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Wstęp

Nasz dom, nasz blok…  
czyli fenomen osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego

„Stworzenie dogodnych stosunków mieszkaniowych, jest jednym z 
najważniejszych warunków zdrowia i szczęścia na ziemi. Czyż można sobie 
wyobrazić szczęście w rodzinie, która nie posiada własnego odpowiedniego 
mieszkania?” 

L.B. Międzynarodowy Związek Dla Spraw Mieszkaniowych, 
„D.O.M.” 1929, nr 1, s. 21

Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego to swoisty fenomen. Jako jedno z pierwszych, większych moder-
nistycznych założeń mieszkaniowych w Polsce realizowało koncepcję nowoczesnego (za)mieszkania wzo-
rowanego na rozwiązaniach europejskich tego czasu. Był to projekt modernizacyjny łączący w sobie wątki 
polityczne, socjologiczne i architektoniczne. Szczególnego znaczenia nabrał w międzywojennej Łodzi – 
ośrodku przemysłowym, zanieczyszczonym, gęsto zabudowanym, o złych warunkach mieszkaniowych.

Budowę osiedla zainicjowały władze miasta, wpisując ją w polityczną strategię, ale jednocześnie odpo-
wiadającą na rzeczywistą potrzebę poprawy jakości życia robotników. Nowe założenie zaspokajać mia-
ło jednak nie tylko potrzeby bytowe, ale też inicjować nowy ład architektoniczny i społeczny, formować 
świadomego, zaangażowanego w sprawy publiczne obywatela. Z przyczyn finansowych jego program zo-
stał zredukowany. W latach 1928–1931 wzniesiono 21 trzypiętrowych bloków (z 33 planowanych), jednak 
zaniechano budowy obiektów użyteczności publicznej. W roku 1930 osiedle nazwano imieniem Józefa 
Montwiłła-Mireckiego. Ten zasłużony działacz socjalistyczny, przywódca Rewolucji 1905 roku, przypo-
minać miał o robotniczej genezie tego założenia, finalnie zamieszkanego jednak w większym stopniu 
przez napływającą do miasta w związku z jego modernizacją inteligencję … W 1931 roku ustalono za-
sady najmu mieszkań komunalnych, wysokość czynszów (nieadekwatnych do zarobków robotniczych) 
i zasady współżycia, ujęte w Regulaminie. W umowny więc sposób przyjąć można, że w pełni zaczęło 
funkcjonować społecznie kilka lat później. Za symboliczny więc początek ukonstytuowania się żywej 
osiedlowej tkanki, na potrzeby tej publikacji skupiającej się nie tylko na materialnym dziedzictwie – ar-
chitekturze i urbanistyce – ale też i tym niematerialnym, uznać proponuję rok 1933.

Osiedle stanowiło ważny głos w dyskusji o kształcie zbiorowego zamieszkania, wpisując się w prak-
tyki modernizacyjne II Rzeczpospolitej. Rangę, którą zyskało, podkreśla fakt, że reprezentowało Polskę 
na wystawie Die Wohnung für das Existenzminimum (Mieszkanie najmniejsze, Frankfurt, 1929) wraz 
z dwoma doskonale znanymi dziś założeniami – Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową i Gdyńską 
Spółdzielnią Mieszkaniową. Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego choć nie zostało zrealizowane w 
całości, nie zmieniło też radykalnie złej sytuacji mieszkaniowej w Łodzi, to jednak wyznaczało wzor-
ce architektoniczne, określało lokalne warianty modernizacyjne i formowało własne miejskie rytuały.

Współcześnie przestrzeń ta zachowała wiele ze swoich walorów. Osiedle dziś jest zabytkiem, ale 
jednocześnie przestrzenią żywą, istotną dla działań bardzo aktywnej, zaangażowanej lokalnej spo-
łeczności. Przestrzenią budującą ich tożsamość. 

Kontekst kulturowy, społeczny, ekonomiczny, w którym kształtowało się to założenie, nie był statyczny w 
momencie tworzenia i podlegał dalszym przekształceniom w toku dziejów. W 95 rocznicę rozpoczęcia bu-
dowy tego założenia proponujemy przyjrzeć się mu ponownie. Zastanowić nad jego dziedzictwem – moder-
nistyczną architekturą i urbanistyką, wnętrzem oraz tym niematerialnym, związanym z funkcjonowaniem 
społecznym założenia, doświadczaniem jego przestrzeni w okresie międzywojennym, jak i współcześnie.
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Koncepcja i układ książki

Na koncepcję niniejszej książki złożyło się kilka czynników. Zasadniczą przesłanką do jej opracowa-
nia stanowiła chęć przywrócenia pamięci o osiedlu im. Józefa Montwiłła-Mireckiego jako moderni-
stycznym fenomenie architektoniczno-kulturowym. Współcześnie nie funkcjonuje ono wciąż w zbio-
rowej świadomości, często pozostaje bliżej nieznane nawet mieszkańcom Łodzi. Choć jest zabytkiem, 
to jego przestrzeń podlega stałej degradacji, a przyszłość jest zagrożona (kwestie nowych obiektów). 

Drugą, niemniej ważną motywacją do powstania monografii, była chęć szerszego spojrzenia na 
osiedle jako na koncept modernizacyjny, polityczny, społeczny, biorący pod uwagę zarówno jego gene-
zę powstania, jak i dzisiejsze problemy. Wpisuje się ono bowiem w wiele narracji, które winny stano-
wić przedmiot interdyscyplinarnych studiów. Historia i współczesność osiedla, ujmowana całościowo i 
kontekstualnie, nie stanowiła dotąd przedmiotu pogłębionych badań. Wydobycie więc pewnych napięć 
i wskazanie pól narracyjnych stanowi działanie pionierskie, a prezentowane ustalenia nie będą konklu-
zywne i mogą ulec zmianie w świetle nowych materiałów badawczych oraz podejmowanych studiów. 

Wskazać pragnę pewien punkt wyjścia dla dalszych być może analiz. Ta mikrohistoria pozwala 
na uchwycenie szerszego obrazu całości, przypadek osiedla bowiem wpisywał się w dzieje kształto-
wania nie tylko nowoczesnej architektury, dziejów Łodzi, ale także  międzywojennej historii Polski.

Publikacja składa się z dwóch komplementarnych części – wieloautorskiej monografii oraz eseju 
wizualnego opowiadającego za pomocą zdjęć o historii i współczesności tego założenia. W pierwszej 
części książki odnajdziemy teksty badaczek i badaczy zajmujących się historią, historią sztuki, histo-
rią architektury, etnologią, a także samych mieszkańców. Przybliżają one kontekst osiedla społecz-
nego w Europie i Polsce (Anna Cymer), genezę powstania osiedla łódzkiego i warunki mieszkaniowe 
klasy robotniczej (Anna Łagodzińska-Pietras), architekturę, urbanistykę zespołu (Aleksandra Sumo-
rok) oraz wnętrza. Problem wnętrz i mebli opisany szczegółowo przez Annę Ozaist-Przybyłę stanowi 
doskonałe podsumowanie tej części publikacji. Wskazuje bowiem oddolny wymiar kształtowania no-
woczesności, powolnego jej oswajania przez mieszkańców, którzy otrzymali awangardową architek-
turę i nowoczesne wnętrze, ale wnieśli w nie własne rytuały i mieszczańskie przyzwyczajenia uobec-
nione w preferencjach wystroju wnętrz, dalekich od awangardowych.

Druga grupa tekstów dotyka zagadnień związanych z mieszkańcami. Autorki i Autorzy analizują 
nowy ład społeczny, opisują nowo wykształcone miejskie rytuały (Dorota Fornalska), dokonują rekon-
strukcji (wyobrażeniowej) przestrzeni społecznej i sposobów jej współczesnego doświadczania. Alek-
sandra Krupa-Ławrynowicz oraz Sebastian Latocha zwracają baczną uwagę na to, co tworzy osiedlo-
wy genius loci. Podkreślają wielość czynników, która składa się na dynamiczną relację w odniesieniu 
do odczuwania przestrzeni i brak statyczności w kreowaniu przez nią tożsamości jej mieszkańców. 
To bowiem proces wielowymiarowy i złożony – mieszkańcy wypełniają przestrzeń znaczeniem, ale 
uobecnia się ono w realnej tkance wspomagającej poczucie wspólnotowości.

Klamrę zamykającą opowieść o osiedlu stanowi tekst autorstwa Marcina Rosowskiego, mieszkań-
ca, miejskiego aktywisty, który opisuje współczesne problemy związane z zachowaniem spójności ar-
chitektonicznej zespołu, pomimo tego, że jest on chroniony wpisem do rejestru zabytków. 

Zebrane teksty pozwalają zarówno na lepsze poznanie osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, 
jak i na otwarcie o nim myślenia wolnego od stereotypowych sądów. 

Istotne na tym etapie wydaje się stawianie pytań, a niniejszą książkę warto potraktować jako wstęp-
ny etap na drodze do analizy tego złożonego fenomenu architektonicznego i kulturowego. Zwłaszcza, 
że dziś na modernizm spogląda się z szerszej perspektywy, pozwalającej na dostrzeżenie złożoności 
wieloaspekto wych procesów modernizacyjnych.

***
Książka i projekt powstały dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Teresy Latuszewskiej-Syrdy, prezeski 
Fundacji Urban Forms. Jej niezwykła energia i wiara w projekt stanowiły katalizator wszystkich dzia-
łań. Do powstania tej publikacji przyczynili się także sami mieszkańcy, którzy dzielili się swoimi hi-
storiami, zdjęciami, uwagami. To oni odpowiadają za kultywowanie pamięci o tym założeniu. Za cen-
ne wskazówki dziękuję zwłaszcza Dorocie Fornalskiej i Marcinowi Rosowskiemu. 

Szczególnie podziękowania kieruję do zespołu etnologów, dr Aleksandry Krupy-Ławrynowicz i 
dr Sebastiana Latochy. Osobno dziękuję dr hab. Łukaszowi Chmielewskiemu, prof. ASP za zaanga-
żowanie w prace graficzne i promocję osiedla,  Annie Łagodzińskiej-Pietras oraz Annie Ostrowskiej. 
Ważną, integralną część książki stanowią zdjęcia Magdy Ghia, bez której opowieść o osiedlu nie by-
łaby pełna, a jej niezwykłe, wrażliwe oko wychwyciło wiele niuansów i wzbogaciło historię współcze-
sną, za co jestem jej ogromnie wdzięczna.

Niezmiennie dziękuję prof. Beacie Śniecikowskiej motywującej mnie na każdym etapie projektu i 
czuwającej nad jego poprawnością.
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Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego – historia i współczesność 
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Anna Cymer

Modernizm w Europie, modernizm w Polsce. W kierunku idei osiedla społecznego

„W okresie głodu mieszkaniowego należy się ograniczyć do budowania miesz-
kań społecznie najpotrzebniejszych, natomiast braki spowodowane szczupło-
ścią tego mieszkania należy kompensować przez urządzenia społeczne”1.

–   Helena Syrkus

W 1801 roku Londyn zamieszkiwało milion ludzi, pół wieku później było ich już 2,6 miliona, zaś w 
1911 roku – 7,1 miliona. W 1800 roku Berlińczyków było nieco ponad 170 tysięcy, sto lat później – 
dwa miliony, w 1939 roku w Berlinie żyło 4,3 miliona osób. Liczba mieszkańców Paryża wzrosła z pół 
miliona w 1801 roku do 2,7 miliona sto lat później; Wiedeń na początku XIX wieku liczył 200 tysię-
cy mieszkańców, około roku 1900 były to już dwa miliony osób. W dynamiczny sposób zaludniały 
się także miasta na ziemiach polskich. W Warszawie w 1800 roku żyły 63 tysiące osób, sto lat później 
było ich 700 tysięcy, w dniu wybuchu II wojny światowej populacja miasta wynosiła 1,2 miliona; po-
między rokiem 1830 a 1930 liczba mieszkańców Łodzi zwiększyła się stupięćdziesięciokrotnie (z czte-
rech do ponad sześciuset tysięcy). 

Rewolucja przemysłowa na dobre zmieniła sposób życia ludzi w Europie, która z rolniczej stała się 
krainą miast i fabryk. Proces industrializacji i urbanizacji przyczynił się do masowej migracji ludzi 
ze wsi do miast. I choć rozwijające się zakłady przemysłowe potrzebowały rąk do pracy, XIX-wieczne 
miasta nie były przygotowane na przyjęcie tak wielkich rzesz nowych mieszkańców; tym bardziej, że 
większą ich część stanowili najmniej zarabiający robotnicy, których nie było stać na wynajęcie dostęp-
nych na warunkach rynkowych lokali. W europejskich miastach dominowała wówczas mieszczań-
ska zabudowa składająca się czynszowych kamienic – i był to zasób mieszkaniowy w tych zmieniają-
cych się warunkach dalece niewystarczający. Dość szybko stało się jasne, że ta dramatyczna sytuacja 
wymaga działania, bo życie w przeludnionych i pozbawionych światła, wody i ciepła lokalach grozi-
ło humanitarną katastrofą. 

Utopiści na ratunek 
Jako pierwsi głos zaczęli zabierać działacze socjalistyczni, szkicując utopijne wizje nowych sposobów 
zagospodarowania przestrzeni, w której zniknęłyby społeczne i mieszkaniowe problemy klas pracu-
jących. Brytyjczyk Robert Owen już w 1800 roku w New Lanark w Szkocji stworzył eksperymentalną 
osadę dla robotników z pobliskich fabryk (sam zarządzał jedną z przędzalni); w szczytowym momen-
cie mieszkało tam 2500 ludzi, dla których Owen zaoferował tu nie tylko lepsze warunki zamieszka-
nia, ale i rozbudowany program społeczny. Choć New Lanark było miejscem znanym i odwiedzanym 
przez działaczy i urbanistów z innych krajów, pozostało ewenementem. Jeszcze bardziej utopijny był 
Falanster, koncepcja miasta-wspólnoty, w której każdy jest równy i ma taki sam wpływ na kształto-
wanie przestrzeni – tę opracował w pierwszych latach XIX wieku francuski filozof i socjalista, Char-
les Fourier. Spore zainteresowanie na świecie – i licznych naśladowców – znalazła ogłoszona w 1899 
roku koncepcja miasta-ogrodu. Jej autor, brytyjski urbanista Ebenezer Howard, twierdzący, że „mia-
sta są wielkimi wrzodami na ciele ziemi”2, proponował kompletnie nowy sposób zabudowy: niewiel-
kie domy lokował na regularnej siatce ulic, wśród zieleni, zaś centrum osady czynił plac z wszelkimi 
potrzebnymi do życia funkcjami, od sklepów, przez szkoły, po kościół. Na przełomie XIX i XX wieku 

1 Słowa Heleny Syrkus wygłoszone w czasie zjazdu CIAM w La Sarraz; Za: J. Giecewicz, Konserwatywna awangarda — 
wiedeńska polityka mieszkaniowa 1920–2005, Oficyna Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, s. 22.
2 Ibidem, s. 15.
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francuski urbanista Tony Garnier narysował Cité Industrielle, podzielone na strefy miasto przemy-
słowe, gdzie inne przestrzenie służyły pracy, inne mieszkaniu, kolejne – wypoczynkowi i pozostałym 
funkcjom społecznym. Tę ostatnią koncepcję uważa się za szczególnie istotną dla urbanistyki moder-
nistycznej, w której strefowanie funkcji ma fundamentalne znaczenie. 

Pierwsze, XIX-wieczne pomysły na to, jak poprawić jakość życia coraz liczniejszej grupy społecz-
nej, jaką stanowili robotnicy, nie miały jeszcze związku z formami architektury. Co więcej, opierały 
się na poszukiwaniu całkiem nowego kształtu miasta, nie na usprawnianiu tych już istniejących. Te 
utopijne wizje rozwijały się równolegle z wielkim postępem, jaki dokonywał się w tym czasie w tech-
nologiach budowlanych, a co za tym idzie – w estetyce. Bardzo długo jednak drogi działaczy socjali-
stycznych i reprezentujących podobną wrażliwość urbanistów nie przecinały się z architektami stosu-
jącymi w swoich projektach najnowsze zdobycze techniki i nowe rozwiązania formalne. Jak zauważał 
badacz dziejów architektury, Nicolaus Pevsner:

„(…) jedną z największych przemian, jakie przyniosła rewolucja przemysłowa, był nagły wzrost miast. Aby temu 
sprostać, architekci powinni byli skoncentrować się na odpowiednim budownictwie mieszkaniowym dla pracują-
cych (…). Ale architekci interesowali się wyłącznie fasadami, podobnie jak do pewnego stopnia również władze 
miejskie w XIX wieku. (…) rządy i rady miejskie (…) nie wypełniły obowiązku zapewnienia znośnych warunków 
życia swoim obywatelom”3. 

Zmodernizować (za)mieszkanie 
Ale nawet ci, którzy w obliczu społecznych i ekonomicznych przemian zaczęli sobie zdawać sprawę z koniecz-
ności wymyślenia nowych form zamieszkiwania, działali nieco po omacku. Robotnicze osiedle Saltaire nieda-
leko Bradford w północnej Anglii (inwestycja fabrykanta Sir Titusa Salta z połowy XIX wieku), zaprojektowany 
przez Michela de Klerka kompleks Spaarndammerbuurt z mieszkaniami dla robotników w zachodniej 
części Amsterdamu z przełomu XIX i XX wieku, zbudowana w tym samym czasie w Warszawie Ko-
lonia Wawelberga czy stanowiący dziś lubianą atrakcję turystyczną katowicki Nikiszowiec były wy-
padkową wrażliwości i możliwości inwestorów; były oparte o tradycyjne formy zabudowy, murowa-
ne z cegły, i choć uzupełniane o funkcje społeczne (ochronki dla dzieci, świetlice, opieka lekarska, 
szkoły), trudno nazwać je przemyślanymi realizacjami spójnej wizji tego, jak w nowych warunkach 
stworzyć dostępne domy. „Osiągnięte rezultaty były minimalne, gdyż wszystkie te akcje miały cha-
rakter raczej eksperymentalny”4.

Sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero w pierwszych latach XX wieku. Ważną zmianą było tworzenie sieci 
współpracy pomiędzy architektami, urbanistami a działaczami społecznymi, a także coraz liczniejsze grono 
twórców, widzące nadzieję w upraszczaniu form architektury, w powtarzalności brył, w posiłkowaniu się zdo-
byczami technologii. W 1907 roku w Monachium powstał Deutscher Werkbund, organizacja zrzeszająca archi-
tektów, artystów, projektantów, proponująca maksymalne uproszczenie brył, odrzucenie detalu; prototypowe 
projekty architektów identyfikujących się z tym ruchem, prezentowane w formie osiedli-wystaw (najbardziej 
znane i najbardziej innowacyjne, to Weissenhof, zbudowane w Stuttgarcie w 1927 roku; w 1929 powstało wzor-
cowe osiedle WuWa we Wrocławiu) miały ogromny wpływ na kształtowanie się nowej estetyki. „(…) czołowi 
architekci młodszej generacji zerwali odważnie z przeszłością, akceptując wiek maszyny ze wszystkim, co przy-
nosił: nowe materiały, nowe procesy, nowe formy, nowe problemy”5 – pisał Nicolaus Pevsner. 

„Budowa mieszkań jest problemem współczesności. Najważniejszym problemem architektonicznym wielkich 
miast” – w latach 20. głosił niemiecki urbanista Ludwig Hilbersheimer6, związany ze szkołą Bauhaus, która po Wer-
kbundzie była kolejnym miejscem rozwijania się modernizmu, rozumianego nie tylko jako nurt estetyczny, ale i 
postawa wobec powinności i odpowiedzialności projektantów, jako tych, którzy swoją pracą mają wpływ na spo-
sób życia ludzi i są w stanie reagować na zmieniające się potrzeby. Warto podkreślić, że oddziaływanie tych idei na 
3 N. Pevsner, Historia architektury europejskiej, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1976, s. 408.
4 I. Wisłocka, Awangardowa architektura polska 1918-1939, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1968, s. 18.
5 N. Pevsner, Historia architektury europejskiej…, s. 406.
6 J. Giecewicz, Konserwatywna awangarda…, s. 16.

inne kraje Europy było bardzo duże: postępowe środowiska architektoniczne i urbanistyczne, ale także organiza-
cje polityczne i społeczne były ze sobą w kontakcie, idee i pomysły przepływały pomiędzy nimi. Co więcej, w latach 
dwudziestych powstawać zaczęły platformy spotkań i międzynarodowej współpracy, ze sztandarowym przedsię-
wzięciem, jakim był założony w 1928 roku w La Sarraz w Szwajcarii Międzynarodowy Kongres Architektury No-
woczesnej (Congrès international d’architecture moderne, CIAM). Pierwszy i kilka kolejnych zjazdów CIAM oraz 
czynione tam ustalenia – to kamienie milowe w kształtowaniu się idei modernizmu, nowoczesnej architektury i 
urbanistyki, która w obliczu nowych potrzeb miała zmienić krajobraz europejskich miast na taki, w którym swoje 
bezpieczne i higieniczne miejsce do życia mają wciąż do miast napływający mieszkańcy7. W tym samym czasie obok 
organizacji związanych bezpośrednio z architekturą i urbanistyką, tak w zachodniej części naszego kontynentu, jak 
w Polsce przybywać zaczęło instytucji nastawionych na realizację misji dostarczania dostępnych mieszkań od stro-
ny organizacyjnej czy administracyjnej. Wśród nich znajdowały się m.in. Komitet Tanich Mieszkań czy Między-
narodowy Związek do Spraw Mieszkaniowych (należało do niego Polskie Towarzystwo Reformy Mieszkaniowej). 

Wszystkie rozwijające się w latach dwudziestych i trzydziestych ruchy związane z mieszkalnictwem zajmo-
wały się z jednej strony szukaniem finansowania i administracyjnych procedur dla swoich projektów, z drugiej 
– optymalnych form przestrzennych osiedli oraz architektury dla domów. Międzynarodowa wymiana doświad-
czeń i współpraca pomiędzy nimi była niezwykle ważna i przyczyniła się do szybkiego rozpowszechnienia idei 
modernizmu. Tym bardziej, że mimo licznych politycznych i ekonomicznych różnic pomiędzy różnymi euro-
pejskimi krajami w większości z nich idea nowych form mieszkalnictwa nie stała się programem państwowym 
– innymi słowy, wszędzie były to działania w dużym stopniu oddolne, dla których trzeba było szukać sprzy-
mierzeńców i inwestorów. W niektórych miejscach do realizacji takich przedsięwzięć przystępowały władze 
miejskie, w innych – spółdzielnie; w Holandii już na początku XX wieku powstało prawo wymagające tworze-
nia urbanistycznych wizji rozwoju miast z uwzględnieniem osiedli8, a władze państwowe partycypowały w bu-
dowie domów dla robotników – kraj ten był jednak wyjątkiem pod względem konsekwentnego kształtowania 
polityki mieszkaniowej i koncepcji urbanistycznych. 

Najlepszą przestrzenią badań nad nowym mieszkalnictwem były jednak konkretne realizacje. Jednymi z naj-
bardziej znanych na świecie, znaczącymi także jako inspiracja dla projektów w Polsce, były dokonania czynione 
w Republice Weimarskiej. To tu władze kolejnych miast otwierały się na nowatorskie przedsięwzięcia architek-
toniczne. Szeroko opisywane – także ze względu na projektanta, Waltera Gropiusa, twórcy szkoły Bauhaus – 
były socjalne osiedla Törten w Dessau (zbudowane w latach 1926–1928) czy Dammerstock w Karlsruhe z 1929 
roku. Oba współfinansowane ze środków miejskich stworzone były jako „dostępne”, a więc tańsze od lokali na 
zasadach rynkowych. Törten składało się z 314 piętrowych segmentów o powierzchni od 57 to 75 m2, w osiedlu 
Dammerstock pojawiły się już także wielorodzinne bloki. W obu program społeczny był minimalny, znaczą-
ce były jednak formy architektury. Domy wzniesiono z prefabrykatów, a ich powtarzalne formy o płaskich da-
chach, białych, pozbawionych detalu elewacjach i pasach okien reprezentowały w pełni założenia modernizmu. 

Mieszkanie-minimum
Z punktu widzenia rozwoju idei „osiedla społecznego” znacznie ważniejszy i zaawansowany był program Neue 
Frankfurt, realizowany w tym mieście w latach 1925–1930 w oparciu o projekt architekta i urbanisty, a zarazem 
radcy miejskiego ds. planowania i architektury Ernsta Maya, z inicjatywy ówczesnego burmistrza Frankfurtu, 
socjalisty Ludwiga Landmanna. Ogromny, scentralizowany koncept (zakładał m.in. komunalizację dużych połaci 
terenów w mieście) przyniósł znaczący efekt: w pięć lat powstało tu 30 tysięcy mieszkań (pomieściły 11 procent 
mieszkańców miasta). May, będąc wyznawcą teorii, że „lepsze małe mieszkanie niż żadne”, projektował proste, 
schematycznie ustawiane domy z niewielkimi mieszkaniami, których skromny metraż rekompensowała zie-
leń wokół (osiedla lokalizowano na niedalekich obrzeżach, aby połączyć zalety „miasta-ogrodu” z walorami są-
siedztwa centrum) oraz towarzyszące im funkcje społeczne, wspólne dla mieszkańców, a także zoptymalizowane 
układy przestrzenne mieszkań i ich wyposażenie9. Niewielki wkład własny mieszkańców (10–20%) uzupełniało 
7    Po zakończeniu I wojny światowej migracja mieszkańców nie ustała, przeciwnie, w zniszczonej działaniami wojenny-
mi Europie coraz więcej ludzi szukało dla siebie lepszego losu w miastach.
8 I. Wisłocka, Awangardowa architektura…, s. 27.
9 Mowa tu przede wszystkim o tzw. kuchni frankfurckiej, opracowanej dla programu Neue Frankfurt przez austriacką ar-
chitektkę, Margarete Schütte-Lihotzky. Maleńką powierzchnię kuchni (1,9 x 3,4 m) zaaranżowała ona tak, aby urządzenia 
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skromne dofinansowanie miasta, resztę pokrywały kredyty10. Frankfurckie osiedla miały – na modernistyczną 
modłę – formę wynikającą z funkcji. Pudełkowe kształty, płaskie dachy, gładkie elewacje przebite równym ryt-
mem okien; surowe w wyrazie bryły urozmaicały czasem zaokrąglone naroża lub daszki nad wejściami. Osiedla 
uzupełniała niezbędna infrastruktura. 

Drugi kongres CIAM, najważniejszej dla rozwoju nowoczesnej architektury inicjatywy, nieprzy-
padkowo odbył się w 1929 roku właśnie we Frankfurcie. Jego hasło przewodnie brzmiało: „Die Woh-
nung für das Existenzminumum” (mieszkanie-minimum, w Polsce wówczas nazywano je „społecznie 
najpotrzebniejszym”). To tu przedstawiciele wielu europejskich krajów debatowali na temat optymalnej 
formy taniego mieszkania dla najmniej zarabiających. Zebrane doświadczenia działaczy i projektan-
tów z wielu krajów przyczyniły się utwierdzenia w przekonaniu, że w sytuacji mieszkaniowej Europy 
właściwie jedyną drogą zapewnienia dachu nad głową jej mieszkańcom jest budowa tanich, prostych, 
powtarzalnych domów wielorodzinnych, gwarantujących higieniczne warunki życia i uzupełnionych 
o ułatwiającą życie infrastrukturę. Następstwem tych spotkań i debat była „Karta Ateńska” uchwa-
lona na czwartym kongresie odbywającym się na statku u wybrzeża greckiej stolicy w 1933 roku. Zo-
stała w nim postawiona diagnoza mieszkaniowego kryzysu trapiącego Europę: 

„Wszelkie poczynania były w ciągu stu lat wydane na pastwę przypadku. Budowa domów mieszkalnych i fabryk, 
dróg kołowych, wodnych czy żelaznych – wszystko to mnożyło się pospiesznie i gwałtownie z pomocą działania 
indywidualnego. (...) Do dzisiaj zło się dokonało. Miasta są antyhumanistyczne, a z drapieżności dotychczasowego 
indywidualnego działania w pogoni za zyskiem zrodziło się nieszczęście ogromnej liczby osób”11. 

„Karta Ateńska”, kluczowy dla światowej architektury naszych czasów dokument, to spis tez, zało-
żeń i wymagań wobec nowoczesnej, dostępnej, zdrowej, higienicznej architektury i urbanistyki miast 
XX wieku, stworzony także w oparciu o projekty i realizacje powstałe w latach dwudziestych. Sygna-
tariusze „Karty Ateńskiej” swoje refleksje i poglądy na temat drogi, jaką można poprawić jakość miej-
skich przestrzeni, zawarli w czterech hasłach-postulatach: 

„Po pierwsze, zapewnienie ludziom zdrowych mieszkań, to znaczy miejsc, w których trzy podstawowe warunki: 
przestrzeń, czyste powietrze, słońce, będą zapewnione w obfitości. Po drugie, tak zorganizować miejsca pracy, aby 
praca miast ciężarem była naturalną funkcją człowieka. Po trzecie, przewidzieć konieczne rządzenia do wykorzy-
stania wolnych godzin, tak aby były one owocne i dobroczynne. Po czwarte, ustalić związki pomiędzy różnymi 
grupami za pomocą sieci ruchu, zapewniając między nimi wymianę, a jednocześnie szanując uprawnienia każdej z 
nich. Te cztery zagadnienia są kluczami do sztuki budowy miast”12.

Czerwony Wiedeń zapewnia mieszkania 
Co ciekawe, w bardzo szerokim gronie wrażliwych społecznie działaczy, urbanistów, architektów spotykających się 
w ramach CIAM i wielu innych podobnych inicjatyw nie pojawiali się twórcy innego zakrojonego na szeroką skalę 
przedsięwzięcia, jakim była budowa komunalnych osiedli w Wiedniu. Ten projekt, rozpoczęty w 1919 roku i trwa-
jący z przerwami do dziś (!), kształtował się niejako na uboczu aktywizującej szerokie grono awangardowych twór-
ców dyskusji, której podsumowaniem była „Karta Ateńska”. Wiedeński program mieszkaniowy oparto na nieco 
innych założeniach. Aby był możliwy, musiało spleść się kilka okoliczności. Jedną z nich był rozpoczęty w ostatnich 
latach XIX wieku ogromny projekt rozwoju infrastruktury miasta. Konieczny, bo Wiedeń w dość krótkim czasie 
zwiększył liczbę mieszkańców z 400 tysięcy do dwóch milionów, stając się czwartą co do wielkości (po Londynie, 
Paryżu i Berlinie) europejską metropolią. Jednocześnie w Wiedniu aż 75 procent zabudowy mieszkalnej stanowiły 
prywatne kamienice czynszowe, co duże grupy mieszkańców czyniło pozbawionymi możliwości znalezienia lokum. 

znajdowały się w logicznej kolejności, a żaden ruch nie był zbędny; w tej przestrzeni wszystko ułożone było we właściwej 
dla użytkownika (czy raczej użytkowniczki) kolejności i „pod ręką”. 
10 Ten sposób finansowania budów, wspólny dla większości podobnych europejskich projektów, przyczynił się do ich klę-
ski. Gdy w latach trzydziestych świat pogrążył się w wielkim kryzysie finansowym, kredyty przestały być dostępne, a raty 
tych już zaciągniętych powodowały konieczność drastycznych podwyżek czynszów. 
11 Le Corbusier, Karta Ateńska, Wydawnictwo Centrum Architektury, Warszawa 2017, s. 198.
12 Ibidem, s. 204.

Inicjatorem kluczowego dla rozwoju miasta przedsięwzięcia budowy nowych mieszkań był od 1895 do 1910 
roku sprawujący urząd burmistrza Karl Lueger. Za jego rządów Wiedeń wzbogacił się m.in. o rozwiniętą sieć 
tramwajową i kolejową, wodociągi, kanalizację, elektrownie i gazownie, cmentarz, powstało 70 nowych szkół, 
szpitale oraz wpisane na trwałe w plan miasta tereny zielone. Kiedy w 1919 roku wybory samorządowe wygra-
li socjaliści niosący na sztandarach hasła o konieczności budowy dostępnych osiedli, nowa infrastruktura była 
siatką, na której mogli swój plan zacząć realizować. Obok wykupienia i skomunalizowania gruntów, na których 
nowe domy miały powstać w Wiedniu (mającym autonomię kraju federalnego) wprowadzono nowy podatek 
od tzw. oznak bogactwa, czyli nie tylko nieruchomości czy inwestycji, ale i wydatków uważanych za „luksuso-
we”, np. samochodów, koni, hazardu, a nawet kolacji w restauracjach czy biletów do teatru. Był to podatek pro-
gresywny, zależny od stopnia zamożności13. To on „sfinansował” program budowy nowych osiedli, dzięki cze-
mu niepotrzebne były na ten cel kredyty. 

Nowe zespoły mieszkaniowe budowano na działkach położonych w centrum lub blisko centrum – wykorzy-
stanie istniejących już instalacji i infrastruktury oraz kilkukondygnacyjna, wielorodzinna zabudowa znacząco 
obniżały koszty budowy, a mieszkańcom zapewniało to poczucie uczestnictwa w miejskim życiu. Pozostający 
w dużym stopniu anonimowi projektanci wiedeńskich osiedli stawiali na wysoką jakość stosowanych materia-
łów i elementów wyposażenia, uznając je (jak czas pokazał – słusznie) za bardziej trwałe, jednocześnie zakła-
dano ich normalizację i standaryzację, co również obniżało ich koszt. Rozrzucone po całym mieście osiedla 
wznoszono z użyciem tradycyjnych technologii w formach bliskich modernizmowi, jednak znacznie bardziej 
zachowawczych14. To wielka różnica pomiędzy tymi projektami a wizją architektonicznej awangardy spod zna-
ku CIAM, która apelowała o nowatorstwo form i technologii. Wiedeńskie za to bogaciej niż inne europejskie 
osiedla zostały wyposażone w urządzenia społeczne, od przedszkoli po biblioteki, sale spotkań, łaźnie, gabine-
ty lekarskie, sklepy, pomieszczenia administracji, ogrodników, dozorców. Sercem każdego z kompleksów był 
dziedziniec (Hof), zielony, przechodni i ogólnodostępny, uzupełniony małą architekturą. Całe przedsięwzię-
cie posiadało jasny zestaw siedemnastu kryteriów, według których przyznawano mieszkania (od stażu małżeń-
skiego i liczby dzieci, przez staż mieszkania w Wiedniu, stan i liczbę mieszkańców zajmowanego mieszkania, 
niepełnosprawność i in.). Choć przyjęta przez socjalistyczne władze Wiednia teza, że mieszkanie nie jest i nie 
może być towarem, którym obraca się na rynku – „Die Wohnung ist keine Ware, Die Wohnwirtshaft ist keine 
Wirtshaft”15 – mogłaby być zastosowana do większości prospołecznych koncepcji mieszkaniowych Europy po 
I wojnie światowej, właściwie tylko w austriackiej stolicy ów program przyjął tak spójną, szeroko zakrojoną i 
konsekwentnie realizowaną formę

WSM, TOR, GSM i osiedla społeczne w Polsce
Polskie doświadczenia tamtego czasu pozostają w bliskiej relacji z ruchem CIAM i architektoniczną 
awangardą. Polscy działacze i architekci, których poglądy i projekty sytuowały ich w gronie  zaanga-
żowanym w poprawę warunków mieszkaniowych mniej zarabiających obywateli, nie tylko znali do-
konania zachodnich koleżanek i kolegów, ale i uczestniczyli w większości debat, w tym w zjazdach 
CIAM. Polskie projekty nie były jednak wtórnymi kopiami zachodnich, a krojone na lokalną miarę 
i według możliwości raczej wpisywały się w ten ważny europejski nurt modernizmu. Wśród punk-
tów milowych na mapie rozwoju tego typu koncepcji nad Wisłą warto przywołać rok 1921, kiedy to 
grupa socjalistycznych działaczy, związanych głównie ze Związkiem Robotniczych Spółdzielni Spo-
żywców i Polską Partią Socjalistyczną, założyła Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową (WSM). To 
najbardziej znane przedsięwzięcie, które w okresie międzywojennym starało się realizować idee osie-
dla społecznego, czyli dostępnego dla niższych warstw społecznych, a zarazem oferującego poza za-
pewniającymi „minimum egzystencji” lokalami także dodatkowe funkcje. WSM powstała z nadzie-
ją poprawy dostępności mieszkań w mieście; za cel stawiano m.in.  „dostarczenie i wydzierżawienie 
13 J. Giecewicz, Konserwatywna awangarda…, s. 39.
14 Na formy architektoniczne wiedeńskich osiedli miał wpływ Adolf Loos, przeciwnik malowniczości i ozdobności archi-
tektury, autor słynnego eseju Ornament i zbrodnia, reprezentujący jednak starsze pokolenie i nienależący do międzyna-
rodowego ruchu modernistów spod znaku Waltera Gropiusa i Le Corbusiera. 
15 J. Giecewicz, Konserwatywna awangarda…, s. 40.
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członkom tanich i wygodnych mieszkań drogą samopomocy zbiorowej oraz przy poparciu instytucyj 
państwowych lub komunalnych, mających na celu walkę z głodem mieszkaniowym”, ale jednocześnie 
„zaspokajanie wspólnemi siłami kulturalnych potrzeb członków”16. Z WSM współpracowała istnieją-
ca oficjalnie od 1926 roku grupa artystyczna „Praesens”, której dość szybko rytm nadawać zaczął Szy-
mon Syrkus, wykształcony w Austrii i Rosji architekt, zwolennik najbardziej wówczas postępowych 
idei modernizmu „wrażliwego społecznie”. W skład „Praesensu” wchodzili także m.in. Helena Syr-
kus, Barbara i Stanisław Brukalscy, Bohdan Lachert, Józef Szanajca i to z tego grona rekrutowali się 
projektanci, którzy dla WSM projektowali najbardziej funkcjonalistyczne w wyrazie osiedla, jak IV 
czy VII kolonia WSM na Żoliborzu zaprojektowane przez Brukalskich czy osiedle na Rakowcu, dzieło 
Heleny i Szymona Syrkusów –  najbardziej ze zrealizowanych wówczas inwestycji nowatorski zespół 
ortodoksyjnie prostych, trzykondygnacyjnych bloków uzupełnionych domem społecznym ze świe-
tlicą, łaźnią, pralnią.  Autorzy funkcjonalistycznych osiedli na Rakowcu, zdając sobie sprawę, że aby 
w tamtych realiach budować tanie domy, trzeba maksymalnie okroić ich wygląd czy metraż, pisali:

„Osiedle na Rakowcu przeznaczone jest dla robotników. Nie wolno przekroczyć komornego odpowiadającego 
możliwości płatniczej lokatorów. Wiemy, że w stosunku do osiedla żoliborskiego kolonia na Rakowcu będzie pod 
względem wygód krokiem w tył. Ale jeżeli uda nam się stworzyć typ naprawdę taniego mieszkania robotniczego, 
usuwającego konieczność podnajmowania, powiedzmy, że uczyniliśmy duży krok naprzód”17. 

Tym, czym jeszcze wyróżniało się rakowieckie osiedle był fakt, że w skład projektującego je ze-
społu poza architektami weszli także m.in. socjologowie, ekonomiści, psychologowie, lekarze, którzy 
wspólnie starali się wypracować optymalną formę taniego, skromnego, ale wystarczającego robotni-
czego zespołu mieszkaniowego. Współpraca z szerokim gronem ekspertów była wpisana w sposób 
działania W S M18.

Choć to pod auspicjami WSM powstały najbardziej znane modernistyczne osiedla robotnicze w 
Polsce, stołeczne projekty nie były jedynymi, jakie udało się zrealizować w tym pionierskim dla dostęp-
nego, prefabrykowanego budownictwa okresie. Spółdzielnie mieszkaniowe mające za zadanie budowę 
tanich, dostępnych domów powstawały także w innych polskich miastach – choć, podobnie zresztą, 
jak WSM, ich dokonania były jednostkowe, stanowiły raczej epizody i prototypy, a światowy kryzys 
ekonomiczny, a później wybuch II wojny światowej przerwały ich rozwój. 

W 1928 roku powstała Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa19 (GSM), która pierwotnie miała zbu-
dować hotel robotniczy dla miasta, w którym dramatycznie brakowało także miejsc dla budujących je 
robotników; projekt był gotowy, jednak władze miasta ostatecznie odmówiły przekazania gruntu pod 
budowę. GSM do czasu wybuchu II wojny światowej zdążyła zbudować dwa wielorodzinne budynki 
mieszkalne przy ulicy Okrzei – ich forma nawiązywała do wzorców modernistycznych; zamieszkali w 
nich robotnicy zakładów z branży stoczniowej. W maju 1939 roku spółdzielnia miała już udzielone kre-
dyty na kolejne inwestycje, ale przerwała je wojna. W 1931 roku władze Gdyni stworzyły organizację 
non profit – Towarzystwo Budowy Osiedli (TBO) odpowiedzialne za budowę domów o regulowanych 
czynszach. Początkowo postawiono tu na budowę domów jednorodzinnych, co ciekawe – wznoszono 
je z drewna20. Z czasem jednak TBO realizować zaczęło także wielorodzinną zabudowę murowaną z 
cegły; tym projektom nie towarzyszyło jednak przekonanie o misji społecznej, choć formy niektórych 
realizowanych domów inspirowane były bauhausowskim modernizmem. Konieczność budowy osie-
dli dla robotników wpisana była także w program innej sztandarowej inwestycji II RP – Centralnego 
16 Statut WSM, Za: J. A. Szymański, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 1921-1970. Zarys dziejów, Wydawnictwo Spół-
dzielcze, Warszawa 1989, s. 9.
17 H. i Sz. Syrkus, Współdziałanie użytkowników przy opracowaniu projektu mieszkania robotniczego, „DOM” 1936, nr 
10–11, s. 23. 
18 Kiedy blisko pół wieku później zespół pod kierunkiem Marka Budzyńskiego projektował osiedle Ursynów Północny, 
zespół opracowujący tę koncepcję został skonstruowany w oparciu o podobne założenia; autorzy Ursynowa Północnego 
często powoływali się na przedwojenną spuściznę WSM. 
19 Wśród jej współzałożycieli znaleźli się współtwórcy WSM, Stanisław Tołwiński i Stanisław Szwalbe. 
20 G. Piątek, Gdynia obiecana. Miasto, modernizm, modernizacja 1920-1939, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2022, s. 232.

Okręgu Przemysłowego. Proste, modernistyczne zespoły wielorodzinnych trzykondygnacyjnych blo-
ków były zaprojektowane dla Stalowej Woli; dość podobne, nieco staranniej wyposażone w detal bloki 
zbudowano tam najpierw dla urzędników, ale realizację całego założenia przerwał wybuch wojny. W 
gronie kompleksów, które udało się zbudować w założonej formie było Osiedle im. Józefa Montwiłła-
-Mireckiego, pomyślane jako czysta, wygodna, zatopiona w zieleni enklawa dla robotników, dla któ-
rych mieszkaniową alternatywą były pozbawione podstawowych wygód sutereny kamienic czynszo-
wych w gęsto zabudowanej, zanieczyszczonej i przeludnionej Łodzi. Zbudowane w dzielnicy Polesie w 
latach 1928–1931 pomieściło ponad 1000 mieszkań. 21 czterokondygnacyjnych budynków jest dziełem 
czworga architektów: Jerzego Berlinera, Jana Łukasika, Miruty Słońskiej i Witolda Szereszewskiego. 
Nie ukrywali oni swojego zainteresowania ideą osiedla społecznego i na Polesiu takie właśnie starali się 
zaprojektować. Wiele uwagi przyłożono tu do układu urbanistycznego, zaplanowano szereg obiektów 
towarzyszących (nie wszystkie zrealizowano) i zieleń. Domy utrzymano w prostym, uporządkowanym 
stylu modernistycznym, choć bardziej zachowawczym niż kilka lat młodsze osiedle na Rakowcu. Osie-
dle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego jest jednym z największych i najbardziej konsekwentnie zrealizo-
wanych przed II wojną światową w Polsce tego typu założeń mieszkaniowych. 

W 1934 roku powołano do życia przedsiębiorstwo państwowe – Towarzystwo Osiedli Robotniczych 
(TOR). To ono przejęło zadanie kredytowania budowy i budowania osiedli mieszkaniowych oferują-
cych tańsze lokale odpowiadające potrzebom rodzin robotniczych. TOR miał na czym bazować: korzy-
stał z doświadczeń, publikacji i dokonań WSM, grupy „Praesens”, mniejszych spółdzielni robotniczych 
działających już wcześniej w Polsce. W zaledwie pięć lat, w oparciu o kredyty o stałym oprocentowa-
niu z Banku Gospodarstwa Krajowego, TOR przyczynił się (jako inwestor lub organizacja wspoma-
gająca działania samorządów) do powstania kilku tysięcy nowych mieszkań. Efekty tych działań nie 
były jednak spektakularne, ponieważ wiele z realizacji, to pojedyncze budynki wznoszone w mniej-
szych miastach. O ile więc działanie TOR z pewnością przyczyniło się do rozpowszechnienia idei ta-
niego budownictwa mieszkaniowego, nie miało znaczącego wpływu na jego urbanistyczny, architek-
toniczny czy społeczny kształt.

