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Wstęp

W

iele wskazuje na to, że niedookreślenie do tej pory przyczyn utworzenia
Wielkiej Szczecińskiej Przestrzeni (niem. Groß-Stettiner Raum) wyniknęło z rozdzielnego potraktowania kwestii architektonicznych i planistycznych
w odniesieniu do uwarunkowań geopolitycznych oraz procesów ekonomicznych
i społecznych1. To rozdzielne potraktowanie w szczególności dotyczyło okresu
schyłku Republiki Weimarskiej, a następnie hitlerowskich Niemiec. Dokonanie
oglądu tego zagadnienia wydaje się tym bardziej uzasadnione, że powstała właśnie
ponad 80-letnia perspektywa czasowa.

Stan badań w omawianej dziedzinie

Przesłanki, które legły u podstaw utworzenia Wielkiej Szczecińskiej Przestrzeni, nie
doczekały się dotychczas przekonywającego wyjaśnienia. W literaturze przedmiotu
wskazano m.in. na megalomanię hitlerowców, którzy wszędzie chcieli tworzyć coś
gigantycznego (Srokowski, 1947, s. 130), podkreślano pełne przeświadczenie nazistów
o trwałości sukcesów wojennych (Orlińska i Zaremba, 1965, s. 80)2, przedstawiono
to jako ucieczkę do przodu (Włodarczyk, 1994a, s. 525), naturalny proces rozwoju
aglomeracji polegający na włączaniu przyległych obszarów i ośrodków osiedleńczych (Kunkel i Reichow, 1975, s. 101; Kozińska, 2002, s. 275–276) lub konieczność
1	

Określenie „Wielka Szczecińska Przestrzeń” zostało sformułowane przez miejskiego dyrektora
ds. budownictwa w Szczecinie na przełomie lat 30. i 40. XX w. (Reichow, 1940). W niniejszej pracy
jest ono synonimem terminu „Wielki Szczecin”.
2	
Nacechowane szowinizmem wypowiedzi pierwszego polskiego prezydenta Szczecina, które wpisywały się w ówczesną komunistyczną nowomowę, nie należały do rzadkości. Jego poglądy i postawa
bezustannie wzbudzały kontrowersje (Lizak, 2019, s. 2). Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej
i Wodnej Politechniki Lwowskiej, inżynier w specjalności drogi i mosty. Mimo to obrał specjalność
naukową w zakresie urbanistyki i planowania regionalnego oraz planowania obszarów nadmorskich;
teoretyk urbanistyki. Orędownik rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych skutkujących zmianą
przedwojennego charakteru Szczecina – Musimy Szczecin nie tylko odbudować, ale i gruntownie
przebudować (Ristow, 1974, s. 172).
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rewitalizacji zdegradowanych struktur staromiejskich z uwzględnieniem aspektu
ideologicznego (Bernhardt, 2007, s. 67–92) względnie poprzestano na przytoczeniu
faktów i liczb (Gustowski, 1947; Golczewski, 1967, s. 16).

Cel i zakres badań

Celem badań przedstawionych w niniejszej pracy było uporządkowanie wiedzy
dotyczącej działań podjętych w Szczecinie u schyłku lat 20. i do końca lat 30. XX w.,
a zmierzających do utworzenia przestrzeni miejskiej porównywalnej pod względem
wielkości z największymi wówczas niemieckimi miastami. Starano się przy tym
dociec rzeczywistej roli zaangażowanych w te działania osób.
Jednocześnie dążono do rozstrzygnięcia związanych z powyższym kwestii językowych i semantycznych. W związku z tym wszystkie tłumaczenia tekstów niemieckojęzycznych przytoczono w oryginalnym brzmieniu.
Z praktycznego względu w pracy odstąpiono od posługiwania się nazwami miast
i obszarów położonych po zachodniej stronie Odry o prasłowiańskiej proweniencji
i takim brzmieniu, np. miasto Gryfia (niem. Greifswald), Pozdawilk (niem. Pasewalk), powiat Dymin (niem. Demmin), Grzymiński (niem. Grimmen), rzeka Piana
(niem. Peene), Wkra (niem. Ücker) itp. Wyjątkiem od tego stały się nazwy powiatów i ośrodków miejskich, które choćby w części znalazły się w granicach państwa
polskiego po zakończeniu drugiej wojny światowej, lub powody merytoryczne.
W związku z powyższym przytoczono również nazwy miejscowości w języku
niemieckim oraz nazwy znajdujących się tam placów, ulic i inne nazwy zwyczajowe.
Nazwę „Pomorze Odrzańskie” odniesiono do zagadnień o charakterze geograficznym, a „prowincja Pomorze” lub „prowincja pomorska” do kwestii o charakterze administracyjnym. Tłumaczeniu na język polski poddano niektóre niemieckie nazwy
własne (przedsiębiorstw, zakładów produkcyjnych itp.), jeśli było to uzasadnione
względami merytorycznymi i nie było wadliwe z językowego punktu widzenia.
Badaniami w niniejszej pracy objęto w głównej mierze Szczecin i obszar Pomorza Środkowego, poczynając od schyłku XIX w. do końca lat 30. XX w. Nakreślono
przy tym ówczesne tło ekonomiczne, polityczne i społeczne.

Teza

W związku z powyższym sformułowano tezę opartą na przekonaniu, że kluczową
rolę w powstaniu Wielkiej Szczecińskiej Przestrzeni odegrał partykularyzm nazistowskich decydentów, jakkolwiek przeprowadzenie tego przedsięwzięcia było zasadne z punktu widzenia architektonicznego i urbanistycznego oraz ekonomicznego.
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Omówienie przeprowadzonych badań

Kwerenda źródłowa objęła w głównej mierze archiwalia w niewielkim stopniu
rozpowszechnione lub szerzej nieznane oraz te, które uległy rozproszeniu w czasie
drugiej wojny światowej i po jej zakończeniu. Uzyskane w ten sposób dane poddano analizie porównawczej ze szczególnym uwzględnieniem poglądów badaczy
niemieckich i polskich.
W wyniku przeprowadzonej pracy badawczej sformułowano wnioski.
Rozważania wyczerpujące istotę zagadnienia, a mieszczące się w rozdziale niniejszej pracy, zostały zakończone podsumowaniem. Wielowątkowość podjętych w tym
opracowaniu kwestii sprawiła, że nie zawsze udało się je przedstawić w porządku
chronologicznym. W celu dodatkowego wyjaśnienia zagadnienia posłużono się
w tekście dygresjami i wtrąceniami. Objaśnienia dotyczące nomenklatury występującej w pracy oraz zasady przyjęte w trakcie dokonywania autorskiego przekładu
niemieckojęzycznych tekstów źródłowych na język polski zamieszczone zostały na
końcu w glosariuszu.

Rozdział 1

Geneza podziału administracyjnego
prowincji Pomorze

P

ierwszy pruski podział administracyjny na obszarze Pomorza (1818–1932)
doprowadził do utworzenia prowincji o takiej samej nazwie (niem. Provinz
Pommern), która obejmowała trzy regencje (niem. Regierungsbezirk) – koszalińską (niem. Köslin), szczecińską (niem. Stettin) i strzałowską (niem. Stralsund) 3.
Odpowiadało to potocznemu podziałowi (w wyżej wymienionej kolejności) na
Pomorze Wschodnie (niem. Ostpommern), Śródpomorze lub Pomorze Środkowe (niem. Hinterpommern, Mittelpommern) oraz Pomorze Przednie, Pomorze
Przedodrzańskie lub Pomorze Zachodnie (niem. Vorpommern, Westpommern)
(ryc. 1.1). Podział ten zaczął ulegać zatarciu po przeprowadzeniu kolejnej reformy
administracyjnej w 1932 r., polegającej na włączeniu regencji strzałowskiej do
regencji szczecińskiej.
Prowincja Pomorze od strony południowej graniczyła z Brandenburgią (niem.
Brandenburg), od zachodniej z Meklemburgią (niem. Mecklemburg), natomiast
od południa i wschodu z marchią graniczną Poznań-Prusy Zachodnie (niem.
Grenzmark-Posen-Westpreußen) – […] dziwny twór administracyjny, utrzymywany
przede wszystkim dla zaakcentowania „niesprawiedliwości i niesłuszności” traktatu
wersalskiego […] (Golczewski, 1964, s. 10). Ta ostatnia prowincja w wyniku reformy
administracyjnej została przekształcona w regencję o tej samej nazwie, a następnie włączona w 1938 r. do prowincji Pomorze. Prowincja pomorska składała się
wówczas z 8 powiatów miejskich i 31 powiatów wiejskich, przez co nazwano ją
Wielkim Pomorzem Odrzańskim (Gustowski, 1946, s. 112). Jej obszar stał się tym
samym większy od obszaru Holandii i był drugi wśród 9 niemieckich prowincji,
3

Zob. glosariusz.
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a trzeci biorąc pod uwagę jeszcze kraj związkowy Bawaria (niem. Bayern) (1939 r.)4.
Równocześnie prowincja Pomorze należała do najsłabiej zaludnionych regionów
Niemiec (oprócz 3 okręgów państwowych w dawnej Austrii) – 62,6 osób przypadało
tam na kilometr kwadratowy terenu. Było to ponad dwukrotnie mniej niż wynosiła
średnia gęstość zaludnienia w kraju (136,4). Oprócz stolicy prowincji nie było tam
większych miast. Jedynie dwa pomorskie ośrodki miejskie liczyły niewiele ponad
50 tys. mieszkańców (1939 r.) – Słupsk (niem. Stolp) (50 377) i Stralsund (52 931),
a trzeci – Piła (niem. Schneidemühl) więcej niż 40 tys. (45 791).

Ryc. 1.1. Prowincja Pomorze przed reformą administracyjną (druga połowa lat 30. XX w.)

Regencja szczecińska była największa w prowincji Pomorze. W jej skład wchodziło 18 powiatów grodzkich (niem. Stadtkreis) i ziemskich (niem. Landkreis)
– 7 po wschodniej stronie Odry (niem. Cammin, Greifenhagen, Naugard, Pyritz,
Saatzig, Stargard, Usedom-Wollin) i 11 po zachodniej (niem. Anklam, Demmin,
Franzburg-Barth, Greifswald-Landkreis, Greifswald-Stadtkreis, Grimmen, Randow,
Rügen, Stettin, Stralsund, Ückermünde).
4	

Prowincja Pomorze zajmowała powierzchnię 38 400,86 km2, natomiast Królestwo Niderlandów
32 395,00 (1939 r.). Odległość w linii prostej między miejscowością najbardziej wysuniętą w kierunku wschodnim (Piaśnica, niem. Piasnitz) a tą w kierunku zachodnim (niem. Ahrenshoop)
wyniosła 366 km. Czterokrotna różnica wystąpiła w wypadku zaludnienia (odpowiednio 2 393 844
i 9 382 745) (Wirtschaft und Statistik, nr 21, 1939, s. 482; Barran, 1989, s. 10).
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W końcu lat 30. XX w. powiat grodzki Szczecin (niem. Stadtkreis Stettin) był
nieomal całkowicie otoczony przez rędowski powiat ziemski (niem. Landkreis Randow)5. Jedynie od strony południowej (rejon miejscowości Podjuchy) na długości
zaledwie kilku kilometrów graniczył on z gryfińskim powiatem ziemskim (niem.
Landkreis Greifenhagen). Rędowski powiat ziemski na kierunku południowym
i zachodnim sąsiadował z powiatem marchia wkrzańska (niem. Landkreis Uckermark) w prowincji marchia brandenburska (niem. Mark Brandenburg), na północy
i zachodzie z powiatem wkryujskim (niem. Landkreis Ückermünde), a od strony
wschodniej z powiatem nowogardzkim (niem. Landkreis Naugard) (ryc. 1.2).

Ryc. 1.2. Wielkie Pomorze Odrzańskie (1938 r.). Podział administracyjny

Powiat rędowski był największy pod względem powierzchni i zaludnienia w regencji szczecińskiej – 1350,67 km2 i 126 089 mieszkańców (1939 r.). Paradoksalnie
siedziba władz tego powiatu znajdowała się w Szczecinie w budynku przy ulicy
Świętego Wojciecha (niem. Kreishaus Randow, Karkutschstraße). Działo się tak,
mimo że kilka tamtejszych ośrodków miejskich mogłoby pełnić taką rolę, np.
w Dąbiu (niem. Altdamm) w budynku ratusza przy placu Rynkowym mieścił się
zarząd miasta oraz urząd stanu cywilnego (niem. Am Markt 1), podobnie było
5	

Nazwa powiatu Rędowa (niem. Randow) została wywiedziona od nazwy rzeki rozdzielającej obszar
dwóch pruskich prowincji – Brandenburgii i Pomorza.
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również w Policach przy ulicy Hindenburga (niem. Hindenburgstraße 1). Jednakże
na przeszkodzie temu stanęło skrajne położenie tych ośrodków względem obszaru
powiatu, trudne połączenie komunikacyjne oraz monofunkcyjny charakter – mieszkaniowy, przemysłowy lub rolniczy (Podjuchy, Pomorzany, Stołczyn, Żelechowa
i inne) (ryc. 1.3)6.

Ryc. 1.3. Powiat Rędowa i Szczecin (1938 r.)
6	

Wiele z tych podmiejskich zespołów osiedleńczych bardziej przypominało miasta, np. Podjuchy
(niem. Podejuch, 10 483 mieszkańców), Pomorzany (niem. Pommerensdorf, 5641 mieszkańców),
Stołczyn (niem. Stolzenhagen, 6335 mieszkańców), Żelechowa (niem. Züllchow, 9075 mieszkańców) i inne lub też posiadało takie prawa – Dąbie (niem. Altdamm, 16 197 mieszkańców), Gartz
nad Odrą (4161), Police (niem. Pölitz, 6437 mieszkańców).
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Pomorze (niem. Pommern) od zarania swojego istnienia należało do słabo ekonomicznie rozwiniętych regionów Królestwa Prus. Blisko trzecia część tamtejszej
ludności utrzymywała się z pracy na roli – Zupełny brak bogactw naturalnych […].
Ubogie, mało wydajne gleby na przeważającej części tego obszaru – z wyjątkiem rejonu
Pyrzyc i [wzdłuż rzeki] Rędowy […] (Gustowski, 1947, s. 5–6). W drugiej połowie
XIX w. pogarszająca się sytuacja ekonomiczna mieszkańców terenów wiejskich
w prowincji Pomorze stała się powodem ich masowej emigracji do stolicy, wysoko
uprzemysłowionych regionów Niemiec (Nadrenia, Westfalia), Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone), Ameryki Południowej (Brazylia), a nawet do Afryki,
Australii i na Bliski Wschód. W ciągu ponad półwiecza (1870–1930) ubyło blisko
milion mieszkańców. Trudniejsze warunki bytowe ludności panowały jedynie we
Wschodniej Brandenburgii (niem. Ostbrandenburg; obszar położony po wschodniej stronie Odry; ziemia lubuska) oraz w krainie mrocznych lasów i krystalicznych
jezior, tj. w Prusach Wschodnich (niem. Ostpreußen)7. Wyjątek w tym zakresie
stanowiły dwa największe tamtejsze ośrodki portowe i przemysłowe – Królewiec
(niem. Königsberg) oraz Szczecin (niem. Stettin).
Migracja zarobkowa ludności z terenów wiejskich wschodnich prowincji Niemiec zwana była wówczas eufemistycznie wzmożonym jej odpływem (niem. Landflucht). Stała się ona częścią większego procesu, tj. ucieczki ludności z „niemieckiego
Wschodu” (niem. Ostflucht) – W latach 1852–1939 ze wschodnich obszarów dawnej
Rzeszy ubyło 4,6 mln ludności […] (Derlatka i Lubojański, 1965, s. 23). Godziło to
w podstawy funkcjonowania niemieckiego państwa – Brak rąk do pracy zaczynał
[wówczas] nabierać charakteru prawdziwej gospodarczej katastrofy (Drewniak,
1966, s. 104). Sytuacja uległa poprawie dzięki masowemu napływowi pracowników
sezonowych z Polski (1919–1922, 1924–1931). Jednakże utrzymane w alarmistycznym
tonie doniesienia pomorskich władz terenowych i wschodniopruskich o wystąpieniu zagrożenia epidemiologicznego wynikającego ze stanu higieny polskich rodzin
robotniczych sprawiły, że ostatecznie w 1932 r. zabroniono im wjazdu do Niemiec
(Drewniak, 1961, s. 48–50). W latach 1938–1939 zastąpili ich robotnicy przemysłowi
niemieckiego pochodzenia z Górnego Śląska i Węgier, a nawet pracownicy z Finlandii, Jugosławii i Włoch.
W ten sposób prowokacyjne hasło „naród bez przestrzeni” (niem. Volk ohne
Raum), odnoszące się do niemieckich strat terytorialnych poniesionych w wyniku
postanowień traktatu wersalskiego z 1919 r., ustąpiło gorzkiej refleksji – „prze7	

W 1933 roku praca zarobkowa w rolnictwie i leśnictwie była źródłem utrzymania dla ponad połowy
pracujących w Prusach Wschodnich, podczas gdy w pozostałych rejonach kraju odsetek ten wynosił
29 procent (Denny, 2007, s. 33).

16 Rozdział 1. Geneza podziału administracyjnego prowincji Pomorze

strzeń bez narodu” (niem. Raum ohne Volk)8 oraz „naród bez młodych” (niem.
Volk ohne Jugend)9.
Przyczyn tego stanu rzeczy należało upatrywać przede wszystkim w strukturze
niemieckiego rolnictwa. Główną rolę odgrywały w nim wielkie prywatne gospodarstwa rolne (gospodarstwa junkierskie). Jednak nawet ich właściciele z powodu
nieurodzajnych gleb permanentnie zmagali się z groźbą bankructwa. Uważano, że
wyludnianie się prowincji wschodnich mogłoby zatrzymać nasilenie małorolnego
osadnictwa. Zapotrzebowanie w tym zakresie oceniono wówczas na co najmniej
100 tys. gospodarstw rolnych i 700 tys. młodych ludzi. Wzmocniłoby to ponadto
„wał zaporowy przed polskim żywiołem”. W rzeczywistości do końca lat 20. XX w.
na „niemieckim Wchodzie” udało się utworzyć zaledwie 14 500 drobnotowarowych
gospodarstw rolnych (poniżej 20 ha). Kolonizacja wewnątrzniemiecka uległa ożywieniu dopiero w latach 1931–1932 w apogeum światowego kryzysu gospodarczego,
na wsi bowiem łatwiej było go przetrwać niż w mieście.
„Wychodźstwo sezonowe” trudno było uznać za znaczące w skali prowincji
Pomorze, choć bez wątpienia łagodziło ono niedobór pracowników przemysłowych oraz robotników rolnych. Rokrocznie zza granicy przybywało w tym celu na
Pomorze około 18 tys. osób, wśród których zdecydowanie przeważały te polskiej
narodowości (ponad 80%). W ten sposób – […] przed drugą wojną światową na
Pomorzu Zachodnim mieszkało około 28 100 Polaków (Golczewski, 1964, s. 8). Stanowili oni zatem niewiele ponad procent ludności miejscowej (1,17%), jakkolwiek
we wschodnich słabo zaludnionych powiatach ziemskich z pewnością byli bardziej

8	

Hasło to zostało zaczerpnięte z tytułu dwutomowej powieści z 1926 r., której autorem był czołowy
przedstawiciel pangermanizmu w niemieckiej literaturze H. Grimm. W okresie międzywojennym zostało ono powiązane przez przedstawicieli niemieckich środowisk nacjonalistycznych z dążeniem do powiększenia „przestrzeni życiowej” (niem. Lebensraum). Niemcy przed
pierwszą wojną światową były państwem kolonialnym. Zamorskie posiadłości Drugiej Rzeszy
obejmowały Kamerun, Niemiecką Afrykę Wschodnią (Ruanda, Tanganika), Niemiecką Afrykę
Południowo-Zachodnią (Tanzania), Togo, północno-wschodnią część Papui-Nowej Gwinei wraz
z Archipelagiem Bismarcka (m.in. wyspy Nowa Meklemburgia i Nowe Pomorze), Karolinami
i Wyspami Marshalla oraz Zachodnie Samoa. Obszar ten ponad pięcioipółkrotnie przewyższał
terytorium metropolii (540 tys. km2 wobec 3 mln km2). W wyniku postanowień przedstawicieli
Ligii Narodów z 1920 r. niemieckie kolonie stały się terytoriami mandatowymi Australii (Papua-Nowa Gwinea), Belgii (Ruanda), Francji (część Kamerunu i Togo), Nowej Zelandii (Samoa),
Wielkiej Brytanii (Tanganika, część Kamerunu i Toga) oraz Związku Południowoafrykańskiego
(Tanzania) (Bauer, 1936a).
9	
Określenie to sformułował na początku okresu międzywojennego F.W. Burgdörfer, czołowy niemiecki demograf, a zarazem zwolennik eugeniki i „higieny rasowej” (Klafkowski, 1946, s. 112).
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widoczni. Wszystko to wzmacniało jednak antypolską retorykę nacjonalistów
odnoszącą się do kwestii „ratowania niemczyzny na wschodzie”10.
Równie istotna w powyższym zakresie okazała się ówczesna polityka gospodarcza
powodująca utrwalenie stanu nierentowności rolnictwa. Zadłużenie pomorskich
gospodarstw rolnych liczone w skali roku permanentnie przekraczało połowę wartości ich produkcji (51,2%, 1928 r.; średnio w Niemczech 29,0%). Bardziej zadłużone
gospodarstwa rolne były jedynie w Prusach Wschodnich (57,1%). Stan ten uległ
jeszcze pogłębieniu w czasie Wielkiego Kryzysu w latach 1929–1933. Z tych powodów produkcja rolna we wschodnich prowincjach Niemiec zaspokajała głównie
lokalne rynki – Pomorze zachodnie w niewielkim tylko stopniu zaopatrywało Berlin
w żywność. Rolnikowi z okolic Bytowa, Lęborka czy Szczecinka z powodu dużych
odległości (wysokie koszty transportu!) nie opłacało się wywozić zboża i produktów
hodowlanych nawet do Szczecina, nie mówiąc już o Berlinie (Piotrowski, 1996, s. 161).
W rzeczywistości odnosiło się to przede wszystkim do producentów rolnych we
wschodnich powiatach prowincji Pomorze.
Jednakże sprowadzenie zagadnienia „niemieckiego Wschodu” jedynie do wskaźników ekonomicznych i enuncjacji o charakterze ideologicznym byłoby oglądem
jednostronnym.
Prowincja Pomorze stanowiła północną część jednolitego pod względem kulturowym obszaru, zwanego Wschodnim Załabiem (niem. Ostelbien). Pomorskie
i wschodniopruskie miasta i wsie słynęły ze znakomitej architektury ceglanej (oprócz
drewnianej i szachulcowej) oraz romantycznych układów zabudowy. Budynki mieszkalne były tam z reguły wznoszone na cokole ze spasowanych, szarych ciosów granitowych na zaprawie wapiennej. We wsiach i na przedmieściach były one parterowe
i przekryte dwuspadowym dachem stromym względnie naczółkowym. W miejscach,
gdzie zwierciadło wody gruntowej było nisko położone, wykonywano podpiwniczenie.
W nim też często znajdowało się głębinowe ujęcie wody, którą czerpano za pomocą
10	

Paradoksalnie „wychodźstwo sezonowe” nie było korzystne ani dla polskich robotników, ani tym
bardziej z punktu widzenia polskiej racji stanu. Mianowicie część zarobionych pieniędzy polscy
robotnicy z reguły wydatkowali w Niemczech na zakup odzieży, obuwia, środków higienicznych i sprzętów gospodarstwa domowego. Pozostałe środki wystarczały na utrzymanie w Polsce
robotniczej rodziny przez niespełna kwartał. Z tych powodów wpływy dewizowe nie mogły
odegrać istotnej roli w polskim bilansie płatniczym. Pracownicy najemni najczęściej znajdowali
zatrudnienie w wielkich gospodarstwach rolnych (uprawa buraków cukrowych i ziemniaków).
Niejednokrotnie ulegali tam wypadkom przy pracy i w związku z tym wracali do kraju chorzy lub
kalecy. Wynikające z tego koszty świadczeń medycznych i rentowych pokrywane były z budżetu
państwa polskiego. Warto byłoby również wspomnieć o moralnym wymiarze „wychodźstwa sezonowego”. W warunkach rozłąki wśród pracowników najemnych często dochodziło do znacznego
rozluźnienia obyczajów (Poniatowska, 1971, s. 65–69).
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ręcznej pompy. Ściany budynków wznoszono najczęściej z cegły ceramicznej w różnorodnych układach kompozycyjnych, wykorzystując przy tym nawet dachówkę
(gzymsy, obramowania okienne, wnęki); stosowano również cegłę wapienno-piaskową.
Dachy kryto dachówką ceramiczną, rzadziej gontem lub strzechą. Lukarny w nich
pojawiały się sporadycznie (najczęściej jako tzw. wole oczko), a ich powierzchnia
nie przekraczała dwudziestej części połaci dachowej. W ten sposób była ona lepiej
widoczna. Wejścia do budynków często poprzedzała drewniana weranda niejednokrotnie zdobiona motywami geometrycznymi lub roślinnymi (ryc. 1.4).

Ryc. 1.4. Wschodnie Załabie (koniec lat 30. XX w.). Zabudowa folwarczna

Zacofanie gospodarcze Wschodniego Załabia i niski stopień urbanizacji tych
terenów sprawiły, że rozwinęła się tam wysoka kultura współżycia społecznego.
Była ona oparta na silnym poczuciu lokalnej wspólnoty, samopomocy oraz powszechnym uznaniu etosu pracy na roli. Tamtejsi mieszkańcy terenów wiejskich
jak nigdzie indziej w ówczesnych Niemczech wiedli surowe życie w rytmie pór
roku i w poszanowaniu praw natury. Oprócz prowadzenia przez nich sadownictwa i uprawy roli hodowali oni bydło, nierogaciznę i drób. Trudnili się ponadto
łowiectwem drobnego ptactwa i zwierzyny, rybołówstwem oraz pozyskiwali runo
leśne. Obfitość tego ostatniego ratowała mieszkańców „niemieckiego Wschodu”
od głodu w okresie nieurodzaju (ryc. 1.5)11.
11	

Właściwie niemiecki północny wschód. Obszar rozciągający się wzdłuż Bałtyku między Łabą
a Niemnem (Finckenstein i Finckenstein, b.d., s. 10).
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Ryc. 1.5. Wschodnie Załabie (koniec lat 30. XX w.). Mieszkańcy terenów wiejskich

Wszystko to złożyło się na idylliczny i niewątpliwie prawdziwy obraz „niemieckiego Wschodu” – Istnieje pewien związek między ziemią i człowiekiem, którego
nie sposób wyrazić słowami, ponieważ powstaje on w głębi duszy i niezauważenie.
Albowiem jak nazwać piękno, jeśli nie dźwięczy – potrzeby, tęsknoty, pragnienia nie
sposób przecież zobaczyć. Można to Coś nazwać Ojczyzną, jeśli pojmuje się to słowo
w ten sposób, jednakże nie oddawałoby ono wtedy w pełni istoty tego zagadnienia.
[…] A powracając myślą do naszego krajobrazu Wschodniego Załabia, to jawi się
on nam jako tajemnica rozciągających się bez kresu na wschód równin i ogromnego
unoszącego się nad nimi nieba, ponad wszystkim, ponad jeziorami i lasami, ponad
piaskiem, szarością, ponad mrokiem, wpadającym w rozpadliny, bagniska i ciemne
ciche wody12 (ryc. 1.6).
12	

Es ist vielmehr etwas, das sich zwischen dem Boden und dem Menschen unmittelbar abspielt und
nicht leicht in Worte zu fassen ist, weil es im hellen Bewußtsein und im beziehungslosen Betrachten
nicht gedeiht. Denn was heißt Schönheit, wenn nicht etwas anklingt, ein Muß, eine Sehnsucht, ein
Drang – die nicht dem Auge allein gehören. Man könnte dieses Etwas Heimat nennen, wenn man
das Wort in einem Sinn verstünde, von dem das Allzuenge und Allzugeläufige abgefallen wäre. […]
Und wenn nun der Gedanke zu unserer ostelbischen Landschaft zurückkehrt, so steht ihr Ganzes vor
uns als das Geheimnis der endlos nach Osten sich dehnenden Ebenen und des ungeheuer über sie
erhobenen Himmels, über allem einzelnen, über den Seen und Wäldern, über dem Sand, dem Grau
und über dem Düster, das dazwischenfällt in Brüchen, Sümpfen und dunklen schweigenden Wassern
(Finckenstein i Finckenstein, b.d., s. 9).
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Ryc. 1.6. Podwoda (koniec lat 30. XX w.) (K. Luckhardt, rysunek węglem)

Jednocześnie „niemiecki Wschód” był silnie zróżnicowany pod względem języka
(dialekty), tradycji (obyczaje) oraz twórczości ludowej. W szczególności tę ostatnią
cechował wysoki poziom rękodzielnictwa (ryc. 1.7).

Ryc. 1.7. Prowincja Pomorze i jej mieszkańcy w strojach regionalnych (lata 30. XX w.).
Mieszkanka Pyrzyc oraz rybak ze wschodniej części wyspy Rugia (Mönchgut)
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Wszystko to siłą rzeczy przyczyniło się do pauperyzacji mieszkańców wschodnich prowincji Niemiec oraz ich przestrzennego i społecznego odizolowania. Stało
się to aż nadto widoczne u schyłku istnienia Republiki Weimarskiej. Następstwem
tego był niski stopień politycznego uświadomienia ludności zamieszkującej „niemiecki Wschód”, a w szczególności utrata przez nią zaufania do instytucji demokratycznych. Skwapliwie wykorzystali to naziści. Głosząc hasła jedności narodowej oraz
ekonomicznego ożywienia obszarów wschodnich, zyskali oni tam znaczne wpływy.

Rozdział 2

Rozwój przestrzenny Szczecina
w końcu XIX i na początku XX w.

P

rzyspieszony rozwój Szczecina – największego w państwie pruskim ośrodka
portowego i przemysłowego oraz nadbałtyckiego – nastąpił niedługo po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Związane to było ze zwiększaniem się liczby
mieszkańców, ale również ze znacznym napływem do miasta ludności z gmin
ościennych (potrzeby edukacyjne, rozrywka, zamieszkanie, zarobkowanie i inne).
Przyniosło to coraz bardziej odczuwane zagęszczenie zabudowy na obszarze śródmiejskim oraz szybkie wyczerpywanie się rezerw terenów w granicach administracyjnych Szczecina (w szczególności pod zabudowę mieszkaniową).
Stolica prowincji Pomorze powstała na Nizinie Szczecińskiej między wzniesieniami polodowcowymi, tj. Górami Bukowymi (147 m n.p.m.) i Wałem Bezleśnym
lub Stobniańskim (88 m n.p.m.) a Wzgórzem Warszewskim (131 m n.p.m.) oraz na
południowym zboczu doliny Odry. Z kolei u ujścia tej rzeki do Bałtyku (na kierunku
wschodnim) rozciągało się rozległe, ale płytkie jezioro Dąbie13.
Obszar ten od co najmniej pierwszych wieków naszej ery aż do początku XV w.
zamieszkiwali słowiańscy Wendowie, którzy – […] na Pomorzu Nadodrzańskim aż
po Prośnicę [Parsętę] i za nią, tworzyli wraz z Kaszubami i Polakami jedną grupę
plemienną i posługiwali się narzeczami blisko, a nawet ściśle ze sobą spokrewnionymi (Srokowski, 1947, s. 95). Jednak obszar ten od drugiej połowy XV w. znalazł się
w orbicie wpływów germańskich i język słowiański stopniowo tam zanikał. Początkowo działo się tak w ośrodkach miejskich, a w dalszej kolejności na terenach
wiejskich (z wyjątkiem Kaszub). W połowie XVII w. księstwo Gryfitów zostało
podzielone między Brandenburgię i Szwecję. W roku 1720 król pruski Fryderyk
13 

Maksymalna głębokość jeziora, nawet w okresie wezbrań wody, wyniosła niespełna 7 m (6,8 m;
poziom średni – 2,8 m) (Prawdzic, 1951, s. 51).

24 Rozdział 2. Rozwój przestrzenny Szczecina w końcu XIX i na początku XX w.

Wilhelm I zmusił Szwedów do sprzedania mu Szczecina oraz wyspy Uznam i Wolin
[…] (Dopierała, 1970, s. 135). Weszły one w 1772 r. w skład państwa pruskiego, organizmu państwowego powstałego z połączenia Brandenburgii i Prus Książęcych.
Zwierzchność pruska w tym regionie została jeszcze w 1815 r. po kongresie wiedeńskim rozciągnięta na „Pomorze szwedzkie”, tj. na wyspę Rugię oraz Greifswald
i Stralsund (niem. Neuvorpommern). Prusy stawały się [wówczas] potęgą europejską
(Kozłowski, 1988, s. 55). Jej apogeum przypadło na zwycięstwo odniesione w wojnie
z Francją. W następstwie tego w 1871 r. powstało Cesarstwo Niemieckie (ryc. 2.1).

