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WYSTAWA OSADNICTWO I URBANISTYKA NA L SKU

(SIEDLUNG UND STADTPLANUNG IN SCHLESIEN) W 1926 ROKU:

MI DZY PROPAGAND  O „GERMA SKIEJ LUDNO CI

AUTOCHTONICZNEJ” A DYSKUSJ  O PROBLEMACH

MIESZKANIOWYCH REGIONU

Wraz z zako czeniem I wojny wiatowej dla l ska, tak jak dla ca ych Niemiec
rozpocz  si  nowy etap w historii. Upadek cesarstwa, przej cie w adzy przez SPD
i powo anie do ycia nowego pa stwa, jak równie  postanowienia traktatu wersal-
skiego zmieniaj ce radykalnie kszta t granic ówczesnych Niemiec i stawiaj cych
republik  w jak e niekorzystnym wietle, obsadzaj c j  w roli pariasa ówczesnej
Europy, stworzy y kraj, który „by  wynikiem skomplikowanego i bolesnego kom-
promisu, bardziej produktem ko cowym kl sk i wzajemnych koncesji ni  pro-
mienn  wizj  nowego pocz tku”1. Jak zauwa a Detlev J. K. Peukert, to nowe pa -
stwo, swoistego rodzaju „republika ski eksperyment”, przez ca y okres istnienia
sta o zawsze w obliczu wielu problemów, które schematycznie mo na umie ci  na
dwóch p aszczyznach. Jedn  z nich jest nieustanne d wiganie brzemienia przegra-
nej wojny i zmaganie si  z historycznymi obci eniami wynikaj cymi z faktu „bycia
prawnym nast pc  zbankrutowanego cesarstwa wilhelmi skiego”2. Drug  p aszczy-
zn  stanowi permanentne pokonywanie trudno ci politycznych, ekonomicznych czy
spo ecznych.

W szczególnie wyra ny sposób, niemal e jak w przys owiowej soczewce,
wszystkie wspomniane problemy odbija y si  w takim regionie, jak l sk, który
w jak e bezpo redni sposób odczu  na sobie zmiany geopolityczne pocz tku lat 20.
XX w. Ich dobitnym efektem by  podzia , w wyniku plebiscytu i powsta  zbroj-
nych prowincji w 1922 r. na cz  polsk  i niemieck . Fakt ten poci gn  za sob
nie tylko zmiany administracyjne, ale tak e demograficzne, gospodarcze, czy na-
wet kulturowe, pog biaj c istniej cy od czasów wojny, ju  i tak powa ny kryzys
ró nych obszarów ycia regionu. Wynikiem tych niekorzystnych dla l ska zja-
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wisk by o pojawienie si  w ród mieszka ców powszechnej „frustracji”, izolacji
mentalnej, obsesyjnego poszukiwania winnych, czy wreszcie poczucia krzywdy,
efektywnie podtrzymywanego przez ró norodne dzia ania w adz pa stwowych3.
„Duchowe rozgoryczenie” skutecznie by o pog biane przez trudno ci dnia codzien-
nego, w których szerokim wachlarzu na plan pierwszy wysuwa y si  k opoty mie-
szkaniowe. Nie mo e wi c dziwi  fakt, i  tak sfrustrowane spo ecze stwo by o
szczególnie podatne na p yn ce z ró nych stron impulsy. Mowa tu zarówno o dzia-
alno ci w adz pa stwowych czy lokalnych, jak równie  partii politycznych i orga-

nizacji spo ecznych rozmaitych proweniencji, wykorzystuj cych powy sz  sytua-
cj  do swoich celów.

Szczególnie intensywnie mieszka cy l ska poddawani byli dzia aniu wielora-
kich akcji propagandowych, których my l  przewodni  by a „konieczno  obrony
kultury niemieckiej przed naporem polskim i czeskim na ziemie l skie”4. Dzia-
alno  ta przejawia a si  mi dzy innymi w organizacji ró norodnych imprez kul-

turalnych, sesji i konferencji naukowych czy wreszcie licznych wystaw. Jedn
z pierwszych po zako czeniu wojny, tak mocno i wyra nie nasyconych pierwiast-
kiem ideologiczno-propagandowym, by a wystawa „Praca i kultura na Górnym l -
sku” (Arbeit und Kultur in Oberschlesien), zaprezentowana publiczno ci jesieni
1919 r. we Wroc awiu. Mia a ona przedstawia  niemieckie racje do regionu gór-
no l skiego, jego znaczenie dla ca ej prowincji, jak i dla pa stwa, stanowi c wst p
do akcji plebiscytowej5.

Jedn  z organizacji zaanga owanych w przygotowanie ekspozycji by  l ski
Zwi zek Ochrony Stron Ojczystych (Schlesischer Bund für Heimatschutz). Orga-
nizacja, powsta a w 1910 r., stanowi ca integraln  cz  ogólnoniemieckiego ru-
chu uj tego w dzia alno  Niemieckiego Zwi zku Ochrony Stron Ojczystych (Deut-
scher Bund Heimatschutz), korzeniami si gaj cego do idei krytyki cywilizacji
prze omu XIX i XX w., po I wojnie wiatowej stan a przed konieczno ci  rozsze-
rzenia swojego programu o nowe kierunki, wymuszone zmianami geopolityczny-
mi Niemiec6. Sytuacja ta znalaz a swoje odzwierciedlenie w wielu pismach pro-
gramowych organizacji l skiej: „Zwi zek Ochrony Stron Ojczystych musi
ogniskowa  wszelkie l skie dzia ania kulturalne. Nowe granice po o y y w poli-
tyce wschodniej [pa stwa] szczególny nacisk na l sk, który s siaduje bezpo red-
nio z kultur  s owia sk  reprezentowan  przez republik  polsk  i czechos owack .
Nie po raz ostatni Zwi zek sprawuje wi c opiek  nad kulturalnym po czeniem
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3 T. Kula k, Propaganda antypolska dolno l skich w adz prowincjonalnych w latach 1922–1933,
Wroc aw 1981, s. 14–65.