Choć potrzeby były gigantyczne i oczywiste, a sposób ich zaspokojenia wydawał się znany, idea osie-
dla społecznego w pierwszych dekadach XX wieku nie stała się dominującą w budownictwie. Promowali 
ją działacze społeczni, lewicowi politycy, awangardowi architekci, wspierały niektóre samorządy, jednak 
prawdziwych, pełnych wcieleń doczekała się niewielu, tak w Polsce, jak w Europie. Gdyby nie nadszedł 
światowy kryzys ekonomiczny, a po nim II wojna światowa, podobnych zespołów o starannie prze-
myślanej urbanistyce, modernistycznych formach i programie społecznym powstałoby zapewne wię-
cej i być może miałyby większy wpływ na architektoniczny, ale i społeczny kształt europejskich miast.
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Il. 1.  Ebenezer Howard, To-morrow. A Peaceful Path to Real Reform, London, Swan Sonnenschein and Co., Ltd., 1898,  
źródło: domena publiczna_2

Il. 2.  Cité industrielle, quartiers d’habitation, dessin de Tony Garnier, źródło: domena publiczna

Il. 3. Osiedle Spaarndammerplantsoen, Amsterdam, proj. M. de Klerk, ze zbiorów  
Archief van de Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting, źródło: domena publiczna

Il. 4. Osiedle Dessau-Törten, źródło: fot. qwesy qwesy, Wikimedia Commons, CC BY 3.0 2
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Il. 5. Karl-Marx-Hof, Wiedeń, źródło: fot. Anna Cymer

Il. 6. Metzleinstalerhof, Wiedeń, źródło: fot. Anna Cymer

Il. 7. Mateotti Hof, Wiedeń, źródło: fot. Anna Cymer 

Il. 8. Osiedle WSM na Rakowcu w Warszawie, widok współczesny, źródło:  fot. Anna Cymer
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Il. 9. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, projekt rozbudowy Osiedla na Żoliborzu, 1931,  
źródło: domena publiczna, polona.pl

Il. 10. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, osiedle na Żoliborzu, fragment kolonii IV-b, ul. Krasińskiego 18,  
źródło:  domena publiczna, polona.pl

Il. 11. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, osiedle na Żoliborzu, kolonia V, VII, VIII, ul. Suzina,  
źródło: domena publiczna, polona.pl

Il. 12. Plakat Towarzystwo Osiedli Robotniczych T.O.R. sprzedaje domy robotnikom, 1938, proj.  Wanda Eichler-Kuleszyna, 
źródło: domena publiczna,polona.pl
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Anna Łagodzińska-Pietras, 
Muzeum Miasta Łodzi

Kontekst lokalny decyzji o budowie Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego: 
okoliczności, warunki i szerokie tło historyczno-społeczne

„W Łodzi uderza przede wszystkim brak kultury, brak systemu zabudowy, jak-
by jakiś pośpiech, ale od domów, pałaców, wielkich gmachów bije zamożność 
i przepych nowoczesny. Jest to typowa kraina plutokracji, niby wyspa powsta-
ła na szerokich falach morza gminu. Piękne wspaniałe gmachy otacza wieniec 
czarnych, brudnych domów i domków”21 

– Stefan Górski, Łódź spółczesna. Obrazki i szkice publicystyczne, 
   Łódź 1904, s. 9-10.

Historia Łodzi i jej mieszkańców przez badaczy różnych dziedzin dzielona jest zasadniczo na dwa okre-
sy: przedprzemysłowy i dzieje późniejsze, sięgające współczesności, których nie można rozpatrywać 
w oderwaniu od industrialnego charakteru miasta. Decyzja władz Królestwa Polskiego o włączeniu 
Łodzi do grona osad sukienniczych odcisnęła bowiem nieusuwalne piętno na sennej dotąd mieścinie 
i jej mieszkańcach. Wraz z rozwojem przemysłu nastąpił rozkwit miasta, które wzniesiono praktycz-
nie od nowa, „na surowym korzeniu”. Dynamiczne przeobrażenia urbanistyczne i przemysłowe powo-
dowały też zmiany w sferze społecznej. Początkowo tkacze, a później fabrykanci korzystali ze sprzy-
jających im warunków prawnych i celnych, które wiązały łódzką wytwórczość z rynkami rosyjskimi. 
Przedsiębiorcy eksploatowali również warunki naturalne, które zastali w Łodzi. Jednak wraz z roz-
wijaniem swoich firm coraz bardziej potrzebowali kapitału ludzkiego. Początkowo produkcja opiera-
ła się na systemie nakładczym i wymagała zaangażowania wykwalifikowanych wytwórców tkanin. Z 
czasem, wraz z dotarciem na ziemie polskie wynalazków rewolucji przemysłowej i – z drugiej strony 
– w konsekwencji uwłaszczenia chłopów w Królestwie Polskim, żywiołem dominującym liczebnie w 
strukturze społeczno-zawodowej Łodzi stały się rzesze robotników fabrycznych, które wniosły do mia-
sta swoje problemy i potrzeby. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sytuacji mieszkaniowej 
robotników łódzkich, a także prób rozwiązania przez władze i elitę finansową miasta tej nabrzmia-
łej przez dziesięciolecia kwestii do 1933 roku. Szczególną uwagę poświęciłam pierwszoplanowemu 
dla omawianego zagadnienia projektowi budowy osiedla na Polesiu Konstantynowskim, nazwanego 
imieniem Józefa Montwiłła-Mireckiego. Inwestycja ta, sztandarowa dla zdominowanej przez człon-
ków Polskiej Partii Socjalistycznej Rady Miasta Łodzi trzeciej kadencji stanowi bowiem interesujące 
zjawisko i swoiste zwieńczenie wieloletnich starań dotyczących wprowadzenia budownictwa społecz-
nego w Łodzi, przy czym wymyka się jednoznacznej ocenie o powodzenie przedsięwzięcia.

Piętno dynamicznej industrializacji
Zwiększająca się liczba ludności Łodzi była w głównej mierze efektem napływu nowych mieszkańców22 
przy czym nie bez znaczenia dla dalszych rozważań pozostaje fakt, że największy przyrost naturalny wy-
stępował w rodzinach robotniczych. Skalę wzrostu zaludnienia miasta uzmysławiają dane statystyczne: 
w 1821 roku w Łodzi zamieszkiwało 767 osób, w latach 1840-1906 jej obszar nie uległ zmianie, podczas 
gdy liczba żyjącej w niej ludności zwiększyła się blisko 15-krotnie z 20 150 mieszkańców w 1840 roku do 

21  S. Gorski (Michał Nałęcz), Łódź spółczesna. Obrazki i szkice publicystyczne, Łódź 1904, s. 9-10.
22  W. Jaskółowska, Rozwój stosunków mieszkaniowych w Łodzi przemysłowej (do 1914 r.), „Rocznik Łódzki”, 1973, t. XX, 
s. 41-55.
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ponad 300 000 osób 66 lat później. W takich warunkach nastąpił wzrost gęstości zaludnienia. W 1821 
roku na 1 hektar przypadało 0,8 mieszkańca, w 1840 – 7,4 a w 1900 – 107,7. Wskaźnik ten uległ obni-
żeniu po powiększeniu miasta w 1906 roku, jednak już w 1913 osiągnął poziom 132,8 osoby na hektar. 
Wówczas Łódź była już blisko półmilionową metropolią, co oznacza, że od wprowadzenia w życie de-
cyzji o włączeniu jej do grona osad fabrycznych liczba ludności wzrosła ponad 600 razy23. Niestety, roz-
wój przemysłowy pozostawiał w tyle zapewnienie godnych i komfortowych warunków życia dla łodzian. 
Jak pisał Stefan Gorski na początku XX stulecia: „statystyka zalicza gród ten do miast wielkich, ale wy-
gląd obniża go rzędu lichych ognisk prowincjonalnych”24. Infrastruktura miejska powstawała z dużym 
opóźnieniem: dopiero w latach 70. XIX wieku położono pierwsze chodniki, oświetlenie gazowe wpro-
wadzono po wybudowaniu gazowni w 1869 roku, wewnętrzny transport publiczny w 1898 roku25 a ka-
nalizacja na szeroką skalę zaczęła pojawiać się w Łodzi dopiero w okresie dwudziestolecia międzywojen-
nego. Powolne nadawanie osadzie fabrycznej wielkomiejskiego charakteru następowało w cieniu „głodu 
mieszkaniowego”, który dotykał zwłaszcza najmniej zamożną, a jednocześnie najszybciej rosnącą pod 
względem liczebnym, grupę mieszkańców. Stał się on szczególnie dotkliwy w okresie najbardziej dyna-
micznej fazy rozwoju miasta, która nastąpiła w drugiej połowie lat 70. XIX wieku i – w zmiennym tem-
pie – trwała do wybuchu I wojny światowej. W tym czasie robotnicy zaczęli stanowić dominującą grupę 
społeczno-zawodową w Łodzi. Według danych Inspekcji Fabrycznej26 w latach 1885-1912 liczba robotni-
ków w Łodzi wzrosła ponad czterokrotnie z 23 000 do 93 435. Proces ten zachodził na tle zwiększającej 
się ogólnej liczby ludności miasta ze 113 146 mieszkańców w 1884 roku do 506 111 w 1913 roku. Z przy-
toczonych danych wynika, że robotnicy stanowili od około 1/5 do ponad ¼ mieszkańców Łodzi, choć 
udział ich znacząco wzrasta gdy w ogólnej liczbie ludności uwzględni się również rolę, jaką w przemy-
śle drobnych rzemieślników oraz proletariat rzemieślniczo-przemysłowy zamieszkujący przedmieścia27.

Specyfiką przemysłu włókienniczego w opisywanym czasie było ogromne zapotrzebowanie na 
robotników, którzy nie musieli posiadać żadnych kwalifikacji. Przybywający wówczas do Łodzi bar-
dzo licznie robotnicy wywodzili się w większości ze wsi, małych miasteczek i osad fabrycznych28. Do 
zmiany miejsca zamieszkania, a często też stylu życia, skłaniała ich wizja „ziemi obiecanej”. Sądzili, 
że w Łodzi znajdą stałe utrzymanie, dach nad głową i założą, bądź z czasem sprowadzą do miasta ro-
dziny. W wielu przypadkach faktycznie po szybkim przyuczeniu w fabryce czy warsztacie zdobywa-
li zatrudnienie, jednak jeszcze pod koniec lat 90. XIX wieku, czyli już po największej fali migracyjnej 
około 1/5 robotników łódzkich stanowiły osoby samotne, z których zapewne część zarabiała na pozo-
stającą na wsi rodzinę29. Podaż napływających wciąż do miasta rąk do pracy przewyższała zapotrze-
bowanie fabryk, dlatego już od lat 70. XIX wieku „istniała w Łodzi stała rezerwowa armia pracy”30 w 
postaci wielu tysięcy bezrobotnych. Ich liczba zmieniała się w zależności od koniunktury, niemniej 
do 1914 roku w okresach stabilnej produkcji utrzymywała się na poziomie 3-6,5% ogółu robotników 
przemysłowych z wyraźnymi odchyleniami w okresach kryzysowych. Przede wszystkim dla nich, ale 
też dla robotników niewykwalifikowanych, narażonych na utratę pracy lub nagłą zmianę warunków 
wynagrodzenia31 ogromny problem stanowiło opłacenie jakiegoś lokum w mieście. 
23  J. K. Janczak, Ludność,  [w:] Łódź. Dzieje miasta. Tom I. Do 1918 r., red. Ryszard Rosin, Warszawa-Łódź 1988, s. 199.
24  S. Gorski (Michał Nałęcz), Łódź …., s. 9.
25  M. Koter, Rozwój przestrzenny i zabudowa miasta,  [w:] Łódź. Dzieje miasta. Tom I. Do 1918 r., red. Ryszard Rosin, War-
szawa-Łódź 1988, s. 186-187.
26  Nadzorem Inspekcji Fabrycznej objęte były tylko przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 15 robotników lub posiada-
jące silniki parowe, a więc zebrane przez inspektorów dane należy traktować jako zaniżone.
27  P. Samuś, W walce o wyzwolenie narodowe i społeczne (1893–1918), [w:] W dymach czarnych budzi się Łódź. Z dziejów 
łódzkiego ruchu robotniczego 1882–1948, Łódź 1985, s. 75-76.
28  A. Żarnowska, Oblicze społeczne klasy robotniczej. Rodowód i ruchliwość społeczna, [w:] Polska klasa robotnicza. Zarys 
dziejów, red. S. Kalabiński, t. 1, cz. 2: Lata 1870–1918. Królestwo Polskie, Białostocczyzna, robotnicy polscy w Cesarstwie Ro-
syjskim, Warszawa 1978, s. 70-72 oraz 85-87.
29  Ibidem, s. 87.
30  Ibidem, s. 88.
31  P. Samuś, W walce..., s. 82.

W Łodzi w okresie jej najbardziej intensywnego rozwoju, tj. w drugiej połowie XIX wieku, kwe-
stia systemowego rozwiązania rosnących potrzeb społecznych, w tym mieszkaniowych, obywateli nie 
znajdowała zainteresowania ani administracji miejskiej, ani prywatnych inwestorów, co udokumen-
towała ówczesna prasa: „w Łodzi nie robi się nic, ale to literalnie nic, jeżeli nie brać w rachubę ścią-
gania podatków i wydawania ich bez kontroli płacących na cele nic wspólnego z dobrem miasta nie 
mające”32. Popularna w ówczesnej Europie praktyka wyłaniania miejskich samorządów w lokalnych 
wyborach, nie była stosowana w Królestwie Polskim. Władzę municypalną na tym obszarze sprawo-
wali carscy nominanci, konsultujący istotne decyzje ze zwierzchnictwem w Petersburgu. Zaborcy nie 
zależało na poprawie warunków bytowych mieszkańców a zatem magistrat nie pochylał się nad po-
trzebami społecznymi. Natomiast kapitał prywatny dużo szybciej osiągał zwrot po inwestycji w prze-
mysł niż budownictwo mieszkaniowe33. Zamożni łodzianie wznosili wprawdzie kamienice, jednak 
wynajem pomieszczeń w takich budynkach wykraczał poza zasięg finansowy robotników. W kamie-
nicach czynszowych można było spotkać proletariat fabryczny, ale niemalże wyłącznie w przeludnio-
nych oficynach lub suterenach kamienic czynszowych. Na planie Łodzi wciąż można dostrzec, że cen-
trum miasta zdominowane zostało przez ogromne obszary przemysłowe, uzupełnione – na wolnych 
od fabryk terenach – zabudową mieszkaniowo-usługową. Obserwacja ta potwierdza, że XIX-wieczna 
Łódź cierpiała na brak planowania, a prymat nad życiowymi potrzebami ludzi miał rozwój przemy-
słu. Rosnący popyt na ziemię w centrum miasta, spowodowany rozbudową zakładów przemysłowych 
zepchnął najmniej zamożną ludność na rozwijające się żywiołowo, a przez to naznaczone chaosem bu-
dowlanym, przedmieścia, takie jak szeroko pojęte Bałuty czy Chojny34. Właściciele niewygórowanych 
kapitałów, których nie było stać na zakup działki w Śródmieściu inwestowali w miarę swoich moż-
liwości finansowych na przedmieściach. Dlatego też na tych obszarach powstawała niska zabudowa, 
co najwyżej były to domy wielorodzinne, dość często jednak sąsiadujące z nędznymi, prymitywnymi 
jednoizbowymi domkami. W momencie przyłączenia przedmieść (Bałuty, Brus, Chojny) do Łodzi w 
1915 roku dawały one schronienie około 150 tys. osób35, wśród których przytłaczającą większość sta-
nowiła uboga ludność robotnicza, służba, drobni rzemieślnicy i handlarze.

Publicyści i społecznicy w roli rzeczników sprawy robotniczej
Publicyści lokalnej prasy zaczęli podnosić problem mieszkaniowy robotników już w 1898 roku. Na ła-
mach „Gońca Łódzkiego” do końca jego istnienia w 1906 roku (i później w jego kontynuacji wycho-
dzącej pod tytułem „Kurier Łódzki”) dość regularnie pojawiały się artykuły opisujące rozwiązania 
stosowane w Europie (Niemcy, Anglia, Szwajcaria, Francja). Dziennikarze przywoływali też przykła-
dy z Imperium Rosyjskiego: Petersburga i Warszawy (tzw. Kolonia Wawelberga i inne towarzystwa 
budowy domów dla robot ników). Dyskurs prowadzony na ten temat w prasie lokalnej ciekawie opi-
sał Kamil Śmiechowski, zwracając uwagę, że rozwiązania wskazywane przez publicystów skupiały 
się na inicjatywach opierających się na idei samopomocy ekonomicznej. Co ciekawe, autorzy tekstów 
przyznawali, że nie wszystkie zaprezentowane koncepcje osiągały zamierzony efekt końcowy, mimo 
to nieustannie propagowali rozwiązania oparte na budownictwie społecznym, choć argumentowali 
też, że inwestycja w tanie mieszkania na wynajem dla robotników może  stanowić sposób na lokatę 
i pomnażanie kapitału. Jako przykład komercyjnego, ale wciąż pożądanego w mieście, podejścia do 

32  Z chwili, „Kurier Łódzki” 1906, nr 150.
33  Por. L.  Mroczka, Warunki mieszkaniowe robotników łódzkich w latach 1918-1939, „Rocznik Łódzki” t. XXII (XXV), 
1977, s. 151.
34  Interesujące cechy charakterystyczne dla Chojen, Widzewa i Bałut oraz ich struktury społecznej opisała Helena Bro-
dowska w serii artykułów poświęconych tym dzielnicom, por. H. Brodowska, Kapitalistyczne przemiany podłódzkiej wsi 
Chojny, „Rocznik Łódzki” t. I, 1958, s. 47-70, taż, Struktura zawodowa ludności wsi Chojny w latach 1859-1882, ibidem, t. 
II, s. 47-69, taż, Kształtowanie się dzielnicy Bałuty w Łodzi, tamże, t. XVIII, 1971, s. 201-215 i inne.
35  J. K. Janczak, Ludność..., s. 199.



30 31

problemu wskazywali kompleks tak zwanych „domów Sindermanna”36. Warto w tym miejscu wspo-
mnieć, że w początkach XX wieku łodzianie podjęli kilka prób założenia spółdzielni, których celem 
była budowa mieszkań, jednak żadna z tych koncepcji nie zakończyła się sukcesem przed wybuchem 
I wojny światowej37. Natomiast jedną z nielicznych inicjatyw, które doczekały się przynajmniej czę-
ściowej realizacji w duchu filantropijnym były tanie mieszkania Żydowskiego Towarzystwa Dobro-
czynności, znajdujące się przy ulicy Średniej 96 (obecnie Pomorska 92). Powstały one w latach 1899-
1900 na wzór warszawskiej fundacji Wawelbergów, przy czym w Łodzi środki na budowę pierwszej 
części założenia wyłożył znany bankier Maksymilian Goldfeder i jego żona Anna (de domo Jarociń-
ska). Z planowanego osiedla wzniesiona została jedynie połowa frontowego budynku zaprojektowane-
go przez Gustawa Landau-Gutentegera. W jej skład wchodziło 30 mieszkań przeznaczonych na wyna-
jem dla niezamożnych Żydów, prawdopodobnie głównie więc nie robotników, lecz drobnych kupców, 
rzemieślników czy chałupników. Inicjatywa ta zakładała, że wpływy z czynszów będą przewyższały 
koszty utrzymania obiektu, co pozwoli na budowę kolejnych nieruchomości: drugiej części budynku 
frontowego i oficyn, gdzie również miały znaleźć się tanie mieszkania oraz synagogi dla mieszkańców. 
W rzeczywistości, ze względu na ubóstwo lokatorów, towarzystwo nieustannie borykało się z proble-
mami finansowymi wynikającymi z zaległości w opłatach za czynsz38. 

Domy robotnicze (famuły)
Należy dodać, że dziennikarze „Gońca Łódzkiego” niemal zupełnie pomijali osiedla robotnicze wzno-
szone przez fabrykantów39, a to one przez dziesięciolecia były jedyną próbą masowej odpowiedzi na 
problem mieszkaniowy w Łodzi. Faktem jest natomiast, że nieliczni przedsiębiorcy decydowali się na 
opłacenie budowy domów przeznaczonych dla robotników i – co może być bardziej istotne – nie prze-
kraczali w tych działaniach granic wyznaczanych przez biznesowy pragmatyzm. Zapewnienie dachu 
nad głową dla robotników stanowiło dla fabrykanta swoiste zabezpieczenie, powstrzymujące pracowni-
ków przed strajkami i wiążące z macierzystą firmą. Budowa osiedli robotniczych w czasach gdy problem 
był poruszany w dyskursie publicznym kreowała pozytywny wizerunek przedsiębiorcy jako „opieku-
na” czy też „patrona” dla zatrudnianych przez niego ludzi40. Pod koniec lat 20. XIX wieku Tytus Ko-
pisch, założyciel osady Ślązaki, wzniósł 17 obiektów dla pracujących dla niego tkaczy lnu, a kolejnym 
11 rzemieślnikom zapewnił drewno na budowę ich domów41. W 1830 roku Ludwik Geyer ufundował 
5 czteroizbowych budynków. Były to przypadki odosobnione na gruncie lokalnym, choć podążające 
za tendencjami panującymi w Europie tego okresu, a zatem warte wspomnienia42. Funkcjonowały one 
jednak w realiach przed największym napływem ludności do Łodzi. Potrzeba zapewnienia dachu nad 
głową dla robotników stała się paląca w okresie od schyłku lat 60. XIX wieku do wybuchu I wojny świa-
towej. Największe osiedla robotnicze powstały przy fabrykach należących do Karola Scheiblera (1898 
izb mieszkalnych w 1170 mieszkaniach; 64,7% – mieszkania jednoizbowe, 20,3% – mieszkania dwu-
izbowe), Izraela Poznańskiego (2044 izb w 1085 mieszkaniach; 56,3% – mieszkania jednoizbowe, 26,1% 
– mieszkania dwuizbowe) oraz w kompleksie Widzewskiej Manufaktury (ok. 1500 izb, brak bardziej 

36  K. Śmiechowski, Warunki mieszkaniowe robotników na łamach „Gońca Łódzkiego” (1898-1906), „Studia z historii spo-
łeczno-gospodarczej”, t. X, 2012, s. 105-120, I. Popławska, Architektura mieszkaniowa Łodzi w XIX wieku, Warszawa 1992, 
s. 89-94.
37  B. Wachowska, Łódzka spółdzielczość mieszkaniowa (do 1939 roku), Łódź 1988, s. 14-21.
38  K.  Badziak, Jacek Walicki, Żydowskie organizacje społeczne w Łodzi (do 1939 r.), Łódź 2002, s. 92–94.
39  K. Śmiechowski, Warunki…, s. 115-116.
40  A. Szram, Inicjatywy budowlane I. K. Poznańskiego jako wyraz mecenatu artystycznego łódzkiego przemysłowca, Łódź 
1998, s. 62-77.
41  A. Rynkowska, Działalność gospodarcza władz Królestwa Polskiego na terenie Łodzi przemysłowej w latach 1821-1831, 
Łódź 1951, s. 189.
42  I. Popławska, Budownictwo domów robotniczych w Łodzi w drugiej połowie XIX w., „Kwartalnik Architektury i Urba-
nistyki” 1964, t. 9, nr 4, s. 296-298.

szczegółowych danych). W każdym ze wspomnianych osiedli dominowały mieszkania jednoizbowe 
o bardzo niskim standardzie, choć w tej kwestii różniły się między sobą. Na Księżym Młynie i w jego 
okolicach spośród 1170 mieszkań 150 ulokowanych było na poddaszu a 4 w suterenach, 608 posiadało 
oświetlenie elektryczne, a 90 – gazowe, pozostali lokatorzy korzystali z lamp naftowych. W famułach 
przy ulicy Ogrodowej również wiele mieszkań nie posiadało żadnego typu oświetlenia, a znaczna ich 
część znajdowała się w suterenach, podczas gdy te o najwyższym standardzie posiadały wanny (82), to-
alety (85), instalację wodociągową (378). Podobnie lub gorzej wyglądała sytuacja na innych osiedlach 
robotniczych43. Mimo to, osiedle scheiblerowskie, wzniesione etapami w okresie od końca lat 60. XIX 
wieku do 1895 roku nie ustępowało światowym standardom z tego okresu a fabrykant został nagro-
dzony za tę inicjatywę na warszawskiej wystawie higienicznej w 1887 roku44. Zróżnicowanie w zakre-
sie powierzchni, wykończenia i wyposażenia mieszkań świadczy o różnych lokatorach i sugeruje, że 
nie wszystkie pomieszczenia powstały z myślą o zapewnieniu schronienia robotnikom. Niewykwali-
fikowani pracownicy fabryczni byli de facto ostatni na liście osób, którym przyznawano mieszkania. 
Pierwszeństwo do typowych mieszkań mieli robotnicy wyspecjalizowani, natomiast te o najwyższym 
standardzie przeznaczone były dla wyższych urzędników, personelu technicznego i zarządzającego.

Niewątpliwie, przyfabryczne domy familijne nie były w stanie odpowiedzieć na rosnące potrzeby 
mieszkaniowe łódzkich robotników. Przede wszystkim ich ilość była niewystarczająca. Według da-
nych z 1913 roku na największym łódzkim osiedlu przyfabrycznym Karola Scheiblera mieszkało 2500 
robotników spośród 6650 zatrudnionych w jego firmie, natomiast ogółem na osiedlach robotniczych 
w tym czasie mieszkało 5888 robotników45 a ogólnie było ich wtedy w mieście ponad 93 000, o czym 
wspominałam w niniejszym artykule. W tak trudnych warunkach mieszkaniowych dochodziło do 
różnych nadużyć, takich, jak: łapówki, niespodziewane eksmisje w celu podwyższania czynszów czy 
też płatność wekslami46. Ponadto pierwszeństwo do zamieszkania w domach familijnych miały oso-
by najstarsze, legitymujące się najdłuższym stażem pracy w firmie lub personel średniego szczebla. 
Mieszkania na tych osiedlach były niewielkie, niedostosowane do potrzeb rodzin robotniczych a stan-
dard ich wyposażenia również nie spełniał oczekiwań. Niemniej, sytuacja na rynku komercyjnym była 
dużo gorsza: w droższych mieszkaniach warunki wcale nie były lepsze, dlatego wynajem pomieszczeń 
w domach familijnych stanowił dla robotników najkorzystniejszą opcję. Opłaty czynszowe wynosiły 
w nich od 28,60 do 120 rubli rocznie47, podczas gdy w latach 1894-1895 robotnik zarabiał średnio 216 
rubli rocznie. Natomiast według wyliczeń zaprezentowanych na Wystawie Higieniczno-Spożywczej 
z 1903 roku wynika, że średnie miesięczne zarobki robotnika w fabryce Scheiblera wynosiły 5,30 ru-
bli (kwota zawyżona), z czego 1 rubel odtrącany był na czynsz, 1,20 na opał a 8 kopiejek na naftę, co 
w sumie wynosiło 43% jego zarobków. W literaturze przedmiotu przyjęło się twierdzenie, że koszty 
związane z utrzymaniem mieszkania pochłaniały od 1/3 do 1/2 przeciętnych zarobków w rodzinach 
robotniczych48. Nie powinno więc dziwić, że członkowie tej grupy społecznej szukali najtańszych 
mieszkań. Jak już wspomniano na terenie miasta znajdowali je w domach familijnych, oficynach lub 
suterenach czynszowych kamienic, ale ogromna rzesza robotników zamieszkiwała też przedmieścia 
zabudowane nędznymi, prymitywnymi domkami49. Gdy robotnicy znajdowali stosowne lokum, pró-
bowali zrekompensować sobie koszty wynajmu. Jednym rozwiązaniem było podejmowanie pracy 

43  W. Jaskółowska, Rozwój stosunków…., s. 47.
44  E. Kaczyńska, Położenie klasy robotniczej. Warunki mieszkaniowe, [w:] Polska klasa robotnicza. Zarys dziejów, red. S. 
Kalabiński, t. 1, cz. 2: Lata 1870–1918. Królestwo Polskie, Białostocczyzna, robotnicy polscy w Cesarstwie Rosyjskim, War-
szawa 1978, s. 317, I. Popławska, Budownictwo…, s. 295.
45  A. Wójcicki, Instytucje fabryczne i społeczne w przemyśle Królestwa Polskiego, Warszawa 1915, s. 139 za L. Mroczka, 
Warunki mieszkaniowe…, s. 152.
46  W. Jaskółowska, Rozwój stosunków..., s. 49.
47  Ibidem.
48  Ibidem; P. Samuś, W walce..., s. 82 i inne opracowania na ten temat.
49  Ibidem, s. 39-43, 45, choć należy podkreślić, że nawet na tych, mało zamożnych, obszarach budownictwo drewniane 
sukcesywnie było zastępowane murowanym pot. ibidem s. 45-46.
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zarobkowej przez kobiety, które jednak zarabiały o połowę mniej niż mężczyźni, a także dzieci, któ-
rych wynagrodzenie było jeszcze niższe. Inną znaną praktyką, niewykluczającą zastosowania wspo-
mnianej powyżej opcji, było podnajmowanie sublokatorom części mieszkania a w skrajnych przy-
padkach łóżka na określone godziny. Skorzystanie z takiego rozwiązania było korzystne finansowo 
zwłaszcza dla nowoprzybyłych do Łodzi niewykwalifikowanych pracowników. O popularności tego 
rozwiązania świadczą dane statystyczne, według których w latach 1911-1912 w Łodzi i Bałutach znaj-
dowało się 6393 domów i 51993 mieszkań, a więc na jedno mieszkanie przypadało średnio 10,06 oso-
by, natomiast w tym czasie mieszkania jednoizbowe stanowiły aż 66% ogółu50. W 1913 roku na jedną 
izbę w domu chrześcijańskim przypadało 5,1 mieszkańców, w domu żydowskim odsetek ten wynosił 
5,4. Powyżej 80% osób objętych badaniem nie posiadało pojedynczego łóżka, lecz dzieliło je z 1 lub 2 
innymi osobami, a kolejne ok. 10% aż z 3 współlokatorami51. Zjawisko tak zwanej „nędzy łóżkowej” 
było w Łodzi najwyższe w porównaniu do innych miast Królestwa Polskiego, przy czym ukrywało ono 
bezdomność, która rozpatrywana w liczbach bezwzględnych wydawała się mało istotnym problemem 
w Łodzi zwłaszcza na tle danych z innych miast. Przeludnione, duszne i ciasne jednoizbowe mieszka-
nia nie zapewniały godnego minimum swoim lokatorom, w większości nie posiadały bowiem oświe-
tlenia, kanalizacji ani bieżącej wody. Na dodatek jedno pomieszczenie musiało pełnić jednocześnie 
funkcje kuchni, pokoju dziennego i łazienki a często również sypialni dla osób, którym podnajmowa-
no pojedyncze łóżka. Nie ulega żadnej wątpliwości, że takie warunki miały bezpośrednie przełożenie 
na dramatyczny poziom sanitarny, co skutkowało wysokim wskaźnikiem umieralności niemowląt i 
różnych zachorowań. Wskaźnik śmiertelności był w Łodzi bardzo wysoki, według badań z 1908 roku 
na 1000 mieszkańców umierało w Łodzi 32,15 osób (dane dla innych miast z podobnego okresu: War-
szawa – 21,8, Kraków – 26,9, Poznań – 20,6)52, przy czym śmiertelność wśród robotników była pięcio-
krotnie wyższa niż wśród warstw zamożniejszych i trzydzieści razy wyższa niż w gronie osób zamoż-
nych. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywano głównie w fatalnych warunkach mieszkaniowych 
robotników53. Zamieszkiwane przez nich lokale były niewygasającym ogniskiem gruźlicy ospy, cho-
lery, duru brzusznego, czerwonki. Stały się też synonimem przestępczości, choć obserwatorzy z epo-
ki wyrażali o Bałutach następującą opinię: „więcej potwornej nędzy, posuniętej do moralnych trage-
dii, odgrywa się na Bałutach, niźli utarczek ulicznych, lub napadów”54.

Dziedzictwo trudnych czasów
Jak wynika z powyższych rozważań w okresie zaborów ostatnim punktem zainteresowania władz ro-
syjskich była poprawa warunków mieszkaniowych łodzian. Poszukujący mieszkania mogli jedynie li-
czyć na – bardziej lub mniej opłacalny – wynajem lokali od prywatnych właścicieli. Sytuacja nie uległa 
poprawie w czasie I wojny światowej, która położyła kres Łodzi postrzeganej jako prężnie rozwijający 
się ośrodek przemysłowy, zamieszkały przez rzesze ludności. Paniczna ucieczka przedsiębiorców, a 
następnie działalność okupantów spowodowały wywiezienie z Łodzi sprzętu i materiałów, co w kon-
sekwencji doprowadziło miasto do ruiny gospodarczej. W kolejnych latach przedsiębiorcy skupiali się 
na nadrabianiu poniesionych strat. Efektem załamania gospodarczego, zatrzymania pracy fabryk sta-
ła się pauperyzacja ludności z dnia na dzień pozbawionej możliwości zarobkowania, wzmagana przez 
problemy aprowizacyjne. Ponadto władze okupacyjne przystąpiły do bezkompromisowej egzekucji 

50  W. L. Karwacki, Związki zawodowe i stowarzyszenia pracodawców w Łodzi (do roku 1914), Łódź 1972, s. 385.
51  W. Schoenaich, O przeludnieniu mieszkań jednoizbowych ubogiej ludności chrześcijańskiej i żydowskiej w Łodzi, „Zdro-
wie, R. XXX, 1914, z. 6, s. 441-450 za: W. Jaskółowska, Stosunki mieszkaniowe…., s. 50.
52  S. Serkowski, Przyrost naturalny ludności jako zagadnienie higieny socjalnej, Warszawa 1917, s. 22 za: W. Jaskółowska, 
Stosunki mieszkaniowe …, s. 50.
53  J. Heurich, Jak robotnicy u nas mieszkają a jak mieszkać powinni, Warszawa 1873, s. 32 za: W. Jaskółowska, Stosunki 
mieszkaniowe …, s. 51, E. Rosset, Proletarjat łódzki w świetle badań demograficznych, Warszawa 1930, s. 77.
54  S. Gorski (Michał Nałęcz), Łódź spółczesna…., s. 15.

należności czynszowych, co uderzało przede wszystkim w najmniej zamożnych mieszkańców55. Na 
to wszystko nakładał się dyskomfort psychiczny mieszkańców Łodzi spowodowany okupacją i pro-
wadzonymi działaniami zbrojnymi, poborem do armii, wywózkami do prac na rzecz okupanta, mi-
gracjami za chlebem. Według szacunków straty wojenne Łodzi wyniosły około 400 milionów rubli, 
czyli ponad 2 miliardy powojennych zło tych56 a wspomniane wyżej czynniki doprowadziły do spadku 
liczby ludności miasta prawie o połowę: z 600 tysięcy (w granicach uwzględniających przedmieścia) 
do nieco ponad 330 tysięcy57. Mogłoby się wydawać, że tak tragiczne dla Łodzi skutki wojny wpłynę-
ły pozytywnie na rozluźnienie napięcia, które panowało w kwestii mieszkalnictwa. Jednak należy też 
zwrócić uwagę na zniszczenia spowodowane walkami, pożarami, brakiem konserwacji istniejących 
budynków czy też wstrzymanie nowych inwestycji. Czynniki te nałożyły się na dziesięciolecia zale-
głości w kwestii mieszkaniowej. Natomiast włączenie Bałut i Chojen do Łodzi sprawiło, że faktyczny 
problem przeludnienia podłódzkich osad stał się formalnym problemem władz miasta. Władze miej-
skie musiały więc stawić czoła trudnemu dziedzictwu zaborów i lat I wojny światowej. 

Priorytety budowlane w nowej rzeczywistości
Jeszcze podczas okupacji władze niemieckie, które zadecydowały o przyłączeniu do Łodzi jej gęsto za-
ludnionych przedmieść, usiłowały opracować i wdrożyć plany regulacyjne, mające na celu uporząd-
kowanie urbanistyczne i komunikacyjne przestrzeni miejskiej. Założenia opracowane przez inżyniera 
Christopha Rancka po wojnie próbował realizować architekt Adolf Goldberg, wprowadzając do nich 
własne zmiany. Z perspektywy tematyki podejmowanej w niniejszym artykule na uwagę zasługuje fakt, 
że w pierwszych latach II Rzeczypospolitej planiści miejscy skupiali się na stworzeniu centralnej dzielni-
cy reprezentacyjnej w okolicach Dworca Fabrycznego i projektowaniu sieci komunikacyjnej. Wynikało 
to z wyżej opisywanego braku planowania rozwoju miasta w okresie zaborów. Ponadto w II Rzeczypo-
spolitej Łódź uzyskała formalny prestiż, stając się stolicą nowopowstałego województwa i diecezji. Mia-
sto nie posiadało jednak budynków, w których mogłyby być realizowane postawione przed nim nowe 
funkcje. Stąd w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości władze miejskie zlecały architektom 
opracowywanie projektów szeroko pojętych gmachów użyteczności publicznej. Efektem tych działań 
był niezrealizowany projekt budowy gmachu teatru miejskiego w Parku Kolejowym58 i Domu Ludo-
wego przy Targowym Rynku59 oraz zrealizowany, ale już nieistniejący budynek zajezdni tramwajowej 
„Dąbrowskiego” przy ulicy Kilińskiego. W okresie międzywojennym w Łodzi powstały też takie bu-
dynki, jak: kompleks budynków sądowych przy placu Dąbrowskiego, siedziba Izby Skarbowej i gmach 
Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej przy alei Kościuszki. Powstał też plan budowy nowego ratusza, 
ale nie został zrealizowany. Równie ambitnie władze miasta podeszły do zadań społecznych postawio-
nych przed samorządami, jako priorytety wyznaczając sobie walkę z analfabetyzmem i realizację obo-
wiązku szkolnego oraz poprawę ochrony zdrowia. Podjęły przy tym realne działania umożliwiające ich 
realizację, wznosząc liczne szkoły i szpitale, wśród którychwarto zwrócić uwagę na: gmachy szkolne 
przy ulicy Nowotargowej60 i Nowomarysińskiej61, Szpital Kasy Chorych im. prezydenta Ignacego Mo-
ścickiego przy ulicy Zagajnikowej62, szpital Kasy Chorych przy ulicy Łagiewnickiej63.
55  B. Wachowska, Łódzka spółdzielczość…,  s. 29-30 oraz 33-34.
56  P. Waingertner, Narodziny i pierwsze lata łódzkiej niepodległości po I wojnie światowej. Zarys zagadnienia, [w:] „Rocz-
nik Łódzki” t. LXVIII, 2018, s. 55.
57  Ibidem.
58  Obecnie: Park im. Stanisława Moniuszki.
59  Obecnie: pl. gen. Henryka Dąbrowskiego.
60  Obecnie: ul. Seweryna Sterlinga.
61  Obecnie: ul. Stanisława Staszica.
62  Obecnie: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Norberta Barlickiego przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego.
63  K. Stefański, Lata międzywojenne, [w:] K. Stefański, B. Ciarkowski, Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku, Łódź 
2018, s. 43-123.
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Warunki prawne
Wspomniane inicjatywy budowlane podejmowane były w Łodzi już od 1919 roku, pomimo wciąż jesz-
cze nieustabilizowanej sytuacji II Rzeczypospolitej. Młode państwo toczyło spory o zasięg jego granic, 
a wojna polsko-rosyjska pochłaniała około połowy jego budżetu, natomiast w polityce wewnętrznej na-
rastał kryzys inflacyjny. Kwestia mieszkaniowa również wymagała pilnego rozwiązania, a różne dzia-
łania w tym kierunku wywodziły się z ochrony praw lokatorów, którzy znacząco ucierpieli podczas I 
wojny światowej. Członkowie założonego w Łodzi w 1915 roku Towarzystwa „Lokator” brali aktywny 
udział w tworzeniu ustawodawstwa związanego z kwestiami mieszkaniowymi zarówno na poziomie 
lokalnym, jak i ogólnopolskim. Mieli swój udział w uchwaleniu Dekretu o ochronie lokatorów i zapo-
bieganiu braku mieszkań z dnia 6 stycznia 1919 roku i Ustawy z dnia 28 czerwca 1919 roku o ochronie 
lokatorów64. Dokumenty te zamrażały czynsze na poziomie sprzed wojny i utrudniały eksmisję oraz 
sankcjonowały powołanie Urzędów Rozjemczych ds. Najmu oraz Urzędów Mieszkaniowych. O ile mo-
ratorium z czasem zostało odwołane, to urzędy funkcjonowały do połowy lat 30. XX wieku. Pierwsze 
z nich podlegały Ministerstwu Sprawiedliwości i rozstrzygały w sprawach spornych dotyczących naj-
mu, drugie, nadzorowane przez Ministerstwo Zdrowia Publicznego, powstawały w miastach liczących 
powyżej 20000 mieszkańców i miały za zadanie monitorowanie sytuacji mieszkaniowej na danym 
obszarze, kontrolowanie wysokości czynszów, a także dążenie do zapewnienia mieszkań wszystkim 
obywatelom poprzez dostosowanie istniejących budynków i organizację środków na wznoszenie no-
wych. Finansowanie działalności obu typów agend leżało w gestii samorządów65, zgodnie z manifestem 
Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, zakładającego budowę państwa na podstawach 
demokracji i samorządności. Jednak trudne warunki ekonomiczne uniemożliwiały realizację spekta-
kularnych działań, mimo powołania do życia Państwowego Funduszu Mieszkaniowego ustawą z dnia 
1 sierpnia 1919 roku66. O zaistnieniu warunków korzystnych dla podejmowania szeroko zakrojonych 
inicjatyw budowlanych w II Rzeczypospolitej można mówić dopiero po przeprowadzeniu reform pre-
miera Władysława Grabskiego, w tym powołaniu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Jednym z 
głównych obszarów aktywności wspomnianej instytucji kredytowej było finansowanie budownictwa 
mieszkaniowego67. Istotną zmianę wprowadziła też Ustawa o rozbudowie miast z dnia 29 kwietnia 1925 
roku68. Zatem liczne projekty budowlane zaczęły być realizowane w Łodzi dopiero po 1924 roku, a w 
szczególności w okresie światowej koniunktury gospodarczej lat 1926-1929.

Spółdzielczość mieszkaniowa i mieszkaniowo-budowlana
Wobec olbrzymich problemów finansowych i niemożności podjęcia rządowego projektu budowy osie-
dli dla najbardziej potrzebujących Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej zachęcało ludność do two-
rzenia spółdzielni mieszkaniowych. W 1922 roku resort wydał odezwę, w której zobowiązywał się do 
niesienia pomocy kooperatywom w ich działalności, co realizował departament Opieki Społecznej po-
przez udzielanie porad prawnych, wspieranie spółdzielni w pozyskiwaniu terenów pod budowę i środ-
ków finansowych69. Stanowisko to podzielały łódzkie Rady Miejskie zarówno pierwszej, jak i drugiej 
kadencji, które deklarowały nawet wolę wydzierżawienia w tym celu miejskich placów, co jednak, jak 

64  B. Wachowska, Łódzka spółdzielczość…, s. 38-52.
65  Dekret o ochronie lokatorów i zapobieganiu braku mieszkań z dnia 6 stycznia 1919 roku (Dz.Pr.P.P. 1919 nr 8 poz. 116).
66  Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Funduszu Mieszkaniowego (Dz.U. 1919 nr 
72 poz. 424).
67  O trudnościach w pozyskiwaniu kredytów z BGK na przykładach realizacji łódzkich spółdzielni por. B. Wachowska, 
Łódzka spółdzielczość….
68  Ustawa z dnia 29 kwietnia 1925 o rozbudowie miast (Dz.U. 1925 nr 51 poz. 346) uchylona Rozporządzeniem Prezyden-
ta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast (Dz.U. 1927 nr 42 poz. 372).
69  „Dziennik Zarządu m. Łodzi” nr 7 (122), 14.02.1922, s. 19.

się okazało, było zbyt daleko idące i ze względu na błędy formalne musiało zostać wycofane70. Nie-
mniej ustawodawstwo państwowe zobowiązywało władze samorządowe do wspierania inicjatyw ma-
jących na celu budowę mieszkań dla urzędników państwowych lub wojskowych, a także do odstępo-
wania gruntów na rzecz spółdzielni mieszkaniowych71. W ten sposób, w oparciu o idee spółdzielczości, 
zasilane kredytami państwowymi a niekiedy wspierane też przez władze miejskie powstały w Łodzi:
• kolonie wojskowe: w rejonie ulicy Zagajnikowej (Spółdzielcze Towarzystwo Budowy Domów dla 

Oficerów) wzorowana na zabudowie warszawskiego Żoliborza oraz przy ulicy św. Jerzego (Fun-
dusz Kwaterunku Wojskowego),

• osiedla dla urzędników miejskich: pomiędzy ulicami Dzielną72, Mostową73 i Tkacką (Towarzystwo 
Budowy Domów Mieszkalnych dla Pracowników Zarządu Miejskiego) oraz kolejne na Karolewie 
w rejonie ulic Objazdowej, Wygodnej i Żmudzkiej74 (Towarzystwo Budowy Domów dla Niższych 
Pracowników Zarządu Miejskiego), 

• osiedle urzędników Banku Gospodarstwa Krajowego pomiędzy ulicami Tkacką i Małachowskiego 
(Spółdzielnia Budowlana Urzędników Oddziału Łódzkiego BGK), 

• osiedle dla urzędników skarbowych na Julianowie (Spółdzielcze Towarzystwo Budowy Domów dla 
Urzędników Skarbowych i Pracowników Umysłowych), 

• dom przy ulicy Zacisze dla urzędników wojewódzkich (Spółdzielnia Mieszkaniowa Urzędników 
Województwa Łódzkiego). 
Jednak działania te, zakrojone na niewielką skalę i skierowane do wąskich grup średniozamożnych 

mieszkańców, w nieznacznym stopniu wpłynęły na rozwiązanie odziedziczonej po okresie zaborów kwe-
stii „głodu mieszkaniowego”. Tylko nieliczne inicjatywy spółdzielcze były wówczas ukierunkowane na 
budowę mieszkań dla robotników, ale większość z nich nie osiągnęła sukcesów, napotykając liczne pro-
blemy na etapie pozyskiwania kredytów i wznoszenia budynków. Należy do nich zaliczyć spółdzielnie: 
• „Naprzód” (3 domy przy ulicy Berka Joselewicza, składające się z 54 mieszkań, łącznie 163 izby 

oraz budynki przy ulicy Leszno75 40 i Wysokiej 21),
• Krawców-Chałupników „Nasz Dom” (brak szczegółowych danych, prawdopodobnie wybudowa-

no dwa z czterech planowanych obiektów), 
• „Zdobycz Robotnicza” (brak szczegółowych danych),
• Powszechną Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową (brak szczegółowych danych)76. 

