, budynki od strony ulic zostały zaopatrzone w pasy zieleni 
frontowej (fot. 1), natomiast na zapleczu istnieją wyraźnie zaznaczone układy par-
cel ogrodowych przeznaczonych dla mieszkańców. Dodatkowo na terenie osiedla 
założono skwery, jeden na skrzyżowaniu ul. Niedziałkowskiego i ul. Kossaka, skła-
dający się z dwóch zieleńców6, oraz drugi rozległy skwer z fontanną przy ul. Mo-
niuszki naprzeciwko szkoły7. Drzewa sadzone wzdłuż ulic były sadzonkami kilku-
letnimi i już odpowiednio uformowanymi. Miały określony przekrój na 10–12 cm. 
Egzemplarze przygotowywane były w szkółce drzew i krzewów, która od wielu lat 
była prowadzona na zapleczu szkoły przy dzisiejszej al. Niepodległości w ramach 

2 A. Czyżewski, Trzewia Lewiatana. Miasta-ogrody i narodziny przedmieścia kulturalnego, War-
szawa 2009, s. 18–20.

3 J. Sokołowska-Moskwiak, Idea miasta-ogrodu. Na przykładach osiedli miast górnośląskich, Gli-
wice 2011, s. 7–8.

4 W. Knercer, Olsztyn – miasto jak ogród? „Biuletyn Oddziału Warmińsko-Mazurskiego SKZ” 
2005, z. 3, s. 43–45.

5 W tekście użyto obecnych nazw miejsc i ulic.
6 APO, Magistrat Allenstein, sygn. 259/276.
7 I. Liżewska, Olsztyńskie osiedle kompozytorów, „Renowacje i Zabytki” 2013, nr 4(48), s. 116.
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1. Przykład przedogródków przy ul. Moniuszki, zagospodarowany, w dużej mierze, przy wykorzy-
staniu tradycyjnych gatunków roślin: bukszpanu wieczniezielonego, lilaka pospolitego, forsycji 
pośredniej. Fot. U. Knercer-Grygo.

2. Aleja lipowa wzdłuż ul. Reymonta, jeden z elementów układu zieleni na osiedlu założonym 
zgodnie z ideą miasta-ogrodu. Fot. U. Knercer-Grygo.
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3. Dawny ogród willowy przy ul. Plater. Zachowany tarasowy układ oraz pojedyncze egzemplarze 
roślin z pierwotnej kompozycji. Fot. M. Akincza.

4. Park Jakubowo – widok od strony pomnika w kierunku stawu ukształtowanego wraz z otocze-
niem w 1928 roku. Fot. U. Knercer-Grygo.
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zakładu działającego przy Zarządzie Parków i Zieleni Miejskiej. Ogrodnik miej-
ski do obsadzeń ulic dobierał różne gatunki drzew. Przykładowo, ul. Żeromskie-
go miała być obsadzona lipą krymską (Tilia euchlora), klonem pospolitym (Acer 
platanoides) projektowano obsadzić ul. Okrzei, klonem jaworem (Acer pseudo-
platanus) miano obsadzić ul. Jagiellońską i ul. Marii Zientary-Malewskiej, ul. Li-
manowskiego obsadzono kasztanowcami (Aesculus hippocastanum)8. Obecnie 
charakter alejowy zachowały dwie ulice obsadzone lipami, a mianowicie Moniusz-
ki i Reymonta (fot. 2). Drzewa wzdłuż tych ulic sadzono w odstępach 9 i 10 m. 
Kwartał ten zachował nadal czytelny historyczny układ urbanistyczny pomimo 
licznych przekształceń.

Układy zieleni towarzyszące nowej zabudowie zakładane były także w pozo-
stałych rejonach Olsztyna. W sposób kompleksowy i z góry zaplanowany w latach 
1936–1942 powstawały osiedla domków jednorodzinnych po obu stronach ul. Ja-
giellończyka. W latach 1933–1939 zrealizowano budowę osiedla przeznaczonego 
dla nauczycieli i średniozamożnych mieszkańców usytuowanego przy dzisiejszych 
ulicach Piłsudskiego, Kościńskiego, Narutowicza, Grotha i Placu Daszyńskiego. 
W obydwu osiedlach domy sytuowane były w otoczeniu ogrodów. W latach 20. 
i  na początku 30. XX wieku zakładano ogrody willowe wokół nowej zabudowy 
przy ulicach Żołnierskiej i Kajki9. 

