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Tradycje urbanistyczne Warszawy

„Wierzê gor¹co, ¿e rozwój Warszawy szybkim tempem posuwaæ siê
bêdzie naprzód, ¿e wszyscy w³asnymi oczami ogl¹daæ bêdziemy j¹
piêkn¹ i wspania³¹ tak, jak j¹ widzieæ pragniemy, ¿e czuæ siê w niej
bêdziemy jak najlepiej, jak najwygodniej i jak najprzyjemniej, jak
we w³asnym rodzinnym domu, w którym wyroœliœmy, ¿e bêdzie ona
godn¹ stolic¹ naszej ukochanej a potê¿nej Ojczyzny” – mówi³
w 1938 roku jej Prezydent, Stefan Starzyñski.1

W
ojna przerwa³a na pó³ wieku naturalny proces kszta³towania siê struktury nowoczesnego miasta, rodzenia 

siê metropolii. Przedwojenna Warszawa by³a miastem prawdziwie europejskim, wspaniale zarz¹dzanym 

i dynamicznie siê rozwijaj¹cym. Jej nowatorskie plany zagospodarowania przestrzeni nagradzane by³y 

na œwiatowych wystawach. 

Dzisiejsza stolica jest w powa¿nym stopniu miastem wzniesionym w czêœci œródmiejskiej na gruzach i ruinach pozo-

sta³ych po drugiej wojnie œwiatowej. Obecnie szczególnie wyraŸnie widaæ, ¿e nie jest ona naturaln¹ kontynuacj¹ War-

szawy sprzed 1944 roku. Zniszczenia wojenne sta³y siê po wojnie pretekstem do zmiany struktury przestrzennej miasta.
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1. Warszawa funkcjonalna 
– wêz³y skrzy¿owania pasów
uzbrojenia, 1933 r. 



Zniesiona w³asnoœæ gruntów, nie odtworzone ulice, brak

dawnej zabudowy, masowe wyburzenia w ramach wzno-

szenia „nowego socjalistycznego miasta”, zasadnicze

zmiany spo³eczno-demograficzne i chaotyczna zabudo-

wa ostatnich szeœædziesiêciu lat – da³y w efekcie obraz

dzisiejszego centrum stolicy. Nie ma dziedziny, której nie

dotknê³yby powa¿ne przekszta³cenia okresu powojenne-

go. Oczywist¹ konsekwencj¹ II wojny œwiatowej by³o

przerwanie naturalnej i harmonijnej kontynuacji rozwoju

przestrzennego miasta. Warszawa pozbawiona zosta³a

swojej miejskoœci, kszta³tuj¹cej siê przez kilka wieków.

Czynniki ekonomiczne i prawne przesta³y odgrywaæ

pierwszoplanow¹ rolê, zagubiona i zlekcewa¿ona zosta-

³a naturalna logika rozwoju miasta. 

Powojenne plany próbowa³y co prawda nawi¹zy-

waæ do elementów wspania³ej myœli urbanistycznej

okresu miêdzywojennego, ale w miarê up³ywu czasu,

po kolejnych decyzjach, odchodzono od tego, czym by-

³a Warszawa przedwojenna, niweczono jej ¿ywy, wiel-

komiejski charakter. W 1953 roku Boles³aw Bierut pod-

sumowywa³ zreszt¹ ten okres mówi¹c: „Przebijaliœmy

W-Z, burzyliœmy na prawo i na lewo. Budujemy plac

PKiN, znów burzymy. Trzeba ograniczyæ te wyburzenia

do generalnych arterii, generalnych za³o¿eñ. Inaczej

zostanie nam tylko Stare Miasto”2.

Tradycje w przestrzeni zapisane

Warszawa od koñca XVI wieku rozwija³a siê i kszta³-

towa³a przestrzennie w sposób szczególny, jako metro-

polia Rzeczypospolitej – zwi¹zku unijnego Królestwa Pol-

skiego i Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, pañstw

wewnêtrznie mocno sfederalizowanych, wielonarodo-

wych, wielokulturowych i wielowyznaniowych. Zwi¹zek

ten wytworzy³ w³asne, niepowtarzalne formy ustrojowe,

oparte w powa¿nym stopniu na demokracji bezpoœred-

niej. Warszawa jako centrum polityczne Rzeczypospolitej,

po roku 1573 sta³a siê miejscem i sceneri¹ najwa¿niej-

szych wydarzeñ, takich jak sejmy – zwyk³e i elekcyjne,

ho³dy lenne a z czasem sta³a siê siedzib¹ najwa¿niej-

szych urzêdów unijnych i koronnych. Wszystko to w spo-

sób wyj¹tkowy rzutowa³o na rozwój przestrzenny tej

szczególnej konurbacji miast, miasteczek, osad i jurydyk.

Pod tym wzglêdem stanowi³a Warszawa fenomen w eu-

ropejskiej kulturze miejskiej i metropolitalnej. Ignoruj¹c

i ograniczaj¹c prawa oparte na œredniowiecznych loka-

cjach Starej i Nowej Warszawy, Warszawa Koronna,

„zwyczajowa rezydencja królów polskich” – jak j¹ nazy-

wano – rozwija³a siê wzd³u¿ odchodz¹cych od Zamku

(siedziba Sejmu Rzeczypospolitej) dwóch prostopad³ych

szlaków. Jeden z nich to szlak rezydencji królewskich

– równoleg³y do doliny Wis³y (dzisiejszy ci¹g ulic Krakow-

skie Przedmieœcie, Nowy Œwiat i Aleje Ujazdowskie),

a drugi to szlak rezydencji senatorskich i „drogi ku polu

elekcyjnemu wiod¹cej” (ulica Senatorska, place Teatralny

i Bankowy, ulice Elektoralna i Ch³odna). W koñ-

cu XVIII wieku przestrzeñ ta, otoczona wa³ami, zaczê³a

byæ przedmiotem jednolitej polityki przestrzennej (Deline-

acja Hi¿a). Z czasem sta³a siê centrum nowoczesnego

miasta z planowo uporz¹dkowan¹ sieci¹ ulic i placów.

Rozpoczête w czasach stanis³awowskich, dzie³o porz¹d-

kowania Warszawy metropolitalnej, by³o – w mniej lub

bardziej udany sposób – kontynuowane w XIX wieku
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w przestrzeni ukszta³towanej w 2. po³owie wieku XVIII.

Œwiadomoœæ tradycji dawnej Rzeczypospolitej przetrwa³a

do pocz¹tków XX wieku, a potrzeba ochrony wartoœci hi-

storycznych w przestrzeni miasta zapisanych, sta³a siê

jednym z podstawowych za³o¿eñ gospodarowania mia-

stem w dwudziestoleciu miêdzywojennym. „Warszawa

ma jeszcze bardzo wiele zabytków, bardzo wiele tak uro-

czych i sercu ka¿dego Polaka drogich miejsc i zabytków,

które czasem drobnym zabiegiem, a czasem wiêkszym

wysi³kiem musz¹ byæ ods³oniête i udostêpnione ludnoœci.

Tote¿ w Warszawie, w przeciwieñstwie do innych wielkich

a starych miast œwiata, w których z natury rzeczy zabyt-

ków ubywa, przez d³ugie lata zabytków bêdzie przyby-

waæ” – podkreœla³ Stefan Starzyñski3.