Warto przyjrzeć się działalności wspominanego wyżej Towarzystwa „Lokator”, które powstało w 1915 
roku, a jego głównym polem zainteresowania była ochrona praw lokatorów. Z czasem zakres działalno-
ści poszerzył się o budowę mieszkań społecznie najpotrzebniejszych, realizowanych zgodnie z awangar-
dowymi trendami funkcjonalizmu, mieszkania minimum i osiedla społecznego a stowarzyszenie prze-
kształciło się w spółdzielnię mieszkaniową. Efektem tych działań jest kolonia mieszkaniowa na Chojnach 
przy ulicach Lokatorskiej i Łącznej składająca się z trzech domów w stylu dworkowym wzniesionych w 
drugiej połowie lat 20. XX wieku i późniejszego modernistycznego bloku mieszczącego 160 nowocze-
snych mieszkań. Łódzka aktywność Towarzystwa „Lokator” porównywana jest do działalności War-
szawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej77. Pomimo ukierunkowania działalności budowlanej „Lokatora” na 

70  B. Wachowska, Łódzka spółdzielczość…, s. 23.
71  Np. Ustawa z dnia 8 kwietnia 1919 r. o dostarczaniu mieszkań na potrzeby wojska (Dz.Pr.P.P. 1919 nr 31 poz. 262). Jed-
nym z przykładów wsparcia jest przekazanie przez miasto działki w okolicach Dworca Kaliskiego na rzecz Towarzystwa 
Budowy Domów dla Niższych Pracowników Zarządu Miejskiego za: W. Jaskółowska, Stosunki mieszkaniowe..., s. 74-75.
72  Obecnie: ul. Gabriela Narutowicza.
73  Obecnie: ul. Aleksandra Zelwerowicza.
74  Obecnie: ul. Henryka Dembińskiego.
75  Obecnie: ul. gen. Lucjana Żeligowskiego.
76  B. Wachowska, Łódzka spółdzielczość..., s. 52-100.
77  A. Sumorok, Łódzkie budownictwo spółdzielcze. Przegląd wybranych realizacji, [w:] Sztuka Polski Środkowej. Studia. 
Sztuka nowożytna i nowoczesna, red. Ewa Kubiak, Krzysztof Stefański, Piotr Gryglewski s. 185.
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potrzeby rodzin robotniczych opłaty związane z utrzymaniem mieszkań (czynsz, oświetlenie, gaz, opał) 
sprawiły, że zamieszkali w nich przedstawiciele inteligencji a sytuacja robotników nie uległa poprawie78.

Domy robotnicze (famuły) – kolejne pokolenia
W cieniu inicjatyw budowlanych miasta i spółdzielni pozostawała kwestia zapewnienia tanich mieszkań 
dla ubogiej ludności, brakowało masowych rozwiązań zaprojektowanych z myślą o rzeszach łódzkich 
robotników. Jeszcze około dekady po odzyskaniu przez kraj niepodległości to famuły wciąż pozostawa-
ły najpopularniejszymi formami mieszkań robotniczych. Według danych z 1925 roku w Łodzi istniało 
260 domów fabrycznych, zamieszkałych przez 3352 rodziny. Jeśli przyjąć – za Ludwikiem Mroczką – że 
przeciętna rodzina liczyła 4 osoby, oznaczałoby to, że osiedla zakładane przez XIX-wiecznych potenta-
tów branży włókienniczej dawały schronienie 13 408 osobom79, czyli niespełna 5% robotników wykaza-
nych w pierwszym powszechnym spisie ludności z 1921 roku – było ich wówczas w Łodzi 278 805 i sta-
nowili 61,7% ogółu mieszkańców (451 974 osób)80. Należy przy tym pamiętać, że famuły przynależały 
do danej fabryki, której właściciele dawali przydział mieszkaniowy wyłącznie zatrudnianym przez siebie 
osobom. W związku z powyższym, po zakończeniu I wojny światowej powszechnym problemem stały 
się eksmisje osób poszkodowanych w wyniku działań zbrojnych. Wdowy czy inwalidzi wojenni lądo-
wali na bruku81 a władze miejskie zyskały nowy problem do rozwiązania, którym stała się rosnąca bez-
domność. Przytoczone liczby ukazują również fakt, że 95% najuboższej ludności wciąż zamieszkiwała 
w tragicznych warunkach na poddaszach, w suterenach i prymitywnych domkach na obrzeżach miasta.

Mieszkania magistrackie
Koniunktura światowej gospodarki z lat 1926-1929 przypadła w Łodzi na początki rządów Rady Miej-
skiej trzeciej kadencji. Władze, które objęły mandat jesienią 1927 roku rekrutowały się w większości 
z szeregów Polskiej Partii Socjalistycznej. Zadecydowały one o zmianie kursu w dziedzinie inwesty-
cji miejskich, odrzucając wspominany plan budowy gmachu teatru miejskiego czy ratusza i przekiero-
wując środki finansowe na budownictwo społeczne82. Łódzcy działacze PPS od początku istnienia To-
warzystwa „Lokator” wspierali jego działalność83 i z pewnością doskonale znali nie tylko skalę klęski 
mieszkaniowej środowiska robotniczego w Łodzi, ale również podejmowane w innych miastach ini-
cjatywy, mające na celu rozwiązanie podobnych problemów. Socjaliści zainicjowali stworzenie War-
szawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na bieżąco monitorowali więc jej pierwsze sukcesy, jak wznie-
sienie pierwszego domu przy placu Wilsona w styczniu 1927 roku, dążyli także do przeszczepienia ich 
na łódzki grunt. Uchwałą Magistratu nr 37 z dnia 9 grudnia 1927 roku powołano Komitet Organiza-
cyjny Budowy Domów Robotniczych, przemianowany później na Komitet Budowy Domów Miesz-
kalnych84, w jego skład weszli wiceprezydent Stanisław Rapalski oraz ławnicy: Roman Izdebski, An-
toni Purtal, uchwałą nr 72 z dnia 17 stycznia 1928 r. na wniosek ławnika Izdebskiego grono to zostało 
poszerzone o kolejne osoby: prezydenta Bronisława Ziemięckiego, wiceprezydenta Edmunda Wieliń-
skiego, ławników Ludwika Kuka i Aleksandra Margolisa, przedstawiciela Okręgowej Dyrekcji Ro-
bót Publicznych Województwa Łódzkiego (W. Janiszewski), przedstawiciela Wydziału Zdrowia Urzę-
du Wojewódzkiego w Łodzi (Stanisław Skalski), przedstawiciela Koła Architektów w Łodzi i Prezesa 

78  B. Wachowska, Łódzka spółdzielczość...,. s. 75.
79  L. Mroczka, Warunki mieszkaniowe…, s. 152.
80  E. Rosset, Proletarjat łódzki w świetle badań demograficznych, Warszawa 1930, s. 9-10.
81  Wysiedlanie byłych urzędników fabrycznych i robotników w Łodzi, Dziennik Zarządu Miasta Łodzi, r. V, 1922, nr 30, s. 
7 i 8. 
82  K. Stefański, Lata międzywojenne, [w:] K. Stefański, B. Ciarkowski, Modernizm …, s. 60.
83  B. Wachowska, Łódzka spółdzielczość…, s. 31, 38-40.
84  Archiwum Państwowe w Łodzi [dalej APŁ], Akta miasta Łodzi-Wydział Techniczny [dalej AmŁ-WT], sygn. 19972, s. 14.

Rady Miejskiej inż. Jana Holcgrebera85. Do prac nad opracowaniem planu budowy członkowie Komi-
tetu zaprosili przedstawicieli Koła Architektów w Warszawie86. Po wyborze miejsca na budowę, ustale-
niu typu budynków, opracowaniu planu finansowania i harmonogramu przedsięwzięcia oraz metody 
i warunków technicznych budowy, a także opracowaniu sposobu prowadzenia kontroli technicznych i 
finansowych przystąpiono do ogłoszenia konkursu. Plany były bardzo szerokie, obejmowały bowiem 
budowę dwóch kolonii robotniczych, które w założeniu miały składać się z około 11 000 izb zlokalizo-
wanych na Polesiu Konstantynowskim i na Nowym Rokiciu87. Finansowanie początkowo zapewniono 
z rachunku Zaliczek Zarządu Miejskiego, lecz przewidywano ubieganie się o kredyty na ten cel. Dnia 
15 lutego 1928 roku został ogłoszony ogólnopolski konkurs architektoniczny na projekty dwóch kolo-
nii robotniczych. Osiedla miały być nowoczesne i funkcjonalne. Określona została wysokość bloków: 
trzy kondygnacje i metraż mieszkań (w każdym miały znaleźć się osobne kuchnia i ubikacja): jedno-
pokojowe – ok. 30 m2, dwupokojowe – ok. 45m2, trzypokojowe – ok. 60 m2. Zgodnie z ideami spół-
dzielczości przewidziano też części wspólne w postaci łazienek w suterenach, pralni na strychach, sal 
służących zgromadzeniom społeczności osiedli, ochronek, „stacji opieki nad niemowlęciem i jego mat-
ką”, pomieszczeń handlowych i biurowych. Na osiedlach miały się też znaleźć wieże ciśnień. Pomi-
mo krótkiego czasu trwania konkursu (zgłoszenia były przyjmowane do 28 marca 1928 roku), spotkał 
się on z dużym zainteresowaniem, wpłynęło bowiem 38 tek zawierających 44 prace. W Komisji Kon-
kursowej zasiadło 11 członków: przedstawiciel Ministerstwa Robót Publicznych (Kazimierz Łapiński), 
przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego, Okręgowej Komisji Robót Publicznych (Rudolf Sunderland), 
po dwóch przedstawicieli Koła Architektów w Warszawie (Wojciech Michalski, Rudolf Świerczyński, 
Juliusz Dzierżanowski – zastępca, miał prawo głosu) i Łodzi (Józef Kaban, Dawid Lande, Piotr Bru-
kalski – zastępca, miał prawo głosu) oraz pięciu członków Komitetu Budowy Domów Mieszkalnych 
(Bronisław Ziemięcki, Aleksander Margolis, Roman Izdebski, Stanisław Rapalski, Władysław Adamski, 
Antoni Purtal – zastępca, Ludwik Kuk – zastępca)88. Prace Komisji Konkursowej, wobec niedostępno-
ści sal w Miejskiej Galerii Sztuki, były prowadzone w Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego89 przy ulicy 
Sienkiewicza w dniach 30 marca – 2 kwietnia 1928 roku, a do dnia 13 kwietnia 1928 roku publiczność 
mogła obejrzeć tam prace konkursowe.

Pierwszą nagrodę w konkursie na kolonię na Polesiu Konstantynowskim przyznano Stefanowi 
Manasterskiemu i Remigiuszowi Ostoi-Chodkowskiemu z Warszawy, drugą – Janowi Łukasikowi i 
Mirucie Słońskiej również ze stolicy, a trzecią – Jerzemu Berlinerowi i Witoldowi Szereszewskiemu z 
Łodzi. Wśród projektów osiedla na Nowym Rokiciu zwyciężyła propozycja Romualda Gutta i Józefa 
Jankowskiego, drugie miejsce zajął projekt Wacława Wekera i Juliusza Żurawskiego, trzecie – Jadwi-
gi Dobrzyńskiej i Zygmunta Łobody. Wszystkie nagrodzone duety pochodziły z Warszawy. Ponadto 
w obu konkursach pięć prac otrzymało wyróżnienia90.

Władze miejskie pragnęły jak najszybciej przystąpić do budowy osiedla na Polesiu Konstantynowskim, 
jednak Komisja Konkursowa stwierdziła, że żaden ze zwycięskich projektów nie może zostać zrealizowa-
ny, zatem polecono architektom, którzy zajęli drugie i trzecie miejsce przygotowanie projektów wykonaw-
czych. Jan Łukasik, Miruta Słońska, Witold Szereszewski oraz Jerzy Berliner przygotowali plan budowy 32 
bloków, posiadających 1551 izb91 (w trakcie budowy zmieniano ich liczbę, bowiem postanowiono przygoto-
wać więcej mieszkań jednopokojowych niż początkowo zakładano). Wypracowany plan spotkał się z szero-
kim uznaniem – obok dwóch innych polskich realizacji (Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa i Gdyń-
ska Spółdzielnia Mieszkaniowa) był prezentowany na wystawie „Najmniejsze mieszkania”, odbywającej się 

85  Ibidem, s. 5, 9, 13.
86  Ibidem, s. 12.
87  Ibidem, s. 14.
88  Ibidem, s. 184.
89  Obecnie: III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki.
90  APŁ, AmŁ-WT, sygn. 19972, s. 173-176.
91  APŁ, AmŁ-WT, sygn. 19973-19986.
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w ramach II Międzynarodowego Kongresu Architektury Nowoczesnej (CIAM) we Frankfurcie nad Me-
nem w 1929 roku.

Prace budowlane, realizowane przez łódzkie przedsiębiorstwo Izraela Tyllera i warszawskie Krajowe 
Towarzystwo Budowlane (KATEBE) rozpoczęły się w kwietniu 1928 roku a po dwóch latach pierwsze 
osiem bloków było gotowych na przyjęcie mieszkańców. W 1932 roku oddano kolejne 12 budynków i 
na tym etapie, z powodu kryzysu gospodarczego, który rozpoczął się w 1929 roku, prace musiały zo-
stać wstrzymane. Ostatecznie zagospodarowano nieco ponad połowę przewidzianego terenu, w su-
mie powstało na nim 921 izb mieszkalnych, jednak nie wystarczyło środków finansowych na budowę 
przestrzeni wspólnych. Przedszkole i szkołę zorganizowano w późniejszych latach w przygotowanych 
mieszkaniach. Ostatnim akcentem było nadanie osiedlu imienia Józefa Montwiłła-Mireckiego. Tabli-
ca poświęcona temu socjalistycznemu działaczowi zostało odsłonięta 15 stycznia 1933 roku. Problemy 
związane z uzyskaniem kredytów na opłacenie przedsięwzięcia sprawiły, że projekt budowy kolonii 
na Nowym Rokiciu zakończył się na etapie sporządzenia planów i kosztorysów, nie podjęto jednak ich 
realizacji. Natomiast koszt dokończenia budowy rozpoczętych bloków spowodował wzrost czynszów, 
które przewyższyły możliwości finansowe robotników, a więc na osiedlu zamieszkali bardziej zamoż-
ni łodzianie: urzędnicy, artyści, wojskowi. W sferze społecznej budowa Osiedla im. Józefa Montwił-
ła-Mireckiego odniosła porażkę, bowiem nie zostały zrealizowane pokładane w niej nadzieje, nato-
miast w kategoriach urbanistyczno-architektonicznych założenie to stanowi niewątpliwie walor Łodzi.

Osiedle „biskupie”
Na przełomie lat 1927 i 1928 budowę domów dla robotników zainicjował także biskup Wincenty Tymie-
niecki. Formalnie za budowę odpowiadało Towarzystwo Akcyjne Budowy Domów Robotniczych. Do 
jego zarządu weszli lokalni biznesmeni z Alfredem Biedermannem na czele a w Radzie nadzorczej zasia-
dał łódzki ordynariusz. Faktycznie była to inicjatywa filantropijna, nienastawiona na zysk, lecz na zwrot 
zainwestowanych środków finansowych. Członkowie spółki – łódzcy przedsiębiorcy zgromadzili kapitał 
drogą dobrowolnego opodatkowania prowadzonych przez siebie firm. Wysokość składki wynosiła 1 złoty 
od każdego zatrudnionego przez nich robotnika, co dało kwotę 500 tysięcy złotych. Towarzystwo dyspo-
nowało też kwotami pochodzącymi z dobrowolnych darowizn i kredytu udzielonego przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego. Wybudowane domki miały zostać sprzedane robotnikom w cenie 17 tysięcy złotych, 
by docelowo stanowiły ich własność. Mieszkańcy mieli spłacać tę należność w miesięcznych ratach w wy-
sokości 30 złotych, nieprzekraczających kosztów mieszkania, które dotąd ponosili. Jednak wcześniej zo-
bowiązani byli wpłacić 3 tysiące złotych, co finalnie, w wielu przypadkach okazało się barierą niemożliwą 
do pokonania. Osiedle składające się z domów zostało ulokowane przy ulicy Wileńskiej. Pierwotny plan 
zakładał budowę 830 budynków w kilku etapach. Po zakończeniu pierwszego z nich miało stanąć oko-
ło 130 domów, a także ochronka oraz pralnia z łaźnią92. Budowa ruszyła wiosną 1928 roku, prowadzona 
była przez firmy „Trud” i „Żelazobeton” pod nadzorem inżyniera Kotowicza. W niecałe dwa lata wybu-
dowano 98 obiektów, zawierających łącznie 196 mieszkań posiadających własne instalacje wodociągową, 
kanalizacyjną i sanitarną oraz oświetlenie. Ich powierzchnia była niewielka, wynosiła 40,8 m2, jednak 
pomieszczenia były wyposażone funkcjonalnymi meblami. Pomimo starań dotyczących maksymalnego 
obniżenia kosztów budowy, przedsięwzięcie napotkało wiele trudności. Były to problemy związane z fi-
nansowaniem: banki odmawiały kredytowania argumentując tę decyzję zastosowaniem eksperymental-
nej technologii (wykorzystywano pustak żużlobetonowy), a sponsorzy nie dopełniali swoich zobowiązań. 
Dodatkowo materiał budowlany nie został odpowiednio przygotowany, co spowodowało potrzebę obmu-
rowania budynków dodatkową warstwą cegły i – naturalnie – zwiększyło koszty budowy. Niedogodne dla 
robotników warunki nabycia mieszkania i rosnąca cena w połączeniu ze skutkami kryzysu gospodarczego 

92  J. Olenderek, Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa. Tom 2: osiedla i obiekty mieszkalne, Łódź 
2012, s. 35.

sprawiły, że ostatecznie w tak zwanej „kolonii biskupiej” zamieszkali głównie pracownicy Elektrowni Łódz-
kiej, która była większościowym udziałowcem Towarzystwa Akcyjnego Budowy Domów Robotniczych93.

Zakończenie
Podsumowanie poruszonej w artykule kwestii mieszkalnictwa robotników łódzkich prowadzi do kon-
statacji, że położenie robotników przynajmniej przez pół wieku funkcjonowania miasta przemysło-
wego urosło do rangi klęski społecznej, ignorowanej przez grupy uprzywilejowane: władze czy elitę 
finansową. Nieliczni aktywiści, głównie lekarze i dziennikarze podjęli się rzecznictwa w imieniu tej 
grupy z niewielkim jednak skutkiem. Rozwiązanie kwestii mieszkaniowej spotykało się z zaintereso-
waniem tylko wtedy, gdy niosło ze sobą obietnicę zbicia kapitału: finansowego oraz wizerunkowego 
– w przypadku budowy osiedli robotniczych przez fabrykantów, bądź politycznego w przypadku ini-
cjatyw podejmowanych przez władze wywodzące się z kręgu socjalistycznego. Przedsięwzięcia komer-
cyjne, kierowane do najuboższej grupy społecznej nie miały szans powodzenia przy niskich i niesta-
bilnych zarobkach robotników a inicjatywy filantropijne mogły stanowić co najwyżej uzupełnienie, 
a nie bazę dla rozwiązania problemu. Kryzys mieszkaniowy i związana z nim fatalna sytuacja zdro-
wotna i sanitarna były tylko objawem głębszych problemów. Pierwszy z nich stanowił niski poziom 
wykształcenia i idąca z nim w parze niska świadomość społeczna pociągające ze sobą takie cechy, jak 
brak zaufania do instytucji publicznych. Drugi problem to zarobki robotników, niepozwalające na 
godne utrzymanie. Budowa mieszkań minimum stanowiła jedynie próbę przykrycia problemu, nie 
będąc w stanie dotrzeć do źródła problemu, jakim były stosunki panujące w zatrudnieniu niewykfa-
lifikowanej siły roboczej, co zresztą znalazło odbicie w dwóch szeroko zakrojonych realizacjach mię-
dzywojnia. Zarówno tzw. „kolonia biskupia”, jak i Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, wzno-
szone – przynajmniej nominalnie – z myślą o robotnikach w momencie oddania mieszkań do użytku 
znalazły się poza zasięgiem grupy docelowej. Poprawę bytu robotników mogły zapewnić w pierwszej 
kolejności edukacja i rewizja systemu podziału przychodów wypracowywanych przez fabryki, ich wła-
ścicieli (inwestorów) i załogi wypracowujące określone zyski. Aleksandra Sumorok, dr 
Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego

93  Ibidem.
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Aleksandra Sumorok

Nasz dom, nasz blok. Laboratorium nowego życia.  
Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego na Polesiu  Konstantynowskim 

„[…] stworzenie ludziom najlepszych warunków dla ciała i ducha po 
wyczerpującej nerwowo całodziennej pracy” 

Ernst May, Społeczny moment w nowej sztuce budowania, „Das 
Neue Frankfurt”, 1928, cyt. za. H. Syrkus, Ku idei osiedla społecznego 
1925-1975, Warszawa 1976, s. 42

Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego stało się nie tyle/tylko poligonem doświadczalnym dla roz-
woju nowej formy architektonicznej, ale także nowoczesności – działań na rzecz wykluczonych (bied-
nych), demokratyzacji godnego (zdrowego) zamieszkania dostępnego (teoretycznie) dla każdego, le-
gitymizującego nowe praktyki społeczne. Dokonywało zmian w krajobrazie urbanistycznym (luźna 
zabudowa), dostosowując do łódzkich możliwości (choćby finansowych) modernistyczny (corbusie-
rowski) paradygmat słońca-zieleni-powietrza czy organizacji przestrzeni społecznej. Podejmowało 
kwestie takie jak wspólnotowość (tworzenie przestrzeni wspólnych, kooperatyw); wpisywało się w 
nowy model życia rodziny czy wychowawczy (miejsca opieki nad dzieckiem, edukacji). Doskonale 
obrazuje lokalny wymiar modernizacyjnego zrywu okresu międzywojennego. Międzywojenna mo-
dernizacja przybrała szczególny wymiar w Łodzi - ośrodku wielokulturowym, wielonarodowym, mo-
nofunkcyjnym, który rozwinął się dynamicznie na surowym korzeniu w wieku XIX, z jednej strony 
reprezentując nowoczesność (industrializacja, urbanizacja), z drugiej zacofanie w sferze choćby kul-
tury, edukacji, jakości życia94. Wdrażane w Łodzi modernizacyjne koncepty architektoniczno-urbani-
styczne o silnym społecznym znaczeniu wpisują się w szerszy nurt przemian polityczno-społecznych 
mających miejsce w Europie po I wojnie światowej. Jednak łódzką modernizację określały dodatko-
wo swoiste czynniki rozwojowe (ekonomiczne, społeczne, polityczne) powodując, że wzorzec euro-
pejski musiał być dostosowany do lokalnych potrzeb. To model wypracowany w oparciu o idee za-
chodnioeuropejskie, ale nie kopiowany, a czynnie modyfikowany. Szczególnie mocno wybrzmiewał 
w architekturze, obdarzonej wielką mocą w kreowaniu nowego (nowoczesnego) świata, uobecniony 
w projekcie osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego95. Przenikały się tutaj sfery odgórne, państwowe 
z działaniami i potrzebami oddolnymi, o charakterze prospołecznym. Dom i mieszkanie stanowiły 
główny punkt zainteresowania całej generacji młodych, zaangażowanych architektów pierwszej po-
łowy XX wieku. Bezpośrednim zaś impulsem dla opracowania koncepcji nowego zamieszkania była 
katastrofalna sytuacja mieszkaniowa robotników nabrzmiała w wyniku pośpiesznej industrializacji 

94  Za szybko postępującą industrializacją, urbanizacją nie nadążała infrastruktura miejska (brakowało mieszkań, szkół, szpi-
tali, infrastruktury technicznej – kanalizacji) czy też sfera kultury (nieliczne teatry, brak szkół artystycznych). Na zagadnie-
nie związane z nowoczesnością miasta, genezą jego powstania i dalszego kształtowania wpisanego w kontekst modernizacji 
europejskiej wieku XIX i XX zwraca uwagę publikacja – A. Zysiak, K. Śmiechowski, K. Piskała, W. Marzec, K. Kaźmierska, 
J. Burski, From cotton and smoke. Łódź- Industrial city and Discourses of Asynchronous Modernity 1897-1994. Ważnym gło-
sem natomiast w odniesieniu do badań nad kulturą Łodzi jest książka Łukasza Biskupskiego traktująca o znaczeniu i rozwo-
ju w mieście kultury popularnej – Ł. Biskupski, Miasto atrakcji. Narodziny kultury masowej na przełomie XIX i XX wieku. 
Kino w systemie rozrywkowym Łodzi, Warszawa 2013. Zjawisko zaistnienia owej komercyjnej rozrywki, zwłaszcza kinema-
tografów, świetnie prosperujących w mieście, przy braku elitarnej kultury wyznaczało ścieżki modernizacyjne ośrodka.
95  Na znaczenie i odmienności modernizacji regionalnych zwraca uwagę Andrzej Szczerski. Stawia on tezę, 
że w okresie międzywojennym w nowych państwach regio nu, dążących do wyrwania się z wielowiekowego 
zacofania, podejmowano próby wdrażania „różnorodnych strategii modernizacyjnych adaptowanych do wa-
runków lokalnych”. Zob. A. Szczerski, Modernizacje. Sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środ-
kowo-Wschodniej 1918–1939, Łódź 2010, s. 18.
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poprzedniego stulecia. Osiedle stało się najnowocześniejszą realizacją mieszkaniową Łodzi, pomyślaną 
z największym rozmachem, swoistą wizytówką władz miasta, szeroko promowaną w prasie i na arenie 
ogólnopolskiej. W praktyce, choć wskazywało wzorce nowego zamieszkania, to nie spełniało deklaro-
wanych celów, nie stało się domem dla robotników i miało bardziej elitarny niż egalitarny charakter. 

Badania nad modernistyczną architekturą Łodzi mają długą tradycję badawczą. Powstałe opraco-
wania koncentrują się na przemianach miasta, budownictwie, formie, które można ująć w optyce nar-
racji modernizacyjnych96.  Samo osiedle choć zajmowało istotne miejsce w publikacjach Joanny Olen-
derek, to nie stanowiło ich osi badawczej97. Istotny wkład w kwestię poznania tego założenia, zwłaszcza 
w kontekście ludzi, wnosi publikacja Doroty Fornalskiej, mieszkanki i miłośniczki tego założenia98. 
Na terenie osiedla działa wiele grup miłośników tego założenia przyczyniających się do poznania jego 
historii tego założenia. Funkcjonuje tam także Izba Pamięci zajmująca się gromadzeniem pamiątek 
oraz artefaktów. Osiedle staje się także bohaterem licznym publikacji popularno-naukowych, artyku-
łów w gazetach czy też filmów dokumentalnych. Mimo wzrostu ilości publikacji brakuje jednak syn-
tetycznego obrazu całości tego założenia. Mimo, że nie zostało zrealizowane w całości, nie przyczyni-
ło się do zmiany złej sytuacji mieszkaniowej, to  wyznaczało własne ścieżki modernizacyjne i lokalne 
miejskie praktyki, których kluczowym elementem była nowa architektura.

Laboratorium nowego życia. Konkurs i idea
„Kluczami do urbanistyki są cztery funkcje:
Mieszkać, 
Pracować,
Wypoczywać (czas wolny),
Poruszać się” 

Le Corbusier, Karta ateńska, Warszawa 2017, s. 201

Osiedle Montwiłła-Mireckiego, jako jedno z pierwszych w Polsce, promowało koncepcję nowoczesnego 
zamieszkania wzorowanego na rozwiązaniach europejskich, które adaptowano do łódzkich potrzeb i 
możliwości finansowych. Już sam konkurs ogłoszony w 1928 roku na projekt kolonii na Polesiu Kon-
stantynowskim, jak wówczas nazywano osiedle, stanowił ważny głos w dyskusji o nowym zamiesz-
kaniu, osiedlu społecznym oraz sposobie organizacji przestrzennej. Zorganizowany został z inicjaty-
wy władz miasta, nie zaś jak inne znane osiedla tego czasu spółdzielni mieszkaniowej. Zarząd Miasta 
Łodzi dążył do stworzenia swoistej wizytówki architektonicznej, symbolu nowoczesności, który wy-
różniałaby się w pejzażu architektonicznym miasta, ale też przyczynił do zlikwidowania nabrzmiałe-
go w przeciągu wieku industrializacji problemu mieszkaniowego

Miał powstać zespół mieszkalny po raz pierwszy dostępny dla szerokiego grona odbiorców, przede wszyst-
kim robotników, zapewniający zdrowy rozwój współczesnego, pracującego człowieka. Była to wizja osiedla 
zapewniającego szeroko rozumiany komfort bycia w mieście, ale bez jego dotychczasowych uciążliwości. W 
swoich działaniach władze miejskie wzorowały się na podobnej akcji budowy tanich mieszkań podjętej we 
Wiedniu. Od 1923 prowadzono tam z wielkim powodzeniem budowę mieszkań społecznie potrzebnych, 
96  O architekturze Łodzi okresu międzywojennego pisali przede wszystkim Joanna Olenderek i Krzysztof Stefański. Zob. 
J. Olenderek, Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa. Tom 1. Obiekty użyteczności publicznej/ Tom 
2. Osiedla i obiekty mieszkalne, Łódź 2013; K. Stefański, B. Ciarkowski, Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku, Łódź 
2019; K. Stefański, Ludzie, którzy zbudowali Łódź. Leksykon architektów i budowniczych miasta (do 1939 roku), Łódź 2009; 
J. Brodzka, Architekci miasta Łodzi. Wiesław Lisowski, Łódź 2008; K. Stefański, Architekt Józef Kaban, „Kwartalnik archi-
tektury i urbanistyki” 1990, z. 3-4, s. 207-215.
97  Por. J. Olenderek, Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa. Tom 1. Obiekty użyteczności publicznej/ 
Tom 2. Osiedla i obiekty mieszkalne, Łódź 2013. 
98  D. Fornalska, Osiedle Montwiłła-Mireckiego. Opowieść mieszkańców. Przed wojną/Wysiedlenia/Powroty, Łódź 218. 

legitymując się pokaźną liczbą nowopowstałych lokali, 72 000 w ponad 200 założeniach z rozbudowaną in-
frastrukturą. Łódź jednak miała znacznie szczuplejsze fundusze przeznaczone na ten cel i inaczej jak Wiedeń 
nie była miastem samo finansującym się, lecz ośrodkiem całkowicie zależnym od władz centralnych i poży-
czek z BGK. Pomimo to władze Łodzi, z Bronisławem Ziemięckim na czele wykazały się ogromną energią 
w zdobywaniu pieniędzy i doprowadziły mimo licznych problemów do powstania największego i najnowo-
cześniejszego łódzkiego osiedla międzywojnia99. Działania te miały podłoże polityczne, a sprawy związane 
z budową tego zespołu zdominowały posiedzenia samorządu miejskiego II kadencji, który starał się zapo-
znać z nowoczesnymi koncepcjami dotyczącymi mieszkalnictwa. Śledzono poczynania Międzynarodowego 
Związku Reformy Mieszkaniowej, zaznajamiano się z działalnością budowlaną Frankfurtu, wspomnianego 
Wiednia oraz Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. WSM na gruncie polskim stanowiła wzór przepro-
wadzania skoordynowanej akcji budowy społecznie potrzebnych mieszkań, dlatego nawiązano z nią kore-
spondencję, organizowano wyjazdy aby zapoznawać się z nowoczesnymi realizacjami  m.in. żoliborskimi.

Bardzo starannie przygotowano się więc do inwestycji, wybrano odpowiednią lokalizację i wespół 
z architektami opracowano wytyczne konkursowe. 

Nowe założenie zlokalizowane miało zostać w zachodniej części Łodzi, na terenach miejskich, w 
kwartale zawartym między ulicami: Srebrzyńską, al. Unii i Jarzynową (wówczas nowo projektowaną). 
Wyznaczona działka zbliżona była do formy trójkąta, co określało kształt przyszłego osiedla.

Konkurs ogłoszono w lutym 1928 roku. Organizowany i nadzorowany był przez Wydział Budownic-
twa Zarządu Miasta Łodzi oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich, a relacjonowany przez prasę lokalną 
i branżową, przede wszystkim „Architekturę i Budownictwo”. Głównym założeniem było stworzenie sa-
modzielnej przestrzennej struktury, z liniowo sytuowanymi blokami, z własną siecią uliczną niezależną od 
głównych arterii, o bogatym programie społecznym. Nie dopuszczano tworzenia zamkniętych podwórzy i 
spadzistych dachów. Zalecano natomiast projekty trzypiętrowych bloków o płaskich dachach, ustawionych 
liniowo, o dobrze przewietrzanych mieszkaniach, wyposażonych w ogrzewanie piecowe, natryski i wanny 
w suterenach oraz pralnie na strychach. Za podstawową jednostkę mieszkaniową uznano mieszkanie dwu 
pokojowe nie przekraczające 45 m 2, z kuchnią, korytarzem i toaletą. Podobny program mieszkania robot-
niczego, jako najlepiej zaspokajającego potrzeby człowieka oraz ten sam normatyw powierzchniowy przy-
jął Stanisław Tołwiński w 1925, w fazie początkowej działalności WSM100. Zgodnie z założeniami osiedla 
społecznego planowano budowę szeregu budynków społecznych takich jak: wieża ciśnień, ochronka, stacja 
opieki nad matką i niemowlakiem, pomieszczenia biurowe, sklepy, biblioteka i czytelnia tak by zespół stał się 
samowystarczalna jednostką społeczno-kulturalną,  w pełni zaspokajającą potrzeby swych mieszkańców101.

Na konkurs nadesłano kilkadziesiąt prac. W obradach Sądu Konkursowego udział brali przedsta-
wiciele władz miasta (z prezydentem Bronisławem Ziemięckim jako przewodniczącym) oraz znani ar-
chitekci polscy (m.in. Włodzimierz Michalski i Rudolf Świerczyński) i Ci zasłużeni dla Łodzi (m.in. Jó-
zef Korski). 2 kwietnia 1928 roku Komisja Konkursowa ogłosiła rozstrzygnięcie konkursu. Przyznano:
I nagrodę – Stefanowi Monasterskiemu i Remigiuszowi Ostoi-Chodkowskiemu
II nagrodę – Janowi Łukasikowi i Mirucie Słońskiej
III nagrodę –  Witoldowi Szereszewskiemu i Jerzemu Berlinerowi.

99  Jednocześnie z osiedlem na Polesiu Konstantynowskim planowano realizację drugiego założenia mieszka-
niowego na Nowym Rokiciu. Konkurs obejmował więc także założenie, które z przyczyn finansowych (m.in. 
kryzysu gospodarczego przełomu lat 20. i 30.) nie zostało zrealizowane. Nadesłane prace odznaczały się no-
watorską koncepcją przestrzenną i bardziej jeszcze radykalnie prowadzonym układem liniowej zabudowy. Au-
torzy nagrodzonych koncepcji (I i II) byli jedynymi z najbardziej znanych wówczas architektów:
I nagroda: Romuald Gutt i Józef Jankowski (Warszawa)
II nagroda: Wacław Weker i Juliusz Źórawski (Warszawa)
III nagroda: Jadwiga Dobrzyńska i Zygmunt Łoboda (Warszawa)
Opracowanie projektu realizacyjnego osiedla zlecono laureatom I nagrody – Romualdowi Guttowi i Józefowi Jankowskiemu.
100  S. Tołwiński, Postulaty mieszkaniowe klasy robotniczej,  „Robotniczy Przegląd Gospodarczy” 1925, nr 5, s. 101-105.
101  Konkurs na budowę kolonii Nowe Rokicie i Polesie Konstantynowskie w Łodzi, „Architektura i Budownictwo” , 1928,  
nr 4, s. 121.
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Konkurs ten stanowił ważny etap w kształtowaniu nowego typu osiedla i zamieszkania. Wacław 
Ostrowski, podkreśla, że 

[…] odegrał w rozwoju urbanistyki polskiej dużą rolę, ponieważ starły się tu ostro dwie koncepcje przestrzenne-
go kształtowania osiedli: tradycyjna, operująca w zasadzie blokami obudowanymi obrzeżnie, oraz w swym czasie 
nowatorska – zapewniająca dzięki zastosowaniu zabudowy linijkowej prawidłowe nasłonecznie mieszkań, przewie-
trzanie dziedzińców i sytuowanie budynków przy ulicach pieszych 102.

Różne dążenia i stanowiska architektów doskonale obrazują nagrodzone projekty. Autorzy I na-
grody, starsi od pozostałych laureatów, zaproponowali rozwiązanie przestrzenne osiedla najbardziej 
konserwatywne i zachowawcze, gdyż podzielone na kwartały zabudowy blokowej i podporządko-
wane zasadzie symetrii (il. 13). Zarówno autorzy II jak i III nagrody, młodzi absolwenci Politechni-
ki Warszawskiej zdecydowali się na zastosowanie najnowszych tendencji w dziedzinie projektowania 
osiedli, zabudowy liniowej (il. 14 i 15) . Projekt Jana Łukasika i Miruty Słońskiej doceniono ze wzglę-
du na korzystną orientację mieszkań, racjonalne sytuowanie domów, zaś Witolda Szereszewskiego i 
Jerzego Berlinera (z Łodzi) za najbardziej konsekwentnie przeprowadzony układ liniowy, lecz okre-
ślony jako zbyt monotonny 103.  Władze miejskie wyraźnie przychylały się do rozwiązań awangardo-
wych, przyczyniając się do propagowania nowej formy siedziby ludzkiej na obszarze Łodzi. Ponieważ 
jednak żaden z projektów nie realizował w pełni wytycznych konkursowych opracowanie ostatecznej 
wersji projektu, planów policyjno-budowlanych i kosztorysu, polecono autorom I i II nagrody, doce-
niając  nowoczesne założenia ich projektów104.

Projektanci pracowali w szybkim tempie, pod presją czasu. Nowa koncepcja została zatwierdzona 
pod koniec kwietnia 1928 roku, czyli niecałe dwa miesiące po rozstrzygnięciu konkursu, a pozwole-
nie na budowę uzyskano już w połowie czerwca. Architekci wykazywać się ponadto musieli otwarto-
ścią i elastycznością myślenia z uwagi na wciąż zmieniające się oczekiwania inwestora warunkowane 
malejącym budżetem.

Zespół konfrontował się także z wymogami dopiero co krystalizującej się idei modernistycznej ar-
chitektury i urbanistyki. Architekci działali więc w nowej materii, wyznaczali nieznane dotąd w szerszej 
skali wzorce mieszkaniowe. Projektowanie osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego stanowiło swoisty 
eksperyment przestrzenny i społeczny, było dziełem w procesie, na gruncie łódzkim bez poprzedników 
i zasadniczo następców. Projekt zaś był wówczas doceniany i żywo komentowany w prasie branżowej, 

102  W. Ostrowski, Urbanistyka współczesna, Warszawa 1975, s. 88.
103  K. Pawłowski, Kierunki rozwoju urbanistyki dwudziestolecia międzywojennego a ewolucja osiedla  mieszkaniowego, [w:] 
Sztuka XX wieku. Materiały z sesji SHS, Warszawa 1971, s. 173.
104  Twórcami projektu realizacyjnego osiedla zostali młodzi, niespełna trzydziestoletni architekci  ̶   Jerzy Berliner, Jan Łu-
kasik, Miruta Słońska oraz starszy od nich o ponad dekadę, Witold Szereszewski. Zawiązał się zespół utworzony z absolwen-
tów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, w kręgach której żywo dyskutowano o architekturze mieszkaniowej, 
wspierany przez bardziej doświadczonego architekta, doskonale znającego Łódź, prowadzącego duże miejskie inwestycje.
Jerzy Berliner (1901-1942). Architekt i urbanista. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1928, dyplom 
u Rudolfa Świerczewskiego), związany z Łodzią. Współorganizator Łódzkiego Stowarzyszenia Architektów, reprezentant Łodzi 
na ogólnopolskich zjazdach SAP (1932 i 1933), pracownik Biura Planu Regionalnego miasta Łodzi, członek Oddziału Łódzkie-
go Towarzystwa Urbanistów Polskich. Prowadził biuro projektowe wraz z Mieczysławem Łęczyckim. Autor i współautor wielu 
modernistycznych kamienic oraz willi w latach 30. XX wieku, m.in. willa Neufelda, Pl. Komuny Paryskiej 2, Łódź (1937-1938).
Witold Szereszewski (1883-1943). Architekt związany z Łodzią, autor obiektów użyteczności publicznej (m.in.) szkół, przy-
chodni Kasy Chorych na ul. Łagiewnickiej, domów i kamienic modernistycznych (al. Kościuszki 56) oraz osiedli mieszkanio-
wych w Łodzi (osiedle Spółdzielni Budowlanej Pracowników Miejskich). Współpracował z władzami miasta jako kierownik 
wielu miejskich inwestycji.
Tomira Miruta Słońska (1904-1999). Architektka i urbanistka. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszaw-
skiej (1927). Pracowała w Biurze Planu Regionalnego miasta Łodzi, członkini Łódzkiego Oddziału SARP (1937-1939). Au-
torka planów osiedli mieszkaniowych w Łodzi, Warszawie i Poznaniu (Abisynia).
Jan Łukasik (1899-1942). Architekt i konserwator zabytków, związany z warszawskim środowiskiem architektonicznym. Absol-
went Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1926). Konserwator Zamku Królewskiego w Warszawie (1929-1939), 
członek Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Autor wielu projektów z zakresu architektury sakralnej, konserwacji. 

a rzuty mieszkań jedno i dwupokojowych pokazane zostały podczas kilku istotnych dla kształtowania 
nowej architektury wystaw, m.in. na wystawie towarzyszącej II Międzynarodowemu Kongresowi Ar-
chitektury Nowoczesnej we Frankfurcie w 1929 roku, obok projektu WSM na Żoliborzu (proj. Brukal-
scy) i GSM ( proj. Gutt, Jankowski), na Powszechnej Wystawie Krajowej odbywającej się w Poznaniu 
w 1929 roku czy warszawskiej wystawie Mieszkanie minimum mającej miejsce na Żoliborzu105 (il. 16).

Nasz dom, nasz blok…
Osiedle wzniesiono na przedmieściach miasta, na Polesiu Konstantynowskim, w dolinie rzeki Łódki, 
w miejscu wolnym niemal do zabudowy, w obrębie malowniczo położonych nieużytków i łąk (il. 17). 
W okolicznym krajobrazie wyróżniał się strumyk, jeziorko oraz pobliskie tereny zielone, pozostałość 
dawnej puszczy, częściowo wyciętej w czasie I wojny światowej. Jednocześnie Polesie Konstantynow-
skie było dobrze skomunikowane z centrum dzięki ulicy Srebrzyńskiej oraz łatwo dostępne z uwagi 
na bliskość komunikacji miejskiej. Wizualnie i przestrzennie stanowiło jednak izolowany obszar. Wy-
raźną granicę wyznaczały tory kolejowe, oddzielające od zwartej tkanki, miejskich urządzeń i przy-
stanku tramwajowego106.

Zgodnie z modernistycznymi wytycznymi kreowało przestrzeń do życia i wypoczynku – zdrową, zie-
loną, bezpieczną. Projekt realizacyjny osiedla im. Józefa Montwiłła – Mireckiego na Polesiu Konstanty-
nowskim przewidywał powstanie 33 trzypiętrowych bloków o łącznej liczbie mieszkań 1552,    z których 
gros bo aż 75% miało stanowić mieszkania dwu pokojowe  z kuchnią, 15% jedno pokojowe zaś tylko 10% 
największe, trzypokojowe. Uwzględniając nowoczesne tendencje do formowania osiedla jako samowystar-
czalnej całości przewidziano, zgodnie z założeniami programu konkursowego, rozbudowaną infrastruk-
turę: wieżę ciśnień, dwie szkoły o 13 oddziałach, przedszkole, stację opieki nad dzieckiem, pomieszczenia 
biurowe i handlowe, salę konferencyjną, czytelnię, kino, kawiarnię, pralnię mechaniczną 107. (il. 18, 19, 20)

Ten racjonalnie zaprojektowany  zespół mieszkaniowy był niezależny od przebiegu sieci ulicznej, odsu-
nięty od głównych arterii komunikacyjnych o minimum osiem metrów, tak by tworzyć wrażenie wyizo-
lowanego układu przestrzennego (il. 21). Osiedle posiadało własną wewnętrzną komunikację, zarówno 
uliczek pieszych jak i kołowych. Główne ulice: Perla i Praussa, stanowiły rdzeń zespołu, dzieliły osiedle 
na cztery kwartały i stanowiły łączniki między arteriami komunikacyjnymi a najważniejszymi punk-
tami układu. Ulica Perla, główna oś wschodnio – zachodnia, zamknięta miała być półokrągłym zieleń-
cem i parkiem osiedlowym. Natomiast ulica Praussa, ciągnąca się przez całe osiedle z południa na pół-
noc, miała stanowić dogodne i mocno wyodrębnione kompozycyjnie połączenie bloków z budynkami 
społecznymi, zlokalizowanymi w północnym narożniku, utworzonym przez ulicę Jarzynową i al. Unii. 
Większość bloków, o strukturze klatkowej, usytuowano liniowo, na osi północ-południe, podporząd-
kowując się wymogom higieny - prawidłowemu doświetleniu mieszkań oraz konieczności przewietrza-
nia dziedzińców. Nieliczne bloki umiejscowione na linii wschód-zachód otrzymały strukturę galeriową 
(galeria od północy), tak by uniknąć ciemnych mieszkań po tej stronie. Bardzo ciekawie rozwiązano za-
mknięcia boków trójkąta, tworzonych przez ulicę Jarzynową i al. Unii. Zaprojektowano tam bloki o dy-
namicznym wyglądzie, złożone z przesuniętych względem siebie segmentów108. Aby zapewnić miesz-
kańcom maksimum komfortu i spokoju zdecydowano się odgrodzić od strony ulicy Srebrzyńskiej, dość 
uciążliwej arterii komunikacyjnej, za pomocą niewysokiego murka stanowiącego przedłużenie ściany 
szczytowej. Całości miała dopełniać estetycznie zaprojektowana tzw. mała architektura: ławeczki, przy-
stanki oraz lampy gazowe.

105  I. Wisłocka, Awangardowa architektura polska 1918-1939, Warszawa 1968,  s. 119.
106  Por. D. Fornalska, Osiedle Montwiłła-Mireckiego…
107  Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta miasta Łodzi, Wydział Techniczny ( dalej: APŁ, AmŁ, WT)
 syg. 19972- 20071.
108  Podobny typ bloku zaproponowali w 1926 roku na wystawie lwowskiej J. Szanajca, L. Niemojewski i B. Lachert .
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Wiele uwagi przywiązywano do zieleni. Zazieleniano dziedzińce między blokami (obsadzane od-
powiednio dobraną roślinnością), skwery, stanowiące także istotne miejsca wspólne, przestrzeń dla 
spotkań i zabaw dziecięcych (il. 22). Zorganizowano także w sąsiedztwie ogródki działkowe (il. 23), a 
znaczny teren zielony znajdujący się w pobliżu wkrótce przekształcono w park.