Ryc. 2.1. Berlin (schyłek XVIII w.). Projekt Bramy Poczdamskiej i pomnika Fryderyka
Wielkiego (F. Gilly)

Druga Rzesza, mimo iż niejednolita pod względem, geograficznym i gospodarczym, rozciągała się wówczas od Metz w prowincji Alzacja-Lotaryngia do
Tylży w Prusach Wschodnich (ponad 1300 km w linii prostej) oraz od Kolding
w prowincji Szlezwik-Holsztyn do Oberstdorfu w Królestwie Bawarii (870 km).
Państwo to objęło obszar blisko 541 tys. km2 (540 858) i liczyło ponad 41 mln
obywateli (41 058 000).
Stolicę prowincji Pomorze – Szczecin ze względu na strategiczne położenie
i bezustanne fortyfikowanie już w XVIII w. nazywano kosztownym klejnotem w pruskiej koronie (Golczewski, 1967, s. 11). Uchodził on wówczas za jedną z najlepiej
ufortyfikowanych twierdz w Europie.
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Wspomniany wcześniej triumf wojsk niemieckich nad francuskimi, a przede
wszystkim uzyskanie z tego tytułu horrendalnej kontrybucji wojennej, dały asumpt
do zakrojonych na szeroką skalę działań urbanizacyjnych w miastach Drugiej Rzeszy. Niespełna dwa lata po zakończeniu wojny działania te zostały usankcjonowane
prawnie w ustawie z dnia 30 maja 1873 r. o finansowaniu przekształcenia i wyposażenia niemieckich twierdz (Reichs-Gesetzblatt, Nr 14, s. 123–125). W głównej
mierze polegały one na modernizacji systemu obrony lądowej, tj. na przebudowie
miejskich rejonów umocnionych i twierdz oraz ich doposażeniu (artykuł I)14. W kilku wypadkach doszło do likwidacji części umocnień militarnych w porozumieniu
z dowództwem garnizonu (Kołobrzeg, Stralsund) lub nawet ich całości (Erfurt,
Grudziądz, Kosel, Minden, Szczecin, Wittenberga) (artykuł VI). Działania w tym
zakresie należało – […] zakończyć w dniu 1 października 1873 r., chyba że wcześniej
zostały one przeprowadzone przez zarząd wojskowy15. W związku z tym również
w Szczecinie pojawiła się możliwość rozwoju funkcjonalnego i przestrzennego
miasta (w tym mieszkalnictwa). W początkowym okresie rozwój ten był zdeterminowany szachownicowym układem ulic w obrębie fortecznych umocnień Nowego
Miasta (niem. Neustadt)16. Jednak zamiar rozbudowy obszaru miasta w kierunku
północno-zachodnim, tj. Bolinka (niem. Grünhof) i Łękna (niem. Westend), zbiegł
się w czasie z ukończeniem przebudowy „stolicy Europy” – Paryża (G.E. Haussmann, 1853–1870). Doniosłość tego wydarzenia polegała na tym, że działaniami
architektonicznymi objęto aż 60% powierzchni miasta (Gutowska-Adamczyk
i Orzeszyna, 2015, s. 38). Jednocześnie przeprowadzono je według jednolitego zamysłu urbanistycznego. Oparto go na układzie zadrzewionych alei zbiegających się
promieniście na placach oraz powiązanego z tym systemem miejskich bulwarów

14	

Dotyczyło to twierdz Friedrichsort (bastion Kilonii), Gdańsk, Głogów, Ingolstadt, Kłajpeda, Koblencja, Kolonia, Kołobrzeg, Kostrzyn, Królewiec, Moguncja, Nysa, Piława, Poznań, Rastatt nad
Renem, Sonderburg-Düppel (bastion Flensburga), Spandau pod Berlinem, Stralsund, Świnoujście,
Toruń, Ulm nad Dunajem, Wilhelmshaven oraz umocnień obronnych w rejonie dolnej Wezery
i dolnej Łaby.
15	
[…] hören die Rayonbeschränkungen am 1. Oktober 1873 auf, soweit nicht bereits früher durch die
Militärverwaltung eine Aufhebung derselben erfolgt (Reichs-Gesetzblatt, Nr 14, s. 125).
16	
Przebieg dróg poza umocnieniami twierdzy oraz wznoszona tam zabudowa były ściśle związane
z wymogami obronności (obserwacja przedpola, skuteczność rażenia fortecznej artylerii itd.).
W drugiej dekadzie XIX w. dowództwo szczecińskiego garnizonu wyznaczyło trzy strefy bezpieczeństwa. W pierwszej w bezpośredniej bliskości umocnień zabroniono wznoszenia budowli oraz
dróg (800 kroków; 500 m), w drugiej warunkowo dopuszczono budynki o lekkiej konstrukcji
(powyżej 800–1300 kroków; do 800 m), natomiast w trzeciej zezwalano na realizację murowanej
zabudowy (powyżej 1300–1800 kroków; do 1100 m) (Kozińska, 2018, s. 63).
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i skwerów17. W podobnym duchu przekształceniu uległa wówczas również stolica
Niemiec – oś przebiegająca wzdłuż alei Pod Lipami (niem. Belle-Alliance-Platz,
Elizabeth-Ufer – Luisen-Ufer, Unter den Linden – Pariser Platz – Der Thiergarten,
1880 r.) (ryc. 2.2).

Ryc. 2.2. Berlin (1880 r.). Centrum miasta

Rozwiązanie urbanistyczne oparte na wzorach zaczerpniętych z tych dwóch
miast zastosowano następnie w Szczecinie. W ten sposób na obszarze śródmiejskim
zyskało ono niepowtarzalny charakter – oś przebiegającą wzdłuż placu Lotników, alei
Papieża Jana Pawła II, placu Grunwaldzkiego i parku im. Jana Kasprowicza (niem.
Augusta-Platz – Kaiser-Wilhelm-Straße – Kaiser-Wilhelm-Platz – Quistorpsche
Obst-Anlagen, 1911 r.). Jak na ironię, środki finansowe na ten cel (związany przede
wszystkim z koniecznością wzniesienia znacznej ilości zabudowy mieszkaniowej)
pochodziły również z francuskiej kontrybucji wojennej wypłaconej w wyniku
pokoju frankfurckiego z 1871 r. (ryc. 2.3).
Powiększanie granic Szczecina po utracie przez niego militarnego charakteru
stało się zjawiskiem cyklicznym o wzrastającej częstotliwości. Obszar miasta liczył w tym czasie niewiele ponad 6 tys. ha (1871–1899). Zamieszkiwało go około
17	

W ciągu niespełna dwóch dekad wydatkowano na ten cel astronomiczną kwotę 2,5 mld franków
w złocie, podczas gdy uznana za dotkliwą wojenna kontrybucja na rzecz państwa pruskiego opiewała na sumę 1,5 mld. Notabene to pierwsze stało się powodem odwołania ze stanowiska autora
projektu przekształcenia francuskiej stolicy.

Ryc. 2.3. Szczecin (1914 r.)
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175 tys. osób. Rozwój gospodarczy stolicy Pomorza przyniósł zdynamizowanie
procesów urbanizacyjnych. W dalszej kolejności doszło do zacieśnienia związków
funkcjonalnych i przestrzennych między obszarem śródmiejskim a terenami peryferyjnymi, tj. podmiejskimi osiedlami mieszkaniowymi, przysiółkami i wsiami.
Wówczas to w 1900 r. włączono do obszaru Szczecina Drzetowo (niem. Bredow),
Grabowo (niem. Grabow), Niebuszewo (niem. Zabelsdorf) i Niemierzyn (niem.
Nemitz). Wzrosła tym samym liczba jego mieszkańców (258 822). Następnie w orbicie wpływów portowej aglomeracji znalazły się kolejne przedmieścia – Golęcino
(niem. Frauendorf), Krzekowo (niem. Kreckow), Pomorzany, Stołczyn i Żelechowa. Związki funkcjonalne i przestrzenne między tymi ośrodkami praktycznie nie
istniały, natomiast uległy wzmocnieniu ze stolicą prowincji pomorskiej (ryc. 2.4).

Ryc. 2.4. Plac Grodnicki przed Czerwonym Ratuszem (1901 r.). Nowy budynek zarządu
miasta nie został wówczas jeszcze wzniesiony

Proste sposoby pozyskiwania gruntów, tj. ich przejmowanie na podstawie
umów bilateralnych między władzami Szczecina a przedstawicielami podszczecińskich jednostek samorządu terytorialnego, były wówczas ograniczone. Jeszcze
większe trudności piętrzyły się w wypadku zakupu nieruchomości gruntowych
na „wolnym” rynku. Z tych powodów w 1908 r. nowy burmistrza Szczecina
F. Ackermann powołał fundusz ds. nabywania gruntów (niem. Grunderwerbsfond). W wyniku działań pracowników tego funduszu udało się przyłączyć do
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Szczecina m.in. Pogodno (niem. Braunsfelde, Neuwestend), majątek ziemski
Friedrichshof (niem. Gutsbezirke Friedrichshof), Świerczewo (niem. Gut Schwarzow), tereny w Lesie Arkońskim (niem. Eckerberg) oraz wiele innych nieużytków18. Dzięki temu obszar Szczecina uległ wówczas powiększeniu do 6600 ha
i tym samym niewiele ustępował obszarowi niemieckiej stolicy.
Jednak największą przeszkodą w pozyskiwaniu terenów na potrzeby dynamicznie rozwijającej się szczecińskiej aglomeracji stał się sprzeciw mieszkańców
ościennych powiatów (w zasadzie powiatu rędowskiego). Obawiali się oni (nie
bez racji) zwiększenia obciążeń fiskalnych oraz utraty wpływu na podejmowanie
decyzji dotyczących ich miejsca zamieszkania. Włączenie do Szczecina podmiejskich przedmieść, tj. Drzetowa, Grabowa, Niebuszewa i Niemierzyna, stało się
tego dobitnym przykładem. Zaogniło to spór między przedstawicielami władz
stolicy Pomorza i powiatu Rędowa do tego stopnia, że na wiele lat zatrzymało
ekspansję terytorialną Szczecina19.
Powyższe sprawiło, że działania urbanizacyjne w Szczecinie uległy wówczas
skupieniu na obszarze wewnątrzmiejskim. Z inicjatywy szczecińskiego burmistrza (H. Haken) na terenie dawnego Fortu Leopolda powstało monumentalne
założenie w duchu wilhelmińskiego imperializmu – Wały Chrobrego (niem.
Hakenterrasse, 1902–1907). Znalazła się tam siedziba regencji szczecińskiej, budynek Urzędu Skarbowego Prowincji Pomorze (wcześniej Pruski Główny Urząd
Celny; niem. Landesfinanzamt; früher preußische Oberzolldirektion), muzeum
oraz gmach teatru (ryc. 2.5). W ten sposób Szczecin został podniesiony do rangi
nowoczesnej stolicy prowincji.

18	

Działalność pracowników funduszu bez wątpienia odciążyła od obowiązków kolejnych burmistrzów, a przede wszystkim od spraw związanych z regulowaniem należności finansowych. Jednak efekty ich działalności w zakresie pozyskiwania nowych terenów pod zabudowę okazały się
niewspółmiernie małe w odniesieniu do oczekiwań zarządu miasta. Wynikało to ze skromnych
możliwości budżetowych funduszu (w porównaniu z innymi ośrodkami miejskimi w Niemczech)
oraz z warunków panujących na rynku nieruchomości. Miasto było wówczas postrzegane jako
podmiot zasobny w środki finansowe, przez co stawiane jego przedstawicielom żądania związane
z zakupem nieruchomości z reguły były wygórowane.
19	
W tej sprawie konieczne było powołanie rozjemcy w osobie ministra spraw wewnętrznych Rządu Prus (G. Rheinbaben). Starosta rędowski (F. Schöne) na mocy porozumienia z burmistrzem
Szczecina uzyskał wówczas odszkodowanie z budżetu stolicy Pomorza opiewające na niebagatelną
kwotę 300 tys. marek oraz promesę ponoszenia części kosztów związanych z utrzymaniem niektórych dróg na terenie administrowanego przez niego powiatu. Chodziło w tym wypadku przede
wszystkim o szosę łączącą Police ze Szczecinem (Włodarczyk, 1994a, s. 293).

Ryc. 2.5. Szczecin (1908 r.). Wały Chrobrego. Urząd Skarbowy Prowincji Pomorze. Projekt

zagospodarowania terenu (powyżej) i przekrój poziomy kondygnacji parterowej (poniżej)
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eszcze przed pierwszą wojną światową wyraźnie zarysował się garnizonowy i robotniczy charakter Szczecina, a przede wszystkim urzędniczy (ryc. 3.1). W tym
ostatnim wypadku chodziło przede wszystkim o – […] poważną ilość inteligencji
technicznej i wyższych urzędników oraz część nadzoru technicznego z portu i fabryk
szczecińskich. […] Oni też zatrudniali liczącą kilkanaście tysięcy osób grupę służby domowej. Jest rzeczą ciekawą, że odsetek służby domowej w stosunku do ogółu
mieszkańców był w Szczecinie wyższy aniżeli w innych wielkich miastach Rzeszy
(Dopierała, 1962, s. 115).
W Szczecinie jak w soczewce skupiała się niemiecka skłonność do biurokracji. Z kolei wraz z nastaniem narodowego socjalizmu – [...] na tradycyjny w tym
państwie biurokratyczny labirynt nałożyła się nazistowska skłonność do powielania führerów, leiterów oraz takich wielkich bonzów jak marszałek Rzeszy Göring,
będący jedynym na świecie generałem sześciogwiazdkowym […] (Van der Vat,
1997, s. 147). Wszechobecny chaos pogłębiało jeszcze istnienie – […] mnóstwa
niezależnych od siebie władz (szefowie okręgów korpusów, szefowie okręgów lotniczych, przewodniczący samorządów landów, gauleiterzy, krajowi przedstawiciele
generalnego pełnomocnika Führera, szefowie organów SS itd.) […] (Suworow, 2001,
s. 160). Kompetencyjna dychotomia aparatu administracyjnego Trzeciej Rzeszy,
dająca pierwszeństwo przedstawicielom struktur partyjnych przed wojskowymi,
miała na celu utrzymanie niezachwianej pozycji Wodza Narodu i Kanclerza jako
arbitra i rozjemcy.
Partia hitlerowska (NSDAP) [niem. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei] stworzyła również swój podział administracyjno-partyjny na okręgi (Gau),
pokrywający się terenowo [w większości wypadków] z podziałem na prowincje
(Golczewski, 1964, s. 14). Dotyczyło to również stolicy prowincji Pomorze – w bu-

Ryc. 3.1. Szczecin (1936 r.). Wały Chrobrego. Ćwiczenia wojsk obrony przeciwlotniczej
(u góry) (fot. W. Steinl) i obchody święta sił zbrojnych (u dołu)
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dynku Zarządu Prowincji Pomorze, który mieścił się przy Jasnych Błoniach (niem.
Provinzialverwaltung von Pommern an der Quistorp-Aue), znajdowała się również
siedziba kierownictwa partii narodowosocjalistycznej okręgu Pomorze (niem.
Gauleitung). Z kolei lokal powiatowego kierownictwa partii nazistowskiej (niem.
Kreisleitung) mieścił się przy alei Wojska Polskiego (niem. Falkenwalder Straße).
Biura tej partii znajdowały się w każdej dzielnicy Szczecina.
Władza prowincji już przed wojną skupiona była w jednym ręku: gauleiter
Pomorza, Franz Schwede-Coburg, był równocześnie naczelnym prezydentem prowincji (Oberpräsident) (Golczewski, 1967, s. 17). W rzeczywistości jego władza
była jeszcze większa – dekretem Wodza Narodu i Kanclerza został mianowany
przewodniczącym Zarządu Prowincji Pomorze (niem. Landeshauptmann der
Provinz Pommern) (1934 r.), otrzymał ponadto tytuł pruskiego radcy stanu, stopień generalski sztafet szturmowych (niem. SA-Obergruppenführer), a w chwili
wybuchu drugiej wojny światowej objął stanowisko komisarza obrony Rzeszy
(1939 r.). Ten prymitywny serwilista i antysemita posiadał zaledwie zawodowe
wykształcenie (ślusarz). Był on, podobnie jak kierownik polityczny powiatu szczecińskiego H. Kieckhöfer – […] człowiekiem grzmiących deklaracji i daleko bardziej
wstrzemięźliwych czynów (Murawski, 2019, s. 34). Jego zachowanie wzbudzało
powszechne zgorszenie, a publiczne wystąpienia najczęściej ocierały się o groteskę. Z tych powodów wśród ludności prowincji Pomorze przylgnęło do niego
określenie „Nero”. Z kolei okres sprawowania przez niego władzy był nazywany,
w nawiązaniu do panoszącego się w XVII w. na terenie Pomorza szwedzkiego
żołdactwa – „drugim okresem panowania Szwedów na Pomorzu” (niem. zweite
Schwedenzeit in Pommmern; gra słów „Schwede-Coburg” – „Schweden”). Jednakże przynależność do partyjnej elity („stara gwardia”) sprawiła, że – W sektorze cywilnym [stał] […] się on dzięki temu figurą wręcz kluczową, wyposażoną
w nieograniczoną władzę zwierzchnią […]20. Mimo to w nazistowskim aparacie
władzy pomorski prezydent zdecydowanie ustępował pod względem znaczenia
choćby kierownikowi okręgu partyjnego Prusy Wschodnie E. Kochowi.
Nawiasem mówiąc, w Szczecinie działała najstarsza po Monachium komórka partii
narodowosocjalistycznej. Jej członkowie wzięli nawet udział w pierwszym zjeździe

20	

Członkowie „starej gwardii” szczycili się numerem legitymacji partyjnej poniżej 100 000. Kierownik
okręgu politycznego Pomorze był posiadaczem legitymacji partyjnej numer 1548, a Wódz Narodu
i Kanclerz legitymacji o numerze 555. Uważali się oni zatem za „towarzyszy broni” (Bahnsen, 2005,
s. 13; Murawski, 2019, s. 32).
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partyjnym w Norymberdze (1923 r.)21. W okresie istnienia Republiki Weimarskiej przedstawiciele tego środowiska utrzymywali ożywione kontakty ze swoim odpowiednikiem
w Berlinie, przy czym ten drugi wskazał wprost sposób zaprowadzenia nowego „ładu”
społecznego – Berliński redaktor i pisarz Mossakowski wystąpił 24 października [1929 r.]
na wiecu nazistowskim w Szczecinie i stwierdził, że […] rządy są bandą drobnomieszczan
i rodzajem kastratów. Po zwycięstwie narodowych socjalistów, nie będą oni poklepywać po
ramieniu ministrów i uprzejmie prosić ich o zwolnienie foteli czy też dawać im zwykłego
kopniaka w tyłek, lecz schwycą ich za kark i postawią przed sądem, a wtedy będzie to
znaczyć oko za oko, ząb za ząb (Moschner i Reuter, 1993, s. 265).
W burzliwym okresie krzepnięcia struktur nazistowskiego państwa akty przemocy w stolicy prowincji Pomorze wobec przeciwników politycznych (bezprawne
pozbawienie wolności, grabież, wymuszenie), a w szczególności wobec osób pochodzenia żydowskiego, przybrały zdecydowanie na sile. W wypadku tych ostatnich
oraz działaczy komunistycznych członkowie Sztafet Szturmowych nie wahali się
nawet dokonać skrytobójstw (Czarnik, 1969, s. 114). Mogli oni przy tym liczyć na
bezkarność, ponieważ formacje paramilitarne przemianowano wówczas na oddziały
pomocnicze policji państwowej. Nawiasem mówiąc, wspomniany wyżej kierownik
polityczny okręgu Pomorze w trakcie swojej bojówkarskiej działalności dopuścił
się 52 pobić i wymuszeń22.
W wyniku przejęcia władzy w Niemczech przez narodowych socjalistów doszło
w Szczecinie do zmiany na stanowisku tamtejszego burmistrza (1934 r.). Powierzono je zasłużonemu nazistowskiemu bojówkarzowi i jednocześnie adwokatowi
(W. Faber)23. Należał on do nowego pokolenia działaczy partii narodowosocjalistycznej, które cechowała energiczność, inteligencja, upór i zdecydowanie (ryc. 3.2).
21	

W rzeczywistości w okresie kształtowania się ruchu narodowosocjalistycznego w Niemczech
kluczową rolę w tym zakresie na terenie prowincji pomorskiej odgrywało koło partyjne w Greifswaldzie. Z jego członków wywiedli się późniejsi kierownicy okręgu partyjnego Pomorze, a nawet
rektor greifswaldzkiego uniwersytetu T. Vahlen (1923–1924). Ten ostatni w stanie ideologicznej
afektacji dopuścił się znieważenia symbolu narodowego, za co został relegowany (Czarnik, 1983,
s. 279–281).
22	
Bynajmniej nie były to jego największe przewinienia. W czasie drugiej wojny światowej kierował
akcją pacyfikacyjną na terenie Pomorza Gdańskiego (1939 r.). Był odpowiedzialny za eksterminację
pomorskiej ludności żydowskiego pochodzenia oraz za wysłanie z terenu prowincji Pomorze do
Bernburg osób niepełnosprawnych umysłowo i ich zamordowanie w ramach akcji T4 (eutanazja).
Uznany został przez sąd w Bielefeld za zbrodniarza wojennego i skazany na 10 lat więzienia oraz
przepadek majątku (1948 r.).
23	
Burmistrz Szczecina posiadał stopień naukowy doktora, co należało do rzadkości wśród członków partii nazistowskiej jeszcze w końcu lat 30. XX w. Jednocześnie był wysokim rangą oficerem
paramilitarnych sztafet szturmowych (niem. SA-Oberführer; stopień niemający odpowiednika
w siłach zbrojnych zarówno niemieckich, jak i polskich – między pułkownikiem a generałem).
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Ryc. 3.2. Szczecińscy notable epoki narodowego socjalizmu. Burmistrz Szczecina W. Faber
(po lewej) oraz kierownik okręgu partyjnego Pomorze i prezydent prowincji Pomorze
F. Schwede-Coburg (po prawej)

Powracając jednak do kwestii urzędniczego charakteru Szczecina, należy powiedzieć, że już w końcu lat 20. XX w. znajdowała się w nim wystarczająca ilość siedzib
władz państwowych, politycznych i samorządowych. Miasto było stolicą regencji
szczecińskiej (niem. Hauptstadt des Regierungsbezirks Stettin) oraz prowincji Pomorze (niem. Hauptstadt der Provinz Pommern). Wspomniany wcześniej Zarząd
Prowincji Pomorze mieszczący się w okazałym gmachu przy placu Armii Krajowej
(niem. Landeshaus Platz) obejmował regencję koszalińską (niem. Regierungsbezirk Köslin), pilską (niem. Regierungsbezirk Grenzmark Posen-Westpreußen)
i szczecińską (niem. Regierungsbezirk Stettin) (1924–1928). Siedziby prezydenta
regencji szczecińskiej E. von der Planitza (1938 r.) oraz Urzędu Morskiego mieściły
się natomiast w gmachu przy Wałach Chrobrego24.
24	

Prezydent regencji szczecińskiej wywodził się z arystokracji, podobnie jak jego poprzednik na tym
stanowisku. Niezależnie od tego był oficerem Sztafet Ochronnych i posiadaczem Krzyża Żelaznego
Pierwszej Klasy (Czarnik, 1969, s. 28).
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Zarząd Miasta Szczecin (niem. Stadtverwaltung von Stettin) mieścił się w Czerwonym Ratuszu przy placu Batorego (niem. Adolf-Hitler-Platz). Z kolei siedziby
służb miejskich takich jak miejska kasa oszczędności, policja, urząd stanu cywilnego
i inne w nowym budynku zarządu miasta (niem. Neues Verwaltungsgebäude –
Stadthaus) przy ulicy Dworcowej (niem. Grüne Schanze).
W Szczecinie przy ulicy Moniuszki (niem. Richard-Wagner-Straße) mieściło się
również dowództwo II Korpusu Armijnego, a przy ulicy Małopolskiej (niem. Augustastraße) Miejska Komendantura Wojskowa i Floty Wojennej, Niemiecki Front
Pracy (niem. Die Deutsche Arbeitsfront) oraz placówka tajnej policji państwowej
(niem. Geheime Staatspolizei – Gestapo). Z kolei przy alei Wojska Polskiego (niem.
Falkenwalderstraße) znajdowały się siedziby jednostek paramilitarnych – Wydział
XII Sztafet Ochronnych (niem. Schutzstaffel – SS) oraz 9. Brygada Sztafet Szturmowych (niem. Sturmabteilung – SA).
Natomiast Wydział Kultury w Szczecinie obejmujący powiaty gryficki, gryfiński,
kamieński, nowogardzki, rędowski, szczeciński, uznamsko-woliński oraz wkryujski
znajdował się w Zamku Książąt Pomorskich.
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unkcjonalna jednostronność Szczecina bynajmniej nie przesłoniła jego kupieckiego charakteru, zamożności tamtejszych mieszczan, a przede wszystkim
piękna szczecińskiej architektury. To ostatnie wyniknęło z wielowiekowej historii
miasta opartej na gospodarce morskiej, rolnej oraz na międzynarodowej wymianie
handlowej w basenie Morza Bałtyckiego i Morza Północnego (ryc. 4.1).

Ryc. 4.1. Morskie powiązania Szczecina – handlowe i komunikacyjne (1926 r.)
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Jeszcze w przededniu drugiej wojny światowej szczecińskie ulice przepełniał
gwar przechodniów i sprzedawców, choć – Od 3 września 1939 roku wprowadzono
godzinę policyjną, a parę dni wcześniej zaczęło obowiązywać zarządzenie o obronie
przeciwlotniczej i zaciemnianiu miasta (Golczewski, 1967, s. 13)25.
Historyczne „tętno” miasta było wówczas najbardziej wyczuwane na obszarze, który okalała ulica Dworcowa, aleja Niepodległości (niem. Paradeplatz),
plac Żołnierza Polskiego (niem. Königsplatz), ulica Zygmunta Duczyńskiego
(dawniej Wyszaka, niem. Klosterhof), Lazurowa (niem. Junkerstraße) i nabrzeże
Wieleckie (niem. Bollwerk). Naturalnie pod względem działalności gospodarczej
mieszkańców Szczecina i większości dokonywanych przez nich sprawunków
obszar ten rozciągał się jeszcze na wyspę Kępa Parnicka (niem. Sielberwiese)
oraz część Łasztowni między Odrą i Parnicą (niem. Lastadie). Tereny te powiązano przeprawami mostowymi umożliwiającymi ruch okrężny (kołowy i pieszy),

Ryc. 4.2. Szczecin (początek lat 40. XX w.). Most Hanzy
25	

Liczono się wówczas z możliwością przeprowadzenia ataków bombowych na niemieckie miasta
przez lotnictwo brytyjskie i francuskie. Godziny obowiązującego wszystkich mieszkańców miasta
zaciemnienia podawano w prasie codziennej.
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tj. nabrzeże Wieleckie – most Długi (niem. Hansabrücke) – ulica Celna (niem.
Plandrinstraße) – most Zielony (niem. Grüne Graben Brücke) – ulica Leona
Heyki (niem. Holtzstraße) – most Dworcowy (niem. Bahnhofsbrücke) – ulica
Krzysztofa Kolumba (niem. Schwedter Ufer). Z tych powodów na moście Długim
bezustannie panował ożywiony ruch przechodniów, samochodów i tramwajów.
Potęgowało go jeszcze unoszenie przęseł mostowych związane z koniecznością
przepuszczania pod nimi jednostek pływających po Odrze (ryc. 4.2). To wszystko
wraz z krętym układem ulic powyżej nabrzeża Wieleckiego wykluczało ten obszar
miasta z ruchu o charakterze tranzytowym.
W budynku Dworca Głównego przy ulicy Krzysztofa Kolumba mieściła się
jedna z największych w Szczecinie restauracji (oraz w prowincji Pomorze), którą
kierował słynny niemiecki gastronom R. Schmoldt. Znakomite posiłki serwowano
tam przez całą dobę, a także na wynos. W hali dworcowej znajdowała się również
cukiernia i winiarnia. Nieomal na wprost wyjścia z budynku Dworca Głównego
(po prawej stronie) znajdował się most Dworcowy, prowadzący ponad bulwarem
Nadodrzańskim (targ rybny i warzywniczy) do wyspy Kępa Parnicka (ryc. 4.3).

Ryc. 4.3. Szczecin (lata 30. XX w.). Most kolejowy nad Odrą
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Ryc. 4.4. Szczecin. Kompozycja figuralna nieopodal ratusza; symbol Szczecina – miasta
handlu, przemysłu i żeglugi (L. Manzel, 1898 r.)

W pobliżu mostu kolejowego znajdowała się m.in. drogeria i kwiaciarnia. Z kolei
za nim – przy placu Grodnickim (niem. Marktplatz) po lewej stronie piętrzył się
okazały gmach Czerwonego Ratusza, a po prawej budynek Urzędu Pocztowego nr 1.
Bliżej tego pierwszego, u szczytu skweru wznosiła się rzeźba figuralna bogini głę-

Rozdział 4. Kupiecki charakter Szczecina i jego architektura 41

Ryc. 4.5. Szczecin (1939 r.). Hotel Preußenhof

bin na postumencie z czerwonego piaskowca (niem. Manzelbrunnen). Miejsce
to było ulubionym celem krótkich wycieczek podróżnych przesiadających się na
szczecińskim dworcu (ryc. 4.4).
W tej części miasta skupieniu uległa większość szczecińskich hoteli – Albert
Timm, Astoria, Gust, Gutke, Kaiser, Mecklenburger Hof, Metropole, Stettiner Hof,
Wilhelm Sack G.m.b.H. Jednak najbardziej ekskluzywny i największy szczeciński
hotel (180 miejsc noclegowych) – Preußenhof mieścił się przy ulicy Staromłyńskiej (niem. Luisenstraße). Gościom zapewniono w nim, podobnie jak w hotelu
Astoria i Metropole oraz w domu noclegowym Evangelisches Vereinshaus Hospiz,
centralne ogrzewanie, miejsce garażowe, możliwość przemieszczania się windą,
pokój z telefonem oraz na żądanie dietetyczne posiłki. W przyhotelowej cukierni
i kawiarni podawano desery oraz serwowano piwo i wino. Koszt doby hotelowej
z pełnym wyżywieniem wahał się od 7 (Astoria) do 13 marek (Preußenhof). Odległość szczecińskich domów gościnnych i noclegowych, hoteli i zajazdów od dworca
kolejowego nie przekroczyła 1800 m (do 25 minut pieszo). Znalazło się w nich
łącznie 957 miejsc noclegowych (1939 r.) (ryc. 4.5).
U zbiegu ulic Dworcowej i 3 Maja (niem. Lindenstraße) wznosił się budynek
niemieckiej wytwórni filmowej Ufa (niem. Universum Film AG). Mieścił się w nim
m.in. dom towarowy sieci Defaka (niem. Deutsches Familienkaufhaus G.m.b.H.),
a w kondygnacji parterowej kino (niem. Ufa-Palast), kawiarnia oraz restauracja Stary
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Ryc. 4.6. Szczecin (lata 30. XX w.). Brama Portowa w kierunku al. 3 Maja

Odwach (niem. Alte Wache) (ryc. 4.6). Z ruchliwego skrzyżowania przy Bramie
Portowej (niem. Am Berliner Tor), zza północnej pierzei zwartej zabudowy przy
ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego (niem. Breite Straße) można było dostrzec
wieżę kościoła św. Jakuba przy Rynku Węglowym (niem. Kohlmarkt) (ryc. 4.7).
Z kolei w przeciwnym kierunku, przy placu Zwycięstwa (niem. Hohenzollernplatz), była widoczna betonowa wieża kościoła garnizonowego oraz ceglana
im. J. Bugenhagena. Reprezentacyjny charakter alei Niepodległości podkreślał
okazały neogotycki gmach Dyrekcji Poczty Głównej (niem. Oberpostdirektion)
i neobarokowy budynek Banku Ziemskiego Prowincji Pomorze (niem. Landschaftliche Bank der Provinz Pommern). Naprzeciwko tych budynków uwagę
przechodniów przyciągały witryny domu mody i wyposażenia wnętrz (Gebrüder
Horst) (ryc. 4.8). Można tam było nabyć dywany, tkaniny obiciowe i zasłony, damską
i męską galanterię skórzaną, a ponadto nowoczesne ubiory sportowe i wizytowe
oraz galowe sorty mundurowe.
Bliżej ulicy Zygmunta Bałuki (dawniej Obrońców Stalingradu; niem. Bismarckstraße) wznosił się pięciokondygnacyjny dom mody męskiej, młodzieżowej i chłopięcej wraz ze szwalniami (G. i B. Feldberg), a tuż za nim kombinat gastronomiczny
i rozrywkowy z salami klubowymi i koncertowymi, ogródkiem kawiarnianym i palmowym oraz cukiernią i restauracją (niem. Haus Ponath). Dwa razy do roku były
tam organizowane ogólnoniemieckie pokazy mody – wiosennej i zimowej (ryc. 4.9).

Ryc. 4.7. Szczecin (1 maja 1940 r.). Ulica Mariacka w kierunku kościoła pw. św. Jakuba
(niem. Kleine Domstraße)

Ryc. 4.8. Szczecin. Renomowany dom mody i wyposażenia wnętrz od strony
alei Niepodległości (po prawej) oraz od strony ulicy Tkackiej (po lewej)

Ryc. 4.9. Szczecin (koniec lat 30. XX w.). Plac Żołnierza Polskiego
(niem. Königsplatz)

Ryc. 4.10. Szczecin (koniec lat 30. XX w.). Dom prasy okręgu Pomorze

(na pierwszym planie) oraz gmach Miejskiej Kasy Oszczędności (w głębi)
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U szczytu placu Żołnierza Polskiego wznosił się pomnik cesarza Wilhelma I.
W dalszej kolejności, w kierunku placu Hołdu Pruskiego (niem. Am Königstor)
znajdował się gmach Miejskiej Kasy Oszczędności (niem. Städtische Sparkasse
zu Stettin) i Dom Prasy Okręgu – siedziby wydawcy głównego dziennika partii
narodowosocjalistycznej na Pomorzu (niem. Haus der Gaupresse) (ryc. 4.10)26.
W bezpośredniej bliskości tego ostatniego znajdował budynek Teatru
Miejskiego oraz opery i operetki, przed którym na niewysokim postumencie wznosił się pomnik cesarza Fryderyka Wilhelma III. W budynku teatru
widzowie mogli zasiąść na widowni przed sceną oraz na balkonach na trzech
poziomach. W wypadku widowisk cieszących się największym powodzeniem
do dyspozycji były również miejsca stojące (siedmiokrotnie tańsze niż te
przy scenie). Między budynkiem teatru a kościołem świętych Piotra i Pawła
wiodła do bulwaru Nadodrzańskiego (nabrzeże Wieleckie) ulica Zygmunta
Duczyńskiego (ryc. 4.11).