Stolica znowu niepodleg³ej Rzeczypospolitej 

„Przez odzyskanie niepodleg³oœci i ustalenie naczel-

nych w³adz pañstwowych – Prezydenta, Rz¹du, Sejmu,

Senatu, naczelnych w³adz wojskowych i s¹dowych – War-

szawa sta³a siê zarówno centrum ¿ycia politycznego jak
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2.  Kolonia domków
profesorów szkó³
wy¿szych przy ulicy
Górnoœl¹skiej 
i Myœliwieckiej 
– 1929 r.



i oœrodkiem administracji pañstwowej. Jednoczeœnie jed-

nak jest Warszawa g³ównym oœrodkiem ¿ycia umys³owe-

go, naukowego, kulturalnego i spo³ecznego. Tutaj skupi-

³y siê te¿ najwa¿niejsze oœrodki dyspozycji ¿ycia

gospodarczego i finansowego [...]. Zaspokojenie

wszelkich braków i potrzeb stolicy stanowi cel

naszej pracy, stanowi d¹¿enie ca³ej ludno-

œci, realizowane przez samorz¹d sto³ecz-

ny”. Od tego czasu stolica Polski sta³a

siê miejscem intensywnych dzia³añ

regulacyjno-planistycznych na skalê

w dziejach rozwoju przestrzenne-

go miasta nie spotykanej. 

Warszawa w latach 1916-

1945 swoj¹ miejskoœæ kszta³to-

wa³a i rozwija³a na obszarze

zbli¿onym do dawnej gminy

Centrum. Okres ten mia³ dla

rozwoju stolicy znaczenie za-

sadnicze. Z terytorialnie niewiel-

kiego miasta, skupionego miêdzy

osiemnastowiecznymi obwa³owa-

niami, sztucznie zatrzymanego w roz-

woju przestrzennym w ci¹gu wieku

dziewiêtnastego, otoczonego niezurbani-

zowanymi terenami wiejskimi i bardzo s³abo

wykszta³conymi przedmieœciami, powsta³a aglo-

meracja o obszarze czterokrotnie wiêkszym, której

tworz¹ca siê w okresie miêdzywojennym struktura prze-

strzenna zdeterminowa³a dzisiejszy kszta³t. Na rozleg³ych

przedmieœciach, przy³¹czonych w roku 1916 powstawa³y
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3. Schemat rozwoju Warszawy
wed³ug planu zatwierdzonego
w 1931 r.



nowe dzielnice – ¯oliborz, Wola, Ochota, Mokotów, Sa-

ska Kêpa, Grochów, Targówek, Bródno. Rozwija³o siê

wielkomiejskie centrum. W ci¹gu dwudziestu lat stworzo-

no lub wytyczono kierunki wznoszenia miasta, które dziœ

w sposób oczywisty uto¿samiane jest z jego centrum. Mia³

racjê prezydent Starzyñski, wierz¹c w ¿ywotne si³y swoje-

go miasta, którego liczba mieszkañców w przeci¹gu zale-

dwie dwudziestolecia niepodleg³ej Polski wzros³a o pó³

miliona5.

Wspomniane przy³¹czenie do miasta, licz¹cego

wówczas 3273 ha niezurbanizowanych przedmieœæ,

o ³¹cznej powierzchni 8210 ha, stanowi³o wielkie wyzwa-

nie dla w³adz Warszawy i zwi¹zanych z nimi œrodowisk

architektów i urbanistów. Fakt ten w powa¿nym stopniu

zdeterminowa³, pocz¹tkowo wysi³ki grupy Ko³a Architek-

tów przy Stowarzyszeniu Techników Polskich, a nastêpnie

planistów miejskich. Ich celem by³o wytyczanie oraz pro-

jektowanie najbardziej racjonalnych i funkcjonalnych

kierunków rozwoju Warszawy. Szczególnie po odzyskaniu

niepodleg³oœci w 1918 roku starano siê nadrobiæ opóŸ-

nienia cywilizacyjne i uczyniæ miasto w pe³ni europejsk¹

stolic¹. 

Wizje rozwoju Warszawy

Pierwsz¹ nowoczesn¹ koncepcjê urbanistyczn¹ dla

Warszawy zawiera³ Szkic wstêpny planu regulacyjnego

Ko³a Architektów z grudnia 1916 roku, opracowany

pod kierunkiem Tadeusza To³wiñskiego, Antoniego Jawor-

nickiego i Józefa Jankowskiego. Oparty zosta³ na nowo-

czesnych zasadach planowania, wed³ug najlepszych wzo-

rów urbanistyki œwiatowej. Przedstawiona wówczas wizja,

zachowuj¹c zwarte historyczne centrum, wyznacza³a kie-

runki rozwoju, okreœla³a przysz³e funkcje poszczególnych

dzielnic, definiuj¹c rodzaje i strefy po¿¹danej zabudowy

(zwarta, mieszana, otwarta, przemys³owa). W tej pierw-

szej w dziejach Warszawy nowoczesnej koncepcji urbani-

stycznej pojawi³y siê elementy rozwijane nastêpnie w ko-

lejnych planach regulacyjnych i planach zabudowy

okresu miêdzywojennego. Szkic wstêpny Ko³a Architektów

wskazywa³ osie porz¹dkuj¹ce przestrzeñ miasta, przyzna-

j¹c szczególne miejsce dolinie Wis³y i osiom do niej po-

przecznym. Stolica mia³a siê rozwijaæ po obu brzegach

rzeki, o któr¹ oparty by³ projektowany uk³ad komunika-

cyjny z systemem arterii promienistych. Wówczas pojawi³a

siê koncepcja tak zwanych klinów nawietrzaj¹cych – nie-

zabudowanych pasów zieleni, terenów otwartych promie-

niœcie, przenikaj¹cych do centrum miasta. Koncepcja Ko-

³a Architektów, jako wizja rozwoju stolicy, niew¹tpliwie

zdeterminowa³a myœl urbanistyczn¹ zawart¹ w kolejnych

planach. Ich twórcy starali siê w ró¿nym zakresie nada-

waæ tej koncepcji realny i mo¿liwy do realizacji kszta³t.

W du¿ym stopniu uda³o siê to osi¹gn¹æ dopiero w drugiej

po³owie lat trzydziestych. 

Do kolejnych planów urbanistycznych Warszawy na-

le¿a³y:

Plan regulacyjny miasta sto³ecznego Warszawy z ro-

ku 1920, opracowany przez Biuro do spraw Regulacji

i Zabudowania Miasta przy Sekcji IV Regulacji Magistratu

m. st. Warszawy. Pierwszy urzêdowy plan stolicy, w du-

¿ym stopniu oparty na Szkicu wstêpnym planu regulacyj-

nego Ko³a Architektów. Stanowi³ jego bardziej realn¹

wersjê.
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Plan regulacyjny miasta sto³ecznego Warszawy

z lat 1922-1923 – dzie³o Komisji do spraw Regulacji

i Zabudowania Miasta Sekcji IV Regulacji Wydzia³u Bu-

downictwa Magistratu. Zaakceptowany przez Radê Miej-

sk¹ i przez Ministerstwo Robót Publicznych, do roku 1926

stanowi³ podstawê polityki przestrzennej miasta

i przy sporz¹dzaniu planów szczegó³owych. Istotn¹ no-

woœci¹ by³o pojawienie siê szkicu zró¿nicowanych we-

d³ug wysokoœci stref zabudowy.

Plan regulacyjny miasta sto³ecznego Warszawy z ro-

ku 1926. Opracowany w Dziale Regulacji i Pomiarów

Wydzia³u VII Technicznego Magistratu m. st. Warszawy,

prezentowa³ znacznie pog³êbion¹ i rozbudowan¹ wersjê

obu wczeœniejszych planów. Choæ uchwalony w 1927

przez Magistrat, nie sta³ siê podstaw¹ polityki przestrzen-

nej; oceniany by³ jako bardzo trudny i nierealistyczny.

Spoœród wszystkich planów urbanistycznych okresu miê-

dzywojennego w³aœnie w tym w najwiêkszym stopniu za-

prezentowano wizjê i koncepcje rozwoju za³o¿eñ wielko-

miejskich na prawym brzegu Wis³y. Wejœcie w ¿ycie

Rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 16 II 1928

o prawie budowlanym i zabudowie osiedli („Dziennik

Ustaw” nr 23, poz. 202) stworzy³o jednak potrzebê opra-

cowania nowego planu.