Realizacja 
„[…] rząd jasnych domów z dużymi oknami pełnymi światła. Między blokami 
trawniki i klomby pełne kwitnących kwiatów, nawet śmietniki skrywały się pod 
pergolami z dzikiego wina”

– ze wspomnień Krystyny Latuszewskiej

Niestety wobec trudności finansowych i  kryzysu gospodarczego początku lat 30. XX wieku z plano-
wanych 33 bloków zbudowano jedynie 20 (bądź aż 20, jak na warunki łódzkie) finansowanych  w 60% 
z pożyczek dolarowych, zaś resztę z własnych funduszy miasta. Władze miasta podejmowały drama-
tyczne apele do instytucji społecznych i gospodarczych prosząc o zrozumienie znaczenia budowy tak 
dużego zespołu mieszkaniowego oraz o wsparcie finansowe. Przekonywano, że budowę kolonii uznać 
należy za doniosłe posunięcie naprzód sprawy budownictwa uspołecznionego, tak ważnej nie tylko 
dla Łodzi, ale dla całego kraju. Niestety fundusze nie napłynęły,  zaś program osiedla musiał zostać 
zredukowany. Nie powstały również obiekty o charakterze ogólnym. Poprzez adaptację sześciu miesz-
kań w parterach budynku urządzono cztery lokale sklepowe oraz jeden lokal większy, zajmujący po-
wierzchnię dwóch mieszkań, w którym obecnie mieści się biblioteka. Na terenie osiedla pojawiły się 
też cztery niskie, parterowe, drewniane obiekty, w których mieściły się suszarnie. W drugiej połowie 
lat 30. gdy sytuacja ekonomiczna poprawiła się zaproponowano rozbudowę osiedla. Podjęto zagadnie-
nie pralni, suszarni oraz garaży dla mieszkańców, jednak i one nie zostały wzniesione.

Budowę zrealizowanej części osiedla prowadzono w dwóch etapach (il. 24). W pierwszym etapie w 
latach 1928-29 wybudowano 8 bloków I i II serii,  natomiast w drugim powstało 12 budynków III i IV 
serii. Generalnym wykonawcą, obiektów I i II serii była wyłoniona w drodze przetargu warszawska 
firma KaTeBe, zaś pozostałych łódzkie przedsiębiorstwo budowlane  I. Tyllera 109. 

Powstało osiedle trzypiętrowych bloków, o zdyscyplinowanym układzie liniowym i ascetycznej 
kompozycji brył. Forma zgodnie z postulatami funkcjonalizmu bardzo konsekwentnie podporządko-
wana została strukturze wewnętrznej. W zależności od dominującego typu mieszkania (jedno, dwu 
czy trzy pokojowego), które stawało się modułem przestrzennym i wariantów jego zestawienia (np. 
dwa mieszkania dwupokojowe i jedno trzypokojowe, lub trzy mieszkania trzy pokojowe na piętrze)   
w segmencie, pojawiły się bloki o odmiennej formie zewnętrznej. Podstawą wyrazu stała się znorma-
lizowana jednostka mieszkaniowa, które w sposób modularny budowa segment. Należy zaznaczyć, 
że układ mieszkań w danym bloku był konsekwentnie przestrzegany i nie mieszano w obrębie jed-
nego domu kilku typów segmentów. Powodowało to dość jednorodną, ale jednocześnie bardzo spój-
ną architekturę. 

Większość budynków osiedla stanowiły długie bloki, złożone z identycznych segmentów, które 
można było swobodnie wydłużać dodając kolejny powtarzalny element. Bloki o strukturze klatkowej 
liczące maksymalnie do siedmiu klatek schodowych posiadały dwutraktowe mieszkania, które zapew-
niały optymalne warunki nasłonecznienia i przewietrzania. Podstawową jednostkę mieszkaniową (ów 
moduł przestrzenny) stanowiły w nich mieszkania dwupokojowe z oddzielną kuchnią, w.c. i koryta-
rzem, o łącznej powierzchni użytkowej 45 m 2.  Najczęściej umieszczano trzy mieszkania dwupokojo-
we na piętrze, dostępne z jednego podestu klatki schodowej. Mieszkańcom, po doświadczeniach ży-
cia w śródmiejskiej kamienicy, te niezbyt duże przestrzenie jawiły się jako „skąpane w słońcu” pałace. 
109  B. Wachowska, Miejskie budownictwo mieszkaniowe Łodzi (1918- 1939), s 98-107.

Nacisk kładziono bowiem na ich właściwe nasłonecznienie, przewietrzanie, higienę, ale też i właści-
we proporcje pomieszczeń oraz ich ustawność. Uznano wówczas, że współczesne mieszkanie dąży nie 
do reprezentacyjności, lecz wygody. Zgodnie z wytycznymi mieszkania minimum przestrzeń do życia 
została ograniczona, ale w zamian optymalnie rozwiązana. Ponieważ jednak zaspokajanie wszystkich 
potrzeb w granicach indywidualnego, małego mieszkania nie było możliwe wyeliminowano z niego te 
funkcje, które mogły być spełniane w przestrzeniach wspólnych (pranie, suszenie), które organizowa-
no w piwnicach, na strychach lub osobnych budynkach (drewniane budynki suszarni). Wszystkie po-
mieszczenia miały bezpośrednie oświetlenie, nawet łazienka. Ponadto dość rygorystycznie trzymano 
się zasady prawidłowego przewietrzania mieszkań, dlatego większość mieszkań (dwutraktowa) mia-
ła okna wychodzące na dwie strony bloku - wschodnią i zachodnią, zgodnie z jego orientacją na linii 
północ- południe. Wiele miejsca poświęcono pomieszczeniom dotąd ignorowanym takim jak łazienka 
i kuchnia. Funkcjonalnie zaprojektowaną kuchnię zaopatrzono w zlewozmywak, stół do pracy, półki 
i kuchnię węglową oraz gazową. Innowacyjnym rozwiązaniem było połączenie jej z niewielką wnęką  
– spiżarką wyposażoną w półki i okienko wentylacyjne. W łazienkach instalowano zaś żeliwne wanny 
(wraz z piecem do podgrzewania wody), toalety. Starano się stosować materiały tanie, ale możliwie wy-
sokiej jakości (na podłodze kładziono drewniany parkiet). Starannie projektowano detale, chociażby 
stolarki drzwiowej i okiennej (skrzyniowe okna ze szprosami) z eleganckimi mosiężnymi klamkami110.  

Bloki o strukturze klatkowej typu A, D, H posiadają prostą, ascetyczną prostopadłościenną bryłę 
z wejściami do klatek schodowych umieszczonymi  od strony małych, pieszych uliczek. Oddzielone 
są od siebie zielonym dziedzińcem mającym tworzyć, przytulne wnętrze podwórkowe. Ich celem była 
integracja zabudowy zespołu oraz przedłużenie funkcji wypoczynkowej mieszkania.

Elewacje ujawniają strukturę wewnętrzną bloku. Wyraźny jest w nich podział na piony gospodar-
cze i mieszkalne, które tworzą rytmiczny system wnęk i ryzalitów. Eleganckie choć pozbawione deko-
racji fasady, oddziałują grą najprostszych elementów – płaszczyzny (wysuwanej, zagłębianej), prostych 
form geometrycznych takich jak kwadrat czy prostokąt okien oraz bardzo starannym opracowaniem 
stolarki okiennej. Na skrajnych osiach ożywione zostały balkonami. W kompozycji elewacji bloków 
dominują podziały horyzontalne.  Element wertykalny, dynamizujący całość stanowi długie okno 
oświetlające i podkreślające piony komunikacyjne. Po obu stronach flankowane jest przez symetrycz-
nie umieszczone, małe kwadratowe okna łazienek. Kompozycję dopełniają okna o gęstych podzia-
łach, rozdzielone filarkiem międzyokiennym wykonanym z cegły klinkierowej oraz komin złożony z 
rur kamionkowych ustawionych w szeregu.

Bardzo ciekawie prezentują się dwa bloki przy al. Unii o bardziej dynamicznej bryle. Pierwszy z 
nich typu J (il. 25)  stanowi kompozycyjne zamknięcie osiedla od strony północno- zachodniej i cią-
gnie się wzdłuż biegnącej po skosie al. Unii, tworząc rodzaj pierzei ulicznej. Niezwykle ekspresyjny 
budynek o strukturze klatkowej złożony jest  z uskokowo połączonych segmentów w formie sześcia-
nów. Takie ukształtowanie bryły bloku wprowadza element niepokoju do zdyscyplinowanej kompo-
zycji brył pozostałej części osiedla. Blok ten nie tylko ożywia spokojną architekturę zespołu, w której 
dominują linie poziome, ale przede wszystkim w ten sposób najlepiej wykorzystuje nietypową dział-
kę. Kształt drugiego bloku R1, zbliżony do litery L, wynika również z jego usytuowania - na rogu uli-
cy Perla i al. Unii.  Posiada on dwa prostopadłe skrzydła połączone uskokowym segmentem. Takie 
rozwiązanie podkreśla kompozycyjnie znaczenie ulicy Perla a ponadto w najbardziej optymalny spo-
sób wykorzystuje narożnik ulic.

Odmienne rozwiązania funkcjonalne, a więc i estetyczne, prezentują trzy bloki o strukturze gale-
riowej M i K, znacznie krótsze, sytuowane na osi wschód - zachód, prostopadle do linii pozostałych 
obiektów (il. 26). Bloki te posiadają przeszklone galerie od północy, o dość krótkich dojściach do miesz-
kań. Takie rozwiązanie choć szeroko rozpowszechnione i ciekawe plastycznie nie miało uzasadnienia 

110  Mieszkania dodać należy były własnością miasta, a jedynie wynajmowane lokatorom. Lokatorzy meblowali je i urzą-
dzali już według własnych potrzeb i możliwości, co szczegółowo opisuje w tym tomie Anna Ozaist-Przybyła.
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ekonomicznego a w prasie było krytykowana za sztuczność, skomplikowanie i wadliwe użytkowanie111. 
W mniejszym bloku K umieszczono centralnie jeden pion komunikacyjny, który obsługiwał cztery 
mieszkania, zaś w większym bloku, dwa piony dla dziewięciu mieszkań. Aby uniknąć ciemnych po-
mieszczeń, projektowano mieszkania małe, jedno pokojowe z kuchnią z oknami od południa. Nie-
zwykle efektownie wygląda bryła tych budynków zwłaszcza od strony północnej. Do czterokondygna-
cyjnego prostopadłościanu przylegają zryzalitowane klatki schodowe, tworzące wertykalny element 
silnie dynamizujący bryłę. Na krańcach budynku umieszczono niewielkie skrzydła boczne, o kondy-
gnację niższe i znacznie wysunięte poza narożniki. Dachy bocznych pawilonów przemieniono na ta-
rasy dostępne z galerii ostatniego piętra.
Zasiedlanie zespołu rozpoczęło się w 1931 roku. Okazało się wówczas, że osiedle, które w pierwotnych 
założeniach miało być przeznaczone dla robotników ze względu na zbyt wysoki czynsz jest dla nich 
nieosiągalne. W efekcie zamieszkali w nim urzędnicy i średnio uposażona  inteligencja 112. 

Powstało, zgodnie z postulatami awangardy, żywe, pełne gwaru osiedle społeczne, ze straganami, 
kioskami ciągnącymi się wzdłuż ulicy Praussa113. Pomimo, że nie zrealizowano do końca ambitnych 
planów, nie powstała część bloków ani budynki o charakterze społecznym to jednak osiedle to stanowi-
ło novum w dziedzinie nowoczesnego mieszkalnictwa oraz racjonalnego planowania przestrzennego.

Architektura osiedla im. Józefa Montwiłła – Mireckiego jest prosta, funkcjonalna, pozbawiona de-
koracji przynależna budownictwu mieszkaniowemu, pełniącym funkcje społeczne (il. 27). Polesie Kon-
stantynowskie wyróżniało się jednak rozplanowaniem, spójnością architektoniczną oraz geometrycz-
ną bryłą bloków podporządkowaną rytmicznym podziałom. Osiedle to doskonale wpisuje się, jak nie 
raz podkreślano, w poszukiwania optymalnych rozwiązań mieszkania i osiedla. Stanowi ważny etap 
w kształtowaniu się w nowoczesnego zespołu mieszkaniowego, nowego ładu społecznego wyznaczając 
lokalne trajektorie modernizacyjne. Choć nie zostało ukończone, nie spełniło swoich deklarowanych 
celów (nie zamieszkali tam bowiem robotnicy) oferowało nowy standard i nowy styl życia miejskiego.

111  Mieszkańcy jednak wykorzystywali chętnie owe galerie-werandy, które stały się przedłużeniem strefy zamieszkania.
112  Por. D. Fornalska, Osiedle Montwiłła-Mireckiego….
113  M. Kieszkowski, Polesie Konstantynowskie, Łódź 1999.

Il. 13 projekt konkursowy osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, I nagroda, arch. S. Monasterski, R. ostoja-Chodkowski, 1928, 
źródło: „Architektura i Budownictwo” 1928, nr 4

Il. 14 projekt konkursowy osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, II nagroda, arch. M. Słońska, J. Łukasik, 1928,  
źródło: „Architektura i Budownictwo” 1928, nr 4
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Il. 15 projekt konkursowy osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, III nagroda, arch. W. Szereszewski, J. Berliner, 1928, 
źródło: „Architektura i Budownictwo” 1928, nr 4

Il. 16. wystawa Mieszkanie Najmniejsze, w tle plansza z rzutem mieszkania, Warszawa, 1930, źródło NAC on-line

Il. 17. widok na teren przyszłego osiedla, 1928

Il. 18. osiedle Montwiłła-Mireckiego, rzut sytuacyjny, arch. J.  Łukasik, M. Słońska, J. Berliner, W. Szereszewski, 1928,  
źródło APŁ
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Il. 19. rzut mieszkania dwupokojowego, Die Wohnung für das Existenzminimum 1929, katalog wystawy

Il. 20. rzut mieszkania jednopokojowego, Die Wohnung für das Existenzminimum 1929, katalog wystawy

Il. 21. osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, widok z lotu ptaka, 1942

Il. 22. osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, zielony dziedziniec międzyblokowy, lata 30. XX wieku, źródło APŁ
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Il. 23. ogródki działkowe przy osiedlu, widok od strony al. Unii, lata 30. XX wieku, źródło APŁ

Il. 24. budowa osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, Łódź, 1928, źródło APŁ

Il. 25 projekt bloku typu J, 1928, źródło APŁ

Il. 26. projekt elewacji bloku galeriowego, arch. J. Łukasik, M. Słońska, J. Berliner, W. Szereszewski, 1928, źródło APŁ

Il. 27. Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, blok galeriowy, lata 30. XX wieku, źródło APŁ
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Anna Ozaist-Przybyła, dr 
Instytut Historii Sztuki, UŁ
Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, SGGW

Jak urządzano osiedlowe mieszkania? Postulaty a rzeczywistość 

„Tak więc piszę ostatni raz na Polesiu. Ostatni raz… Jak dziwnie brzmią te słowa. 
Tyle lat się tu tak dobrze mieszkało, a teraz będę tu tylko gościem. Wieczorne 
spacery i te cudne poranki… Wszystko minęło jak sen…”1

– z Dziennika Mirosława Gralińskiego (19 wrzesień 1945 roku) 

Współczesny odbiorca, przyzwyczajony do bloków, od siedemdziesięciu kilku lat gęsto obrastających 
starsze centra miast, a nieraz do tych centrów się wdzierających, a spotykanych nawet na obszarach 
wiejskich (PGRy), mając w pamięci doświadczenia z „detalem” z krzywo zespawanych prętów czy 
kruszącego się betonu, z płaszczyznami elewacji pociętych widocznymi szwami łączeń wielkiej płyty, 
o „dekoracji” w postaci krzywo wciskanych w zaprawę mętno-kolorowych szklanych kostek (luksus) 
bądź grubego żwiru (standard) z trudem przyjmuje do wiadomości, że osiedle im. Józefa Montwiłła 
- Mireckiego na Polesiu Konstantynowskim to jeden z cenniejszych zabytków Łodzi. Proste, geome-
tryczne i funkcjonalne elewacje bloków „Polesia”, nie budzą zdziwienia wśród osób od dekad przyzwy-
czajonych do królowania tego rodzaju stylistyki. A przecież kiedy ono powstawało – te pozbawione 
detalu zdobniczego, w dotychczasowym rozumieniu tego słowa, nieposiadające zróżnicowania deko-
racji w zależności od piętra, nie mówiąc już o zróżnicowaniu wysokości tychże pięter „maszyny do 
mieszkania”2, jakie zapełniały osiedle w nowym, niespotykanym układzie3 były zupełnie nową rze-
czywistością. Najbliższą analogią były zabudowania koszar, choć sędziowie Powszechnego Konkursu 
Architektonicznego na Projekt Kolonii Mieszkalnej na Polesiu Konstantynowskim zrobili wszystko, 
aby uniknąć takich skojarzeń.4 A jednak nowi mieszkańcy osiedla byli dumni z faktu zamieszkiwa-
nia na osiedlu i cenili je. Czy jednak konsekwentnie wprowadzali jego nowoczesność również do prze-
strzeni prywatnych – do wnętrz swoich mieszkań?

Nowe trendy w  meblarstwie 
Nowatorskie koncepcje architektoniczne Walthera Gropiusa w Niemczech, Le Corbusiera we Francji 
czy w Jacobusa Johannesa Pietera Ouda z De Stijl w Holandii zainteresowały polskich architektów z 

1  Tekst ten poświęcam pamięci przedwojennych mieszkańców osiedla: mego Dziadka, Mirosława Gralińskiego i jego Ro-
dziców: Mieczysławy oraz Włodzimierza – wicedyrektora Zarządu Miasta, sekretarza Komitetu Obywatelskiego, który 
współtworzył po ucieczce władz miasta, zaś po wysiedleniu z Osiedla członka Żegoty w Warszawie. Cytat zaczerpnięty z 
Dziennika, pisanego od momentu ukończenia 18 lat (w 1943 roku) przez Mirosława, z wpisu z września 1945 roku, kiedy 
jego Rodzice podjęli decyzję o wyprowadzce z Osiedla. [rękopis w posiadaniu autora] 
2  Określenie wprowadzone w książce Le Corbusier, Vers une architecture, wydanej w 1923 roku, w zbiorze nie-
co wcześniejszych esejów.
3  Już sam układ budynków musiał być dużym zaskoczeniem dla przeciętnego odbiorcy, przyzwyczajonego do intensywnie roz-
winiętej zabudowy centrum miasta, z pierzejami ulic, składającymi się z budynków frontowych, stykających się ze sobą, roz-
budowywanych w tyle działek oficynami, tworzącymi podwórka – studnie. Tu budynków frontowych jakby brakowało, szcze-
gólnie idąc ulicą Praussa, gdy widzi się ślepe ściany szczytowe bloków, bo od strony ul. Srebrzyńskiej mogły one ewentualnie 
kojarzyć się z zabudową szczytową dawnych wąskich, miejskich działek, ale skala budynków była oczywiście zupełnie inna.  
4  Połączenie autorów dwu projektów (II i III nagrody) w jeden zespół mający opracować projekt realizacyjny było próbą 
usunięcia niedogodności kompozycyjnych występujących w tych projektach, między innymi zbyt długich, monotonnych 
bloków w projekcie, który zajął drugie miejsce (por. J. Olenderek, Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennego 
budownictwa, T. 2 Osiedla i obiekty mieszkalne, Łódź, 2012, s. 12).
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pewnym opóźnieniem – do końca I wojny skupiali się oni, poprzez propagowanie tendencji narodo-
wych, na trosce o wzmacnianie polskiej tożsamości i te tendencje przeważały jeszcze w latach dwu-
dziestych. Wnętrza budynków w stylu narodowym planowano zapełniać meblami nawiązującymi 
do form ludowych, które miały przechować w sobie pierwiastki „stylu polskiego”5 (styl zakopiański) 
czy też do stylów historycznych (Polska Sztuka Stosowana, Warsztaty Krakowskie). Również pawilon 
polski na wystawie paryskiej w 1925 roku miał być objawieniem polskiego stylu: „Stanęła tam polska 
sztuka stosowana w całym blasku własnej, oryginalnej twórczości, skąpana w atmosferze sztuki ludo-
wej.”6 Meble, odwołujące się do doświadczeń ludowych cieśli, oddziaływały przede wszystkim nowa-
torską formą, stającą się jednocześnie ornamentem. Mimo, iż były wykonane przez różnych twórców, 
łączyło je stosowanie modnej ówcześnie w architekturze „maniery na trójkątno”. 

Powstała w 1926 roku Spółdzielnia „Ład”, w której stowarzyszeni byli między innymi twórcy me-
bli z paryskiej wystawy, będący jednocześnie profesorami warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych (stąd 
też część projektów była tam wykonywana) w większości współpracowała z rzemieślnikami i przed-
siębiorcami, przede wszystkim warszawskimi (w tym tak dużymi jak firma „Z. Szczerbiński”), ale też 
poznańskimi czy krakowskimi.  Ważną częścią produkcji były tkaniny artystyczne, w tym kilimy. 
W założeniach meble miały być kształtowane w oparciu o formy prostokąta i trójkąta, z podkreśle-
niem konstrukcji, a ich dekoracją miał być układ słojów na okleinach z lokalnych gatunków drewna. 
Poszczególne projekty obrazowały jednak też indywidualne poszukiwania artystyczne ich twórców. 
Mimo iż do wybuchu II wojny Spółdzielnia nie osiągnęła celu, jakim było projektowanie dla przemy-
słu,  to dzięki temu, że wykonywała prestiżowe zamówienia państwowe, można mówić o szerokim 
oddziaływaniu jej estetyki, szczególnie „wśród ambitniejszej części społeczeństwa”7, choć, ze wzglę-
du na wysoką cenę rzemieślniczo wykonywanych projektów artystów Ładu, realizowała ona niewie-
le prywatnych zamówień.

Dotarcie do jak najszerszych warstw społeczeństwa było głównym założeniem propozycji przedstawi-
cieli polskiej awangardy – w tym okresie byli to konstruktywiści, skupieni w grupie Blok (1923 – 26), póź-
niej w Praesensie (1926 – 30). Podkreślali oni znaczenie funkcjonalnego i całościowego, wielofunkcyjnego 
wyposażenia wnętrz. Jak pisał Szymon Syrkus: „Meble – maszyny przyczyniają się do zmniejszenia po-
wierzchni lokali mieszkalnych […] Z góry bowiem przewidując wbudowane meble, może architekt pro-
jektować pokoje o dwóch przeznaczeniach”.8 Konstruktywistyczne projekty wnętrz Strzemińskiego, jak i 
projekty innych przedstawicieli tego nurtu (Henryka Stażewskiego czy Marii Nicz – Borowiakowej) mają 
wiele wspólnego z powojennymi meblami Strzemińskiego, zaprojektowanymi do Sali Neoplastycznej Mu-
zeum Sztuki w Łodzi. Przedstawiciele Praesensu, projektowali dla założonej w 1921 roku Warszawskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, która, uzyskawszy pierwsze kredyty budowlane, między innymi dzięki oso-
bistym powiązaniom jednego z członków Zarządu, Teodora Toeplitza, w okresie 1926 – 29 wybudowała 
na Żoliborzu dziewięć kolonii mieszkaniowych. Poczynając od Kolonii II, były to budynki modernistycz-
ne. W meblach zaprojektowanych przez Barbarę i Stanisława Brukalskich, członków Praesensu, na wysta-
wę Mieszkanie Najmniejsze (Warszawa, 1- 21 marca 1931 r.), która odbyła się we wnętrzach IV Kolonii, 
pojawiają się krzywizny wynikające z zastosowania giętej sklejki, choć i tu podstawowym modułem jest 
prostopadłościan. Spośród wyposażenia 20 zaprezentowanych wnętrz były to meble najlepiej przystoso-
wane do małych pomieszczeń w małych mieszkaniach. W budynkach WSM funkcjonowała też „Porad-
nia dla Racjonalnych Urządzeń Mieszkaniowych Moje Mieszkanie”, której pracownicy mieli za zadanie 
nie tylko edukować lokatorów w zakresie urządzania mieszkań, ale też wypożyczać oraz wykonywać takie 
meble. Porad w zakresie urządzania wnętrz udzielali również w swoim założonym w 1931 roku sklepie w 

5  St. Witkiewicz, Styl Zakopiański. Zeszyt 1. Pokój jadalny. Lwów 1904, s. 
6  J. Warchałowski, Polska Sztuka Dekoracyjna, Warszawa 1927, s. 12.
7  A. Kostrzyńska - Miłosz, Polskie meble 1918 – 39. Forma – funkcja – technika, Warszawa 2005, s. 55.
8  S. Syrkus, Preliminarz architektury, „Praesens” 1926, nr 1, s. 9.

Warszawie artyści Ładu9, oferowały je również firmy (np. w Łodzi Karol Wutke) czy architekci (np. w Ło-
dzi Stefania Klozenberżanka). 

Propagowaniem nowego podejścia do wyposażenia wnętrz zajmowały się w pierwszym rzędzie 
czasopisma fachowe – przede wszystkim wychodzące od 1926 roku „Architektura i Budownictwo” 
oraz utworzone w 1929 roku „Dom. Osiedle. Mieszkanie”, wydawane już od 1930 roku jako miesięcz-
nik, gdzie redagowaniem części dotyczącej wyposażenia mieszkań zajmował się wydawca całości – 
Teodor Toeplitz. 

Publikacje artystów i teoretyków, głoszących potrzebę zmian estetyki mieszkań, nie oddają dobrze 
powszechnych tendencji w urządzaniu wnętrz. Bardziej miarodajne są tu czasopisma branżowe, jakim 
były „Przegląd Stolarski” (1927 – 32) w którym projekty mebli „nowoczesnych” zaczynają się pojawiać 
w 1929 roku10 - czy wydawany w latach 1934 – 36 „Meblostyl”. Spotęgowanie zainteresowania wypo-
sażeniem małych mieszkań, wielofunkcyjnym i tanim, przyniósł kryzys przełomu lat dwudziestych i 
trzydziestych, co objawiło się popularnością kolejnych wystaw z zakresu architektury i wnętrzarstwa 
– jak na przykład Tani Dom Własny na Bielanach w Warszawie, gdzie publiczność chętnie zwiedzała 
20 w pełni wyposażonych domków jednorodzinnych. Ich wyposażenie (il. 28) różniło się od wykwint-
nych salonów, prezentowanych nieco wcześniej na wystawie Jak Mieszkać w Krakowie (il. 29). Na tej 
wystawie można było jeszcze również spotkać meble stylowe. 

Meble stylowe – meble nowoczesne – co to oznaczało? 
Zestawienie meble stylowe – meble nowoczesne na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX 
wieku często występuje w ówczesnych reklamach prasowych. W latach dwudziestych firmy zamiesz-
czające reklamy wykorzystują przy tym inseraty z meblami stylowymi, nawet jeśli w treści reklamy 
pojawia się informacja, że firma oferuje również meble nowoczesne. Niejednokrotnie identyczna for-
ma reklamy jest wykorzystywana przez kilka lat, jest ona jednak przypisana już do konkretnej firmy 
i nie wydaje się być tylko ozdobą, znakiem, ale informacją o realnej ofercie. 

I tak „Mechaniczna Fabryka Mebli Leona Salomonowicza, Łódź Wschodnia 66” w 1926 roku pre-
zentuje inserat z meblami bardzo jeszcze „stylowymi’ (il. 30), w 1927 roku oferuje „Sypialnie, jadalnie, 
gabinety oraz panieńskie pokoje, kompletne urządzenia i pojedyncze meble podług najnowszych mo-
deli z ostatnich Wystaw Meblowych z 1927 roku”, ale jeszcze bez jakiejkolwiek ilustracji11, a w grudniu 
1929 roku ta sama Fabryka uszczegóławia, iż oferuje: „Meble wszelkiego rodzaju pg. Ostatniej Wy-
stawy Meblowej w Berlinie”12, również bez ilustracji.  Zdjęcia z wystawy Bauen und Wohnen z 1929 
roku ukazują takie właśnie wnętrza, jakie w idealistycznych wyobrażeniach byłyby odpowiednie dla 
mieszkańców osiedla (il. 31, 32). Dość wyraźnie można zaobserwować moment pojawienia się reklam 
z ilustracjami ukazującymi owe nowoczesne meble około roku 1930 (il. 33, 34). 

Co spotykali nowi mieszkańcy wchodząc do bloków osiedla?
Do przyjęcia nowoczesnej stylistyki zachęcało lokatorów nowo powstających bloków osiedla im. Mon-
twiłła – Mireckiego wszystko to, z czym stykali się, już od momentu wkroczenia do klatek schodo-
wych. Mimo iż na Osiedlu, przy kształtowaniu poszczególnych segmentów bloków mieszkalnych, za-
stosowano osiem różnych modułów (w których było w sumie dwanaście wariantów mieszkań jedno- , 
dwu- i trzypokojowych)13, wyposażenie wszystkich klatek schodowych było standardowe. Otwiera-

9  A. Kostrzyńska - Miłosz, Polskie meble…, s. 55.
10  np. „Przegląd stolarski”,1929, nr 17, s. 8,10,11.
11  „Ilustrowana Republika”, 1928, 19 luty.
12  „Ilustrowana Republika”, 1929, 8 grudnia.
13  J. Olenderek, Łódzki modernizm…, s. 39.
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jąc drewniane, zielone, w górnej części przeszklone drzwi wejściowe o charakterystycznych szprosach 
ułożonych po środku w potrójną „choinkę” (il. 35), trafiali oni na jasne klatki schodowe, doświetlo-
ne pionowym, ciągnącym się przez wszystkie piętra oknem „termometrowym”, w których wszystkie 
niezbędne, utylitarne elementy miały pewne, charakterystyczne dla osiedla motywy. Lekko wysunię-
te przed podstopnice, prostopadłościenne stopnie schodów z trwałego, sztucznego kamienia, piono-
we szczebliny metalowych balustrad, a powyżej nich również prostopadłościenne drewniane porę-
cze, zaokrąglone tylko przy zakrętach na poziomie podestów, a nawet drzwi o pionach trzech płycin 
(znów trójpodział) mocowanych do ram prostopadłościennymi listewkami, nawet prostopadło wcię-
te profile obrzeżające ościeżnice, nawet prostokątne klamki i ich szyldy z leciutko łukowatymi krót-
kimi bokami – to wszystko tworzyło logiczną całość. Rytm i geometria, surowa, a jednak zmiękczona 
wspomnianymi uskokami i rzadkimi akcentami zaokrągleń. Z kolei wizualny ład wymuszał niejako 
dbałość o porządek tych przestrzeni wspólnych, czego symbolem były spluwaczki, z których resztki 
(mocowania) pozostały w narożnikach niektórych klatek14. 

Same mieszkania wyposażone były w pomieszczenia kuchenne, mające dodatkowy schowek - wy-
pełnioną półkami spiżarkę, zamykaną wąskimi drzwiczkami, wentylowaną przez niewielkie okien-
ko (il. 36). Początkowo planowano, że część mieszkań będzie posiadała jedynie niewielkie ustępy, a 
mieszkańcy ich będą mieli możliwość kąpieli we wspólnych łaźniach, jednak ostatecznie wszystkie 
mieszkania zostały zaopatrzone w łazienkę, w części ustęp znajdował się za dodatkowym przepierze-
niem, w głębi tego pomieszczenia. Do podgrzewania wody kąpielowej służyły piece węglowe, w któ-
rych od żeliwnego paleniska szedł wewnątrz cylindrycznego, miedzianego zbiornika, przewód komi-
nowy, ogrzewający wodę w tymże zbiorniku. Na zachowanej w jednym z mieszkań, żeliwnej wannie 
można odczytać sygnaturę „KAMIENNA J W” (ta konkretna wanna posiada odformowany numer 
17290)15, firmy „Odlewnia Żelaza i Emaljernia „Kamienna – Jan Witwicki”, działającej w Kamiennej 
(obecnie Skarżysko – Kamienna) od ok. 1886 roku aż do nacjonalizacji. Była to duża, zatrudniająca 
ponad 1000 osób firma, niewykluczone więc, że większość osiedlowych wanien mogło być w niej wy-
konane16. Jednocześnie, według informacji prasowej z 1930 roku, niektóre oddawane do użytku miesz-
kania: „nie są jednak kompletnie wykończone. Mianowicie, brak w nich łazienek. Magistrat (…) po-
zwolił więc swoim lokatorom, by instalowali sobie wanny i piece na własny koszt, albowiem potrzebne 
ubikacje znajdują się przy każdym mieszkaniu.”17

W kuchniach znajdowały się białe piece kaflowe, z wbudowanym piekarnikiem i blachą z fajer-
kami, a w niektórych przypadkach ze zbiornikiem do podgrzewania wody. Na indywidualne życze-
nie18 montowano również kuchenki gazowe, co było możliwe ze względu na bliskość wybudowanego 
w 1912 roku, a następnie dosłownie otoczonego osiedlem, teleskopowego zbiornika gazu łódzkiej 

14  Dbałość o porządek na osiedlu zapamiętało wielu mieszkańców. Mirosław Graliński w Moich wojennych wspomnieniach, 
spisanych około 2000 roku, m.in. na podstawie pisanego na bieżąco, wspomnianego Dziennika, opisał to tak: „Czystość i po-
rządek na Osiedlu były doprawdy wzorowe. Każdych kilka bloków miało swojego dozorcę, który zamiatał, a latem podlewał 
ulice, strzygł trawniki, pielęgnował posadzone kwiaty. Czuło się stały nadzór i opiekę. Przypadki skracania sobie drogi przez 
trawniki były od razu ostro piętnowane. Samochody były wówczas rzadkością, cały transport odbywał się konno, a jednym z 
poważniejszych obowiązków dozorców było stałe sprzątanie z jezdni (wówczas wyłącznie brukowanych) z końskich odchodów.
O zmroku oraz o świcie chodził specjalny człowiek i zapalał oraz gasił gazowe latarnie. Oświetlenie elektryczne było tyl-
ko na głównej ulicy, Srebrzyńskiej.
Klatki schodowe w blokach były regularnie sprzątane, a nawet dość często zmywane przez dozorców, podobnie zresztą jak 
duże okna, ciągnące się od góry do dołu klatki schodowej. O określonej godzinie wieczorem i rano dozorcy nocni zamy-
kali, względnie otwierali klatki”, s.  [rękopis w posiadaniu autora] 
15  Informacja dzięki uprzejmości p. Marcina Rosowskiego.
16 Piotr Kardyś, Bartosz Wosiek Księga kar pieniężnych Odlewni Żelaza i Emalierni „Kamienna – Jan  
Witwicki” Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej, 
2013, s. 170-171.
17  Robotnicy rezygnują z mieszkań. „Ilustrowana Republika” 1930, 7 sierpnia, s. . Warto zwrócić uwagę na nazewnictwo 
– ubikacja to osobne pomieszczenie, w którym znajdować się powinno wyposażenie łazienkowe.
18  D. Fornalska, Osiedle Montwiłła – Mireckiego. Opowieść mieszkańców. Przed wojną/wysiedlenia/powroty. Łódź 2018, s. 30.

Gazowni. W pokojach znajdowały się piece kaflowe o również białych, podłużnych kaflach, takich 
jak w piecach kuchennych. Na zdjęciu z wnętrza domu pp. Gralińskich wokół zwieńczenia pieca wi-
doczne są dekoracyjne kafle, mające formę uproszczonego jajownika. Były to kafle identyczne jak ten, 
sygnowany „JKA 13”, z sąsiadującego z osiedlem domu, powstałego w 1931 roku (il. 37, 38, por. il. 47). 
Są to kafle wyprodukowane przez fabrykę Jana Krauze (Krause) z Andrespola, intensywnie rozwijają-
cą się w okresie dwudziestolecia. Tak opisywał ją, w wydanym w 1924 roku katalogu, sam właściciel: 

Zużywałem 100 koni siły parowej i zatrudniałem przeszło 100 par rąk roboczych, tak, że śmiało mogę potwierdzić, 
że fabryka moja jest jedynym największym przedsiębiorstwem tej branży w kraju (…) Zawdzięczając udoskona-
lonemu nowoczesnemu urządzeniu mojej fabryki, własnego wyrobu glazur, jestem w stanie, mimo niezrównanej 
dobroci moich wyrobów, oddać takowe po cenach jak najbardziej umiarkowanych.19 

Zamówienie kafli do pieców na całym osiedlu w tej właśnie fabryce było jak najbardziej prawdo-
podobne. W katalogu tej firmy znajdują się, jako typowa produkcja, analogiczne kafle z jajownikami. 
Jednak na żadnym innym, spośród znanych z przedwojennych zdjęć pieców, nie występowało takie 
zwieńczenie (por. il. 48).

Pozostałe detale stałego wyposażenia mieszkań pozbawione były choćby najprostszych, krzywo-
linijnych profilowań. Drzwi, identyczne jak drzwi wejściowe, w pokojach z przeszkloną górną płyci-
ną, oraz okna, również o płaskich profilach były wyprodukowane, według doniesień prasowych przez 
Przedsiębiorstwo Budowlane Izraela Tyllera, w którym: 

Wszelkie roboty stolarskie, ciesielskie, brukarskie, zduńskie, kamieniarskie i instalacyjne wykonywane są we wła-
snych warsztatach, które wyrabiają tez drzwi i okna, okuwają i lakierują, ustawiają piece, zakładają oświetlenia, rury 
kanalizacyjne, wyrabiają stopnie do schodów z cementu i tłoczonego granitu itp.20 

Warto wspomnieć, że pierwotne osiedlowe piece miały jednakowe, żeliwne drzwiczki, z odformo-
waną na ramie sygnaturą I. Tyller (il. 39).

Podłogi wykonane były z prostych, sosnowych desek. To wszystko wydawało się świetnym tłem dla 
nowego stylu meblowania. A przecież nawet w przestrzeniach klatek pojawiał się wtórnie ornament 
– jak na zdjęciu z szachowej rozgrywki w intensywnie doświetlonym korytarzu „galeriowca”, gdzie 
widzimy, popularne ówcześnie w wielu łódzkich wnętrzach, dębowe krzesełko z kwiecistą, „secesyj-
ną” dekoracją poniżej tapicerowanego zaplecka (il. 40, 41). Do zasłonięcia przeszklenia w drzwiach 
werandy użyto papieru o wyrazistym, ale nowocześnie geometrycznym wzorze, na innych zdjęciach 
z rozgrywek szachowych w tym samym miejscu widać jednak podstawę pod szachownicę przykrytą 
serwetkami – haftowaną czy szydełkowaną w kwiatowe wzory.

Styl wnętrz osiedlowych na przedwojennych fotografiach 
To zestawienie mówi wiele o tym, jaki styl można było zobaczyć we wnętrzach osiedlowych mieszkań. 
Najbardziej pomocne w rozpoznaniu charakteru pierwotnego wyposażenia wnętrz są fotografie, któ-
rych amatorskie wykonywanie było w latach trzydziestych już dość powszechne. Wśród mieszkań-
ców osiedla niewątpliwie byli posiadacze aparatów fotograficznych i zapewne kolekcja osiedlowych 
zdjęć byłaby całkiem pokaźna, gdyby nie tragedia masowych wysiedleń w początku wojny, a następ-
nie tułaczki wojennej, przez co rzadko komu udało się uratować jakieś przedwojenne dokumenty.21 
19  Katalog fabryki Jana Krauze, [online] https://www.zdunskieopowiesci.pl/fabryka-kafli-jana-krauze-z-andre-
spola/ [dostęp 04.10.2022].
20  Z rozmachem iście amerykańskim prowadzone jest przedsiębiorstwo budowlane I. Tyllera, „Głos Polski, Dodatek bu-
dowlany”, 1928, 10. października, s. 13.
21  W zbiorach Mirosława Gralińskiego, późniejszego zapalonego fotografa – amatora, znajduje się jedynie 16 przedwo-
jennych zdjęć z Osiedla, w dużej części z terenu działek, prawdopodobnie ofiarowanych mu już po wojnie przez osiedlo-
wą koleżankę, Jadzię Odolakównę, którą spotkał w Gdańsku. Zdjęcia są podpisane dziecięcą ręką, najczęściej „Łódź… 
dn….”, na jednym jest podpis „Nasze mieszkanie”. Na niektórych widoczne są wytarte gumką resztki wcześniejszych, do-
kładniejszych opisów wykonywanych ołówkiem, gdzie osoby były określone, m. in.: „moja mamusia”, „pani Gralińska”.
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Spośród zachowanych, znanych przedwojennych fotografii osiedlowych jedynie kilkanaście przed-
stawia wnętrza. Są to przede wszystkim zdjęcia z różnych spotkań towarzyskich, gdzie główny mo-
tyw to zgromadzeni goście. Czasem też wykonywano kilka ujęć tej samej sceny, bądź, jak w przypad-
ku zdjęć „szachowych”, z kolekcji p. Mikulskiego, powtarzającej się działalności - a konkretna grupa 
dokumentuje rozgrywki, odbywające się w różnych momentach na werandzie tzw. galeriowca, gdzie 
było szczególnie dużo światła dziennego. Jednak nawet ten niewielki materiał pozwala wysnuć pew-
ne wnioski co do stylu urządzania mieszkań.

Przede wszystkim rzucają się w oczy wyraziste tapety czy też malatury na ścianach. Widzimy zarówno 
motywy kwiatowe, czasem dość dużych rozmiarów, jak i najczęściej geometrycznie uporządkowane, ale 
abstrakcyjne „wzorki” (il. 42). Niekiedy oba te rodzaje motywów są połączone (il. 43). Tego rodzaju deko-
racje – jako naścienne malunki, udało się zarejestrować we wspomnianym domu, pochodzącym z okresu 
budowy osiedla, w później zabudowanej wnęce w kuchni (il. 44). Niebieska kolorystyka, z użyciem inten-
sywnych odcieni mocno odbiega od współczesnych gustów, również jednak kolory stosowane na ścia-
nach osiedla musiały być mocne i kontrastowe, skoro tak wyraźnie zapisały się na kliszach. Zastosowane 
wzory oraz kolory nie do końca odpowiadają ówczesnym poradom, pojawiającym się również w prasie 
popularnej, propagującym nowe podejście do urządzania wnętrz. Tak apelował architekt Adolf Goldberg: 

Kolor pomalowania lub wytapetowania względnie rysunek nie powinien nieudolnem naśladownictwem wprowa-
dzać niepokój a prostotą linji i czystością barwy stwarzać pogodę zgodnie ze swem przeznaczeniem. Stosowanie 
przy malowaniu czy tapetowaniu ścian wzorów pstrych, przestarzałych, zawiłych w rysunku, pełnych blichtru lub 
przypominających jakiś styl zawsze człowieka współczesnego bardziej razić będzie od chociażby gładko wymalo-
wanej powierzchni, pozbawionej swej monotonności za pomocą kilku nieskomplikowanych motywów, nie męczą-
cych oka dostatecznie znużonego wielorakością wrażeń dnia powszedniego – przy czem pomieszczenia ciemne lub 
ponure winny być bezwzględnie malowane lub tapetowane jasno, natomiast pomieszczenia bardzo jasne lub sło-
neczne – barwami przytłumionemi lub zniwelowanemi. Motywy rysunkowe powinny być w ten sposób dobierane, 
ażeby meble przystawiane do ścian, nie przerywały ciągłości rysunku i nie przecinały poszczególnego motywu.22

A Stefania Klozenberżanka, jedna z pierwszych kobiet-architektów w Łodzi, wykształcona w Wied-
niu,23 w artykule zamieszczonym w tym samym numerze „Ilustrowanej Republiki”, wtórowała mu, 
podkreślając: „Jasne barwy i proste kształty umeblowania stwarzają miły i wesoły nastrój”.24

Na zdjęciach wnętrz osiedla zwracają też uwagę tkaniny: obicia mebli o wzorach najczęściej kwia-
towych, obrusy czy materiały przykrywające bądź osłaniające inne meble czy przedmioty. Często 
pojawiają się ręcznie wykonywane, haftowane, szydełkowe czy klockowe serwetki a także firanki w 
oknach. Wspominał o tym elemencie wyposażenia wnętrza Mirosław Graliński: 

Matka […] z ogromnym zapałem i talentem poświęcała jeszcze wiele swojego czasu na różne, często wspaniałe 
robótki ręczne, głównie szydełkiem. Pamiętam np. zrobioną przez Nią szydełkową kapę na dwa łóżka małżeńskie, 
czy serwetę na okrągły stół w jadalni.25 

Na ścianach, poza wspomnianymi, wzorzystymi dekoracjami powierzchni, widoczne są zdjęcia czy też 
obrazki w połyskujących, zapewne złoconych, snycersko zdobionych ramach prostokątnych, a czasem owal-
nych czy o ściętych narożach, często z szerokim passe partout. Niejednokrotnie pojawiają się też kilimy o 
tradycyjnych, trapezowych wzorach, nawiązujących do stylistyki „Ładu”. Na meblach stoją kryształy, kwiaty 
w wazonach, a czasem w doniczkach (paprocie, fiołki). Zdarzają się inne dekoracyjne przedmioty, jak zegar 
na kredensie czy figurki oraz puzderka – jakie widzimy w pokoju Grażynki Mościckiej (il. 45). W dwu wnę-
trzach można dostrzec dużą skrzynię radia, w jednym gramofon. Niemało jest wreszcie ozdobnych poduszek. 

22  A. Goldberg, O architekturze wnętrz. Nie naśladujmy starych wzorów, twórzmy własny styl. „Ilustrowana Republika”, 
19 luty 1928, s.
23  „Ilustrowana Republika”, 1929, 3 października, s. 11.
24  S. Klozenberżanka, Raj na małej przestrzeni. „Ilustrowana Republika”, 1928, 19 luty s.
25  M. Graliński, Moje wojenne…, s. 5.

Widzimy więc wnętrza co prawda pozbawione „barokowej ornamentacji ścian i sufitów”26 ale nie-
pozbawione potrzeby dekoracji, wypełnione, ku pewnemu zaskoczeniu, zbyt dużą ilością tkanin i 
przedmiotów dekoracyjnych, aby można je było określić jako w pełni nowoczesne według ówcze-
snych kryteriów. 