Duże znaczenie przy planowaniu nowych osiedli i ulic miało ich usytuowanie 
względem układu wodnego: rzeki Łyny i jezior.

Połączenie widokowe zabudowy z rzeką wykorzystano przy planowaniu ulic Pla-
ter i Grabowskiego. Malowniczo położone na wzniesieniach u podnóża Łyny, dosko-
nale harmonizowały z walorami otoczenia. Powstające przy wspomnianych ulicach 
wille wpisywane były w istniejące ukształtowanie terenu, dzięki czemu ogrody wo-
kół budynków zakładane były na skarpach w formie układu tarasowego (fot. 3).

Perfekcyjnie bliskość rzeki oraz położenie względem układu zieleni miejskiej 
wykorzystano przy projektowaniu ul. Radiowej. Osiedle willowe usytuowano po-
między rzeką Łyną a parkiem Jakubowo. Ulicę wytyczono w kształcie półowalu, 
kompozycyjnie powiązano z parkiem wokół Stawu Browarnianego. Przed domami 
znajdowały się przedogródki, natomiast ogrody zasadnicze usytuowane były od 
strony doliny rzeki i Lasu Miejskiego.

Plan Osiedla nad Jeziorem Długim w ostatecznej wersji został opracowany 
i podpisany w 1935 roku przez architekta miejskiego Hermanna Sauera. Integralną 
częścią dokumentacji projektowej były wytyczne dotyczące m.in. ujednoliconych 
form budowlanych, nasadzeń i zagospodarowania terenu10. Zgodnie z ideą Ho-

8 A. Płoski, Ogrodnik miejski w Olsztynie, „Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski” 2015 
nr 7.

9 J. Sikorski, Rozwój przestrzenny miasta, [w:] Olsztyn 1353–2003, [red.] S. Achremczyk, W. Ogro-
dziński, Olsztyn 2003, s. 590–591.

10 J. Piotrowska, Osiedla mieszkaniowe z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku, „Renowacje 
i Zabytki” 2013, nr 4(48), s. 109–110.
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warda stanowiło autonomiczny, samodzielny zespół osadniczy ze sklepami, przed-
szkolem, kawiarnią, trzema placami do gier i zabaw, w którym zieleń stanowiła 
bardzo ważny, wręcz dominujący element całego układu przestrzennego. Budowę 
rozpoczęto w 1936 roku i kontynuowano do wybuchu wojny. Osiedle usytuowano 
między ul. Bałtycką a zachodnim brzegiem Jeziora Długiego. Oś komunikacyjną 
stanowiła droga do Redykajn (al. Przyjaciół). Cały obszar osiedla liczył ok. 14,6 ha. 
Poszczególne ulice, według założeń projektowych, miały mieć charakter alejowy, 
składający się z różnych gatunków drzew: brzóz, lip, kasztanowców, wiązów. Ob-
sadzano także ciągi piesze. Zieleń wzdłuż ulic, promenad i na placach miała za za-
danie wręcz „decydować o wyglądzie architektonicznym” osiedla11. Działki ogro-
dzono od strony ulic białym drewnianym płotem. Domy otoczone były ogrodami, 
na zapleczu obsadzone drzewami owocowymi. Obrzeże osiedla od strony jeziora 
podkreślono szpalerem z topoli amerykańskiej. Wytyczono w tym miejscu także 
podwójną promenadę, przedzieloną szpalerem drzew i niskim żywopłotem liścia-
stym. W najwęższym miejscu jeziora zbudowano w 1939 roku drewniany most 
spacerowy, umożliwiający przejście w kierunku Jakubowa12.

W latach 1934–1939 w okolicy jeziora Skanda powstało duże osiedle robot-
nicze usytuowane po obu stronach dzisiejszej ul. Pstrowskiego. Domki otoczono 
ogródkami kwiatowymi od frontu i warzywnymi na zapleczu. Osiedle realizowane 
było kompleksowo, toteż z góry zaplanowano niezbędne usługi: piekarnie, sklep 
mięsny, nabiałowy, magiel. Od strony osiedla nad brzegiem jeziora Skanda zbudo-
wano kąpielisko miejskie13. 