26	

Ryc. 4.11. Szczecin (kwiecień 1930 r.). Teatr miejski

„Gazeta Pomorska” (niem. Pommersche Zeitung) była wydawana w imponującym nakładzie
220 tys. egzemplarzy (1938 r.). W jej ramach ukazywało się 12 dodatków powiatowych (Anklam,
Białogard, Demmin, Drawsko, Greifswald, Kamień, Koszalin, Nowogard, Pyrzyce, Resko, Stargard
i Wkryujście). W wyniku wchłonięcia 20 lokalnych tytułów prasowych Gazeta Pomorska stała się
największym koncernem wydawniczym w prowincji Pomorze i jednym z największych w kraju
(1934 r.) (Czarnik, 1969, s. 51–53).
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Ryc. 4.12. Szczecin (połowa lat 30. XX w.). Nabrzeże Odry poniżej Wałów Chrobrego

(niem. Dampfschiffsbollwerk). Zrzucanie do rzeki śniegu zebranego z chodników i ulic

Trotuary w stolicy prowincji Pomorze były uprzątnięte o każdej porze roku,
a funkcjonariusze policji energicznie reagowali na każdy przejaw zakłócenia porządku publicznego (ryc. 4.12 i 4.13).
Nabrzeże Wieleckie z kupieckiego i społecznego punktu widzenia należało
do najbardziej atrakcyjnych przestrzeni miejskich. Kwitło tam życie towarzyskie,
załatwiano sprawunki i prowadzono interesy. Zgiełk przyciągał również młodzież
poszukującą dorywczych zajęć i zarobku. Wszystkiemu temu sprzyjała architektura
– zwarta, a przede wszystkim w skali człowieka, a także bliskość wody. Prowadzono
tutaj handel artykułami kolonialnymi, rybami (w dużej mierze śledziami), olejem
jadalnym, węglem, cementem i zbożem (ryc. 4.14).
W parterach zwartej szczytowej zabudowy mieściły się siedziby przedsiębiorstw
połowowych (W. Wagner), portowych (Stettiner Hafengesellsch. m.b.H.), spedycyjnych (J.H. Bachmann, Schenker & Co.), zaprowiantowania załóg na statkach
(Gollmann & Co.) oraz towarzystw ubezpieczeniowych (Norddeutscher Lloyd)
i żeglugowych (Neptun, Stettin-Wollin-Cammin-Dievenower Dampf-Schiffahrts-Gesellschaft) (ryc. 4.15). W miesiącach letnich Odra niejednokrotnie była areną
zawodów pływackich, które odbywały się między nabrzeżem przy ulicy Jana z Kolna

Ryc. 4.13. Szczecin (kwiecień 1930 r.). Brama Portowa
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(niem. Unterwieck) a ośrodkami sportów wodnych na Wyspie Grodzkiej (niem.
Wassersport Vereine; Schlächterwiese).

Ryc. 4.14. Szczecin (lata 20. XX w.). Nabrzeże Wieleckie na wysokości ulicy Kurza Stopka
(niem. Hünerbeinstraße)

W bezpośrednim sąsiedztwie Wałów Chrobrego w okazałym budynku znalazł
się hotel (Terrasen-Hotel) oraz placówki konsularne Hiszpanii, Hondurasu, Japonii,
Peru i Portugalii (nabrzeże Wieleckie 22)27. Z kolei w odległości niespełna 10 minut
pieszo od dworca kolejowego mieścił się Hotel Suhr słynący z doskonałej kuchni
i winiarni.

27	

W Szczecinie u progu drugiej wojny światowej znajdowało się aż 21 konsulatów, tj. Belgii, Czechosłowacji, Danii, Estonii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Hondurasu, Japonii, Łotwy,
Norwegii, Panamy, Peru, Polski (ulica Monte Cassino 30, niem. Arndtstraße 30, 1935–1939), Portugalii, Rumunii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Niespełna 2 lata później pozostało
ich tylko 8 (Dania, Finlandia, Hiszpania, Japonia, Portugalia, Szwecja, Węgry i Włochy, 1941 r.).

Ryc. 4.15. Szczecin (kwiecień 1930 r.). Dawne spichlerze przy nabrzeżu Wieleckim 26–27

Rozdział 5

Ideologiczne zawłaszczenie
architektury u zarania narodowego
socjalizmu – kwestie legislacyjne

M

imo że władza państwowa w hitlerowskich Niemczech była oparta na przemocy,
to do chwili jej upadku usilnie stwarzano pozory praworządności. W legislacji
ery nazizmu wola Wodza Narodu i Kanclerza w jednej osobie odgrywała kluczową
rolę. Oznaczało to, że każda sfera życia w Trzeciej Rzeszy została podporządkowana
„zasadzie wodzostwa” i wynikającej z tego dyktatorskiej nieomylności (niem. Führerprinzip). Dotyczyło to w szczególności architektury. Wódz Narodu i Kanclerz dążył za
jej pomocą do utrwalenia osiągnięć niemieckiej kultury. Dobitnie wyartykułował to na
zjeździe partyjnym w 1935 r. – Żaden lud nie trwa dłużej niż świadectwa jego kultury28.
Wódz Narodu i Kanclerz uważał architekturę za główny czynnik sprawczy –
umożliwiający stworzenie nowego ładu społecznego i takiego społeczeństwa (niem.
Neues Volk). W ten sposób dążył on do zerwania ze spuścizną Republiki Weimarskiej. Realizował przy tym bez wątpienia własną, drobnomieszczańską wizję pompatycznej architektury opartej na enigmatycznym związku uproszczonych wzorów
antycznych i realizmu w sztuce oraz tradycji niemieckiego budownictwa i rzemiosła.
Zamierzenia te wpisały się w procesy modernizacyjne w architekturze niemieckiej,
które przebiegały niezależnie od kontrowersyjnych eksperymentów w tym zakresie
europejskiej awangardy29.
28	

Kein Volk lebt länger als die Dokumente seiner Kultur (Speer, 1940, s. 7).
Notabene awangarda architektoniczna w Europie pojawiła się dwie dekady przed nastaniem ruchu nowoczesnego w architekturze. Jej najwybitniejsi niemieccy przedstawiciele w przeważającej
części zdystansowali się od radykalizmu apologetów tego drugiego (P. Bonatz, G. Gauger, K. Rühl,
P. Schmitthenner, F. Schumacher, O.E. Schweizer, H. Tessenow i inni).

29	
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W pierwszej kolejności chodziło o przeobrażenie Berlina w sposób, który ukazałby potęgę gospodarczą i militarną narodowosocjalistycznego państwa – Przeto jest
moją niezmienną wolą i postanowieniem troszczyć się obecnie o Berlin z jego ulicami,
budowlami i miejscami publicznymi, co sprawi, że stanie się on odpowiedni i pełen
godności po wszystkie czasy, do bycia stolicą niemieckiego państwa30. Doskonałym
tego przykładem stał się projekt przebudowy berlińskiego portu lotniczego (ryc. 5.1).

Ryc. 5.1. Berlin-Tempelhof. Makieta międzynarodowego portu lotniczego (E. Sagebiel)

W ten sposób – […] narodowosocjalistyczna „rewolucja” zaprowadziła w świecie
artystów plastyków system wyjątkowo surowych rządów (Drewniak, 1969, s. 136).
W szczególności dotyczyło to przedstawicieli dadaizmu, futuryzmu i kubizmu.
Ich twórczość potępiono, określając ją mianem – „sztuki zdegenerowanej” (niem.
entartete Kunst) lub „sztuki upadku” (niem. Verfallskunst). Z kolei – […] rzeźbiarstwo było w Trzeciej Rzeszy szczególnie uprzywilejowaną dziedziną sztuki. […]
Monumentalne rzeźby potrzebne były dla ozdabiania monumentalnych kompleksów
architektonicznych. Monumentalne budowle wywoływały wrażenie, oddziaływały na
30	

Es ist daher mein unabänderlicher Wille und Entschluß, Berlin nunmehr mit jenen Straßen, Bauten
und öffentlichen Plätzen zu versehen, die es für alle Zeiten als geeignet und würdig erscheinen lassen
werden, die Hauptstadt des Deutschen Reiches zu sein (Rühle, 1938, s. 356).
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masy, były stałym, widomym znakiem potęgi (Drewniak, 1969, s. 154–155). Rzeźba
jeszcze bardziej niż malarstwo nadawała się do spersonifikowania aryjskości i wynikającego z tego kulturowego posłannictwa narodu niemieckiego (ryc. 5.2).
Wszystko wskazuje jednak na to, że proweniencja nazistowskiej gigantomanii w architekturze i sztuce sięgała jeszcze czasu pierwszego triumfu pruskiego
militaryzmu. Nowe, zjednoczone zwycięstwem nad Francją w 1871 r., niemieckie
państwo wyniesione do rangi cesarstwa i światowego mocarstwa wymagało nowych
instytucji oraz stosownych dlań siedzib (Tołłoczko, 2005, s. 265). Berlin stał się
wówczas jednym z kluczowych ośrodków niemieckiej architektury i sztuki – oprócz
Frankfurtu nad Menem, Hamburga, Monachium i Wiednia. Dopiero przecież po
proklamowaniu utworzenia Cesarstwa Niemieckiego – Rezydencja królów pruskich
stała się niemieckim miastem cesarskim, wielkim miastem europejskim, bezsprzecznie
miastem świata!31.
W pierwszej połowie XIX w. – […] Prusy pozostawały w zasięgu wpływów postoświeceniowych z jednej strony, a kultury romantyzmu z drugiej (Salmonowicz,
1987, s. 424). W niemieckiej architekturze tego okresu odzwierciedlenie znalazły
wpływy neoklasycystyczne. Była to epoka – […] wielkiego architekta K.F. Schinkla
(1781–1841), głównego twórcy Berlina muzeów i pałaców w alei Unter den Linden

Ryc. 5.2. Kompozycja figuralna u szczytu terenu parad wojskowych w Norymberdze
31	

(niem. Märzfeld). Model (J. Thorak)

Die Residenz der preussisches Könige ward zur deutschen Kaiserstadt, die europäische Grosstadt zur
unbestrittenen Weltstadt! (Ernst i in., 1877, s. 71).
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(Nowy Odwach 1818, Schauspielhaus 1821, Altes Museum 1828, kościół Św. Mikołaja
w Poczdamie 1837) (Salmonowicz, 1987, s. 436). W następstwie tego, ale już w manierze neobarokowej i neorenesansowej, powstał gmach niemieckiego parlamentu
w Berlinie (niem. Reischstagsgebäude; P. Wallot, 1884–1894), Sądu Najwyższego
w Lipsku (niem. Reischsgericht; L. Hoffmann, P. Dybwad, 1888–1895) oraz Pałac
Sprawiedliwości w Monachium (niem. Justizpalast; F. von Thiersch, 1891–1897).
Dzieła te dały początek stylowi wilhelmińskiemu (1871–1918). Nastała wówczas –
[…] epoka Berlina ciężkiego, najczęściej bez smaku, monumentalnego i pozbawionego
wdzięku […] (Salmonowicz, 1987, s. 430). To właśnie wówczas powstały podwaliny
uproszczonego nazistowskiego neoklasycyzmu (ryc. 5.3).
Początkowo Wódz Narodu i Kanclerz zamierzał powierzyć opracowanie projektu przekształcenia architektonicznego i urbanistycznego niemieckiej stolicy
jej burmistrzowi (1936 r.)32. Jednak jego opieszałość, a w szczególności sprzeciw

32	

Ryc. 5.3. Berlin. Zamek i most zamkowy (W. Klinkert, akwaforta)

Mowa była o – […] dr. Lippercie, starym członku partii i redaktorze naczelnym berlińskiego „Angriffu” […]. Lippert nie potrafił zapalić się do planów budowlanych Hitlera (Speer, 1973, s. 106).
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członków Zarządu Miasta Berlin sprawiły, że zrezygnował z tego konceptu na rzecz
utalentowanego architekta z berlińskiego okręgu partii narodowosocjalistycznej
A. Speera – Wiosną 1936 roku Hitler zwiedzał ze mną odcinek autostrady. W czasie
rozmowy napomknął: „Mam jeszcze do przekazania zlecenie budowlane. Największe
ze wszystkich”. Skończyło się na tej uwadze. […] Teraz wezwał mnie, by przekazać mi
szybko i całkiem nieuroczyście zlecenie: „Z tym Berlinem nie można sobie poradzić.
Odtąd pan robi projekt. […] Gdy będzie pan miał coś gotowego, proszę mi pokazać.
Na to, jak pan wie, zawsze mam czas” (Speer, 1973, s. 105–106).
W związku z powyższym dekretem Wodza Narodu i Kanclerza ustanowiono
w 1937 r. stanowisko generalnego inspektora budowlanego stolicy (niem. Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt) (Reichsgesetzblatt, Teil I, Ausgegeben zu Berlin,
den 30. Januar 1937 Nr. 13)33. Ten rzucający cień na praworządność hitlerowskiego
reżimu delikt prawny został usankcjonowany 10 miesięcy później stosownym rozporządzeniem, tj. w sprawie nowego ukształtowania stolicy – Dekret Wodza Narodu
i Kanclerza dotyczący Generalnego Inspektora Budowlanego Stolicy z dnia 30 stycznia
1937 r. (Reichsgesetzbl. I S. 103) stanowi zarządzenie w rozumieniu § 1 ust. 1 ustawy34.
Zanim to wszystko nastąpiło, uchwalona została ustawa o nowym ukształtowaniu
niemieckich miast (Reichsgesetzblatt, Teil I, Ausgegeben zu Berlin, den 6. Oktober
1937 Nr. 109)35.

33	

Gloryfikacja przywódców państwowych w hitlerowskich Niemczech oraz osób ich wspierających
była niejednokrotnie związana z emfatycznym tytułowaniem tych drugich. W ten sposób generalny inspektor budowlany stolicy był również określany jako „Dyrektor generalny ds. dekoracji
artystycznych wieców organizowanych przez Ministerstwo Propagandy” oraz „Twórca nowych
partyjnych budowli zjazdowych w Norymberdze”. W rzeczywistości stanowisko to nie oznaczało
ustanowienia zwierzchności nad innymi niemieckimi architektami. Podobne pełnomocnictwa
uzyskali projektanci architektury w Linzu i w Monachium.
34	
Der Erlaß des Führers und Reichskanzlers über einen Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt
vom 30. Januar 1937 (Reichsgesetzbl. I S. 103) ist Anordnung im Sinne des §1 Abs. 1 des Gesetzes (§1).
W rzeczywistości nominacja ta okazała się jeszcze bardziej podniosła – generalny inspektor budowlany do spraw przeobrażenia stolicy Rzeszy uzyskał rangę sekretarza stanu w Rządzie Prus
i bezpośrednio podlegał jedynie Wodzowi Państwa i Kanclerzowi.
35	
Początkowo w Niemczech hitlerowskich ukazywały się dwa rodzaje aktów wykonawczych do ustawy
o nowym ukształtowaniu niemieckich miast – dekrety wodza państwa i kanclerza (niem. Erlaß)
oraz rozporządzenia (niem. Verordnung). W gruncie rzeczy nie różniły się one pod względem
mocy prawnej. Rozporządzenia przestały się ukazywać, gdy druga wojna światowa wkroczyła
w decydującą fazę (styczeń 1942 r.). Następnie, aż do chwili ostatecznego załamania się sytuacji
wojsk niemieckich na frontach wydawane były dekrety (grudzień 1943 r.). Kluczowe znaczenie
miał w tym wypadku wydźwięk aktu prawnego – dekret w warunkach wojennych miał charakter
rozkazu.

Ryc. 5.4. Berlin (1939 r.). Nowa Kancelaria Rzeszy (A. Speer).

Elewacja wejściowa (u góry) oraz dziedziniec (u dołu). Przedstawienia figuralne (A. Breker)
– Partia (po lewej) i Siły Zbrojne (po prawej)
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W niewielkim stopniu odniesiono się w niej do zagadnień architektonicznych
i urbanistycznych, lecz przede wszystkim do środków prawnych służących osiągnięciu celów w tym zakresie. W szczególności dotyczyło to wywłaszczania nieruchomości gruntowych na cele publiczne i majątku ruchomego znajdującego się
w ich obrębie.
Jeśli jednak spojrzeć na zapisy wyżej wymienionej ustawy przez pryzmat
architektonicznej megalomanii Wodza Narodu i Kanclerza Trzeciej Rzeszy, to
trafiały one w sedno zagadnienia. W nieodległej przyszłości Berlin miał w stać się
stolicą świata, w której rozmach przedsięwzięć budowlanych i jakość architektury
przewyższyłyby wszystko, co było wcześniej znane w architekturze. Następnie
zmianie uległaby jej nazwa na Germanię (Witkowski, 2010, s. 212). Berlin musi
zmienić swe oblicze, by dostosować się do nowej wielkiej misji (ryc. 5.4) (Speer,
1973, s. 194).
W ustawie o nowym ukształtowaniu niemieckich miast Wodzowi Narodu
i Kanclerzowi nadane zostało nieograniczone prawo do podejmowania decyzji –
[…] w jego najbardziej ulubionej dziedzinie, architekturze (§ 1) (Speer, 1973, s. 143).
Określono przy tym czas trwania tego uprawnienia (§ 2). W dalszej kolejności
wskazano wystarczającą przesłankę umożliwiającą wywłaszczenie (zakres przedsięwzięcia urbanistycznego). Wyniknął z tego zakaz zabudowy działki (względnie
zmiana zamierzenia budowlanego), która mogłaby utrudnić przeprowadzenie
przedsięwzięcia architektonicznego (§ 4, ust. 1). W takim wypadku przewidziano
odszkodowanie częściowe (w szczególności w wypadku wywłaszczenia nieruchomości mieszkalnej) (§ 10).
Z kolei wywłaszczenie nieruchomości znajdującej się w gestii podmiotów publicznych (państwowych i samorządowych) nie pociągało za sobą już takich następstw – przewidziano odszkodowanie częściowe lub jego pozbawienie (na mocy
decyzji ministra finansów oraz spraw wewnętrznych) (§ 11). Część powierzchni
wywłaszczonych terenów w miastach (place, ulice) zarezerwowano na potrzeby
różnych rodzajów sił zbrojnych oraz formacji zmilitaryzowanych (nieodpłatne
przeniesienie prawa własności) (§ 12).
W ustawie o nowym ukształtowaniu niemieckich miast zawoalowany został rzeczywisty cel, jakim stało się gruntowne przekształcenie architektoniczne
i urbanistyczne miast o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia Wodza Narodu
i Kanclerza oraz ideologii nazistowskiej. Dookreślił to generalny inspektor budowlany stolicy – Na pierwszym miejscu znajduje się przebudowa stolicy państwa.
W równym stopniu istotne będzie nowe ukształtowanie Monachium jako kolebki
ruchu narodowosocjalistycznego, centrum zjazdów partyjnych w Norymberdze,
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Hamburga jako miasta handlu zagranicznego oraz Linzu36. Oznaczało to zunifikowanie architektury i urbanistyki w tych miastach w duchu uproszczonego klasycyzmu,
w którym berlińskie skrzyżowanie ulic (osi) stało się archetypem. Przekształcenie
architektoniczne Berlina oraz stolic okręgów partyjnych stało się częścią szerszych
planów członków kierownictwa nazistowskiego państwa – W programie monumentalnej propagandy ideologicznej [niemieckiego] faszyzmu znajdował się plan
„Wielkiego Pierścienia Chwały”. Na obrzeżach nowych granic Niemiec (wschód-zachód od Oceanu Atlantyckiego do Uralu, północ-południe – od Norwegii do Afryki
Północnej) miały zostać wzniesione gigantyczne obeliski, mauzolea, wieże, kurhany
i zamki w takiej odległości od siebie, by były wzajem widoczne (Suworow, 2000, s. 75).
Warto byłoby przy tym wspomnieć, że gigantomania berlińskiej architektury
i urbanistyki (w szczególności dzielnicy rządowej) uczyniłaby stolicę Trzeciej Rzeszy monotonną – Rozumieliśmy naturalnie, że nowa ulica zabudowana wyłącznie
gmachami publicznymi musiałaby sprawiać wrażenie martwej, i dlatego dwie trzecie
jej długości zarezerwowaliśmy dla budownictwa prywatnego. […] [Jednak] budowaliśmy bez wyczucia proporcji. Nawet dla prywatnych obiektów wydzielaliśmy
działki o długości 150 do 200 metrów […] (Speer, 1973, s. 188–189). Prace związane
z przekształceniem architektonicznym Berlina zamierzano zakończyć po odniesieniu przez hitlerowskie Niemcy zwycięstwa w drugiej wojnie światowej (1950 r.).
Jednak koszty tego przedsięwzięcia daleko jak się wydaje przewyższały możliwości
ekonomiczne nazistowskiego państwa (uwzględniając nawet korzyści płynące
z eksploatacji podbitych terytoriów)37. Jak zeznał w Norymberdze szef rządu G.G.
– dr Joseph Bühler (nie bez nuty rozrzewnienia), po 1942 roku „Niemcy nie mieli już
możliwości realizowania na terenach wschodnich [oraz na obszarze dawnej Rzeszy]
tak wielkich programów budowlanych” (Witkowski, 2010, s. 223) (ryc. 5.5).

36	

An erster Stelle steht die Neugestaltung der Reichshauptstadt. Ebenso werden München als Hauptstadt
der Bewegung, das Reichsparteitaggelände in Nürnberg, Hamburg als Stadt des Außenhandels und
Linz im gleichen Sinne neugestaltet (Speer, 1940, s. 5). Austriacki Linz znalazł się wśród niemieckich
miast przewidzianych do przebudowy w pierwszej kolejności, ponieważ Wódz Narodu i Kanclerz
urzeczony jego pięknem oraz wspomnieniami z okresu dzieciństwa chciał spędzić w nim starość
i być tam pochowany. W związku z tym planował wzniesienie po obu stronach Dunaju wielu
monumentalnych budowli połączonych mostem wiszącym.
37	
Koszt wzniesienia budowli przy placu Adolfa Hitlera oszacowano wówczas na niebagatelną kwotę
5 mld marek (około 25 mld euro). Przewyższało to sumę comiesięcznych wydatków wojennych
po rozpoczęciu działań zbrojnych przeciwko Związkowi Sowieckiemu (1941 r.). Z drugiej strony
roczne wydatki na budownictwo w Niemczech wynosiły 12,8 mld marek (około 64 mld euro; 1939 r.)
(Speer, 1973, s. 211 i 220).
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Ryc. 5.5. Berlin (1936 r.). Tereny olimpijskie. Stadion dla 100 tys. widzów (W. March)

Zamierzenia związane z przekształceniem urbanistycznym niemieckich miast
stopniowo obejmowały obszar całego kraju, tzn. w granicach przed rozpoczęciem
wojny ze Związkiem Sowieckim (1941 r.)38. W większości przypadków nie wyszły
one jednak poza fazę koncepcji projektowej, np. z zespołu 5 partyjnych obiektów
zjazdowych w Norymberdze wzniesiono 3 – Aleję Paradną (niem. Große Straße),
Pole Zeppelina (niem. Zeppelinfeld) i w części Salę Kongresową (niem. Kongresshalle). W stolicy ruchu narodowosocjalistycznego w Monachium przy placu Królewskim zrealizowano budynek zarządu partii, siedzibę Wodza Narodu i Kanclerza
oraz Świątynię Honoru (niem. Ehrentempel). Powstał tam również Dom Sztuki
Niemieckiej (niem. Haus der Deutschen Kunst) oraz ogromne koszary SS. Z kolei
w Berlinie wzniesiono budynek Nowej Kancelarii (niem. Die Neue Reichskanzlei),
38	

Rozporządzenia w sprawie nowego ukształtowania miast (łącznie 5) objęły Augsburg, Bayreuth,
Berlin, Drezno, Düsseldorf, Graz, Hamburg, Innsbruck, Kolonię, Królewiec, Linz, Monachium,
Norymbergę, Salzburg, Szczecin, Weimar, Wewelsburg (siedziba „Zakonu SS”), Wrocław oraz
wszystkie miasta w Ostmarku (Austria). Z kolei dekrety objęły również miasta na okupowanych
obszarach wschodnich – Augsburg, Bayreuth, Bochum, Brema, Drezno, Düsseldorf, Frankfurt
nad Menem, Gdańsk, Graz, Hamburg, Heidelberg, Hannover, Innsbruck, Klagenfurt, Kolonia,
Królewiec, Kłajpeda, Lüneburg, Łódź, Münster, Norymberga, Oldenburg, Poznań, Reichenberg,
Saarbrücken, Salzburg, Szczecin, Wiedeń, Weimar, Wrocław, Wuppertal, Würzburg.
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Stadion Olimpijski (niem. Olympia-Stadion) oraz Dom Ruchu Turystycznego (niem.
Fremdenverkehrshaus). Jednak do przekształcenia centrum stolicy Trzeciej Rzeszy
opartego na skrzyżowaniu osi urbanistycznych północ-południe i wschód-zachód
ostatecznie nie doszło39. Jedynym zrealizowanym elementem tego skrzyżowania
stały się charakterystyczne dwuramienne lampy uliczne i iluminacja poszczególnych
budowli (B. von Arent) (ryc. 5.6) (Van der Vat, 1997, s. 470)40.
Działania legislacyjne dotyczące przekształcenia architektonicznego i urbanistycznego miast w duchu ideologii narodowosocjalistycznej objęły również Szczecin. Rozporządzenie Ministra Pracy w sprawie nowego ukształtowania miasta
Szczecin ukazało się niemal w tym samym czasie (1939 r.) co czwarta nowelizacja
rozporządzenia Ministra Pracy w sprawie nowego ukształtowania stolicy Berlina
oraz analogiczne rozporządzenia dotyczące Bayreuth, Drezna, Hamburga, Linzu,
Monachium oraz Wrocławia (Reichsgesetzblatt, Teil I, Ausgegeben zu Berlin, den
23. November 1939 Nr. 231)41.
Zapisy zawarte w rozporządzeniu w sprawie nowego ukształtowania miasta
Szczecin wydawały się mniej restrykcyjne niż te zawarte w ustawie o nowym ukształtowaniu niemieckich miast. Mianowicie zabudowanie nieruchomości gruntowej
względnie związana z nią zmiana zamierzenia budowlanego mogły być zakazane
jedynie w wyjątkowych wypadkach i tylko przez kierownika okręgu partyjnego (§ 3, ust. 1). Jednakże również ten został ustanowiony instancją odwoławczą
(§ 3, ust. 2). W rozporządzeniu określono zasady pierwokupu nieruchomości gruntowej na cele publiczne oraz wskazano organ wykonawczy w tym zakresie (burmistrz
miasta) (§ 6, ust. 3). Negatywny wydźwięk zapisu dotyczącego wywłaszczenia nieruchomości gruntowej starano się osłabić, uznając w tym wypadku nadrzędność
prawomocnego orzeczenia sądowego (§ 8).
Z kolei każde przedsięwzięcie inwestycyjne, którego kubatura przekraczała 20 tys. m3,
wymagało zgłoszenia z odpowiednim wyprzedzeniem kierownikowi okręgu partyjnego
Pomorze (§ 9, ust. 1). Mógł on wówczas nawet wskazać jego lokalizację (§ 9, ust. 2).
39	

Oś północ-południe nazwano aleją Świetności (niem. Prachtallee). Rozciągała się ona na długości 7 km przy szerokości 120 m; cała miała liczyć 38,5 km. Jej południowy koniec wieńczyłby
Łuk Triumfalny i Berliński Dworzec Południowy, a północny plac Adolfa Hitlera o wymiarach
450 × 500 m (niem. Adolf-Hitler-Platz) wraz Halą Ludową (niem. Volkshalle), Nową Kancelarią
Rzeszy, budynkiem parlamentu oraz dowództwa sił lądowych (Witkowski, 2001, s. 196–210).
40	
Zdążono jednak wysiedlić z tego obszaru 75 tys. berlińczyków żydowskiego pochodzenia, których
następnie wysłano do obozów koncentracyjnych w Generalnym Gubernatorstwie (Taylor, 2017,
s. 298).
41	
Rozporządzenie to nie dotyczyło obszaru Austrii oraz tzw. Kraju Sudeckiego. Początkowo akty
wykonawcze do ustawy o nowym ukształtowaniu niemieckich miast dotyczyły wyłącznie Berlina
(1937–1939), Monachium (1939 r.) i Norymbergii (1938 r.).
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Ryc. 5.6. Berlin. Oś wschód-zachód w kierunku Bramy Brandenburskiej (A. Speer, 1939 r.)

W rozporządzeniu w sprawie nowego ukształtowania miasta Szczecin poszerzeniu uległy również prerogatywy organów partyjnych w odniesieniu do władz
państwowych i samorządowych – prezydent regencji szczecińskiej stał się zwierzchnikiem naczelnika policji, a stanowisko głównego inspektora budowlanego objął
kierownik polityczny okręgu partyjnego (§ 11). Kompetencje tego ostatniego zostały
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rozciągnięte nawet na planowanie przestrzenne i urbanistykę – obejmując ustalanie
przebiegu linii zabudowy (§ 13, ust. 1) oraz likwidację dróg (§ 14, ust. 1).
Zapisy zawarte w powyższym rozporządzeniu sankcjonowały samowolę lokalnego namiestnika partii. Jednocześnie w niewielkim stopniu odniesiono się w nim
(podobnie jak w ustawie) do zagadnień architektonicznych i urbanistycznych.
Paradoksalnie to ostatnie pozwoliło w wielu wypadkach zachować historyczny
układ zabudowy miast – w szczególności tych średniej wielkości oraz większych
położonych w słabo ekonomicznie rozwiniętych regionach (Pomorze, Prusy
Wschodnie).

Rozdział 6

Zamierzenia dotyczące poszerzenia
granic administracyjnych Szczecina
po zakończeniu pierwszej wojny
światowej do schyłku Republiki
Weimarskiej

B

ezpośrednio po zakończeniu pierwszej wojny światowej większość działań pracowników szczecińskiej administracji architektoniczno-budowlanej (podobnie
jak w innych niemieckich miastach) skupiła się na poprawie warunków mieszkaniowych ludności. Polegały one na zapewnieniu schronienia osobom znajdującym
się przejściowo lub stale w trudnej sytuacji materialnej, tj. zdemobilizowanym
żołnierzom oraz przesiedleńcom z terenów utraconych na mocy postanowień
traktatu wersalskiego. Zajmowali się tym przede wszystkim pracownicy Wydziału
ds. Mieszkalnictwa (niem. Wohnungsbauamt), do którego w 1919 r. włączono pracowników z Wydziału ds. Budownictwa Lądowego (niem. Hochbauamt). W celu
skoordynowania przedsięwzięć w tym zakresie utworzono dodatkowo Wydział
ds. Planowania Budownictwa Miejskiego (niem. Stadtbau-Planungsamt). W późniejszym okresie przystąpiono do inwentaryzacji projektowej miejskiej zabudowy.
Stała się ona podstawą do określenia kierunków rozwoju przestrzennego Szczecina,
a w szczególności do zaktualizowania opracowań urbanistycznych z lat 70. XIX w.
opartych na liniach rozgraniczających ulicę i zwartej zabudowie kwartałowej.
Obowiązki w tym zakresie zostały powierzone pracownikom Wydziału ds. Planowania Budownictwa Miejskiego, a następnie 28-osobowej Komisji ds. Osiedli
(niem. Siedlungsdeputation) (1921 r.). Jednakże niedługo później doszło w kraju
do wyraźnego pogorszenia się sytuacji ekonomicznej (bezrobocie, galopująca
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inflacja). Recesja gospodarcza okazała się wówczas tak głęboka, że doprowadziła
do zahamowania prac planistycznych i przedsięwzięć budowlanych w skali całego
kraju (1920–1924). Środowiska niemieckich architektów utraciły wówczas na rzecz
holenderskich nieformalne, acz zaszczytne miano przodujących w rozwoju światowej myśli mieszkaniowej.
Z powyższych powodów pierwsze projekty zagospodarowania terenów miejskich
w Szczecinie odzwierciedlające nowe trendy w urbanistyce światowej powstały
dopiero w drugiej połowie lat 20. XX w. Wzniesiono na ich podstawie m.in. zabudowę przy ulicy Unii Lubelskiej (niem. Am Deutschen Berg), osiedle Braunsfelde
po południowej stronie ulicy Adama Mickiewicza (niem. Kreckowerstraße) i inne
(ryc. 6.1). Prace szczecińskich architektów dotyczyły również zmian funkcjonalnych
i przestrzennych w strefie podmiejskiej, a nawet terenów znajdujących się w znacznym oddaleniu od granic administracyjnych miasta (Dąbie). W tym ostatnim
wypadku dotyczyło to projektów zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ulicy Słupskiej
(niem. Felix-Dahn-Straße), Szybowcowej (niem. Kleinfelder-Weg) i Żaglowej
(niem. Seeweg) (Höft, 1990, s. 36).

Ryc. 6.1. Szczecin (początek XX w.). Zabudowa jednorodzinna w dzielnicy Pogodno,
tzw. Wzgórze Ackermanna (niem. Ackermannshöhe)

Mimo to już w końcu lat 20. XX w. w szczecińskiej architekturze mieszkaniowej
dało się zauważyć nowoczesne rozwiązania oparte na zwartej kwartałowej zabudowie
z powiększonymi dziedzińcami (od 3 do 5 kondygnacji) (ryc. 6.2). Upowszechnieniu
uległy wówczas również rzędowe układy zabudowy (linijkowe), a w mieszkalnictwie
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jednorodzinnym stosowano nawet rozwiązania znane ze Stanów Zjednoczonych
(system Radburn)42.
Równolegle z powyższym na wniosek naczelnika szczecińskiej administracji architektoniczno-budowlanej K. Weishaupta powołano do życia Związek
Celowy (gmin i powiatów) ds. Wielkiego Szczecina (niem. Zweckverband für
Groß-Stettin). W ciągu 1924 r. […] prezes Rejencji Szczecińskiej, zatwierdził
statut tego Związku, którego obszar działania liczył około 25 100 ha, z czego na
Szczecin przypadało 8150 ha, na Dąbie – 3600 ha (Włodarczyk, 1994a, s. 543).
W działaniach tych naczelnik szczecińskiej administracji architektoniczno-budowlanej kierował się przekonaniem o skuteczności długofalowych przedsięwzięć opartych na wspólnocie interesów i wzajemnym ich poszanowaniu.

Ryc. 6.2. Szczecin. Nowoczesna wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa w dzielnicy

Niebuszewo przy ulicy Adama Naruszewicza 16 (niem. Stoewerstraße) (koniec lat 20. XX w.)
i mieszkanka Szczecina (1925 r.)