Poszukiwanie mebli na starych zdjęciach i we współczesnych  
osiedlowych mieszkaniach

Przechodząc do samych mebli: na pierwszy rzut oka, poza widocznymi na dwu zdjęciach kredensami, 
trudno je na fotografiach przedwojennych wnętrz wypatrzeć. Te wspomniane kredensy mają dość po-
dobną stylistykę – to charakterystyczne dla lat dwudziestych meble dębowe, o niskich nadstawkach z 
zaokrąglonymi narożami, w których wykorzystano do przeszklenia pionowe, wąskie tafle szkła oło-
wianego, fazowanego na krawędziach. W obu wokół wierzchu wykonano, pas pionowych kaneli jako 
rodzaj fryzu. Wreszcie oba zwieńczono niską ścianką, o również zaokrąglonych narożach (il. 46). Nie-
widoczne podstawy takich kredensów posiadały kuliste bądź esowate nóżki i często w części środko-
wej drzwiczek jakiś rodzaj medalionu z dekoracją snycerską. 

Podobne w charakterze jest krzesło z „szachowego” zdjęcia (por. il.  40, 41). W dekoracji opar-
cia i sposobie ukształtowania stóp jest ono jeszcze bardzo secesyjne, choć jest to secesja „popularna”, 
uproszczona, możliwa do zastosowania w przedmiotach produkowanych seryjnie, w coraz większej 
mierze w sposób zmechanizowany. 

Wpatrując się uważnie w zachowane zdjęcia można też zauważyć wiele mówiące fragmenty in-
nych mebli. Są to w pierwszym rzędzie (również dosłownie – il. 47 i por. il. 46) krzesła, o falistym 
górnym ramiaku i środkowej szczeblinie. Krzesła takie, charakterystyczne dla okresu dwudziestole-
cia, ale produkowane jeszcze przez pewien czas i po II wojnie światowej, często wykonywane z jasne-
go drewna (brzozy), miewały esowate bądź proste nogi i tapicerowane siedziska. Towarzyszyły one, 
między innymi, mniej lub bardziej „designerskim” kompletom sypialnianym. Można by je określić 
jako przejściowe między formami secesyjnymi i stylowymi, a nowoczesnymi meblami, pozbawiony-
mi tradycyjnego detalu.

Do grupy mebli nowoczesnych należą niewątpliwie stolik i krzesła o prostopadłościennych nogach 
(por. il. 43). Również tapczan z półką u wezgłowia ze zdjęcia ze zbiorów Grażyny Mościckiej (por. il. 45) 
to mebel nowoczesny, fornirowany modnym orzechem, wielofunkcyjny. Takie właśnie meble uważano 
za odpowiednie do małych przestrzeni. Stefania Klozenberżanka tak opisywała w 1928 roku łodzia-
nom mebel widziany w mieszkaniu stanowiącym część wystawy Mieszkanie Nowoczesne w Wiedniu: 

Jedną ze ścian pokoju mieszkalnego zajmuje szafa, a raczej szereg szaf złączonych razem. W szafach tych gospodyni 
przechowuje zastawę i bieliznę stołową, szczotki i przyrządy do sprzątania, deskę i żelazka do prasowania oraz 
szereg innych, niezbędnych w gospodarstwie przedmiotów. Tamże przechowuje dziecko swe książki i przybory 
naukowe, a w jednej z części szafy, odpowiednio wentylowanej, znajdują się dwa przedziały na brudną bieliznę, 
osobistą i stołową. Każda rzecz ma ściśle określone i do jej kształtu dostosowane miejsce.27

Na dwu, spośród zachowanych, przedwojennych zdjęciach widać gięte krzesła w stylu mebli Tho-
neta (il. 48), można przypuszczać, że tego typu meble były częstym elementem wyposażenia wnętrz. 
Sporo zachowało się ich na osiedlu jeszcze do niedawna. Były to meble niedrogie, ze względu na se-
ryjną produkcję, rozpoczętą w połowie XIX wieku, będące zarówno formą jak i sposobem wykona-
nia pierwszym krokiem ku nowoczesności w meblarstwie. 

26  Joter, „Stylowe” meble są anachronizmem. Prostota i celowość panować winny w mieszkaniu współczesnego człowieka. 
Drzwi do sypialni winny być zawsze zamknięte. „Ilustrowana Republika”, 1928, 19 luty, s.
27  Raj na małej przestrzeni. Jest to najbardziej wdzięczne zadanie architekta. Ilustrowana Republika, 1928, 19 luty 1928, s.
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Na innym zdjęciu z tego samego wydarzenia, publikowanym przez Dorotę Fornalską28, widoczny 
jest nowszy model mebla do siedzenia – być może również  firmy Thonet – niski, tapicerowany fotel, o 
giętych podłokietnikach. Także łóżka z giętych rur stalowych, malowanych, (por. il. 42) były elemen-
tem traktowanym jako nowoczesne i higieniczne (choć daleko im było do mebli z chromowanych rur, 
takich jak te produkowane przez warszawską firmę Konrada Jarnuszkiewicza i s-ka, por. il. 33). Jedno-
cześnie warto zaznaczyć, że w tym samym pokoju, w którym znajdował się najnowocześniejszy spo-
śród widocznych na zdjęciach mebel, czyli tapczan z półką, znajduje się również najbardziej „stylowy” 
fotelik z ażurowymi podłokietnikami, nawiązujący do angielskich mebli w stylu Jerzego I (por. il. 45). 

Jak już wspomniano, w niejednym osiedlowym mieszkaniu można było znaleźć  do niedawna, 
a czasem nawet do dnia dzisiejszego, elementy przedwojennego osiedlowego wyposażenia – przede 
wszystkim mowa tu o meblach.  

Wśród tych reliktów przedwojennego umeblowania znajdziemy zarówno meble odwołujące się bądź 
należące do konkretnych stylów w meblarstwie (jest ich mniejszość) jak i meble „stylowe” o formach 
tradycyjnych, z elementami zdobniczymi w postaci snycerki z esowatymi bądź toczonymi nogami ale 
o formach charakterystycznych dla dwudziestolecia. Meble, będące  przedmiotami należącymi do 
wcześniejszych epok stylistycznych to między innymi ładny egzemplarz krzesła Ludwik Filip, czy fo-
tel o formach geometrycznej secesji. To przedmioty wykonane jeszcze przed powstaniem osiedla, za-
pewne przywiezione przez ich właścicieli z ich wcześniejszych miejsc zamieszkania i zachowane jako 
przedmioty solidne, dekoracyjne, czy stanowiące pamiątkę po wcześniejszych pokoleniach. Takie po-
stępowanie dawało efekt pewnego eklektyzmu ale było charakterystyczne dla polskich domów.29 Me-
ble „stylowe”, wykonane w dwudziestoleciu międzywojennym, zakupione być może już do wyposa-
żenia wnętrz osiedlowych, a może kupione nieco wcześniej np. z okazji ślubu30 i przemieszczone na 
osiedle w trakcie przeprowadzki nowych najemców, to między innymi bufet z mieszkania należące-
go przed wojną do p. Maleckich, z elementami snycerki, stolik pomocnik z mieszkania p. Śmiarow-
skich o wygiętych nóżkach, który można by określić jako mebel w stylu chippendale czy biblioteczka 
z mieszkania p. Panieńskich, również mająca cechy stylu chippendale. 

Przykładem pośredniej grupy  są wspomniane duża szafa i lustro (il. 49, 50), pozostałe w jednym 
z mieszkań osiedla, zapewne z większego kompletu sypialnianego. W płycinie z lustrem w środko-
wych drzwiach szafy i osobnego lustra (zapewne fragmentu pierwotnej toaletki) widzimy charakte-
rystyczne ukształtowanie zwieńczenia – zbudowane z odcinków łuków. Nogi szafy są również lekko 
wygięte, na wzór mebli w stylu Biedermeier. To meble w mniejszym stopniu odwołujące się do stylów 
historycznych i tradycyjnych technik zdobnictwa, ale jednak bardziej zachowawcze.

Wśród mebli, które możemy określić jako nowoczesne, ukazujące nowe podejście do formy i nowy 
sposób myślenia o detalu zdobniczym nie ma przykładów obiektów szczególnie awangardowych. Naj-
wartościowszym przykładem są dwa meble, stanowiące część kompletu zapewne gabinetowego, po-
chodzące z dwupokojowego mieszkania przedwojennego urzędnika magistratu przy al. Unii 18. Jest 
to bufet i witryna. (il. 51) 

Innym ciekawym meblem jest wspomniana biblioteczka (il. 52), zdobyta w lutym 1945 roku, która 
przewędrowała wraz rodziną Gralińskich w inną część Łodzi - zabranie mebli z osiedla jesienią 1945 
roku wymagało już oficjalnej zgody (il. 53, 54). Mebel ten, fornirowany orzechem, ma niską i szerszą 
podstawę o mocno zaokrąglonych krawędziach pionowych i poziomych, ustawioną na również zaokrą-
glonych, masywnych konsolowych nogach. Część środkowa tej podstawy jest dodatkowo pofalowana. 

28  D. Fornalska, Osiedle Montwiłła – Mireckiego…, s. 81.
29  „Co do sprzętów w pomienionych pokojach, te nie bywały nowotne, ale tchnące zawsze starożytnością, niektóre god-
ne zachowania i ochrony dla nie tak kształtnej jak pracowitej i kosztownej, wysadzanej roboty. Zaszczycała się nawet tym 
nowozaślubiona para, gdy pokój zastawiony był po rodzicach jeszcze pozostałymi zabytkami […]” A. Magier. Estetyka 
miasta stołecznego Warszawy, Warszawa 1963, s. 
30  W wybudowanej w 1938 roku, modernistycznej kamienicy przy ul. Kopernika 70, w mieszkaniu  brata Włodzimierza, 
Zbigniewa Gralińskiego, pracownika Urzędu Skarbowego, zachowały się identyczne jak na zdjęciach „szachowych” krze-
sła, kupione z okazji ślubu Zbigniewa w 1925 roku i przeniesione w owym 1938 roku do nowego mieszkania (por. il. 41).

Nadstawa, powyżej lekkiego przewężenia, ma spokojniejszy charakter – przesuwane szkło frontu i 
szklane półki obrzeżone półwałkowym profilem boków i wierzchu nadają jej lekkości, a wyoblenie na 
połączeniu boków i wierzchu nawiązuje do charakteru podstawy.

Wreszcie wyjątkowym trafem zachowała się duża część wyposażenia mieszkania Antoniego Pur-
tala, przede wszystkim salonu, w którym zachował się zarówno duży, asymetryczny kredens (o dość 
skromnych formach, z ciekawym detalem – podporą o formie litry S – il. 55), oryginalny rozsuwa-
ny, okrągły stół (il. 56), jak i drobniejsze elementy –  piękny żyrandol (il. 57), stolik z kompletu „nest 
of tables” Thoneta czy też również najpewniej thonetowska, ale nie sygnowana lampa stojąca, zinte-
growana z szafką (il. 58). Meble te nie stanowią co prawda kompletu, ale wraz z takimi elementami 
jak awangardowe obrazy na ścianach czy nawet drobiazgi typu 90-letniego ekspresu do kawy, two-
rzą charakter wnętrza, jakiego spodziewalibyśmy się w każdym osiedlowym mieszkaniu. Jest to jed-
nak przecież mieszkanie trzypokojowe, mieszkanie wysokiego urzędnika, wiceprezydenta. Właści-
wie, zgodnie z założeniami pomysłodawców Osiedla (wśród których był właśnie sam Antoni Purtal, 
ale też być może Włodzimierz Graliński31) – tacy lokatorzy na osiedlu znaleźć się nie byli powinni…

Meble – proces oswajania nowoczesności
Jak wiadomo, mimo pierwotnych założeń Zarządu Miasta, koszty czynszu w mieszkaniach osiedlo-
wych zostały skalkulowane na tyle wysoko (kwestia konieczności pokrycia rat kredytu, zaciągnięte-
go przez Zarząd w celu sfinansowania budowy Osiedla oraz kwestia kryzysu gospodarczego przeło-
mu lat 20tych i trzydziestych), że najemcami mieszkań stały się ostatecznie przede wszystkim osoby, 
które można by zaliczyć do inteligencji pracującej – wojskowi, urzędnicy, nauczyciele, lekarze, artyści. 
W tej grupie można by się spodziewać zwolenników nowych tendencji w wyposażaniu wnętrz. Tym 
bardziej wydaje się to oczywistym rozwiązaniem, że właśnie sama architektura osiedla, na którym 
zdecydowali się zamieszkać, takie rozwiązania sugerowała. Czy więc meble o rozwiązaniach wpro-
wadzanych w latach trzydziestych – często asymetryczne, masywne, wyraziste, w których dekoracją 
była forma i układ fornirów, ale też detale przypominające geometryczne rzeźby – czy takie meble 
były kupowane do osiedlowych mieszkań? Mirosław Graliński, opisując mieszkanie swoich rodziców 
zaznaczył, że do wyposażenia mieszkania „Rodzice przywiązywali dużo uwagi”. Następnie pisze on: 

Największym pokojem był pokój sypialny, do którego meble Rodzice kupili parę lat przed wybuchem wojny. Były to 
meble dość tradycyjne: dwa zestawione ze sobą łóżka małżeńskie, duża szafa, bieliźniarka, toaletka z lustrem, przed 
którą stał taborecik, stolik i dwa krzesełka. Do wyposażenia pokoju sypialnego należała jeszcze kozetka, na której 
sypiałem aż do momentu wysiedlenia. Z pokoju sypialnego wychodziło się na balkon. Wyposażenie drugiego po-
koju, jadalnego, było zupełnie nowe, kupione przez Rodziców na krótko przed wojną. Składało się ono z okrągłego, 
rozsuwanego stołu, kredensu w stylu bufetu, pomocnika czyli tzw. serwantki, oszklonej, w której stał m.in. piękny 
serwis do czarnej kawy, czterech krzeseł, dwóch foteli i stolika pod radio.32 

Zachowało się jedno zdjęcie z tego wnętrza, z Bożego Narodzenia 1938 roku, niestety nieostre, a 
stolik pod radio przysłania choinka ( il. 59).

Ale jednak we wspomnieniu wyraźnie podkreślone jest, że było to wyposażenie „zupełnie nowe” 
w przeciwieństwie do „dość tradycyjnych” mebli w sypialni. Widzimy tu stopniowy proces meblo-
wania mieszkania i ślad wymiany mebli wcześniejszych, zapewne nie stanowiących kompletu, na ze-
staw niewątpliwie kompletem będący. Zakup takiego nowego kompletu, nawet dla zajmującego wy-
sokie stanowisko urzędnika Magistratu, musiał być znacznym wydatkiem. Być może był to jeden z 
powodów, dla których takich nowych mebli było na Osiedlu niewiele, po prostu ich ceny przekracza-
ły możliwości najemców mieszkań jedno, dwu czy też trzypokojowych (których na osiedlu było zale-
dwie około 10%). Ponadto  dawni mieszkańcy w zanotowanych wspomnieniach zaznaczają dość duże 

31  W 1924 roku był on zastępcą naczelnika wydziału Opieki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi, por. Kalendarz. Informa-
tor na woj. Łódzkie na rok 1924, s. 98
32  M. Graliński Moje wojenne…, s. 13 – 14.
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zagęszczenie mieszkań (przed wojną na osiedlu mieszkało około 5 tysięcy osób w około 921 mieszka-
niach)33 i sytuacje, w których można było wydzielić pokój do ustawienia w nim garnituru mebli salo-
nowych były zapewne rzadkie (rodzina Gralińskich zamieszkiwała trójpokojowe mieszkanie we trój-
kę, ponadto w kuchni miała swoje miejsce gosposia).34 

Również w mieszkaniu Mariana Minicha, który sprowadził się do Łodzi, wygrawszy konkurs na 
dyrektora Muzeum Sztuki, do którego meble zaprojektował Władysław Strzemiński, początkowo mu-
siały się zapewne znajdować meble mniej awangardowe35.

Wnętrzarskie realia na Osiedlu i kontekst historyczny
Mieszkania na osiedlu były mieszkaniami komunalnymi. To  fakt, którego znaczenie być może za mało 
sobie uświadamiamy. Taki rodzaj udostępniania mieszkań był również nowością – w Łodzi Osiedle 
było pierwszym zbiorem mieszkań należących do Magistratu i przez niego administrowanych, poza 
zespołami drewnianych domków dla eksmitowanych, zbudowanych w podobnym okresie na Mani i 
na Chojnach.36 Wynajem, jako forma pozyskania mieszkań, oczywiście od dawna funkcjonował, ale 
były to do tej pory mieszkania mające prywatnych właścicieli. W mieszkaniach wynajmowanych zało-
żenia, o których mówili ówcześni architekci – wykonywania zabudowy stałej, przeznaczonej dla kon-
kretnego wnętrza, nie mogły być przez lokatorów skutecznie realizowane, skoro mieszkania nie były 
własnością osób je wynajmujących. I nie można było właściwie niczego z wynajmującym wynegocjo-
wać, bo mieszkańców osiedla w zakresie użytkowania mieszkań obowiązywał po prostu konkretny 
„Regulamin dla lokatorów Miejskiej Kolonji Mieszkaniowej na Polesiu Konstantnowskiem”. Wypo-
sażano je więc przede wszystkim w sprzęty mobilne. 

Mimo to, paradoksalnie, specyficzną cechą osiedla na tle historii łódzkich wnętrz mieszkalnych jest 
fakt kontynuacji przez wiele rodzin przedwojennego zamieszkania – aczkolwiek z wojenną przerwą. 
W czasie wysiedleń (przede wszystkim wieczór 14 stycznia 1940 roku, choć np. rodzina Gralińskich 
została wysiedlona już 11 grudnia 1939 roku), opuszczający osiedle z walizką w ręku, pozostawiali 
całe wyposażenie, z którego niejednokrotnie wojenni użytkownicy po prostu korzystali. Powroty do 
dawnych mieszkań – a czasami tylko na to samo osiedle, gdy mieszkanie wynajmowane przed wojną 
było już zajęte, zostały szeroko opisane przez Dorotę Fornalską na podstawie wspomnień mieszkań-
ców37. Istotne w kontekście wyposażenia wnętrz jest to, że przedwojenne wyposażenie zachowało się 
już w tamtym momencie jedynie częściowo, wiele mieszkań było urządzanych na nowo przez zasie-
dlających Osiedle w czasie wojny tzw. Niemców bałtyckich i to niedostosowanie do ich gustów mogło 
być też w pewnej mierze powodem nielicznego tylko zachowania mebli awangardowych na Osiedlu 
Mogli oni takie meble po prostu wymieniać na bardziej tradycyjne - w mieszkaniu państwa Graliń-
skich, według opowieści rodzinnej po wojnie znaleziono komplet dobrej jakości jadalnianych mebli 
mahoniowych (kolorystyka i forniry) w stylu chippendale, przygotowanych już zresztą do wyniesie-
nia, nie zostało natomiast nic z przedwojennego wyposażenia („Z naszych rzeczy nie zastaliśmy nic: 
wszystko obce”38). Ci, którzy wrócili wcześniej, niejednokrotnie też przenosili do swoich mieszkań 
meble z mieszkań pustych, traktując je jako „poniemieckie”. W taki sposób Mirosław Graliński z ko-
legą pozyskał  (podobno z mieszkania piętro wyżej) biblioteczkę, co zapisał w swym pamiętniku bez 
33  K. Stefański, B. Ciarkowski, Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku, Łódź 2018, s. 70.
34  Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku wspomnianego brata Włodzimierza, Zygmunta, w którego mieszkaniu 
przy ul Kopernika „stylowe” meble, m.in. wspomniane krzesło (por. il. 49), zakupione wcześniej z okazji ślubu (w roku 
1925), zachowały się niemal do czasów współczesnych, bo modernizację przed samym wybuchem wojny zaczął on od 
kuchni. 
35  Wspomnienia p. Agnieszki Minich.
36  Tam gdzie mieszka łódzki robotnik, Orędownik. Codzienne ilustrowane pismo narodowe i katolickie,1935, 14 paździer-
nika, s. 16.
37  D. Fornalska, Osiedle…, s. 151 – 176.
38  M. Graliński, Dziennik, wpis z dn. 4 lutego 1945 r.

skrępowania: „5 luty – poniedziałek. Chodzę trochę po mieszkaniach i ściągam co się da: przeważnie 
książki – niemieckie. […] 8 luty. Przez te parę dni zajęty byłem ściąganiem rozmaitych rzeczy i ksią-
żek. Przynieśliśmy nawet z Władkiem Niemierowskim bibliotekę”39.  Czasem okazywało się, zresztą, 
że tak przemieszczone (przez Polaków, ale może i wcześniej przez Niemców) przedmioty rozpozna-
wali ich przedwojenni właściciele. Temat ten do tej pory budzi pewne emocje wśród potomków ów-
czesnych lokatorów.

Wreszcie część mebli z lat trzydziestych przegrała niewątpliwie konkurencję z meblościankami, 
gdyż powrót mody na meble z tego okresu to dopiero ostatnie lata. I nawet obecnie meble takie odbie-
ramy jako niezwykle nowoczesne, dla niewprawnego oka nawet dziwaczne (por. il. 29).

Pojedyncze meble pozostały na swoich miejscach czasem, jak szafa w jednej z osiedlowych sypialni, 
dlatego, że są duże, trudne w przemieszczaniu, a jednocześnie pojemne i wygodne (por. il. 49). Cza-
sem pozostały one jako pamiątka - obecni właściciele mieszkań, w których zachowały się takie meble 
czasem jeszcze pamiętają, że mebel był „po dziadkach”, ale czasem też „po Niemcu”, często już jednak 
nie znają historii mebla, zdarza się też, że w zmieniającym właścicieli mieszkaniu pozostaje coś „sta-
rego”, prawdopodobnie pochodzącego z przedwojennego wyposażenia osiedla. Są to zazwyczaj poje-
dyncze stoły czy szafy, a czasem fragmenty kompletów mebli czy też, jak w przypadku wspomnianego 
mieszkania przedwojennego wiceprezydenta miasta, Antoniego Purtala, niemal pełne przedwojenne 
wyposażenie dużej części mieszkania, włącznie z oświetleniem czy obrazami i bibelotami. Ten przy-
padek to jednak sytuacja wyjątkowa, gdyż obecni właściciele czują się niejako w obowiązku propago-
wać wiedzę o tej niezwykle interesującej postaci i stawiają się w roli kustoszy pamięci – w tym też ku-
stoszy dziedzictwa materialnego (por. il. 55, 56, 57, 58).

***
Motywy pojawiające się na ścianach sfotografowanych przed wojną pomieszczeń pokazują, że wśród 
mieszkańców istniało pewne otwarcie na nowoczesne, nie odwołujące się do dawnych stylów formy. 
Niewątpliwie jednak łatwiej było opłacić malarza pokojowego niż zakupić nowoczesny, „designerski” 
mebel. Zapewne w części mieszkań stopniowo takie meble byłyby nabywane, jednak ciągłość proce-
su zmiany gustów/zwiększania możliwości finansowych przerwała i zaprzepaściła katastrofa wojny. 
Pozostaje nam mieć nadzieję, że gdzieś jeszcze przechowywane są nieopublikowane fotografie przed-
wojennych wnętrz osiedla, które poszerzą naszą wiedzę, o tym, na jakim dokładnie etapie „oswaja-
nia” nowoczesności ta katastrofa nastąpiła40.

39  Ibidem.
40  W ostatnich dniach na osiedlowej grupie na FB jedna z użytkowniczek zdecydowała się opublikować swój zbiór zdjęć, 
ukazujący przede wszystkim dzieci w osiedlowej Szkole Rodziny Wojskowej, niedawno udało się pozyskać osiem przed-
wojennych zdjęć wnętrz ze zbiorów p. Zofii Marciniak.
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Il. 28. Wystawa 

Il. 29. Wnętrze z wystawy Jak Mieszkać w Krakowie z roku 1930, ukazujące najnowszą modę odnośnie form mebli. Na meblu 
pojawia się jeszcze mocno zgeometryzowany ornament roślinny i stosuje się kontrast kolorystyczny (nogi – korpus), cechy 

meblarstwa lat 20tych. Jednocześnie formy mebli nie mają w sobie już odwołań do stylów tradycyjnych,  
źródło: [online] https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/73056/49ae6975ca11cdd857175af0577b16a9/ [dostęp 15.10.2022]

Il. 30.  Reklama mebli z fabryki Leona Salomonowicza z 1926 roku  - identyczne ogłoszenia pojawiały się już w 1924 roku 

Il.  31, 32. Wnętrza z wystawy „Bauen und Wohnen” z 1929 roku w Berlinie,  
źródło: Dekorative Kunst  - illustrierte Zeitschrift für angewandte Kunst, Monachium 1929, wyd. Bruckmann R. 32, nr 1
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Il. 33. Meble zdecydowanie „nowoczesne” – reklama firmy Konrada Jarnuszkiewicza z roku 1932,  
źródło: „Dom.Osiedle.Mieszkanie” 1932

Il. 34. Meble nowoczesne na reklamie firmy Nasielskiego

Il. 35. Przed kilku laty zakończył się na Osiedlu proces wymiany starych, drewnianych drzwi na nowe, blaszane. Przypadkowo 
zachowany egzemplarz oryginalnych drzwi znajduje się obecnie w złym stanie. Widoczna rozklejona sklejka w płycinach. 

Ramiaki  mają prostokątny przekrój, bez sfazowań i profilowań, źródło: fot. Wojciech Smakowski

Il. 36. Spiżarka to niewielkie pomieszczenie z okienkiem, przypominające bardziej szafę ścienną, dostępne z kuchni, źródło:  
fot. Ewelina Zbawińska 

Il.  37. Kafel z pieca z domu z 1931 roku, sąsiadującego z Osiedlem, z sygnaturą „JKA 13” - fabryki Jana Krauzego z Andre-
spola oraz kafel gzymsowy z tego samego pieca, identyczny jak na zdjęciu ukazującym (najprawdopodobniej) mieszkanie p. 

Gralińskich przy ul. Perla 9, źródło: fot. Anna Ozaist-Przybyła 
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Il.  38. Fragment katalogu fabryki Jana Krausego, zwieńczenie numer 5 występuje na osiedlowych piecach znanych z innych 
zdjęć, ze zwieńczenia numer 6 pochodzi narożnik z il. 3a oraz prawdopodobnie występuje ono na piecu z il. 11 

[online] https://www.zdunskieopowiesci.pl/fabryka-kafli-jana-krauze-z-andrespola/) [dostęp 04.12.2022]

Il. 39. Drzwiczki oryginalnego pieca kaflowego, stanowiącego podstawę pierwotnego systemu grzewczego mieszkań Osiedla, 
zdjęcie z mieszkania p. Krystyny Trojanowskiej, źródło:  fot. Tadeusz Krzemiński

Il. 40. Fotografia ze zbiorów p. Andrzeja Mikuły. Grającym: Bronisławowi i Zbigniewowi Mikułom przygląda się, siedząca na 
dębowym krześle, niejednokrotnie spotykanym w łódzkich wnętrzach, Halinka Mikułówna, zdjęcie wykonane na werandzie 
bloku – galeriowca. Po lewej widoczne metalowe ramy przeszkleń werandy, z uchylnym lufcikami, w tle skrzydło drzwiowe z 
przeszkleniem przesłoniętym zapewne papierem o geometrycznym wzorze i o charakterystycznej „osiedlowej” klamce. Na tej 

werandzie wykonano całą serię zdjęć szachowych rozgrywek, źródło: fot. ze zbiorów Andrzeja Mikuły

Il. 41. Krzesło identyczne z widocznym na il. 40, pochodzące z mieszkania brata Włodzimierza Gralińskiego, z ulicy 
Kopernika, zakupione prawdopodobnie z okazji ślubu w 1924 roku. Identyczne krzesła autor spotkał w kilku innych łódzkich i 

podłódzkich mieszkaniach.
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Il.  42. Fotografia niedatowana, ze zbiorów p. Zofii Marciniak. Spotkanie towarzyskie w domu pp. Baszkirow, z ul. Srebrzyńskiej 
75, w tle widoczne dwa żelazne łóżka (białe i ciemne), pomiędzy nimi, pod oknem – prawdopodobnie gramofon (wystaje 

charakterystyczna, niewielka tuba). Okno przesłonięte lekką, marszczoną firanką z falbankami, na ścianach kalendarz i obrazek 
w ramce, ściany prawdopodobnie malowane w geometryczny wzór (patronowy?).

Il. 43. Fotografia z 1936 roku, towarzyskie spotkanie w mieszkaniu p. Majewskich. Wnętrze jest tutaj tylko tłem dla grupy 
koleżanek. Ściana dekorowana malaturą patronową, o motywie  kwiatów porządkowanych „schodkowym” wzorem 

geometrycznym. Po lewej widoczny jest „nowoczesny” stolik, a na nim radio oraz na półce wazonik z kwiatami. Drugi wazon 
(słoik?) stoi na radiu. Pod wazonikiem i radiem widoczne szydełkowe serwetki. Jedna z pań siedzi na krześle z drewnianymi 
podłokietnikami Dwa krzesła mają lekko zaokrąglone, górne ramiaki ale sposób połączenia widocznej, prostopadłościennej 

nogi – lekko wysuniętej poza płaszczyzny oskrzyni siedziska jest identyczny jak w przypadku stolika – zapewne są to wszystko 
meble z jednego kompletu, źródło: D. Fornalska, Osiedle Montwiłła – Mireckiego, s. 42

Il. 44. Zdjęcie odkrytej dekoracji ściany domu z 1931 roku, źródło: fot. Anna Ozaist-Przybyła

Il. 45. Wnętrze mieszkania pp. Mościckich, lata 30te, widoczna córka właścicieli, prawdopodobnie w swoim pokoju, obok 
„stylowe” krzesło z podłokietnikami i „nowoczesny” tapczan z półką, na której stoi figurka i wazon z kwiatami, na przykrytym 

białą serwetką obiekcie na pierwszym planie leży dekorowane snycerką „góralskie” pudełko, na ścianach widoczne zdjęcia 
w ramkach i kilim, ściany malowane (?) w dużych rozmiarów wzór kwiatowy, źródło: fot. ze zbiorów p. Grażyny Mościckiej, 

dzięki uprzejmości p. Doroty Fornalskiej
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Il. 46. wnętrze mieszkania pp. Odolanowskich, zdjęcie podpisane: „Łódź, nasze mieszkanie, grudzień 1937”, ze zbioru zdjęć z 
Osiedla w albumie Mirosława Gralińskiego, podpisanych tą samą, dziecięcą ręką. Widoczni od lewej: Mieczysława Gralińska, 
Jadwiga Odolak, Włodzimierz Graliński, Maria Odolak. Na pierwszym planie widoczne krzesło z elementami giętymi, dalej 
owalny stół, przykryty jasną, ozdobną serwetą, w tle „stylowy” kredens, na którym stoją kryształy i dekoracyjne naczynia na 

szydełkowej serwecie, na ścianach, malowanych w abstrakcyjne, geometryczne wzory, widoczne obrazki w ramkach,  
źródło: fot. ze zbiorów autora

Il.  47.  Przyjęcie dla dzieci, zdjęcie opisane dziecięca ręką „Łódź, 15 paźdzernika 1935”, prawdopodobnie wykonane  w mieszkaniu 
pp. Gralińskich, w sypialni (być może obiekt na pierwszym planie to łóżko z dość wysokim wezgłowiem).  Widoczne krzesła o 

falistych ramiakach i szczeblinach, stół być może rozstawiony jest tu okazjonalnie, w rogu piec mający formę kafli i wymiary piecy 
osiedlowych, ale zwieńczony nietypowym gzymsem ornamentowym z oferty firmy Jana Krauze (która mogła być producentem kafli 
do osiedlowych piecy). Na ścianie kilim i rysunki (bądź zdjęcia) za szkłem, w ramkach z passe partout, źródło: fot. ze zbiorów autora

Il. 48. Fotografia z roku 1932, p. Janina Słomczewska zapewne w dniu imienin, stół o zaokrąglonych narożach przykrywa 
ciężka, tkana serweta o wzorze bliskowschodnim, oraz haftowana serwetka, na której stoja cztery wazony i metalowa miseczka 
z figurką słonika, na kanapie widoczne różnorodnie dekorowane poduszki, na przodzie, w prawym dolnym rogu gięte krzesło.  
W malaturze na ścianie występują podobne elementy jak na il. 36, 37, 39, utworzone z nieregularnych, poprzecznych pasków,  

tu jako – ukośnie „schodki”. źródło:  fot. dzięki uprzejmości p. Doroty Fornalskiej

                  

Il.  49, 50. Meble zastane w mieszkaniu na Osiedlu przez współczesnych nabywców mieszkania, mające charakter mebli „stylowych” – 
z pewnymi nawiązaniami do stylów dawniejszych (tutaj biedermeierowski kształt nóżek) ale wykonane pierwszych dziesięcioleciach 

XX wieku i mające pewne cechy charakterystyczne dla tego okresu (kształt zwieńczenia lustra z szpiczastymi uskokami),  
źródło: fot. Anna Ozaist-Przybyła
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Il.  51. Witryna pochodząca z dwupokojowego mieszkania przy Al. Unii 18, wynajmowanego przed wojną przez urzędnika 
Magistratu p. Tadeusza Fornalskiego, źródło: fot. Dorota Fornalska

Il. 52. Biblioteczka fornirowana orzechem, pochodząca z Osiedla, szerzej opisana w tekście poniżej,  
źródło: fot.  Anna Ozaist-Przybyła

Il.  53. Dokument przydziału mieszkania na ul. Perla z lutego 1945 roku z informacją, że najemca może używać mebli i 
ruchomości znalezionych w mieszkaniu, źródło:  ze zbiorów autora

Il. 54. Zezwolenie na przewóz ruchomości z Osiedla do nowego miejsca zamieszkania z 1945 roku, źródło:  ze zbiorów autora
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Il. 55, 56, 57, 58,  Nowoczesne meble z salonu w mieszkaniu należącym do p. Purtalów, widoczny interesujący, asymetryczny 
mebel wielofunkcyjny (42), stół rozkładany (43), a nad nim żyrandol (44) i lampa stojąca ze stolikiem (45), identyczna z 

modelem D622 z katalogu Thoneta  z 1930 roku, źródło: fot.  Anna Ozaist-Przybyła
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Il. 59. Mirosław Graliński, dumny świeży posiadacz gimnazjalnego munduru, siedzi w mieszkaniu przy ul. Perla 9, w tle, 
poza choinką (pawimi oczkami Mieczysława Gralińska ozdabiała choinki i po wojnie, a po niej jej wnuczki i prawnuczka…), 

widoczny odbiornik radiowy (znajdujący się według opisu z Moich wojennych wspomnień w jadalni), pod nim s serweta. 
Połysk na oparciu krzesła świadczy o tym, że prawdopodobnie jego ramiaki pionowe łączyły się łukowato z poziomym. Jest to 

rozwiązanie „tradycyjnie”. Na odwrocie zdjęcie jest opisane prawdopodobnie przez Jadzię Odolakównę : „Pamiątka od Mirka”, 
źródło: fot.  Anna Ozaist-Przybyła

Dorota Fornalska

Mieszkańcy i ich życie na osiedlu przed wojną

„Za torami roztaczał się zupełnie inny świat. Po prawej stronie ogródki dział-
kowe obsadzone gęstwiną morwy, która po deszczu pachniała jak czarodziej-
ski bukiet. Po lewej stronie, wzdłuż alei Unii, znajdował się jeden z większych 
parków Europy, Park im. Piłsudskiego. Natomiast naprzeciw ciągnął się rząd 
jasnych domów z dużymi oknami pełnymi świateł” 

 –  wspomina Krystyna Latuszewska

Powoli odchodzą... Najstarsi mieszkańcy osiedla, którzy pamiętają je sprzed wojny. Byli wówczas dziećmi 
i po dziecięcemu zachwycali się nowymi, dopiero co wzniesionymi blokami, w których wraz z rodzica-
mi zamieszkali. Miało to być nowe osiedle dla nowego człowieka, względnie tanie i wygodne, powstałe 
w mieście, w którym warunki bytowania stawały się coraz trudniejsze. Miała to być przestrzeń autono-
miczna i niezależna, wypełniona nie tylko blokami, ale i niezbędną do życia infrastrukturą. W planach 
budowy umieszczono wieżę ciśnień, ochronkę, szkołę powszechną, stację opieki nad matką i niemow-
lęciem, kilka pomieszczeń biurowych i handlowych, salę konferencyjną oraz ogólnodostępne: pralnię, 
łaźnię i suszarnie. Z powodu światowego kryzysu ambitne plany uległy redukcji. Chociaż nie zrealizo-
wano wielu pierwotnych założeń, poczynając od liczby bloków, a kończąc na wolno stojących budynkach 
użyteczności publicznej, osiedlowa infrastruktura przedstawiała się całkiem okazale: zadbano o sklepy, 
targ z budkami oferującymi różnorodne towary, punkty usługowe organizowane w lokalach mieszkal-
nych, szkołę, przedszkole, suszarnie. Wzdłuż ulic, przy blokach i na podwórkach posadzono starannie 
dobrane drzewa. Były to włoskie topole, klony, piękne akacje Bessona, jesiony oraz lipy krymskie. Ich 
dopełnieniem były równo ułożone chodniki oraz brukowane ulice, po których od czasu do czasu prze-
jeżdżał walec, aby wyrównywać bruk. Osiedle stawało się szczególnie piękne wieczorem, gdy zapalały 
się elektryczne lampy wokół okalających je ulic, a latarnik uruchamiał gazowe lampy pomiędzy blokami.
Krystyna Latuszewska swoje pierwsze spotkanie z osiedlem opisuje następująco:

Między blokami trawniki i klomby pełne kwitnących kwiatów, nawet śmietniki skrywały się pod pergolami z dzi-
kiego wina. Każdy następny krok wnosił coś nowego, ale szczególną moją uwagę przykuł ogromny czarny cylinder. 
Tata wyjaśnił mi, że jest to zbiornik gazu, zgromadzonego na użytek mieszkańców. Obok mieścił się budynek ad-
ministracji osiedla, ładny, biały domeczek z czerwoną dachówką. Za nim drewniane budynki – okazało się, że są to 
suszarnie. Skręciliśmy w jedną z bocznych uliczek wiodących wzdłuż bloków wyłożonych gładkimi chodnikami, na 
których co kilka metrów stały latarnie gazowe, oświetlające w nocy ulice.

Stanęliśmy przed jedną z klatek schodowych. Te klatki schodowe stanowiły dla mnie prawdziwą udrękę. Wejścia były 
identyczne i początkowo, bawiąc się na podwórku, nie mogłam trafić do własnego domu. Wewnątrz wszystko pachniało 
jeszcze świeżą farbą. Mój blok (jak zresztą wszystkie inne) miał trzy piętra, na każdym po cztery lokale, i nosił nazwę Da-
niłowskiego. Stanęliśmy na pierwszym piętrze. Tata przycisnął mały guziczek. Rozległ się piękny dźwięk – to był po prostu 
zwykły dzwonek. W drzwiach stanął brat, złapał mnie za szyję, wrzeszcząc: „Hura, hura, hura!”. Obok uśmiechnięta mama.

Mieszkanie było niewielkie, ale stałam jak zaczarowana. Po ciemnym kamienicznym mieszkaniu to wydało mi się 
królewskim pałacem, a były to zaledwie, dwa skromne pokoiki, z dużą kuchnią i sanitariatami. Wszystko to tonęło 
w słonecznych promieniach. No i mieliśmy nareszcie własne łóżeczka1. 

Nowy dom 
Mieszkania przeznaczono dla osób przebywających w Łodzi co najmniej od dwóch lat, nieposiada-
jących własnego lokum lub zajmujących dotychczas ciemne, wilgotne, niesprzyjające zdrowiu po-
mieszczenia. Wielkość przyznanej powierzchni zależała od liczebności rodziny. I tak o mieszkania 

1  K. Latuszewska, Moje 13 domów, niepublikowany maszynopis w posiadaniu Teresy Latuszewskiej-Syrdy.
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jednopokojowe mogły się starać rodziny składające się z co najmniej dwóch osób, o dwupokojowe – 
z co najmniej czterech osób, a o trzypokojowe – z co najmniej sześciu osób2. Przyszli lokatorzy przed 
zamieszkaniem podpisywali umowę najmu, w której uwzględniano wysokość czynszu, zasady jego 
płacenia oraz sposób dysponowania lokalem na wypadek śmierci głównego najemcy. Jej integralną 
częścią był Regulamin dla lokatorów Miejskiej Kolonji Mieszkaniowej na Polesiu Konstantynowskiem 
w Łodzi3. Dość szczegółowo określał on zasady współżycia społecznego osiedlowiczów: w mieszka-
niach nie wolno było prać (za wyjątkiem niewielkich przepierek) ani suszyć bielizny; dywany można 
było trzepać w godzinach i miejscach do tego wyznaczonych; wanny nie wolno było używać do pra-
nia4, do metalowych pojemników ustawionych przy klatkach można było wyrzucać tylko odpadki pa-
pierowe, a wszystkie inne do zbiorników na śmieci stojących w pergolach. Na posiadanie w domu psa 
czy kota trzeba było mieć zgodę administracji. Być może z obawy przed nawykami niektórych loka-
torów w regulaminie był zapis o „bezwzględnym zakazie utrzymywania kozłów, królików i ptactwa”. 
Mieszkania stwarzały godne do życia warunki, nieporównywalne z tymi oferowanymi przez więk-
szość śródmiejskich kamienic. Oprócz bieżącej wody i kanalizacji do mieszkań doprowadzony został 
gaz. Z pewnością ułatwiła to bliskość zbiornika nr 6 wybudowanego na początku XX wieku. Każde 
mieszkanie o co najmniej dwóch pokojach miało łazienkę, a w niektórych były też wanny (dotyczyło 
to również części lokali jednopokojowych). Mieszkania były przestronne i widne. Urządzono je no-
wocześnie – duże skrzynkowe okna z szybami podzielonymi szprosami pomalowane od zewnątrz na 
kolor ochry, drewniana podłoga w odcieniu brązowym, lśniące nowością mosiężne klamki u drzwi 
i okien oraz wanna w mieszkaniach co najmniej dwupokojowych i niektórych jednopokojowych. W 
kuchni oprócz kuchni węglowej istniała również możliwość zainstalowania dwupalnikowej kuchen-
ki gazowej, ponieważ każde mieszkanie było podłączone do sieci. Do mieszkań doprowadzono tyl-
ko zimną wodę, dlatego w łazienkach zainstalowano piecyki opalane węglem, by można ją było pod-
grzać do kąpieli. W kuchni natomiast w piecu kuchennym zamontowany został emaliowany, żeliwny 
zbiornik z zewnętrznym kranem, przez który leciała gorąca woda (kiedy palono w piecu), wykorzy-
stywana do celów gospodarczych.

Większość kuchni wyposażono w skarb każdej gospodyni – spiżarkę, czyli osobne malutkie po-
mieszczenie z okienkiem i półkami, w której przechowywano produkty żywnościowe i przetwory. 

Pierwsi mieszkańcy 
Szybko rozwijające się miasto potrzebowało fachowców z wielu dziedzin – wiązało się to z koniecz-
nością zapewnienia im mieszkań. Podobne potrzeby mieli liczna kadra oficerska i urzędnicy wojsko-
wi garnizonu łódzkiego. Nauczyciele, lekarze, artyści malarze, inżynierowie, urzędnicy, kolejarze (dla 
nich atut stanowiła bliskość dworca Łódź Kaliska) i rzemieślnicy powoli zapełniali osiedle. Wśród loka-
torów niewielu znalazło się robotników – mimo że to oni mieli być głównymi beneficjentami – ponie-
waż decydowali się na mieszkania jednopokojowe z niższym czynszem. Komorne okazało się bowiem 
wyższe, niż pierwotnie zakładano, z powodu większych kosztów budowy i wykończenia mieszkań.

Na osiedlu zamieszkali nie tylko ludzie różnych zawodów, ale i narodowości: głównie Polacy, lecz 
także Niemcy, Żydzi i Rosjanie. Wiele było mieszanych małżeństw, szczególnie między Polakami a 
Niemcami. To, że kiedy indziej obchodzili swoje święta, nie przeszkadzało w kontaktach sąsiedzkich 
i wspólnych zabawach dzieci. 

Osiedle, jak i cała Łódź, miało wielokulturowy charakter. „Przed wojną najczęściej na parterze 
mieszkały Żydówki. W naszym bloku była manicurzystka i fryzjerka. Można było do niej pójść ucze-
sać się czy zrobić paznokcie. […]” – wspominała Danuta Walczak. 

2  Na podstawie „Dziennika Zarządu m. Łodzi”, 23 czerwca 1931 roku.
3  Regulamin dla lokatorów Miejskiej Kolonji Mieszkaniowej na Polesiu Konstantynowskiem w Łodzi, Łódź 1931, zbiory 
prywatne. 
4  W każdym bloku w jednej z piwnic była urządzona pralnia.

Wśród lokatorów, którzy przed wojną zamieszkali na osiedlu, były także osoby wówczas znane, 
a dziś należące do chlubnej historii Łodzi, m.in. artyści:  Katarzyna Kobro i Władysław Strzemiński 
(najsłynniejsze osiedlowe małżeństwo), Karol Hiller, Stefan Wegner, Feliks Paszkowski, a także pierw-
szy dyrektor Muzeum Sztuki Marian Minich oraz wiceprezydent Łodzi Antoni Purtal.  