Rozpoczęta pod koniec XIX wieku tendencja zakładania licznych ogrodów 
przydomowych towarzyszących powstającym osiedlom w miastach kontynu-
owana była w wieku XX. Ogrody zwykle składały się z dwóch części. Frontowa, 
zwana przedogródkiem, usytuowana przed budynkiem od strony ulicy, pełni-
ła funkcję reprezentacyjną, ozdobną, stanowiła barwne podkreślenie wejścia 
do budynku. Zasadnicza część ogrodu położona była za budynkiem, zazwyczaj 
o niewielkiej powierzchni, pełniła funkcję wypoczynkowo-ozdobną dla właści-
ciela domu, miała także część o charakterze użytkowym w formie warzywnika 
czy sadu. Ogrody zakładane były na regularnym planie, z wykorzystaniem atrak-
cyjnych gatunków roślin, z uwzględnieniem wielu rodzimych gatunków. Główne 
wnętrze ogrodu przydomowego stanowił trawnik o geometrycznym zarysie, na 
obrzeżach którego sadzono niekiedy pojedyncze drzewa, ale przede wszystkim 
grupy krzewów oraz roślin kwiatowych14. Dodatkowym elementem była archi-
tektura ogrodowa w formie pergoli, trejaży, schodów ogrodowych i tarasów, cza-
sem też rzeźby ogrodowej. 

11 APO, Magistrat Allenstein, sygn. 259/271, za: A. Płoski, Idea „miasta-ogrodu” – olsztyńskie reali-
zacje, [mpis].

12 J. Sikorski, dz. cyt., s. 590–591.
13 Tamże, dz. cyt, s. 599.
14 L. Majdecki, dz. cyt., s. 446–448.
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W Olsztynie małe ogrody przydomowe licznie powstawały przy budowanych 
osiedlach i ulicach zakładanych zgodnie z ideą miasta-ogrodu. Były nieodłącznym 
elementem nowych budynków mieszkalnych, jedno- i wielorodzinnych. Stanowi-
ły przedłużenie domu, co w ciekawej formie widoczne jest przy budynkach na 
ul. Konopnickiej 4a i 8a, gdzie zachowała się architektura ogrodowa stanowiąca 
połączenie dawnego ogrodu z budynkami mieszkalnymi poprzez trejaż i murek 
oporowy. U podstawy jednego z murków zaprojektowano kamienne siedzisko 
(fot. 5), natomiast u drugiego niewielką fontannę ścienną z półokrągłą misą na 
wodę (fot. 6). Sporządzenie planu ogrodu niekiedy zlecano projektantom zieleni. 
Jedną z najbardziej znanych była Herta Hammersbacher, autorka projektu jednego 
z ogrodów prywatnych przy ul. Grabowskiego.

W końcu XIX i w pierwszej połowie XX wieku zakładanie zieleni miejskiej stało 
się zjawiskiem powszechnym, obserwuje się powstawanie wielu nowych rodzajów 
ogrodów. Wyraźne potrzeby społeczne nadały duże znaczenie miejskim założeniom 
publicznym. Stały się one szeroko dostępne dla wszystkich, dążono do dostoso-
wywania ich do określonych potrzeb różnych grup mieszkańców. Zakładane były 
w granicach miast lub w bliskim ich sąsiedztwie i służyły codziennemu wypoczyn-
kowi. Założenia te wykazywały przy tym znaczną ewolucję. Stopniowo wzrastała nie 
tylko ich liczba i wielkość, ale także wzbogacał się program użytkowy. W parkach 
wprowadzane były nowe elementy urządzeń sportowych, pojawiały się place zabaw, 
wyposażenia służące rozrywce oraz wydarzeniom kulturalno-oświatowym15.