4 K. F iedo r, Antypolskie organizacje w Niemczech 1918–1933, Wroc aw 1973, s. 239.
5 J. Nowos ie l sk a-Sobe l, Wystawa „Praca i kultura na Górnym l sku” (Arbeit und Kultur

in Oberschlesien) a l ski Zwi zek Ochrony Stron Ojczystych we Wroc awiu w 1919 r., „Studia l -
skie” 65 (2006), s. 97–109.

6 J. Reu leck e, Die Mobilisierung der »Kräfte und Kapitale«: der Wandel der Lebensverhltnis-
se im Gefolge von Industrialisierung und Verstdterung, w: Geschichte des Wohnens 1800–1918, red.
J. Reulecke, Bd. 3, Stuttgart 1997, s. 91.
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podzielonej niemieckiej wspólnoty narodowej na Wschodzie”7. W podobnym to-
nie utrzymana by a tak e odezwa zwi zkowa z 1919 r.: „Od upadku Niemiec min
rok. Trosk  ka dego Niemca jest wi c teraz to aby z ca ych si  pracowa  nad odbu-
dow . […] l sk stoi w decyduj cym dla swojej przysz o ci momencie. Le ymy
na wschodniej granicy pa stwa. Jeste my portem prze adunkowym dla niemiec-
kiej i s owia skiej kultury. […] Nasza przysz o  uzale niona jest od tego, czy utrzy-
mamy nasz  to samo  narodow . […] Niemiecki duch yje i b dzie tworzy  swoj
przysz o ”8. Jak pokaza  czas, s owa te zosta y przez cz onków organizacji bar-
dzo szybko przekute w czyn.

Doskona ym przyk adem ró norakich dzia a  podejmowanych na tym polu przez
l ski Heimatschutz jest kolejna wystawa firmowana przez Zwi zek w czasach

Republiki Weimarskiej. Mowa tu o ekspozycji zatytu owanej „Osadnictwo i urba-
nistyka na l sku”9, któr  zaprezentowano w miesi cach sierpie –pa dziernik
1926 r. w salach hali wystawienniczej (Budynek Czterech Kopu  Hansa Poelziga)
we wroc awskim Parku Szczytnickim10. Wystawa zosta a wpisana w cykl letnich
przedsi wzi  kulturalnych 1926 r., w ród których wymieni  tak e nale y ekspo-
zycj  „Sztuka i rzemios o artystyczne z Austrii i l ska” (Kunst- und Kunstgewer-
be aus Österreich und Schlesien) oraz „ l skie malarstwo i plastyka redniowie-
cza” (Schlesiche Malerei und Plastik des Mittelalters)11. Wszystkie te ekspozycje
stanowi y cz  wa nego i bardzo presti owego dla Wroc awia i Dolnego l ska
wydarzenia, które mia o miejsce w mie cie w 1926 r. (20–25 wrze nia). Mowa tu
o „Dniu Opieki nad Zabytkami i Ochrony Stron Ojczystych” (Tag für Denkmal-
pflege und Heimatschutz)12. Tego rodzaju impreza, odbywaj ca si  periodycznie
w ró nych prowincjach Niemiec, stanowi a dla regionu bardzo powa ne wyró nie-
nie. Tak te  by o w przypadku l ska i jego stolicy. Szczególna rola w zestawie
towarzysz cym wspomnianym uroczysto ciom przypad a jednak e ekspozycji
„Osadnictwo i urbanistyka na l sku”. Dziennikarz „Ostdeutsche Bauzeitung” za-
uwa y  na amach periodyku, i  powinna ona by  traktowana jako komentarz do
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7 Bericht der Geschäftsstelle über die Tätigkeit vom 1. August 1919 bis 1. Februar 1920, APWr,
Wydzia  Samorz dowy Prowincji l skiej (dalej: WSP ), sygn. 1183, poz. 43.

8 Ibidem, poz. 52.
9 J. Ilkosz zaproponowa  t umaczenie tytu u tej wystawy: „Osiedla i urbanistyka na l sku”. Bior c

pod uwag  wymow  oraz charakter ekspozycji, jest to t umaczenie nieprecyzyjne, st d propozycja
nowego przek adu tytu u, por. J. I[ l k o s z ], Richard Konwiarz, w: Encyklopedia Wroc awia, red.
J. Harasimowicz, wyd. 3, Wroc aw 2006, s. 400.

10 Przewodnik po wystawie: Ausstellung Siedlung und Stadtplanung in Schlesien, August bis Okto-
ber 1926, Breslau Ausstellungshalle Scheitnig, Veranst. V. Schlesischen Bund für Heimatschutz.

11 „Ostdeutsche Bauzeitung” 29 VII 1926 r., nr 31, s. 275 oraz F. Landsbe rge r, Unsere Aus-
stellungen, „Schlesische Monatshefte” (dalej: SchM), nr 7/8, 1926, s. 365. Na temat wystaw zob. ka-
talogi i przewodniki: Sommer-Ausstellung Kunst und Kunstgewerbe aus Österreich und Schlesien, Juli
bis Oktober, Breslau 1926 oraz Schlesische Malerei und Plastik des Mittelalters. Kritischer Katalog
der Ausstellung in Breslau 1926, Leipzig 1929.

12 „Mitteilungen des Schlesischen Bundes für Heimatschutz” 1926, H. 1, Januar/Februar, s. 25.
Wi cej na temat wspomnianego wydarzenia zob. Tag für Denkmalpflege und Heimatschutz, Breslau
1926; Tagungsbericht nebst Beiträgen zur Heimat- und Kunstgeschichte Breslaus und des schlesischen
Landes, Berlin 1927.
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jednego z g ównych odczytów, który zosta  wyg oszony podczas „Dnia Opieki nad
Zabytkami i Ochrony Stron Ojczystych”13. Mowa tu o referacie profesora Kloep-
pela z Gda ska oraz o ywionej dyskusji mu towarzysz cej, w której wzi  udzia ,
jako g ówny mówca, Fritz Behrendt, ówczesny dyrektor Biura Rozbudowy Wro-
c awia (Bauamt Stadterweiterung), które w formie drukowanej znalaz y si  w ofi-
cjalnym sprawozdaniu z wroc awskiego „Dnia Opieki…”14