Przedszkole i szkoła
Niezwykle istotną i potrzebną instytucją na terenie osiedla było przedszkole. Zwłaszcza, że dzieci sta-
nowiły znaczącą grupę mieszkańców, a większość rodziców była czynna zawodowo. Pamiętać bo-
wiem warto, że po I wojnie światowej zmienił się status kobiet. Wiele z nich zaczęło pracę m.in. w 
służbie zdrowia, oświacie, administracji, fabrykach. Trzeba było zapewnić opiekę dzieciom, najlepiej 
w miejscu zamieszkania. Niestety zabrakło środków na budowę wolnostojącego, dużego przedszko-
la. Ostatecznie utworzono je w mieszkaniu przy ulicy Perla 5, mającym 70 m2 powierzchni. Uroczy-
ste otwarcie nastąpiło 18 października 1931 roku, a placówka otrzymała nazwę 12 Miejska Ochronka-
-Przedszkole. Zgłosiło się 119 dzieci, ale z uwagi na warunki lokalowe przyjęto 64. I tak ciasnota była 
niebywała. Zajęcia odbywały się głównie przy stolikach lub na dworze. Warunki uległy poprawie w 
1934 roku po przeniesieniu przedszkola na ulicę Srebrzyńską 87, do trzech dwupokojowych mieszkań 
na parterze. Ogród przedszkolny do zabaw dla dzieci założono przy ulicy Perla między suszarniami. 
Kierownikiem przedszkola została pani Irena Czyżewska (z domu Słomczewska), która wspomina:

Przed wojną początkowo przedszkole miało służyć dzieciom z naszego Osiedla, ale potrzeby społeczne, życiowe 
spowodowały, że zaczęliśmy przyjmować dzieci również z okolic Osiedla, np. Złotna, Kozin. Przyjęcie dziecka uza-
leżniano od tego, czy opiekun jest samotny lub czy oboje rodzice pracują. Praca z tymi dziećmi była z jednej strony 
bardzo ciekawa, a z drugiej niezwykle trudna. Przedszkole miało charakter wielonarodowościowy. Spotykały się 
tutaj dzieci wyznania katolickiego, dzieci żydowskie, każde reprezentowało inne zwyczaje i odmienną kulturę oraz 
sposób bycia. A to wszystko trzeba było pogodzić z wpajaniem dzieciom jakichś wartości uniwersalnych dla naszej 
cywilizacji. Nie wprowadzono obowiązku wnoszenia określonych, stałych opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. 
Gwiazdki, obchody, różne uroczystości finansowane były przez Komitet Rodzicielski, wybierany na ogólnym ze-
braniu rodziców. Komitet ustalał wysokość stawki miesięcznej na potrzeby przedszkola. Ci, których nie było stać 
na składkę, zostawali od tej wpłaty zwolnieni. Dożywianie (mleko i bułka) było tylko dla dzieci najbiedniejszych, 
natomiast te z rodzin bogatszych przynosiły własne jedzenie5.  

Odradzające się państwo polskie potrzebowało obywateli, dla których umiejętność współpracy, 
wrażliwość na potrzeby innych i wzajemna pomoc były pożądane. Idea założenia i uprawiania ogród-
ka przedszkolnego była zgodna z ówczesnymi ideami wychowania. Od najmłodszych lat dzieci uczone 
były szacunku do pracy, dobra wspólnego i działania na rzecz społeczeństwa. Między innymi to wła-
śnie praca w ogródku miała służyć wychowaniu, nauce współpracy i wzajemnego szacunku.
Na zachowanych z lat trzydziestych zdjęciach uchwycone zostały dzieci zmierzające właśnie do owego 
ogródka, jak i pracujące w nim. (il. 1).

Kolejnym z niezrealizowanych z przyczyn finansowych planów pozostało zbudowanie szkoły. Dzie-
ci, których na osiedlu było coraz więcej, chodziły do szkół na Kozinach. Naciski, aby na osiedlu zaczęła 
funkcjonować szkoła, stawały się coraz silniejsze. Głównie ze strony rodziców, którzy nie akceptowali 
pogarszających się warunków higienicznych w szkołach na Kozinach i obawiali się o bezpieczeństwo 
dzieci przechodzących przez tory. Z braku środków zdecydowano się zaadaptować na sale lekcyjne 
mieszkania na parterze znajdujące się w bloku przy ulicy Srebrzyńskiej 91. Około 1934 roku powstała 
Prywatna Szkoła Rodziny Wojskowej, która liczyła sześć klas. Wydatki związane z utrzymaniem i dzia-
łalnością placówki pokrywało wojsko. Rodzice opłacali tylko zajęcia z rytmiki, plastyki i naukę języka 

5  „Biuletyn Polesie”, 5 września 1996 roku. Fragmenty wywiadu z Ireną Czyżewską, udzielonego Włodzi-
mierzowi Żołędowskiemu.
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niemieckiego. Poziom nauczania był wysoki (90% absol wentów szło do gimnazjum), a religii uczyli 
kapelani wojskowi. Był wśród nich kochany przez uczniów tej szkoły ks. ppłk Kazimierz Suchcicki6. 

Nadal jednak znaczna część dzieci uczęszczała do szkół na pobliskich Kozinach przy ulicy Wapien-
nej7 lub przy ulicy Waryńskiego8. Podstawową przeszkodę stanowiła wysokość opłat, na które wielu 
nie mogło sobie pozwolić.

Osiedlowe życie
Osiedle, jeśli chodzi o handel i usługi, było samowystarczalne. Już na etapie projektowania część par-
teru w trzech blokach (Perla 5, Srebrzyńska 91) została przeznaczona dla potrzeb handlu. W każdym 
z nich mieścił się sklep spożywczy i mięsny. Wchodziło się do nich po schodkach niezależnymi od 
klatek wejściami. Jeszcze jeden sklep, zaprojektowany w ten sam sposób, mieścił się w bloku przy uli-
cy Perla 9 – znajdowały się tam osiedlowe delikatesy z artykułami kolonialnymi.

U zbiegu ulic Perla i Praussa znajdował się rynek. Stały tam różne budki, głównie z artykułami 
spożywczymi i przemysłowymi. Wzdłuż ulicy Praussa rozstawione były stragany warzywno-owoco-
we. W łódzkiej „Panoramie” z 1932 roku opublikowano zrobione jesienią zdjęcie tego targowiska – w 
wiklinowych koszach widać głowy kapusty. Jest już chłodno, kobiety przyszły w płaszczach, a sprze-
dawczyni ma zarzuconą na ramiona kraciastą chustę charakterystyczną dla handlujących na łódz-
kich rynkach. Dodatkowo z pobliskich wsi Cyganka i Złotno przyjeżdżali rolnicy z produktami, za-
opatrując chętnych mieszkańców.

Osiedlowy handel kwitł również na podwórkach. Codzienne rano przyjeżdżał mleczarz sprzeda-
jący mleko, które odmierzał kwartą do garnuszków. Odwiedzali je również Żydzi. Dopiero po ósmej 
mogli krzyczeć i zachwalać przynoszone towary. 

„Dwa razy w tygodniu przyjeżdżał skupywacz obierek, krzycząc głośno: „obierki, obierki, obierki”. Za wiaderko 
obierek dostawało się ok. 2 groszy. Pojawiali się również przeróżni rzemieślnicy i drobni handlarze, np. lutownik 
– „garnki, miski lutuję”, szlifierz – „nożyczki, nożyczki, noże ostrzę”. Latem przychodziły kobiety z koszami na ra-
mionach i zachwalały „jagody, poziomki, jeżyny”. Wszystkiego było tutaj w bród i niczego nie brakowało”9.

Podwórkowy sektor usług uzupełniali mieszkający tutaj szewcy. Upodobali sobie ulicę Srebrzyń-
ską – pod numerem 75 miał zakład pan Wróblewski, a pod numerem 93 pan Zawadzki. Krystyna, 
córka tego drugiego, wspomina: 

Ludzie wchodzili do warsztatu taty przez kuchnię. Pod oknem stał stolik z szufladką i półką pod spodem. Znajdo-
wała się tam też skrzynia na skórę i gumę, a pod okienkiem do ubikacji zamontowane zostały półki. Jedne były na 
buty już zrobione, a drugie na oczekujące na naprawę. Tata pracując, siedział na wygodnym, obitym skórą stołku. 
Naprzeciwko stało krzesło, siadali na nim przynoszący buty do naprawy i ci, którzy chcieli robione na miejscu buty 
kupić. Lubili porozmawiać z moimi rodzicami. Tata jeździł do miasta tramwajem, a wracał z materiałem dorożką. 
Kupował gotowe cholewki, na różnego rodzaju buty – zimowe, wiosenne.

W paragrafie piątym osiedlowego regulaminu czytamy: „Pranie i suszenie bielizny w mieszkaniu 
jest wzbronione za wyjątkiem przepierek”, a w dziesiątym dodatkowo „zabrania się używania wanny 
do prania bielizny”. Plany osiedlowe zakładały wybudowanie wolno stojącej pralni i kilku suszarni. 
Te ostatnie były sukcesywnie oddawane do użytku. Dwie znajdowały się na placu między ulicą Perla 
a Daniłowskiego, kolejne dwie naprzeciwko bloku przy ulicy Srebrzyńskiej 99, a jedna za gazownią, 
na przedłużeniu linii bloku przy ulicy Srebrzyńskiej 75. 

6  Kazimierz Suchcicki pochodził ze szlacheckiej rodziny, od roku 1919 był kapelanem Wojska Polskiego II Rzeczpospo-
litej, a od 1931 roku pełnił najwyższą funkcję dziekana w duszpasterstwie wojskowym. W latach trzydziestych mieszkał 
w Łodzi w bloku przy ulicy Srebrzyńskiej 75. Zginął w Katyniu w 1940 roku.  
7  Powstała jako Publiczna Szkoła Powszechna nr 9.
8  Powstała w 1913 roku jako Szkoła Początkowa nr 40.
9  K. Latuszewska, Moje 13 domów…

Niestety nie udało się z przyczyn finansowych wybudować osobnego budynku pralni. Wzbudzało 
to sprzeciw mieszkańców, którzy w 1935 roku podnieśli tę sprawę u władz administracyjnych10. Jesz-
cze w tym samym roku Zarząd Miasta postanowił wybudować wielką pralnię mechaniczną na Pole-
siu, jednak i ten plan nie został zrealizowany, zapewne także z powodów finansowych. Jak zatem wy-
glądało pranie na o siedlu?

W każdym bloku w piwnicach jedno z pomieszczeń przeznaczono na pralnię – została doprowa-
dzona woda i wybudowano kuchnię węglową do jej ogrzania. Grażyna Mościcka opowiadała: 

W mojej klatce w piwnicy była pralnia. W tej pralni znajdował się kocioł, w którym gotowało się bieliznę, stała 
też duża balia, po drugiej stronie był kran i żeliwna wanna do płukania. Klucze do tej pralni miał pan Zawadzki 
z pierwszego piętra. Pani Łucińska, która mamie pomagała, upraną bieliznę wkładała do wyłożonego ceratą, wi-
klinowego kosza z dwoma uszami. Wtedy przychodził jej syn i razem zanosili go do suszarni, gdzie były boksy, 
do których brało się klucz. W suszarniach okna zamontowano na przestrzał, więc wszystko szybko schło. Do dziś 
pamiętam ten cudowny zapach świeżo wysuszonej pościeli.

Większość lokatorów najczęściej urządzała pranie w kuchni. Było to poważne przedsięwzięcie, 
zwłaszcza w dużych rodzinach. Oto kolejne wspomnienie Krystyny Zawadzkiej: Prało się co naj-
mniej dwa dni. Bracia przynosili balię z piwnicy i tarę. Mój tata, jako człowiek postępowy, kupił w 
mieście tzw. kompresor. Był to duży kij, który na końcu miał zamocowane coś kształtem podobne-
go do dzwonu, a w jego środku znajdowała się sprężyna, przypominało to trzepaczkę do bicia piany. 
Balię z praniem stawiało się na podłodze, a oni tym uderzali w prane rzeczy. Jednego dnia bieliznę 
pościelową się namaczało. Następnego dnia ubijało tym kompresorem i potem gotowało w kotle na 
kuchni. Po wygotowaniu wkładało się ją do balii, płukało i krochmaliło. Wyżymało się ręcznie, do-
brze, że mama była zdrowa i silna. Uprane rzeczy przekładało się do wanienki, którą bracia zanosi-
li do suszarni i tam je rozwieszali. 

Uciążliwość prania w mieszkaniu musiała być duża, skoro w 1933 roku „Express Ilustrowany” zde-
cydował się na opublikowanie takiego listu poleskiego lokatora: 

Szanowna redakcjo, 

(…) kiedy nareszcie Magistrat ulituje się nad nami, mieszkańcami Polesia Konstantynowskiego i wyzwoli nasze 
żony z tak poważnego kłopotu jakiem jest pranie bielizny w mieszkaniu, nie posiadającym żadnej ubikacji11 – jako 
tako do tego celu się nadającej?… Potrzeba jest matką wynalazków, więc gospodynie na Polesiu Konstantynowskim 
wynalazły też swoisty sposób na zaradzenie temu złu. Większość gospodyń urządza pranie w znajdującym się w 
każdem mieszkaniu pokoiku kąpielowym t.j. ubikacji malutkiej, liczącej mniej więcej półtora metra szerokości i 
najwyżej 2 metry długości. Ten pokoik kąpielowy jest ciasny, proszę zważyć, iż mieści się w nim wanna oraz w głębi 
tzw. „wygódka”. A więc przeciętnie co 6–8 tygodni, gdy nadchodzi czas wielkiego prania, „wpraktykowuje” się do 
takiej ubikacji z niemałym trudem wielką balię i rozpoczyna się procedura prania, która trwa z reguły 2–3 dni. Jest 
to niemałą niewygodą dla gospodyni wzgl. służącej, ale – to jeszcze nic. Proszę tylko zważyć inne konsekwencje, 
towarzyszące takiej procedurze: pranie trwa 2–3 dni, przez ten czas więc jest cała rodzina – siłą faktu – pozbawiona 
„dobrodziejstwa” korzystania z tzw. „ubikacji”. Bowiem balja z mokrą bielizną wypełnia tak doszczętnie całe po-
mieszczenie, iż nie może być mowy o przeciśnięciu się „do celu”. A przecież – zwłaszcza gdy rodzina składa się z 
kilku osób i są w domu także dzieci – wynosić za każdym razem wielką balję z bielizną jest zupełnie niemożliwe… 
(…) Zważmy, że (…) na całym obszarze Polesia Konstantynowskiego nie ma ani jednego publicznego szaletu, że 
więc położenie takie jest dla rodziny „dotkniętej” praniem – w najdosłowniejszym znaczeniu tego wyrazu „krytycz-
ne”(…) W mieście byłoby to głupstwo… Każde podwórko ma odnośną ubikację, nietrudno więc poradzić sobie… 
Ale proszę sobie wyobrazić takie położenie w osiedlu mieszkaniowym im. Montwiłła-Mireckiego – dość odległym 
od miasta. Trudno przecież „za każdym razem” tramwajem do miasta jechać. I tak co pewien czas nie tylko gospo-
dynie narażone są na utrapienia i niewygody, ale również wszyscy pozostali członkowie rodziny (…) sprawa nie 
jest tak śmieszna, jak się wydaje12.

Wysuszoną bieliznę zanoszono do magla, znajdującego się w mieszkaniu w bloku przy ulicy Sre-
brzyńskiej 89.

10  „Ekspres Wieczorny Ilustrowany”, 15 października 1935 roku. BRAK NUMERU STRONY I AUTORA brak autora 
str. 4 O zniżkę komornego na Polesiu
11  Tu w znaczeniu osobnego pomieszczenia.
12  „Express Wieczorny Ilustrowany”, 16 czerwca 1933 roku, s. BRAK NUMERU STRONY I AUTORA str. 3 brak auto-
ra Nowoczesna „higiena” mieszkań na Polesiu Konstantynowskim
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Dziecięcy raj
Dzieci na osiedlu nie brakowało. Bezpieczne miejsce do zabawy stanowiły otoczone blokami podwórka. 
Prawie wszystkie drzwi z klatek wychodziły „do środka” osiedla, więc nie było zagrożenia, że dziec-
ko wybiegnie z domu na ulicę.

Najbardziej pożądanym sprzętem na podwórku były dwa trzepaki, na których wykonywano wyszukane akrobacje 
gimnastyczne. Niejeden ząb został wybity i niejedna krew się polała, jednak mieliśmy swój honor i nie wypadało 
płakać. Myśmy tam cały czas biegali jak dzikusy… 

Wybór gier był przeogromny, nieco odmienny dla dziewcząt i dla chłopców. Tu następował wyraźny podział na płeć.
(…). Dziewczęta głównie ćwiczyły na trzepakach, skakankach, grały w piekło i niebo, klasy, komórki do wynajęcia, 
zbierały szkiełka. Chłopcy grali w fajerki13, cymbergaja14, scyzoryki15. Czasem następowało pojednanie między płcia-
mi i graliśmy w znane od lat gry takie jak: „stary niedźwiedź mocno śpi”, „chodzi lisek koło drogi”, gra „w zielone”, w 
„pomidora”, wyliczanki, jak np. „entliczek-pentliczek”, „jedzie karetka”, „dzwonek dzwoni”. Zabawy trwały często do 
późnego wieczora. Można sobie wyobrazić, jaki rejwach panował na podwórku. Od czasu do czasu dzieciaki z osie-
dla wypowiadały wojnę dzieciakom z dzielnicy domków jednorodzinnych, z tzw. Mani. Pole walki stanowiła duża 
przestrzeń pozostała po zasypaniu rzeki Łódki. Rzeczka ta, wprawdzie mała, w pierwszym roku istnienia osiedla 
zatruwała życie mieszkańcom okropnym smrodem, zbierając wszystkie nieczystości z fabryk i okolicznych domków. 
Po roku została obudowana. Pozostał tylko niżej położony duży plac. Zbocze placu w zimie służyło za tor sanecz-
kowy, zaś sam plac traktowany był jako boisko i tam właśnie odbywały się wojny. Dosyć zacięte wojny. W ruch szły 
wszelkiego rodzaju kije, grudki ziemi, a czasem nawet kamienie. Na ogół zwyciężały chłopaki z Mani.

Zdarzały się również dalsze wyprawy poza teren osiedla (surowo zabraniane przez rodziców), jak np. na śmiecio-
wisko usypane przy torach kolejowych. Można tam było znaleźć różne skarby, między innymi kolorowe szkiełka. 

Przynajmniej raz w miesiącu na podwórku rozbijali mały teatrzyk lalkarze. Stanowił rodzaj chodzącej gazety, gdyż 
lalki tam występujące przekazywały wszelkie nowinki kryminalne, polityczne, miłosne (np. proces Gorgonowej). 
Głównymi postaciami tych teatrzyków byli zięć, teściowa oraz złodziej i policjant. Można było również spotkać 
występujących kuglarzy, kataryniarza z papugą, sprzedawcę waty cukrowej lub grajków ulicznych. 

Spośród wszystkich tych popisów największym zainteresowaniem cieszył się jednak kataryniarz. Chyba ze względu 
na różnobarwnie upierzoną papugę, która zresztą okazała się bardzo sprytnym stworzeniem. Podczas gdy kata-
ryniarz wygrywał melodię, papuga za 10 groszy wyciągała los szczęścia. W „zaczarowanej” skrzyneczce znaleźć 
można było pierścionek z czerwonym oczkiem, kolczyki, a nawet paciorki na szyję. Jednak dziwnym trafem papuga 
zawsze wyciągała albo jakiś malutki obrazek, albo lizaka. Widocznie nie każdy ma szczęście16.

Innym świetnym miejscem do spędzania czasu – zarówno przez dzieci, jak i dorosłych – były działki. 
W czasie budowy osiedla między blokami a torem kolejowym pozostał duży pas nieużytków gruntowych, 
na które wywożono śmieci, gruz z budowanego osiedla i inne odpady. Pas tych nieużytków ograniczony 
był od zachodu osiedlem, od wschodu torem kolejowym, od północy ulicą Drewnowską, a od południa 
ulicą Konstantynowską. W 1933 roku Towarzystwo Krzewienia Opieki Społecznej w Łodzi wystąpiło z ini-
cjatywą urządzenia na wyżej wymienionych nieużytkach ogrodu działkowego. Inicjatywa ta zyskała po-
parcie Zarządu Miejskiego i pomoc finansową Wojewódzkiego Biura Funduszu Pracy. Pierwszy ten ogród 
w Łodzi miał powierzchnię 9,3 ha, na której było 206 działek o powierzchni 300 m2 każda. (il. 2, działki)

Zagospodarowano ogród według projektu Naczelnika Wydziału Plantacji Miejskich inż. arch. Ste-
fana Rogowicza. Teren ogrodzono siatką, na każdej z 206 działek posadzono jednakowy zestaw drzew 
i krzewów. Pobudowano altanki na styku czterech działek (dach wsparty na drewnianych słupach). (…) 
Główną aleję obsadzono krategusami, które przez wiele lat były piękną dekoracją ogrodu. Wzdłuż ogro-
dzenia posadzono pas morwowy. Zbudowano trzy studnie głębinowe i cztery płytkie. Wiele prac wyko-
nanych zostało przez działkowiczów. Działki miały być wydzierżawiane na 15 lat za minimalną opłatą. 
Przed wojną większość uprawiali mieszkańcy osiedla. Na działkach uprawiano warzywa, rosły drzewa 

13  Fajerka kuchenna osadzona na pogrzebaczu, toczona po chodniku, tak, aby nie upadła.
14  Gra zręcznościowa polegająca na odbijaniu na płaskiej powierzchni monet za pomocą linijki lub grzebienia. Ma wiele 
odmian – zamiast monet można używać na przykład kapsli czy guzików.
15  Popularna gra „w noża”, inaczej ”pikuty”.
16  K. Latuszewska, Moje 13 domów…

i krzewy owocowe, a od wiosny do późnej jesieni kwitły kwiaty mieniące się różnymi kolorami. Tutaj 
miały miejsce niedzielne spotkania towarzyskie, a część dzieci spędzała na działkach nawet wakacje.

Kościół i park
Szczególnego znaczenia w kształtowaniu osiedlowych zwyczajów nabrały te związane z niedzielnym 
czasem wolnym (jedynym wówczas dniem niepracującym). Niedziele celebrowano i przeznaczano 
na wspólne rodzinne zajęcia - wyjścia do kina lub teatru, spacery do parku. W przypadku większości 
mieszkańców niedzielę rozpoczynało śniadanie w gronie rodzinnym, następnie szło się do kościoła. W 
1932 roku została ukończona budowa świątyni przy ulicy Letniej. Poświęcił ją biskup Wincenty Tymie-
niecki, a uroczystość ta zgromadziła tłumy wiernych. Mieszkańcy osiedla mieli teraz znacznie bliżej 
na niedzielną mszę świętą, ponieważ do tej pory chodzili do kościoła św. Józefa przy ulicy Ogrodowej. 
Niedzielne wspomnienie: 

Obudziło mnie słońce i zapach pieczonego ciasta. Była niedziela. Zgodnie z obowiązującymi obyczajami cała rodzi-
na wybrała się na mszę. Wszyscy odświętnie ubrani, ja w nowej sukieneczce i bucikach. Po drodze mijaliśmy wiele 
rodzin, zmierzających w tę samą stronę. Większość mieszkańców znała się z widzenia i witała miłym pozdrowie-
niem. Drepcząc obok rodziców, dotarliśmy do kościoła św. Zbawiciela. Mały drewniany kościółek, przy ulicy Let-
niej, tonął w zieleni drzew, jak zresztą wszystko wokół. Niewiele pamiętam z ceremoniału mszy i kazania, natomiast 
zachwycił mnie głos kobiecy śpiewający na małym chórku „Ave Maria”. Pieśni wtórowała łagodna gra skrzypiec.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w narożnej owocarni pod egzotyczną nazwą „Oaza”. W małym sklepiku sta-
ły skrzynki z pachnącymi owocami. Półki wypełniały różne słodkie przysmaki, jednak niezapomniany smak miały 
lody, kręcone w specjalnym wiaderku obłożonym lodem. W każdą niedzielę, wracając z kościoła, dostawaliśmy 
dwie kulki lodów waniliowo-truskawkowych w rożkach17. 

Popołudniami mieszkańcy jeździli do kina, teatru, odwiedzali znajomych, spacerowali po osiedlu 
i parku, co tak wspomina Krystyna Zawadzka: „Kiedy w niedzielę szłam z tatą na spacer, to panowie 
uchylali kapelusza i mówili »Moje uszanowanie«, tato uchylał kapelusza i odpowiadał: »Szacunek dla 
pana«. I mnie się bardzo podobało to pozdrowienie. Byłam dumna z taty”. Wypoczynkowi znakomi-
cie służył pobliski park. Został zaprojektowany z rozmachem - tereny pod niego przeznaczone mia-
ły liczyć 237 hektarów. W części północno-wschodniej na 20 hektarach planowano zbudować obiekt 
sportowy o trzyboiskowym stadionie i z różnego rodzaju placami do gier. Nad wykopanym stawem 
przewidziano teren spacerowo-wypoczynkowy o powierzchni około 55 hektarów z plażą, kąpieli-
skiem, torem saneczkowym oraz ogrodami jordanowskimi dla dzieci. Południowo-wschodnią część 
terenów miał zająć park wystawowy wraz z parkiem rozrywkowym, tzw. lunaparkiem, ogrodem zoo-
logicznym i botanicznym. Część obszaru leśnego (9 hektarów) ze względu na wyjątkowo cenne okazy 
flory wydzielono jako rezerwat przyrodniczy podlegający ścisłej ochronie. W 1936 roku część planów 
została zrealizowana: powstały boiska sportowe, wykopano staw, wybudowano przystań kajakową z 
plażą i kąpieliskiem. Zasadzono 20 tysięcy drzew, w tym 3 tysiące alejowych, i 60 tysięcy krzewów18. 

„Przy pierwszym i drugim wejściu do parku stały kioski, a właściwie budyneczki, w których sprzedawano słodycze 
i wspaniałe lody – opowiada Jan Kepler. – Wewnątrz parku były różne atrakcje, w niedzielę można było się prze-
jechać na kucyku, wypożyczyć łódkę. Mama siedziała na ławce i czytała książkę, a my z tatą pływaliśmy łódką. Na 
boiskach odbywały się zawody sportowe”. 

A oto inne wspomnienie: 

(…) w parku było pełno ludzi. Mamy z dziećmi spacerowały po alejach, starsze osoby odpoczywały na ławkach, 
czytając książki lub dziergając na drutach. W maju młode małżeństwa chodziły wieczorami do parku posłuchać 
śpiewających słowików i pooddychać po pracy świeżym wiosennym powietrzem. Parku pilnował tzw. gajos. Wyso-
ki, barczysty z długimi krzaczastymi wąsami, chodził po parku z wielkim, groźnym psem. Miał potężną lachę, ostro 

17  Ibidem.
18  Na podstawie „Dziennika Zarządu Miejskiego w Łodzi”, 15 sierpnia 1936 roku. NUMER STRONY str. 17 Stefan 
Rogowicz
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zakończoną, którą zbierał papiery. Nie wolno było łamać gałęzi, śmiecić, niszczyć ławek. Gajos gonił‚ zwłaszcza 
chłopców, którzy biegali po krzakach, grając w podchody lub bawiąc się w lndian”. 

Oczywiście o jeździe na rowerach po parkowych alejkach nie mogło być mowy.
Park również zimą stanowił atrakcję. Dzieci czekały na śnieg i mróz. Wyciągały z piwnic sanki i 

zjeżdżały z górek tzw. „szklanki” przy budynku strzelnicy oraz z górki przy pierwszym stawie od stro-
ny alei Unii. Szczęśliwi posiadacze łyżew kręcili figury na zamarzniętych akwenach.  (il. 3, ślizgawka)

Park wraz z infrastrukturą miał zostać ukończony w 1941 roku, ale niestety wojna to uniemożli-
wiła – nigdy nie powstał tor do jazdy saneczkowej, tereny wystawowe i rozrywkowe. 

Osiedle idealne?
Osiedle we wspomnieniach mieszkańców jawi się nie tylko jako nowoczesne, przestronne, jasne, wygod-
ne, położone wśród zieleni, lecz także pełne sąsiedzkiej życzliwości. Często wspólnie urządzano imieni-
ny i przyjęcia, zapraszano się na działki. „Sąsiedzi żyli w zażyłości. Żadne dziecko nie chodziło głodne, 
bo zawsze znalazła się jakaś mama, która nakarmiła, lub sąsiadka, która pożyczyła” – opowiadała Kry-
styna Latuszewska. O spokój mieszkańców i porządek dbali dozorcy. Sprzątali, myli okna, codziennie 
zamiatali klatki. Na każdym piętrze wisiały spluwaczki. „Wiosną i latem można było zobaczyć dozor-
ców siedzących na stołeczkach – „rozrzuconych” po wybrukowanych jezdniach Polesia, którzy nożami 
wydłubywali rosnącą murawę spomiędzy kamieni w bruku”19. W czasie upałów podlewano nie tylko 
trawniki, ale również chodniki. Dozorcy nakładali na gumowy wąż ochronne pierścienie drewniane, 
żeby się nie wytarł o bruk. Snu mieszkańców strzegł dozorca nocny – zamykał o godz. 22:00 wszystkie 
klatki i chodząc uliczkami, miał baczenie na bloki. Był deską ratunku dla zapominalskich mieszkań-
ców wracających w nocy do domu bez klucza do klatki. Przywoływali go klaśnięciem w dłonie lub na-
słuchiwali, gdzie chodzi, pobrzękując pękiem kluczy. Za drobną opłatą otwierał spóźnialskim drzwi. 

Kolejną grupą, która sprawiała, że niektórym mieszkańcom żyło się lżej, były służące –  głównie 
kobiety (niektórzy oficerowie mieli ordynansów do trzepania dywanów). Pomagały one w cięższych 
pracach domowych i wychowywaniu dzieci. Niektóre przychodziły dwa lub trzy razy w tygodniu, a 
część mieszkała razem z „państwem”. Gdzie służące trzymały swoje rzeczy? Zapewne w jakiejś małej 
szafce albo w pudełku stawianym gdzieś w kącie. Może budzić zdziwienie takie dodatkowe zagęsz-
czanie mieszkań, ale stanowiło to też formę pomocy dla wielu kobiet, które nie mogły znaleźć pracy; 
wszak lata 30. XX wieku to światowy kryzys ekonomiczny i związane z nim bezrobocie. Mimo tego 
cały czas przyjeżdżały do Łodzi nowe osoby w poszukiwaniu lepszego życia, ponieważ na wsiach pa-
nowała wielka bieda. Ci, którzy mieli taką możliwość, przybywali do rodzin, szukając dachu nad gło-
wą, i czasami pozostawali na wiele lat. Teresa Matuszewska relacjonuje:

 Gosposia zamieszkała z moimi dziadkami. To była jakaś bardzo daleka krewna dziadka czy babci. Oni ją ściągnęli 
ze wsi, bo tam nie mogła sobie ułożyć życia, być może dlatego, że była ułomna: miała garb. Tutaj prowadziła im 
dom i zajmowała się wychowaniem dziecka. Była traktowana jak członek rodziny. Wraz z nadejściem zimy, dziadek 
sprawiał ciepłe majtki żonie, córce i gosposi. Ona przeżyła z nimi wojnę i po wojnie jeszcze przez pewien czas też 
razem mieszkali.

Osiedle jako enklawa względnej zamożności przyciągało ulicznych grajków i żebraków. Zatrzymy-
wali się pod oknami, a po skończonym występie mieszkańcy rzucali przez okno zawinięty w serwet-
kę pieniążek. W początkowym okresie mieszkańcom dokuczały wonie, które niosła ze sobą rzecz-
ka Łódka płynąca na krańcach osiedla ulicą Jęczmienną. W „Głosie Porannym” z sierpnia 1932 roku 
czytamy o fetorze, jaki dochodził znad rzeki. Latem szczególnie dawał się odczuć lokatorom bloków 
przy ulicy Srebrzyńskiej, leżących na skraju osiedla, jak również mieszkańcom z Daniłowskiego 7, 
gdyż ten budynek z racji położenia stanowił naturalną barierę ochronną przed przykrymi zapacha-
mi. Około 1935 roku Łódka została schowana w podziemnym kanale.

19  A. Boniecka, „Biuletyn Polesie”, wrzesień 1998 roku. NUMER STRONY str. 5

Jakie jeszcze problemy mieli ówcześni mieszkańcy? Rosnące czynsze, okresowe kłopoty z wodą, 
brak pralni, ogólnodostępnej szkoły dla dzieci, automatu telefonicznego, nieremontowanie klatek scho-
dowych – o tym można przeczytać w ówczesnej prasie na bieżąco monitorującej bolączki mieszkań-
ców Polesia Konstantynowskiego. 

Na zakończenie opowieści o przedwojennym osiedlu przywołajmy jeszcze jedną postać, która każ-
dego wieczoru pojawiała się na uliczkach. Był to starszy człowiek zwany Latarnikiem. Trzymał w ręku 
długi kij z kagankiem, za pomocą którego zapalał lampy gazowe przy klatkach i na wewnętrznych 
osiedlowych ulicach. Po prostu unosił cylinder i odkręcał dopływ gazu. Płomień gazu zabezpiecza-
ła nakładka-koszulka, która czasem się przepalała. Zdobywca takiej zużytej koszulki uważany był za 
szczęśliwca. Rano Latarnik zakręcał dopływ gazu i lampy gasły.

Solidnie wykonane bloki z cegieł do dziś dzielnie opierają się upływowi czasu. Osiedle nadal jest 
atrakcyjnym miejscem do życia dla wielu łodzian, zapewne za sprawą bliskości największego w Eu-
ropie miejskiego parku i architektonicznego ładu. Z powodu wyraźnego oddzielenia od reszty miasta 
– zamknięty ulicami trójkąt – osiedle od początku stanowi „małą ojczyznę” dla osób je zamieszku-
jących. Jak przed laty ludzie przemierzają krzyżujące się wewnętrzne uliczki, gdzie łatwo się spotkać. 
Przysiadają na ławkach, obserwują toczące się życie. Coraz częściej widać dzieci spędzające czas na 
podwórkach. Tyle że trzepaki nie pełnią już roli przyrządów gimnastycznych, lecz stały się miejscami 
parkingowymi dla rowerów. 

Osoby wybierające osiedle jako miejsce zamieszkania są zainteresowane jego architekturą i histo-
rią. Mają świadomość, że niezwykła atmosfera tego miejsca nierzadko przekłada się na bliższe kon-
takty i zaciekawienie drugim człowiekiem. Nie jest się tu anonimowym, mimo że na większości do-
mofonów brak nazwisk. 

Osoby, które wybierają to osiedle jako miejsce zamieszkania są zainteresowane jego architekturą 
i historią. Świadome są niezwykła atmosfera osiedla nierzadko przekłada sie na blizsze kontaktynie-
zwykłej atmosfery tego miejsca, doskonałego dla tych, którzy są zaciekawieni drugim człowiekiem. 
Nie jest się tu anonimowym, mimo że na większości domofonów brak nazwisk. 

Przed kilkudziesięciu laty architekci chcieli stworzyć funkcjonalną przestrzeń z wygodnymi loka-
lami. To były nie tylko ich plany, ale i testament. Ten genius loci nie przemija. Dzięki mieszkańcom.
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Il. 1. Dzieci zmierzające do przedszkolnego ogrodu, l. 30. XX wieku, źródło: zbiory Krystyny Latuszewskiej

Il. 2. Zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, l. 30. XX wieku, źródło: zbiory Krystyny Latuszewskiej

Il. 3. Działki, ok. 1938 rok, źródło: zbiory p. Andrzeja Mikuły

Il. 4. Dziewczynka na tle ogródków działkowych, źródło: zbiory Andrzeja Mikuły 
fot. Bolesław Mikuła
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Il. 5. Ślizgawka w parku, źródło:  zbiory

Il. 6. Spokojne popołudnie na werandzie; na zdjęciu od lewej Władysława Kliombka (zd. Stolarska), Bolesław Mikuła i jego 
żona Janina (zd Stolarska) z córką Halinką, źródło: zbiory p. Andrzeja Mikuły

Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, dr
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej 
Uniwersytet Łódzki

Sebastian Latocha, dr
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej 
Uniwersytet Łódzki

U siebie, czyli na osiedlu im. Józefa Montwiłła-Mireckiego.  
W stronę etnografii architektury

„dzielnica – my rozciągnijmy tę myśl na refleksję o osiedlu – może być 
postrzegana jako część przestrzeni publicznej (anonimowej, dla wszystkich), 
do której przenika stopniowo poszczególna przestrzeń prywatna, z faktu 
codziennego praktycznego użytkowania tej przestrzeni” 

–  P. Mayol, Mieszkać, [w:] Wynaleźć codzienność. 2. Mieszkać, 
gotować, M. de Certeau, L. Giard, P. Mayol, tłum. K. Thiel-Jańczuk, 

Kraków, 2011, s. 5.

Wstęp: oswojenie i zadomowienie przestrzeni
Konceptualizacje przestrzeni jako tekstu, reprezentacji geograficznej albo świadectwa władzy nie za-
cierają przekonania, że najbardziej powszechnym doświadczeniem przestrzeni jest przecież doświad-
czenie życia codziennego, w którym znajoma przestrzeń nieodłącznie stanowi tło codziennych zadań, 
przyjemności i rutynowych działań. Jest ona zatem często terenem bezrefleksyjnego rozgrywania ba-
nalnych czynności oraz stylów mieszkalnych, środowiskiem zorganizowanym w celu zapewnienia cią-
głości i stabilności, stale tworzonym na nowo jako wynik regularnych praktyk życiowych. Jak mówi 
Simon Charlesworth, miejsce „istnieje poprzez możliwe do urzeczywistnienia projekty i potencje, 
układy użycia i użytkowników, z których wszystkie są każdego dnia w praktyczny sposób negocjo-
wane”. Ta „niezauważalna struktura praktyk i trosk jest czymś, w czym mieszkamy”1. Podstawowym 
narzędziem poznawczym przestrzeni jest coś, co David Crouch nazywa „geograficzną wiedzą laika”2, 
bezpośrednią dyspozycją, w której wyobraźnia i semiotyka łączą się z wiedzą zmysłową, praktyczną, 
bezrefleksyjną. W obrębie zamieszkanych przestrzeni, otoczeni przez znajome rzeczy, drogi i inne sta-
łe elementy, tworzymy nasz dom poprzez nagromadzenie zachowań nawykowych, poprzez znajome 
zaangażowanie w fizyczną przestrzeń, w której żyjemy. 

W przestrzeni miasta topograficzną jednostką, w której realizujemy naszą codzienność, może być 
osiedle (lub dzielnica). Pojęcie „osiedle” w badaniach społecznych i kulturowych nie jest jasne i jedno-
lite. W potocznym znaczeniu to kategoria czysto deskryptywna, odnosząca się do wydzielonego obsza-
ru na administracyjnej mapie miasta. Jest to teren o wytyczonych granicach, podlegający odrębnym 
regulacjom prawnym, zarządzany przez władze lokalne. Osiedle można też wyznaczyć na podstawie 
szczególnej historii i tradycji miejskiego terytorium oraz rozpoznać jego spójność pod względem este-
tycznym, społecznym czy funkcjonalnym. Można je zatem również postrzegać w ramach kształtowa-
nia się lokalnej wspólnoty, jako przestrzeń tworzoną przez samych mieszkańców w ciągu codziennych 

1  S. Charlesworth, A Phenomenology of Working Class Experience, Cambridge 2000, s. 90–91, [za:] T. Edensor, Tożsamość 
narodowa, kultura popularna i życie codzienne, Kraków 2004.
2  D. Crouch, Leisure/Tourism Geographies: Practices and Geographical Knowledge, London 1999.
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praktyk porządkujących miejski chaos poprzez konstruowanie, utrzymywanie i przetwarzanie znaczeń 
powiązanych z konkretnym miejscem, zawiązywanie relacji, budowanie poczucia przynależności3. 

Ta perspektywa niech towarzyszy opowieści o osiedlu im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, w której 
głos zabierają mieszkańcy osiedla. Będzie to opowieść we fragmentach, tematyzowana, sięgająca do 
materiałów zgromadzonych w trakcie badań etnograficznych prowadzonych na Mireckiego. Lektura 
zebranych wspomnień, relacji, wypowiedzi dowodzi, że osiedle stanowi jednostkę organizacji miej-
skiej, która podlega stopniowemu oswajaniu, znajdującą się pomiędzy domem a miastem, będącą za-
tem pierwotnym miejskim środowiskiem społecznym, mniej lub bardziej każdemu mieszkańcowi zna-
jomym, w którym codzienne praktyki, wzajemne kontakty z sąsiadami oraz bliskość prowadzą do jej 
opanowania, do stopniowej prywatyzacji miasta. Ponadto, osiedle sprzyja użytkownikowi w tym sen-
sie, że jest dogodnie zorganizowane pod względem czasoprzestrzennym – mówiąc wprost, na osiedlu 
wszędzie jest blisko4. Co więcej, jego wielkość – a osiedle im. J. Montwiłła-Mireckiego jest najmniej-
szym osiedlem w Łodzi – pozwala na w miarę swobodne nawiązywanie społecznych kontaktów po-
między mieszkańcami. Codzienne użytkowanie niewielkiej przestrzeni przyczynia się do sąsiedzkich 
znajomości, a to wspiera budowanie lokalnej społeczności5. Ten „kadr z życia”6 spełnia liczne funkcje: 
obok miejsca zamieszkania jest również przestrzenią konsumpcji, czasu wolnego, wymiany informa-
cji, wytwarzania sieci znaczeń oraz specyficznych codziennych praktyk. 

Z przeprowadzonych rozmów badawczych z mieszkańcami osiedla im. J. Montwiłła-Mireckie-
go wynika więc też to, że jedną z podstawowych kategorii opisujących osiedle jest swojskość, która 
sprzyja identyfikacji z miejscem, daje poczucie bycia u siebie. Oswajanie przestrzeni zamieszkiwania 
nieodłącznie związane jest z budowaniem więzi pomiędzy i wytwarzaniem lokalnej wspólnoty, która 
sprzyja nie tylko rozwojowi tożsamości i identyfikacji z danym fragmentem miasta, lecz może rów-
nież stanowić wyraźny głos obywatelskiego, oddolnego zaangażowania7. 

Tak zarysowane tropy dodają odwagi, by o osiedlu mówić w kontekście pojęcia domu – z długą li-
stą możliwych definicji, metafor, sfer afektywnych. Angelika Bammer podpowiada, że zapewne po-
mocne byłoby tu określanie „domu” – analogicznie do performatywnej koncepcji „kraju” autorstwa 
Benedicta Andersona – jako hipotetycznej wspólnoty, „przestrzeni scenicznej, w której uczymy się ról 
i zależności między swoim i obcym”. Bammer twierdzi, że dom jest w tym sensie konstruktem fik-
cyjnym, „opowieścią mityczną, której opowiadanie ma moc sprawczą: powoduje, że <<my>> to ci, co 
ją opowiadają”, nadaje również „dyskursywne prawo do przestrzeni (kraju, sąsiedztwa, miejsca za-
mieszkania) przysługujące nam w imię <<naszości>>, którą właśnie skonstruowaliśmy”8. Dom może 
zatem odnosić się do skojarzeń różnej skali: budynek, ulica, osiedle, miasto. Ważne, że jego zadanie 
wiąże się z pragnieniem osiągnięcia stałości wśród nieustającego ruchu; określaniem granic w pro-
cesie tworzenia przestrzeni, wyznaczaniem tego, co prywatne, w odróżnieniu od tego, co publiczne.

3  Rzecz jasna trzeba mieć świadomość, że implikowana homogeniczność, przywiązanie do wspólnej historii tworzącej 
dzielnicę i lokalną społeczność związaną ze swoim miejscem zamieszkania przestaje być tak oczywista, gdy weźmie się 
pod uwagę mnogość i różnorodność codziennych sposobów zachowania mieszkańców, sprzeczne głosy i postawy mające 
swój wyraz w obrazach osiedla (także osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego), napięcia oraz konflikty wynikające z tej róż-
norodności i odmiennych interesów. Por. np. W. Maćków, J. Zimpel, Rewitalizacja dzielnicy, [w:] Kulturowe studia miej-
skie. Wprowadzenie, red. E. Rewers, Warszawa 2014, s. 457–501.
4  H. Lefebvre, The Production of Space, Oxford 1991.
5  P. Mayol, Mieszkać, [w:] Wynaleźć codzienność. 2. Mieszkać, gotować, M. de Certeau, L. Giard, P. Mayol, tłum. K. Thiel-
-Jańczuk, Kraków, 2011, s. 5.
6  B. Jałowiecki, M. Szczepański, Miasto, i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2006, s. 375.
7  Dla S. Zukin stanowi to a autentyczności osiedla/dzielnicy. S. Zukin, Consuming Authenticity. From outposts of differ-
ence to means of exlusion, „Cultural Studies”, vol. 22, no. 5, pp. 6–7. Zob. też M. Matysek-Imielińska, Miasto w działaniu. 
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – dobro wspólne w epoce nowoczesnej, Warszawa 2018.
8  A. Bammer, Question of Home, London 1992, s. 9–10, [za:] D. Morley, Przestrzenie domu. Media, mobilność i tożsa-
mość, Warszawa 2011.

Etnografia architektury: rozmowy z mieszkańcami
Badania etnograficzne w ramach szerokiego i otwartego projektu „Stacja Badawcza – Osiedle im. Jó-
zefa Montwiłła-Mireckiego w Łodzi” rozpoczęły się w 2019 roku9. W prowadzonych działaniach ba-
dawczych oraz animacyjnych badacze oraz studenci z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturo-
wej Uniwersytetu Łódzkiego sięgają po różne tematy, narzędzia i etnograficzne strategie terenowe. 
Wszystkie one koncentrują się jednak wokół kilku priorytetów – opisania lokalnej historii z perspek-
tywy biograficznej, rozpoznania potrzeb mieszkańców, określenia potencjału osiedla jako miejsca we 
współczesnym krajobrazie Łodzi oraz uruchomienia refleksji dotyczącej doświadczania i waloryzo-
wania przestrzeni osiedla przez jej użytkowników. Rozmowy z mieszkańcami są najważniejszą czę-
ścią teoretyczno-metodologicznej koncepcji etnografii architektury jako innowacyjnego podejścia ba-
dawczego, które jest testowane na osiedlu Mireckiego.

Jednym z przejawów obecności etnografów na osiedlu jest cykl wywiadów etnograficznych (roz-
mów badawczych z listą dyspozycji/wytycznych) przeprowadzanych z mieszkańcami osiedla im. J. 
Montwiłła-Mireckiego w Łodzi10. Celem tych rozmów jest poznanie zróżnicowanych opinii, poglą-
dów, stanowisk, strategii zachowań wynikających z doświadczenia bycia mieszkańcem osiedla Mirec-
kiego. Wywiady obejmują takie tematy, jak lokalna historia, tożsamość i dziedzictwo kulturowe, miej-
sca ważne i charakterystyczne w przestrzeni osiedla, geneza i motywacje zamieszkiwania na osiedlu 
lub decyzje o opuszczeniu osiedla, relacje budujące wspólnotę mieszkańców, aktywizm i działania na 
rzecz osiedla. Z zebranych materiałów wyłaniają się wyraźne kody tematyczne, pozwalające na rozpo-
znanie tematów ważnych oraz pilnych dla mieszkańców osiedla i dotyczących ich najbliższej okolicy. 

