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Wstêp 
Urbanistyka Warszawy kształ-

towała się w specyficznych warun-
kach. Początkowo średniowieczny 
układ miasta nie odbiegał od po-
wszechnie przyjętych wzorców. 
Obwiedziona podwójnym murem 
mieszczańska Warszawa, otoczona 
drewnianą zabudową przedmieść, 
stanowiła centrum życia społeczno-
-gospodarczego. W następnych wie-
kach, XVII i XVIII, sytuacja ta uległa 
zmianie. Zmniejszyła się również 
rola i wpływ mieszczan na decyzje 
dotyczące rozwoju i kształtowania 
wizerunku miasta. Stara Warszawa, 
zawarta w średniowiecznych murach 
utraciła swoje znaczenie i prestiż. 
Przeniesienie do Warszawy siedziby 
królewskiej stworzyło nową jakościo-
wo sytuację – dominację czynnika 
politycznego w urbanistyce miasta. 
Obok siedziby królewskiej zaczęły 
powstawać okazałe rezydencje szla-
checkie i magnackie, kościoły i klasz-
tory (Dziewulski 1939). W granicach 
średniowiecznej Warszawy nie było 
wolnych terenów, budowano więc 
na przedmieściach. Preferowanym 
miejscem dla zabudowy była wy-
soka skarpa wiślana, na południe 
od Starej Warszawy. Wzdłuż traktu 
biegnącego koroną skarpy powstały 
wspaniałe założenia pałacowo-ogro-
dowe. W ten sposób ukształtowała 
się najpiękniejsza ulica Warszawy 
– Krakowskie Przedmieście. Urodę 
swą zawdzięcza atrakcyjnym za-
mknięciom podłużnych i poprzecz-
nych osi widokowych, łagodnej 

krzywiźnie oraz pięknej architekturze 
„ścian”, rzeźbie pomnikowej i ele-
mentom zieleni. Wkrótce stała się 
miejscem prestiżowym i ośrodkiem 
życia społeczno-kulturalnego stolicy. 
„Rozluźniona” urbanistyka Krakow-
skiego Przedmieścia jest przykładem 
zabudowy podmiejskiej i kontrastuje 
ze zwartą zabudową Starego Miasta. 
W XIX wieku forty opasujące miasto 
podwójnym pierścieniem były ba-
rierą dla naturalnego rozwoju strefy 
podmiejskiej. Zwiększona liczba 
mieszkańców Warszawy i szybko 
rozwijający się przemysł wymuszał 
zagęszczenie zabudowy wewnątrz 
fortyfikacji. Skutkiem tego był urba-
nistyczny chaos i brak proporcji 
strefy miejskiej i podmiejskiej. Po 
odzyskaniu niepodległości podjęto 
próby naprawy układu miasta i po-
prawy jego wizerunku. Krótki czas 
względnej stabilizacji politycznej 
okresu międzywojennego przyniósł 
wiele ciekawych rozwiązań urba-
nistycznych w strefie podmiejskiej 
Warszawy (Szwankowski 1970). 
Okres ten wyznacza ramy czasowe 
niniejszego artykułu.

Idea miasta-ogrodu
Wiek XIX przyniósł dynamiczne 

przemiany społeczne i gospodarcze. 
Szybka industrializacja, wzrost demo-
graficzny, masowa migracja ludności 
wiejskiej do miast, spowodowała 
patologie w ich rozwoju: przelud-
nienie, bezdomność, upadek higieny, 
zagrożenie epidemiami. W aspekcie 
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przestrzennym powodowało to pier-
ścieniową rozbudowę strefy podmiej-
skiej wielkich miast pełną slumsów, 
stwarzającą trudności komunikacyj-
ne, pogarszającą warunki sanitarne 
jak również estetykę. Przestrzeń miej-
ska stawała się coraz bardziej zde-
humanizowana. Wobec tej sytuacji 
pojawiły się pomysły rozwiązania 
istniejących problemów socjalnych. 
Jednym z nich była koncepcja miasta 
ogrodu opracowana przez Ebenzera 
Howarda (Krogulec 2002). W jego 
koncepcji przestrzeń miejska stano-
wić miała zespół współśrodkowych 
kręgów dzielących przestrzeń według 
kryteriów funkcjonalnych. Centrum 
stanowił kolisty park otoczony gma-
chami komunalnymi i użyteczności 
publicznej. Dalej pierścień zieleni 
a za nim krąg zabudowy mieszkanio-
wej przecięty kolistymi alejami. Aleja 
biegnąca przez środek kręgu była 
najszersza. Tutaj zlokalizowane były 
kościoły, szkoły, tereny sportowe, bo-
iska i place zabaw. Krąg zewnętrzny 
miał charakter rolniczy. Zieleń miała 
być w urbanistyce miejskiej ele-
mentem dominującym. Idea miasta-

-ogrodu, choć nie była realizowa-
na według pierwotnej koncepcji, 
w późniejszym okresie w środowisku 
architektów zyskała sobie niezwykłą 
popularność, także na ziemiach 
polskich.