Zaznaczy  nale y, i  w odró nieniu od wystawy z 1919 r. l ski Zwi zek Ochro-
ny Stron Ojczystych by  g ównym pomys odawc  i organizatorem ca ego przed-
si wzi cia. Do pracy nad ekspozycj  zaanga owano równie  przedstawicieli w adz
Wroc awia oraz rodowiska uniwersyteckiego. W kierownictwie wystawy znale-
li si  m.in.: Theo Effenberger, Richard Konwiarz, profesorowie uniwersyteccy

Grisebach i Friedrichsen, profesor wroc awskiej Akademii Sztuki i Rzemios a Ar-
tystycznego Adolf Rading oraz architekci zaanga owani w projektowanie osiedli
Fritz Roder i Hermann Wahlich15. Na potrzeby organizacji przedsi wzi cia stwo-
rzono za  specjaln  grup  robocz , w której znale li si  archiwi ci wroc awskiego
archiwum miejskiego i bibliotekarze zwi zani z miejscow  bibliotek  uniwersy-
teck 16. Jak donoszono na amach „Schlesische Monatshefte”, organu prasowego

l skiego Zwi zku Ochrony Stron Ojczystych, inicjatywa znalaz a tak e wsparcie
(niestety nie okre lono jakiego rodzaju): „ l skich miast, spó dzielni i towarzystw
mieszkaniowych, wspólnoty architektów, urz dników budowlanych, Krajowego
Urz du Finansowego (Landesfinanzämter) i dyrekcji Kolei Rzeszy”17.

Idea wystawy zasadzona zosta a przez organizatorów na dwóch g ównych ob-
szarach: historycznym (z wyra nym pierwiastkiem ideologiczno-propagandowym)
oraz wspó czesnym (gdzie po o ono nacisk na przedstawienie sytuacji mieszka-
niowej l ska ze szczególnym uwzgl dnieniem Wroc awia oraz dzia a  podejmo-
wanych na tym obszarze na rzecz wyj cia z kryzysu)18.

Pierwsza cz  wystawy „pokazuj cej w historycznym uj ciu rozwój osadnictwa
naszej [ l skiej] krainy” zaj a sze  z 15 zarezerwowanych na potrzeby ekspozycji
pomieszcze 19. Jak donosi y „Schlesische Monatshefte”, pokazano w niej: „pierwotne
i typowe ukszta towania wsi i miast, dzia alno  osadnicz  i kolonizatorsk  XVIII
wieku i rozwój obrazu miast od redniowiecza do prze omu wieków”20.
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13 „Ostdeutsche Bauzeitung” 29 VII 1926 r., nr 31, s. 275.
14 Tag für Denkmalpflege…, s. 9, 105–184. Fritz Behrendt przed I wojn  wiatow  zwi zany by

jako wspó pracownik z Maxem Bergiem, ówczesnym radc  budowlanym miasta (Stadbaurat). Po
wojnie obj  stanowisko kierownika Wydzia u Osiedli i Mieszka  (Dezernet für Wohnungs- und Sie-
dlungswesen). Nast pnie piastowa  stanowisko dyrektora Biura Rozbudowy Wroc awia, w latach
1929–1934 miejskiego radcy budowlanego. By  jedn  z osób, które swoj  aktywno ci  wpisa y si
w dzia ania na rzecz rozwi zania pal cych problemów mieszkaniowych Wroc awia czasów Republi-
ki Weimarskiej, za: J. I lkosz, Behrendt Fritz, w: Encyklopedia Wroc awia, s. 64.

15 Ausstellung Siedlung…, s. 9; Tag für Denkmalpflege…, s. 42.
16 Ibidem.
17 SchM nr 7/8, 1926, s. 368.
18 Ausstellung Siedlung…, passim.
19 Ibidem, s. 2–5; SchM, nr 7/8, 1926, s. 368.
20 Ibidem.
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Ekspozycj  w pierwszym pomieszczeniu zatytu owano „ l sk w obrazie map
(od XVI do po owy XVIII wieku)” i zaprezentowano tam rozwój kartografii l -
skiej, przedstawiaj c cenne zabytki z tego zakresu znajduj ce si  w miejscowych
bibliotekach21.

Kolejne pomieszczenie (sala g ówna pod kopu ) zarezerwowano na potrzeby
ekspozycji po wi conej historii osadnictwa na l sku, w ramach której pokazano
rejestry maj tków ko cielnych i klasztornych, nadania w asno ci ziemskich, ksi -
gi s downicze i ksi gi miejskie. Cel tej cz ci wystawy wyra nie sformu owano
w przewodniku, pisz c: „Osadnictwo na l sku niemieckich kolonistów i rozprze-
strzenianie si  prawa niemieckiego dowodz  poprzez zasiedlanie pierwotne, rów-
nocze nie prowadzon  chrystianizacj , rozszerzanie i umacnianie si  hierarchii ko-
cielnej oraz wzrost maj tków ko cielnych ich wyra nego wp ywue na rozwój

kultury tak duchowej jak i gospodarczej”22. Zarówno w cytowanym tek cie, jak
i opisie powy szego fragmentu pokazu wida  wyra n  tendencyjno  w podej ciu
do tematu. Takie uj cie problemu w du ej mierze wpisywa o si  w przyj t  przez
w adze prowincji, po podziale w 1922 r., polityk  popierania idei „obszaru wiel-
kiego l ska” (Grossschlesische Bewegung), która bazowa a na przekonaniu o hi-
storycznej misji niemieckiej kultury i narodu niemieckiego na wschodzie Europy23.