W Olsztynie najważniejszym ogólnie dostępnym dla mieszkańców układem 
zieleni publicznej, który podlegał ciągłym przemianom i rozwojowi, był Las Miej-
ski wraz z parkiem w Jakubowie. W latach 1884–1886 rozpoczęto kształtowanie 
terenów leśnych nadając im charakter parkowy. Pracami kierował podpułkownik 
Lenz. Pod jego kierunkiem urządzono promenadę prowadzącą wzdłuż zachod-
niego brzegu Łyny, obsadzoną po obu stronach drzewami – głównie klonami i li-
pami, oraz wyposażoną w ławki i wiaty. Prowadziła ona od kasyna oficerskiego 
przy koszarach artylerii na lewym brzegu Łyny, poprzez teren leśny zwany Lasem 
Cytrusowym z siecią ścieżek spacerowych, do parku w Jakubowie. Odchodziły od 
niej w dwóch miejscach mostki umożliwiające przekroczenie rzeki Łyny. Wzdłuż 
szlaku spacerowego wyznaczono szereg miejsc wypoczynkowo-widokowych o ro-
mantycznych nazwach. Było więc Zaręczynowe Źródełko opasane cembrowiną, 
Elysium – rajska kraina szczęśliwości, obok niej Eden, po drugiej stronie rzeki źró-
dełko nazwane Nektar i dalej Olimp16. Dodatkowo na trasie umiejscowione były 
leśne polany, uroczyska, miejsca piknikowe oraz urządzenia sportowe. Na terenie 
Lasu Miejskiego na północnym skraju miasta w sierpniu 1914 roku powstał cmen-
tarz wojenny, na którym spoczywa 87 żołnierzy armii niemieckiej poległych w cza-
sie działań wojennych w okolicach Olsztyna. Założony na planie dwóch okręgów, 

15 L. Majdecki, dz. cyt., s. 446–448.
16 W. Knercer, Założenia ogrodowe, „Spotkania z Zabytkami” 2006, nr 11, s. 23–24.
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ukształtowanych w formie wgłębników, połączonych ze sobą prostokątną kwaterą 
z centralnie ustawionym krzyżem. Odrestaurowany został w 1992 roku. W tym 
samym roku po drugiej stronie szosy w kierunku Dywit usytuowano cmentarz 
żołnierzy rosyjskich, także poległych w czasie działań wojennych. Pierwotny regu-
larny układ mogił jest zniszczony, zachował się jedynie kamień – pomnik17. 

Park w Jakubowie początkowo o charakterze leśnym powstał w 1862 roku. 
Rozbudowany został po roku 1910, gdy zakończono wystawę przemysłową, któ-
ra odbyła się na jego terenie. Zaprojektowane zostały place sportowe, układy 
alei spacerowych, powierzchnie trawnikowe oraz mała architektura. Z czasów 
wystawy zachowano restaurację Neu Jakobsberg oraz muszlę koncertową. Park 
stanowił licznie odwiedzane przez mieszkańców Olsztyna miejsce rekreacji i wy-
poczynku. W roku 1928 kompozycja parku wzbogacona została o pomnik ple-
biscytowy (dla uczczenia zwycięstwa Niemiec w plebiscycie). W związku z tym 
powiększono w tym samym roku park o część południową, obejmującą dawny 
staw browarniany wraz z przyległymi do niego terenami18 (fot. 4). Pomnik usy-
tuowano na głównej osi kompozycyjnej łączącej istniejący park z nowo założoną 
częścią zieleni. Staw Browarniany uregulowano nadając mu owalny kształt, do-
okoła nowych obiektów poprowadzono ścieżki spacerowe, rozległe płaszczyzny 
trawnikowe o regularnym zarysie podkreślone zostały nasadzeniami drzew, ob-
wódkami z krzewów i roślin kwietnych. Pomiędzy pomnikiem a stawem umiesz-
czono fontannę. Całość dopełniły poustawiane wzdłuż ścieżek ławki. Całe za-
łożenie nazwano Placem Georga Zülcha, ówczesnego nadburmistrza Olsztyna. 
W 1972 roku w miejscu pomnika plebiscytowego stanął nowy pomnik Bohate-
rom Walk o Wyzwolenie Narodowe i Społeczne Warmii i Mazur, zaprojektowany 
przez Bolesława Marshalla19. 

Obecnie Las Miejski stanowi nadal wartościowy kompleks leśny o dużej po-
wierzchni. W ostatnich latach zagrożeniem dla jego prawidłowego funkcjonowania 
stało się budownictwo, które w sposób agresywny wkracza na obrzeża lasu. Wraz 
z parkiem Jakubowo oraz przylegającym do niego dawnym cmentarzem ewangelic-
kim, a dalej cmentarzem św. Józefa, stanowi ciąg systemu zieleni o wysokiej wartości 
przyrodniczej, ekologicznej i krajobrazowej w układzie miasta (fragment mapy). 

Innym przykładem zieleni publicznej był teren przy teatrze zaprojektowanym 
przez architekta August Feddersena i otwartym w 1925 roku. Obok budynku po-
wstał ogród koncertowy Treudankgarten, w którym postawiono letnie drewnia-
ne pawilony20. Obecnie zachowany w formie szczątkowej w postaci grupy drzew 
(przede wszystkim gatunku lipa Tilia sp.) utracił dawną funkcję, został w dużej 
części zabudowany.