Ogólny plan zabudowania miasta Warszawy

z lat 1928-1929, zatwierdzony w roku 1931 przez Mini-

sterstwo Robót Publicznych, by³ jedynym w pe³ni zatwier-

dzonym planem w okresie miêdzywojennym i jako taki

sta³ siê podstaw¹ sto³ecznego prawa lokalnego. Od na-

zwiska kierownika zespo³u opracowuj¹cego nazywano

go planem Ró¿añskiego. W sposób twórczy rozwiniêto

w nim najcelniejsze elementy koncepcji Ko³a Architektów.

Zaprezentowano wizjê funkcjonaln¹ rozwoju, znacznie

uproszczon¹ w porównaniu z planem poprzednim. Auto-

rzy tego dokumentu w powa¿nym stopniu wytyczyli kie-

runki realizowanej w latach trzydziestych rozbudowy

i przebudowy miasta. Plan tworzy³y dwie g³ówne plansze.

Pierwsza przedstawia³a podstawowy uk³ad komunikacyj-

ny: arterie, regulacje ulic istniej¹cych, ulice projektowa-

ne, po¿¹dane przebicia, funkcjonalne dyspozycje dla

ró¿nych czêœci miasta itp. Druga prezentowa³a plan stre-

fowy, wyró¿niaj¹cy dziesiêæ stref zabudowy od dwóch

do szeœciu kondygnacji i wskazuj¹cy po¿¹dan¹ gêstoœæ

zabudowy. Plan ten stanowi³ czo³owe osi¹gniêcie war-

szawskiej myœli urbanistycznej. W koñcu lat trzydziestych

doczeka³ siê zaktualizowanej i rozwiniêtej wersji.

Ogólny plan zabudowania miasta sto³ecznego War-

szawy z 1938 roku opracowywany zosta³ w Sekcji Plano-

wania Wydzia³u Planowania Miasta. Dostosowywa³ wyma-

gania planu z lat 1928-1929 do potrzeb intensywnie

i ¿ywio³owo rozwijaj¹cej siê stolicy koñca lat trzydziestych.

Uchwalony przez Kolegium Tymczasowe Zarz¹du Miejskie-

go, stanowi³ podstawê przy sporz¹dzaniu planów szczegó-

³owych. W okresie okupacji powsta³y jego wersje studial-

ne, znacznie bardziej rozbudowane w szczegó³ach.

Miasto w regionie – Warszawa Funkcjonalna

Od pocz¹tku lat trzydziestych problematyka rozwoju

przestrzennego, przynajmniej w skali planu ogólnego,

w coraz wiêkszym stopniu uwzglêdnia³a powi¹zanie mia-

sta z regionem. Równolegle z planowaniem miejskim

rozwijane by³o planowanie regionalne. Z czasem zwi¹-
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zek planu miejskiego z planem rozwoju ca³ej aglomera-

cji sta³ siê zasad¹. G³ówny kierunek myœlenia o mieœcie

w tej skali wyra¿a³o, nowatorskie jak na owe czasy, opra-

cowanie teoretyczne architektów Jana Chmielewskiego

i Szymona Syrkusa Warszawa funkcjonalna. Przyczynek

do urbanizacji regionu warszawskiego. Wychodz¹c

od rozwa¿añ o miejscu Warszawy w skali europejskiej

na skrzy¿owaniu szlaku Ba³tyk – Morze Czarne i komuni-

kacji transkontynentalnej, poprzez warunki fizjograficzne

okolic i analizê sieci osadniczej, wyznaczono g³ówne

strefy funkcjonalne rozwoju aglomeracji. Pola skrzy¿owa-

nia pasm infrastruktury by³y wskazane dla „szczególnego

zainteresowania projektodawców; wymaga³y one „opieki

urbanistycznej” i „harmonogramu rozwoju”. 

„Wci¹gaj¹c je w orbitê wp³ywu W[arszawy] Max-

[ymalnej], zapewniamy oœrodkom tym logiczny rozwój

i uzasadniamy ich racjê bytu przez przydzia³ dla ka¿dego

z nich funkcji, które na mocy wszechstronnej analizy sytu-

acji, potrzeb i mo¿liwoœci wyznaczy im planowa gospo-

darka”6, Przygotowywane w Wydziale Planowania Mia-

sta, pod koniec lat trzydziestych, warianty Planu

ogólnego zabudowania Warszawy uwzglêdnia³y te za³o-

¿enia.

Miastem rz¹dzi prawo i ekonomia

Trzeba podkreœliæ, ¿e gdy powstawa³a i rozwija³a siê

warszawska myœl urbanistyczna w ramach oficjalnych

struktur miejskich, miastem rz¹dzi³y prawo i ekonomia.

W tworzeniu prawa okreœlaj¹cego podstawy planowania

przestrzennego mieli te¿ swój znacz¹cy udzia³ sto³eczni

urzêdnicy i planiœci. Efektem ich starañ sta³o siê miêdzy

innymi opracowanie i wydanie wspomnianego ju¿ rozpo-
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rz¹dzenia Prezydenta RP z 16 II 1928 r. oraz zbudowanie

wyj¹tkowej struktury instytucjonalno-organizacyjnej pla-

nowania miejskiego. W okresie miêdzywojennym plano-

wanie przestrzenne by³o istotn¹ czêœci¹ dzia³alnoœci

w³adz stolicy. Po 1935 roku oœrodkiem polityki urbaniza-

cyjnej Warszawy sta³ siê Wydzia³ Planowania Miasta.

Utworzony z inicjatywy prezydenta Stefana Starzyñskiego

i kierowany przez Stanis³awa Ró¿añskiego, sta³ siê naj-

wiêksz¹ instytucj¹ planowania miejskiego w Polsce. Po-

wsta³ z dzia³aj¹cego wczeœniej we w³adzach miejskich

i zasadniczo zreorganizowanego Dzia³u Regulacji i Po-

miarów Wydzia³u Technicznego. Przypomnijmy, ¿e

pod koniec lat trzydziestych w stolicy Polski w³adzê komu-

naln¹ sprawowa³ Tymczasowy Zarz¹d Miejski m. st. War-

szawy. Zosta³ on powo³any i dzia³a³ na podstawie rozpo-

rz¹dzenia Prezydenta RP z 24 IX 1934 r. o tymczasowych

organach ustrojowych gminy m. st. Warszawy i ustaw

z 30 III 1936 oraz z 22 VI 1937 r. o przed³u¿eniu okresu

urzêdowania tymczasowych organów ustrojowych gminy

sto³ecznej Warszawy7. Zarz¹dem Miejskich kierowa³

od lipca 1934 roku Stefan Starzyñski. W powojennych

wspomnieniach Stanis³awa Ró¿añskiego8, twórcy i dyrek-

tora Wydzia³u Planowania Miasta, prezydent Starzyñski

„by³ niew¹tpliwie najlepszym prezydentem m. st. Warsza-

wy w okresie miêdzywojennym, zasta³ przy objêciu stano-

wiska miasto zad³u¿one, dokona³ wielu wielkich inwesty-

cji miejskich, zmniejszaj¹c równoczeœnie zad³u¿enie”.

Nowy prezydent miasta „cz³owiek wielkiej energii i nie-

zwyk³ej pracowitoœci, zacz¹³ z pocz¹tku zapoznawaæ siê

z miastem, jego potrzebami i mo¿liwoœciami i szybko
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zrozumia³ rolê planów urbanistycznych w gospodarce

miejskiej”9. Starzyñski zreorganizowa³ ówczesny Dzia³ Re-

gulacji i Pomiarów i powierzy³ dotychczasowemu jego

kierownikowi, Stanis³awowi Ró¿añskiemu, misjê utworze-

nia nowej jakoœciowo instytucji planistycznej w obrêbie

w³adz miejskich. Sta³ siê ni¹ powo³any do ¿ycia w ro-

ku 1935 Wydzia³ Planowania Miasta. 