Geneza, motywacje zamieszkiwania na osiedlu
Z wywiadów wynika, że ważną motywacją zamieszkiwania na osiedlu im. J. Montwiłła-Mireckiego 
jest rodzinne dziedzictwo, związek przodków z tym osiedlem, przekazywanie mieszkań w sztafecie 
pokoleń. Stąd częste zamieszkiwanie tutaj od urodzenia oraz podkreślanie faktu, że rodzina związa-
na była z osiedlem „od samego początku”, od przedwojnia. Innym motywem jest powrót po latach na 
osiedle. Mieszkańcami osiedla są także ci, którzy wynajmują lub kupują tutaj mieszkania na podsta-
wie świadomego wyboru, z uwagi na walory historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, krajobra-
zowe lub/i ekologiczne. Jeszcze inni przeprowadzają się na Mireckiego, aby być bliżej znajomych lub 
za ich namową czy poprzez ich pośrednictwo. Osobną kwestią jest metoda kupowania mieszkań na 
osiedlu – często informacje o mieszkaniach na sprzedaż rozchodzą się nieoficjalnymi kanałami i dla-
tego trudno jest kupić je osobom z zewnątrz, bez znajomych i rodziny związanych z tym miejscem.
Pan Krzysztof: 

Nie było szansy, żeby kupić [mieszkania]. A między wierszami ludzie z osiedla mówili, że takie rzeczy to się rozcho-
dzą tylko i wyłącznie pocztą pantoflową i to jak ktoś takie mieszkanie ma, to ma od razu pięciu chętnych, którzy to 
kupią. Raczej się nie zdarza albo bardzo rzadko, żeby się pojawiało w ogóle gdzieś tam w gazecie takie mieszkanie. 
[…] Jest dużo takich klanów, które już któreś tam kolejne pokolenie jest na tym osiedlu i tutaj zamieszkuje. Bo 
babcia mieszkała, a później syn czy córka. 

9  A. Krupa-Ławrynowicz, Trudna architektura osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego w Łodzi. Część I: koncepcja i me-
todologia badań nad dysonansem dziedzictwa. „Journal of Urban Ethnology”, 2022, t. 20, 9–19. Badania  etnograficzne  
realizowane  są  we współpracy z Radą Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego w Łodzi oraz Fundacją Urban  Forms.
10  Zgodnie z procedurą badawczą wywiady są nagrywane, a następnie transkrybowane i kodowane. Zebrany materiał 
empiryczny, składający się z transkrypcji wywiadów (opatrzonych metryczką), nagrań audio, katalogu dokumentów oraz 
spisu dokumentów wraz z wypełnionymi formularzami Zgód na wykorzystanie wypowiedzi, rozpowszechnianie wizerun-
ku i przetwarzanie danych osobowych, znajduje się w Etnograficznym Archiwum im. B. Kopczyńskiej-Jaworskiej w In-
stytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego.
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Pani Beata: 
Przeprowadziłam się tu, ponieważ ja to osiedle znałam od liceum, ponieważ tu mieszkał mój kolega z liceum, bar-
dzo często przyjeżdżaliśmy do parku, znałam te bloki, bardzo mi się podobało. I właściwie, ponieważ musiałam się 
przeprowadzić, to jedyne miejsce, jakie sobie znalazłam w Łodzi, to było osiedle Mireckiego.

Pani Karolina: 
Od urodzenia tu mieszkam, czyli już trzydziesty czwarty rok się zaczął? Bo to jest mieszkanie moje rodzinne, moi 
dziadkowie tutaj byli jednymi z pierwszych mieszkańców mojego bloku przy Unii Lubelskiej. W trzydziestym roku 
się wprowadzili. I potem po dziadkach moja mama tu została, tata się wprowadził i ja z siostrą tutaj byłyśmy wy-
chowane. Siostra teraz do Warszawy się wyprowadziła, a ja zostałam i się nie ruszam stąd.

Pan Maciej: 
Otóż to osiedle wiążę się też z moim dzieciństwem. Ja jestem łodzianinem od pokoleń i tutaj na tym osiedlu moja 
mama znalazła pracę. Uczyła w miejscowej szkole podstawowej numer czterdzieści. […] Moja mama tu uczyła i 
pracowała jako bibliotekarka szkolna […]. Wiadomo, że często dzieci nauczycielskie przy rodzicach się uczą, i tak 
mając tutaj właśnie różnych znajomych, wspomnienia z dzieciństwa, to postanowiłem właśnie tutaj osiedlić się i 
zamieszkać, bo tu byłem szczęśliwy i jestem dalej.

Położenie osiedla
Mieszkańcy, którzy wzięli udział w badaniach, podkreślają paradoksalność położenia osiedla im. J. 
Montwiłła-Mireckiego na mapie Łodzi: ani w centrum, ani na peryferiach; blisko i zarazem daleko 
do Śródmieścia; to część miasta, a jednak o wiejskim charakterze. W wielu wywiadach powtarza się 
porównanie osiedla do wsi, zarówno ze względu na niewielki obszar, słabą infrastrukturę i komuni-
kację z innymi częściami miasta , jak i charakterystyczne relacje sąsiedzkie, oparte na bezpośrednich 
i osobowych kontaktach, oraz podział na swoich i obcych, któremu sprzyja brak anonimowości i sil-
na kontrola społeczna. 
Pan Remigiusz: 

To osiedle przypomina mi społeczność wiejską, ponieważ jego mieszkańców łączy sieć relacji w różnych wymia-
rach. Pamiętam, jak przejawiało się to na boisku, kiedy byliśmy dziećmi. Woleliśmy grać w drużynach osiedlowych, 
na przykład nasze osiedle przeciwko kolegom z Kozin, więc jako dzieci byliśmy ze sobą zżyci, mieliśmy świadomość 
własnej tożsamości osiedlowej. Mieszkańcy nie są anonimowi. Seniorzy spotykają się, żeby grać w brydża, i w ogóle 
bardzo dobrze się znają. Sąsiad podchodzi do sąsiada, nie ma tej bariery, która jest charakterystyczna dla typowych 
blokowisk. 

Porównanie do wsi wspiera metafora osiedla jako wyspy. 
Pan Mateusz: 

Rzeczywiście to osiedle funkcjonuje trochę jak na wsi przez sąsiedztwo parku i tak naprawdę na spacer to do parku. 
Doceniamy właśnie to, że jesteśmy trochę osobni, to że mamy tą przestrzeń dookoła, to że jest też zielono na osie-
dlu, to że po drugiej stronie ulicy jest park. […] ma się takie poczucie trochę takiej wyspy.

W perspektywie mieszkańców bardzo ważną kwestią jest komunikacja z innymi częściami mia-
sta. Z jednej strony, możliwość spaceru lub dojazdu rowerem do centrum, a z drugiej – problemy z ko-
munikacją miejską i uliczne korki (powodowane m.in. rozrastającymi się sąsiednimi osiedlami). Roz-
mówcy ponadto wspominają o parku im. J. Piłsudskiego, traktując go jako integralną część osiedla, 
dopełnienie całej kompozycji urbanistycznej. To przedmiot dumy mieszkańców, przestrzeń rekreacji 
i sportu, porównywany nawet do nowojorskiego Central Parku, „przyroda na wyciągnięcie ręki”. O 
roli tego parku, o emocjonalnym stosunku do niego, świadczy także przywoływanie legendy mówią-
cej o tym, że bije w nim serce Łodzi, czyli rzeka Łódka. Park, jak podkreślają rozmówcy z Mireckiego, 
w dni powszednie należy do mieszkańców osiedla, którzy w weekendy i święta oddają go turystom i 
innym łodzianom, którzy przyjeżdżają tutaj z innych części miasta.

Pani Małgorzata: 
Myślę, że gdybym nie znała historii osiedla, gdybym była z innego miasta nawet i ktoś by tutaj mnie przywiózł, 
zupełnie bez żadnej świadomości historycznej, też bym chciała tu mieszkać. Bo ono jest po prostu doskonale skom-
ponowane z tą zielenią, z parkiem... Bardzo dużo osób w ogóle chodzi do centrum pieszo tutaj.

Pani Karolina: 
Na pewno bliskość parku, to jest w ogóle rewelacja. To, że jest w zasadzie blisko do centrum, ale też jest na uboczu 
to osiedle. Jest tak zacisznie.  

Pani Dorota: 
Myślę, że olbrzymią wadą jest brak komunikacji miejskiej. Po zlikwidowaniu tramwaju, jest tylko transport kołowy, 
a wiadomo, jak to w Łodzi wygląda. Są tylko dwie linie autobusowe i olbrzymie korki. Rano trudno się wydostać 
z osiedla.

Pan Kacper: 
Ale jakby to osiedle wyglądało, gdyby nie ten park? To jest niesamowite, że mamy czerwiec na przykład i mnie bu-
dzą ptaki o w pół do piątej rano, bo już zaczyna świecić słońce, to jest piękne, że tej natury jest tyle. Niejednokrotnie 
widziałem lisa, który przebiega mi pod blokiem. Jak się zaczęła pandemia i był zakaz wchodzenia do lasów i par-
ków, przyleciały tam czaple do stawów. Ostatnio przebiegł mi jelonek przez jezdnię tam, gdzie jeżdżą samochody 
i to też jakimś wczesnym wieczorem. […] Idziemy do zoo, proszę bardzo, przechodzisz przez ulicę, przechodzisz 
przez park, jesteś tak. Do botanika to samo. Idziemy nakarmić kaczki, proszę bardzo. Chcemy pojeździć na sankach 
w zimę, proszę bardzo, idziemy do parku.

Rola materialnego dziedzictwa osiedla
Z wywiadów wynika, że wielu mieszkańców ma świadomość modernistycznego dziedzictwa osiedla. 
Zabytkowa tkanka architektoniczna i urbanistyczna powoduje, że mieszkańcy, spacerując między blo-
kami, mogą mieć poczucie, że zwiedzają, a nie tylko poruszają się między punktami. Modernizm, do-
świadczany na co dzień poprzez namacalny kontakt z materialną spuścizną, jest przedmiotem dumy 
mieszkańców, którzy na ogół doceniają i szanują to dziedzictwo, a piętnują przypadki dewastacji za-
bytkowej materii osiedla, która może wynikać z braku wiedzy o tym, że „estetyczna oszczędność” nie 
jest wadą modernizmu, a jego cechą11.
Pani Kinga: 

No  i  właśnie  trochę  mnie  denerwuje  to,  że  ludzie  jakby  nie  szanują  tego,  no  nie?  I  na  przykład jak wy-
mieniają okna, to też nie utrzymują [...] tej spójności stylistycznej, prawda? Tylko na przykład, jak są te szprosy w 
oknach, no to ktoś sobie myśli [...] i wstawia gładkie. I właśnie burzy urok tych bloków. Ale tak, no to mieszka się 
tu super, w ogóle wspaniale, że te bloki są z cegły. [...] Jeśli chodzi też o samą tą urbanistykę osiedla, to spacerując 
między tymi blokami, to takie właśnie się ma poczucie, że się zwiedza. Mimo że ja tutaj mieszkam już te trzy lata, 
no to jak sobie spaceruję, to co chwilę coś tam zauważę, coś mnie zaciekawi, tak że no super jest to osiedle. I właśnie 
szkoda, że po prostu ludzie nie dbają o to.

Pan Mateusz: 
Względem nowo zaprojektowanych osiedli to jest zaprojektowane z dużo większym smakiem, dużo fajniejsze pro-
porcje są utrzymane na elewacjach. Te przestrzenie pomiędzy blokami  przez  to,  że  są  otwarte  i  przez  to,  że  […]  
z  jednej  strony  są  otwarte,  a  z  drugiej  pozamykane taką niższą zabudową w postaci albo garaży, albo jakichś wiat 
gospodarczych, są delikatnie oddzielone te bloki od ulicy, ale jest to przestrzeń w dalszym ciągu otwarta i  wspólna.  
No  i  jest  tutaj  dużo  zieleni.  Bloki  są  w  bardzo  fajnej  skali,  w  sensie  te  cztery  kondygnacje sprawiają, że nie 
ma obcowania z dużymi budynkami. Elewacje są w bardzo mi odpowiadający sposób rozwiązane, bardzo lubię 
łuczki na elewacjach, które tutaj też się znajdują, część balkonów jest zaokrąglona. Ciekawe jest też to, że część 
balkonów jest pełna, a  część  balkonów  jest  ażurowa.  To  wprowadza  bardzo  fajną  grę  na  elewacji.  Odsłonięcie  
cegły na elewacji też dodaje klimatu temu osiedlu. [...] Podoba mi się zielony kolor, który się pojawia w obróbce 

11  S. Latocha, Trudna architektura osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego w Łodzi. Część II: wyniki badań nad dysonan-
sem dziedzictwa. „Journal of Urban Ethnology”, 2022, t. 20, 21–38.
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blacharskiej, to jest na pewno coś szczególnego, co w niezbyt wielu miejscach w Łodzi się pojawia. Podoba mi się też 
to, że to osiedle zajmuje dość dużą przestrzeń, a przy tym jest zaprojektowane w sposób spójny, ale nie na zasadzie 
kopiuj-wklej. Jest kilka typów budynków. Bardzo ciekawe są galeriowce, czyli te budynki ułożone dłuższą ścianą  w  
kierunku  południowym,  one  od  strony  północy  mają  galerię  –  taką  przeszkloną  przestrzeń  komunikacyjną 
[...].  Fajnie,  że  ich  jest  tylko  kilka,  bo  też  kontrastują  z  tymi  bardziej  zwartymi,  zamkniętymi  budynkami.  
No  jest  dużo  takich  architektonicznych  smaczków tutaj.

Pan Maciej: 
Lubię właśnie art déco, lata trzydzieste, stąd te bloki od dzieciństwa mi bardzo pasowały. Są jak dla mnie bardzo 
przytulne, chociaż niektórzy oceniają ten nurt, art déco, lata trzydzieste, a zwłaszcza ten hitlerowski Bauhaus, jako 
taki bunkrowy właśnie i mało przyjemny. Ale  ja  tak  widzę  te  bunkry  jako  domki  jak  z  piernika,  jak  chatki  z  
piernika  i  bardzo  mi  odpowiadają. 

Rola niematerialnego dziedzictwa osiedla
Z wywiadów wnika, że wielu mieszkańców osiedla, poszukując jego tożsamości, przywołuje sylwetki 
słynnych artystów awangardowych, którzy mieszkali na Mireckiego. Wśród nich czołowe miejsce zaj-
mują: Władysław Strzemiński, Katarzyna Kobro i Karol Hiller. Niektórzy rozmówcy wiedzą nawet, w 
których blokach i mieszkaniach żyli artyści. Łączą własne (i znajomych) biografie z awangardzistami. 
Podtrzymywany jest także mit o artystycznym i inteligenckim charakterze osiedla.
Pan Maciej: 

Z reguły rzeczywiście nie ma tutaj takiego, jak na innych osiedlach, jakiegoś takiego chamstwa, dresiarstwa. […] 
Jest tutaj rzeczywiście spokojnie, kulturalnie, mieszkają w większości wykształceni ludzie. […]  Dużo tu też ludzi 
osiedla się takich wrażliwych na styl. Ja tu widzę, jak się wprowadzają młodzi ludzie, pominąwszy tych, którzy się 
wprowadzają po dziadkach, tak po rodzinie, to ci, którzy kupują świadomie, to z reguły ludzie artyści, ludzie po ar-
chitekturze, różni typowi artyści plastycy, którzy robią sobie tutaj fajną pracownię. Po prostu chodzi o to otoczenie, o 
to art déco, lata trzydzieste właśnie.

Z jednej strony, dla mieszkańców ważne jest modernistyczne i awangardowe dziedzictwo, z dru-
giej zaś dziedzictwo martyrologiczne, którego źródłem są wydarzenia z okresu II wojny światowej. W 
pamięci mieszkańców zapisały się wspomnienia o wysiedleniu przedwojennych mieszkańców i po-
jawieniu się na osiedlu ludności niemieckiej. Pamięć ta przekazywana jest z pokolenia na pokolenie, 
a pielęgnowana jest podczas osiedlowej uroczystości upamiętniającej wysiedlenie. Każdego roku 14 
stycznia mieszkańcy składają kwiaty i palą znicze pod tablicą pamiątkową przy ulilcy Srebrzyńskiej 
75. Ten rodzaj tożsamości osiedla i stosunek do martyrologicznego dziedzictwa może być związany z 
faktem przekazywania mieszkań w sztafecie pokoleń w obrębie rodziny.
Pan Remigiusz: 

Być  może  mój  osobisty  przykład  to  pokaże.  Z  rodziną  Purtalów  łączy  się  historia  mojej  rodziny. Antoni Pur-
tal zginął w Oświęcimiu, po wojnie na osiedle powróciła jego żona i córka. Te osoby, które powróciły, zaszczepiły 
w innych ideę wyjścia do ludzi i działania na przekór indywidualizmowi, ale nie tylko to jest kwestia dziedzictwa i 
trudnych doświadczeń wojny. […] Ale prawdą jest to, że mamy takie zakorzenienie  historyczne  w  tym  miejscu.  
W  mieszkaniu,  w  którym  mieszkam,  mój  tata  dosłownie  się  urodził.  Tutaj  mieszkała  moja  prababcia,  babcia,  
mój  tata,  a  naprzeciwko  mnie mieszka moja ciocia, córka siostry mojej prababci. […] Czuje się tę spuściznę, re-
spekt wobec kilku pokoleń oczekujących od ciebie aktywności na rzecz i dla dobra osiedla. To jest grunt, na którym 
wyrasta tutaj ruch obywatelski.

Lokalne nazwy obiektów i części osiedla
O różnych strategiach oswajania i prywatyzowania przestrzeni świadczy także nadawanie przez miesz-
kańców własnych nazw pewnym obiektom egzystującym w przestrzeni osiedla. Endonimy te wystę-
pują tylko lokalnie, w języku mieszkańców Mireckiego. Z jednej strony, są elementem kodu, który 

pozwala im komunikować się między sobą. Endonimy takie, jak „psie pole”, „blok piła”, „blok mło-
tek/siekiera”, „ulica père-lachaise”, „sklep u sąsiada”, budują wspólnotę językową. Z drugiej strony, 
występują w roli papierka lakmusowego obcości: ten, kto nie potrafi celnie wskazać w geografii osie-
dla obiektów pod ich lokalnymi nazwami, wyraźnie nie jest tutejszy.
Pani Beata: 

Mamy ulicę Perla, na którą mówimy, z powodu nazwiska, że idziemy na „père-lachaise”. Także no takie smaczki tu 
są niesamowite. 

Pani Karolina: 
Ten skwerek to jest potocznie nazywany „psie pole”. To jest jedyny duży obszar porośnięty trawą i chwastami, na 
którym w dziewięćdziesiątym czwartym roku, jak zaczęłam podstawówkę, był plac zabaw właśnie. A teraz po pro-
stu jest to psia kuweta, tak się śmiejemy i stąd nazwa „psie pole”. 

Pani Kinga: 
Wzdłuż Unii Lubelskiej jest taki blok, który się nazywa „piła”, ponieważ jak by pani spojrzała z lotu ptaka na niego, 
to on ma po prostu takie występy jak ząbki od piły.

Życie sąsiedzkie i wspólnotowość
Opowieści mieszkańców osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego przedstawiają bogactwo egzemplifikacji 
wspólnotowego charakteru życia sąsiedzkiego. Jednym z czynników umacniających osiedlową wspól-
notę jest fakt zakorzenienia, o czym wspominają rozmówcy. Biografie wielu rodzin zrosły się z histo-
rią osiedla datowaną od przedwojnia do współczesności. Tę wspólnotowość kanalizują także relacje 
sąsiedzkie, które dalekie są od anonimowości. Mieszkańcy znają się przynajmniej z widzenia, mówią 
sobie „dzień dobry”, opiekują się kwiatami pod czyjąś nieobecność, pomagają sobie w codziennych 
trudach, wiedzą, gdzie znajdują klucze do drzwi sąsiadów. Z wywiadów wyłania się obraz harmonij-
nego życia osiedlowej społeczności.
Pani Maria: 

Tu mamy taki sklep. Sklep się przystosował do nas, a my o niego, czyli jest wszystko, czego sobie życzymy. Jak są 
jakieś braki, mówimy, że potrzebujemy coś, no to się pojawia w tym sklepie.

Pani Julia: 
Są tu tacy szeryfowie blokowi, którzy wiedzą, gdzie co jest. 

Pani Beata: 
Więc zaczęło mi się mieszkać tak, że w pierwszym miesiącu jak tu mieszkałam, zastałam pod wycieraczką mojego 
samochodu kartkę z napisem, że pan zgniótł mi leciutko tablicę rejestracyjną, za co bardzo przeprasza, mieszka za 
granicą, pracuje i bardzo rzadko tu bywa, ale natychmiast wszystko naprawi. Ja próbowałam, bo na tej karteczce 
był numer jego telefonu, próbowałam się z tym człowiekiem dogadać i wyjaśnić sprawę, bo rzeczywiście nic się nie 
stało. Pękła od tablicy rejestracyjnej ta metalowa ramka. Nawet nie wiem, czy to on uszkodził. Natomiast po trzech 
dniach miałam wyprostowaną tablicę rejestracyjną i miałam wsadzoną tę tablicę w nową ramkę. Nie wiedziałam, 
komu podziękować. Próbowałam telefonicznie, ale nie wiem, może ten pan wyjechał już za granicę. On napisał, że 
z czymś takim nie mógłby spokojnie zasnąć i on musi tę szkodę naprawić. Takie urocze zdarzenie się tutaj stało. 
Coś niesamowitego, po prostu.  

Pani Karolina: 
W mojej klatce nie ma aż takiej rotacji mieszkańców, tak. Są sąsiadki, które mieszkały przed moim urodzeniem. 
Pamiętają mnie po prostu od małego. Oczywiście też jest kilka mieszkań, gdzie są nowi lokatorzy, ale tutaj ogólnie 
relacje sąsiedzkie są poprawne. Standardowym naszym, tym przez co lubię się chwalić, jest to, że jesteśmy sobie 
życzliwi. I nawet w tamtym roku mieliśmy sytuację, że nieznanej jeszcze wtedy sąsiadce, która się dopiero co wpro-
wadziła, kran po prostu pękł i po prostu miała odwagę zapukać do nas i poprosić o pomoc, którą oczywiście bez 
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problemu zyskała na tyle, ile mogliśmy i na ile się znaliśmy z mężem. Więc to jest, jest naprawdę fajne. Ponieważ 
są to też małe bloki, w moim bloku jest czterdzieści osiem mieszkań, więc łatwo jest zapamiętać sąsiada. To nie jest 
jakiś drapacz chmur na Manhattanie albo na Julianowie, jakiś gigantyczny jedenastoklatkowy wieżowiec, gdzie 
ciężko jest komukolwiek się poznać. Tutaj nie jesteśmy sobie anonimowi. 

Pan Kacper:
Bardzo duże szczęście, że w takim miejscu mogę mieszkać, gdzie jest ta cisza spokój, gdzie się zna sąsiadów, bo były 
takie czasy, kiedy się znało właściwie wszystkich, wszystkim się mówiło „dzień dobry”, nie tylko w klatce, czy w 
bloku, ale też większości osiedla. I nawet jeżeli ja kogoś nie znałem, to oni znali mnie i znali mojego starszego brata, 
i znali moich rodziców. Trochę jak w małym mieście, że wszyscy wszystko o sobie wiedzą tak. […] Jak byłem dzie-
ciakiem, to się mówiło „spółdzielnia ucho-oko”, wszystko było wiadomo. Czy komuś wybiliśmy przez przypadek 
szybę, czy ktoś palił papierosy, gdzie się bawimy i komu nie powiedzieliśmy „dzień dobry”, i czy byliśmy w szkole 
czy nie. No wszystko wiadome, bo tam nie było tajemnic na tym osiedlu. Teraz, co jest jakby zupełnie naturalnym 
procesem, tych starszych ludzi, którzy tu wszystko wiedzieli, jest coraz mniej i na ich miejsca wprowadzają się nowi. 

Pan Krzysztof:  
Mógłbym dużo opowiadać o swoich sąsiadach, ile razy byliśmy u siebie na różnych imprezach, ile razy mi sąsiadka 
przynosiła jakieś ciastka, akurat kocha piec ciasta, torty i w ogóle. Także nie ma chyba tygodnia, żebym nie dostał 
jakiegoś kawałka ciasta, które ona piecze. Niestety nie mogę się zrewanżować tym samym, natomiast miałem kie-
dyś okazję wozić jej dzieci do szkoły. 

Aktywizm, społecznictwo i działania na rzecz osiedla
Cechą charakterystyczną osiedla – co podkreślają jego użytkownicy – jest duża ilość inicjatyw na rzecz 
osiedla, dla dobra ogółu mieszkańców. Sytuacją, która pokazała siłę lokalnej społeczności, była np. 
obrona skweru przy ul. Jarzynowej przed realizacją inwestycji deweloperskiej. Jak wynika z przepro-
wadzonych rozmów, wielu mieszkańców udziela się społecznie, jest członkami osiedlowych stowarzy-
szeń czy Rady Osiedla. Od czasu do czasu organizowane są spotkania sąsiedzkie w ramach „Mireckiej 
Latającej Kawiarenki Sąsiedzkiej”, w trakcie których mieszkańcy piją kawę i herbatę przy stolikach 
ustawionych między blokami. Tuż przed grudniowymi świętami mieszkańcy zapraszani są osiedlową 
Wigilię. Przez wiele lat wydawany był na Mireckiego biuletyn poświęcony problemom osiedla, istnie-
je kilka profilów osiedlana portalach społecznościowych, każdego roku przygotowywany jest kalen-
darz z fotografiami z osiedla. O przedwojennej historii, o wysiedleniu i późniejszym powrocie miesz-
kańców można przeczytać w publikacji Osiedle Montwiłła-Mireckiego. Opowieść mieszkańców. Przed 
wojną / wysiedlenia / powroty12. Autorką tej książki jest Dorota Fornalska – mieszkanka osiedla. Na-
prawdę nie każde osiedle ma swoją monografię. 
Pani Katarzyna: 

Organizujemy latem Latającą Kawiarenkę. I tutaj spotykamy się, raz w tygodniu w weekend właśnie, przed innym 
blokiem z takim piknikiem. Wynosimy stoliki, krzesełka z Izby Pamięci mamy swoje. I tam mieszkańcy przynoszą 
ciasta, jakieś tam napoje swoje, herbatki, kawki, kompociki i sobie tak siadamy po sąsiedzku, jemy, pijemy i roz-
mawiamy.  

Miejscem, w którym gromadzone są przedmioty, dokumenty związane z historią osiedla i jego ży-
ciem codziennym jest Izba Pamięci Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego w Łodzi13. Mieści się w 
drewnianym baraku po przedwojennej suszarni bielizny przy ulicy Perla 2, w sąsiedztwie starej ga-
zowni. Jest reliktem osiedlowej zabytkowej infrastruktury publicznej; w krajobrazie osiedla zachował 
się tylko jeden taki barak, których pierwotnie było kilka. Izbą Pamięci, która powstała w 1987 roku, 
opiekuje się Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego „Polesie”. 

12  D. Fornalska, Osiedle Montwiłła-Mireckiego. Opowieść mieszkańców. Przed wojną / wysiedlenia / powroty, Łódź 2018.
13  S. Latocha, A. Białkowski, Muzeum w suszarni bielizny. O Izbie Pamięci Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego w Ło-
dzi, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, 2020, nr 7, s. 255–268.

Ważną ekspresją tożsamości osiedla i świadomości historycznej jego mieszkańców jest umieszcze-
nie na szczycie bloku przy ulicy Srebrzyńskiej 75 tablicy ku pamięci– rzeźbiarki Katarzyny Kobro i 
teoretyka sztuki Władysława Strzemińskiego. Na tej samej ścianie znajduje się także tablica, pod któ-
rą 14 stycznia każdego roku organizowane są uroczystości, których tematem jest rocznica wysiedle-
nia przedwojennych mieszkańców w 1940 roku.
Pan Maciej: 

Wykazujemy się cały czas aktywnością i w związku z tym mamy tu nie tylko taką stronę internetową tworzoną jak 
wszystkie jakieś tam zarządy osiedli, ale sami mieszkańcy tworzą taką stronę, wrzucają różne swoje rzeczy, tam jest 
właśnie cała historia i zdjęcia, i różne ciekawe funkcjonujące forum z informacjami. Mamy też swoją Izbę Pamięci, 
co jest już nietypowe, nie znam takich osiedli, w których właśnie byłyby zrobione specjalne izby. W tej Izbie Pamię-
ci mamy zgromadzone wszystkie pamiątki, czyli i o mieszkańcach tego osiedla, i zdjęcia, i życiorysy, i pamiątki po 
nich. […] Mieszkańcy tego osiedla przez wiele lat, od lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych po dziś dzień, choć 
teraz to już są tylko takie okazjonalne, że tak powiem, wydania, prowadzą swoje czasopismo, swój biuletyn. Także 
świadczy to też właśnie o społeczności, czyli mamy swoje czasopismo, swoją Izbę Pamięci, kultywujemy pamięć o 
tym naszym miejscu, o jego mieszkańcach.  

Pan Kacper: 
Jest jakaś taka społeczność, która działa na rzecz tego osiedla. Zresztą mógłbym podać co najmniej dwa takie 
przykłady, które mi przychodzą do głowy. Kiedyś chcieli wybudować „Biedronkę”, gdzieś tam na takim skwerku na 
końcu osiedla i się mieszkańcy nie zgodzili. I chyba rok temu czy dwa lata temu też było tak, że ten skwerek chcieli 
wykorzystać, tam deweloper chciał kupić i zupełnie oddolna inicjatywa mieszkańców doprowadziła do tego, że 
się miasto wycofało ze sprzedaży tych terenów. I to jest spoko, myślę, że nie na każdym osiedlu coś takiego byłoby 
możliwe, żeby mieszkańcy się zebrali i taką inicjatywę utworzyli. To cały czas jest, mimo że w tym momencie dzia-
łają ludzie w moim wieku już, tak na rzecz tego osiedla i to też jest spoko, że ludzie są związani z tym miejscem od 
najmłodszych lat i jakby przyjmują po tych starszych odpowiedzialność za to osiedle. 

Konkluzja: osiedle o wyraźnej tożsamości
Osiedle im. J. Montwiłła-Mireckiego to dla naszych rozmówców, czyli mieszkańców, przykład tego, 
co Doreen Massey nazywa „przestrzeniami działania”14, przestrzeniami obiegu życia, w których lu-
dzie koordynują i synchronizują swoje aktywności. Takie przestrzenie stabilizują relacje społeczne w 
czasie i przestrzeni. „Przestrzeń działania” jest to zatem przestrzeń, która stanowi dla swoich miesz-
kańców codzienną, praktyczną płaszczyznę orientacyjną. Ten nacisk na praktyczne wykorzystanie 
zamieszkiwanej przestrzeni odbija się w tym, jak ludzie zamieszkują dane miejsce – na co zwracają 
uwagę, co ignorują, gdzie szukają miejsc wspólnych. 

Przestrzeń osiedla Mireckiego tworzą więc jego mieszkańcy. Czynią to poprzez ciągłe zaangażo-
wanie w świat, który opiera się na rutynowych działaniach, które kształtują stale tworzące się odwzo-
rowania, poprzez codzienne akty przemieszczania się: codzienny dojazd do pracy lub sklepu, spacer 
z psem w parku oraz swojskie punkty zgromadzeń, interakcji, odpoczynku. Tim Edensor przekonuje, 
że „z tego odwzorowania przestrzeni mobilności powstaje wewnętrzny rytm, który łączy przestrzeń 
i czas. Jako zakorzeniona praktyka, akumulacja powtarzających się wydarzeń osadza się w ciele, aby 
w procesie kondensacji stworzyć poczucie bycia na swoim miejscu”15.

To kieruje nas z powrotem do Pierra Mayola, który pisał, że „dzielnica – my rozciągnijmy tę myśl na 
refleksję o osiedlu – może być postrzegana jako część przestrzeni publicznej (anonimowej, dla wszyst-
kich), do której przenika stopniowo poszczególna przestrzeń prywatna, z faktu codziennego praktycz-
nego użytkowania tej przestrzeni”16. Użytkownik miasta przetwarza ją na własny użytek, zręcznie 

14  D. Massey, The conceptualisation of place, [w:] A Place in the World? Places, Cultures and Globalisation, red. D. Massey, 
P. Jess, Oxford 1995, s. 45–85.
15  T. Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, Kraków 2004, s. 78.
16  P. Mayol, Mieszkać, [w:] Wynaleźć codzienność. 2. Mieszkać, gotować, M. de Certeau, L. Giard, P. Mayol, tłum. K. Thiel-
-Jańczuk, Kraków, 2011, s. 5.
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pomija „przymusy miejskiego mechanizmu”17, narzuca na zewnętrzny porządek miasta swoje prawo 
konsumenta przestrzeni. Osiedle może być więc, w dosłownym sensie tego słowa, przedmiotem kon-
sumpcji zawłaszczanym przez użytkownika w trybie prywatyzacji przestrzeni publicznej. To tu ku-
mulują się wszystkie warunki umożliwiające realizację tego zadania: znajome miejsca, codzienne tra-
sy, stosunki sąsiedzkie, pogawędki ze sklepikarzami, „nieuchwytne poczucie przebywania na swoim 
terytorium, tak wiele czynników, których nagromadzenie i kombinacja wytwarzają, a następnie orga-
nizują społeczny i kulturowy mechanizm, dzięki któremu przestrzeń miejska staje się nie tylko przed-
miotem poznania, ale także miejscem uznania”18.

Dowodzą tego zebrane na Mireckiego opowieści. Dla naszych rozmówców osiedle jest miejscem 
wyrazistym i znaczącym. Być może pomocna okazać się tu może – odziedziczona od starożytnych i 
nieco kłopotliwa – metafora genius loci, czyli ducha miejsca, poetyki miejsca, aury, atmosfery, które 
sprawiają, że dana przestrzeń jest „jedyna w swoim rodzaju”. 

Co buduje genius loci osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego? Zapewne niezwykła historia, nie-
bywały potencjał kryjący się w „mocnych” mitach przeszłości, fascynującej przestrzeni i energii spo-
łecznej. To skomplikowana konstelacja, na którą składają się architektura i biografie; pamięć indywi-
dualna i zbiorowa, aktywizująca się i przesądzająca o wielowarstwowości i wielogłosowości miejsca. 
Dla zgłębienia istoty tożsamości osiedla Mireckiego ważne są więc znaczenia, poprzez które się je od-
czytuje i opisuje. Te znaczenia – wytwarzane i nadawane przez mieszkańców – wpływają też na ich 
samookreślenie. Zdaje się zatem, że istnieje także zależność odwrotna – to osiedle nadaje tożsamość, 
tworzy więź i poczucie wspólnoty. 

Osiedle i jego mieszkańcy konstytuują się wzajemnie, a osiedle im. Montwiłła-Mireckiego jako 
miejsce nie jest „statyczną, przestrzenną reifikacją, ale trwającym procesem, poprzez który podlega 
ono (od)tworzeniu”19. 

17  P. Mayol, Mieszkać… s. 9.
18  Tamże.
19  T. Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, Kraków 2004, s. 78.

Marcin Rosowski, dr
Rada Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego

Wybrane problemy dotyczące zachowania spójności  
architektoniczno-urbanistycznej osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego. 
Perspektywa mieszkańców

„Nasze osiedle jest wspaniałym miejscem.
Ale to dla nas o wiele za mało.
Czas skończyć z marazmem, który panuje tu od lat. […]
chcemy, żeby nasze osiedle było najlepszym miejscem do mieszkania w mieście.
Tak było kiedy je zbudowano. […]
Rewolucja nigdy nie jest trudna, potrzebni są tylko rewolucjoniści.

Fanatycy Osiedla Mireckiego”
Grupa Facebook: Fanatycy Osiedla Mireckiego 
https://www.facebook.com/groups/ 
osiedle.mireckiego/?mibextid=6NoCDW

Blisko 95-letnie osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego stanowi modelowy przykład  funkcjona-
listycznej architektury mieszkaniowej okresu dwudziestolecia międzywojennego. To  przestrzeń o 
szczególnym znaczeniu dla historii polskiej oraz międzynarodowej architektury i urbanistyki. Spo-
łeczno-architektoniczny projekt łódzkiego magistratu, będący propozycją rozwiązania palącego pro-
blemu głodu mieszkaniowego, pomimo iż nie został w pełni zrealizowany1, był ambitną odpowiedzią 
uwzględniającą rodzące się w tamtym okresie awangardowe idee i nowatorskie rozwiązania architek-
toniczne, urbanistyczne i społeczne. Obecnie osiedle jest zabytkiem. Niestety, nie zapewnia mu to stu-
procentowej ochrony przed potencjalną nową zabudową i dogęszczaniem. Ponadto, na przestrzeni lat 
nie udało się m.in. uniknąć zmian w elewacjach (np. wymiana okien na nowe o innych podziałach) 
oraz nie uporządkowano kwestii parkowania samochodów, co wpływa negatywnie na spójność wi-
zualną bloków i odbiór samej architektury i otoczenia. Brakuje holistycznego podejścia do zachowa-
nia dziedzictwa, jakim jest przestrzeń wspólna osiedla wraz z budynkami. Należy zatem zastanowić 
się nad uregulowaniem dalszych działań poprzez stworzenie zaleceń i wytycznych zarówno na pozio-
mie urzędowym (miejskim i konserwatora zabytków), jak również administracji osiedla i poszczegól-
nych wspólnot. Przy pracach tych należy wziąć pod uwagę wszystkie działania mające na celu zabez-
pieczanie i utrwalanie substancji zabytku, przeciwdziałanie jego destrukcji i dokumentowanie tych 
prac. Należy uwzględnić również strukturę własnościową oraz potrzeby współczesnych mieszkańców.

Osiedle zabytkiem
Ze względu na znaczącą wartość osiedla, w tym również tę historyczną, jego obszar objęty został ochro-
ną konserwatorską na mocy wpisu do rejestru zabytków2 na podstawie decyzji z dnia 20 stycznia 197 

1  Zrealizowano około trzy tysiące izb (927 mieszkań) z docelowych 11 tysięcy izb. Nie zrealizowano budynków ogólno-
dostępnych tj. łaźni, pralni itd. 
2  Rejestr zabytków jest podstawową i najstarszą formą ochrony zabytków w Polsce. Utworzono go na podstawie rozpo-
rządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 17 lipca 1928 roku o prowadzeniu rejestru za-
bytków (Dz.U. z 1928 r. Nr 76, poz. 675). 
Aktualnie prowadzony jest w oparciu o: przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie prowadzenia 
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roku.3 Wpisanie do rejestru zabytków układu urbanistycznego osiedla ma na celu ochronę elementów 
historycznej kompozycji przestrzennej zespołu, przez co należy rozumieć zachowanie m.in.: w nie-
zmienionym kształcie skwerów, ulic, ich szerokości, przebiegu oraz proporcji i kubatury budynków 
kształtujących układ urbanistyczny. Tym samym wszelkie działania związane z ingerencją w historycz-
ną tkankę zabytku powinny być zgłaszane i prowadzone w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Urzę-
dem Ochrony Zabytków po uzyskaniu stosownych pozwoleń. Ponadto, dnia 17 sierpnia 2022 roku w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego opublikowano uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla obszaru osie-
dla i najbliższej okolicy.4 Zamieszczone w miejscowym planie ustalenia odnoszą się do struktury prze-
strzennej, przeznaczenia terenów oraz zasad ich zagospodarowania i zabudowy, mając na uwadze za-
chowanie ładu przestrzennego, a przede wszystkim ochronę zabytkowego zespołu mieszkaniowego. 

Pomimo trwającej już ponad pół wieku ochrony konserwatorskiej i wynikających z niej obowiąz-
ków, jak i obowiązującego od niedawna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ob-
szar osiedla nie jest wolny od pojawiających się planów i pomysłów na wprowadzenie zmian w jego 
przestrzeni, czy też na działkach znajdujących się bezpośrednio na terenie objętym wpisem lub w naj-
bliższej okolicy. Przeciągający się proces uchwalania MPZP pozwolił na wydanie kilku decyzji o wa-
runkach zabudowy, skutkując powstaniem wysokich bloków w najbliższej okolicy na obszarze osie-
dla Zdrowie-Mania, którego część jest również przedmiotem opracowanego MPZP. Bliskość Parku na 
Zdrowiu5 wpływa w znaczący sposób na atrakcyjność działek budowlanych, co z pewnością jest jed-
nym z powodów dużego zainteresowania różnych podmiotów terenami pod potencjalne inwestycje.

Projekty nowych inwestycji a problemy konserwatorskie.  
Stanowisko mieszkańców

Obszary osiedla i jego otoczenia, których celowo nie zagospodarowano, nie dokończono ambitnych 
planów zabudowy ze względu na kryzys gospodarczy przełomu lat dwudziestych i trzydziestych XX 
wieku, lub które – jak w przypadku obszaru po dawnej gazowni – utraciły swoją pierwotną funkcję, 
stają się potencjalnym miejscem presji inwestycyjnej. Wprowadzenie nowych budynków do układu 
urbanistycznego, na terenach objętych własnością prywatną, powinno odbywać się z poszanowaniem 
zabytkowego układu urbanistycznego zgodnie z wytycznymi Urzędu Ochrony Zabytków, ale także z 
uwzględnieniem ładu przestrzennego i interesów mieszkańców.

Głośny protest wśród lokalnej społeczności osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego i sąsiadują-
cego z nim osiedla Zdrowie-Mania wywołała planowana zabudowa zielonego skweru w obrębie ulic 
Jarzynowej, Srebrzyńskiej i Jęczmiennej6. Urząd Miasta Łodzi (UMŁ) zamierzał przekazać działkę 
pod budowę pięciokondygnacyjnego bloku mieszkalnego Widzewskiemu Towarzystwu Budownic-
twa Społecznego. Sprawa sprzeciwu wobec planowanej inwestycji nabrała tempa w marcu 2018 roku, 
po wycięciu okazałego klonu srebrzystego, i skonsolidowała społeczników, właścicieli i lokatorów 

rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych 
lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. z 2011 r. Nr 113, poz. 661 ze zm.).
3  Rejestr zabytków nr A/56 - Rejestr i wojewódzka ewidencja zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi. 
4  Uchwała nr LXII/1882/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Srebrzyńskiej, Jarzynowej 
i Solec oraz alei Unii Lubelskiej.
5  Park na Zdrowiu – Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – to największy łódzki park o powierzchni 172 ha zaprojekto-
wany przez Stefana Rogowicza. Jest pierwszym miejskim założeniem zieleni zrealizowanym na tak dużej powierzchni, re-
prezentującym nowoczesną ówcześnie formę ogólnodostępnego parku z bogatym programem oraz dużą różnorodnością bio-
logiczną. Park bezpośrednio sąsiaduje z Osiedlem im. Montwiłła-Mireckiego. Por. J. Mowszowicz, Parki Łodzi, Łódź 1962.
6  https://dzienniklodzki.pl/protest-mieszkancow-osiedla-montwillamireckiego-w-lodzi-nie-chca-budowy-bloku-wtbs-
-zdjecia/ar/c3-13045124 (dostęp 11.11.2022);  https://old.radiolodz.pl/posts/43394-spotkanie-mieszkancow-osiedla-mon-
twilla-mireckiego-z-hanna-zdanowska (dostęp 11.11.2022).

pobliskich budynków. Stanowcze weto mieszkańców, wsparte petycją i podyktowane m.in. chęcią 
ochrony zieleni, walorów architektonicznych oraz zachowaniem ładu przestrzennego wokół zabytko-
wego osiedla, doprowadziło do spotkania z władzami miasta i w ostateczności do zaniechania planów 
przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową7 (il.66). Należy zaznaczyć, że nie była to pierwsza 
próba zabudowy tego terenu, gdyż w 2013 roku wydane zostały warunki zabudowy na budynek han-
dlowo-usługowy o powierzchni do 1000 m2 wraz z parkingiem i totemem reklamowym8. Dzięki sta-
raniom zarządu wspólnoty bloku przy ul. Jęczmiennej 22/24 udało się zablokować budowę blaszanego 
marketu. Decyzje o warunkach zabudowy skweru budynkiem marketu i bloku mieszkalnego straciły 
moc prawną po ustaleniu MPZP9.

Obecnie zielony skwer stanowi miejsce spotkań i oddolnych lokalnych inicjatyw, a także jest miej-
scem realizacji kilku projektów w ramach różnych działań, w tym Łódzkiego Budżetu Obywatelskie-
go (ŁBO)10. 