Warszawskie 
realizacje idei 
Howarda

Warszawa końca XIX wieku 
stanowiła kliniczny przykład wszyst-
kich bolączek miast europejskich 
tego okresu, o których była mowa 
wcześniej, spotęgowanych jeszcze 
przez sytuację polityczną. Celowa 
degradacja dawnej stolicy państwa, 
przez władze zaborcze, nadanie jej 
statusu twierdzy z konsekwencjami 
w postaci podwójnej linii fortów 
i zakazem zabudowy w ich po-
bliżu, spowodowało iż Warszawa 
przez całe stulecie nie wyszła poza 
granice osiemnastowiecznych oko-
pów Lubomirskiego. Konsekwencją 
tego było ogromne przeludnienie 
śródmieścia. Równocześnie brak 

przepisów budowlanych przyczyniał 
się do jeszcze większego przestrzen-
nego bezładu. Jednak świadomość 
narodowa, zwłaszcza w kręgach 
światłej arystokracji i inteligencji, 
i poczucie zniewolenia politycznego 
spowodowały powstanie licznych 
organizacji społecznych dla rozwią-
zania problemów zaniedbywanych 
przez władze. Środowisko architek-
tów było bardzo aktywne w ramach 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości. Opracowano zasady 
ochrony i konserwacji zabytków 
dawnej architektury. Problematyką 
urbanistyczną zajmował się społecz-
ny ruch Odbudowy Wsi i Miasteczka, 
działający na rzecz ochrony ojczyste-
go krajobrazu (Leśniakowska 1996). 
Również z inicjatywy społecznej 
organizowano wystawy i konkursy 
planistyczne. W 1912 roku powstał, 
w ramach konkursu, pierwszy pro-
jekt miasta-ogrodu w Ząbkach pod 
Warszawą. Projektantem był młody 
wówczas architekt – Tadeusz Toł-
wiński – późniejszy wybitny polski 
urbanista, założyciel TUP. Projekt 
luźno nawiązywał do koncepcji Ho-
warda. Teren osiedla otaczały lasy 
rządowe. Osnowę układu stanowiła 
droga łącząca Ząbki z Warszawą. 
Teren osiedla poprzecinany był 
siecią ulic obsadzonych drzewami, 

Plan miasta ogrodu Ząbki

Plan of the garden-city in Ząbki

Plan rozwoju strefy podmiejskiej wzdłuż 
szlaków kolejowych

Plan of suburbian zone development al ong 
railway tracks
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dzielących go na podobnej wielko-
ści działki zabudowane szeregowo. 
Centrum założenia stanowił rynek 
Przecinająca go aleja, prostopadła 
do drogi kolejowej, była elementem 
kompozycyjnie i funkcjonalnie spaja-
jącym część północną i południową 
osiedla.

W 1915 roku ukazała się praca 
Alfreda Lauterbacha pt. „Potrzeby 
estetyczne Warszawy” wskazująca 
przyszłe potrzeby (wolnego w do-
myśle) miasta. Niezbędne, według 
autora było znaczne powiększenie 

terenu i racjonalne wykorzystanie go 
z uwzględnieniem warunków natu-
ralnych. W podziale funkcjonalnym 
miasta wydzielono dzielnicę handlo-
wą (city), mieszkalną i fabryczną. Za-
budowa mieszkaniowa powinna być 
zróżnicowana: blokowa, zespołowa 
w śródmieściu, ogrodowa i prywatna 
na przedmieściach. Opracowane 
wcześniej teoretyczne wizje rozbu-
dowy Warszawy mogły być w pełni 
realizowane po 1916 roku, kiedy to 
dekretem urzędującego generała-gu-
bernatora Beselera obszar Warszawy 