17 M. Akincza, U. Knercer-Grygo, W. Knercer, Karty adresowe obiektów zabytkowej zieleni miejskiej 
wpisanych do GEZ, Olsztyn 2012.

18 A. Juszczyszyn, Park miejski w Jakubowie, „Spotkania z Zabytkami” 2006, nr 11, s. 25–26.
19 J. Sikorski, dz. cyt., s. 570.
20 R. Bętkowski, Olsztyn jakiego nie znacie, Olsztyn 2010, s. 136.
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5. Zachowana architektura ogrodowa stanowiąca połączenie dawnego ogrodu z budynkiem 
mieszkalnym poprzez murek oporowy z pozostałością fontanny u jego podstawy, ul. Konopnic-
kiej 8a. Fot. A. Płoski.

6. Zachowana architektura ogrodowa stanowiąca połączenie dawnego ogrodu z budynkiem 
mieszkalnym poprzez trejaż i murek oporowy z pozostałością kamiennego siedziska u jego pod-
stawy, ul. Konopnickiej 4a. Fot. A. Płoski.
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Urszula Knercer-Grygo

Fragment mapy Olsztyna z 1934 roku ukazujący rozległy systemem zieleni utworzony przez Las 
Miejski, ogrody willowe przy ul. Radiowej, park Jakubowo oraz cmentarze ewangelicki i katolicki 
(archiwum prywatne).
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Skwery założono także przy nowych obiektach publicznych, takich jak hotel 
przy dworcu z 1927 roku oraz w pierwszej połowie lat trzydziestych przy kościele 
franciszkanów na ul. Wyspiańskiego, z nadal zachowaną altaną grabową, jak rów-
nież owalny zieleniec przy kąpielisku miejskim.

Ważnym placem ze względu na położenie był Moltke Platz (obecnie Plac Puła-
skiego). Był on związany z ulicami Kajki, Kopernika i Kościuszki, przez plac miało 
przebiegać połączenie tej części miasta z Zatorzem poprzez ul. Kajki, dalej tunelem 
pod torami. W latach 20. XX wieku został w tym miejscu założony skwer obsadzo-
ny drzewami. Wzdłuż granic oraz w centrum znajdowały się klomby obsadzone 
niskimi krzewami i roślinami kwietnymi. Ulica Kajki ukształtowana została w for-
mie bulwaru i obsadzona lipami, w tym lipą krymską. Jezdnie zostały przedzielone 
pasem zieleni pierwotnie obsadzonym szpalerem tego samego gatunku, wyciętym 
w 2010 roku. Obecnie układ zieleni został przerwany przez współczesną zabudowę 
usługową21.

Od końca XIX wieku oraz na początku XX wieku w miastach zaczęto urządzać 
ogrody dziecięce. Wzorowano się na amerykańskich „placach zabaw”, do których 
wprowadzane były także urządzenia sportowe, zróżnicowane w stosunku do wie-
ku użytkowników. Przestrzenie z boiskami do ćwiczeń i zabawy na świeżym po-
wietrzu, higienicznych i korzystnych dla rozwoju fizycznego dzieci, zaczęły poja-
wiać się również przy szkołach. Obowiązkowym elementem ogrodów szkolnych 
była zieleń, która umożliwiała bezpośredni kontakt młodzieży szkolnej z przyrodą, 
cechowała się dużymi walorami poznawczymi (wprowadzano m.in. zagonki dla 
upraw, a także karmniki dla ptaków)22. W Polsce pierwszy ogród dziecięcy powstał 
z inicjatywy Henryka Jordana w Krakowie w 1889 roku. Założenie to, pełniło za-
równo funkcję sportową, jak i historyczno-dydaktyczną. Obok boisk i urządzeń 
do gier ruchowych, zabaw i sportu na terenie ogrodu umieszczone zostały liczne 
popiersia znanych postaci historycznych, dla krzewienia wśród młodzieży uczuć 
patriotycznych. Tego typu założenia nazywano na terenach polskich ogrodami 
jordanowskimi23.