Centrum steruj¹ce rozwojem miasta 

Zanim jeszcze dosz³o do powstania Wydzia³u, Stani-

s³aw Ró¿añski, jego faktyczny twórca i pomys³odawca,

wyst¹pi³ z koncepcj¹ utworzenia – jak to

sam nazywa³

– centralnego

oœrodka polity-

ki gospodar-

czej miasta.

Przedstawiaj¹c najpilniejsze zadania, jakie maj¹ do wy-

konania w³adze Warszawy w zakresie uporz¹dkowania

przestrzennego miasta, Ró¿añski zwraca³ szczególn¹

uwagê na to, ¿e „powinniœmy siê nastawiæ na realne go-

spodarcze myœlenie i dzia³anie”. Jest to wa¿ne dlatego,

¿e „stolica wymaga jednolitego programu urz¹dzenia
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inwestycji, obowi¹zuj¹cego wszystkie przedsiêbiorstwa

i urzêdy (tramwaje, bruki, kanalizacja, wodoci¹g, gaz,

elektrycznoœæ, parki, budynki u¿ytecznoœci publicznej itp.

Pozwalaj¹c np. budowaæ równoczeœnie na wszystkich te-

renach budowlanych, nie bêdziemy w stanie odpowied-

nio urz¹dziæ naraz tych wszystkich terenów)”. We wspo-

mnianym tekœcie Ró¿añski proponowa³ powo³anie

do ¿ycia w strukturach w³adz miasta, jak to okreœla³

– specjalnego wydzia³u ekonomiczno-regulacyjnego.

W jego ramach mia³by funkcjonowaæ dzia³ gospodar-

czy, „gdzie studiowano by i uk³adano zarówno na bli¿-

sz¹, jak i na dalsz¹ przysz³oœæ wytyczne miejskiej polityki

gospodarczej (terenowej, finansowej, inwestycyjnej, ko-

munikacyjnej itp.”). Jego g³ównym zadaniem – wed³ug

Ró¿añskiego – powinno byæ koordynowanie, opiniowa-

nie i kontrolowanie wszystkich miejskich przedsiêbiorstw

i urzêdów w zakresie gospodarki przestrzennej. Obok

niego powinien funkcjonowaæ dzia³ planistyczny (regula-

cji miasta), który „uk³ada³by programy rozbudowy

i przebudowy miasta, licz¹c siê nie tylko przy projekto-

waniu, lecz tak¿e i przy zatwierdzaniu zamierzeñ prywat-

nych z mo¿liwoœciami miasta”. W jego pracy powinna

byæ widoczna „nie tylko œmia³a i twórcza inicjatywa, lecz

tak¿e powinien on koncentrowaæ i na czas harmonizo-

waæ zamierzenia pañstwowe i samorz¹dowe”. Nato-

miast „dzia³ trzeci obejmowa³by pomiary miasta, ewi-

dencjê nieruchomoœci prywatnych i publicznych oraz

urz¹dzeñ miejskich, sprawy hipoteczne itp.”10. Zdaniem

Stanis³awa Ró¿añskiego, wszystkie wa¿niejsze dzia³ania

w mieœcie w zakresie gospodarki przestrzennej powinny

byæ uzgadniane z tak¹ instytucj¹ planowania miejskie-

go. „Dopiero wtedy rozwój miasta moglibyœmy pchn¹æ

na realne tory”. Powo³anie do ¿ycia takiego wydzia³u

ekonomiczno-planistycznego, w przekonaniu Ró¿añ-

skiego, pomog³oby zrealizowaæ najpilniejsze potrzeby

Warszawy. 

Przypomnijmy, ¿e w roku 1935 ten urbanista i planista

miejski zalicza³ do nich: „ustalenie programów stopniowe-

go rozwoju miasta; ustalenie i realizowanie aktywnej poli-

tyki terenowej; poprawê sieci komunikacyjnej w centrum

stolicy (a zw³aszcza budowê arterii N-S); uporz¹dkowanie
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brzegów Wis³y; ustalenie programu rozmieszczenia i roz-

budowy budynków pañstwowych i miejskich; po³¹czenie

¯oliborza z centrum”. Natomiast w regionie Warszawy

najwa¿niejszymi problemami do rozwi¹zania – wed³ug

Ró¿añskiego – by³y: „potrzeba uporz¹dkowania problemu

parcelacji budowlanej i urz¹dzenia terenów budowlanych

w osiedlach; rozbudowa, wzglêdnie zabezpieczenie tere-

nów pod g³ówne arterie drogowe i drogi wodne o znacze-

niu pañstwowym; wykupienie lub ochrona resztek la-

sów”11. Realizacj¹ wielu tych zamierzeñ zajmowa³ siê

w latach 1936-1939 wspomniany wy¿ej Wydzia³ Planowa-

nia Miasta zatrudniaj¹cy ponad 400 osób, w tym oko-

³o 140 specjalistów – architektów, urbanistów, geodetów,

specjalistów ró¿nych dziedzin (na przyk³ad in¿yniera dro-

gowego, ekonomistê, prawnika itp.). Powsta³a w ten spo-

sób najwiêksza w Polsce miêdzywojennej organizacja pla-

nowania miejskiego. Wydzia³ Planowania Miasta sk³ada³

siê z czterech sekcji: Ogólnej, Pomiarów, Planowania i Re-

alizacji Planów.

Cele i zadania Wydzia³u Planowania Miasta 

Sekcja Ogólna pe³ni³a funkcje administracyjno-

organizacyjne. Realizowa³y je cztery referaty: ogólny,

personalny, bud¿etowy i gospodarczy. Sekcja Pomiarów
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powo³ana by³a do wykonywania systematycznych pomia-

rów ca³ego miasta, wykorzystuj¹c do tych celów sieæ

triangulacyjn¹ i poligonow¹, opracowan¹ przez Edwar-

da Warcha³owskiego w latach 1925-1929. Zadania sek-

cji realizowa³o piêæ oddzia³ów. Najliczniejszy by³ Oddzia³

Pomiarów Bie¿¹cych. Zatrudnionych w nim by³o oko³o

stu in¿ynierów mierniczych. Do zadañ oddzia³u nale¿a³o

wykonywanie pomiarów tras ulic istniej¹cych i projekto-

wanych w zwi¹zku z ich regulacj¹ i przebudow¹, ustala-

nie w terenie i stabilizacja osi ulic podlegaj¹cych regula-

cji i ulic projektowanych, wyznaczanie i oznaczanie

w terenie linii regulacyjnych i linii zabudowy. Pracownicy

oddzia³u zajmowali siê ponadto konserwacj¹ sieci sta-

³ych punktów wyznaczaj¹cych po³o¿enie linii regulacyj-

nych. Oddzia³ Pomiarów Podstawowych zajmowa³ siê

wykonywaniem szczegó³owych pomiarów Warszawy

i opracowywaniem na ich podstawie planów sytuacyj-

nych i sytuacyjno-wysokoœciowych dla poszczególnych

dzielnic miasta. Podstawowymi planami opracowanymi

przez ten oddzia³ by³y sk³adaj¹cy siê z 6 sekcji Plan mia-

sta Sto³ecznego Warszawy i okolic12 oraz z³o¿ony z 51

sekcji (obszar kartografowany 56 sekcji) Plan miasta Sto-

³ecznego Warszawy 1: 250013. Kolejny Oddzia³ Aktuali-

zacji Planów odpowiedzialny by³ za konserwacjê sieci

punktów triangulacyjnych i poligonowych oraz, w miarê

potrzeby, gdy uzasadnione to by³o rozwojem miasta,

za zagêszczanie tej sieci. Do obowi¹zków pracowników

tego oddzia³u nale¿a³a równie¿ aktualizacja planów sy-

tuacyjnych i sytuacyjno-wysokoœciowych. Sporz¹dzaniem

tych planów, wykorzystywanych jako podk³ady do opra-

cowywania planów zagospodarowania przestrzennego

(plany zabudowania), planów sytuacyjnych ulic i placów

w zwi¹zku z ich regulacj¹ i urz¹dzaniem zajmowa³ siê

Oddzia³ kartograficzny. Tam te¿ za³atwiano podania

o wykonanie odrysów z planu miasta, sporz¹dzano re-

produkcje planów w skalach 1: 2500 i 1: 10 000

i 1: 20 000. Oddzia³ prowadzi³ tak¿e archiwum planów

i dokumentów mierniczych dostêpnych, zarówno dla pra-

cowników Wydzia³u Planowania Miasta, jak i dla osób

zainteresowanych z zewn¹trz. W ramach Sekcji Pomia-

rów funkcjonowa³ równie¿ Oddzia³ Terenów Miejskich,

zajmuj¹cy siê ustalaniem granic, pomiarów oraz sporz¹-

dzaniem planów sytuacyjnych nieruchomoœci miejskich

i fundacyjnych (regulacja hipotek, inwentaryzacja), grun-

tów pañstwowych przejmowanych przez Gminê War-

szawsk¹ na cele rozbudowy miasta, a tak¿e nieruchomo-

œci prywatnych przeznaczonych w planie zabudowania

pod urz¹dzenia u¿ytecznoœci publicznej.