W podobnym klimacie utrzymany by  kolejny fragment wystawy, zatytu owa-
ny „Zasiedlanie l ska”, w którym wyodr bniono dwie cz ci: pierwsz  „W cza-
sach przedhistorycznych” oraz drug  „Niemieckie osadnictwo l ska w XIII i XIV
wieku”. Ekspozycja ta pomija a ca kowicie obecno  i rol  ludów s owia skich
w kolonizacji ziemi l skiej (o niej wspomniano jedynie marginalnie, i to raczej
w kontek cie gospodarczo-kulturowo-etnicznego oddzia ywania osadników nie-
mieckich). Zwiedzaj cy móg  odnie  mylne wra enie, i  przed przybyciem
kolonizatorów niemieckich ca y l sk pokryty by  nieprzebytym, dzikim borem,
czekaj cym na ujarzmienie. Ekspozycja stanowi  mia a poprzez pokazanie za-
bytków kartograficznych i efektów bada  miejscowych naukowców kolejny ar-
gument przemawiaj cy za pragerma skim zasiedleniem i pragerma sk  dzia al-
no ci  kulturow .

Pomieszczenia czwarte i pi te zarezerwowano na potrzeby prezentacji historycz-
nego rozwoju Wroc awia i okolic od czasów najdawniejszych po XIX w., ze szcze-
gólnym uwzgl dnieniem czasów pruskich, przede wszystkim panowania Frydery-
ka Wielkiego24. Szczególn  atrakcj  stanowi  mia  pokaz przezroczy przygotowany
przez R. Konwiarza, który na podstawie zbiorów Biblioteki Miejskiej Wroc awia
opracowa  na potrzeby szerszej prezentacji zbiór, co prawda ma ych rozmiarów,
ale poprzez swoj  unikatowo  bardzo cenny, po wi cony ukszta towaniu ogrodów
zamkowych z czasów fryderycja skich25.
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21 Ausstellung Siedlung…, s. 2.
22 Ibidem, s. 2–3.
23 T. Kula k, op. cit., s. 81–87.
24 Ausstellung Siedlung…, s. 4–5.
25 Ibidem, s. 5.
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Wspomniany architekt bezpo rednio zaanga owany by  tak e w opracowanie
kolejnej cz ci ekspozycji, zatytu owanej „Plany miast z czasów kolonizacji l -
ska XIII i XIV wieku”. R. Konwiarz, bior c za podstaw  stare plany miejskie, przy-
gotowa  schematyczne ich ukazanie w uj ciu komparatystycznym, gdzie na kon-
kretnych przyk adach zaprezentowano zwiedzaj cym rozwój przestrzenny struktur
miejskich. Cenne uzupe nienie stanowi y zdj cia lotnicze wroc awskiego Instytu-
tu Kartografii Lotniczej (Aerokartographisches-Institut Breslau) oraz plany miast
z XVIII w.26

Wspomniana ekspozycja zamyka a cz  historyczn  wystawy. W komentarzach
prasowych po wi conych ca emu przedsi wzi ciu zajmowa a ona stosunkowo
niewiele miejsca, czego przyk adem mo e by  chocia by sprawozdanie zamieszczo-
ne na amach „Die freie Meinung”, gdzie komentator odnotowa  jedynie fakt ist-
nienia takowej ekspozycji, bez wi kszego wg biania si  w jej za o enia i proble-
matyk , ko cz c ca o  stwierdzeniem, i  ta cz  wystawy dla laika pozbawionego
fachowego komentarza historyka czy historyka sztuki mo e by  trudna w odbio-
rze27. Wychodz c naprzeciw zapotrzebowaniu spo ecznemu, twórcy wystawy orga-
nizowali w wybrane niedziele dla go ci profesjonalne oprowadzanie po ekspozy-
cji, które, jak donoszono na amach „Volkswacht für Schlesien”, cieszy o si  wielkim
powodzeniem (przewodnikiem zosta  Erich Landsberg)28. Nadmieni  równie  na-
le y, i  w opinii architekta Ernsta Kleemanna, komentatora wspomnianego dzien-
nika „Volkswacht für Schlesien”, cz  historyczna ekspozycji nale a a do bardzo
interesuj cych29.

Wi cej miejsca prezentacji historycznej po wi ci  w swoim tek cie E. Lands-
berg, który w felietonie na amach „Schlesische Monatshefte” nie tylko wymieni
najwa niejsze zabytki kartograficzne na niej prezentowane, ale tak e, co prawda
w zaledwie jednym zdaniu, wskaza  na jej „ducha”. Na ten temat pisa : „Wyniki
bada  nazewnictwa geograficznego, które tak e przedstawiane s  na wystawie,
wykazuj , e znacz ce pozosta o ci pierwotnego osadnictwa germa skiego obec-
ne przed s owia sk  epok  kraju przetrwa y a  do czasów niemieckiej kolonizacji
XIII i XIV w.”30

O wiele wi cej miejsca w prasie po wi cono drugiej cz ci wystawy, a miano-
wicie pal cemu problemowi wspó czesno ci: g bokiemu kryzysowi mieszkanio-
wemu.

Ekspozycja wpisywa a si  doskonale w dyskusj  nad skomplikowan  sytuacj
stolicy l ska w tym wzgl dzie. Co prawda z tego rodzaju problemami borykano
si  w ca ych Niemczech, to jednak Wroc aw by  najbardziej przeludnionym mia-
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26 Ibidem.
27 F. K., Ausstellung Siedlung und Stadtplanung in Schlesien. Ausstellungshalle Scheitning, „Die

freie Meinung” 25 IX 1926, nr 38, s. 8.
28 Ausstellung „Siedlung und Stadtplanung” in Scheitnig, „Volkswacht für Schlesien” nr 193,

20 VIII 1926, s. 6.
29 E. Kleeman n, Stadtplanung und Siedlung in Schlesien!, ibidem, s. 5.
30 E. Landsberg, Zur Ausstellung: Siedlung und Stadtplanung in Schlesien, SchM, nr 9, 1926,

s. 408.
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stem pa stwa (w grodzie nad Odr  w 1924 r. na 1 ha powierzchni ca kowitej mie-
szka o a  166,3 osób, w Berlinie za  tylko 46,1)31. Ró ne by y przyczyny tego sta-
nu: nap yw do miasta ludno ci z utraconych przez Niemcy na rzecz Polski po woj-
nie ziem, gremialny powrót z frontu o nierzy gotowych do za o enia rodziny,
bardzo powa na ciasnota obszarowa Wroc awia powodowana blokad  w adz po-
wiatu ziemskiego broni cych swoich interesów finansowych32. Powa nym proble-
mem by  równie  bardzo niski standard wielu wroc awskich mieszka  zajmowa-
nych g ównie przez mniej zamo nych obywateli miasta. Z e warunki higieniczne
w po czeniu z powa nym zag szczeniem wp ywa y na rozprzestrzenianie si  wielu
gro nych chorób z gru lic  na czele33.