I w tym wypadku Olsztyn nie odbiegał od ogólnie panujących tendencji. Place 
zabaw pojawiały się przy zakładanych osiedlach, natomiast ogrody szkolne z bo-
iskami towarzyszyły nowym budynkom szkolnym. Zieleń zaplanowano wokół 
szkoły imienia Hindenburga wybudowanej w 1927 roku na rogu ulic Kościusz-
ki i Piłsudskiego, w tym samym roku przy ul. Okrzei rozpoczęto budowę szkoły 
rolniczej z ogrodem doświadczalnym24, przy szkole podstawowej na ul. Moniusz-
ki nadal czytelne są szpalery zieleni granicznej sadzone w drugiej połowie lat 30. 
XX wieku, natomiast szkoła zawodowa przy al. Wojska Polskiego zgodnie ze stylem 
budynku zyskała ok. 1932 roku zakomponowaną zieleń o regularnym układzie. 
21 M. Akincza, U. Knercer-Grygo, W. Knercer, dz. cyt.
22 L. Majdecki, dz. cyt., s. 446–448.
23 M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1998, s. 103–104.
24 J. Sikorski dz. cyt., s. 574.
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Oddzielny rodzaj ogrodów związanych z ruchem na świeżym powietrzu stano-
wiły parki sportowe, przeznaczone do ćwiczeń i uprawiania sportów przez starszą 
młodzież i osoby dorosłe. Na kompozycję ogrodową składały się boiska, urządze-
nia do lekkiej atletyki oraz pawilon usługowy, ujęte w zespół zacisznych wnętrz 
mieszczących poszczególne rodzaje urządzeń sportowych oraz tereny wypoczynku 
biernego. Taką funkcję pełnił w Olsztynie Stadion Leśny urządzony w 1920 roku 
w Dolinie św. Jana, połączony komunikacyjnie z parkiem w Jakubowie, a otoczony 
drzewostanem Lasu Miejskiego. W 1947 roku zostały uszkodzone dreny odwad-
niające teren, co doprowadziło do powolnego zniszczenia stadionu25.

Nowy rodzaj ogrodów stanowiły też ogródki działkowe, ich rozpowszechnie-
nie, jeszcze w drugiej połowie XIX wieku, przypisuje się we Francji Renaudino-
wi, a w  Niemczech Danielowi G. M. Schreberowi. Moda z początku XX wieku 
na zakładanie ogrodów działkowych w okresie kryzysu gospodarczego przełomu 
lat 20. i 30. XX wieku bardzo się nasiliła. Były to małe ogródki, o powierzchni 
150 do 300 m2, wydzierżawiane czasowo przez miasto jego mieszkańcom. Dawały 
one użytkownikom możliwość wypoczynku wśród kwiatów i innych roślin ozdob-
nych, a także zaopatrywały w świeże warzywa i owoce. Zespoły ogrodów działko-
wych przeznaczone dla niezamożnych mieszkańców miały znaczenie gospodar-
cze, wychowawcze i zdrowotne. Na terenie Niemiec w 1925 roku znajdowało się 
około 1 500 000 ogródków26. W Olsztynie już w 1916 roku istniało bardzo duże 
zapotrzebowanie na ogrody działkowe. Trudności żywnościowe w mieście skło-
niły magistrat do wytyczenia i urządzenia na ten cel rozległych terenów między 
dzisiejszymi ulicami Głowackiego i Piłsudskiego. Ogrodzone ogrody działkowe 
znalazły się na zapleczu gmachu rejencji, przetrwały do około 1950 roku27. Śladem 
dawnych ogrodów były drzewa owocowe rosnące na skwerze przed budynkiem 
planetarium, wycięte dopiero w 2015 roku z powodu planowanej w tym miejscu 
budowy biurowca.

Wygląd Olsztyna w latach 20. i 30. XX wieku był wynikiem konsekwentnych 
działań polegających na wprowadzaniu zieleni do przestrzeni miasta. Już w drugiej 
połowie XIX wieku i na początku wieku XX zgodnie z panującymi tendencjami, 
w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne oraz konieczność poprawy warun-
ków bytowych i higienicznych, zakładanie zieleni miejskiej stało się istotnym ce-
lem, zarówno władz miasta, jak i mieszkańców. Świadczy o tym działalność po-
wołanego w 1843 roku Towarzystwa Upiększania Miasta, którego członkami byli 
wpływowi mieszkańcy Olsztyna, a chętnie wspierane było, także i finansowo, przez 
magistrat28. Układy zieleni pojawiały się zarówno w śródmieściu, jaki i na obrze-
żach miasta. Większość nowych ulic obsadzona była drzewami alejowymi, nowe 