Kolejnym powodem mobilizacji osiedlowej społeczności okazały się plany zabudowy działki po 
dawnej gazowni11 (ul. Srebrzyńska 77) siedmiokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym w kształ-
cie rotundy. Wizualizacja budynku o nazwie Silver Park została zaprezentowana w marcu 2022 roku 
w ofercie jednej z firm deweloperskich na Łódzkich Targach Nieruchomości (il. 67, 68). Po otrzyma-
niu tej informacji RO niezwłocznie podjęła działania wyjaśniające12. W szybkim tempie wiadomość o 
potencjalnej inwestycji dotarła również do mieszkańców, m.in.: dzięki działalności grup na portalach 
społecznościowych, wywołując fale krytyki i oburzenia13. Do istotnych kontrargumentów poruszanych 
przez społeczność należy zaliczyć m.in: brak poszanowania przestrzeni zabytkowego osiedla i zieleni, 
pojawienie się nowych samochodów na i tak już przepełnionym osiedlu oraz obawy wspólnot sąsiadują-
cych z potencjalną inwestycją w kwestii zaciemnienia mieszkań. Pomimo, iż zniszczone budynki dwóch 
zabytkowych willi, dzięki staraniu społeczników14, uzyskały ochronę konserwatoską, deweloper przed-
7 
8  Decyzja Prezydent Miasta Łodzi z dnia 14.10.2013 roku nr DAR-UA-VII.1543.2013 ustalająca warunki zabudowy dla 
inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego (o powierzchni sprzedaży do 1000 m2), parkingu dla 
samochodów (do 60 stanowisk), wewnętrznego układu drogowego, zjazdu z ulicy Jarzynowej, totemu reklamowego oraz 
infrastruktury technicznej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Jarzynowej 26/28 – na terenie działki o numerze 
ewidencyjnym 315/14 oraz na fragmentach działek drogowych 256/10 i 314/25 w obrębie P-6.
9  Decyzja Prezydent Miasta Łodzi z dnia 31.10.2022 roku nr DPRG-UA-VII.1374.2022. oraz Decyzja Prezydent Miasta 
Łodzi z dnia 31.10.2022 roku nr DPRG-UA-VII.1375.2022.
10  Do najważniejszych działań należy zaliczyć: Młyn na Mani (Kultugranty, Łódzkie Centrum Wydarzeń); Wybudowa-
nie pieca chlebowego i postawienie 10 wędrujących ławek (Mikrogranty Sąsiedzkie, Opus); Warsztaty Chlebowe (Łódzki 
Akcelerator Społeczny); Zdrowomaniacka Zielenina (Ogrody Społeczne, Urząd Miasta Łodzi), Warsztaty nad stworze-
niem koncepcji całościowego zagospodarowania skweru (Studenckie Koło Naukowe Planowania Przestrzennego Circula, 
Politechnika Łódzka).
11  Zespół budynków gazowni na Polesiu przy ul. Srebrzyńskiej 77 i 79 powstał w latach 1909-1910. W skład założenia 
wchodzą: dawny budynek gospodarczy i budynek biurowo-mieszkalny, a także pozostałości po murowanych fundamen-
tach nieistniejącego cylindrycznego zbiornika gazowego. Budynki swoją stylistyką nawiązują do tzw. architektury szwaj-
carskiej z przełomu XIX i XX wieku.
12  Uchwała nr 108/38/2022 Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego z dnia 23 marca 2022 roku. w sprawie wyra-
żenia opinii i postulatów dotyczących budowy siedmiokondygnacyjnego budynku na działce nr 355/2 w obrębie P-6 przy 
ul. Srebrzyńskiej 77 w Łodzi. Do najważniejszych kwestii uchwały należy zaliczyć: Sprzeciw RO i jednogłośne negatyw-
ne zaopiniowanie propozycji budowy siedmiokondygnacyjnego budynku w kształcie rotundy. Wskazanie aby ww. dział-
ka pozostała terenem zielonym, a znajdujące się na niej zabytki zostały wyremontowane w oparciu o wytyczne konser-
watorskie. RO wezwała organy samorządowe i państwowe do podjęcia wszelkich dostępnych im działań w celu usunięcia 
z obrotu prawnego decyzji o warunkach zabudowy nr PPZ.I 5/09 z dn. 12. stycznia 2009 roku. Wezwała również Prezy-
dent Miasta Łodzi do zorganizowania szerokich konsultacji z mieszkańcami osiedla, przy udziale inwestora i WUOZ na 
temat przyszłości ww. działki.
13 J. Mysior – Pajęcka, https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,28335951,deweloper-planuje-inwestycje-na-za-
bytkowym-osiedlu-mieszkancy.html [dostęp: 11.11.2022]. 
14  Postępowanie o wpisanie budynków do rejestru rozpoczęto na wniosek Fundacji Ochrony Mebli Zabytkowych oraz 
Dziedzictwa Kultury w Polsce DOM z siedzibą w Zgierzu.
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stawił projekt, który bazował na wcześniej uzyskanych warunkach zabudowy, ignorując jednocześnie 
otaczający zespół bloków poprzez zaproponowanie bryły, która stanowiłaby dla otoczenia zbyt agre-
sywną dominantę (tj. ok. 21,5 m dla nowej inwestycji przy istniejących blokach o wysokości ok. 14 m). 
Toczyła się walka z czasem, gdyż w trakcie ustalania był wspomniany MPZP i prowadzone było postę-
powanie w sprawie przeniesienia wydanej w 2009 roku decyzji o warunkach zabudowy. Zorganizowa-
no spotkanie, na którym członkowie Rady Osiedla, mieszkańcy, społecznicy z działających na osiedlu 
stowarzyszeń, administracja osiedla, miejscy działacze oraz zaproszeni eksperci akademiccy z dziedziny 
architektury, urbanistyki i historii sztuki, przedstawili merytoryczne argumenty przeciwko zabudowie 
działki w formie zaproponowanej przez dewelopera. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele 
firmy deweloperskiej oraz właściciel nieruchomości. Ostateczne i prawomocne stanowisko prawne Wy-
działu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi, dotyczące braku możliwości przeniesienia de-
cyzji o warunkach zabudowy na dewelopera, pogrążyło plany na zabudowę działki po gazowni15. Dwa 
miesiące później zaczął obowiązywać opracowany MPZP. Próba ingerencji dewelopera w zabytkową 
tkankę osiedla zmobilizowała mieszkańców do wysyłania uwag do planu do Miejskiej Pracowni Urba-
nistycznej. Akcja społeczna przyczyniła się do nieuwzględnienia uwag inwestora, a plan przewiduje je-
dynie postawienie budynku do wysokości 10 m z jednoczesnym odtworzeniem zabytkowej willi. Jest 
to niewątpliwy sukces wszystkich zaangażowanych w oddolną akcję. Teren po gazowni jest własnością 
prywatną i w momencie pisania niniejszej publikacji, wystawiony jest na sprzedaż.

Problemy z rewitalizacją. Między oddolnym a odgórnym działaniem
Warto podkreślić, że struktura własnościowa osiedla nie jest jednolita – co nie ułatwia sprawnego za-
rządzania i utrzymania osiedla jako spójnej całości. Bloki mieszkalne są własnością wspólnot miesz-
kaniowych (z nielicznymi lokalami gminnymi), natomiast tereny pomiędzy budynkami stanowią wła-
sność miejską. W granicach administracyjnych osiedla wydzielone są również tereny prywatne, w tym 
m.in. wspomniane działki z pozostałościami budynków dawnej gazowni. O ile wspólnoty mieszka-
niowe starają się utrzymywać i na bieżąco dokonywać niezbędnych napraw budynków, o tyle tereny 
miejskie są niedoinwestowane i wymagają większej uwagi w zakresie utrzymania czystości i porząd-
ku. W 2019 roku przeprowadzono wprawdzie na osiedlu rewitalizację części podwórek pomiędzy blo-
kami, na które Rada Miejska przyznała finansowanie na wniosek złożony przez Radę Osiedla. Opra-
cowana została dokumentacja: Projekt zagospodarowania terenów zielonych na terenie Osiedla im. J. 
Montwiłła-Mireckiego w rejonie ulic Daniłowskiego, Praussa, Perla, Srebrzyńska i al. Unii Lubelskiej w 
Łodzi obejmujący rekultywację terenów zielonych i alejek spacerowych16. Zaproponowana koncepcja, 
opracowanie i finalny projekt były szeroko omawiane na każdym etapie z mieszkańcami w ramach 
spotkań organizowanych przez RO, a wnioski i uwagi z nich płynące, a także wyniki ankiet oraz kon-
sultacji w ramach poszczególnych wspólnot, prezentowane były na spotkaniach z przedstawicielami 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ, Zarządu Zie-
leni Miejskiej oraz biurem architektonicznym odpowiedzialnym za projekt. W ramach prac postano-
wiono odtworzyć przedwojenny układ podwórzy z zaprojektowanym przebiegiem utwardzonych ście-
żek, z nieznacznym poszerzeniem zielonych klombów, uporządkowano i ujednolicono nawierzchnie 
chodników na podwórkach oraz wybrukowano podjazdy przy pergolach śmietnikowych. Dokonano 
inwentaryzacji zieleni i zaproponowano nowe nasadzenia i nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów 

15  Decyzja Prezydent Miasta Łodzi z dnia 21 kwietnia 2022 roku nr DPRG-UA-VII.523.2022 umarzająca postępowanie 
administracyjne w sprawie przeniesienia decyzji nr PPZ.I.5/09 z dnia 12 stycznia 2009 roku dotyczącej budowy budyn-
ku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku o funkcji miesz-
kaniowej na funkcję biurową przewidziana do realizacji w Łodzi przy ul. Srebrzyńskiej 77, na działce o numerze ewiden-
cyjnym 355/2 i fragmencie działki nr 28/29 w obrębie P-6, stała się ostateczna z dniem 20 maja 2022 roku. 
16  https://bip.uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/OS_MONTWILLA MIRECKIEGO_OPIS_TECHNICZNY_PRO-
JEKTU_BUDOWLANEGO.pdf [dostęp: 11.11.2022].

ozdobnych spośród gatunków znajdujących się na osiedlu m.in. głogów, lip drobnolistnych i akacji. 
Bazując na zdjęciach archiwalnych, zaproponowano małą architekturę: kosze na śmieci i ławki (doda-
no oparcie do przedwojennego projektu), a także odnowiono trzepaki będące nieodłącznym elemen-
tem krajobrazu osiedla (il. 69, 70). W ramach budżetu opiewającego na kwotę ok. 950 tysięcy złotych 
w 2020 roku wyremontowano łącznie siedem podwórek. Remont pozostałych podwórek planowany 
jest w nadchodzącym roku w ramach finansowania zapewnionego przez UMŁ (il. 71).

Niezależnie od funduszy przeznaczonych na rewitalizację brakuje środków na bieżące utrzymanie te-
renów zielonych w postaci pielęgnacji nasadzeń, prac ogrodniczych pozwalających chociażby na przeciw-
działanie zachwaszczaniu odtworzonych ścieżek oraz ogólnej dbałości o czystość i porządek. Jednym z 
możliwych rozwiązań tego problemu mogłoby być np. przekazanie tych terenów wspólnotom i powierzenie 
im obowiązku dbania o zieleń i czystość na osiedlu. Zaproponowany projekt rewitalizacji nie objął całego 
terenu osiedla i wszystkich elementów infrastruktury. Pominięto chociażby kwestię naprawy nawierzchni 
głównych ulic oraz wyrównywanie uliczek dojazdowych do bloków, tzw. kocich łbów, będących znakiem 
rozpoznawczym osiedla. Nie uwzględniono również wymiany oświetlenia wzdłuż ulic oraz wymiany na-
wierzchni chodników przy głównych ulicach. Wiele z tych zadań realizowanych jest bądź to w ramach 
ŁBO, jak np. remont nawierzchni ul. Praussa czy zaplanowana w ramach ostatniej edycji ŁBO wymiana 
oświetlenia17, lub ze środków poszczególnych jednostek magistratu np. wymiana nawierzchni chodników. 

Wszystkie oddolne akcje dotyczące prac wpisujących się w działania z zakresu rewitalizacji są inicjo-
wane przez mieszkańców, Radę Osiedla czy osiedlowe stowarzyszenia18. Wynikają z troski i świadomości 
projektodawców co do przestrzeni, w jakiej mieszkają i przebywają na co dzień. Niestety ciągłość tych 
prac jest zależna w przypadku ŁBO od wyników głosowania, które nie gwarantuje całościowej realiza-
cji projektów, często rozpisanych na etapy i kolejne edycje ze względu na znaczne koszty inwestycji. Pro-
blemem jest także brak całościowego podejścia do zachowania dziedzictwa, jakim jest przestrzeń osie-
dla wraz z blokami. Uregulowanie dalszych działań poprzez stworzenie np. szczegółowych wytycznych 
konserwatorskich bądź planu konserwatorskiego dla osiedla obejmującego całościowe podejście zarów-
no do przestrzeni publicznej, jak również dotyczącego np. remontów elewacji, z pewnością pomogłoby 
w zachowaniu spójności. Należałoby uzupełnić istniejące opracowanie i stworzyć kompletny plan rewi-
talizacji, jak w przypadku wyznaczonych obszarów objętych rewitalizacją w centrum miasta19. Opraco-
wanie to, poza ogólną koncepcją zagospodarowania terenu, powinno także uwzględniać koncepcję sys-
temu komunikacji, w tym miejsca parkingowe oraz, co najważniejsze, powinno przedstawiać możliwości 
współfinansowania działań z różnych źródeł zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej. Wzorem 
wrocławskiej rewitalizacji modelowego osiedla Werkbundu-WuWA20 należałoby uruchomić program fi-
nansowy wspierający działania wspólnot mieszkaniowych i właścicieli budynków, pozwalający na zwrot 
kosztów remontu elewacji na podstawie projektu zatwierdzonego przez służby konserwatorskie. 

Prace remontowe na zabytkowym osiedlu
Kluczowym aspektem dotyczącym prac remontowych zabytków doby funkcjonalizmu jest uszanowa-
nie specyficznej estetyki budynków. W przypadku zespołu bloków mieszkalnych istotnym jest ujedno-
licenie wszystkich zewnętrznych elementów elewacji tj.: kolor elewacji, rodzaj tynku, stolarka okienna 

17  Projekt P148MM – Naprawa nawierzchni ulic Perla i Praussa – BO 2021/2022.
 Projekt P087MM – Rewitalizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu im. Montwiłła-Mireckiego ETAP I - BO 2022/2023.
18  Na osiedlu aktywnie działają dwa stowarzyszenia tj: Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckie-
go „Polesie” oraz stowarzyszenie Inicjatywa dla Rozwoju Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego w Łodzi.
19  Uchwała nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegra-
dowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi.
20  Osiedle WuWA powstało w 1929 roku w ramach organizowanej we Wrocławiu przez śląski oddział Werkbundu wy-
stawy Mieszkanie i miejsce pracy (Wohnung und Werkraum). Prezentowało nowoczesne ówcześnie trendy w technologii 
budownictwa, funkcjonalne rozwiązania w zakresie typów mieszkań i domów. 
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i drzwiowa, oświetlenie, domofony, schody, poręcze, balustrady, blacharka budowlana oraz oznaczenia 
bloków itp. Unifikacja tych elementów na budynkach zespołu mieszkaniowego decyduje o spójności 
wyrazu architektonicznego w warstwie estetycznej, jednocześnie porządkując przestrzeń. Bloki osie-
dla im. Montwiłła-Mireckiego szczęśliwie oparły się „chorobie pastelozy” i dociepleń styropianem. 
Powolnie postępujące remonty elewacji, pod nadzorem inspektorów, przynoszą efekty. Jednym z mo-
delowych remontów na osiedlu jest renowacja elewacji bloku przy ul. Srebrzyńskiej 99 przeprowadzo-
na przez wspólnotę mieszkaniową w 2020 roku. Podczas prac konserwacyjnych zachowano i zabez-
pieczono oryginalny napis LSR21 –  oznaczenie schronu przeciwlotniczego z lat trzydziestych. Dobrą 
praktyką w zakresie renowacji elewacji jest zachowanie oryginalnych okien poddanych konserwacji 
lub wymiana na nowe o identycznych podziałach. W przypadku terenów publicznych do takich dzia-
łań należy zaliczyć pozostawiane oryginalnych płyt chodnikowych jako „świadków” podczas wymia-
ny nawierzchni traktów pieszych oraz zachowanie ostatniej oryginalnej miejskiej latarni22 (il. 72, 73).

Oprócz pozytywnych zmian w zakresie remontów, uwzględniających estetykę przedwojennych ele-
wacji, nie można pominąć najczęściej występującego braku poszanowania zachowania oryginalnych 
podziałów okien przy wymianie pierwotnej drewnianej stolarki okiennej przez właścicieli mieszkań 
oraz dodawania wtórnych krat czy rolet. 

Taka ingerencja w zewnętrzną bryłę budynku w wyraźny sposób niszczy jednolity wyraz elewacji 
i powoduje estetyczny chaos. Należy zastanowić się, jak przeciwdziałać temu zjawisku. Z pewnością 
należałoby informować nowych i obecnych właścicieli mieszkań, aby w przypadku remontu i wymia-
ny stolarki okiennej zachowali oryginalne podziały. Nawiązanie współpracy pomiędzy administracja-
mi bloków i zarządami wspólnot mogłyby przyczynić się np. do uzyskania dobrych warunków zaku-
pów nowych okien od zakontraktowanych dostawców albo wypracowania wspólnego projektu okna 
(lub zaleceń do projektu), który mógłby być przekazywany bezpłatnie właścicielom chcącym prze-
prowadzić jego wymianę. Do nieco mniej zauważalnych różnic należy zaliczyć: mnogość domofonów, 
oświetleń klatek schodowych, stopni przed wejściami do poszczególnych budynków itd. Podobnie jak 
w przypadku okien dobrą praktyką może być nawiązanie współpracy pomiędzy wspólnotami i ujed-
nolicenie tych drobnych elementów (il. 74, 75).

Prace remontowe na osiedlu dotyczące przestrzeni publicznej i elewacji bloków, to wymagający i 
kosztowny proces rozciągnięty w czasie. Znalezienie kompromisu pomiędzy względami konserwator-
skimi a preferencjami użytkowników mieszkań i przestrzeni wspólnych osiedla jest kluczowe zarów-
no dla komfortu mieszkania w przestrzeni, jak i  zachowania jej unikatowości dla przyszłych pokoleń.

***
Pomimo licznych prób ingerencji w zabytkowy układ urbanistyczny oraz zmian w fasadach  budyn-
ków, osiedle jako całość nie utraciło swojego charakteru i stanowi istotny przykład przedwojennej myśli 
architektoniczno-urbanistycznej. Należy mieć nadzieję, że liczne działania edukacyjne i promocyjne 
dotyczące osiedla, prowadzone przez różne podmioty, przyniosą długofalowe efekty w postaci pod-
wyższenia świadomości mieszkańców odnośnie przestrzeni w której żyją, a przede wszystkim wzbu-
dzą zainteresowanie magistratu i władz centralnych, które przełoży się na wymierne efekty w postaci 
szeroko zakrojonych prac rewitalizacyjnych i stworzenie z osiedla istotnego elementu na mapie tury-
stycznej Łodzi i Polski, wzorem berlińskich osiedli wpisanych na listę UNESCO23.
Il. 66. Projekt pięciokondygnacyjnego bloku mieszkalnego Widzewskiego Towarzystwa Budownic-
twa Społecznego, ul. Jarzynowa 26/28, marzec 2018, źródło: UMŁ

21  Skrót od wyrazu „Luftschutzraum” –  schron przeciwlotniczy.
22  Renowację latarni przeprowadzono w ramach wygranego konkursu X edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Pro-
jekt nr P095MM pt. Nowy Blask Starej Latarni na Os. Montwiłła-Mireckiego. 
23  Sześć zespołów domów mieszkalnych wybudowanych w latach 1910–1933, tj. miasto ogród Falkenberg, osiedle Schiller-
park, wielki zespół mieszkaniowy Britz, osiedle im. Carla Legiena, Białe Miasto, wielki zespół mieszkaniowy Siemensstadt.

Il. 66. UML

Il. 67. Projekt apartamentowca Silver Park w miejscu pozostałości po zbiorniku gazowym, ul. Srebrzyńska 77, marzec 2022, 
źródło: Baltic Estate
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Il. 68. Archiwalne zdjęcie zbiornika gazu, ul. Srebrzyńska 77, 1945, źródło: Zofia Wiśniewska

Il. 69. Ławka osiedlowa, przestrzeń wspólna, 1953, źródło: Daniel Szylit

Il. 70. Odnowiona osiedlowa ławka, 2020, źródło: Joanna Antczak 

Il. 71. Wyremontowane podwórko, 2020, źródło: Joanna Antczak 
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Il. 72. Pozostawiona oryginalna nawierzchnia, 2020, źródło: Marcin Rosowski

Il. 73. Zachowana oryginalna latarnia, 2020, źródło: Marcin Rosowski

Il. 74. Mnogość form domofonów, 2018, źródło: Dorota Fornalska

Il. 75. Chaos form opraw oświetleniowych, 2018, źródło: Dorota Fornalska



CZĘŚĆ II

Nasz dom, nasz blok. Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego 1933/2023
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Uwagi wstępne

„Miasto powinno zapewniać każdemu mieszkańcowi pełną swobodę osobistą, 
duchową i materialną oraz korzyści wynikające ze wspólnego działania”

– Le Corbusier, Karta ateńska, Warszawa 2017, s. 201

1933
Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego udowadniało, że to nie tylko zespół bloków, ale wspólnota 
ludzi współgospodarujących jego przestrzenią, która wypracowała własne miejskie rytuały. Budowie 
zaś nowych praktyk i silnych relacji międzyludzkich sprzyjała architektura. Dziedzińce oraz prze-
strzenie zielone stanowiły integracyjne, demokratyczne strefy publiczne, miejsce wspólnych zabaw 
dziecięcych, spacerów, rozrywek – przechadzali się tam uliczni grajkowie czy kataryniarze. Rozwo-
jowi wspólnotowości służyły również użytkowane wspólnie pralnie, suszarnie. W niedzielę spacero-
wano, udawano się do kościoła i do miasta. 

Życie społeczne toczyło się także w licznych miejscach usługowych. Sklepy (mięsny, spożywczy, 
delikatesy) organizowano w parterach budynków, a także niektórych mieszkaniach, które zamienio-
no na prywatne lokale handlowe oferujące ekskluzywne towary, jak perfumy czy kosmetyki. Do tego 
punkty usługowe (szewc, szlifierz, magiel), targ, stragany warzywno-owocowe wprowadzały gwar i 
ruch, a jednocześnie powodowały, że było to miejsce niemal samowystarczalne i wygodne do życia, 
mimo, że nie zrealizowano wielu obiektów społecznych jak centralna pralnia, dom kultury.

Na osiedlu dbano o czystość, porządek, a zasad bezwzględnie przestrzegano, chociażby związa-
nych z zakazem suszenia na balkonach prania w niedzielę, godzin trzepania dywanów czy segrego-
wania odpadów (do małych pojemników wrzucać można było jedynie papier, a inne odpady do du-
żych śmietników osiedlowych). 

Istotne miejsce w projekcie modernistycznym ukierunkowanym na przyszłość, zajmowały dzie-
ci, które na osiedlu stanowiły grupę społeczną znaczącą liczebnie i po raz pierwszy rzeczywiście do-
strzeżoną. Architektura wspomagała ich rozwój, a zielone dziedzińce, ogródki działkowe i pobliski 
park stanowiły bezpieczną dla zabawy przestrzeń. 

Najważniejszą publiczną, miejską instytucją służącą zarówno zapewnianiu opieki, jak i kształce-
niu nowego człowieka, było przedszkole zorganizowane na parterze, jednego z bloków (najpierw przy 
ul. Perla 5, a następnie przy ul. Srebrzyńskiej 87). Dbano w nim o ruch, sport, praworządność i zasa-
dy demokracji. Dla młodych mieszkańców osiedle stanowiło przestrzeń niezwykle istotną, ważną, a 
jej doświadczenie budowało ich tożsamość. Wielu z nich mieszkało tam bardzo długo, przekazało też 
swoją miłość do tego założenia kolejnym pokoleniom.  

2023
Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego tworzy dziś żywą tkankę miejską. Historyczna przestrzeń 
osiedla jest na różne sposoby doświadczana współcześnie. Kluczową w niej rolę odgrywają sami miesz-
kańcy. Osiedle  nacechowane jest dla nich znaczeniem, wspomnieniami, zabarwione nostalgią, stanowi 
element kulturowej i autobiograficznej tożsamości. Na terenie osiedla działa osiedlowa Izba Pamięci, 
o charakterze muzealnym, zorganizowana w budynku dawnej suszarni, funkcjonują grupy miłośni-
ków tego założenia, z inicjatywy których organizowane są spotkania (kawiarenki osiedlowe), miej-
skie spacery i inne wydarzenia o znaczeniu integrującym.
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***
Zasadniczym celem tej część publikacji było nakreślenie możliwie pełnego obrazu osiedla im. Józefa 
Montwiłła-Mireckiego w Łodzi, pokazanie jego dziedzictwa materialnego – architektury i urbanisty-
ki oraz tego niematerialnego, związanego przede wszystkim z ludźmi. Prezentujemy archiwalne pla-
ny i zdjęcia (budowy, przestrzeni, obiektów, wnętrz),  ale także zdjęcia ze zbiorów prywatnych przed-
stawiające mieszkańców z lat 30. XX wieku. Dopełnieniem eseju są zdjęcia autorstwa Magdy Ghia w 
niezwykły sposób dokumentujące współczesne życie mieszkańców. 

Katalog stanowi krok na drodze do odkrycia fenomenu tego założenia. Z całą pewnością nie wy-
czerpuje tematu. Można mieć nadzieję, że da jednak asumpt do wzmożonych dyskusji na temat tej 
realizacji, lepszego jej poznania, zrozumienia nie tylko historii, ale i wewnętrznych sprzeczności, a 
także do upowszechniania o niej wiedzy, co przyczynić się może do skuteczniejszej ochrony konser-
watorskiej tej przestrzeni. 

Nasz nowy dom… 1933

Il. 1. Osiedle i okoliczne tereny, z dużym parkiem, widok z lotu ptaka 1942,  
źródło: domena publiczna, www.wwii-photos-maps.com

Il. 2. Widok na rozległy teren Polesia Konstantynowskiego, miejsce przyszłego osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, lata 20. 
XX wieku, źródło: fot. Włodzimierz Pfeiffer, APŁ
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Il. 3. Rzut sytuacyjny, projekt realizacyjny, arch. J. Berliner, J. Łukasik, M. Słońska, W. Szereszewski, 1928, źródło: APŁ

Il. 4. Budowa osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, blok galeriowy, Łódź, 1928-29, źródło: APŁ

Il. 5. Budowa osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, blok przy al. Unii, Łódź, 1928, źródło: APŁ

Il. 6. Budowa osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, Łódź, 1928, źródło: APŁ
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Il. 7. Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, ul. Srebrzyńska 75 z włoskimi topolami, lata 30. XX wieku, źródło: APŁ

Il. 8. Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, zielony dziedziniec międzyblokowy, źródło: APŁ

Il. 9. Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, bloki od strony al. Unii, lata 30. XX wieku, źródło: APŁ

Il. 10. Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, blok galeriowy z przeszkoloną werandą, lata 30. XX wieku, źródło: APŁ
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Il. 11. Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, bloki od strony ul. Srebrzyńskiej, lata 30. XX wieku, źródło: APŁ

Il. 12. Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, bloki od strony ul. Srebrzyńskiej, lata 30. XX wieku, źródło: APŁ

Il. 13. Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, podwórko międzyblokowe, lata 30. XX wieku, źródło: APŁ

Il. 14. Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, podwórko międzyblokowe, lata 30. XX wieku, źródło: APŁ
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Il. 15. Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, zielony dziedziniec międzyblokowy, lata 30. XX wieku, źródło: APŁ

Il. 16. Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, ogródki działkowe, źródło: zbiory Andrzej Mikuła

Il. 17. Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, widok od strony ogródków działkowych,  
źródło: APŁ/ Jan Dylik, Łódź i okolice, Łódź 1939

Il. 18. Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, pas zielony odgradzający od centrum, lata 30. XX wieku, źródło: APŁ
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Il. 19. Ireneusz Siminowicz na ławeczce z widokiem na zieloną przestrzeń osiedla, 1936,  
źródło: zbiory Kazimierza Siminowicza

Il. 20. Pan Koniar z córkami Haliną i Danusią oraz ich kolegą, Mirkiem Gralińskim na tle osiedlowej zieleni, 1937  
źródło: ze zbiorów Anny Przybyły

Il. 21. Spacer z pieskiem osiedlową ulicą, lata 30. XX wieku, źródło: ze zbiorów 

Il. 22. Państwo Trojanowscy na spacerze z synem, osiedlowa ulica, 1936, źródło:  Krystyny Trojanowska
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Il. 23. Irena Czyżewska podczas spaceru z bratankiem, ul. Srebrzyńska, 1937, źródło: ze zbiorów Zofii Wiśniewskiej

Il. 24. Grażyna Mościcka podczas spaceru po osiedlu im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, lata 30. XX wieku,  
źródło: ze zbiorów Grażyny Mościckiej

Il. 25. Karol Hiller z rodziną, osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, lata 30. XX wieku, źródło: zbiory Agnieszki Minnich

Il. 26. Halina Kincler, spacer po osiedlu, 1937, źródło: zbiory Wojciecha Tarczewskiego
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Il. 27. Spacer zielonymi ulicami, ul. Perla i Praussa, widok z lat 50. XX wieku, źródło: zbiory Zofii Gawlikowskiej-Hałtas

Il. 28. Na tarasie blokowym, 1935, źródło: zbiory Doroty Fornalskiej

Il. 29. Sportowe zabawy dziecięce na osiedlu, lata 30. XX wieku, źródło: zbiory Marka Małeckiego

Il. 30. Osiedlowe rozgrywki sportowe, lata 30. XX wieku, źródło: zbiory W. Wandelt
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Il. 31. Mieszkańcy osiedla na tle powstającego osiedla, ok 1929, źródło: zbiory Stanisława Baranowskiego

Il. 32. Maria Dutkiewicz w kuchni, wystrój z lat 30. XX wieku, źródło: zbiory Anny Humańskiej-Sikory

Il. 33. Spokojne popołudnie na werandzie; na zdjęciu od lewej Władysława Kliombka (zd. Stolarska), Bolesław Mikuła i jego 
żona Janina (zd. Stolarska) z córką Halinką, źródło: fot. Marian Pukszta, zbiory p. Andrzeja Mikuły

Il. 34. Spotkanie i herbatka na werandzie blokowej, lata 30. XX wieku, źródło: dzięki uprzejmości Doroty Fornalskiej
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Il. 35. Bronisław i Zbigniew Mikuła z Halinką Mikułówną podczas rozgrywek szachowych, przeszklona weranda,  
źródło: ze zbiorów Andrzeja Mikuły

Il. 36. Dzieci przed ogródkiem przedszkola, 1934, źródło: zbiory Krystyny Latuszewskiej

Il. 37. Zajęcia sportowe w przedszkolu, 1938, źródło: zbiory Zofii Wiśniewskiej

Il. 38. Przedszkole miejskie, ul. Perla 5, lata 30. XX wieku, źródło: zbiory Zofii Wiśniewskiej
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Il. 39. Święto Dziecka w przedszkolu, ul. Perla 5, 1934, źródło: zbiory Zofii Wiśniewskiej

Il. 40. Wystawa prac dzieci w przedszkolu, 1933, źródło: zbiory Zofii Wiśniewskiej

Nasz dom, nasz blok… 2023

Il. 41. Blok przy ul. Daniłowskiego 7, 2022, źródło: fot. Magda Ghia

Il. 42. Skrzyżowanie ulic Perla i Praussa, 2022, źródło: fot. Magda Ghia
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Il. 43. Widok na osiedle od ul. Srebrzyńskiej, 2022, źródło: fot. Magda Ghia

Il. 44. Ogródki działkowe, w głębi blok przy Alei Unii Lubelskiej 20, 2022, źródło: fot. Magda Ghia

Il. 45. Aleja Unii Lubelskiej 20, 2022, źródło: fot. Magda Ghia

Il. 46. Fragment budynku przy ul. Daniłowskiego 7, 2022, źródło: fot. Magda Ghia
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Il. 47. Aleja Unii Lubelskiej, 2022, źródło: fot. Magda Ghia

Il. 48. Osiedlowe podwórko, 2022, źródło: fot. Magda Ghia

Il. 49. Pan z pieskiem, ul. Daniłowskiego 7, 2022, źródło: fot. Magda Ghia

Il. 50. Osiedlowa łąka, ul. Praussa, 2022, źródło: fot. Magda Ghia
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Il. 51. Spacer inscenizowany, ul. Daniłowskiego 5, 2022, źródło: fot. Magda Ghia

Il. 52. Spacer inscenizowany, podwórko między blokami przy ul. Perla 5, 7, 9, 2022, źródło: fot. Magda Ghia

Il. 53. Spacer inscenizowany, podwórko przed blokami przy Alei Unii 16 i 18, 2022, źródło: fot. Magda Ghia

Il. 54. Spacer inscenizowany, ul. Praussa, 2022, źródło: fot. Magda Ghia
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Il. 55. Spacer inscenizowany, osiedlowe podwórko przy Alei Unii Lubelskiej 20, 2022, źródło: fot. Magda Ghia

Il. 56. Mama z dzieckiem, piąte pokolenie mieszkańców osiedla Montwiłła Mireckiego, ul. Perla 7, 2022,  
źródło: fot. Magda Ghia

Il. 57. Mieszkanie prywatne, kuchnia, w głębi widoczne charakterystyczne drzwi do spiżarni, 2022, źródło: fot. Magda Ghia

Il. 58. Mirecka Latająca Kawiarenka Sąsiedzka, podwórko przy Alei Unii Lubelskiej, 2022, źródło: fot. Magda Ghia
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Il.  59. Mirecka Latająca Kawiarenka Sąsiedzka, podwórko przy Alei Unii Lubelskiej, 2022, źródło: fot. Magda Ghia

Il. 60. Mirecka Latająca Kawiarenka Sąsiedzka, podwórko przy Alei Unii Lubelskiej, 2022, źródło: fot. Magda Ghia

Il. 61. Mirecka Latająca Kawiarenka Sąsiedzka, podwórko przy Alei Unii Lubelskiej, 2022, źródło: fot. Magda Ghia

Il. 62. Mirecka Latająca Kawiarenka Sąsiedzka, podwórko przy Alei Unii Lubelskiej, 2022, źródło: fot. Magda Ghia
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Il. 63. Mirecka Latająca Kawiarenka Sąsiedzka, podwórko przy Alei Unii Lubelskiej, 2022, źródło: fot. Magda Ghia

Il. 64. Mirecka Latająca Kawiarenka Sąsiedzka, podwórko przy Alei Unii Lubelskiej, 2022, źródło: fot. Magda Ghia

Il. 65. Mirecka Latająca Kawiarenka Sąsiedzka, podwórko przy Alei Unii Lubelskiej, 2022, źródło: fot. Magda Ghia

Il. 66. Mirecka Latająca Kawiarenka Sąsiedzka, podwórko przy Alei Unii Lubelskiej, 2022, źródło: fot. Magda Ghia
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Il. 67. Szachiści, weranda w budynku przy Alei Unii Lubelskiej 20, 2022, źródło: fot. Magda Ghia

Il. 68. Szachiści, weranda w budynku przy Alei Unii Lubelskiej 20, 2022, źródło: fot. Magda Ghia

Spis ilustracji, część 1

Il. 1.  Ebenezer Howard, To-morrow. A Peaceful Path to Real Reform, London,  
Swan Sonnenschein and Co., Ltd., 1898, źródło: domena publiczna_2   20

Il. 2.  Cité industrielle, quartiers d’habitation, dessin de Tony Garnier, źródło: domena publiczna   21

Il. 3. Osiedle Spaarndammerplantsoen, Amsterdam, proj. M. de Klerk, ze zbiorów Archief van de 
Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting, źródło: domena publiczna   21

Il. 4. Osiedle Dessau-Törten, źródło: fot. qwesy qwesy, Wikimedia Commons, CC BY 3.0 2   21

Il. 5. Karl-Marx-Hof, Wiedeń, źródło: fot. Anna Cymer   22

Il. 6. Metzleinstalerhof, Wiedeń, źródło: fot. Anna Cymer   22

Il. 7. Mateotti Hof, Wiedeń, źródło: fot. Anna Cymer    23

Il. 8. Osiedle WSM na Rakowcu w Warszawie, widok współczesny, źródło:  fot. Anna Cymer   23

Il. 9. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, projekt rozbudowy Osiedla na Żoliborzu, 1931,  
źródło: domena publiczna, polona.pl   24

Il. 10. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, osiedle na Żoliborzu, fragment kolonii IV-b,  
ul. Krasińskiego 18, źródło:  domena publiczna, polona.pl   24

Il. 11. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, osiedle na Żoliborzu, kolonia V, VII, VIII,  
ul. Suzina, źródło: domena publiczna, polona.pl   25

Il. 12. Plakat Towarzystwo Osiedli Robotniczych T.O.R. sprzedaje domy robotnikom, 1938, proj.  Wanda 
Eichler-Kuleszyna, źródło: domena publiczna,polona.pl   25

Il. 13 projekt konkursowy osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, I nagroda, arch. S. Monasterski,  
R. ostoja-Chodkowski, 1928, źródło: „Architektura i Budownictwo” 1928, nr 4   49

Il. 14 projekt konkursowy osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, II nagroda,  
arch. M. Słońska, J. Łukasik, 1928, źródło: „Architektura i Budownictwo” 1928, nr 4   49

Il. 15 projekt konkursowy osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, III nagroda,  
arch. W. Szereszewski, J. Berliner, 1928, źródło: „Architektura i Budownictwo” 1928, nr 4   50

Il. 16. wystawa Mieszkanie Najmniejsze, w tle plansza z rzutem mieszkania, Warszawa, 1930,  
źródło NAC on-line   50

Il. 17. widok na teren przyszłego osiedla, 1928   51

Il. 18. osiedle Montwiłła-Mireckiego, rzut sytuacyjny, arch. J.  Łukasik, M. Słońska, J. Berliner,  
W. Szereszewski, 1928, źródło APŁ   51

Il. 19. rzut mieszkania dwupokojowego, Die Wohnung für das Existenzminimum 1929, katalog wystawy   52

Il. 20. rzut mieszkania jednopokojowego, Die Wohnung für das Existenzminimum 1929, katalog wystawy   52

Il. 21. osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, widok z lotu ptaka, 1942   53

Il. 22. osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, zielony dziedziniec międzyblokowy,  
lata 30. XX wieku, źródło APŁ   53

Il. 23. ogródki działkowe przy osiedlu, widok od strony al. Unii, lata 30. XX wieku, źródło APŁ   54

Il. 24. budowa osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, Łódź, 1928, źródło APŁ   54

Il. 25 projekt bloku typu J, 1928, źródło APŁ   55
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Il. 26. projekt elewacji bloku galeriowego, arch. J. Łukasik, M. Słońska, J. Berliner, W. Szereszewski, 1928, 
źródło APŁ   55

Il. 27. Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, blok galeriowy, lata 30. XX wieku, źródło APŁ   68

Il. 28. Wystawa    68

Il. 29. Wnętrze z wystawy Jak Mieszkać w Krakowie z roku 1930, ukazujące najnowszą modę odnośnie 
form mebli. Na meblu pojawia się jeszcze mocno zgeometryzowany ornament roślinny i stosuje 
się kontrast kolorystyczny (nogi – korpus), cechy meblarstwa lat 20tych. Jednocześnie formy mebli 
nie mają w sobie już odwołań do stylów tradycyjnych, źródło: [online] https://audiovis.nac.gov.pl/
obraz/73056/49ae6975ca11cdd857175af0577b16a9/ [dostęp 15.10.2022]   69

Il. 30.  Reklama mebli z fabryki Leona Salomonowicza z 1926 roku  - identyczne ogłoszenia  
pojawiały się już w 1924 roku    69

Il.  31, 32. Wnętrza z wystawy „Bauen und Wohnen” z 1929 roku w Berlinie, źródło: Dekorative Kunst  - 
illustrierte Zeitschrift für angewandte Kunst, Monachium 1929, wyd. Bruckmann R. 32, nr 1   70

Il. 33. Meble zdecydowanie „nowoczesne” – reklama firmy Konrada Jarnuszkiewicza z roku 1932,  
źródło: „Dom.Osiedle.Mieszkanie” 1932   70

Il. 34. Meble nowoczesne na reklamie firmy Nasielskiego   70

Il. 35. Przed kilku laty zakończył się na Osiedlu proces wymiany starych, drewnianych drzwi na nowe, 
blaszane. Przypadkowo zachowany egzemplarz oryginalnych drzwi znajduje się obecnie w złym stanie. 
Widoczna rozklejona sklejka w płycinach. Ramiaki  mają prostokątny przekrój, bez sfazowań i profilowań, 
źródło: fot. Wojciech Smakowski   71

Il. 36. Spiżarka to niewielkie pomieszczenie z okienkiem, przypominające bardziej szafę ścienną,  
dostępne z kuchni, źródło:  fot. Ewelina Zbawińska    71

Il.  37. Kafel z pieca z domu z 1931 roku, sąsiadującego z Osiedlem, z sygnaturą „JKA 13” - fabryki Jana 
Krauzego z Andrespola oraz kafel gzymsowy z tego samego pieca, identyczny jak na zdjęciu ukazującym 
(najprawdopodobniej) mieszkanie p. Gralińskich przy ul. Perla 9, źródło: fot. Anna Ozaist-Przybyła    72

Il.  38. Fragment katalogu fabryki Jana Krausego, zwieńczenie numer 5 występuje na osiedlowych piecach 
znanych z innych zdjęć, ze zwieńczenia numer 6 pochodzi narożnik z il. 3a oraz prawdopodobnie występuje 
ono na piecu z il. 11[online] https://www.zdunskieopowiesci.pl/fabryka-kafli-jana-krauze-z-andrespola/) 
[dostęp 04.12.2022]   72

Il. 39. Drzwiczki oryginalnego pieca kaflowego, stanowiącego podstawę pierwotnego systemu grzewczego 
mieszkań Osiedla, zdjęcie z mieszkania p. Krystyny Trojanowskiej, źródło:  fot. Tadeusz Krzemiński   73

Il. 40. Fotografia ze zbiorów p. Andrzeja Mikuły. Grającym: Bronisławowi i Zbigniewowi Mikułom przygląda 
się, siedząca na dębowym krześle, niejednokrotnie spotykanym w łódzkich wnętrzach, Halinka Mikułówna, 
zdjęcie wykonane na werandzie bloku – galeriowca. Po lewej widoczne metalowe ramy przeszkleń werandy, 
z uchylnym lufcikami, w tle skrzydło drzwiowe z przeszkleniem przesłoniętym zapewne papierem o 
geometrycznym wzorze i o charakterystycznej „osiedlowej” klamce. Na tej werandzie wykonano całą serię 
zdjęć szachowych rozgrywek, źródło: fot. ze zbiorów Andrzeja Mikuły   73

Il. 41. Krzesło identyczne z widocznym na il. 40, pochodzące z mieszkania brata Włodzimierza Gralińskiego, 
z ulicy Kopernika, zakupione prawdopodobnie z okazji ślubu w 1924 roku. Identyczne krzesła autor spotkał w 
kilku innych łódzkich i podłódzkich mieszkaniach.   74

Il.  42. Fotografia niedatowana, ze zbiorów p. Zofii Marciniak. Spotkanie towarzyskie w domu pp. Baszkirow, 
z ul. Srebrzyńskiej 75, w tle widoczne dwa żelazne łóżka (białe i ciemne), pomiędzy nimi, pod oknem – 
prawdopodobnie gramofon (wystaje charakterystyczna, niewielka tuba). Okno przesłonięte lekką, marszczoną 
firanką z falbankami, na ścianach kalendarz i obrazek w ramce, ściany prawdopodobnie malowane w 
geometryczny wzór (patronowy?).   74

Il. 43. Fotografia z 1936 roku, towarzyskie spotkanie w mieszkaniu p. Majewskich. Wnętrze jest tutaj tylko 
tłem dla grupy koleżanek. Ściana dekorowana malaturą patronową, o motywie  kwiatów porządkowanych 

„schodkowym” wzorem geometrycznym. Po lewej widoczny jest „nowoczesny” stolik, a na nim radio oraz na 
półce wazonik z kwiatami. Drugi wazon (słoik?) stoi na radiu. Pod wazonikiem i radiem widoczne szydełkowe 
serwetki. Jedna z pań siedzi na krześle z drewnianymi podłokietnikami Dwa krzesła mają lekko zaokrąglone, 
górne ramiaki ale sposób połączenia widocznej, prostopadłościennej nogi – lekko wysuniętej poza płaszczyzny 
oskrzyni siedziska jest identyczny jak w przypadku stolika – zapewne są to wszystko meble z jednego 
kompletu, źródło: D. Fornalska, Osiedle Montwiłła – Mireckiego, s. 42   75

Il. 44. Zdjęcie odkrytej dekoracji ściany domu z 1931 roku, źródło: fot. Anna Ozaist-Przybyła   75

Il. 45. Wnętrze mieszkania pp. Mościckich, lata 30te, widoczna córka właścicieli, prawdopodobnie w swoim 
pokoju, obok „stylowe” krzesło z podłokietnikami i „nowoczesny” tapczan z półką, na której stoi figurka i 
wazon z kwiatami, na przykrytym białą serwetką obiekcie na pierwszym planie leży dekorowane snycerką 
„góralskie” pudełko, na ścianach widoczne zdjęcia w ramkach i kilim, ściany malowane (?) w dużych 
rozmiarów wzór kwiatowy, źródło: fot. ze zbiorów p. Grażyny Mościckiej, dzięki uprzejmości p. Doroty 
Fornalskiej   76

Il. 46. wnętrze mieszkania pp. Odolanowskich, zdjęcie podpisane: „Łódź, nasze mieszkanie, grudzień 1937”, ze 
zbioru zdjęć z Osiedla w albumie Mirosława Gralińskiego, podpisanych tą samą, dziecięcą ręką. Widoczni od 
lewej: Mieczysława Gralińska, Jadwiga Odolak, Włodzimierz Graliński, Maria Odolak. Na pierwszym planie 
widoczne krzesło z elementami giętymi, dalej owalny stół, przykryty jasną, ozdobną serwetą, w tle „stylowy” 
kredens, na którym stoją kryształy i dekoracyjne naczynia na szydełkowej serwecie, na ścianach, malowanych 
w abstrakcyjne, geometryczne wzory, widoczne obrazki w ramkach, źródło: fot. ze zbiorów autora   76

Il.  47.  Przyjęcie dla dzieci, zdjęcie opisane dziecięca ręką „Łódź, 15 paźdzernika 1935”, prawdopodobnie 
wykonane  w mieszkaniu pp. Gralińskich, w sypialni (być może obiekt na pierwszym planie to łóżko z dość 
wysokim wezgłowiem).  Widoczne krzesła o falistych ramiakach i szczeblinach, stół być może rozstawiony jest 
tu okazjonalnie, w rogu piec mający formę kafli i wymiary piecy osiedlowych, ale zwieńczony nietypowym 
gzymsem ornamentowym z oferty firmy Jana Krauze (która mogła być producentem kafli do osiedlowych 
piecy). Na ścianie kilim i rysunki (bądź zdjęcia) za szkłem, w ramkach z passe partout, źródło: fot. ze zbiorów 
autora   77

Il. 48. Fotografia z roku 1932, p. Janina Słomczewska zapewne w dniu imienin, stół o zaokrąglonych narożach 
przykrywa ciężka, tkana serweta o wzorze bliskowschodnim, oraz haftowana serwetka, na której stoja cztery 
wazony i metalowa miseczka z figurką słonika, na kanapie widoczne różnorodnie dekorowane poduszki, na 
przodzie, w prawym dolnym rogu gięte krzesło.  W malaturze na ścianie występują podobne elementy jak na il. 
36, 37, 39, utworzone z nieregularnych, poprzecznych pasków,  tu jako – ukośnie „schodki”. źródło:  fot. dzięki 
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