42	

Kreowanie przestrzeni miejskiej oparte na pierzejach zwartej zabudowy kwartałowej stanowiło
kanon w europejskiej urbanistyce jeszcze dekadę po zakończeniu drugiej wojny światowej. Następnie zastąpiły go destrukcyjne, zgeometryzowane układy przestrzenne w duchu drugiego ruchu
nowoczesnego w architekturze.
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Ryc. 6.3. Szczecin-Pomorzany (niem. Pommerersdorfer Anlagen, 1930 r.). Właściciel sklepu
mięsnego przed swoim przybytkiem przy ulicy Smolańskiej 9 (niem. Stettiner Straße 9)
(po lewej) i jego rodzina na podwórzu wewnątrz zabudowy (po prawej)

W szczególności dążył on do powołania do życia wspólnej komisji planistycznej,
tj. skupiającej przedstawicieli wszystkich stron Związku. O raczej nikłym wpływie
[tego] Związku na poczynania urbanistyczne zrzeszonych w nim gmin świadczą późniejsze opracowania zarówno burmistrza, jak i landrata powiatu Randow dotyczące
kwestii włączenia określonych terytoriów do Szczecina, w których stwierdza się, że tego
typu rozwiązanie powinno zapobiec rozszerzającemu się coraz bardziej tzw. dzikiemu osadnictwu […] (Włodarczyk, 1994a, s. 543). Taki stan rzeczy wyniknął przede
wszystkim z zagwarantowanego w statucie równorzędnego charakteru tworzących
go podmiotów. Z tego powodu propozycje wysuwane przez burmistrza Szczecina nie
były wiążące dla starosty powiatu rędowskiego. Ten drugi traktował je wręcz jako
naruszenie jego kompetencji – Propozycje przedłożone przez [burmistrza Szczecina]
F. Ackermanna spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem zarówno władz powiatu
Randow, jak i powiatu Gryfino. Obaj landraci […] podkreślali fakt, iż w przypadku
realizacji zamierzeń Szczecina poniosą dotkliwe straty finansowe (wpływy z podatków
na terenie pow. Randow zmniejszyłyby się o około 60%), utracą większą część zakładów
przemysłowych oraz ponad 50% ludności (Włodarczyk, 1994a, s. 546) (ryc. 6.3).
Przybierający na sile w drugiej połowie lat 20. XX w. rozwój portowy i przemysłowy Szczecina oraz związane z tym stałe powiększanie się liczby jego mieszkańców przyniosły coraz bardziej odczuwane stłoczenie w przestrzeniach śródmiejskich, a w szczególności pogorszenie się warunków mieszkaniowych. Podobnie
jak w końcu XIX w. znów szybko zaczęło ubywać w mieście terenów zdatnych do
celów budowlanych. Sytuację dodatkowo komplikowała migracja ludności z gmin
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ościennych. Doskonałym tego przykładem stała się podszczecińska miejscowość
Podjuchy. Spośród zamieszkujących ją 6300 osób do miejsc zatrudnienia w Szczecinie codziennie dojeżdżała co trzecia z nich (2 tys.). Z kolei 116 tamtejszych uczniów
uczęszczało do szczecińskich szkół średnich i inżynierskich (1929 r.). Koszty ich
kształcenia oszacowano na 33 tys. marek rocznie. Zaś roczne wpływy do budżetu
gminy Podjuchy wyniosły niespełna 165 tys. marek. Z tej przyczyny koszty kształcenia zamieszkałych tam uczniów pochłonęłyby aż piątą część tych wpływów.
Migracja ludności dotyczyła również liczącej 4650 mieszkańców gminy Zdroje (niem. Finkenwalde), z której do miejsc zatrudnienia w Szczecinie codziennie dojeżdżała czwarta ich część (1150), oraz Dąbia i Kijewa-Klęskowo (niem.
Hökendorf-Rosengarten).
Jednak sprawy w tym zakresie potrafiły przybrać odmienny obrót, np. w fabryce przędzy syntetycznej w miejscowości Żydowce (niem. Sydowsaue) (2225
mieszkańców) zatrudnienie znalazło 666 szczecinian. W gminie tej uiszczali oni
opłaty podatkowe od nieruchomości, które zamieszkiwali, oraz od osiąganych
dochodów. Były one tam o połowę niższe niż w Szczecinie (44,4–66,7%) (Lehnemann, 1931, s. 82–84). Równocześnie szczecińskie władze miejskie ponosiły
koszty związane ze świadczeniem usług edukacyjnych przez placówki szkolne
w Żydowcach, które ponad dwukrotnie przewyższały roczne wpływy do budżetu
tej miejscowości. Analogiczna sytuacja powstała w miejscowości Skolwin (niem.
Odermünde) i w Podjuchach (ryc. 6.4). W wypadku tych ostatnich sprawa stała
się głośna w lokalnej prasie – Notatka ze „Szczecińskich Wiadomości Wieczornych”
z dnia 5 sierpnia 1930 r.: „Chyba w żadnym z przedmieść Szczecina tempo działalności budowlanej nie wzrosło ostatnio tak jak w Podjuchach; od 1925 r. liczba
domów mieszkalnych zwiększyła się o ponad jedną trzecią. Do tej pory było tam 360
budynków mieszkalnych, a obecnie jest ich już ponad 500. Podjuchy ze swoją piękną
lokalizacją i wspaniałym widokiem na dolinę Odry są coraz chętniej wybierane do
osiedlania się przez zamiejscowych, szczególnie ze Szczecina. Według informacji
uzyskanych w urzędzie gminy istnieje ogromny popyt na cztero- lub pięciopokojowe
mieszkania poza miastem, bez możliwości jego zaspokojenia”43. Wszystko to bez
43	

Auszug aus der „Stettiner Abendpost” vom 5. August 1930: „Wohl keiner der Vororte Stettins hat in
bezug auf Bautätigkeit einen solchen Aufschwung genommen wie gerade Podejuch; denn seit dem
Jahre 1925 ist die Zahl der Wohnhäuser mehr als ein Drittel größer geworden. Bis zu dem genannten
Zeitpunkt betrug die Zahl der Wohnhäuser 360 und jetzt schon über 500. Podejuch mit seiner schönen
Lage und dem Prachtvollen Blick über das Odertal wird immer mehr von Auswärtigen besonders
Stettinern, zum Ansiedeln und Wohnen bevorzugt. Nach Mitteilung des Gemeindeamtes besteht
augenblicklich wieder von auswärtigen Wohnungssuchenden große Nachfrage nach Vier- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen, ohne daß es möglich ist, den Bedarf zu decken” (Lehnemann, 1938, s. 88–89).
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wątpienia świadczyło o rosnącej zamożności mieszkańców Szczecina, ale również
o coraz bardziej odczuwanym przez nich pogarszaniu się warunków zamieszkania
w stolicy prowincji Pomorze.

Ryc. 6.4. Podjuchy (1923 r.). Zabudowania Fabryki Szamotu Didier widziane od strony Odry
(A. Engelhard, rysunek piórkiem)

Z budżetu Szczecina były wydatkowane również środki finansowe związane
z budową infrastruktury służącej do przewozu pasażerów i jej utrzymaniem
(linie autobusowe i tramwajowe). Wystarczy wspomnieć, że dwie szczecińskie
linie tramwajowe sięgały daleko poza granice administracyjne miasta. Mianowicie tramwajem linii numer 1 można było dojechać aż do lotniska położonego
nieopodal miasta Dąbie, a pętla linii numer 7 znajdowała w Gocławiu (niem.
Gotzlow).
Wobec powyższego burmistrz stolicy prowincji Pomorze F. Ackermann krytycznie odniósł się do istoty funkcjonowania Związku Celowego ds. Wielkiego
Szczecina, w którym przewodnia rola tego ostatniego została sprowadzona do
konieczności ponoszenia różnorodnych opłat na rzecz małych podmiejskich
podmiotów administracyjnych. Nowy naczelnik administracji architektoniczno-budowlanej B. Lehnemann uznał to za koronny argument przemawiający za
włączeniem do granic administracyjnych Szczecina terenów gmin ościennych
i znajdujących się tam miejscowości – Trudno byłoby znaleźć lepszy wzorcowy
przykład w celu zobrazowania istnienia pasożytniczych wspólnot, których cha-
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rakteru nie sposób zmienić eufemizmem „miasto satelitarne”44. W związku z tym
opowiadał się on za podjęciem zdecydowanych działań administracyjnych wobec
żywiołowo przebiegających procesów osadniczych na obszarach pozamiejskich.
Burmistrz Szczecina starał się uzyskać w tej sprawie przychylność prezydenta
regencji szczecińskiej, bezskutecznie zresztą.
Mimo powyższego prace planistyczne dotyczące wchłonięcia rozproszonych
podmiejskich ośrodków osiedleńczych, tj. utworzenia Wielkiego Szczecina, uległy wówczas przyspieszeniu i zintensyfikowaniu. W związku z tym powołano do
życia komórkę projektową pn. Związek Celowy ds. Planowania Szczecińskiej Przestrzeni (niem. Planungs-Zweckverbandes für den Stettiner Raum). Członkowie
tego zespołu stanęli przed zadaniem określenia kierunków rozwoju aglomeracji szczecińskiej w okresie 5-letnim (1930–1935). W efekcie podjętych przez nich
prac powstał pierwszy plan rozwoju przestrzennego Wielkiego Szczecina (niem.
Flächenaufteilungsplan für Groß-Stettin; dosł. Plan parcelacji powierzchniowej
Wielkiego Szczecina, 1930 r.; wariant I) (ryc. 6.5). W nowych granicach miasta na
kierunku południowym znalazła się miejscowość Żydowce, na północnym Skolwin,
na zachodnim – Bezrzecze Dolne (niem. Brunn). Z kolei na kierunku wschodnim
granica Szczecina doszła do miejscowości Rzęśnica (niem. Hornskrug). Włączono
tym samym do stolicy prowincji Pomorze 19 podmiejskich ośrodków osadniczych
(poza wyżej wymienionymi) – Dąbie, Golęcino, Gumieńce (niem. Scheune), Kijewo (niem. Rosengarten), Klęskowo (niem. Hökendorf), Krzekowo, Mierzyn
(niem. Möhringen), Osów (niem. Wussow), Płonia (niem. Buchholz), Podjuchy,
Pomorzany (niem. Pommerensdorf), Stołczyn, Ustowo (niem. Güstow), Warszewo (niem. Warsow), Zdroje i Żelechowa. Naczelnik szczecińskiej administracji
architektoniczno-budowlanej uważał wówczas również za celowe przyłączenie do
Szczecina miasta Police – na tych samych zasadach co miasto Dąbie. W ten sposób
obszar stolicy prowincji Pomorze uległ nieomal potrojeniu (tab. 6.1).
Zamierzenia te cechowała zatem wprost bezprecedensowa rozrzutność powierzchniowa. W rzeczy samej, w końcu lat 20. XX w. zaludnienie Szczecina przypadające na hektar było wyższe niż w innych niemieckich miastach (241,20 w pierwszym wymienionym wypadku i 213,68 w drugim). Wielkość ta w następnej dekadzie
nie uległa istotnej zmianie. Mimo to w stolicy prowincji Pomorze zapotrzebowanie
na tereny pod zabudowę mieszkaniową wraz niezbędną rezerwą powierzchniową
44	

Ein größeres Musterbeispiel für die Schaffung von Parasitgemeinden, deren Charakter man durch
die schöne Bezeichnung „Satellitstadt” nicht abändert, ist oder wäre selten anzutreffen (Lehnemann,
1938, s. 84).
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(obiekty oświatowe, place, skwery itp.) oszacowano wówczas na około 2 tys. ha
(Stelmach, 1994, s. 545). Stanowiło to niespełna czwartą część obszaru znajdującego
się wówczas w jej granicach administracyjnych (8 219,63 ha).

Ryc. 6.5. Wielki Szczecin (1930 r.). Granice administracyjne miasta – wariant I
(B. Lehnemann z zespołem)

U podstaw powstania idei Wielkiej Szczecińskiej Przestrzeni legło zatem dążenie włodarzy stolicy prowincji pomorskiej do uczynienia jej nowoczesną aglomeracją. W ten sposób powstałaby możliwość podjęcia na obszarze Szczecina
działań architektonicznych i urbanistycznych o odległym horyzoncie czasowym,
a w szczególności zapanowania nad żywiołowo przebiegającymi procesami osadniczymi na terenach podmiejskich. Akcentowano przy tym miastotwórczy aspekt
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Tabela 6.1. Wielkości liczbowe charakteryzujące Wielką Szczecińską Przestrzeń (wariant I)

Parametr

Przed przyłączeniem
terenów
podmiejskich

Po przyłączeniu
terenów
podmiejskich

Różnica
wartości

Powierzchnia całkowita
[ha]

8173

22 754

blisko
trzykrotna (2,8)

270 000

600 000*

ponad
dwukrotna
(2,2)

33

26,4

mniej o 20%

Powierzchnia terenu
pod zabudowę
mieszkaniową [ha]

1663

5709

blisko
trzyipółkrotna
(3,4)

Gęstość mieszkaniowa
(w odniesieniu do
powierzchni terenu
pod zabudowę
mieszkaniową)
[osoba/ha]

162,5

105

mniej o 35,4%

Tereny zieleni (ogrody,
lasy, skwery, tereny
sportowe itp.) [ha]

1760 (21,5%)

3810 (16,7%)

mniej o 4,8%

Powierzchnia terenów
zieleni [m2/osobę]

65,2

63,5

mniej o 2,6%

Liczba mieszkańców
Gęstość zaludnienia
(w odniesieniu do
powierzchni całkowitej
miasta) [osoba/ha]

* Maksymalna liczba ludności szczecińskiej aglomeracji („próg chłonności”
ludnościowej terenu).

mieszkalnictwa oraz unikalne cechy szczecińskiego układu zieleni. Utworzenie
Wielkiego Szczecina pozwoliłoby tym samym zmniejszyć w nim gęstość zaludnienia oraz gęstość mieszkaniową, choć doszłoby wówczas również do zmniejszenia
miejskiego obszaru zieleni per capita.
Pierwszy plan rozwoju przestrzennego Wielkiego Szczecina stał się punktem
wyjścia do dalszych rozważań planistycznych. Kres tym zamierzeniom położyło
jednak załamanie się gospodarki światowej.

Rozdział 7

Koncepcje przekształcenia struktury
urbanistycznej Szczecina i jego
architektury w czasach narodowego
socjalizmu

U

schyłku pierwszej połowy lat 30. XX w. nastąpiły brzemienne w skutkach zmiany w niemieckim systemie prawnym. Struktury administracji państwowej oraz
samorządowej Trzeciej Rzeszy zostały poddane jurysdykcji partyjnej. W pierwszej
kolejności na podstawie rozporządzenia Rządu Prus rozwiązano samorządowy organ
przedstawicielski prowincji Pomorze – sejmik prowincji (niem. Provinziallandtag).
Protestujących wobec tego przedstawicieli Socjaldemokratycznej Partii Niemiec
narodowosocjalistyczni radni przemocą usunęli z sali obrad i wykluczyli ze składu
sejmiku w 1933 r. Następnie na mocy zapisów ustawy Rządu Prus kompetencje pomorskich samorządowców przekazano pracownikom wydziałów Zarządu Prowincji
Pomorze, aby ostatecznie powierzyć je prezydentowi tej prowincji. Podobna sytuacja
powstała we władzach miejskich w Szczecinie – Dnia 30 stycznia 1935 r. została
ogłoszona niemiecka ordynacja gminna […]. Ordynacja ta nie tylko likwidowała
samorząd miejski, lecz także nie gwarantowała działania administracji [gminnej
i powiatowej] zgodnie z ustawodawstwem i przepisami. […] decydującego znaczenia
nabrała partia, która podejmowała decyzje motywowane względami politycznymi
nie zawsze zgodnymi z prawem (Stelmach, 1994, s. 691–692). W drugiej połowie
lat 30. XX w. zwiększająca się w szybkim tempie liczba członków Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników zasiadających w organach samorządowych sprawiła, że te ostatnie stały się w równocześnie jednostkami administracji
państwowej i partyjnej (zespolenie władzy legislacyjnej i wykonawczej). Jednak
najgorsze było to, że – […] Tylko niektórzy z nich posiadali fachowe kwalifikacje,
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podczas gdy większość – bez zawodu – legitymowała się jedynie długoletnim stażem
w NSDAP (Czarnik, 1969, s. 33). Były to z reguły osoby z nizin społecznych o wątpliwej reputacji, a do tego prymitywne i zdemoralizowane. W ten sposób powstał
na wpół kryminalny stan prawny sankcjonujący korupcję, nepotyzm i przemoc.
Planowanie przestrzenne w hitlerowskich Niemczech było ściśle związane z realizacją wielkich programów budowlanych w mieszkalnictwie. Jednak dynamika
tych ostatnich mimo buńczucznych zapewnień przedstawicieli nazistowskich
władz wyraźnie zmalała po upadku Republiki Weimarskiej (Speer, 1973, s. 106;
Kitchen, 2017, s. 108 i 153). Dlatego też w 1934 r. hucznie zainicjowano pięcioletni
ogólnopaństwowy program budownictwa osiedlowego, a rok później program
rewitalizacji obszarów staromiejskich. W związku z tym – Już w dniu 13 czerwca
1934 r. Szczecin [burmistrz] zgłosił „rozluźnienie obszaru starego miasta w ramach
zamierzeń państwa” i niniejszym złożył wniosek o pomoc przewidzianą w ramach
tego programu45.
Pracownicy Wydziału ds. Planowania Przestrzennego w Szczecinie objęli wówczas swoimi działaniami przede wszystkim obszar staromiejski (1933 r.), w którym
skupiały się wszystkie ówczesne problemy komunalne, tj. postępująca dekapitalizacja skrajnie zagęszczonej zabudowy, fatalne warunki higieniczne i sanitarne,
przestępczość oraz rosnący z każdym rokiem ruch kołowy – […] zabudowa na
obszarze starego miasta, jak na to wskazują plany z początku bieżącego stulecia
[XX w.], objęła prawie 95% powierzchni jego terenu […] (Latour, 1981, s. 21).
Konstatacja ta (i wynikająca z tego konieczność podjęcia działań sanacyjnych)
wydawała się słuszna jedynie w wypadku przyjęcia założenia o mieszkalnym charakterze tego obszaru, co nie odpowiadało rzeczywistości. Przyrost liczby ludności na
tym terenie (obszar dawnej twierdzy; 61,8 ha) osiągnął apogeum na przełomie lat 60.
i 70. XIX w. (66 tys. mieszkańców; 1068 osób/ha, 1870 r.). Do początku lat 30. XX w.
liczba mieszkańców zmniejszyła się tam ponad dwukrotnie (26 500 mieszkańców;
428 osób/ha, 1933 r.). Mimo to obszar ten pod względem handlowym i usługowym
nie stracił na znaczeniu. Jednocześnie w pierwszej połowie lat 30. XX w. dynamicznie
zwiększyła się w Szczecinie liczba pojazdów mechanicznych – motocykli, samochodów osobowych i ciężarowych (4672 w 1932 r., 6510 w 1934 r. i 10 349 w 1936 r.).
Z powodu panującej na obszarze staromiejskim ciasnoty ich ruch wydawał się tam
nadzwyczaj uciążliwy.

45	

Bereits am 13. Juni 1934 hatte Stettin [der Oberbürgermeister] die „Altstadtauflockerung beim Reich”
angemeldet und sich hiermit um Beihilfen beworben, die für dieses Programm bereitgestellt worden
waren (Bernhardt, 2007, s. 78).
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Zespół pracowników Wydziału ds. Planowania Przestrzennego w Szczecinie,
którym kierował naczelnik administracji architektoniczno-budowlanej B. Lehnemann, podjął na terenie Starego Miasta i Łasztowni zakrojone na szeroką skalę
badania dotyczące stanu środowiska zbudowanego. Obszar ten podzielono na
strefy – I, II, III i V (Stare Miasto) oraz IV, IVa, IVb i IVc (Łasztownia) (niem.
Zonen der Altstadtuntersuchungen). Ostatecznie badaniami objęto również część
obszaru Nowego Miasta i Śródmieścia. Był to teren o łącznej powierzchni 105,5 ha.
Zamieszkiwało go 60 832 mieszkańców. W trakcie badań dokonano wizji lokalnej
oraz oceny stanu technicznego i użytkowego zabudowy. Równocześnie przeprowadzono ankietyzację mieszkańców pod kątem sposobu ich zarobkowania, stanu
zdrowia oraz wielkości rodziny, wykształcenia, a także potencjalnej chęci zmiany
miejsca zamieszkania (tereny podmiejskie w duchu ideologii krew i ziemia; niem.
Blut und Boden)46.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że na obszarze zabudowy
staromiejskiej na kierunku wschodnim od granicy przebiegającej wzdłuż ulicy
Sołtysiej (niem. Schulzenstraße) i Farnej (niem. Große Domstraße) gęstość zaludnienia wynosiła 680 osób/ha, na kierunku przeciwnym blisko połowę mniej
– 360 osób/ha, na terenie Łasztowni 325 osób/ha (średnio 428 osób/ha). Jednak
do tych obliczeń przyjęto powierzchnię zabudowy netto, tzn. bez ciągów komunikacji kołowej i pieszej (niem. Nettobauland). W ten sposób obszar Nowego Miasta
uległ blisko trzykrotnemu pomniejszeniu (8,9 ha zamiast 24,5 ha). Z kolei gęstość
jego zaludnienia niemal się potroiła (820 osób/ha zamiast 298 osób/ha). Okazało
się przy tym, że największą gęstością zaludnienia charakteryzowała się strefa śródmiejska w rejonie ulicy Bolesława Krzywoustego (niem. Hohenzollernstraße) i alei
Niepodległości (985 osób/ha; w rzeczywistości 696 osób/ha). Paradoksalnie oba
wskazane obszary nie zostały przewidziane do rewitalizacji (ryc. 7.1). Następnie na
tej podstawie naczelnik administracji architektoniczno-budowlanej B. Lehnemann
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Hasło to odnosiło się do romantycznych, starogermańskich podań o niezłomnych chłopach-osadnikach gospodarzących na roli i strzegących jej z narażeniem życia. Związane z tym było określenie
„dziedzictwo Germanów” (niem. Germanenerbe). Wszystko to już w początkowym okresie istnienia
Trzeciej Rzeszy znalazło odzwierciedlenie w ustawie o dziedziczeniu gospodarstw rolnych. W jej
preambule, pełnej narodowosocjalistycznej tromtadracji, stwierdzono m.in., że – Rząd Rzeszy chce
zachować stare niemieckie prawo chłopskiego dziedziczenia jako źródło krwi niemieckiego ludu. […]
Rolnikiem może być tylko ten, kto jest niemieckim obywatelem, względnie jest krwi niemieckiej lub
takiego jej pochodzenia i cieszy się nieposzlakowaną opinią (Die Reichsregierung will unter Sicherung
alter deutscher Erbsitte das Bauerntum als Blutquelle des deutschen Volkes erhalten. […] Bauer
kann nur sein, wer deutscher Staatsbürger, deutschen oder stammesgleichen Blutes und ehrbar ist)
(Reichserbhofgesetz. Vom 29. September 1933, s. 685).
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sformułował w 1936 r. memorandum w sprawie rewitalizacji Starego Miasta
(niem. Denkschrift über die Gesundung der Altstadt)47.

Ryc. 7.1. Szczecin (1936 r.). Gęstość zaludnienia na obszarze Starego Miasta, Nowego Miasta
oraz w części Śródmieścia (B. Lehnemann z zespołem)

W dalszej kolejności – W listopadzie 1937 r. kierownik okręgu partyjnego i prezydent Pomorza Franz Schwede-Coburg złożył sprawozdanie generalnemu inspektorowi budowlanemu w Berlinie Albertowi Speerowi, że burmistrz miasta Szczecin
Werner Faber przeprowadził „w latach 1935–1936 szczegółowe badania urbanistyczne
dotyczące przekształcenia struktury miasta”, które „w dniu 15 listopada 1936 r. zna47	

Memorandum to zostało zniszczone przed nadejściem frontu wojennego względnie spłonęło wraz
z innymi archiwaliami w pożarze, który wybuchł w budynku Czerwonego Ratusza po pierwszym
przejęciu Szczecina przez przedstawicieli polskich władz (15 czerwca 1945 r.). Było to opracowanie
składające się z dwóch części – graficznej i opisowej. Z pożogi wojennej ocalały jedynie fotokopie
kilkunastu załączników graficznych (z około 100). Były one sporządzone w różnej skali (1:100,
1:500, 1:25 000 itd.) i dotyczyły zagadnień z zakresu architektury, planowania przestrzennego
i statystyki. Szczegółowe opracowanie tych załączników pozwoliło określić główne tezy zawarte
w memorandum.
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lazły się w memorandum zatwierdzonym przez burmistrza i mnie, wraz z planem
ogólnym i na tym etapie zostały zakończone”48. Liczył on, że pozytywna ocena tego
sprawozdania przez generalnego inspektora budowlanego stolicy pozwoli uzyskać
znaczącą dotację z budżetu państwa.
Sprawozdanie to trafiło w próżnię, jego odrzucenie bowiem bądź przyjęcie nie
leżało w kompetencjach generalnego inspektora budowlanego stolicy. Jednocześnie odniósł się on sceptycznie do zamierzenia, w którym ideologiczna konotacja
przesłoniła racjonalne argumenty. Dostrzegł w nim również niedające się pogodzić
rozbieżności. Otóż we wskazanym wyżej memorandum dotyczącym rozszerzenia szczecińskiego obszaru miejskiego wskazano na potrzebę przeprowadzenia
rewitalizacji na obszarze Łasztowni, Nowego Miasta, Starego Miasta oraz części
Śródmieścia. Wiązało się to z koniecznością wysiedlenia 17 tys. rodzin. W rzeczywistości chodziło o ułamek podanych wartości – 2 tys. rodzin z obszaru Nowego
Miasta. Wiek zabudowy na objętym badaniami terenie śródmiejskim w większości
wypadków przekroczył zaledwie 30 lat. Nawiasem mówiąc, w ówczesnych warunkach niemieckich 2 tys. gospodarstw domowych pomieściłoby się w dwóch średniej
wielkości zespołach wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, względnie w jednym
dużym, przy założeniu wysokości zabudowy wynoszącej od 3 do 5 kondygnacji.
Z kolei osiedlenie 17 tys. rodzin byłoby możliwe na obszarze dwóch większych
peryferyjnych dzielnic mieszkaniowych, takich jak np. Gumieńce, Krzekowo, Pomorzany lub Turzyn. Z kolei po prawej stronie Odry mogły być to tereny leżące na
kierunku wschodnim i północnym od miasta Dąbie (ryc. 7.2).
Wszystko to zbiegło się z narastaniem w nazistowskich Niemczech „gorączki
budowlanej”, którą jeszcze wzmogło uchwalenie wspomnianej wcześniej ustawy
o nowym ukształtowaniu niemieckich miast. Gauleiterzy byli pod nieustanną
presją – Hitler niezmordowanie posuwał naprzód nie tylko moje własne plany budowlane. Stale zezwalał na budowę forum w stolicach okręgów i zachęcał swych
bonzów do występowania w charakterze inwestorów reprezentacyjnych budowli.
Tutaj już stykałem się, często poirytowany, z jego skłonnością do żądania bezwzględnego współzawodnictwa. Zakładał bowiem, że tylko w ten sposób dochodzi się do wielkich osiągnięć (Speer, 1973, s. 201). Wydaje się jednak, że równie
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Der Gauleiter und Oberpräsident von Pommern, Franz Schwede-Coburg, berichtete im November
1937 an den Generalbauinspektor in Berlin, Albert Speer, dass der Oberbürgermeister der Stadt Stettin,
Werner Faber, „in den Jahren 1935–1936 eingehende städtebauliche Untersuchungen über die innere
Umgestaltung der Stadt durchführen” habe lassen, die „am 15. November 1936 in einer von dem
Oberbürgermeister und mir grundsätzlich anerkannten Denkschrift nebst generellen Planunterlagen
ihren vorläufigen programmatischen Abschluss fanden” (Bernhardt, 2007, s. 73–74).

Ryc. 7.2. Szczecin (1936 r.). Najważniejsze okresy rozwoju budowlanego (B. Lehnemann
z zespołem)
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duże znaczenie odegrał w tym serwilizm kierowników okręgów partyjnych – Pod
wpływem gauleiterów [Wódz Narodu i Kanclerz] rozszerzał również niepomiernie
liczbę miast, którym miano nadać nowy kształt49. Wśród nich w 1941 r. znalazł się
także Szczecin.
Zanim to jednak nastąpiło, powodowany czołobitną gorliwością kierownik partyjny okręgu Pomorze polecił w 1935 r. naczelnikowi szczecińskiej administracji
architektoniczno-budowlanej podjęcie stosownych przedsięwzięć planistycznych
w tym zakresie. W związku z tym odłożono w czasie działania zmierzające do realizacji
w tzw. Alpach Turzyńskich (niem. Torneyer-Alpen) centrum zjazdów partyjnych na
wzór tego w Norymberdze (niem. Torneyer Aufmarschgeländes). Powstało natomiast
opracowanie projektowe dotyczące obszaru Nowego Miasta i stanowiące integralną
część wspomnianych wcześniej zamierzeń związanych z „rozluźnieniem” struktury
budowlanej szczecińskiej Starówki. Dotyczyło ono wzniesienia na obszarze Nowego
Miasta „dzielnicy władz” prowincji Pomorze. Było to zamierzenie projektowe, które
przewyższyłoby architektoniczną gigantomanię narodowego socjalizmu. Mianowicie
w dzielnicy tej znalazłby się monstrualnych rozmiarów budynek ratusza, siedziba
namiestnika powiatu i okręgu partyjnego, organów miejskich i terenowych, a także
opera i Świątynia Honoru (ryc. 7.3). Ta ostatnia zostałaby zwieńczona figuralnym
przedstawieniem orła o niemal 50-metrowej rozpiętości skrzydeł (ryc. 7.4).
Budynki te powstałyby przy placu Stefana Batorego (niem. Adolf-Hitler-Platz),
wzdłuż ulicy Jana i Jędrzeja Śniadeckich (niem. Schulstraße), Tadeusza Czackiego
(niem. Albrechtstraße) oraz przy ulicy Kaszubskiej (niem. Elisabethstraße).
Właśnie ten narodowosocjalistyczny rozmach wzbudził największe wątpliwości
generalnego inspektora budowlanego stolicy – Następstwem planów berlińskich były
liczne projekty w innych miastach. […]. Prawie każdy z tych planów, tak jak mój
projekt dla Berlina, zawierał skrzyżowanie osi, biegnących nawet w te same strony
świata co u mnie […] (Speer, 1973, s. 200). Wbrew obiegowej opinii krytycznie
odnosił się on do służalczego naśladownictwa.
Kubatura budynków szczecińskiej „dzielnicy władzy”, nie wliczając zabudowy
dworca głównego, budynków hotelowych, szkolnych i poczty oraz innych budowli
towarzyszących, liczyłaby ponad 1,7 mln m3. Było to prawie dwukrotnie więcej niż
kubatura berlińskiego gmachu Ministerstwa Sił Powietrznych oraz nowej kancelarii
Trzeciej Rzeszy razem wziętych (0,98 mln m3) (Speer, 1973, s. 192). Architektura
wzniesionej tam zabudowy bez wątpienia byłaby monotonna. Chodziło w tym
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Były to Augsburg, Bayreuth, Brema, Drezno, Düsseldorf, Gdańsk, Graz, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Innsbruck, Kolonia, Królewiec, Kłajpeda, Monastyr, Oldenburg, Poznań, Praga, Saarbrücken,
Salzburg, Waldbröl, Weimar, Wolfsburg, Wrocław, Wuppertal i Würzburg (Speer, 1940, s. 260).

Ryc. 7.3. Szczecin. Projekt urbanistyczny przebudowy obszaru Starego Miasta, Nowego
Miasta oraz Śródmieścia w duchu ideologii narodowosocjalistycznej (B. Lehnemann
z zespołem, 1936 r.)

Ryc. 7.4. Godło figuralne nazistowskiego państwa (H. Distel). Motyw często wieńczący
wejścia do budynków użyteczności publicznej lub ich zadaszenia
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Ryc. 7.5. Szczecin (1936 r.). Nowe Miasto. Zabudowa dzielnicy nazistowskich władz
prowincji Pomorze (B. Lehnemann)

wypadku nie tyle o jej neoklasycystyczny sztafaż, ile o rozmiary. Zabudowa dzielnicy
rządowej składałaby się z dwóch powiększonych „bloków” (po dwa kwartały każdy)
o długości boków liczonych w setkach metrów (włącznie z przestrzenią między
kwartałami); mniejszy blok – 210 × 245 m i większy, bliżej Odry – 162,5 × 370 m.
Wysokość tych gmachów dochodziła do 45 m, tj. 8–9 kondygnacji, przyjmując
położenie stropów między piętrami na wysokości od 4,5 do 5 m.
Z kolei główna arteria komunikacyjna tego założenia (oś wschód-zachód) –
szczecińska aleja Świetności liczyłaby w obrębie zabudowy (od wejścia do budynku
miejskiej opery do Pylonów Triumfu) 500 m długości, a biorąc pod uwagę nabrzeże
Odry – 800 m. Byłaby zatem blisko dziewięciokrotnie krótsza od berlińskiego
archetypu, ale niewiele węższa (95 m wobec 120 m). Jednak nawet wówczas czyniłaby ona na mieszkańcach Szczecina, a w szczególności na przybyszach do stolicy
prowincji Pomorze przytłaczające wrażenie (ryc. 7.5).
Realizacja „dzielnicy władzy” w Szczecinie pociągnęłaby za sobą, oprócz wspomnianego wcześniej wysiedlenia ludności z tego obszaru, anihilację znajdującej
się tam zabudowy mieszkaniowej. Doszłoby wówczas również do likwidacji historycznej siatki ulic, zburzenia wielu cennych pod względem architektonicznym

82 Rozdział 7. Koncepcje przekształcenia struktury urbanistycznej Szczecina…

budowli, a do tego charakterystycznych w krajobrazie portowego miasta. W grę
wchodziła tutaj jeszcze kwestia ochrony pruskiego dziedzictwa kulturowego. W ten
sposób przestałby istnieć budynek Poczty Głównej przy bulwarze Nadodrzańskim
(niem. Hauptpostamt 1), Czerwony Ratusz przy placu Batorego wraz ze skwerem
i kompozycją figuralną na postumencie z czerwonego piaskowca, budynek służb
miejskich przy ulicy Dworcowej oraz południowa pierzeja zabudowy przy ulicy
Podgórnej (niem. Rosengarten). Natomiast zabytkowa pofranciszkańska świątynia
pod wezwaniem św. Jana nieopodal mostu Długiego miała pozostać nienaruszona.
Wszystko to z pewnością nie zyskałoby akceptacji liczącego się jeszcze wówczas
z nastrojami społecznymi Wodza Narodu i Kanclerza – W ogóle w toku realizacji
naszych planów mieliśmy szanować uczucia opinii publicznej (Speer, 1973, s. 196).
Powyższe zamiary spotkały się również z negatywnym oddźwiękiem w środowisku
szczecińskich architektów.
Jednak najostrzejsza krytyka szczecińskiej „dzielnicy rządowej” dotyczyła przyjętych w projekcie rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych. W pierwszej kolejności
odnosiła się do osi kompozycyjnej wschód-zachód (ulica Jana i Jędrzeja Śniadeckich
oraz Tadeusza Czackiego). U zachodniego jej szczytu wznosił się budynek opery,
natomiast od strony wschodniej, na koronie nadodrzańskiego zbocza, dwa około
80-metrowej wysokości pylony otoczone kwartałami monumentalnej zabudowy.
Poniżej tego w kierunku nabrzeża Odry rozciągały się tereny zieleni. Zamysł ten
oparty był na eksponowaniu znacznego pod względem kubatury założenia kompozycyjnego z 20-metrowej wysokości. W związku z tym powstałaby konieczność
wyburzenia zabudowy historycznej u podnóża tego wyniesienia, tj. między ulicą
Pod Bramą (niem. Heiligegeiststraße) a nabrzeżem Wieleckim. Długość powstałego
frontonu nowej zabudowy, biorąc również pod uwagę budynek nowego dworca
kolejowego, byłaby półtorakrotnie większa od Wałów Chrobrego (690 do 455 m).
Fronton ten dominowałby zatem w panoramie miasta od strony Odry, podobnie
jak całe założenie w świadomościowym odbiorze jego mieszkańców.
Rozmach towarzyszący realizacji szczecińskiej „dzielnicy władzy” bez wątpienia
przyćmiłby nie tylko rozwój architektoniczny pomorskiej stolicy w epoce wilhelmińskiej, ale nawet ten w wielu dużo lepiej rozwiniętych ekonomicznie miastach (Brema,
Królewiec i inne). Negatywną stroną tego rozwiązania było jednak pojawienie się
w miejscu głównej osi urbanistycznej biegnącej od budynku nowego dworca kolejowego (kierunek północ-południe) dwóch równorzędnych wnętrz urbanistycznych (ulica
3 Maja oraz Potulicka). Równoważność tych przestrzeni publicznych dezorientowałby
nie tylko przyjezdnych, ale również mieszkańców. Z kolei ponury monumentalizm
zabudowy pogłębiłby dodatkowo brak jej wysokościowego narastania, tym bardziej,
że znalazła się ona na wyniesieniu terenu (ryc. 7.6).