Wspomniana sytuacja wymusi a na w adzach Wroc awia, pomimo g bokiego
kryzysu ekonomicznego, podj cie dzia a  na rzecz rozwi zania problemów mie-
szkaniowych oraz urbanistycznych miasta. mia ym punktem wyj cia mia o by
opracowanie generalnego planu rozwoju i rozbudowy miasta wraz z przedmie ciami
(powsta  w 1924 r.)34, rozszerzenie w 1928 r. granic miasta oraz wprowadzenie
w 1926 r. nowego prawa budowlanego35.

Równolegle z dzia aniami podejmowanymi we Wroc awiu po I wojnie wiato-
wej, tak w sferze teorii, jak i praktyki, na rzecz zwi kszenia substancji mieszka-
niowej miasta i poprawy jej jako ci sz a nieroz cznie ewolucja postaw twórczych
wroc awskich architektów i urbanistów. Odt d ci ar ich aktywno ci spoczywa
mia  nie na tworzeniu spektakularnych reprezentacyjnych obiektów, lecz g ównie
na realizacji programu spo ecznego, w ramach którego jednym z g ównych elemen-
tów by o budownictwo mieszkaniowe36. Wyró ni  nale y tu dzia ania chocia by
A. Radinga, Hansa Scharouna, T. Effenbergera, R. Konwiarza czy Ernsta Maya37.

Jak ju  wspomniano, wi ksza cz  wystawy zosta a po wi cona problemom
mieszkaniowym l ska, ze szczególnym uwzgl dnieniem Wroc awia. W a nie dla
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31 G. Käh le r, Nicht nur Neues Bauen, w: Geschichte des Wohnens 1918–1945. Reform, Reak-
tion, Zerstörung, hrsg. von G. Khmer, Stuttgart 1996, s. 315. Zob. te : W. K o n o n o w i c z, Wroc aw.
Kierunki rozwoju urbanistycznego w okresie mi dzywojennym, Wroc aw 1997, s. 16; eadem, Z pro-
blemów urbanistyki dwudziestolecia mi dzywojennego. Osiedle ogrodowe S polno we Wroc awiu,
„Roczniki Sztuki l skiej” 15 (1991), s. 60.

32 G. Kähle r, op. cit., s. 321–322; W. Kononowic z, Wroc aw..., s. 17.
33 Ibidem.
34 W. Kononowicz, Pierwszy Plan Generalny Wroc awia (1924) i pocz tki kompleksowego pro-

jektowania urbanistycznego, w: Architektura Wroc awia, t. 2: Urbanistyka, red. J. Rozp dowski, Wro-
c aw 1995, s. 327–329, 336. Zob. te : B. Szyma sk i-S tö r tkuh l, Konkurs na rozbudow  miasta
Wroc awia i gmin podmiejskich z lat 1921–1922, w: ibidem, s. 339–355.

35 W. Kononowicz, Ewolucja osiedla mieszkaniowego we Wroc awiu okresu republiki weimar-
skiej – Ksi e Ma e, w: ibidem, s. 445–476.

36 Ibidem. Por. W. Nerd inge r, Neues Bauen, w: 100 Jahre Deutscher Werkbund 1907–2007, hrsg.
von W. Nerdinger, W. Durth, M. Grdanjski, M. Eisen, Bonn 2007, s. 142–145.

37 B. S t ö r t k u h l, J. I l k o s z, Architekci wroc awskiej Akademii Sztuki w latach dwudziestych,
w: Od Otto Muellera do Oskara Schlemmera. Arty ci wroc awskiej Akademii. Eksperyment – prakty-
ka – przypomnienie, red. P. ukasiewicz, B. Ilkosz, Schwerin 2002, s. 40–65; B. S tö r tkuh l, Archi-
tekt Ernst May, w: Wybitni wroc awianie. Z niemieckiej i polskiej historii miasta, red. I. Lipman,
J. Nowosielska-Sobel, Wroc aw 2007, s. 116–127.
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stolicy prowincji zosta a zarezerwowana cz  ekspozycji umieszczona w jednym
z najwi kszych pomieszcze  hali wystawienniczej. W jej ramach zaprezentowano
dzia ania oraz propozycje planów i rozwi za  praktycznych w adz miejskich, to-
warzystw budowlanych i spó dzielni mieszkaniowych na rzecz rozwoju miejsco-
wego budownictwa i planowania przestrzennego. Problematyk  t  uj to zarówno
w ogl dzie ogólnym, jak i na konkretnych przyk adach osiedli (m.in. S polna
i Popowic)38. W oficjalnym przewodniku po wystawie przedstawiono, jako komen-
tarz do powy szej cz ci, sedno za o e  dzia a  miasta na tym obszarze. Podkre-
lono, i  w adze stolicy l ska, wraz z ró nymi towarzystwami, w ród których

wymieniono l skie Domostwo (Schlesische Heimstätte), l skie Towarzystwo
Wiejskie (Schlesische Landgesellschaft) czy Spó k  Opieki Mieszkaniowej dla
Górnego l ska (Wohnungsfürsorgegesellschaft für Oberschlesien), podejmuj  si
szeregu dzia a  zmierzaj cych do poprawy sytuacji budowlanej przede wszystkim
ma ych mieszka  dost pnych dla robotniczej kieszeni39.