Podstawow¹ dzia³alnoœæ planistyczn¹ w ramach Wy-

dzia³u Planowania Miasta prowadzi³a Sekcja Planowa-

nia. W jej komórkach organizacyjnych (oddzia³y i refera-

ty) zatrudnionych by³o wielu urbanistów i architektów.

Praca tego zespo³u œciœle zwi¹zana by³a z realizacj¹ wy-

magañ prawa budowlanego, zawartego w rozporz¹dze-

niu Prezydenta RP z 16 II 1928 r. o prawie budowlanym

i zabudowaniu osiedli14. 

Zagadnienia planistyczne w skali ca³ej Warszawy by³y

przedmiotem zainteresowania pracowników Oddzia³u

Planu Ogólnego (Sekcji Planowania). Jego zadaniem by-

³o przede wszystkim prowadzenie prac zwi¹zanych

z opracowywaniem uzupe³nieñ do jedynego prawomoc-

nego Planu ogólnego zabudowania miasta Warszawy, za-
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twierdzonego w roku 1931 przez Ministerstwo Robót Pu-

blicznych15. Pracownicy oddzia³u starali siê okreœlaæ naj-

w³aœciwsze ramy rozwoju przestrzennego Warszawy,

opracowywali wytyczne dla planów szczegó³owych zabu-

dowania. W komórce tej opracowywano za³o¿enia pro-

gramu i nowego planu ogólnego zabudowania na okres

nastêpnych 10 – 15 lat16. Celem wysi³ków urbanistów Od-

dzia³u Planu Ogólnego by³o okreœlanie racjonalnych za-

sad rozwoju Warszawy. W zwi¹zku z tym zbierano, bada-

no i opracowywano materia³y dotycz¹ce rozwoju,

regulacji i zabudowy miasta. W ramach swoich obowi¹z-

ków pracownicy oddzia³u prowadzili badania naukowe,

opracowywali i publikowali studia na temat zasadniczych

za³o¿eñ architektoniczno-urbanistycznych Warszawy jako

stolicy pañstwa, opracowywali za³o¿enia konkursów ar-

chitektonicznych, publikowali prace popularyzuj¹ce ró¿ne

zagadnienia urbanistyczne. W kwietniu 1938 roku zakoñ-

czono opracowywaæ uaktualnion¹ wersjê obowi¹zuj¹ce-

go planu ogólnego. Szykowano siê do przedstawienia jej

w³adzom miejskim i wszczêto procedurê zatwierdzania17.

Koncepcja nowego planu ogólnego Warszawy przygoto-

wana w Oddziale Planu Ogólnego opiera³a siê na za³o-

¿eniu g³ównego centrum sto³ecznego w granicach Oœ Sa-

ska – Nowy Œwiat – Al. Pi³sudskiego – Towarowa (tereny

miejskie o wymiarach 3 km x 2,5 km). Centrum miasta

postulowano oprzeæ o dwie dzielnice – handlowo-miesz-

kaniow¹ na pó³nocy i przemys³owo-mieszkaniow¹ na za-

chodzie. W planie strefowym zak³adano strefê zabudo-

wy 4-6 kondygnacji, przy gêstoœci zaludnienia 700

mieszkañców na 1 ha, strefê 3 kondygnacyjnej zabudowy

o gêstoœci zaludnienia 450-200 mieszkañców na 1 ha

i strefê zabudowy 2-kondygnacyjnej o 150 mieszkañcach

na 1 ha. Pó³nocna dzielnica centrum Warszawy mia³a po-

siadaæ oœrodek us³ugowy zlokalizowany przy zbiegu alei

Niepodleg³oœci i Mickiewicza, a dzielnica po³udniowa

– u zbiegu alei Niepodleg³oœci i ulicy Pu³awskiej. Nawi¹-

zaniem do planu, zatwierdzonego w 1931 roku, by³a

koncepcja oœmiu klinów (tereny zielone i niezabudowane)

o szerokoœci 0,5 km i czternastu drenów zieleni miejskiej

o szerokoœci minimum 100 m, wchodz¹cych mo¿liwie

najg³êbiej do centrum Warszawy18.

Œciœle z Oddzia³em Planu Ogólnego wspó³pracowa³

Oddzia³ Planów Szczegó³owych, do którego zasadniczych

zadañ nale¿a³o opracowywanie, zgodnie ze wskazaniami

planu ogólnego i na podstawie szczegó³owych studiów do-

tycz¹cych stanu istniej¹cego, planów szczegó³owych dla

poszczególnych czêœci i dzielnic miasta. Opracowywanie

planów szczegó³owych nastêpowa³o œciœle wed³ug wskazañ

rozporz¹dzenia Prezydenta RP o prawie budowlanym i za-

budowaniu osiedli. Oddzia³ Planów Szczegó³owych pu-

blicznie zawiadamia³ o przyst¹pieniu do opracowywania

planu dla danego fragmentu miasta, informuj¹c jednocze-

œnie o terminie wy³o¿enia do wgl¹du projektu planu zabu-

dowania i sk³adania wniosków przez osoby zainteresowa-

ne. Pracownicy przyjmowali sk³adane wnioski i udzielali

wyjaœnieñ i informacji wszystkim osobom zainteresowa-

nym, rozpatrywali zg³oszone wnioski do projektu planu

i opracowywali wersjê planu przedstawian¹ nastêpnie od-

powiednim organom gminy. W informatorze z 1939 roku

czytamy zamieszczon¹ tam reklamê us³ug tej komórki Wy-

dzia³u Planowania Miasta, zgodnie z któr¹ „Oddzia³ Pla-

nów Szczegó³owych podaje do publicznej wiadomoœci
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przez og³oszenie w dziennikach o przyst¹pieniu do sporz¹-

dzania planu zabudowania oraz o terminach wy³o¿enia

do wgl¹du i sk³adania wniosków przez zainteresowanych

dotycz¹cych proj. planu zabudowania; w przewidzianych

og³oszeniami terminach udziela przegl¹daj¹cym plany za-

budowania wszystkich potrzebnych informacji i wyjaœnieñ;

rozpatruje zg³oszone do planów zabudowania wnioski;

przygotowuje plany zabudowania do uchwalenia przez or-

gany stanowi¹ce gminy; podaje do publicznej wiadomoœci

przez og³oszenia w dziennikach 

o uchwaleniu planów, terminach

wy³o¿enia ich do wgl¹du i termi-

nach, w których mo¿na sk³adaæ za-

rzuty przeciw uchwalonym planom

zabudowania; w przewidzianych

og³oszeniami terminach udziela

zainteresowanym potrzebnych 

informacji i wyjaœnieñ dotycz¹cych

wy³o¿onych planów zabudowania;

przygotowuje do rozpatrzenia

przez organa stanowi¹ce gminy,

z³o¿one przeciw planom zabudo-

wania zarzuty”19.