Ryc. 7.6. Szczecin (1936 r.). Wschodni brzeg Odry. Rzeźba terenu (B. Lehnemann z zespołem)

Ryc. 7.7. Szczecin (koniec lat 30. XX w.). Most Hanzy i zabudowa Starego Miasta
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Wschodni kraniec głównej osi kompozycyjnej tego założenia (jednocześnie
oś widokowa), biorąc pod uwagę różnicę wysokości terenu między lewym i prawym brzegiem Odry, trafiał w szczyty gęstej zabudowy usługowej przy bulwarze
Gdańskim (niem. Sellhausbollwerk). Wszystko to nie zostało powiązane z miejskim układem komunikacyjnym, tj. z ulicą Gdańską (niem. Altdammer Straße).
Należałoby do tego dodać, że w okresie międzywojennym nie pełniła ona roli
arterii wlotowej do Szczecina o pierwszorzędnym znaczeniu. Jej przebieg wzdłuż
ulicy Energetyków (niem. Große Lastadie) i Kardynała Stefana Wyszyńskiego
wyniknął z historycznego rozwoju struktury urbanistycznej miasta opartego
na silnych związkach funkcjonalnych i przestrzennych występujących między
obszarem położonym na wschodnim brzegu Odry (Stare Miasto) a tym na zachodnim (Kępa Parnicka i Łasztownia). Było to zatem połączenie komunikacyjne o charakterze wewnątrzmiejskim oraz lokalnym (Dąbie, Stargard) i nic nie
wskazywało, aby w dającej się przewidzieć przyszłości stan ten miał ulec zmianie
(ryc. 7.7). W związku z powyższym rozwiązanie architektoniczne „dzielnicy władzy” z kompozycyjnego punktu widzenia i funkcjonalnego zarazem należałoby
uznać za co najmniej dyskusyjne.
Kluczową rolę związaną z wprowadzeniem komunikacji kołowej do miasta (z Berlina) pełniła natomiast arteria przebiegająca wzdłuż ulicy Mieszka I (niem. Berliner
Straße) i alei Piastów (niem. Barnimstraße). Podobnie rzecz przedstawiała się z ulicą
Ku Słońcu (niem. Pasewalker Chaussee), zapewniającą połączenie z Neubrandenburgiem, Stralsundem i Rostockiem, a dalej z Lubeką i Hamburgiem. Obie te arterie
niefortunnie natomiast zbiegały się na placu Tadeusza Kościuszki (niem. Schinkelplatz), z którego we wszystkich kierunkach rozciągała się gęsta śródmiejska zabudowa
mieszkaniowa. Z placu Szarych Szeregów (niem. Arndtplatz) w kierunku zachodnim,
tj. do Tanowa (niem. Falkenwalde) i Wkryujścia (niem. Ückermünde), prowadziła
aleja Wojska Polskiego (niem. Falkenwalder Straße). Z kolei w kierunku północnym
do Polic ulica Stanisława Dubois (niem. Post Straße). Ulica Mieszka I oraz Gdańska
prowadziły do autostrady państwowej Berlin–Szczecin (ryc. 7.8).
Odrębnym, acz ważkim zagadnieniem związanym z realizacją szczecińskiej „dzielnicy władzy” oraz przekształceniem znajdujących się wokół niej miejskich arterii
komunikacyjnych były koszty. Przebudowę struktury urbanistycznej wspomnianych
wcześniej 27 miast oszacowano na niebotyczną kwotę 22–25 mld marek (Speer, 1973,
s. 247). Koszt ten w średniej wielkości stolicy okręgu partyjnego, jakim był Szczecin,
mógł zatem wynieść 800–900 mln marek. Powinien on zostać w całości pokryty
z budżetu miasta względnie dodatkowo ze środków znajdujących się w gestii okręgowych władz partyjnych. Te ostatnie trudno było uznać za znaczące. Roczny budżet
Szczecina w pierwszej połowie lat 40. XX w. wahał się w zakresie 33–34 mln marek.
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Ryc. 7.8. Szczecin (1938 r.). Układ głównych miejskich ciągów komunikacji kołowej

Oznaczało to, że realizacja „dzielnicy władzy” wraz z przekształceniem związanych z nią arterii komunikacyjnych trwałaby około ćwierć wieku przy założeniu
niezmienności w tym czasie cen materiałów budowlanych i usług oraz rokrocznym wydatkowaniu na ten cel wszystkich środków finansowych zgromadzonych
w budżecie miasta. To ostatnie oznaczałoby konieczność rezygnacji przez włodarzy
Szczecina z wszelkich innych zadań inwestycyjnych względnie zadłużenie się (kredyt, emisja obligacji komunalnych itp.). Zakrojone na szeroką skalę prace budowlane
w stolicy prowincji Pomorze bez wątpienia doprowadziłyby tam wówczas również
do powstania poważnych utrudnień organizacyjnych.
W związku z powyższym zapał kierownika pomorskiego okręgu partyjnego
(podobnie jak innych nazistowskich namiestników) związany z gruntownym przekształceniem administrowanej przez niego stolicy szybko uległ ostudzeniu. Poczucie
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niecelowości takich działań jeszcze bardziej w nim się umocniło, gdy okazało się,
że w Berlinie – Ministrowie […] przeżyli rozczarowanie, kiedy Hitler zarządził, że
nowe budynki mają służyć głównie reprezentacji, a nie ulokowaniu w nich aparatu
urzędniczego (Speer, 1973, s. 563). W rzeczy samej, na taką pełną architektonicznej
megalomanii rozrzutność nie mogli pozwolić sobie namiestnicy polityczni nawet
w najlepiej gospodarczo rozwiniętych regionach Niemiec. W związku z tym u schyłku lat 30. XX w. ich działania w zakresie przekształceń struktury architektonicznej
stolic okręgów partyjnych coraz częściej nabierały cech kunktatorstwa – poprzestawano na szumnych zapowiedziach, sporządzeniu opracowań planistycznych,
projektów architektonicznych, makiet oraz wznoszeniu pojedynczych reprezentacyjnych budowli. Również ówcześni pomorscy decydenci skwapliwie powrócili do
„nieinwestycyjnej” i „niskonakładowej”, ale pompatycznie brzmiącej idei Wielkiego
Szczecina z przełomu lat 20. i 30. XX w.
Nazistowski burmistrz Szczecina w odróżnieniu od poprzedników na tym stanowisku posiadał niczym nieograniczone plenipotencje w sprawach dotyczących
miasta. Naturalnie poznał on zamierzenia swojego poprzednika na tym stanowisku
dotyczące kierunków rozwoju miasta F. Ackermanna50, jednak przede wszystkim
znalazł wspólny język z naczelnikiem szczecińskiej administracji architektoniczno-budowlanej B. Lehnemannem.
Burmistrz Szczecina niedługo po objęciu tego stanowiska wystosował do starosty
rędowskiego notę dotyczącą zmiany granic administracyjnych stolicy prowincji
Pomorze. Wynikała z niej konieczność wyodrębnienia z powiatu Rędowa terenów
o znacznej powierzchni, co w praktyce mogło doprowadzić do jego likwidacji.
W ten sposób burmistrz Faber podjął się zakrojonego na szeroką skalę zamierzenia
związanego z włączeniem nowych obszarów do Szczecina, sformułowanego przez
Lehnemanna już w latach 1930–1931 i w dniu 9 lipca 1935 r. przedstawił memorandum dotyczące „rozszerzenia szczecińskiego obszaru miejskiego”51.
Było ono oparte na wynikach prac planistycznych dotyczących poszerzenia
granic miasta, a przeprowadzonych w drugiej połowie lat 20. XX w. Zostały one
następnie zaktualizowane przez zespół projektantów architektury, którym kierował nowy naczelnik szczecińskiej administracji architektoniczno-budowlanej
B. Lehnemann, i uzupełnione o analizę możliwości powiązania miejskiej infra50	

Pominięto w tym wypadku krótko urzędujących burmistrzów komisarycznych (M. Olsen, H. Poeschel, W. Stuckart, 1931–1933).
51	
So nahm Oberbürgermeister Faber die von Lehnemann bereits 1930/31 formulierte Forderung nach
einer umfassenden Eingemeindung auf und legte mit Datum vom 9. Juli 1935 eine Denkschrift über
die „Erweiterung des Stettiner Stadtgebiets” vor (Bernhardt, 2007, s. 78).
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Ryc. 7.9. Wielki Szczecin (1935 r.). Granice administracyjne miasta – wariant II
(B. Lehnemann z zespołem)

struktury drogowej oraz obszarów zieleni znajdujących się w podszczecińskich
gminach (1929–1930). W ten sposób w 1934 r. powstał plan generalny obejmujący
obszar Szczecina oraz przewidziane do przyłączenia tereny ościennych gmin
i miast (Bezrzecze, Dąbie, Kijewo, Klęskowo, Podjuchy, Pomorzany, Skolwin,
Stołczyn, Warszewo, Zdroje, Żelechowa). W ramach tego planu powstało również 56 opracowań szczegółowych, w których wskazano tereny pod zabudowę
mieszkaniową – w szczególności na kierunku zachodnim. Podjęto w nich również
kwestię własności gruntów, władania infrastrukturą drogową i techniczną oraz zapewnienia ładu architektonicznego i urbanistycznego na obszarach podmiejskich.

Rozdział 7. Koncepcje przekształcenia struktury urbanistycznej Szczecina… 89

To ostatnie miało się stać podstawą wytyczenia wspólnej polityki przestrzennej
władz Szczecina i gmin ościennych.
W ten sposób w 1935 r. powstał drugi projekt zasięgu granic administracyjnych
Wielkiego Szczecina. Obszar miasta uległ tym samym powiększeniu z 8173 ha
(22 754 ha w wariancie I) do 39 559 ha. Włączono do niego po raz pierwszy
uroczysko Szwedzki Młyn (niem. Pulvermühle Buchheide), będące popularnym
celem wycieczek mieszkańców Szczecina, oraz teren szpitala w Zdunowie (niem.
Hohenkrug bei Augustwalde). W pierwszym wypadku polegało to na wyodrębnieniu terenu z powiatu Gryfino, a w drugim z powiatu Nowogard. Liczbę
zamieszkującej nową aglomerację ludności oszacowano podobnie jak w wariancie I zasięgu granic administracyjnych na około 600 tys. (ryc. 7.9).
Działanie burmistrza Szczecina zmierzające do wydatnego powiększenia
obszaru administrowanego przez niego miasta spotkało się ze zdecydowanym
sprzeciwem starosty rędowskiego. Mimo to ten pierwszy kontynuował działania
w tym zakresie, starając się uzyskać poparcie przedstawicieli lokalnej administracji państwowej (powiat, regencja), partyjnej (kierownik powiatu) i wojskowej
(dowództwo II Okręgu Wojskowego) (1935–1937).
Zbieżność tych dwóch dokumentów, tego dotyczącego poszerzenia granic miasta
(1935 r.) i tego dotyczącego rewitalizacji starówki (1936 r.), wyniknęła z faktu, że ich
cele się pokrywały52. Jednak nie miało to wówczas większego znaczenia, ponieważ
sprawa architektonicznego i urbanistycznego przeobrażenia szczecińskiego Starego
Miasta utknęła w martwym punkcie, a powiększenia granic administracyjnych
miasta w niekończących się dyskusjach.

52

Die Koinzidenz der beiden Denkschriften, jener zur Eingemeindung (1935) und jener zur Altstadtgesundung (1936), lag darin begründet, dass sich deren Ziele überschnitten (Bernhardt, 2007, s. 79).

Rozdział 8

Potencjał ekonomiczny i społeczny
prowincji Pomorze w okresie
narodowego socjalizmu

J

ak już wspomniano, w okresie międzywojennym prowincja Pomorze była jednym
z najsłabiej rozwiniętych ekonomicznie regionów Niemiec – […] kraj chłopów,
marynarzy i żołnierzy swą siłę czerpie przede wszystkim z ziemi […] (Murawski,
2019, s. 33). Z tego powodu Szczecin otaczały obszary, które charakteryzowały
się rachityczną gospodarką rolną, słabo rozwiniętym przemysłem i wymagającą
bezustannego dotowania infrastrukturą społeczną53. Tereny te w takim też stopniu
były zaludnione i zurbanizowane – W całym tym okresie najnowszych swych dziejów gospodarczych, organizm gospodarczy Pomorza żył cudzym kosztem (dotacje
budżetowe i Osthilfe) […] (Gustowski, 1947, s. 7).
Nawiasem mówiąc, to ostatnie w okresie międzywojennym nie miało pejoratywnego znaczenia. Trudna sytuacja ekonomiczna ludności we wschodnich
prowincjach Niemiec po zakończeniu pierwszej wojny światowej, a przede wszystkim na tamtejszych obszarach wiejskich legła u podstaw uruchomienia w latach
1936–1937 państwowych programów pomocowych. W głównej mierze polegały one
na oddłużeniu drobnotowarowych gospodarstw rolnych i mechanizacji rolnictwa
w celu zmniejszenia w nich zapotrzebowania na siłę roboczą (w szczególności obcą).
Wszystko to określano mianem pomocy wschodniej. Zasady jej udzielania zostały
53	

Dochód per capita w prowincji Pomorze był jednym z najniższych w ówczesnych Niemczech (794
marki w 1937 r.) i kształtował się poniżej średniej krajowej (964 marki). Znalazł się tym samym na
22. miejscu wśród 27 sklasyfikowanych podmiotów. Najwyższy dochód per capita osiągali mieszkańcy Bremy (1593 marek), Berlina (1557 marek) i Hamburga (1436 marek), a najniższy Górnego
Śląska (623 marek) (Wirtschaft und Statistik, nr 14, 1939, s. 567).
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ostatecznie uregulowane w ustawie o środkach pomocy dla zubożałych obszarów
na Wschodzie (ustawie o pomocy wschodniej) (Gesetz über Hilfsmaßnahmen…,
1931, s. 117–121). Częścią tego przedsięwzięcia o wielkim społecznym oddźwięku
stała się tradycja spożywania w jedną niedzielę miesiąca (w okresie zimowym)
dania jednogarnkowego (niem. Eintopf). Był to wyraz obywatelskiej solidarności
z najuboższymi warstwami społeczeństwa – Danie jednogarnkowe nie jest już dla
nas osobliwością. […] Ono jednoczy w tych dniach wszystkich, którzy kochają nasz
Lud i są mu oddani. Czołowi ludzie państwa i partii sami dają dobry przykład.
Cały naród niemiecki jest wtedy jedną wielką rodziną, jedną wolą, niezachwiany
w wierze i silny w swojej jedności54. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze wpłacano następnie na fundusz Dzieła Pomocy Zimowej Niemieckiego Ludu (niem.
Winterhilfswerk des Deutschen Volkes – WhW). Pomoc wschodnia w znacznym
stopniu poprawiła warunki bytowe ludności pomorskiej i wschodniopruskiej,
szczególnie na obszarach wiejskich.
Powracając jednak do głównego nurtu rozważań przedstawionych w tej pracy,
należałoby wskazać, że stopień uprzemysłowienia danego regionu w ówczesnych
Niemczech wyrażano, przyrównując do jedności obszar o takiej funkcji. Następnie
do tej wartości odnoszono powierzchnię terenów rolnych i leśnych. Proporcja ta
w odniesieniu do prowincji Pomorze z uwzględnieniem Szczecina wynosiła 1:2,4,
a bez aglomeracji 1:4,1 (1939 r.). W odniesieniu do obszaru miasta proporcja była
diametralnie odmienna – 77,9:1. Nie bez przesady nazywano szczecińskie centrum
przemysłowo-handlowe olbrzymem przemysłowym Nadodrza (Golczewski, 1967,
s. 161). Właśnie szczeciński przemysł okazał się filarem bytu ekonomicznego miasta, czyniąc je w dużej mierze niezależnym od kondycji portowej gospodarki. Nawiasem mówiąc, w okresie międzywojennym stolica prowincji Pomorze stała się
w Niemczech największym ośrodkiem przemysłu odzieżowego – w 145 zakładach
zatrudnionych było około 15 tys. osób (ryc. 8.1).
Szczecin w skali dynamicznie rozwijającego się wówczas niemieckiego państwa
odgrywał jednak rolę regionalną – Według statystyki z roku 1941 Großtadt Stettin
– [to dopiero] dwudzieste co do wielkości miasto Trzeciej Rzeszy […] (Golczewski,
1967, s. 161). Akurat nie świadczyło to o słabości szczecińskiego przemysłu, lecz
o ogromnym potencjale ówczesnej niemieckiej gospodarki.

54	

Der Eintopf ist uns heute längst kein Fremder mehr. […] Er vereinigt an diesen Tagen alle, die unser
Volk lieben und sich ihm verschworen haben. Die führenden Männer des Staates und der Partei gehen
selbst mit guten Beispiel voraus. Das ganze deutsche Volk ist dann eine einzige große Familie, eines
im Willen, unerschütterlich im Glauben und stark in ihrer Geschlossenheit (Eintopf, 1936. s. 25).
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Ryc. 8.1. Szczecin (lata 20. XX w.). Obwoźna sprzedaż odzieży

Powyższe kwestie były skwapliwie podnoszone w polskiej literaturze przedmiotu
po zakończeniu drugiej wojny światowej. Niemiecki Szczecin przedstawiano w niej
najczęściej jako miasto niewykorzystanych możliwości i straconych szans, które
pogłębiała masowa emigracja ekonomiczna pomorskiej ludności. Wskazywano przy
tej okazji na – [...] bezustanne chwianie się niemieckości na Pomorzu i nieubłagany
napór ludności polskiej (Jantar, 1960, s. 22) oraz niepoślednią rolę szczecińskiej
Polonii55. Stwierdzono przy tym nawet, że – […] Szczecin był w granicach Niemiec
gospodarczym absurdem (Muszyński, 1946, s. 23). Z kolei ożywienie szczecińskiej
gospodarki przypisano w głównej mierze „sztucznym” bodźcom wynikającym
z militaryzacji Trzeciej Rzeszy.
55	

Polonia w niemieckim Szczecinie była nieliczna (około 300 osób na początku lat 30. XX w.),
a w dodatku znajdowała się pod bezustanną obserwacją policji. Działalność jej przedstawicieli
uległa skupieniu wokół 18-osobowej placówki konsularnej oraz w Polskim Towarzystwie Sportowym „Orlęta”, Polskim Towarzystwie Szkolnym i w Towarzystwie Polsko-Katolickim. To ostatnie
przetrwało do wybuchu drugiej wojny światowej.
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Ryc. 8.2. Szczecin (koniec lat 20. XX w.). Sprzedaż owoców i warzyw na bulwarze
Nadodrzańskim (fot. W. Steinl)

Wszystko to wpisało się w groteskową powojenną narrację przedstawicieli polskich władz państwowych o piastowskim rodowodzie Pomorza Zachodniego i jego
stolicy oraz odwiecznym ich związku z macierzą – Wróciły na łono swej macierzy
ziemie wydarte Polsce i germanizowane od setek lat przez Teutonów niemieckich
i junkrów pruskich (W. Gomułka, za: Hajduk i in., 1962, s. 5). Narracja ta wyniknęła
jednak przede wszystkim z pełnego nikczemności dążenia polskich komunistów do
odwrócenia społecznej uwagi od kwestii utraty Lwowa i Wilna na rzecz Związku
Sowieckiego – Otwarcie dla osadnictwa tych regionów było życiową koniecznością
dla „lubelskich Polaków”, ponieważ stanowiłoby polityczną tarczę przeciwko atakom
polskich środowisk niepodległościowych, oskarżających zdradzieckich przyjaciół
Związku Sowieckiego, że ze względu na niewygodny sojusz z Sowietami sprzedali im
całe polskie Kresy Wschodnie (Biddiscombe, 2013, s. 318). Z kolei w tużpowojennej
literaturze tzw. środowisk rewizjonistycznych i ziomkowskich tereny po wschodniej
stronie Odry określono mianem „Niemieckiego Wschodu pod obcym władaniem”
(niem. Ostdeutschland unter fremder Verwaltung; dosł. Niemcy Wschodnie pod
obcym zarządem). Głosu w tej sprawie nie omieszkał zabrać również pierwszy
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polski prezydent Szczecina, skrupulatnie wyliczając czasookresy przynależności
państwowej tego miasta:
–– 990–1138 – Szczecin formalnie w obrębie państwa polskiego przez około
150 lat.
–– 1138–1637 – Szczecin stolicą samodzielnego Księstwa Pomorskiego przez około
500 lat.
–– 1637–1720 – Szczecin włączony do Królestwa Szwecji przez 83 lata.
–– 1720–1806 – Szczecin pod zaborem pruskim przez 86 lat.
–– 1806–1813 – Szczecin pod okupacją francuską przez 7 lat.
–– 1813–1945 – Szczecin ponownie częścią Prus przez 132 lata.
Konkludował przy tym dobitnie, że – […] łącznie Szczecin był pod niemieckim
panowaniem przez 224 lata. Francuskie miasto Calais było zajęte przez Anglików
przez 211 lat (1347–1558), a Bordeaux przez 297 lat (1154–1451) i mimo to Anglicy nie
roszczą dziś do nich pretensji. Anglia władała Indiami przez 347 lat (1600–1947),
a więc o 115 lat dłużej niż Niemcy Szczecinem. Mocna jest więc wymowa tych liczb
(Zaremba, 1986, s. 29–31).
Szczecin znajdował się poza granicami państwa polskiego przez ponad osiem
stuleci (1138–1945). Należałoby przy tym wspomnieć, że prawa miejskie zostały
mu nadane dopiero pod panowaniem udzielnego księcia pomorskiego (Barnim I,
1243 r.). W związku z tym nie sposób porównać dokonań cywilizacyjnych u ich
zarania i wynikającego z tego rozwoju miasta (słowiańszczyzna) do tych u progu
XX w. (pruskość). Podobnie jak kruche okazało się, mimo iż długo trwające, brutalne angielskie panowanie kolonialne w Indiach. Stało się to aż nadto widoczne
w chwili pojawienia się tam ruchu narodowowyzwoleńczego.
Trudno zatem zaprzeczyć doniosłości architektonicznego, ekonomicznego i społecznego rozwoju Szczecina w okresie prusko-niemieckim niezależnie od stopnia
natężenia w nim szowinizmu. To właśnie wówczas Szczecin uzyskał nowoczesny
układ funkcjonalny i przestrzenny oraz portowy charakter. Kwestie te wytrwale
zbywano milczeniem przez ponad cztery dekady po zakończeniu drugiej wojny
światowej względnie dezawuowano – Niemieckie dzieje Szczecina były tematem
tabu aż do lat 90. XX wieku, kiedy to z wydobytych z archiwów zdjęć i materiałów
ukazało się miasto pełne zaskakujących opowieści (Zadworny, 2015, s. 1).
W celu dopełnienia powyższego przytoczono poniżej charakterystyczne osądy
badaczy dotyczące rozwoju Szczecina w okresie międzywojennym:
[…] między 1918 a 1939 r. i aż do powstania „Grossdeutschlandu” Adolfa Hitlera
– stanowiło Pomorze Odrzańskie prowincję graniczną Rzeszy. […] W tym okresie,
czyli w ciągu 20 lat, znów pozbawione były Szczecin i Pomorze bardzo ważnej części
swego naturalnego zaplecza gospodarczego. Rozwijać się więc musiało sztucznie
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i jeszcze bardziej cofać w tym czasie, kiedy technika i rozwój gospodarczy poczyniły
wszędzie indziej poważne postępy. […] Cokolwiek tutaj podejmowano, czyniono pod
kątem politycznym lub administracyjno-reprezentacyjnym, w ogóle z funduszów
publicznych (Gustowski, 1947, s. 6–7).
Szczeciński przemysł okresu międzywojennego nie odgrywał znacznej roli w gospodarce Niemiec. Złożyło się na to […] zerwanie tradycyjnych więzów ekonomicznych
z resztą ziem polskich oraz konkurencja przemysłu zachodnioniemieckiego. Upośledziło
to m.in. porty Pomorza Zach., z których największy – szczeciński – właśnie w tym
okresie przeżywał poważny regres (Białecki, 1992, s. 232).
[…] przemysł szczeciński znalazł się po [pierwszej] wojnie na marginesie życia
gospodarczego Niemiec. Szczecińskie spółki przemysłowe nie weszły do nowych organizacji gospodarczych, łączących niemieckie przedsiębiorstwa branży metalurgicznej
i stoczniowej lub maszynowej. Szczecińskie stocznie, głównie „Vulcan”, nie mogły
odzyskać swojej pozycji sprzed I wojny światowej (Włodarczyk, 1999, s. 291–293)56.
Zmiana sytuacji Szczecina nastąpiła w wyniku coraz intensywniejszych przygotowań wojennych III Rzeszy. Rzecznikami doceniania jego położenia i potencjału
ekonomicznego stały się koła wojskowe (Włodarczyk, 1994b, s. 642).
W okresie nazistowskim potencjał przemysłowy miasta został jeszcze zwiększony
poprzez budowę całkiem nowych zakładów. W 1938 r. rozpoczęto w Policach budowę
wielkiej fabryki benzyny syntetycznej Hydrierwerke Pölitz AG (Sitarz, 2018, s. 81).
Nawiasem mówiąc, wszystko powyższe było zbieżne z twierdzeniem o możliwości gruntownie innego rozwoju Szczecina i Pomorza Odrzańskiego (Gustowski,
1947, s. 8), gdyby w zamierzchłych czasach nie doszło do ich zaboru przez wojska
szwedzkie i odcięcia od brandenburskiego zaplecza (1630–1720). Obszar ten stał
się wówczas dla szwedzkiego władcy militarną rubieżą na kierunku południowym,
którą jedynie fortyfikował, nękając przy pomocy żołdactwa miejscową ludność
(gwałty, grabieże, rekwizycje). Mimo iż utracił on znaczną jego część po wojnie
trzydziestoletniej na mocy zapisów traktatu w Osnabrück w 1648 r., to w dalszym
56	

Historia stoczni Vulcan wpisała się w wielowiekową tradycję szczecińskiego okrętownictwa.
Poczynając od XVIII w., budowano w niej okręty handlowe i wojenne. Jednak światową sławę
przyniosły stoczni Vulcan transatlantyki (1897–1924). Zbudowano ich tam 21. Najbardziej znany
wśród nich okazał się Kaiser Wilhelm der Große – pierwszy w historii morskiego ruchu pasażerskiego okręt czterokominowy. Niespełna pół roku po jego zwodowaniu został udekorowany
prestiżową Błękitną Wstęgą Atlantyku (1897 r.), podobnie jak Deutschland (1900 r.) i Kaiser
Wilhelm II (1906 r.). Statki te rozsławiły szczeciński przemysł stoczniowy na cały świat. Jednak
największym zbudowanym w stoczni Vulcan transatlantykiem okazał się George Washington
(1909 r.). Mimo iż był on o 49 m krótszy od transatlantyku Titanic, to nie ustępował mu pod
względem prędkości i wyposażenia (Pohl, 2008, s. 5–9).
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ciągu kontrolował Szczecin wraz zatoką i Zaodrzem (Pomorze Przednie). Ostatecznie Pomorze znalazło się w granicach Królestwa Prus dopiero po kongresie
wiedeńskim w 1815 r.
W oto ten sposób – Elektor [brandenburski] […] nie zrealizował planu przeniesienia swej floty do Szczecina. I […] minęła „jednorazowa szansa historyczna”
gospodarczego rozwoju Nadodrza pod berłem pruskim. […] Po roku 1815 bowiem
nie można było już marzyć o przeniesieniu stolicy z Berlina do Szczecina [!], ani
o anulowaniu przodującej pozycji innych portów pruskich. […] właśnie stopniowe
wcielanie poszczególnych części Nadodrza w skład organizmu polityczno-gospodarczego Prus pozbawiło obszar ten całego szeregu szans, […] aż po ostatnie lata
niemieckiego władania Pomorzem Odrzańskim […] (Gustowski, 1947, s. 8).
Mimo to właśnie w Szczecinie w 1898 r. niemiecki cesarz Wilhelm II wypowiedział znamienne słowa – Nasza przyszłość leży na wodą (Wehrmann, 1911, s. 501)57.
W okresie międzywojennym Szczecin był największym ośrodkiem portowym
i przeładunkowym w basenie Morza Bałtyckiego. Mimo że w latach 30. XX w.
utracił to miano na rzecz Gdańska (1930–1934) i Gdyni (1931–1935 i 1937–1938), to
w dalszym ciągu liczył się w tej rywalizacji (tab. 8.2). Szczeciński port zajmował
teren o powierzchni 54,8 ha (Port Przemysłowy, Węglowy i Wolnocłowy). Był
on wyposażony w 7 basenów, 123 dźwigi elektryczne i hydrauliczne (Gdańsk
– 96, Gdynia – 84), wywrotnicę całowagonową do węgla (Gdańsk – 3 mosty
przeładunkowe, Gdynia – 1 wywrotnica), chłodnie, instalacje bunkrowe, magazyny, 2 elewatory zbożowe. W połowie lat 30. XX w. w wyniku realizacji
„polityki aprowizacyjno-militarnej” Trzeciej Rzeszy przy Nabrzeżu Zbożowym
wzniesiono trzeci elewator o zdolności przeładunkowej 2400 t na dobę oraz
przechowywania 43 tys. t (niem. Getreidespeicher). Należał on wówczas do
największych na świecie.
Główne koryto Odry bezustannie bagrowano do głębokości 8,7 m, aby umożliwić dostęp do szczecińskiego portu nawet okrętom oceanicznym, tj. o wyporności
10 tys. t i większym. Istotną rolę w obrotach handlowych Szczecina pełniły również
porty rzeczne (ponad 3 mln t ładunków, więcej niż w Gdańsku i Gdyni), a w szczególności kanał żeglugi wielkiej Berlin–Szczecin o długości 170 km – Dzięki temu
nazywano Szczecin nie bez pewnego patosu „portem morskim Berlina” (Gustowski,
1947, s. 24).
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Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser.
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Tabela 8.1. Obrót towarowy w porcie w Szczecinie na tle obrotu w porcie w Gdańsku i Gdyni
[mln t]

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

Szczecin 4,888

3,768

3,338

4,562

5,725

6,071

8,369

8,331

8,246

Gdańsk

8,213

8,330

5,476

5,153

6,369

5,093

5,628

7,201

7,127

Gdynia

3,628

5,300

5,194

6,106

7,192

7,474

7,843

9,006

9,174

Miasto

Trudno byłoby jednak przecenić militarne znaczenie szczecińskiego portu
w okresie przygotowań hitlerowskich Niemiec do drugiej wojny światowej. Mianowicie stanowił on dogodne miejsce przerzutu wojsk niemieckich drogą morską.
W związku z rosnącym z roku na rok importem drewna z Finlandii (a także ze
Szwecji i Estonii) w połowie lat 30. XX w. Szczecin nazywano nawet „mostem do
Finlandii” (niem. Stettin, die Brücke nach Finnland). Miasto to posiadało również
bezpośrednie połączenie autostradowe (oprócz kolejowego) ze stolicą Niemiec
o długości 140,9 km.
W drugiej połowie lat 30. XX w. znajdującą się w stagnacji szczecińską gospodarkę włączono w machinę wojenną nazistowskiego państwa. Najwyższe czynniki
państwowe podsycały społeczny zapał w tym zakresie – Nowe pokolenie stworzyło
siłą narodowego socjalizmu nowy Szczecin, któremu Wódz Narodu i Kanclerz podczas
jego pobytu w Szczecinie w dniu 12 czerwca 1938 roku przekazał w drodze prorocze
słowa: „Szczecin czeka wielka i szczęśliwa przyszłość!”58.
W pierwszej kolejności reaktywowano szczeciński przemysł stoczniowy. W tym
celu w ocalałych z Wielkiego Kryzysu stoczniach rzecznych podjęto produkcję
wojskowych jednostek pływających i parowozów (G. Koch, Nueske Co., Ostseewerft). Następnie przy pomocy hamburskich specjalistów reaktywowano szczecińską stocznię Vulcan (niem. Stettiner Vulcan-Werft Aktiengesellschaft, 1938 r.).
Położenie w głębi lądu, będące w okresie pokoju przyczyną zwiększonych kosztów
produkcji stoczniowej i ostatecznie upadku, nabrało strategicznego znaczenia w warunkach wojennych (brak konieczności budowania doków mogących przetrwać
bombardowanie lotnicze, dostęp do dobrze rozwiniętej infrastruktury drogowej
i kolejowej itd.). Okazało się, że – […] dopiero za sprawą stoczni Vulcan angielskie
stocznie przestały lekceważyć niemieckie stocznie (Gustowski, 1947, s. 78).