Rzec by mo na, i  idea ma ych mieszka  sta a si  s owem kluczem, które przy-
wieca o organizatorom wystawy przy urz dzaniu kolejnych pomieszcze  poka-

zu. Poprzez prezentacj  schematów planowania przestrzennego miast i gmin, mo-
deli i fotografii domów i osiedli ju  powsta ych, opatrzonych odpowiednimi
komentarzami, starano si  przedstawi  zwiedzaj cym, w jakim kierunku zmierzaj
dzia ania decydentów. Stosunkowo wiele miejsca po wi cono problemowi braku
ma ych mieszka  w okr gach przemys owych, w przypadku Dolnego l ska kon-
centruj c si  na zag biu wa brzyskim. Przyk ady dobrych rozwi za  zobrazowa-
no osi gni ciami takich miast, jak G ogów, Jelenia Góra, K odzko, Dzier oniów,
Brzeg, Boles awiec, Legnica czy Zgorzelec. Przy tej okazji starano si  zwróci
uwag  go ciom wystawy, i  projektowanie osiedli nie ogranicza si  do tworzenia
miejsc do zamieszkania, ale e o problemie my li si  w sposób komplementarny,
czego przyk adem by y propozycje osiedli zaopatrzonych w niezb dn  infrastruk-
tur  (sklepy, punkty us ugowe), w tym tak e miejsca zielone, s u ce szeroko po-
j temu wypoczynkowi i rekreacji (place sportowe)40.

W szczególny sposób zaakcentowano dzia alno  wspomnianego ju  towarzy-
stwa Schlesische Heimstätte, przeznaczaj c dla niego wyodr bnione pomieszcze-
nie41. To wyró nienie nie by o przypadkowe, ta bowiem powsta a w 1919 r. orga-
nizacja by a wielce zas u ona na rzecz rozwi zywania problemów mieszkaniowych
ma ych miasteczek i wsi42.

Ostatni  cz  wystawy po wi conej wspó czesnym problemom mieszkanio-
wym regionu stanowi a ekspozycja dotycz ca Górnego l ska (pomieszczenia
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38 Ausstellung Siedlung…, s. 5–7.
39 Ibidem, s. 7.
40 Ibidem.
41 Ibidem, s. 8.
42 B. S tö r tkuh l, Architekt Ernst May…, s. 119–120; W. Kononowic z, O taszyn i S polno –

dwa osiedla wroc awskiego okresu mi dzywojennego, w: Ten wspania y wroc awski modernizm, red.
S. Lose, Wroc aw 1998, s. 114–121.
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11.–15.)43. Otwiera  j  pokaz planów zagospodarowania przestrzennego, schematów
po cze , planów przebudowy i projektów budownictwa ma ych mieszka  propo-
nowanych przez górno l skiego odpowiednika Schlesische Heimstätte, dzia aj cego
przede wszystkim na terenie Prowincji Dolno l skiej. Mowa tu o Wohnungs-
fürsorgegesellschaft für Oberschlesien z siedzib  w Opolu44.

Szczególn  cz ci  opisywanej wystawy by a ekspozycja ulokowana w 12. po-
mieszczeniu wystawienniczym, w której przedstawiaj c sytuacj  mieszkaniow
Górnego l ska, zwrócono uwag  na jeden z wa niejszych jej aspektów, a miano-
wicie powstanie bardzo du ego zapotrzebowania na mieszkania dla urz dników pa -
stwowych niezb dnych do obs ugi przej  granicznych i urz dów celnych. Na rzecz
zlikwidowania biedy mieszkaniowej i przesiedlenia obywateli istotne dzia ania zo-
sta y podj te przez w adze centralne, co zosta o bardzo mocno zaakcentowane na
kartach oficjalnego przewodnika po wystawie. Przede wszystkim wskazano na Kra-
jowy Urz d Finansowy Górnego l ska (Landesfinanzamt Oberschlesien) oraz
dyrekcj  Kolei Rzeszy, przedstawiaj c finansowane przez nich projekty45.

W kolejnych pomieszczeniach zaprezentowano projekty zagospodarowania
przestrzennego i zmian urbanistycznych oraz propozycje ma ych mieszka  dla Gli-
wic, Bytomia, Nysy (przedstawiono j  jako przyk ad miasta, w którym z powo-
dzeniem prowadzi si  dzia alno  budowlan  na potrzeby jego mieszka ców), Opola
(ze szczególnym uwzgl dnieniem dzia alno ci na tym polu dyrekcji Kolei Rzeszy)
oraz Raciborza i G ubczyc46.

Ca o  wystawy zamyka  pokaz map osadnictwa na l sku zorganizowany przez
Urz d Kultury Wroc awia (Kulturamt Breslau)47.

Opraw  artystyczn  wystawy stanowi o malowid o cienne zdobi ce kopu  bu-
dynku wystawienniczego, którego g ównym motywem by o geograficzno-topogra-
ficzne przedstawienie powstawania „rodzimej prowincji”, autorstwa znanego wro-
c awskiego malarza Petera Kowalskiego oraz Ericha Murckena, odpowiedzialnego
za kolorystyk  poszczególnych pomieszcze  ekspozycji48.

W odró nieniu od cz ci historycznej, pokaz po wi cony wspó czesnej proble-
matyce mieszkaniowej cieszy  si  o wiele wi kszym zainteresowaniem komenta-
torów prasowych. Cz stokro  we wra enia z wystawy wplatano spostrze enia
o problemach wspó czesno ci, poniek d staraj c si  w ten sposób pokaza  na przy-
k adzie wroc awskiej ekspozycji, co ju  zosta o na polu budownictwa mieszkanio-
wego zrobione, jak równie  co jeszcze pozosta o do wykonania.

Wielkim entuzjast  ekspozycji okaza  si , cytowany ju  wcze niej, architekt
E. Kleemann, który na amach socjaldemokratycznego „Volkswacht für Schlesien”
zamie ci  sprawozdanie z imprezy. Szczególnie wiele miejsca po wi ci  pokazowi
prezentuj cemu dokonania mieszkaniowe Wroc awia. Pe en zachwytu pisa : „Mia-
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43 Ausstellung Siedlung…, s. 8–9.
44 Ibidem, s. 8.
45 Ibidem.
46 Ibidem, s. 8–9.
47 Ibidem, s. 9.
48 Ibidem; E. Kleeman n, op. cit., s. 5.
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sto [Wroc aw] w moim mniemaniu nie jest muzeum, lecz stale rozwijaj c  si  ca-
o ci . adne miasto nie by o tak rozbudowywane, i chyba nie b dzie, jak dzieje