Wa¿nym zadaniem Oddzia³u

Planów Szczegó³owych by³o przy-

gotowanie uchwalonych planów

do zatwierdzenia przez Minister-

stwo Spraw Wewnêtrznych, które

przejê³o tê kompetencjê po zlikwi-

dowanym Ministerstwie Robót Pu-

blicznych, a po uzyskaniu takiego

zatwierdzenia – nadzór nad jego realizacj¹. Ju¿ po upra-

womocnieniu siê zatwierdzonego planu szczegó³owego

zabudowania, pracownicy Oddzia³u zawiadamiali

imiennie zainteresowanych o wyniku rozpatrzenia przez

MSW zarzutów, zg³oszonych przeciw planowi na etapie

zatwierdzania. Decyzja ministerialna w sprawie zarzutu

traktowana by³a jako ostateczna decyzja administracyj-

na, nie podlegaj¹ca zaskar¿eniu. Do zakresu zadañ Od-

dzia³u nale¿a³o tak¿e wydawanie opinii we wszystkich
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sprawach dotycz¹cych przeznaczenia terenów i istniej¹-

cej zabudowy, dla których brak by³o opracowanych 

planów.

W ramach Oddzia³u Planów Szczegó³owych dzia³a³y

mniejsze komórki organizacyjne, takie jak na przyk³ad

Referat Zabytków, czy Referat Gabarytów. Sprawy po-

szczególnych dzielnic za³atwia³y pracownie dzielnicowe

Œródmieœcia, Pragi, Woli i Mokotowa. Stanis³aw Ró¿añski

do najwa¿niejszych planów szczegó³owych, powsta³ych

w Sekcji Planowania Wydzia³u, zalicza³ „projekt przebicia

ulicy Bonifraterskiej, przebicie ulicy Marsza³kowskiej

przez Ogród Saski, Bulwary nad Wis³¹, trasa N-S na Pra-

dze, arterie wypadowe (N-S na po³udnie od Koszykowej,

ul. Grochowska, Wolska, Pu³awska, Waszyngtona i Wa³

Miedzeszyñski), wielki Park Sportowy na Siekierkach,

opracowany przy wspó³udziale wybitnych sportowców;

park na Moczydle, Kêpa Potocka, Skarpa Warszawska

z alej¹ Na Skarpie i wiele innych”20. 

W ramach Sekcji Planowania dzia³a³ tak¿e Oddzia³

Planów Specjalnych, którego pracownicy zajmowali siê

szczególnie istotnymi zagadnieniami urbanistycznymi

(skomplikowanymi, o specjalnym znaczeniu dla miasta),

przygotowuj¹c odpowiednie projekty. Sporz¹dzano je we

w³asnym zakresie, otrzymywano od prywatnych biur

(pracowni) urbanistycznych, powsta³ych w wyniku og³o-

szonych konkursów. Przy sekcji dzia³a³ równie¿ specjalny

Referat Informacyjny, którego zadaniem by³o dokumen-

towanie wszystkich prac prowadzonych w ramach Sekcji

Planowania, udzielanie informacji na temat prac plani-

stycznych wszystkich oddzia³ów oraz zbieranie materia-

³ów dla prasy, wydawnictw, filmu itp.

Obok Sekcji Planowania istotn¹ rolê w pracach Wy-

dzia³u Planowania Miasta odgrywa³a Sekcja Realizacji

Planów. Dzieli³a siê ona na cztery oddzia³y: Regulacyjno-

-Budowlany, Nieruchomoœci Prywatnych, Urz¹dzeñ Pod-

ziemnych, Geodezyjny. 

Oddzia³ Regulacyjno-Budowlany za³atwia³ wszelkie

sprawy formalno-urzêdowe zwi¹zane z projektami bu-

dowlanymi i parcelacyjnymi, ze scalaniem i przekszta³ca-

niem dzia³ek budowlanych. Odpowiada³ za zgodnoœæ

powy¿szych czynnoœci z zatwierdzonymi planami zabu-

dowania i przepisami prawa. Pracownicy oddzia³u udzie-

lali ponadto wyjaœnieñ zainteresowanym na temat pla-

nowanej zabudowy, mo¿liwoœci parcelacji, scalania

i przekszta³cania dzia³ek. 

Oddzia³ Nieruchomoœci Prywatnych zatwierdza³ pla-

ny parcelacyjne i poœwiadcza³ plany sytuacyjne. Do jego

zadañ nale¿a³o równie¿ zobowi¹zywanie w³aœcicieli par-

celowanych dzia³ek, o powierzchni co najmniej 1 hektara

do urz¹dzenia na ich koszt ulic, placów, skwerów i par-

ków. Pracownicy Oddzia³u Nieruchomoœci Prywatnych

kontrolowali i zatwierdzali plany sporz¹dzane przez pry-

watnych mierniczych, wkreœlali nowe nieruchomoœci

do planu miasta, oznaczali nieruchomoœci numerami hi-

potecznymi (wydawali zaœwiadczenia dla Wydzia³u Hipo-

tecznego) i policyjnymi. Oddzia³ prowadzi³ rejestr nume-

rów hipotecznych i policyjnych, ewidencjê planów

hipotecznych i granic w³asnoœci na terenie miasta.

Systematyzowaniem i rozplanowaniem na terenie

miasta (ulice, place) wszystkich urz¹dzeñ podziemnych

zajmowa³ siê z kolei Oddzia³ Urz¹dzeñ Podziemnych.

Natomiast Oddzia³ Geodezyjny dokonywa³ geodezyj-
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nych obliczeñ planów zabudowy miasta w celu dok³ad-

nego oznaczenia w terenie pomiarów. Pracownicy od-

dzia³u nanosili na plany sytuacyjne trasy ulic, a na plany

poszczególnych nieruchomoœci linie regulacyjne i zabu-

dowania; przygotowywali i dostarczali mierniczym przy-

siêg³ym materia³y geodezyjne potrzebne do sporz¹dza-

nia planów poszczególnych nieruchomoœci. Tu

przygotowywano równie¿ materia³y geodezyjne dla bie-

¿¹cych spraw za³atwianych w terenie przez Wydzia³ Pla-

nowania Miasta oraz prowadzono ogóln¹ ewidencjê da-

nych geodezyjnych.

Wydzia³ Planowania Miasta Zarz¹du Miejskiego

Warszawy, jako pionierska instytucja w zakresie plano-

wania rozwoju przestrzennego w skali kraju, wypracowa³

w³asne, oryginalne formy pracy. Ró¿añski po wojnie

wspomina³, ¿e „zaanga¿owanie takiej liczby nowych lu-

dzi wymaga³o okresu zgrania. W tym celu urbaniœci zbie-

rali siê systematycznie dwa-trzy razy na miesi¹c w celach

szkoleniowych, omawiano wa¿ne doœwiadczenia urbani-

styki œwiatowej oraz wa¿niejsze projekty bie¿¹ce, zapo-

znaj¹c z nimi wszystkich pracowników. By³a to szko³a

urbanistyczna, gdzie ka¿dy móg³ swobodnie wszystko

krytykowaæ”21. Podobne zebrania organizowali in¿yniero-

wie miernictwa, geodeci zatrudnieni w Wydziale. Ich do-

œwiadczenia z tego okresu stanowi¹ równie¿ trwa³y doro-

bek polskiej geodezji.

Co osi¹gniêto!

Wydzia³ Planowania Miasta w ci¹gu trzech i pó³ roku

swojej dzia³alnoœci odegra³ ogromn¹ rolê w zakresie roz-

woju przestrzennego Warszawy. Stanowi³ wspania³e uko-

ronowanie oryginalnej polskiej myœli urbanistycznej, za-

pocz¹tkowanej w latach 1915-1916 pracami Ko³a Archi-

tektów nad Szkicem wstêpnym planu regulacyjnego m. st.