58	

Ein neues Geschlecht hat mit der Kraft des Nationalsozialismus ein neues Stettin geschaffen, dem
der Führer bei seinem Aufenthalt in Stettin, am 12. Juni 1938, das prophetische Wort auf den Weg
gegeben hat: „Stettin wird eine große und glückliche Zukunft haben!” (Reepel, 1939, s. 10).
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Reaktywowanie stoczni Vulcan zostało opisane w ówczesnej pomorskiej prasie
z właściwą narodowosocjalistycznej propagandzie emfazą – W dniu 1 sierpnia
[1938 r.] nastąpi przerzucenie pierwszego szpadla ziemi pod budowę stoczni szkoleniowej przez kierownika okręgu partyjnego – w imieniu Hermanna Göringa. […]
Marszałek Rzeszy Göring wyznaczył jednocześnie nową stocznię jako kuźnię niemieckich kadr budowy okrętów, której zadaniem powinno być oprócz wykształcenia
jej własnych robotników wykwalifikowanych również podniesienie kwalifikacji kadry
fachowej niemieckiego przemysłu stoczniowego. Zapotrzebowanie na kapitał nowej
stoczni szacuje się na 12 mln marek i większą jego część pokryje pomorska gospodarka. […] Urzeczywistnienie tego planowanego od dawien dawna zamierzenia przez
kierownika okręgu partyjnego Schwede-Coburga usuwa teraz ostatni problem natury
systemowej z panoramy miasta Szczecin (ryc. 8.3)59.

Ryc. 8.3. Szczecin (1938 r.). Budynek Zarządu Prowincji Pomorze. Wódz Narodu i Kanclerz

ogląda makietę terenów stoczni Vulcan w obecności prezydenta prowincji Pomorze (po lewej)
59	

oraz naczelnego dowódcy sztafet ochronnych i policji H. Himmlera (wsparty na stole)

Am 1. August [1938] erster Spatenstich durch den Gauleiter – Von Hermann Göring zur Lehrwerft bestimmt. […] Generalfeldmarschall Göring hat die neue Werft gleichzeitig zur Lehrwerft für den deutschen
Schiffbau bestimmt, die die Aufgabe haben soll, außer der Ausbildung ihrer eigenen Facharbeiter den
Facharbeiterstamm der deutschen Werftindustrie zu verbessern. Der Kapitalbedarf der neuen Werft
wird auf 12 Millionen Mark beziffert und zum großen Teil von der pommerschen Wirtschaft aufgebracht.
[…] Mit der Verwirklichung dieses alten Planes von Gauleiter Schwede-Coburg wird nun der letzte
Nest der Systemsünden aus dem Stettiner Stadtbild getilgt (Wiederaufbau des Stettiner Vulcan, s. 1).
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Natomiast szczeciński przemysł motoryzacyjny rozwijał się z trudnością.
W pierwszej połowie lat 20. XX w. był on reprezentowany przez dwóch producentów – Fabrykę Pojazdów Silnikowych Teco sp. z o.o. Szczecin (niem. Die Teco-Werke G.m.b.H., Fabrik für Motorfahrzeuge Stettin) oraz Zakłady Stoewer SA
(wcześniej Bracia Stoewer; niem. Stoewer-Werke Aktiengesellschaft). W pierwszej
fabryce wytwarzano motocykle i samochody osobowe. Jednak po kilku latach zakończono w niej działalność (1926 r.). Z kolei w Zakładach Stoewer produkowano
słynące z wysokiej jakości maszyny do pisania i szycia, rowery oraz samochody
osobowe. Szczególnie w tych ostatnich stosowano nowatorskie wówczas rozwiązania (przedni napęd). Samochody marki Stoewer były niezawodne, trwałe i dzięki
temu cieszyły się uznaniem użytkowników. Mimo to ten szczeciński wytwórca nie
potrafił nawiązać rywalizacji z niemieckimi potentatami w branży motoryzacyjnej,
którzy zacieśniali współpracę w ramach konsorcjów. W związku z tym od końca
lat 20. XX w. bezustannie popadał w tarapaty finansowe. W pierwszej połowie
następnej dekady przetrwał je jedynie dzięki subwencjom rządowym. U progu
drugiej wojny światowej szczecińskie Zakłady Stoewer zaopatrywały niemieckie
siły zbrojne w mechaniczne środki transportu pola walki (łaziki, motocykle gąsienicowe, tankietki). Jednak nie były to ilości imponujące w skali wysiłku militarnego
hitlerowskich Niemiec60.
W rzeczywistości wielkie inwestycje epoki nazizmu ominęły Szczecin. Największa z nich, tj. fabryka benzyny syntetycznej (zakłady hydrogenizacyjne),
została zlokalizowana w Policach, czyli na terenie powiatu Rędowa (1937 r.).
Była to inwestycja przodującego w niemieckim przemyśle chemicznym Zjednoczenia Przemysłu Farbiarskiego SA (niem. Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie Aktiengesellschaft; I.G. Farbenindustrie AG). Jeszcze wcześniej, w 1936 r.
w Pianoujściu (niem. Peenemünde), w powiecie Uznam-Wolin powstał wojskowy
ośrodek doświadczalny (niem. Heeresversuchsanstalt). Pracowali tam wówczas
najwybitniejsi na świecie specjaliści w dziedzinie techniki rakietowej – W. von
Braun (silniki i paliwo), W. Gengelbach (elektronika), H. Hüter (systemy startowe)
i W. Thiel (silniki). W pierwszej połowie lat 30. XX w. rozważano w Niemczach
możliwość ustanowienia pocztowego połączenia rakietowego między Berlinem
i Nowym Jorkiem, a nawet misję załogową na Księżyc (Middlebrook, 1982, s. 15).
W Pianoujściu zatrudniono kilkanaście tysięcy pracowników produkcyjnych
i naukowych związanych z badaniami rakietowymi (rakiety V-1 i V-2). Władze
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Przykładem tego stał się lekki wojskowy łazik Stoewer R200 Spezial. Zastosowane w nim rozwiązania konstrukcyjne zdystansowały wszystkie ówczesne osiągnięcia w zakresie motoryzacji
(napęd na cztery koła, zmienna geometria osi). Mimo to wyprodukowano zaledwie 2 tys. sztuk
tych pojazdów (1938–1940).
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miasta Szczecin nie uczestniczyły w tych przedsięwzięciach ani pod względem
finansowym, ani organizacyjnym.
Szczecin znalazł się natomiast w zasięgu oddziaływania ogólnokrajowych inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury drogowej – sieci połączeń autostradowych (niem. Reichsautobahnen – RAB), które należały wówczas do wybitnych
w skali światowej osiągnięć myśli architektonicznej i inżynierskiej (Taylor, 2011,
s. 54–85). Już w pierwszych latach rządów narodowosocjalistycznych w Niemczech pracownicy przedsiębiorstwa Autostrada Państwowa rozpoczęli budowę
połączenia autostradowego między Berlinem a Szczecinem (niem. Unternehmen
Reichsautobahn, 1934 r.). Zatrudnienie znalazło tam 1500 osób, nie licząc tych
z kilkunastu zakładów kooperujących (Frankiewicz, 1969, s. 15). Niespełna trzy lata
później budowa autostrady przebiegała na wysokości podszczecińskiego miasta
Dąbie (1937 r.). U progu drugiej wojny światowej zrealizowano jeszcze jej część
w kierunku miasta Barwice, a następnie wstrzymano wszystkie prace budowlane
w tym zakresie (ryc. 8.4).
Oprócz powyższego – […] w ścisłym związku z dokonanymi już i planowanymi
podbojami Hitlera, powstał w 1940 roku plan olbrzymiej rozbudowy portu szczeciń-

Ryc. 8.4. Autostrada Berlin–Szczecin na wysokości miejscowości Gartz nad Odrą;
węzeł drogowy Storkow (wrzesień 1939 r.)
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skiego kosztem 400 mln marek. Suma ta przewyższała 25 razy wszystkie wydatki,
jakie państwo pruskie i miasto Szczecin poniosły wspólnie w latach 1923–1934 (Dziedziul, 1975, s. 68). W ten sposób możliwości przeładunkowe w Szczecinie uległyby
potrojeniu i zrównałyby się z tymi w Hamburgu. W dalszej kolejności utworzono
Szczecińską Kompanię Handlową SA w celu zintensyfikowania wymiany handlowej
między pomorskim obszarem gospodarczym a niemieckim i zagranicznym (niem.
Stettiner Handelskompagnie AG, 1942 r.). Zamierzenia te ostatecznie pokrzyżowało
załamanie się sytuacji militarnej Trzeciej Rzeszy.
Mimo to w okresie międzywojennym Szczecin należał do miast nowoczesnych,
tj. szybko urbanizujących się według wszelkich światowych standardów (ryc. 8.5).
Stało się to szczególnie widoczne na tle polskich ośrodków miejskich – Krakowa,
Lwowa, Łodzi, Poznania i Warszawy (tab. 8.2). Dość powiedzieć, że w warunkach
niemieckich Szczecin był miastem zaledwie średniej wielkości, podobnie jak Bochum, Kilonia i Mannheim. Ponadto w całym okresie międzywojennym dotkliwie
odczuwano w nim skutki wojny handlowej między Polską a Trzecią Rzeszą (Dopierała, 1962, s. 51).

Ryc. 8.5. Szczecin (koniec lat 20. XX w.). Targ na bulwarze Nadodrzańskim na wysokości
Dworca Głównego (niem. Schwedte Ufer) (fot. W. Steinl)
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Tabela 8.2. Powierzchnia Szczecina i jego zaludnienie na tle polskich miast (1939 r.)

Miasto

Powierzchnia [km2]

Liczba ludności

Szczecin

82,2

270 054*

Kraków

48,0

259 000

Lwów

67,0

318 000

Łódź

59,0

672 000

Poznań

77,0

272 000

Warszawa

141,0

1 289 000

* Ostatni niemiecki spis powszechny (17 maja 1939 r.). Białecki (2018), s. 80.

W granicach administracyjnych Szczecina przed rozwiązaniem powiatu Rędowa
znajdowało się kilka dużych zakładów chemicznych, 2 fabryki amunicji i jedna
samochodów, 2 stocznie okrętowe i 3 duże elektrownie o łącznej mocy 220 tys. kW.
Miasto było dobrze wyposażone w infrastrukturę drogową (place i ulice – 545,
mosty i wiadukty – 56) oraz techniczną – gazową, kanalizacyjną i wodociągową.
Szczecińskie place i ulice oświetlało 2620 lamp zasilanych energią elektryczną i 3050
gazem świetlnym. Zaopatrzenie mieszkańców w media oraz odbiór ścieków bytowych zapewniały Szczecińskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. (niem. Stettiner
Stadtwerke G.m.b.H.) (ryc. 8.6)61.
W Szczecinie nadzwyczaj dobrze była rozwinięta komunikacja publiczna
realizowana przez Szczecińską Spółkę Tramwajową (niem. Stettiner Straßen-Eisenbahn-Gesellschaft). W końcu lat 30. XX w. sieć tramwajowa w stolicy prowincji Pomorze liczyła 7 linii i była wyposażona w nowoczesny tabor elektryczny
(Mayer, 1929, s. 35)62. Dekadę wcześniej w ramach wspomnianej spółki uruchomiono szczecińską komunikację autobusową stanowiącą przedłużenie trakcji
tramwajowej. Utworzono wówczas 5 linii autobusowych o łącznej długości 62,9
km. U progu drugiej wojny światowej było ich już 8, a łączna długość tych linii

61	

W Szczecinie w dzielnicy Świerczewo w drugiej połowie lat 30. XX w. wzniesiono największy na
świecie kulisty zbiornik gazu o objętości 5 tys. m3 (1937 r.). Służył on do przechowywania 25 tys. m3
gazu pod ciśnieniem.
62	
W końcu lat 20. XX w. w Szczecinie było 8 linii tramwajowych.
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uległa niewielkiemu skróceniu (58,8 km) (tab. 8.3)63. Komunikacja autobusowa
wspomagała ponadto trakcję tramwajową w okresie szczytów komunikacyjnych
i obsługiwała ruch turystyczny w miesiącach letnich. Szczeciński tabor autobusowy
początkowo składał się z 8 pojazdów mogących pomieścić do 40 pasażerów każdy
i jednego dla 20 podróżnych. Jednak w 1939 r. liczył już 21 pojazdów.

Ryc. 8.6. Szczecińskie Zakłady Komunalne – gaz, woda, elektryczność, tramwaj,
transport drogowy (1943 r.)

63	

Autobusy miejskie odjeżdżały z końcowego przystanku linii tramwajowej nr 1 (w kierunku Jezioro
Głębokie-Tanowo oraz Dąbie-Klęskowo-Zdroje) i nr 7 (Gocław-Police-Skolwin) oraz z przystanku
przy Bramie Portowej (Dołuje-Mierzyn) (Wielkopolski, 1970, s. 10). Szczecińska komunikacja
autobusowa w 1938 r. przewiozła ponad półtora miliona pasażerów (1 687 674).
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Tabela 8.3. Infrastruktura tramwajowa w Szczecinie i w wybranych polskich miastach (1938 r.)

Liczba wozów

Długość linii
[km]

ogółem

w tym z napędem
silnikowym

Liczba
przewiezionych
pasażerów [mln]

Szczecin

50,3

288

130

34,4*

Kraków

23,2

99

71

18,3

Lwów

32,8

212

119

39,9

Łódź

50,2

322

145

69,2

Poznań

31,2

206

113

28,2

Warszawa

120,0

757

414

242,9

Miasto

* W ciągu czterech następnych lat liczba ta uległa prawie potrojeniu (83 mln w 1942 r.).
Jeden konduktor obsługiwał dziennie około 600 pasażerów.

W Szczecinie w 1938 r. było 8 pasażerskich dworców kolejowych, na których
wykupiono ponad 2,8 mln biletów podróżnych (2 864 554). Drogą lotniczą przybyło wówczas do miasta 1239 pasażerów, odleciało 1079, a z międzylądowania
skorzystało 4839.
Potrzeby mieszkańców pomorskiej stolicy zaspokajała odpowiednia liczba
publicznych placówek oświatowych i wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły
podstawowe i średnie), kulturalnych (filharmonia, kina, teatry) oraz lokali rozrywkowych (kawiarnie, restauracje). Szczecin był bardzo dobrze wyposażony w tereny
sportowe i takie urządzenia – z dwóch krytych basenów pływackich skorzystało
prawie ćwierć miliona osób (240 971), a z pięciu miejskich kąpielisk blisko 750
tys. (747 017). W mieście na 1 mieszkańca przypadało 118 m2 powierzchni zieleni
(1938 r.). Z tego powodu Szczecin nazywano „miastem portowym w zieleni” (niem.
Hafenstadt im Grünen). Z kolei brak w nim architektury wysokiej i wysokościowej
sprawił, że cechował go podobnie jak większość ówczesnych niemieckich miast
kameralny charakter.
W miejskich szpitalach zapewniono 1050 łóżek (38 łóżek na 10 tys. mieszkańców; w Warszawie 63,5)64.

64	

Jednak liczba łóżek szpitalnych na 10 tys. osób w drugiej połowie lat 30. XX w. była w Niemczech
blisko pięciokrotnie wyższa niż w Polsce (98,2 do 21,7).
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Jednak o stopniu zurbanizowania mieszkańców Szczecina i tym samym ich
zamożności najlepiej świadczyła liczba posiadanych aparatów telefonicznych,
odbiorników radiowych, samochodów, motocykli i rowerów, a przede wszystkim
stan szczecińskich zasobów mieszkaniowych.
W sieci telefonicznej przodował Szczecin na całym pasie Bałtyku niemieckiego
(Gustowski, 1947, s. 72). W 1938 r. przyłączonych do szczecińskiej sieci telefonicznej było 9619 aparatów. W stolicy prowincji pomorskiej dostępnych było
ponadto 66 kabin telefonicznych w placówkach pocztowych oraz 115 ulicznych
automatów wrzutowych. Łatwo dostępne były również odbiorniki radiowe – 314
na 1000 mieszkańców, gdy np. w stolicy Polski było ich zaledwie 10465. Podobnie
rzecz przedstawiała się w zakresie liczby zarejestrowanych w Szczecinie samochodów i motocykli – w połowie lat 30. XX w. było ich tam więcej (1936 r.) niż
w Warszawie u progu drugiej wojny światowej (9 747, 1939 r.)66.
W ciągu ostatniej dekady przez wybuchem drugiej wojny światowej wzniesiono w Szczecinie 11 855 mieszkań, których standard powierzchniowy i użytkowy
podobnie jak całego niemieckiego mieszkalnictwa stały się punktem odniesienia
w europejskich przedsięwzięciach w tym zakresie (1927–1938). Po dojściu bowiem Hitlera do władzy, w Szczecinie i innych miastach Rzeszy wznoszono całe
kompleksy nowoczesnych, słonecznych bloków mieszkalnych (Dopierała, 1962,
s. 119). Polegało to przede wszystkim na obustronnym naświetleniu światłem
dziennym izb mieszkalnych w klatkowych układach zabudowy, przy czym
w co najmniej jednej izbie zapewniono trzygodzinną insolację. W kuchni nie
projektowano już miejsca do spania, choć w praktyce tam właśnie na nocny
spoczynek udawała się pomoc domowa. W obrębie mieszkania znalazła się
również łazienka z wanną i miską ustępową względnie ustęp wydzielony i kabina prysznicowa (ryc. 8.7).
W drugiej połowie lat 20. XX w. w stolicy prowincji Pomorze było 69 017
mieszkań (261 994 mieszkańców, 1927 r.), a dekadę później 80 872 mieszkań
(273 848 mieszkańców, 1938 r.). Oznaczało to, że wskaźniki dotyczące szczecińskiego mieszkalnictwa uległy w tym okresie poprawie – na jedno mieszkanie
przypadało 3,8 osób w pierwszym wypadku i 3,4 w drugim.
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Pierwszą radiową wieżę nadawczą w Szczecinie wzniesiono w dzielnicy Niebuszewo już w połowie
lat 20. XX w. (1925 r.). Retransmitowano za jej pomocą sygnał emitowany przez spółkę z Berlina
(niem. Deutsche Welle G.m.b.H.). Następnie szczecińską stację nadawczą przeniesiono bliżej centrum miasta, tj. między ulicę Śląską (niem. König-Albert-Straße) a Świętego Wojciecha (1934 r.).
Sygnał radiowy odbierano wówczas od nadawcy hamburskiego, co wyniknęło z ustanowienia
w Europie podziału częstotliwości nadawania (niem. Nordische Rundfunk A.-G.).
66	
W Warszawie do tej liczby wliczono ponadto rowery, samochody pożarnicze, sanitarki i traktory.

Ryc. 8.7. Szczecin-Drzetowo (1939–1940). Zespół patronackiej, stoczniowej zabudowy
mieszkaniowej (niem. Stettiner Oderwerke) (K. Niekrenz; nieistniejąca)
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Jednak cieniem na tym położyły się trudne warunki mieszkaniowe, przede
wszystkim rodzin robotniczych, a nawet ich bezdomność – Przeprowadzone w połowie 1935 roku badania wykazały, że blisko 3500 obywateli Szczecina to dosłownie
ludzie bezdomni, 10 500 ludzi gnieździło się po piwnicach i strychach, blisko 6000
mieszkań było przepełnionych, zaś 7000 mieszkań określono jako wybitnie złe [na
272 279 mieszkańców, 1935 r.]. Ogółem niedobór mieszkaniowy w Szczecinie szacowano wówczas na 20 000 mieszkań [niem. Wohnungsnot] (Dopierała, 1962, s. 119).
Oznaczało to, że bezdomność dotyczyła 1,3% szczecinian67.
Powyższe należałoby jednak porównać z polskimi warunkami, np. panującymi
w Warszawie, gdzie z problemem bezdomności borykało się wówczas 40 tys. osób, czyli
3,4% warszawiaków (1 171 898 mieszkańców, 1931 r.). Wśród warszawskich mieszkań
dominowały przeludnione lokale jednoizbowe (42,7%). Zamieszkiwało je ponad 433 tys.
osób (37,0%). Nierzadko te jednopokojowe mieszkania zasiedlało 12 osób i więcej (3,2%).
Szerzyło się pijaństwo, przemoc i rozwiązłość, skutkiem tego nader często dochodziło
do rozpadu małżeństw – Pleni się prostytucja, także wśród najmłodszych (Springer, 2015,
s. 21). Eksmisje na bruk, nawet wielodzietnych rodzin, były w Warszawie codziennością.
Nierzadko było to powodem samobójstw.
Blisko trzecia część tamtejszych zasobów mieszkaniowych została wzniesiona
z drewna lub w konstrukcji szachulcowej (30,5%). Sytuację w tym zakresie celnie
podsumował ówczesny polski minister spraw zagranicznych J. Beck – Na temat
ambicji kolonialnych rozbudzanych w kraju przez gromadkę spóźnionych kandydatów na konkwistadorów, oświadczył ironicznie, iż polskie kolonie zaczynają się już
w Rembertowie (Terlecki, 1985, s. 191).
Biorąc to wszystko pod uwagę, ówczesny Szczecin mógł wydawać się miastem
luksusu mieszkaniowego (tab. 8.4).
Nawiasem mówiąc, w hitlerowskich Niemczech problem alkoholizmu, bezdomności, prostytucji, włóczęgostwa i żebractwa został rozwiązany jeszcze przed
otwarciem XI Letnich Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 r. Działania w tym
zakresie wpisały się w brutalną naturę nazizmu. Mianowicie osoby uznane za nie67	

Zdynamizowanie rozwoju niemieckiego mieszkalnictwa miało nastąpić dopiero po odniesieniu
przez Trzecią Rzeszę ostatecznego zwycięstwa w drugiej wojnie światowej. Zamierzano to osiągnąć
przez upowszechnienie prefabrykacji oraz stypizowanie rozwiązań architektonicznych i budowlanych – […] Hitler, który pasjonował się architekturą, całkiem rozsądnie argumentował, że taki
obszerny program mógłby być zrealizowany jedynie dzięki uruchomieniu przemysłowej produkcji
elementów dla pewnej, ściśle określonej liczby typów mieszkań (Kitchen, 1997, s. 54). W pierwszym
roku po zakończeniu drugiej wojny światowej planowano w Niemczech wznieść aż 300 tys. mieszkań (3,8 mieszkania/1000 osób). Wszystkie byłyby wieloizbowe, tzn. 3- (80%), 4- (10%) i 5-izbowe
(10%).
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przystosowane społecznie pozbawiono wolności za pomocą osławionego nakazu
zatrzymania prewencyjnego (niem. Schutzhaftbefehl). Następnie funkcjonariusze
tajnej policji państwowej z pominięciem postępowania sądowego kierowali aresztantów do obozów pracy przymusowej względnie do kacetów. Zaostrzono wówczas również kary dla osób nieletnich dopuszczających się wykroczeń przeciwko
prawu – Wydany w październiku 1939 r. Dekret o ochronie przed młodocianymi
przestępcami przewidywał drakońskie wyroki za młodzieńcze wybryki i karę śmierci
dla szesnastolatków (Kitchen, 1997, s. 210).
W celu dopełnienia powyższego należałoby nadmienić, że – Kiedy w styczniu 1933
roku Hitler objął urząd kanclerza, w Niemczech było 6 milionów bezrobotnych. Już w 1936
roku kraj osiągnął stan pełnego zatrudnienia (Boyes i Lebor, 2002, s. 48). Tygodniowy
wymiar czasu pracy wahał się wówczas od 48 do nawet 72 godzin. Wraz z wybuchem
drugiej wojny światowej wprowadzona została reglamentacja żywności, butów, odzieży
i węgla. Paradoksalnie większość społeczeństwa uznała to działanie za właściwe i je
zaakceptowała. Z drugiej jednak strony rozwinął się wówczas czarny rynek.
Tabela 8.4. Stan mieszkalnictwa w okresie międzywojennym w Niemczech i w Polsce

Liczba mieszkań
[tys.]

Mieszkania
wybudowane
(1937 r.)

Liczba izb
na 1000
mieszkańców

Ilość mieszkań
przeludnionych
[%]

Niemcy

8709,5*

144 244

22,8

9,6

Polska

1930,4**

42 537

11,4

56,2***

Kraj

* Spis powszechny (1927 r.).
** Spis powszechny (1931 r.).
*** Bez mieszkań, które zamieszkiwało 12 osób i więcej.

Jednak największą barierą w rozwoju Szczecina bez wątpienia okazał się brak
możliwości kształcenia na poziomie uniwersyteckim – Wyższych uczelni za czasów
niemieckich w Szczecinie nie było (Szczecin w liczbach…, 1959, s. 9).
Ściśle rzecz ujmując, w okresie międzywojennym w prowincji Pomorze istniała tylko jedna wyższa uczelnia akademicka – Uniwersytet w Greifswaldzie (niem.
Universität Greifswald). Był to najstarszy pruski uniwersytet i zarazem najmniejszy
– ponad 100 nauczycieli akademickich kształciło tam niespełna 1000 studentów (wydział filologiczny, klasyczny, medyczny, prawa i teologiczny) (Merkel, 1926, s. 107)68.
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Mimo renomy tamtejszej kadry akademickiej abiturienci z prowincji Pomorze najchętniej wybierali
uczelnie berlińskie.

110 Rozdział 8. Potencjał ekonomiczny i społeczny prowincji Pomorze…

Oprócz tego w bezpośredniej bliskości Szczecina znajdowało się jeszcze 7 wyższych
uczelni – 6 w Berlinie (Akademia Górnicza, Uniwersytet, Wyższa Szkoła Handlowa,
Rolnicza, Techniczna i Weterynarii) oraz 1 w Eberswalde (Wyższa Szkoła Leśnictwa).
W stolicy prowincji Pomorze kształcono w dwóch nieakademickich szkołach
wyższych, tj. w Państwowej Szkole Budowlanej przy ulicy Kazimierza Pułaskiego
10 (niem. Staatsbauschule – Fachschule für Hoch- und Tiefbau Stettin, Schinkelstraße 10) oraz w Państwowej Szkole Inżynierskiej przy ulicy Władysława
Sikorskiego 37 (niem. Staatliche Ingenieurschule – Fachschule für Maschinenbau,
Elektrotechnik, Leichtbau, Kraft- und Luftfahrttechnik und für Schiffsingenieure
und Seemaschinisten, Friedenstraße 37) (ryc. 8.8)69.

Ryc. 8.8. Szczecin (koniec lat 40. XX w.). Budynek dawnej Państwowej Szkoły Inżynierskiej
(na pierwszym planie) i Państwowej Szkoły Budowlanej (w głębi)

W Państwowej Szkole Budowlanej kształcono studentów w zakresie budownictwa
lądowego i podziemnego. Zapewniano im przy tym półroczną naukę w klasie specjalnej (konstrukcje stalowe i żelbetowe) oraz ćwiczenia praktyczne w laboratorium do
69	

Nawiasem mówiąc, w Szczecinie po zakończeniu drugiej wojny światowej również powstała
uczelnia o takim samym nieakademickim statusie – Szkoła Inżynierska (1946 r.). W 3-letnim cyklu
kształcenia naukę pobierali w niej studenci na wydziale architektury, elektrycznym, inżynierii
chemicznej i mechanicznym. Dopiero po upływie blisko dekady uczelnia ta po przyłączeniu do
niej Wyższej Szkoły Ekonomicznej uległa przekształceniu w Politechnikę Szczecińską (1955 r.).
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badań materiałów budowlanych. Naukę pobierało tam około 350 studentów. Z kolei
w Państwowej Szkole Inżynierskiej kształcono w zakresie budowy maszyn, lekkich
konstrukcji, elektrotechniki, energetyki i techniki lotniczej oraz przygotowywano
do pełnienia zawodu inżyniera okrętowego i mechanika okrętowego. W szkole tej
w postępowaniu rekrutacyjnym wymagano od kandydata przedłożenia zaświadczenia o ukończeniu przez niego 10 lat nauki (lub świadectwa ukończenia szkoły średniej) oraz o odbyciu dwuletniej praktyki zawodowej zgodnej z obraną specjalnością
kształcenia względnie legitymowania się trzyletnią praktyką zawodową i zaliczeniem
próbnego (pierwszego) semestru. W obu szkołach cykl kształcenia trwał 5 semestrów.
Istniała również możliwość pobierania nauki w obu uczelniach jednocześnie. Trwała
ona wówczas 7 semestrów. W obu uczelniach naukę pobierało 735 studentów (1938 r.).
Absolwenci szczecińskich szkół inżynierskich znajdowali zatrudnienie w przemyśle
oraz na stanowiskach urzędniczych średniego szczebla. W prowincji pomorskiej
szczególnie chętnie zatrudniano absolwentów Państwowej Szkoły Budowlanej z racji bardzo dobrze rozwiniętego w tym regionie przemysłu cementowego oraz dużej
liczby zakładów wytwarzających beton, prefabrykaty betonowe i wyroby z kamienia
naturalnego (ryc. 8.9)70.

Ryc. 8.9. Szczecin (1939 r.). Modele domów jednorodzinnych dla rodzin robotniczych
w Złocieńcu w Powiecie Drawskim (niem. Falkenburg, Landkreis Dramburg)

wykonane przez studentów Państwowej Szkoły Budowlanej w Szczecinie w ramach
wewnątrzuczelnianego konkursu
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Pomorski przemysł cementowy oraz galanterii betonowej jeszcze przed pierwszą wojną światową
reprezentowała Fabryka Cementu Portlandzkiego „Gwiazda” w Zdrojach (niem. Portland-Zementfabrik „Stern” in Finkenwalde), Pomorski Akcyjny Związek Przemysłowy (niem. Pommerscher
Industrieverein auf Aktien), Fabryka Cementu Portlandzkiego w Drzetowie nieopodal Szczecina
(niem. Stettin-Bredower Portland-Zementfabrik) oraz Fabryka Wyrobów Betonowych „Comet”
(niem. Zement-Steinfabrik „Comet”).
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W Szczecinie bardzo dobrze było rozwinięte również kształcenie na poziomie
zawodowym. W dwuletniej Przyzakładowej Szkole Zawodowej (niem. Gewerbliche
Berufsschule) przy placu Jana Kilińskiego (niem. Grünhofer Marktplatz) od 1929 r.
prowadzono praktyczną naukę zawodu w zakresie budownictwa, gastronomii
i konfekcji oraz obróbki metalu.
Niemniej jednak wszystko to nie mogło w dostateczny sposób zabezpieczyć
pod względem kadrowym działań zmierzających do gruntownego przekształcenia
struktury architektonicznej miasta. Twórczość zaledwie nielicznych szczecińskich
architektów (W. Meyer-Schwartau, 1854–1935) oraz przedstawicieli sztuk pięknych
(grafika i malarstwo: C.A.L. Most, 1807–1883, E. Dekkert, 1865–1956, G. Wimmer,
1877–1964; rzeźbiarstwo: B. Heiliger, 1915–1995) była szerzej znana w ówczesnych
Niemczech. W epoce historyzmu nie wzbudzało to niepokoju. Przeciwnie, bliskość
Berlina i tamtejszych uczelni akademickich sprawiła, że w nieodległym Szczecinie
najnowsze trendy architektoniczne oraz w sztuce szybko się rozpowszechniały.
Sytuacja uległa jednak diametralnej zmianie wraz z nastaniem w Niemczech
narodowego socjalizmu i wynikającym z tego dążeniem przedstawicieli kierownictwa partyjno-państwowego do zglajchszaltowania wszelkich przejawów życia
społecznego. W wypadku twórczości artystycznej dążono do włączenia jej w tryby
nazistowskiej machiny propagandowej. Sprzeciwiających się temu przedstawicieli
architektury i sztuk pięknych poddano szykanom i represjonowano. Polegało
to m.in. na pozbawianiu prawa do wykonywania pracy twórczej i obejmowania
kierowniczego stanowiska w organizacji zrzeszającej, a nawet na brutalnych
atakach nazistowskich bojówkarzy. Z kolei narodowosocjalistyczni aparatczycy,
kierując się zasadą aryjskiej czystości sztuki, podejmowali kuriozalne decyzje
administracyjne. Celował w tym kierownik pomorskiego okręgu partyjnego – Na
zarządzenie gauleitera NSDAP w Szczecinie, Schwede-Coburga, od dnia 1 stycznia 1939 r. we wszystkich lokalach rozrywkowych Pomorza Zachodniego mogła
rozbrzmiewać tylko muzyka niemiecka bądź też utrzymana w duchu niemieckim.
Muzykom zabroniono przebierania się w „dziwaczne” stroje, improwizowania […]
itp. Perkusja została potępiona [podobnie jak saksofon], nie wolno było również
śpiewać piosenek w językach obcych. Podobne zarządzenia wprowadzono za wzorem Szczecina również i w innych okręgach partyjnych Rzeszy (Drewniak, 1969,
s. 246). Z surową karą musiała się również liczyć każda osoba przyłapana na słuchaniu „negroidalno-żydowskiej muzyki jazzowej” na falach radia szwajcarskiego
(Kitchen, 1997, s. 54).
W zakresie architektury wydawano w pośpiechu arbitralne decyzje, a do tego
nacechowane ideologicznie. Notabene trudno było mówić o zasadności gruntownego przekształcenia architektury Szczecina w sytuacji, gdy była ona odbierana
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przez jego mieszkańców jako spójna i uporządkowana. Świadomy był tego zarówno
szczeciński burmistrz, jak i prezydent prowincji pomorskiej.
Nawiasem mówiąc, żaden z naczelników szczecińskiej administracji
architektoniczno-budowlanej nie pochodził ze Szczecina i nie odebrał w tym
mieście kierunkowego wykształcenia. System kontraktowy na tym stanowisku
(jakkolwiek pozwalający na obiektywny wybór kandydata) i krótki okres
sprawowania urzędu tym bardziej nie mogły wywrzeć korzystnego wpływu na
podejmowane decyzje w zakresie architektury, a w szczególności na długofalowy
ich charakter (K. Weishaupt, 1921–1930; B. Lehnemann 1930–1940; H. Högg,
1940–1945). W związku z tym w Szczecinie, poczynając od początku lat 20. XX w.,
coraz bardziej odczuwano potrzebę kształcenia w zakresie architektury na poziomie
uniwersyteckim w celu zachowania jej regionalnej odrębności.
Wszystko powyższe bez wątpienia wywarło wpływ na to, że w Szczecinie
w okresie narodowego socjalizmu powstały zaledwie cztery liczące się w skali Niemiec obiekty architektoniczne (pomijając liniowe budowle inżynierskie,
realizacje mieszkaniowe i budynki wojskowe), tj. wspomniany wcześniej elewator
zbożowy (inż. budownictwa M. Enzweiler, 1934–1935), budynek Miejskiej Kasy
Oszczędności (G. Gauß, 1933–1935), gmach Urzędu Skarbowego Szczecin Północ-Południe przy alei Piastów (niem. Finanzamt Stettin Nord-Süd, H. Ahrendts,
W. Eicke, O. König, M. Tornow; 1937–1939) oraz zespół budynków zakładu opiekuńczego dla osób w podeszłym wieku (niem. Altersheim Stettin-Johannisthal;
H. Reichow, 1937–1939). Pierwszy z wymienionych należałoby jednak zaliczyć
do architektury utylitarnej71.