si  to teraz. […] Urz d Rozbudowy Wroc awia pod kierownictwem dyrektora
F. Behrendta przedstawi  plany przysz ego kszta tu Du ego Wroc awia. […] aden

l zak nie b dzie a owa  czasu po wi conego wystawie!”49

W podobnym tonie utrzymany by  obszerny felieton E. Landsberga, zamieszczo-
ny na amach najwa niejszego pisma kulturalnego ówczesnego Dolnego l ska,
„Schlesische Monatshefte”. Autor skupi  swoj  uwag  przede wszystkim na eks-
pozycji po wi conej wspó czesnemu Wroc awiowi, nie kryj c swoich wielkich sym-
patii dla nowoczesnej architektury oraz jej przejawów obecnych w stolicy l ska:
„Jak rzeczywistym odbiciem obecnie panuj cej kultury jest sposób osiedlania si
i budowania, tak pewne jest ponadczasowe estetyczne oddzia ywanie wspó czesne-
go budownictwa na nast pne pokolenia. […] Nowy styl budowania ze swoimi pro-
stymi i jasnymi liniami […] sta  si  reakcj  na architektoniczn  nieporadno  i nie-
autentyczno  minionej epoki”50. Wiele uznania Landsberga znalaz y projekty
osiedli, które godzi y w sobie nowoczesne rozwi zania architektoniczne z przy-
rod , tak jak to mia o miejsce chocia by w wypadku S polna.

Manifestuj c wielk  sympati  dla modernizmu, komentator „Schlesische Mo-
natshefte” nie omieszka  wiele miejsca po wi ci  problemowi konieczno ci opra-
cowywania rozwi za  architektoniczno-urbanistycznych, które czy yby w sobie
nowe idee z ochron  dziedzictwa kulturowego: „Prawo, e wspó czesno  ma swój
w asny styl architektoniczny, nie zwalnia z obowi zku uwzgl dniania czenia go
z tym, co ju  powsta o wcze niej. […] Dobrym przyk adem wspó istnienia stare-
go obrazu miasta z nowym budownictwem jest Wroc aw obecny w projektach miej-
scowego urz du budowlanego”51.

Na tym tle bardziej sceptyczny okaza  si  anonimowy obserwator „Die freie
Meinung”, który co prawda oceni  bardzo pozytywnie sam  wystaw  (jasny i przej-
rzysty pokaz), jak równie  doceni  dzia ania urz dów, organizacji i towarzystw
odpowiedzialnych za rozwi zywanie problemów mieszkaniowych miasta, jednak-
e podkre li , i  w stolicy l ska wci  istniej  na tym obszarze bardzo powa ne

zapó nienia52.
Na potrzeby wystawy, obok oficjalnego przewodnika po ekspozycji, opracowano

równie  kilka wydawnictw towarzysz cych przedsi wzi ciu dla lepszego zazna-
jomienia mieszka ców l ska z problematyk  obecn  na wroc awskim pokazie.
Wymieni  nale y tu przede wszystkim publikacje finansowane i opracowywane
z poruczenia l skiego Zwi zku Ochrony Stron Ojczystych, jak równie  magistratu
wroc awskiego53. W przygotowaniu wspomnianych wydawnictw brali udzia  ar-
chitekci bardzo mocno zaanga owani w organizacj  opisywanej wystawy, w tym
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49 E. Kleeman n, op. cit., s. 6.
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51 Ibidem, s.407.
52 F. K., op. cit., s. 8.
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T. Effenberger i R. Konwiarz54. Wszystkie wspomniane publikacje otrzyma y poza
tym status wydawnictw okoliczno ciowych towarzysz cych wroc awskiemu „Dnio-
wi Opieki nad Zabytkami i Ochron  Stron Ojczystych”55.

Jak ju  wspomniano wcze niej, tak wymienione powy ej wydawnictwa, jak
i sama wystawa stanowi y integraln  cz  „Dnia Opieki nad Zabytkami…”. W na-
pi tym programie imprezy zarezerwowano dla uczestników zjazdu zwiedzanie eks-
pozycji wraz z fachowym przewodnikiem (21 wrze nia). W ten sposób starano si
przygotowa  go ci imprezy do dyskusji dnia nast pnego, po wi conej problema-
tyce budownictwa mieszkaniowego i planowania przestrzennego56.

Wystawa znalaz a równie  uznanie w adz pa stwowych, co wyrazi  w prze-
mówieniu powitalnym w dniu otwarcia uroczysto ci urz dnik ministerialny Nen-
twig, uwypuklaj c przede wszystkim w tek ideologiczny ekspozycji, która po raz
kolejny utwierdzi  mia a spo ecze stwo prowincji i ca ego pa stwa w przekona-
niu o germa skiej przesz o ci l ska57.

W podobnym tonie o idei przy wiecaj cej wystawie mówi  w przemówieniu
powitalnym marsza ek krajowy Dolnego l ska (Landeshauptmann der Provinz Nie-
derschlesien) Georg von Thaer. U ywaj c typowej dla propagandowego j zyka fra-
zeologii – zgodnie z ni  l sk pe ni  rol  „s upa granicznego Niemiec po udnio-
wo-wschodnich”, któremu w wyniku traktatu wersalskiego, tak jak ca emu pa stwu
zadano „wiele ci kich i rozleg ych ran” – przedsi wzi cie l skiego Zwi zku
Ochrony Stron Ojczystych nazwa  dowodem na niemieckie prawa do tych ziem:
wystawy (zarówno ta po wi cona sztuce l skiego redniowiecza, jak i zagadnie-
niom osadniczym) „dowodz , jak na przestrzeni wielu setek lat reprezentujemy tutaj
niemieck  kultur ”58.