25 R. Bętkowski, dz. cyt., s. 175.
26 L. Majdecki, dz. cyt., s. 446–448.
27 A. Rzempołuch, Architektura i urbanistyka Olsztyna 1353–1953, Olsztyn 2004, s. 130.
28 A. Płoski, W. Knercer, Towarzystwo Upiększania Miasta w Olsztynie, „Rocznik Olsztyński” t. XVIII, 

2009, s. 251.
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obiekty mieszkalne i publiczne miały teren zarezerwowany na przedogródki. Po 
1918 roku dbano o zieleń już istniejącą oraz kontynuowano prace związane z obsa-
dzaniem ulic, skwerów, zagospodarowywaniem terenów przy obiektach użytecz-
ności publicznej, a także z rozbudową parku w Jakubowie. Dużą rolę w dalszym 
rozwoju systemu zieleni miejskiej miała idea miasta-ogrodu, zgodnie z którą nowe 
ulice i osiedla obowiązkowo zakładane były wśród układów alejowych i ogrodów 
ogólnie dostępnych oraz prywatnych. Działania te miały duży wpływ na estetykę 
miasta oraz jakość życia mieszkańców Olsztyna. Projekty urbanistyczne uwzględ-
niały systemy zieleni jako równorzędnych partnerów dla architektury. Zieleń miej-
ska stanowiła obowiązkowy i ważny element układu przestrzennego miasta, zakła-
dana była zgodnie z ówczesnymi tendencjami panującymi w Europie i w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki. 

Wiele terenów urządzonej zieleni miejskiej w Olsztynie uległo bezpowrotnemu 
zniszczeniu, tak jak zabudowany ogród przy teatrze czy plac Pułaskiego. Znaczna 
część drzew wzdłuż ulic oraz przedogródków została zlikwidowana na potrzeby 
poszerzenia ulic i chodników oraz organizacji miejsc parkingowych. Osiedla po-
wstałe w okresie międzywojennym zgodnie z ideą miasta-ogrodu mają nadal za-
chowane układy urbanistyczne. Niestety, spora część terenu związanego z zielenią 
frontową jest zaniedbana, przekształcona bądź zagospodarowana niezgodnie ze 
stylem, w jakim była zakładana. Poszczególne przedogródki nie zachowują spój-
nego układu. Oczywiście znajdują się wśród nich pozytywne przykłady, jak przed-
ogródki przy ul. Kopernika czy na terenie osiedli pojedyncze ogrody frontowe 
starannie zagospodarowane tradycyjnymi gatunkami roślin ozdobnych, w których 
nie dominują współczesne formy karłowatych krzewów iglastych. Ogrody zasad-
nicze znajdujące się za budynkami w większości zachowały funkcje ogrodów pry-
watnych, jednakże poza pojedynczymi zachowanymi egzemplarzami roślin z pier-
wotnej kompozycji są aranżowane współcześnie. Na terenie Osiedla nad Jeziorem 
Długim czy ul. Grabowskiego zostały częściowo zabudowane nowymi domami, 
a na Osiedlu Kompozytorów w kilku miejscach wprowadzono place parkingowe 
i garaże. Inne tereny zieleni miejskiej, jak park w Jakubowie, Stadion Leśny, skwer 
przy ul. Moniuszki czy aleje wzdłuż ulic wymagają rewaloryzacji bądź odtworze-
nia. Wzdłuż niektórych ulic, np. Mickiewicza, Kopernika, Kajki w ostatnich latach 
aleje zostały częściowo uzupełnione młodymi egzemplarzami drzew. W części 
południowej parku w Jakubowie w 2014 roku została wymieniona nawierzchnia 
ścieżek na mineralną, jednakże wiele elementów z układu kompozycyjnego parku 
wymaga dalszych prac konserwatorskich. Bez względu na stan zachowania, układy 
zieleni miejskiej Olsztyna założone w drugiej i trzeciej dekadzie XX wieku, wraz 
z wcześniej powstałymi założeniami XIX-wiecznymi i z początku XX wieku, są 
nadal czytelnym i ważnym elementem składowym układu przestrzennego miasta, 
mają duże znaczenie historyczne i zabytkowe, są bowiem świadectwem kultury 
i historii Olsztyna.
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