Warszawy. Projekt Planu Ogólnego Warszawy, opraco-

wywany w latach 1938-1939 w Wydziale, prezentowa³

wizjê nowoczesnej, funkcjonalnej metropolii europejskiej,

której pewne elementy do dziœ zachowa³y zadziwiaj¹c¹

aktualnoœæ. Prace zespo³u planistów i urbanistów war-

szawskich w koñcu lat trzydziestych mia³y równie¿ swój

wymiar praktyczny. Jak podkreœla³ Ró¿añski, w tym okre-

sie Warszawa prze¿ywa³a wielk¹ koniunkturê budowla-

n¹. „Kubatura budynków ukoñczonych ros³a z roku

na rok (w 1934 – 876 620 m., a w roku 1938

– 3 337 678)”22. Do celów parcelacyjnych, hipotecznych

i scaleniowych w ci¹gu 3,5 lat opracowano plany pomia-

rowe dla 4500 ha w skali 1: 1000 i 1: 2500 (w la-

tach 1918-1934 dla obszaru zaledwie 885 ha). Wielkim

osi¹gniêciem pracowników Wydzia³u by³o tak¿e opraco-

wanie dziesi¹tków planów szczegó³owych dla ró¿nych

fragmentów Warszawy, obejmuj¹cych oko³o 6500 ha

(prawie po³owa wszystkich terenów miejskich). Plany te

wytyczy³y podstawy zabudowy i porz¹dkowania prze-

strzennego Warszawy w koñcu lat trzydziestych. Do dnia

dzisiejszego mo¿emy obserwowaæ efekty dzia³alnoœci

urbanizacyjnej Wydzia³u Planowania Miasta. Wystarczy

przyjrzeæ siê ulicom Grochowa (na przyk³ad ulica Gro-

chowska, aleja Waszyngtona), Saskiej Kêpy, niektórych

czêœci Œródmieœcia, ¯oliborza, Ochoty, Mokotowa. 

Mimo ogromnych zniszczeñ wojennych i powojen-

nej przebudowy Warszawy, zachowa³o siê zadziwiaj¹co

wiele przyk³adów, zarówno w skali architektonicznej, jak
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i urbanistycznej, dzia³alnoœci tamtego okresu. O jakoœci

myœlenia i atrakcyjnoœci wizji urbanistycznych okresu

miêdzywojennego, w tym przede wszystkim œrodowiska

Wydzia³u Planowania Miasta, mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e

najciekawsze powojenne realizacje urbanistyczne

w Warszawie przewidziane by³y w planach ogólnych

sprzed 1939 roku. Dotyczy to na przyk³ad Trasy W-Z

(co do idei), Trasy N-S (aleje Niepodleg³oœci i Jana Paw-

³a II), Trasy £azienkowskiej, Wis³ostrady, Trasy Toruñskiej

czy tras Siekierkowskiej i Œwiêtokrzyskiej. Podobne przy-

k³ady mo¿na mno¿yæ. W przestrzeni miejskiej Warsza-

wy efekty dzia³alnoœci urbanistycznej pracowników 

Wydzia³u Planowania Miasta zosta³y zapisane na trwa³e.

Niestety rzadko jest to dostrzegane...

Nieprzemijaj¹ce wartoœci warszawskiej myœli

i dzia³alnoœci urbanistycznej okresu miêdzy-

wojennego 

Wymieñmy najistotniejsze, aktualne do dziœ, ele-

menty sto³ecznej myœli urbanistycznej rozwijanej po

roku 1916, a wyra¿anej w kolejnych planach ogólnych

rozwoju przestrzennego:

• plany miasta funkcjonalnie i gospodarczo œciœle

zwi¹zano z regionem (Warszawa funkcjonalna).

Mia³o to odbicie, zarówno w strukturze funkcjonal-

nej, jak i w systemie powi¹zañ komunikacyjnych

oraz w uk³adzie terenów otwartych; 

• zachowano i chroniono zabytkowe uk³ady urbani-

styczne. Historycznie ukszta³towan¹ przestrzeñ

miasta starano siê rozumieæ i porz¹dkowaæ; 

• Wis³a stanowi³a oœ przestrzenn¹ miasta; 

• zagospodarowywana i uporz¹dkowana dolina rze-

ki, wraz ze skarp¹ wiœlan¹, stanowiæ mia³y najwa¿-

niejszy element krystalizuj¹cy strukturê miasta;

g³ówny element struktury miasta – centrum – mia³

rozwijaæ siê (zgodnie z za³o¿eniem podstawowym,

12. Ruiny gmachu szko³y
im. Królowej Jadwigi 
u wylotu Alej Ujazdowskich
na plac Trzech Krzy¿y



¿e Wis³a jest osi¹ miasta)

na obu brzegach rzeki.

Z za³o¿enia te¿ kon-

centrowano han-

del i us³ugi

o znacze-

niu

miejskim i sto³ecznym oraz urzêdy cen-

tralne. Zwarta i intensywnie zabudo-

wana przestrzeñ mia³a domino-

waæ w skali miasta. Tylko tu

przewidywano w pla-

nach strefowych za-

budowê szeœcio-

i wiêcej kon-
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dygnacyjn¹. Dziêki temu czytelna delimitacja cen-

trum w skali miasta, stanowi³a jej znak. Tu przecie¿

mia³y siê mieœciæ najwa¿niejsze instytucje w skali

miasta i kraju. Dawa³o to tak¿e zwarte t³o dla naj-

wa¿niejszych elementów w panoramie miasta. 

• Œródmiejska dzielnica mieszana stanowi³a strefê

przejœciow¹, która otacza³a œcis³e centrum miasta.

By³y to równoczeœnie tereny rozwojowe dla funkcji

centralnych. Planiœci szukali odpowiednich dla tej

czêœci Warszawy funkcji, kszta³tu i wyrazu prze-

strzennego; 

• podstaw¹ struktury Œródmieœcia by³ uk³ad powi¹zañ

kierunków Pó³noc-Po³udnie i Wschód-Zachód.

Do tradycyjnych ci¹gów równoleg³ych do doliny Wi-

s³y, takich jak Trakt Królewski i ulica Marsza³kowska

do³¹czono bulwary na lewym i prawym brzegu, tra-

sê N-S wraz z jej przed³u¿eniem (dzisiejsze aleje

Niepodleg³oœci i Jana Paw³a II), zmodernizowane

ulice ¯elazn¹ i Okopow¹ (po³¹czon¹ z projektowa-

n¹ alej¹ Legionów) oraz ci¹g wzd³u¿ skarpy – aleje

Na Skarpie i Pod Skarp¹. Prostopadle do doliny,

przestrzeñ organizowa³y Aleje Jerozolim-

skie, Oœ Saska powi¹zana z tras¹ W-Z, a tak-

¿e Oœ Stanis³awowska powi¹zana z osi¹ wielkiej

dzielnicy reprezentacyjnej Wielkiego Marsza³ka,

projektowanej na Polu Mokotowskim. Na pó³nocy

przewidywano kolejne wa¿ne wielkoprzestrzenne

za³o¿enie na osi Cytadela – plac Inwalidów; 

• zachowano i wykorzystano historyczne kierunki uko-

œne, takie jak ulice Bracka, ¯abia, Graniczna, Twar-

da oraz niektóre historyczne place œródmiejskie; 

• wokó³ Œródmieœcia rozwija³y siê dzielnice mieszka-

niowe. Ka¿da z nich zorganizowana by³a wokó³

w³asnego centrum (system placów), przy którym

lokalizowano podstawowe funkcje lokalne. Ich za-

budowa mia³a w skali dzielnicy wyró¿niaæ siê

wysokoœci¹. Architektura tworzy³a odpowiednie ra-

my i dominanty przestrzenne. W ten sposób po-

wsta³y ¯oliborz, Ko³o-Wola, Ochota, Mokotów,

Grochów, Saska Kêpa, Targówek, Bródno; 