71	

Znakomitym przykładem takiej architektury był również zespół budynków Głównego Szpitala
Wojskowego II okręgu armijnego przy ul. Unii Lubelskiej (niem. Heeresstandortlazarett II, H. Distel,
1936–1939).

Rozdział 9

Przesłanki utworzenia Wielkiego
Szczecina w czasach narodowego
socjalizmu

W

ydaje się, że na powstanie Wielkiej Przestrzeni Miejskiej (Wielki Szczecin)
należałoby spojrzeć inaczej, niż czyniono to do tej pory. Jak już wspomniano, w okresie międzywojennym Szczecin należał do ośrodków miejskich
średniej wielkości i charakteryzował się taką dynamiką rozwoju urbanistycznego.
Dynamika ta w dającej przewidzieć się przyszłości nie uzasadniała wielokrotnego
powiększenia obszaru miasta (nawet w wypadku przesiedlenia mieszkańców
starówki i lawinowo narastającej migracji mieszkańców gmin ościennych).
W drugiej połowie lat 30. XX w. uwaga funkcjonariuszy partii narodowosocjalistycznej (po umocnieniu się ich pozycji w strukturach władzy państwowej)
skierowała się na sprawy związane z gospodarką narodową – W niektórych wypadkach (m.in. w Szczecinie) regionalne stare elity gospodarcze zostały odsunięte
od kierowania miejscowymi organizacjami gospodarczymi (Włodarczyk, 1994b,
s. 635). Polegało to przede wszystkim na obejmowaniu stanowisk w radach nadzorczych spółek i czerpaniu płynących z tego profitów – I tak [„wielowarsztatowiec”] Schwede-Coburg wszedł w skład 2 rad nadzorczych w Szczecinie, a ponadto
5 w Berlinie, 1 w Monachium i 1 w Czechach. […] Nadburmistrz Faber znalazł się
w trzech radach w Szczecinie (przewodniczył radom w „Auto-Stoewer-Werke” i towarzystwa portowego) oraz jednej w Berlinie (Włodarczyk, 1994b, s. 639). Działo
się tak również w przeciwnym kierunku – Niemieckie firmy prywatne bardzo
szybko znalazły sposób na obłaskawienie lokalnych władz. Duże przedsiębiorstwo
wprowadzało reichsleitera czy gauleitera do zarządu i najzupełniej legalnie wypłacało mu niemałe pieniądze właściwie za nic. […] Kiedy zaś powstawał problem,
czyj interes jest ważniejszy – państwowy czy prywatny reichsleiterzy i gauleiterzy
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oraz inni towarzysze partyjni zgodnie opowiadali się po stronie prywatnych firm
(Suworow, 2001, s. 95).
Jednak krociowe zyski i związane z tym awanse w hierarchii partyjnej mógł
przynieść wówczas jedynie udział w zarządach międzynarodowych koncernów
przemysłowych względnie ogólnoniemieckich holdingów, a w szczególności przedsiębiorstw produkujących na potrzeby wojska oraz tych realizujących zakrojone na
szeroką skalę roboty budowlane (umocnienia o charakterze militarnym). Owszem,
w Szczecinie znajdowały się siedziby zarządu wielkich niemieckich przedsiębiorstw
przemysłowych, jednakże należące do nich hale produkcyjne, instalacje przemysłowe i warsztaty nieomal zawsze były zlokalizowane na terenie powiatów ościennych,
to znaczy gryfińskiego i rędowskiego. Najlepszym tego przykładem była wspomniana wcześniej Fabryka Cementu Portlandzkiego „Gwiazda” w Zdrojach, Fabryka
Produktów Chemicznych „Unia” / Szczecin, Stołczyn-Kraśnica (niem. Fabrik chemischer Producte „Union” / Stettin Stolzenhagen-Kratzwieck), Huta Żelaza „Siła”
Stołczyn-Kraśnica (niem. Eisenwerk „Kraft” Stolzenhagen-Kratzwieck), Pomorska
Wytwórnia Silników sp. z o.o. w Załomiu (niem. Pommersche Motorenbau G.m.b.H.
in Arnimswalde), Zakłady Papiernicze i Celulozowe „Młyn Polowy” Skolwin – SA
(niem. Papier- und Zellstoffwerke „Feldmühle” Odermünde – Aktiengesellschaft),
Zjednoczenie Przemysłu Przędzy Syntetycznej SA, Szczecin-Żydowce (niem. Vereinigte Glanzstoff – Fabriken A.-G., Stettin-Sydowsaue), a przede wszystkim Zakłady
Hydrogenizacyjne Police SA (niem. Hydrierwerke Pölitz – Aktiengesellschaft)72.
Ostatnie z wymienionych należały do połowy lat 40. XX w. do największych i najbardziej nowoczesnych na świecie (oprócz fabryki w Leuna nieopodal Halle),
w których z węgla kamiennego wytwarzano paliwa płynne i produkty chemiczne.
W szczytowym okresie natężenia działań wojennych (od kwietnia do maja 1944 r.)
produkcja paliw płynnych w polickich zakładach hydrogenizacyjnych pokrywała
ponad piątą część zapotrzebowania niemieckich sił zbrojnych w tym zakresie, tj.
lotnictwa, marynarki i sił lądowych (21,5%) (ryc. 9.1)73.
Z kolei zakłady papiernicze i celulozowe w Skolwinie w rzeczywistości były częścią
ogólnoniemieckiego holdingu papierniczego Młyn Polowy z siedzibą w Szczecinie

72	

Młyn polowy (niem. Feldmühle) względnie młyn na wozie (niem. Wagenmühle) – urządzenie na
podwoziu kołowym ciągnione w taborze służb kwatermistrzowskich. Służyło ono do mielenia
zboża i żywienia tym walczącego wojska; stosowane w europejskich armiach już w XVI w.
73	
Od chwili uruchomienia polickich zakładów hydrogenizacyjnych wytwarzano tam paliwa do
wszystkich rodzajów silników (czołgowe, lotnicze, okrętowe i samochodowe), a także oleje i smary
(1940 r.).
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Ryc. 9.1. Zakład hydrogenizacyjny (A. Scheuritzel)

przy placu Hołdu Pruskiego (ryc. 9.2). Skupieniu uległo w nim 14 nowoczesnych
fabryk papierniczych – w Arnsberg, Cosse (nieopodal Królewca), Flensburgu,
Heidenau (Drezno), Hillegossen (Bielefeld), Hohenkrug (Dąbie), Liebau, Lülsdorf
(Kolonia), Oberlahnstein (Koblencja), Odermünde (Szczecin), Reisholz (Düsseldorf), Sackheim (Królewiec), Uetersen (Hamburg) i w Wesseling (Kolonia).
Podszczecińska fabryka była spośród nich najbardziej znacząca i jednocześnie
największa w Niemczech. Tam też znajdowała się największa w Europie maszyna
do produkcji papieru gazetowego i największa na świecie maszyna do produkcji
papieru kancelaryjnego.
Roczna produkcja holdingu papierniczego Młyn Polowy wyniosła 220 tys. t
wybielonej celulozy i 46 tys. t niewybielonej oraz 198 tys. t miazgi drzewnej (1935 r.).
Stanowiło to blisko piątą część ówczesnej niemieckiej produkcji w tym zakresie
(19,6%)74. W fabrykach holdingu wytworzono ponadto 323 tys. t kartonu i papieru
surowego oraz 4,5 mln m2 wzorzystego (barwny), 112 tys. hektolitrów spirytusu
i 7 mln sztuk cegieł (Bockwitz, 1935, s. 126–127).
74	

Jednak wielkość produkcji celulozy i miazgi drzewnej w holdingu Młyn Polowy trzykrotnie przewyższała tę w Polsce (464 tys. t do 152 tys. t).
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Ryc. 9.2. Szczecin (1935 r.). Projekt przebudowy siedziby holdingu celulozowego
i papierniczego Młyn Polowy przy Bramie Królewskiej

Ryc. 9.3. Skolwin pod Szczecinem (1935 r.). Zakład celulozowy i papierniczy –
architektura przemysłowa
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Produkty holdingu Młyn Polowy były eksportowane do wszystkich państw
w Europie i obu Amerykach, a ponadto do Australii i Nowej Zelandii, Chin, brytyjskich Indii, Japonii i Palestyny oraz do wielu państw afrykańskich (Egipt, dawna
Niemiecka Afryka Wschodnia, Maroko, Mozambik, Nigeria i Związek Południowoafrykański) (ryc. 9.3).
Wszyscy pracownicy holdingu Młyn Polowy byli objęci opieką medyczną w ramach zakładowego funduszu zdrowia, a osoby znajdujące się w najtrudniejszej
sytuacji materialnej i osobistej również mieszkaniową (mieszkalnictwo patronackie).
W związku z tym drugim wzniesiono 302 budynki jedno- i wielorodzinne z 939
mieszkaniami. Na każde mieszkanie przypadał przydomowy ogródek, a w niektórych wypadkach większa działka umożliwiająca uprawę owoców i warzyw oraz
hodowlę zwierząt inwentarskich (ryc. 9.4).

Ryc. 9.4. Skolwin pod Szczecinem (1935 r.). Zespół mieszkalnej zabudowy patronackiej
holdingu Młyn Polowy

Włączenie do Szczecina rozległych terenów powiatu Rędowa wraz ze znajdującymi się tam wielkimi zakładami produkcyjnymi sprawiłoby, że ich kierownictwo
objęłaby jurysdykcja szczecińskich funkcjonariuszy partii nazistowskiej. Diametralnie zmieniłoby to sytuację materialną tych drugich, a przede wszystkim ich
pozycję w krajowej hierarchii partyjnej.
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W związku z powyższym w latach 1936–1937 burmistrz Szczecina prowadził
na szczeblu regencji szczecińskiej negocjacje zmierzające do utworzenia Wielkiej
Szczecińskiej Przestrzeni. Ich bezowocność sprawiła, że zwrócił się po pomoc w tej
sprawie do zwierzchnika i przyjaciela – prezydenta prowincji pomorskiej. Chodziło w tym wypadku o możliwość przedstawienia kwestii utworzenia Wielkiego
Szczecina samemu Wodzowi Narodu i Kanclerzowi, a w szczególności uzyskanie
jego zgody na przeprowadzenie tego przedsięwzięcia. W ten sposób – […] w dniu 2
marca 1938 r. […] w Berlinie dzięki wstawiennictwu pomorskiego kierownika okręgu
partyjnego u Wodza Narodu i Kanclerza przedstawione zostały plany urbanistycznego
przekształcenia Szczecina opracowane przez szczecińskiego miejskiego radcę budowlanego Lehnemanna. W następstwie tego spotkania, w którym oprócz kierownika okręgu
partyjnego Schwede-Coburga wzięli udział burmistrz Szczecina Faber i miejski radca
budowlany Lehnemann, Wódz Narodu zobowiązał kierownika okręgu partyjnego do
należytego przeprowadzenia przedsięwzięć urbanistycznych w Szczecinie75. W ten
sposób włodarze stolicy prowincji Pomorze znaleźli się w kręgu wielkiej polityki,
a droga do utworzenia Wielkiego Szczecina stanęła przed nimi otworem.
Przedstawiciele szczecińskich władz miejskich oraz okręgu partyjnego Pomorze
dążyli do utworzenia Wielkiej Szczecińskiej Przestrzeni minimalnym nakładem
sił i środków. Jednocześnie rozumieli oni konieczność spełnienia przy tym pełnych megalomanii oczekiwań Wodza Narodu i Kanclerza w zakresie architektury
i urbanistyki.
Powyższą kwestię bez cienia konfuzji ujął kierownik Wydziału ds. Budownictwa
Lądowego w szczecińskim Zarządzie Miasta H. Reichow – Dzisiaj wreszcie dzięki
sile Wodza Narodu i jego rozmachowi w kierowaniu państwem powstała możliwość
rzeczywiście planowej urbanistyki, […] w dniu 15 października 1939 r. obszar miasta
uległ powiększeniu z 8217 ha do 45 884 ha, w ten sposób teraz również w Szczecinie
pojawiły się przesłanki do urzeczywistnienia idealnego „krajobrazu miejskiego”,
w którym dostrzegamy dzisiaj odpowiednie środki do pokonania osłabiających wolę
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[…] den 2. März 1938 […] durch die Fürsprache des pommerschen Gauleiters dem Führer und
Reichskanzler in Berlin die von dem Stettiner Stadtbaurat Lehnemann durchgearbeiteten Pläne zur
städtebaulichen Neugestaltung Stettins vorgelegt warden konnten. Als Folge dieser Beschprechung,
an der der Gauleiter Schwede-Coburg, der Stettiner Oberbürgermeister Faber und Stadtbaurat
Lehnemann teilnehmen, beauftragte der Führer den Gauleiter, die Durchführung der Stettiner städtebaulichen Maßnahmen sicherzustellen (Stettiner Adreßbuch, 1939, s. V).
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ludności zniszczeń wielkiego miasta76. W podobnym tonie wypowiedział się wiele lat
po wojnie we współautorskiej monografii – Najważniejsze perspektywy planistyczne
otworzyły się w 1939 r. w wyniku rozwiązania powiatu rędowskiego przez włączenie
36 wsi, 2 majątków ziemskich oraz miast Dąbie i Police. W samym tylko rejonie
Polic ogromny zakład hydrogenizacji wymagał nowych obszarów mieszkaniowych.
Struktura, użytkowanie i kształtowanie Wielkiej Szczecińskiej Przestrzeni to naturalnie niekończąca się ilość problemów: odwieczne, jak przeniesienie głównego dworca
kolejowego, nowsze i najnowsze – starannie rozważano różne warianty przestrzenne
projektów przyszłości77.
Szczególnie ostatnie wymienione kwestie okazały się wtórne, gdyż pojawiły się
po utworzeniu Wielkiego Szczecina, a nie przed nim.

76	

Heute endlich ist durch die Tatkraft des Führers und den Schwung seiner Staatsführung eine Möglichkeit zu wirklich planvollem Städtebau gegeben, […] vom 15. 10. 1939, mit der das Stadtgebiet von
8217 Hektar auf 45 884 Hektar vergrößert wurde, in Stettin nun auch die letzten Voraussetzungen
zur Verwirklichung einer idealen „Stadtlandschaft” geschaffen, in der wir heute das letzte Mittel zur
Bekämpfung der volkskraftzerstörenden Großstadtschäden erblicken (Reichow, 1940, s. 5). Alianckie
naloty bombowe na Szczecin były przez jego mieszkańców nazywane wprost terrorystycznymi
(niem. Terrorangriff auf Stettin).
77	
Die bedeutendsten Planungsperspektiven eröffnete 1939 die Auflösung des Landkreises Randow durch
die Eingemeindung von 36 Dörfern, 2 Gutsbezirken und den Städten Altdamm und Pölitz. In der
Pölitzer Gegend machte allein schon das riesige Hydrierwerk neue Wohngebiete nötig. Um die Gliederung, Nutzung und Gestaltung des Großraumes Stettin waren natürlich unendlich viele Probleme
anzugehen: uralte wie die Verlegung des Hauptbahnhofs, neuere und allerneueste – welträumige Zukunftsprojekte wurden sorgsam erwogen (Kunkel i Reichow, 1975, s. 101). Współautor tej monografii
w okresie międzywojennym posiadał stopień naukowy doktora filozofii i był dyrektorem Muzeum
Prowincji Pomorskiej w Szczecinie (niem. Pommersches Landesmuseum Stettin; O. Kunkel).

Rozdział 10

Następstwa utworzenia Wielkiej
Szczecińskiej Przestrzeni

S

zczecin przed reformą administracyjną obejmował powierzchnię 82,17 km 2
(8217 ha), którą zamieszkiwały 270 054 osoby. W wyniku zmian terytorialnych powierzchnia stolicy prowincji Pomorze uległa powiększeniu do 460,88 km2
(46 088 ha; ponad pięciokrotnie), a liczba ludności do 381 309 osób (blisko półtorakrotnie) (Barran, 1989, s. 80)78. W ten sposób Szczecin stał się czwartym pod względem wielkości powierzchni miastem Niemiec, po Berlinie, Hamburgu i Wiedniu79.
Równocześnie było to dopiero 26. niemieckie miasto, biorąc pod uwagę liczbę jego
mieszkańców (Wirtschaft und Statistik, Nr. 13, 1939, s. 502).
Prace planistyczne związane z utworzeniem Wielkiego Szczecina trwały dekadę
(1929–1939). W ich ramach sporządzone zostały liczne opracowania szczegółowe –
bilanse, operaty i inne. Jednak bezustanne modyfikowanie założeń planistycznych,
a w dalszej kolejności zawyżenie szacunków demograficznych oraz tych dotyczących
napływu ludności pozamiejskiej spowodowały wystąpienie po utworzeniu Wielkiego Szczecina trudności natury finansowej i organizacyjnej. Przykładem tego było
niedoszacowanie wpływów do budżetu wielkiego miasta z przyłączonych do niego
obszarów jeszcze w drugim roku po jego utworzeniu (1941 r.).
W rzeczywistości włączenie do Szczecina rozległych terenów podmiejskich,
w większości słabo zurbanizowanych i zaludnionych, przekraczało ówczesne oraz
te w dającej się przewidzieć przyszłości możliwości ekonomiczne i organizacyjne
władz miasta. Odległość od Szczecina do Dąbia wyniosła 10 km, a do Polic aż
78	

Różnica między wielkością powierzchni Wielkiego Szczecina podaną przez tego autora a określoną
przez kierownika Wydziału ds. Budownictwa Lądowego w Zarządzie Miasta Szczecin wyniknęła
z posłużenia się wstępnym oszacowaniem przez tego drugiego (204 ha).
79	
Wiedeń po przyłączeniu Austrii do Trzeciej Rzeszy w 1938 r. stał się miastem niemieckim.
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15 km. Gwałtowny rozwój terytorialny miasta doprowadził do rozproszenia na
tym obszarze wysiłku służb komunalnych. Nie mógł za tym nadążyć rozwój infrastruktury komunikacyjnej i technicznej ani jej substytucja. Dlatego też związki
funkcjonalne i przestrzenne między Wielkim Szczecinem a okolicznymi miastami
i osiedlami pozostały dla ich mieszkańców w dalszym ciągu iluzoryczne. Przejazd
ze Szczecina do Dąbia, Podjuch i Polic, o ile w ogóle był czymkolwiek uzasadniony,
stanowił w pierwszej połowie lat 40. XX w. w dalszym ciągu wyprawę do innego
miasta (ryc. 10.1).
Utworzenie Wielkiej Szczecińskiej Przestrzeni, mimo że wydawałoby się doniosłe, w rzeczywistości nie przyniosło żadnych następstw poza administracyjnymi,
np. Na podstawie dekretu [zarządzenia] Prezydenta Prowincji Pomorskiej [Dąbie]
tworzy teraz gminną część Szczecina pod nazwą Szczecin-Dąbie [niem. Stettin-Altdamm]. Według wskazań burmistrza Szczecina z dnia 25 września administracja
miasta Dąbie podejmuje dalszą pracę jako oddział administracji miasta Szczecin.
W zasadzie prowadzi działalność tak jak poprzednio. Burmistrz Dąbia Fritz Paulich
z upoważnienia burmistrza Szczecina administruje miastem dalej80.
Zarząd Miasta Dąbie liczył wówczas 6 radnych, którzy kierowali różnymi pionami
administracji. Następnie zgodnie ze statutem miasta Szczecin stali się oni jego „honorowymi” urzędnikami. Z tego tytułu oprócz zwykłego uposażenia przysługiwało
im każdorazowo wynagrodzenie w wysokości 10 marek za uczestnictwo w sesji Rady
Miasta Szczecin. To samo dotyczyło również pracowników magistratu w Policach.
Jednym z nielicznych widocznych przejawów utworzenia Wielkiego Szczecina
stało się przeniesienie charakterystycznych żółtych tablic drogowych z „wytłuszczoną” czarną obwódką i napisem – Szczecin miasto powiatowe (niem. Stettin
Kreisstadt) na nowe rogatki miasta oraz zmiana nazw na tablicach peronowych na
podmiejskich dworcach kolejowych. Z kolei w następnych latach, a w szczególności
po rozpoczęciu „dyslokacji” ludności Szczecina na terenach podmiejskich i wiejskich, ze względu na wzmagające się alianckie naloty bombowe wydatnie wsparto
kadrowo tamtejsze szkolnictwo podstawowe (Płonia, Żydowce i inne) (ryc. 10.2).
Jakkolwiek utworzenie Wielkiej Szczecińskiej Przestrzeni wydawało się irracjonalne z ekonomicznego i organizacyjnego punktu widzenia, to zyskało uznanie
Wodza Narodu i Kanclerza. Wyniknęło to w głównej mierze z roztoczenia przed nim
80	

Auf Grund eines Erlasses [Anordnung] des Oberpräsidenten der Provinz Pommern [Altdamm]
bildet sie ab jetzt einen Gemeindteil der Stadt Stettin unter der Bezeichnung Stettin-Altdamm. Auf
Anweisung des Stettiner Oberbürgermeisters vom 25. September arbeitet die Stadtverwaltung bis auf
weiters als Außenstelle der Stettiner Stadtverwaltung weiter. Sie hat die Geschäfte grundsätzlich in
dem bisherigen Umfang durchzuführen. Bürgermeister Fritz Paulich ist im Auftrag des Oberbürgermeisters von Stettin mit der Erledigung der Verwaltungsgeschäfte beauftragt (Höft, 1990, s. 36).
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Ryc. 10.1. Dąbie nieopodal Szczecina. Ratusz i pomnik żołnierzy niemieckich poległych
w czasie pierwszej wojny światowej (początek lat 40. XX w.)

wizji przekształcenia historycznej struktury miejskiej w układ reprezentacyjnych alei
i placów. Udało się przy tym znacznie oddalić w czasie konieczność wydatkowania
na ten cel środków z budżetu miasta. Obowiązki w powyższym zakresie zostały
powierzone burmistrzowi Szczecina W. Faberowi. – Zgodnie z zapewnieniami,
które wiosną 1938 r. złożył burmistrz przewodniczącemu partii, sił zbrojnych, państwa oraz w odniesieniu do gospodarki Szczecina, po odpowiednim przygotowaniu
zostanie podjęty wielki program budowlany w 1944 r. i przeprowadzony on zostanie
w ciągu około 15 lat, przy rocznych nakładach wynoszących od czterech do pięciu
milionów marek81.
W związku z powyższym wodzy fantazji nie omieszkał puścić rzecznik prasowy okręgu partyjnego Pomorze H. Gäde (1940 r.) – Centrum wielkiej przestrzeni
81 

Nach den Ausführungen, die im Frühjahr 1938 der Oberbürgermeister vor den Führern der Partei,
der Wehrmacht, des Staates und der Wirtschaft Stettins machte, wird das große Bauprogramm nach
mannigfachen grundlegenden Vorbereitungen im Jahre 1944 aufgenommen und in rund 15 Jahren mit
einem jährlichen Kostenaufwand von vier bis fünf Millionen Mark durchgeführt werden (Stettiner
Adreßbuch, 1939, s. V). Powyższa kwota z pewnością była źle oszacowana, ponieważ w czasie
największego zagrożenia nalotami bombowymi wydatki związane z budową w Szczecinie schronów i ukryć przeciwlotniczych pochłaniały rocznie około 9 mln marek niemieckich (1940–1942).
Jednocześnie miasto należało wówczas do najlepiej wyposażonych w taką infrastrukturę (Kunkel
i Reichow, 1975, s. 101).
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Ryc. 10.2. Szczecin-Pomorzany (1943 r.). Zdjęcie stereoskopowe wykonane bezpośrednio
po nocnym nalocie bombowym z pokładu brytyjskiego samolotu zwiadowczego,

w wyniku którego doszło do zniszczenia budynków szpitala miejskiego przy ulicy Połabskiej
(niem. Berckhoff Straße, u dołu), zabudowy na terenie Szczecińskiej Fabryki Świec i Mydła
(niem. Stettiner Kerzen- und Seifenfabrik) przy ulicy Zygmunta Chmielewskiego 20
(niem. Pommerensdorfer Straße 20), Browaru Bohrisch SA (niem. Bohrisch

Brauerei A.G., 16), Browaru Szczecińskiego Bergschloß SA (niem. Stettiner Bergschloß

Brauerei A.G., 23–24), Miejskiego Zakładu Gazowniczego i Wodociągowego (niem. Gas- und
Wasserversorgung, 26), Szczecińskiej Fabryki Szamotu (niem. Stettiner Chamotte Fabrik)

przy ulicy Tama Pomorzańska (niem. Schwarzer Damm) oraz Fabryki Zapraw Murarskich
(niem. Mörtel Fabrik, u góry).

gospodarczej [Szczecin], która sięga od Bałtyku do Morza Czarnego, i której możliwości na Wschodzie rozciągają się od odtworzenia niemiecko-rosyjskiej wymiany
handlowej aż do wschodniej Azji82.
Utworzenie Wielkiego Szczecina przeszło wśród mieszkańców miasta oraz
prowincji Pomorze niemal bez echa, ponieważ – […] pod koniec roku chełpliwie
obchodzono zwycięstwo nad Polską, a 9 czerwca 1940 roku święcono zwycięstwo
nad Francją (Golczewski, 1967, s. 12). Wszystko wskazywało jednak na to, że czas
ekstatycznie wiwatujących na widok Wodza Narodu i Kanclerza tłumów minął
82	

Zentrum eines wirtschaftlichen Großraumes [Stettin], der von der Ostsee bis zum Schwarzem Meer
reicht und dessen Möglichkeiten nach Osten, im Zuge des Wiederaufbaues des deutsch-russischen
Handelsverkehrs, bis nach Ostasien reichen (Gustowski, 1947, s. 8).
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Ryc. 10.3. Berlin (1938 r.). Gmach niemieckiego parlamentu – Opera Krolla

(niem. Krolloper). Przemówienie Wodza Narodu i Kanclerza w związku z przyłączeniem
Austrii do Trzeciej Rzeszy

bezpowrotnie – Hitler rankiem 1 września pojechał do Opery Krolla, by tam przemówić do deputowanych do Reichstagu [w związku z rozpoczęciem wojny przeciwko
Polsce]. Służby rozstawiły barierki na trasie przejazdu, pojawiło się też SS i SA, żeby
pilnować porządku i powstrzymywać rozentuzjazmowany tłum. Tylko, że nie było ani
entuzjazmu, ani tłumu. Ludzie raczej siedzieli przy radioodbiornikach i obawiali się,
co będzie dalej (Zimmerman, 2019). Stopniowo przemijało również zapotrzebowanie
na „architekturę zgromadzeniową” (niem. Versammlungsarchitektur) (ryc. 10.3).

Rozdział 11

Utworzenie Wielkiej Szczecińskiej
Przestrzeni w oglądzie badaczy i jego
krytyka

O

pisy utworzenia Wielkiej Szczecińskiej Przestrzeni, jakie można znaleźć w literaturze przedmiotu, znacznie się różnią. Przykładem mogą być przytoczone
niżej fragmenty.
W maju 1939 roku prezes Rejencji Szczecińskiej zatwierdził plan, otwierając drogę
do prowadzenia dalszej procedury, zakończonej 12 października 1939 roku podjęciem
przez rząd pruski uchwały o zmianie granic administracyjnych Szczecina. Weszła
ona w życie już 15.10.1939 roku i oznaczała włączenie do Szczecina szerokiego pasma
terenów sąsiadujących, należących głównie do powiatu Randow, który mocą tej samej uchwały ulegał likwidacji, przenosząc następstwo prawne na Szczecin, a resztki
terytorium do powiatów Gryfino, Nowogard i Ückermünde [Wkryujście] (Kozińska,
2002, s. 276).
W dniu 15 października 1939 r. Rada Miejska utworzyła Großstadt Stettin (Wielkie
Miasto Szczecin). Do aglomeracji włączono czterdzieści okolicznych miejscowości,
w tym Pölitz (Police), Altdamm (Dąbie) i Podejuch (Podjuchy). Powierzchnia miasta
powiększyła się z 82 do 460 km2, a ludność wzrosła o ponad 100 tys. osób, osiągając
liczbę 383 tys. Stan taki utrzymywał się do wybuchu II wojny światowej (Ciechanowski i in., 2002, s. 15).
Rozbieżność pojawiła się również w odniesieniu do roli osób zaangażowanych
w proces decyzyjny i planistyczny. Dotyczyło to w szczególności starszego radcy
budowlanego kierującego szczecińskim Wydziałem ds. Budownictwa Lądowego
(1936–1939), a następnie miejskiego dyrektora ds. budownictwa (1940–1945).
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Ostatni niemiecki naczelny architekt miasta, profesor Hans Reichow […] opuścił
Szczecin wraz z władzami komunalnymi trzy dni przed naszym [przedstawicieli
polskich władz] przybyciem (czyli 25 kwietnia) […] (Zaremba, 1970, s. 54).
Architekt profesor dr inż. Hans Bernhard Reichow (1899–1974), od 1936 roku
dyrektor ds. budownictwa miejskiego, jako taki zajmuje się planowaniem urbanistycznym przestrzeni Wielkiego Szczecina (Kunkel i Reichow, 1975, s. 99)83.
W 1936 r. na stanowisko architekta miejskiego w Szczecinie powołany został
Hans Bernhard Reichow. Pod kierunkiem tego wszechstronnego architekta wykonane
zostały ogólne plany zagospodarowania przestrzennego „Wielkiego Szczecina”, jak
również plany szczegółowe poszczególnych dzielnic i osiedli oraz projekty pojedynczych budynków (Łopuch, 1999, s. 122).
W oparciu o wcześniejsze materiały opracowane przez miejskiego architekta
Ernsta Lehnemanna, współpracujący z nim od 1936 roku nadradca budowlany Hans
Bernhard Reichow przygotował projekt, który został zatwierdzony przez władze
państwowe w kwietniu 1938 roku (Kozińska, 2002, s. 275).
Plan Reichowa dla Poznania powstał tak samo jak jego studium dla Szczecina
w 1940 r., w zapale dokonania przełomu w nowej misji, jednakże on jako kierownik
Wydziału ds. Budownictwa Lądowego w Szczecinie było kompetentny w zakresie
budowli miejskich, ale nie w zakresie urbanistyki, a już na pewno nie w zakresie
planowania nowego ukształtowania miasta (Gutschow, 2001, s. 170)84.
Dla Szczecina działał Hans Bernhard Reichow, kierownik tamtejszego Wydziału
ds. Budownictwa Lądowego, z memorandum opracowanym z własnej inicjatywy,
które wymagało „kompleksowego ukształtowania całości” […] (Gutschow, 2001,
s. 175)85.
Po wojnie już w Hamburgu [H.B. Reichow] opracował plan odbudowy zniszczonego Szczecina (Szukała, 2000, s. 248).
Powyższe kwestie należałoby zatem potraktować szerzej.