powiększono z 3271 ha do 8210 ha 
(Różański 1968). Przyłączone tereny 
wymagały uporządkowania i włącze-
nia w tkankę miasta. Wstępny projekt 
rozwoju przestrzennego Wielkiej 
Warszawy opracowało Warszawskie 
Koło Architektów. Po odzyskaniu 
niepodległości już w 1919 roku 
uchwalono przepisy budowlane 
oraz zakaz budowy niezgodnej 
z planem rozwoju przestrzenne-
go(Różański 1968). Opracowany 
w Dziale Regulacji Magistratu plan 
ogólny zakładał stworzenie pasa zie-
leni wokół miasta o szerokości 3 km 
jako rezerwy budowlanej w celu 
uniknięcia powstania chaotycznej 
zabudowy podmiejskiej. Projekt ten 
wraz z proponowanymi klinami na-
powietrzającymi miasto noszą ślad 
inspiracji koncepcją miasta-ogrodu, 
tak popularnej w środowisku archi-
tektów warszawskich. Planowano 
stworzenie sieci osiedli podmiejskich 
wzdłuż szlaków kolejowych – pasy 
osiedlowe. Autorem rozplanowania 
osady Włochy i Pruszków był Franci-
szek Krzywda-Polkowski. Inny wybit-
ny architekt Oskar Sosnowski zapro-
jektował miasto-ogród Czerniaków 
wokół istniejącego fortu, uwzględnia-
jąc lokalne walory krajobrazowe oraz 
miasto nauki w Młocinach, w bliskim 
sąsiedztwie zabytkowego pałacu 
Brühla. Również dla Młocin powstał 
projekt letniska, którego autorem był 
Tadeusz Nowakowski. W zachodniej 
części Warszawy planowano budo-
wę miasta-ogrodu Jelonki, a na Boer-
nerowie pierwszego osiedla domów 
wolnostojących1.

Plan miasta ogrodu Czerniaków

Plan of the garden-city in Czerniaków

Plan letniska Młociny

Plan of the summer resort in Młociny
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Ówczesne projekty i realiza-
cje nowych osiedli w większości 
dotyczyły byłych miejscowości 
podmiejskich, gdyż tam łatwiej było 
rozwiązać problem własności grun-
tu. Poza tym działki były tańsze niż 
w centrum miasta. Nowe osiedla 
stanowiły element polityki urbani-
stycznej Magistratu i zarazem poli-
tyki socjalnej państwa popierającej 
budowę tanich mieszkań i domów. 
Służyła temu działalność Polskiego 
Towarzystwa Reformy Mieszkanio-
wej i Banku Gospodarstwa Krajo-
wego. Organizowane przez nich 
wystawy budowlano-mieszkaniowe 
to m. in. gotowe osiedle domów 
wolnostojących, bliźniaczych i sze-
regowych (Koło), przeznaczone po 
zakończeniu ekspozycji do sprzeda-
ży na dogodnych warunkach kredyto-
wych. Celem tych wystaw miała być 
popularyzacja racjonalnej zabudowy 
przedmieść. W sytuacji ówczesnego 
chaosu i urbanistycznej szpetoty 
ważny był impuls do podnoszenia 
poziomu technicznego, kulturalnego 
i estetycznego nowych osiedli pod-
miejskich a w osiedlach tych-domów 
i mieszkań2. Domy te budowano 
z materiałów ogniotrwałych i we-
dług nowoczesnych technologii, co 
przyczyniało się do ochrony lasów, 
których znaczenie już wtedy zaczęto 
dostrzegać. Oprócz dobrego połą-
czenia ze śródmieściem nowe osiedla 
wyposażone były w usługi i tereny 
rekreacyjno-sportowe. Budowa osie-
dli na Kole, obok wcześniejszego 
w Babicach (1933) i na Bielanach 
(wystawa Tani Dom Własny, 1932) 

wspierana była propagandowo i or-
ganizacyjnie przez państwo. Również 
władze Warszawy wiele zrobiły dla 
uzdrowienia sytuacji mieszkaniowej 
i urbanistycznej miasta. Jednak na ca-
łościową reformę zabrakło czasu. Na 
planie Warszawy z lat 30. XX wieku 
widoczne są uporządkowane osiedla 
oddalone od centrum, na Żoliborzu, 
Kole, Ochocie, Mokotowie, stano-
wiące wyspy wśród w większości 
nieuporządkowanych terenów mia-
sta. W ich rozplanowaniu widoczna 
jest inspiracja ideą miasta-ogrodu 
Howarda. Dalsze prace przerwał 
wybuch wojny w 1939 roku.

Anna Różańska

Katedra Architektury Krajobrazu, SGGW
Departament of Landscape Architecture
Warsaw Agricultural Univercity

Teresa Krogulec

Muzeum Historyczne m. st. Warszawy 
Warsaw Historical Museum

Przypisy
1 Plan zachodniej części Warszawy z pro-
jektowaną zabudową Jelonek znajduje się 
w zbiorach MHW.

2 Bober T. (red), 1935, Wystawa budowlano-
-mieszkaniowa BGK V-VIII 1935, katalog, 
s. 9.
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