• centra dzielnic zosta³y powi¹zane, zarówno z uk³a-

dem komunikacyjnym Œródmieœcia, jak i miêdzy

sob¹, systemem arterii okrê¿nych; 
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• koncepcjê obs³ugi komunikacyjnej miasta oparto

na systemie tras obwodowych (do dziœ tylko czêœcio-

wo zrealizowanych) oraz zhierarchizowanym ruszcie

dróg równoleg³ych i prostopad³ych do osi doliny

Wis³y. Przed rokiem 1939 powsta³y, zrealizowane ju¿

po wojnie, koncepcje tras W-Z i N-S oraz plany

przepraw mostowych: na Siekierkach i ¯eraniu, Tra-

sy £azienkowskiej, Trasy Toruñskiej oraz mostu na osi

Saskiej, w granicach Œródmieœcia. Stworzono kon-

cepcje kolejowej linii obwodowej i metra (pierwszy

odcinek projektowano na pó³nocy miasta, z M³ocin

do Œródmieœcia). Rozwijano system komunikacji

tramwajowej i autobusowej. Powi¹zania pasa¿erskie

z regionem i reszt¹ kraju mia³a wzmocniæ kolej;

• w Œródmieœciu zaprojektowano system terenów

otwartych, powi¹zanych z dolin¹ Wis³y i uk³adami

zieleni miejskiej (kliny napowietrzaj¹ce); 

• przygotowywano realizacjê parków sportowych

na Siekierkach i ¯oliborzu. Teren miêdzy portem

Praskim a mostem Poniatowskiego przeznaczono

dla organizacji wystaw na wielk¹ skalê, budowano

bulwary nad Wis³¹;

• przemys³ mia³ siê rozwijaæ w oparciu o linie kole-

jowe na Woli i Grochowie oraz transport wodny

(port, kana³ Wis³a-Bugo-Narew) na ¯eraniu;

• przestrzeñ miasta stanowi³a czyteln¹ strukturê, za-

równo w planie jak i w trzecim wymiarze. Tworzo-

no ci¹g³e czytelne uk³ady wielkoprzestrzenne i jed-

norodne wnêtrza urbanistyczne. 

• Wysok¹ zabudow¹ podkreœlano w sylwecie miasta

œcis³e centrum, najwa¿niejsze osie i centra dzielnic. 

Wszystkie zrealizowane do chwili obecnej elementy

tych koncepcji stanowi¹ niezaprzeczaln¹ wartoœæ urbani-

styczn¹ Warszawy. S¹ one czytelne w dzisiejszej strukturze

miasta, choæ nie zawsze jest to do koñca uœwiadamiane. 

Epilog

„Dzielnica Marsza³ka i Park Sportowy na Siekier-

kach, tereny wystawowe i nowy most dla Pragi, tak jak

wielkie przebicia nowych arterii nad Wis³¹ i na Bonifra-

terskiej oraz park sportowy na Kêpie Potockiej – to wiel-

kie impulsy rozwoju stolicy we wszystkich ustalonych kie-

runkach. Nie wspominam szeregu prac du¿ych

i pomniejszych [...]. Planowanie miasta obejmowaæ musi

wszystkie szczegó³y, wszystkie punkty miasta, ¿e chocia¿

dzisiaj brak jest œrodków na wiele, musimy planowaæ,

aby w razie sprzyjaj¹cych warunków móc w ka¿dej chwili

przyst¹piæ do realizacji. Roboty w Warszawie starczy

na d³ugie lata [...]. Zespó³ ponad 20 000 pracowników

miejskich z wielkim zapa³em i poœwiêceniem stoi i staæ

bêdzie przy warsztacie umi³owanej przez siebie pracy.

Do tej pracy wci¹gn¹æ pragniemy ca³¹ ludnoœæ, której

mi³oœæ do rodzinnego miasta wzrasta z dniem ka¿dym,

której zainteresowanie problemami miejskimi jest coraz

wiêksze i coraz realniejsze” – podsumowywa³ sytuacjê

w 1938 roku prezydent Stefan Starzyñski23.

W pracach nad planowaniem i rozwojem miasta

dramatyczn¹ cezurê stanowi II wojna œwiatowa. Jej istotê

wyznaczaj¹ dla miasta: kampania wrzeœniowa 1939

oraz oba powstania – w 1943 i 1944 roku. Tragiczn¹

konsekwencj¹ tych wydarzeñ sta³a siê dokonana, w po-

wa¿nym stopniu materialna i spo³eczna, zag³ada miasta.
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Mapa aerofotogrametryczna Warszawy z roku 1945 oraz

ówczesne zdjêcia lotnicze pokazuj¹ jednak czytelny, nie-

naruszony przekszta³ceniami, historycznie ukszta³towany

uk³ad ulic i placów, powi¹zañ komunikacyjnych i daw-

nych parcelacji. By³ on widoczny, zarówno w czêœciach

miasta dotkniêtych totaln¹ destrukcj¹ (Muranów, teren

Getta), jak i w mniej zniszczonych fragmentach Œródmie-

œcia oraz w dzielnicach je otaczaj¹cych, a w du¿ym stop-

niu ocala³ych. Miasto, o bardzo zniszczonej zabudowie,

zachowa³o w stanie prawie nietkniêtym swoje historycz-

nie ukszta³towane rozplanowanie, i tym samym ukszta³-

towan¹ przez stulecia strukturê przestrzenn¹. Powojenna

urbanistyka tej szansy nie wykorzysta³a. Zniszczenia sta³y

siê pretekstem do zatrzymania naturalnego procesu po-

wstawania nowoczesnego miasta. Przez pó³ wieku nie

rozwija³y siê prawid³owo podstawowe elementy struktury

stolicy, takie jak centrum, sprawny system komunikacyjny,

planowo ukszta³towane, autonomiczne dzielnice. Prze-

rwana zosta³a ci¹g³oœæ przestrzeni publicznej i przeskalo-

wana jej wielkoœæ. Miasto kszta³towano dla t³umów, nie

dla ludzi. Brak odpowiedniej liczby i przepustowoœci

przepraw przez Wis³ê oraz zaniedbania inwestycyjne
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na prawym jej brzegu doprowadzi³y do odwrócenia siê

miasta od rzeki i pog³êbi³y jego podzia³, a niewydolnoœæ

systemów infrastruktury stanowi dziœ podstawow¹ barierê

rozwoju. 

Plany rozwoju przestrzennego z okresu miêdzywo-

jennego dawa³y œwiadectwo wspó³czesnej, imponuj¹cej

myœli urbanistycznej, ³¹cz¹cej szacunek dla utrwalonej

w przestrzeni historii miasta, z doœwiadczeniami nowa-

torskiej nauki urbanistycznej w skali regionu. Stworzono

sprawne i nowoczesne instrumenty do gospodarowania

stolic¹, zarówno pod wzglêdem podstaw prawnych, jak

i struktur organizacyjno-instytucjonalnych. Budowa no-

woczesnego europejskiego miasta by³a sprawnie realizo-

wan¹ misj¹ w³adz stolicy. Warto o tym pamiêtaæ w dal-

szych pracach dla Warszawy, bo – jak to formu³owa³

prof. Oskar Sosnowski – „to miasto ma mimo wszystko

wyj¹tkowe po³o¿enie geograficzne i wyj¹tkow¹ sytuacjê

terenow¹. Energiczna praca nad jego zreorganizowa-

niem, rozpoczêta przez si³y spo³eczne [...], musi daæ pod-

stawy dla polityki uzdrowienia i racjonalnego rozwoju.

Praca ta musi byæ gruntowna, przewidzieæ przysz³oœæ

i przygotowaæ dla niej drogi [...]. Praca ta winna jednak

oprzeæ siê równolegle na doœwiadczeniu przesz³oœci, od-

grzebaæ to, co w niej posiada³o nieprzemijaj¹c¹ wartoœæ,

poprawiæ to, co nieopatrznoœæ popsu³a”24.
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