W tki propagandowe pobrzmiewa y równie  podczas obrad plenarnych po wi -
conych ju  bezpo rednio problematyce osadniczej i planowaniu przestrzennemu
niemieckiego Wschodu. Typowe pod tym wzgl dem okaza o si  przemówienie pru-
skiego ministra nauki, sztuki i o wiaty (Preußischer Minister für Wissenschaft,
Kunst und Volksbildung) dr. Beckera, który witaj c przyby ych, powiedzia : „B d
zadowolony, je li te cis e zwi zki pomi dzy opiek  nad zabytkami i sztuk  ojczy -
nian  (Heimatkunst), które tutaj zosta y przez pa stwa pokazane w praktyce, tak e
w przysz o ci b d  mog y zosta  utrzymane. Jestem przekonany, e mi o  do oj-
czyzny mo emy wzbudza  nie tylko poprzez umacnianie tego, co jest, ale poprzez
obraz naszego narodu na tle historii i obecnego po o enia tutaj na granicy wschod-
niej, gdzie byli my w przesz o ci i b dziemy w przysz o ci”59.
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55 SchM, nr 9, 1926, s. 448.
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58 Ibidem, s. 34–35.
59 Ibidem, s. 104.
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Od ideologii narodowej, ba, wr cz nacjonalistycznej, nie by  wolny tak e wy-
k ad g ówny wyg oszony przez prof. Kloeppela z Gda ska Osadnictwo i planowa-
nie przestrzenne na niemieckim Wschodzie60. Obecne w nim by y odwo ania do
idei g oszonych przez Heinricha von Treitschkego, has a przestrzeni yciowej nie-
zb dnej z punktu widzenia ywotnych interesów narodu, „walki o byt z niebez-
piecznymi przeciwnikami”, liczne odniesienia historyczne, etnograficzne czy kul-
turowe (dyskurs zosta  doprowadzony do prze omu XIX i XX w., z marginalnym
potraktowaniem kwestii wspó czesno ci)61.

Na tym tle bardzo ciekawie wygl da a jednak e dyskusja przeprowadzona po
referacie. Obok dyrektora Biura Rozbudowy Wroc awia F. Behrendta wzi li w niej
udzia  m.in. kierownik Niemieckiego Archiwum Budownictwa Miast, Osadnictwa
i Polityki Mieszkaniowej w Berlinie (Deutsche Archiv für Städtebau- Siedlungs-
und Wohnungswesen Berlin) Gustav Langen, architekt Siedler z Berlina czy prze-
wodnicz cy Zwi zku Architektów Niemieckich Cornelius Gurlitt62. Interesuj ce
by o w niej to, e zosta a ca kowicie zdominowana przez problematyk  zagadnie
ówczesnych problemów budowlanych i szerzej polityki mieszkaniowej oraz kwe-
stii zwi zanych ze wspó czesnymi wymogami urbanistycznymi. Dyskusja nad tymi
zagadnieniami tak poch on a jej uczestników, i  w tki ideologiczno-propagando-
we obecne w niej by y w stopniu minimalnym63.

Trudno oprze  si  w tym miejscu wra eniu, i  mamy tutaj do czynienia z typo-
wymi dla takiej sytuacji rodzajami zachowa . Politycy i reprezentanci w adzy ró -
nych szczebli wykorzystywali ka d  nadarzaj c  si  okazj  do prowadzenia poli-
tyki propagandowej, w tym wypadku antypolskiej czy antyczeskiej64.

Troch  inaczej powy sze kwestie traktowa y osoby bezpo rednio zaanga owa-
ne w rozwi zywanie konkretnego problemu, w tym wypadku pal cych trudno ci
mieszkaniowych. Nie oznacza to, i  architekci, projektanci wn trz czy historycy
sztuki nie w czali si  aktywnie w polityk  historyczn  swojego pa stwa. Mo na
znale  wiele przyk adów na powa ne zaanga owanie artystów zwi zanych ze l -
skiem, czy szczególnie z Wroc awiem w akcje polityczno-propagandowo-ideolo-
giczne na rzecz potwierdzenia niemieckich racji do l ska65. Jednak e w obliczu
powa nego problemu gór  bra o, tak jak to by o w a nie w tym przypadku, racjo-
nalne my lenie. Podobny sposób ujmowania zagadnienia i przedstawiania go wro-
c awskiemu czytelnikowi dominowa  we wroc awskiej prasie (cytowanej powy ej).
Niew tpliwie sytuacja ta pokazuje, i  problemy mieszkaniowe tak stolicy Dolne-
go l ska, jak i obydwu prowincji l skich by y naprawd  powa ne i wymagaj ce
podj cia natychmiastowych dzia a  na rzecz ich rozwi zania.
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60 Ibidem, s. 105–145.
61 Ibidem, s. 105.
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63 Ibidem.
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Ekspozycja „Osadnictwo i urbanistyka na l sku” z 1926 r. stanowi a jedno
z najwa niejszych przedsi wzi  wystawienniczych l skiego Zwi zku Ochrony
Stron Ojczystych w czasach Republiki Weimarskiej. Po raz kolejny, z punktu wi-
dzenia organizacyjnego, okaza a si  sukcesem i dowodem na profesjonalizm, który
charakteryzowa  akcje podejmowane przez Zwi zek na przestrzeni lat. Swoj  wy-
mow  doskonale wpisywa a si  w dwa obszary dzia a  lokalnych w adz prowin-
cjonalnych i miasta Wroc awia. Mowa tu zarówno o politycznych akcjach propa-
gandowych, których celem by o potwierdzenie niemieckich racji do l ska, jak
i praktycznych dzia aniach, nastawionych na rozwi zywanie problemów wspó czes-
no ci, w tym konkretnym przypadku trudno ci mieszkaniowych. Jak dowodz  ba-
dania ród owe, pomimo zaakcentowania obydwu tych obszarów, ca e przedsi -
wzi cie zdominowane zosta o problemami czasu tera niejszego. Oczywi cie i na
tym obszarze widoczne by y wyra ne w tki propagandowe, ale ju  nie w wymia-
rze polityki historycznej, lecz praktycznych osi gni  pa stwa tworzonego przez
socjaldemokracj  (aczkolwiek nigdzie nie wymieniono z nazwy adnych partii po-
litycznych). Nad wszystkim jednak e dominowa a wyra na troska o jak najszyb-
sze rozwi zanie problemów mieszkaniowych prowincji. Jak pokaza a wystawa,
w dzia ania te bardzo mocno zaanga owany by  równie  l ski Zwi zek Ochrony
Stron Ojczystych.
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