83	

Stadtbaudirektor, als solcher mit städtebaulichen Planungen für den Groß-Stettiner Raum befaßt.
Architekt Prof. Dr.-Ing. Hans Bernhard Reichow (1899–1974), seit 1936 Stadtbaudirektor, als solcher
mit städtebaulichen Planungen für den Groß-Stettiner Raum befaßt (Kunkel i Reichow, 1975, s. 99).
84	
Reichows Plan für Posen entstand, ebenso wie seine Studie für Stettin im 1940 in dem Eifer, einem
neuen Leitbild zum Durchbruch zu verhelfen, da er als Leiter des Stettiner Hochbauamtes für städtische
Bauten, nicht aber für Stadtplanung und schon gar nicht für die Neugestaltungsplanung zuständig
war (Gutschow, 2001, s. 170).
85	
Für Stettin agierte Hans Bernhard Reichow, dort Leiter des Hochbauamtes, mit einer aus eigener
Initiative erarbeiteten Denkschrift, die „das Ganze umfassende Gestaltungen” verlangte […] (Gutschow, 2001, s. 175).
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W Szczecinie w okresie międzywojennym pod względem faktycznym i prawnym
nie istniało stanowisko miejskiego architekta, tj. w znaczeniu, jakie uzyskało ono
w wielu państwach europejskich w drugiej połowie XX w. Dotyczyło to przede
wszystkim dopuszczalności łączenia służby publicznej z realizacją aspiracji zawodowych. Kwestia ta nawet w okresie nazistowskim wzbudzała niemałe kontrowersje, ale była tolerowana przez władze partyjno-państwowe. Odpowiednikiem
wspomnianego wyżej powojennego stanowiska miejskiego architekta był naczelnik
szczecińskiej administracji architektoniczno-budowlanej w randze radcy budowlanego86. Z pewnością funkcji tej nie pełnił tamtejszy kierownik Wydziału ds. Budownictwa Lądowego, a później miejski dyrektor ds. Budownictwa H. Reichow.
Tytułowanie go „naczelnym architektem miasta” wynikało z niewłaściwie pojętej
kurtuazji pierwszego polskiego prezydenta Szczecina w trakcie spotkania z nim
w Hamburgu (1964 r.)87.
Nawiasem mówiąc, stwierdzenia pierwszego polskiego prezydenta Szczecina
dotyczące losów stolicy prowincji Pomorze i jej mieszkańców w okresie międzywojennym, a w szczególności u schyłku drugiej wojny światowej, również
trudno było uznać za miarodajne – o mieście, które objął w imieniu polskich
władz, nie wiedział wówczas prawie nic. Świadczą o tym jego słowa – W drodze
przez Wałcz studiowałem zawzięcie plan Szczecina, który wydostałem [wydarłem] z encyklopedii Brockhausa [w Pile] (Zaremba, 1986, s. 51). Potwierdzeniem
powyższego mógłby też być przedstawiony przez niego pełen dramaturgii opis
ostatnich dni niemieckiego Szczecina, w którym prawda uległa pomieszaniu
z fikcją – W dniu 25 kwietnia opuścili miasto [Szczecin] ostatni przedstawiciele
niemieckiej administracji komunalnej z hitlerowskim nadburmistrzem Faberem
na czele. Po ich ucieczce gauleiter Pomorza, Franz Schwede-Coburg, dał rozkaz
wysadzenia w powietrze wszystkich mostów, dźwigów portowych i hal stoczni. Nastąpiło to w dniu 26 kwietnia, gdy pierwsze patrole radzieckie doszły od południa
do Gumieniec (Zaremba, 1986, s. 63).
Wielki Szczecin stał się miastem frontowym (niem. Frontstadt) w chwili, gdy
wojska radzieckie uchwyciły przyczółek na zachodnim brzegu Odry, zdobywa86	

Zazwyczaj legitymował się on wykształceniem kierunkowym z zakresu architektury uzyskanym
na uczelni technicznej i tytułem zawodowym – inżynier budownictwa lądowego (niem. Dipl.-Ing.
Hochbau) względnie inżynier budownictwa podziemnego (niem. Dipl.-Ing. Tiefbau). Tytuł architekta nadawała kandydatowi odpowiednia komisja izby architektów danej prowincji po uznaniu
jego dorobku zawodowego (niem. Architektenkammer).
87	
O tym, jak daremne było to spotkanie, i o panującej w jego trakcie atmosferze najlepiej świadczy to,
że pierwszy polski prezydent Szczecina zaledwie o nim napomknął, a dawny szczeciński dyrektor
ds. budownictwa skrzętnie je przemilczał (Zaremba, 1970, s. 54–55).
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jąc jednocześnie Cedynię (5 lutego 1945 r.)88. Następstwem tego było ogłoszenie
stolicy prowincji Pomorze twierdzą (niem. Festung Stettin) i ustanowienie w niej
komendanta wojennego (7 lutego 1945 r.)89. W mieście narastało wówczas pełne
niepokoju napięcie. Uległo ono jeszcze zwiększeniu, gdy przedmieścia Wielkiego Szczecina objął rozkaz ewakuacyjny (Dąbie) – Dzień 5 marca. […] Ostatni
urzędnicy i pracownicy zarządu miasta opuszczają ratusz. Można przyjąć, pomijając nieliczne wyjątki, że z Dąbia ewakuowano całą ludność90. Niedługo później
wojska sowieckie przekroczyły granice Wielkiego Szczecina i zaczęły posuwać się
w kierunku tego miasta – Dzień 7 marca. Rosyjskie szpice pancerne podeszły aż do
autostrady od południowego-wschodu w rejonie miejscowości Trzebusz91. Hiobowa
wieść wśród mieszkańców Szczecina gruchnęła niespełna dwa tygodnie później
– Dzień 19 marca. […] Przed godziną 23 nadszedł rozkaz opuszczenia przyczółku [Dąbie]. Jednostki przed nadejściem świtu wycofują się niezauważone przez
Rosjan za Wielką Regalicę92. Spodziewano się wówczas rychłego szturmu wojsk
nieprzyjaciela na stolicę prowincji Pomorze – Artyleria sowietów jest podciągana
w pośpiechu i wspomaga działania swojego lotnictwa. Odgłosy wojny do tej pory

88	

W rzeczywistości zagrożenie to zawisło nad mieszkańcami Szczecina kilka dni wcześniej (31 stycznia 1945 r.). Wówczas to żołnierze sowieccy z 5. Armii Uderzeniowej 1. Frontu Białoruskiego przekroczyli Odrę po lodzie i zajęli wieś Kienitz powyżej Kostrzyna (niespełna 100 km od Szczecina)
(Jadziak, 1962, s. 14; Beevor, 2005, s. 62).
89	
W Wielkim Szczecinie zdołano powołać dwóch komendantów twierdzy. Pierwszym z nich był
generał-porucznik (odpowiednik generała broni w wojsku polskim) W. Hühner, kawaler krzyża
rycerskiego i złotego krzyża. Jego przeżycia w trakcie walk odwrotowych w Prusach Wschodnich
oraz załamanie się sytuacji na froncie wojennym – przekroczenie Łaby przez wojska amerykańskie
oraz sowieckie przygotowania do ofensywy z linii Nysy Łużyckiej i Odry na Berlin (14 kwietnia
1945 r.) sprawiły, że krytycznie oceniał on zasadność stawiania zbrojnego oporu w stolicy prowincji
Pomorze. Wskutek tego, a także z powodu fraternizowania się z mieszkańcami Szczecina został
odwołany z zajmowanego stanowiska (16 kwietnia 1945 r.). Jego następca w randze generała-majora
(generał dywizji) F. Brühl pełnił obowiązki komendanta Twierdzy Szczecin zaledwie przez tydzień
(19–26 kwietnia).
90	
5. März. […] Die letzten Beamten und Angestellten der Verwaltungshauptstelle verlassen das Rathaus.
Man kann davon ausgehen, daß bis auf wenige Ausnahmen Altdamm von der Bevölkerung geräumt
ist (Höft, s. 38).
91	
7. März. Russische Panzerspitzen sind bis an die Autobahn süd-östlich von Stut[t]hof vorgestoßen
(Höft, s. 38).
92	
19. März. […] Gegen 23 Uhr trifft der Befehl zur Räumung des Brückenkopfes [Altdamm] ein. Die
Einheiten ziehen sich bis zum Morgengrauen und von den Russen unbemerkt hinter die Große Reglitz
zurück (Höft, s. 39).

Rozdział 11. Utworzenie Wielkiej Szczecińskiej Przestrzeni w oglądzie badaczy… 133

jedynie odmalowywane, tak teraz stały się wszechogarniającą rzeczywistością, to
jest dźwięk frontowego miasta Szczecin93.
W związku z powyższym – Od 13 kwietnia praktycznie rzecz biorąc wstęp do
miasta był wzbroniony […] (Golczewski, 1967, s. 136). Wszystkie osoby bez ważnego
zezwolenia na pobyt w mieście są nieuprawnione do pozostawania w nim i tak samo
do przybywania do niego94. Blisko tydzień wcześniej obsada kadrowa instytucji
państwowych i samorządowych w Wielkim Szczecinie została zredukowana do
niezbędnego minimum, a pozostali jeszcze jego mieszkańcy zmuszeni do ewakuacji. Zresztą dalsze przebywanie w stolicy prowincji Pomorze było wówczas wręcz
niebezpieczne. Wiązało się z zagrożeniem nalotami sowieckiego lotnictwa bombowego, wyrokami doraźnych sądów polowych oraz wcieleniem do pospolitego
ruszenia niemieckich sił zbrojnych (niem. Deutscher Volkssturm – Wehrmacht).
Prezydent prowincji Pomorze, nie czekając na dalszy rozwój wypadków, salwował się ucieczką do Pasewalku. Następnie zatrzymał się w Schwerinsburgu,
Greifswaldzie, Stralsundzie, aby w Saßnitz na wyspie Rugia wejść na pokład statku
i na zawsze opuścić Pomorską Ziemię (Murawski, 2019, s. 29). W ślady prezydenta
prowincji Pomorze poszedł również burmistrz Szczecina wraz funkcjonariuszami
partyjnymi szczebla powiatowego (Golczewski, 1967, s. 152).
Niszczeniem miejskich budowli i infrastruktury w stolicy prowincji Pomorze
w ostatnich dniach drugiej wojny światowej zajmowały się regularne oddziały niemieckiej armii będące pod rozkazami komendanta wojennego Twierdzy Szczecin
(Golczewski, 1974, s. 104). Wyniknęło to wprost z ogłoszonego przez Wodza Narodu
i Kanclerza u schyłku drugiej wojny światowej rozkazu Nerona o „spalonej ziemi”
(niem. Nero-Befehl, 19 marca 1945 r.) – […] żadnemu Niemcowi nie powinno się
zezwolić zamieszkiwać na zajętych przez nieprzyjaciela terenach. Kto mimo to pozostanie, wegetować musi w pustyni cywilizacyjnej. Należy całkowicie zniszczyć nie tylko
urządzenia przemysłowe, gazownie, wodociągi, elektrownie i centrale telefoniczne,
lecz również wszystko, co ponadto niezbędne jest do utrzymania życia: ewidencję
kartek żywnościowych, akta stanu cywilnego i karty meldunkowe, zestawienia kont
bankowych; następnie powinno się zniszczyć zapasy środków żywnościowych, spalić
gospodarstwa chłopskie, a bydło zabić. Miano nie oszczędzać nawet dzieł sztuki; […]
do zniszczenia przeznaczono również budowle zabytkowe: zamki, pałace i kościoły,
93	

Die Artillerie der Sowjets ist in Eile nachgezogen worden und unterstützt die Tätigkeit ihrer Luftwaffe. War das Dröhnen der Schlacht bis jetzt nur Untermalung, so ist es nun beherrschendes Element
geworden, es ist der Ton der Frontstadt Stettin (Keller, 1945, s. 3).
94	
Alle Personen ohne Aufenhaltsgenehmigung nicht mehr berechtigt, in der Stadt zu bleiben oder
dieselbe zu betreten (Golczewski, 1967, s. 138).
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teatry i opery (Speer, 1973, s. 563)95. Dotyczyło to w szczególności ziem położonych
na wschód od Odry, które kierownictwo nazistowskich Niemiec spodziewało się
utracić po upadku Trzeciej Rzeszy. W warunkach „wojny totalnej”, a w szczególności w ostatnich miesiącach jej trwania nawet żołnierska opieszałość w wykonaniu
rozkazu była natychmiast karana śmiercią (Sobczak, 1985, s. 188).
Dzieła zniszczenia w opuszczonym przez niemieckich mieszkańców Szczecinie
dopełniły pozostałe na miejscu specjalne komanda wojskowe oraz członkowie organizacji dywersyjnej „Wilkołak” (niem. Werwolf) – […] fanatyczni żołnierze pułku
SS jeszcze grasowali wśród ruin, strzelając z ukrycia, wzniecając pożary i zakładając miny pułapki. Trwało to trzy tygodnie, zanim zostali ostatecznie zlikwidowani.
W porcie została także grupa specjalna płetwonurków marynarki wojennej, którzy
przygotowywali się do wysadzenia mostu, kiedy 12 maja dowiedzieli się o kapitulacji
Niemiec (Biddiscombe, 2013, s. 307)96.
Z powyższych przyczyn również losy miejskiego dyrektora ds. budownictwa
potoczyły się inaczej niż w opisie podanym przez pierwszego polskiego prezydenta
Szczecina – W końcu stycznia 1945 r. Reichow uzyskał zezwolenie na wyjazd do
Hamburga, tak że na początku lutego mógł opuścić Szczecin […]97. Następnie wraz
z żoną i szóstką dzieci bezzwłocznie to uczynił. Stało się to dla niego wydarzeniem na miarę przekroczenia Rubikonu. Zaczął wówczas posługiwać się również
drugim imieniem (Bernhard). W takiej sytuacji, tj. po zakończeniu drugiej wojny
światowej, trudno wprost sobie wyobrazić powód, a przede wszystkim przesłanki
formalne i prawne mogące skłonić byłego miejskiego dyrektora ds. budownictwa
w Szczecinie do podjęcia opracowania „planu odbudowy tego miasta”. Owszem,
tego rodzaju rozważania podjęto jeszcze w okresie istnienia Trzeciej Rzeszy, tj.
w czasie natężenia alianckich nalotów bombowych na niemieckie miasta (1943 r.).
Miały one jednak charakter systemowy (Grupa robocza ds. planowania i rekonstrukcji zniszczonych miast; K. Gutschow z zespołem), ale przede wszystkim
techniczny i technologiczny (Neufert, 1943, s. 435–472).
Przechodząc do omawiania struktury organizacyjnej szczecińskiego Zarządu
Miasta u progu drugiej wojny światowej, warto byłoby wskazać, że na jego czele
stał burmistrz (niem. Oberbürgermeister) W. Faber oraz jego zastępca (niem. Bür95	

W rzeczywistości było to powtórzenie rozkazu Wodza Narodu i Kanclerza wydanego pół roku
wcześniej, tj. gdy u zachodnich granic Trzeciej Rzeszy pojawiły się wojska alianckie (wrzesień
1944 r.).
96	
Chodziło w tym wypadku o mosty pontonowe na Odrze na wysokości miasta Schwedt i Szczecin-Klucz wzniesione przez sowieckich saperów (Batow, 1968, s. 688).
97	
Ende Januar 1945 beschaffte sich Reichow eine Zuzugsgenehmigung nach Hamburg, so daß er Anfang
Februar Stettin verlassen konnte […] (Gutschow, 2001, s. 172).
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germeister) J. Schmidt wraz z urzędnikami (na stanowisku odpowiedniego radcy)
pobierającymi wynagrodzenie (10) i nieuposażonymi (3) (1939 r.). Wspierani oni
byli przez Radę Miasta (niem. Hauptamt) liczącą 24 radnych, pracowników Wydziału ds. Organizacji i Rozwoju (niem. Verwaltungsamt) oraz tych z Wydziału
Kadr (niem. Personalamt). Nawiasem mówiąc, burmistrz Szczecina był również
przewodniczącym Niemieckiego Związku Gmin (niem. Deutscher Gemeindetag).
W Zarządzie Miasta Szczecin istniało 16 pionów administracyjnych, m.in. ds.
budownictwa, cmentarzy, finansów, nieruchomości, pożarnictwa, szkolnictwa
i inne, 3 departamenty – ds. adresowych i wyborczych, sportu i zdrowia oraz
kilka instytucji komunalnych i takich przedsiębiorstw.
Pion administracji budowlanej należał do bardziej znaczących (niem. Bauverwaltung). W związku z tym wyodrębniono w nim 6 wydziałów – ds. osiedli
(niem. I. Siedlungsamt), urbanistyki (niem. II. Städtebauamt), geodezji i kartografii (niem. III. Vermessungsamt), budownictwa podziemnego (niem. IV.
Tiefbauamt), infrastruktury drogowej (niem. V. Verkehrsbauamt) i budownictwa
lądowego (niem. VI. Hochbauamt). Pracownicy w tych wydziałach byli kierowani przez dyrektora (III), radcę budowlanego (I, II, IV i V) względnie starszego
radcę budowlanego (VI). W tym ostatnim wypadku wyższe stanowisko służbowe
wyniknęło z posiadanego stopnia naukowego doktora (H. Reichow). Pionem
administracji architektoniczno-budowlanej kierował naczelnik – w jednej osobie
miejski radny (niem. Dezernent), miejski radca budowlany (niem. Stadtbaurat)
i doświadczony profesor architektury B. Lehnemann98.
Pracownicy pionu administracji budowlanej byli wspierani w zakresie planowania przestrzennego oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego
przez 9-osobowy zespół projektantów z Wydziału ds. Rozwoju Miasta (niem.
Schätzungsamt). Liczba tych osób była wystarczająca, aby podołać wyzwaniom
architektonicznym, budowlanym i planistycznym w blisko 300-tysięcznym mieście
(287 419; 1939 r,), a nawet w ponadpółmilionowej aglomeracji (600 tys.).
W celu koordynacji przedsięwzięć w obu tych jednostkach ustanowiony został
ten sam przewodniczący – B. Lehnemann, którego wspierał kierownik Wydziału
ds. Budownictwa Lądowego H. Reichow oraz zastępca w randze tajnego radcy.
Opracowania projektowe, które nie miały znaczenia militarnego (uznane za takie
98	

Szybko wstąpił do partii narodowosocjalistycznej (1925 r.). Wskutek tego stał się członkiem „starej
gwardii” (numer legitymacji partyjnej – 12 327). To ostatnie pozwoliło mu piastować stanowisko radcy
budowlanego w Szczecinie również po przejęciu władzy przez nazistów (1929–1939). Przyjaciel generalnego inspektora budowlanego stolicy i późniejszego ministra ds. uzbrojenia i amunicji A. Speera.
Wyjechał do Berlina na początku drugiej wojny światowej i pozostał tam do jej końca (1940–1945).
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przez tajnego radcę), były zlecane niezależnym architektom. Takie postępowanie nie stanowiło reguły, co prowadziło wręcz do nadużywania stanowiska przez
pracowników administracji architektoniczno-budowlanej najwyższego szczebla.
Działo się tak nie tylko w czasach narodowego socjalizmu, ale również w okresie
Republiki Weimarskiej. Polegało to na zawłaszczaniu zamierzenia pożytku publicznego (projektowego i realizacyjnego) przez pominięcie procedury konkursowej
i przetargowej. Dobitnym tego przykładem stała się realizacja osiedla zabudowy
jednorodzinnej wraz z budynkiem szkoły podstawowej w szczecińskiej dzielnicy
Gumieńce (Lehnemann B. z zespołem, 1937 r.) – Z projektem urbanistycznym osiedla
zwróciłem się do mojego Wydziału ds. Urbanistyki (naczelnik wyższy radca budowlany
Wagner i referent inżynier dyplomowany Hucke), z projektem i poprowadzeniem budowy budynku szkolnego do mojego Wydziału ds. Budownictwa Lądowego (referent
architekt Carl Axt)99.
Te nieetyczne praktyki z natury rzeczy stały się udziałem również urzędników niższego szczebla, m.in. kierownika Wydziału ds. Budownictwa Lądowego
H. Reichowa. Mianowicie na terenie Zakładu dla Dzieci Niepełnosprawnych Fizycznie i Umysłowo w szczecińskiej dzielnicy Niemierzyn (niem. Kückenmühler
Anstalten) zaprojektował on wspomniany wcześniej dom dla osób w podeszłym
wieku. Był to rozległy zespół zabudowy składający się z dwóch biegnących po łuku,
trójtraktowych pawilonów połączonych poprzecznym łącznikiem. Zespoleniu uległy
w nim XIX-wieczne, romantyczne pryncypia małomiejskiej urbanistyki, tradycja
niemieckiego budownictwa chłopskiego oraz zredukowane wzory klasycystyczne.
To ostatnie stało się doskonale widoczne na ścianach szczytowych łukowych pawilonów (poziomy pas drewnianych reliefów i pionowe przeszklenia).
Powracając jednak do kwestii utworzenia Wielkiej Szczecińskiej Przestrzeni, należy
wskazać, że prace w tym zakresie przebiegały w zespołach roboczych na szczeblu
gminnym, miejskim i powiatowym (1938 r.). Koordynował je burmistrz Szczecina
W. Faber (w szczególności pod względem prawnym) oraz naczelnik szczecińskiej
administracji architektoniczno-budowlanej B. Lehnemann (w zakresie planistycznym). W pracach tych brał również udział kierownik Wydziału ds. Budownictwa
Lądowego i jednocześnie członek zespołu pracowników Wydziału ds. Urbanistyki
H. Reichow. Wbrew utartej opinii (przede wszystkim w Polsce po zakończeniu drugiej

99	

Mit der städtebaulichen Gesamtplanung der Siedlung hatte ich mein Städtebauamt (Vorstand Oberbaurat Wagner und Sachbearbeiter Dipl.-Ingenieur Hucke), mit dem Entwurf und der Bauleitung für den
Schulneubau mein Hochamt (Sachbearbeiter Architekt Carl Axt) beauftragt (Lehnemann, 1938, s. 223).

Rozdział 11. Utworzenie Wielkiej Szczecińskiej Przestrzeni w oglądzie badaczy… 137

wojny światowej) nie odegrał on w tych pracach istotnej roli. Przyczyną tego była
jego pobieżna znajomość historii Szczecina i jego topografii100.
Dokumentacja projektowa z zakresu architektury i urbanistyki o kluczowym znaczeniu w rozwoju Szczecina w okresie międzywojennym była sygnowana w pierwszej
kolejności przez naczelnika administracji architektoniczno-budowlanej (niem.
Städtische Bauverwaltung), a następnie przez kierownika Wydziału ds. Urbanistyki
(niem. Städtebauamt).
Kwestią o pierwszoplanowym znaczeniu w pracach dotyczących Wielkiej Szczecińskiej Przestrzeni okazało się wytyczenie jej granic. Zgodnie z sugestiami burmi100 

W rzeczywistości Szczecin był dla kierownika Wydziału ds. Budownictwa miastem obcym. W powojennym roczniku „wypędzonych” określono go jako „urbanistę z Pomorza” (niem. Ein Städtebauer
aus Pommern) względnie „pomorskiego architekta” (niem. Der pommersche Architekt) (Hoffmann,
1956, s. 37). Z kolei we wspomnianej już współautorskiej monografii przy okazji wprowadzenia
w Szczecinie ludowych, pomorskich zwyczajów wskazany został wprost jako białogardzianin (niem.
Belgarder) (Kunkel i Reichow, 1975, s. 101). Unikał publicznych wypowiedzi o swojej działalności
w stolicy prowincji Pomorze. Urodził się w 1899 r. w Rogowie (niem. Roggow) w ówczesnym Powiecie białogardzkim (niem. Kreis Belgard) w rodzinie kupieckiej. W wieku 11 lat wraz z rodzeństwem
i rodzicami przeprowadził się do Białogardu. Ukończył tamtejsze gimnazjum humanistyczne. Służbę
wojskową odbył w ostatnim roku trwania pierwszej wojny światowej. Po demobilizacji podjął studia
na Wydziale Architektury Politechniki w Monachium, aby ukończyć je na Politechnice w Gdańsku
(1919–1923). W tamtejszej Katedrze Urbanistyki i Konstrukcji Budowlanych został zatrudniony na
stanowisku asystenta (1923–1925). W okresie narastającego kryzysu ekonomicznego w połowie lat
20. XX w. udał się do Berlina (1925 r.). Znalazł tam posadę w Pruskim Departamencie Budownictwa
i Finansów (niem. Preußischen Bau- und Finanzdirektion) oraz w Instytucie Doświadczalnym
Budownictwa Okrętowego i Wodnego (niem. Versuchsanstalt für Wasser- und Schiffbau). Równocześnie terminował u jednego z najważniejszych wówczas w Niemczech projektantów architektury
E. Mendelsohna. W tym czasie obronił pracę doktorską pt. „Staromieszczańska sztuka ogrodnicza
w Gdańsku” (niem. Alte bürgerliche Gartenkunst in Danzig, 1926 r.). Zatrzymawszy się w Berlinie,
założył własną pracownię architektoniczną (1927 r.). Opracował wówczas projekt powtarzalny pn.
„Małe domki białogardzkie” (niem. Belgarder kleinst Wohnungen) oraz wziął udział w konkursie na
rozbudowę lotniska gruntowego i wodnego w Dąbiu nieopodal Szczecina. Następnie objął stanowisko planisty miejskiego w Dreźnie, nie rezygnując jednak z działalności zawodowej (1928–1934):
m.in. budynek Urzędu Umundurowania w Braunschweig (niem. Bekleidungsamt). Z Drezna udał
się do Braunschweig, gdzie objął stanowisko radcy budowlanego. Wziął tam udział w pracach projektowych dotyczących m.in. zespołu mieszkaniowego „Westpark” oraz miasta-ogrodu Lehndorf
(1934–1936). Z powodu narastającego konfliktu ze współpracownikami został przeniesiony do
tamtejszego Wydziału Nadzoru Budowlanego (niem. Baupolizeiamt). Następnie złożył ten urząd,
aby objąć wakujące stanowisko kierownika Wydziału ds. Budownictwa Lądowego w Zarządzie
Miasta w Szczecinie (1936 r.). Zamieszkał wówczas wraz z rodziną w budynku jednorodzinnym
na przedmieściu Szczecina, tj. w Gocławiu, przy ulicy Górskiej 3 (niem. Bergstraße 3). Przyczyną
bezustannego poszukiwania przez niego nowego miejsca pobytu i zatrudnienia były, jak się wydaje, przede wszystkim przymioty charakteru (oportunizm, protekcjonalność), a nie poglądy na
temat architektury nowoczesnej. Jego niespełna 9-letnią działalność w stolicy prowincji Pomorze
zakończył nadciągający front wojenny.
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strza miasta zostały one rozszerzone w odniesieniu do opracowania planistycznego
z 1935 r. (trzecia zmiana przebiegu tych granic). Jednak tym razem objęły one
najważniejsze podszczecińskie ośrodki przemysłowe (Police, Załom, Żydowce)
oraz węzły komunikacyjne (Dąbie, Gumieńce). W wypadku miasta Dąbie do jego
obszaru włączono wszystkie znajdujące się tam tereny przemysłowe i składowe.
W ten sposób promień zasięgu nowych granic administracyjnych Szczecina wyniósł
około 10 km od Śródmieścia. Zostały one oparte na granicach administracyjnych
podszczecińskich gmin (niem. Gemeindebezirksgrenzen). Północna granica Wielkiej Szczecińskiej Przestrzeni znalazła się przy ujściu Szerokiej Strugi (niem. Weite
Strewe) i Wąskiej Strugi (niem. Enge Strewe) do Roztoki Odrzańskiej (niem. Papenwasser), tj. na wysokości miejscowości Jasienica (niem. Jesenitz). Granica wschodnia
Wielkiego Szczecina przebiegała wzdłuż rzeki Domiąża (niem. Damanscher Strom),
Jeziora Dąbie (niem. Dammscher See) i południowej części Puszczy Goleniowskiej
(niem. Forst Friedrichswald). W obrębie Szczecina znalazła się również fabryka
silników lotniczych w Załomiu (z wyłączeniem obszaru mieszkaniowego) oraz jeden z najlepszych wówczas w Niemczech szpitali przeciwgruźliczych w Zdunowie.
Z kolei południowa granica miasta została oparta na Wzgórzach Bukowych (niem.
Forst Mühlenbeck) oraz na autostradzie państwowej Berlin–Szczecin. Ta ostatnia
kończyła się w granicach administracyjnych Szczecina na wysokości miejscowości
Rzęśnica.
Z kolei zachodnia granica Wielkiego Szczecina została oparta na miejscowościach: Bartoszewo (niem. Barm), Karwowo (niem. Karow), Siadło Górne
(niem. Hohen-Zahden), Siedlice (niem. Zedlitzfelde), Stare Leśno (niem. Alt
Leese), Stobno (niem. Stöven) i Wołczkowo (niem. Völschendorf). Sytuacja
szczególna powstała w wypadku miejsca nazwanego Uroczysko Szwedzki Młyn
na Wzgórzach Bukowych oraz terenu szpitala w Zdunowie. Mianowicie obszary
te znalazły się w granicach administracyjnych Wielkiej Szczecińskiej Przestrzeni,
ale nie uzyskały z nią bezpośredniego połączenia, podobnie jak w wariancie II
granic administracyjnych (ryc. 11.1).
Wielka Szczecińska Przestrzeń okazała się tak rozległa, że w rejonie wsi Bobolin
(niem. Boblin), Barnisław (niem. Barnimslow) i Warnik (niem. Warningshof) doszło do przekroczenia przez nią późniejszej granicy państwa polskiego (ryc. 11.2).
Efekty tych prac zostały zatwierdzone zarówno przez premiera Rządu Pruskiego,
jak i ministra spraw wewnętrznych w tym rządzie (uchwała Pruskiego Ministerstwa
Państwowego o zmianie granic powiatów ziemskich Rędowa, Gryfino, Nowogard
i Wkryujście oraz powiatu grodzkiego Szczecin) oraz przez prezydenta prowincji
Pomorze (zarządzenie w sprawie włączenia gmin i części gmin z powiatów ziemskich
Rędowa, Gryfino i Nowogard do miasta Szczecin i w sprawie włączenia części gmin

Ryc. 11.1. Wielki Szczecin (1939 r.). Zasięg granic administracyjnych miasta – wariant III
i ostateczny (B. Lehnemann z zespołem)
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do gmin w powiecie Gryfino, Nowogard i Wkryujście) (Öffentlicher Anzeiger…,
1939a, s. 220–222, 1939b, s. 223–225). W rzeczywistości pierwszy wymieniony wyżej
akt prawny został parafowany przez sekretarzy stanu w Rządzie Pruskim P. Körnera
i H. Pfundtnera zamiast przez premiera H. Göringa101.
Tabela 11.1. Wielkości liczbowe charakteryzujące Wielką Szczecińską Przestrzeń
(wariant I, II i III zasięgu granic administracyjnych)

Wariant
III
(1939 r.)

Różnica wartości
(ostateczny wariant
w odniesieniu
do wielkości
wyjściowej)

Wielkość
wyjściowa

Wariant I
(1930 r.)

Wariant
II
(1935 r.)

Powierzchnia
całkowita
[ha]

8173

22 754

39 559

46 088

5,6

Liczba
mieszkańców

270 000

600 000*

600 000

400 000

Więcej o 48,2%

Wielkości
liczbowe

* Liczba szacunkowa odniesiona do obszaru metropolitalnego w okresie
perspektywicznym; pozostawiona bez zmian w kolejnych wariantach rozszerzenia granic
administracyjnych miasta.

W uchwale Pruskiego Ministerstwa Państwowego usankcjonowano nowy
podział administracyjny na obszarze regencji szczecińskiej (punkt A). Odniesiono się przy tym do kwestii prawa miejscowego oraz zobowiązań podatkowych
zamieszkującej tam ludności (punkt C). Prawne następstwa uchwalonych zmian
administracyjnych zostały scedowane z powiatu Rędowa na miasto Szczecin. Rozstrzygnięcie spraw spornych w tym zakresie powierzono prezydentowi regencji
w Szczecinie (punkt D). Z kolei w zarządzeniu prezydenta prowincji Pomorze
uszczegółowiono podział administracyjny na obszarze regencji szczecińskiej
(§ 1). W dalszej kolejności odniesiono się w nim do nazewnictwa włączonych
do Szczecina gmin i części gmin (§ 2, 3). Określono przy tym stawki podatkowe
w dłuższej perspektywie czasowej (§ 4, ust. 3) (1945 r.). Przyjęto również termin,

101	

W Niemczech w wyniku dojścia hitlerowców do władzy rząd tego kraju został zastąpiony przez Rząd
Pruski (1936 r.). Niespełna pół roku później przestał on funkcjonować (1937–1942). Wszystkie decyzje
na szczeblu państwowym były wówczas omawiane w roboczych gremiach z udziałem odpowiednich
ministrów względnie samego Wodza Narodu i Kanclerza (Speer, 1973, s. 360; Van der Vat, 1997, s. 290).
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w którym upływała kadencja urzędników honorowych z obszarów włączonych
do Szczecina (§ 7).
Działania zmierzające do utworzenia Wielkiej Szczecińskiej Przestrzeni miały
zatem przede wszystkim charakter administracyjny, a nie architektoniczny. Właśnie niedostatek tego ostatniego wzbudził największe obawy burmistrza Szczecina
oraz naczelnika pionu administracji budowlanej – uczestników wspomnianego
wcześniej berlińskiego spotkania z entuzjastą „tytanizmu” w architekturze, czyli
Wodzem Trzeciej Rzeszy i Kanclerzem.
W tej sytuacji obaj uznali za konieczne sformułowanie przesłanek architektonicznych uzasadniających utworzenie Wielkiej Szczecińskiej Przestrzeni w postaci
opracowania monograficznego. Obowiązek jego sporządzenia został powierzony
przez burmistrza Szczecina kierownikowi Wydziału ds. Budownictwa Lądowego (H. Reichow). Następnie ten pierwszy przedłożył to opracowanie swojemu
zwierzchnikowi po linii partyjnej – Niestrudzonemu patronowi Wielkiego Szczecina, kierownikowi okręgu partyjnego i prezydentowi prowincji Pomorze, radcy
państwowemu Schwede-Coburgowi zadedykował burmistrz miasta Szczecin102. Burmistrz Szczecina był w tym wypadku powodowany również nikłą wiedzą swojego
zwierzchnika na ten temat (jeśli nawet nie jego ignorancją), a od przychylności
którego zależało całe przedsięwzięcie. W ten sposób powstało opracowanie monograficzne pt. „Rozważania o urbanistycznym rozwoju Wielkiej Szczecińskiej
Przestrzeni” (niem. Gedanken zur städtebaulichen Entwicklung des Groß-Stettiner Raumes, 1940 r.). W uznaniu tego dokonania jeszcze w trakcie trwania prac
nad nim burmistrz Szczecina przemianował stanowisko kierownika Wydziału
ds. Budownictwa Lądowego na miejskiego dyrektora ds. budownictwa (niem.
Städtischer Baudirektor). Zaszczyt ten nie był jednak z związany z jakimkolwiek
awansem w urzędniczej hierarchii.
Powyższe okazało się symptomatyczne w wypadku dyrektora ds. budownictwa. W Szczecinie – Najbardziej zhitleryzowano warstwę urzędniczą, posługując
się zresztą metodą nacisku, który po tzw. Machtübernahme [przejęciu władzy]
wyrażał się w niedwuznacznym sformułowaniu, że urzędnikiem administracji
państwowej może być tylko członek partii nacjonal-socjalistycznej (Golczewski,
1967, s. 18–19). Wymagania w duchu ideologii narodowosocjalistycznej stawiano wówczas głównie kandydatom na kierownicze stanowiska w administracji
państwowej. Dotyczyły one kwestii czystości rasowej (w tym również współmałżonka), dyspozycyjności, lojalności wobec nazistowskiego państwa oraz
102	

Dem tatkräftigen Förderer Groß-Stettins, dem Gauleiter und Oberpräsidenten von Pommern Staatsrat
Schwede-Coburg gewidmet von dem Oberbürgermeister der Stadt Stettin (Reichow, 1940, s. 2).
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Ryc. 11.2. Wielki Szczecin. Warianty zasięgu granic administracyjnych

urzędniczego ubioru – Kandydat musi spełniać wymagania w zakresie ubioru
odpowiadającego powadze urzędu miasta. Dawać gwarancję tego, że w każdym
czasie bez wahania stanie w obronie narodowosocjalistycznego państwa i jest
aryjskiego pochodzenia. W razie pozostawania w związku małżeńskim również
małżonka powinna być aryjskiego pochodzenia. […] Podania powinny zawierać
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szczegółowy życiorys, zaświadczenia o dotychczasowej działalności i o politycznym
nastawieniu, w tym wypadku o członkostwie w partii narodowosocjalistycznej103.
Panujący wówczas w nazistowskich Niemczech wzmożony ruch budowlany
sprawił, że tylko na stanowisko miejskiego radcy budowlanego względnie starszego
radcy budowlanego poszukiwano kandydatów aż w 13 miastach – w Bitterfeld,
we Frankfurcie nad Menem, Gronau, Heidelbergu, Kassel, Ludwigshafen nad
Renem, Plauen, Quedlinburgu, Schönebeck, Schweidnitz, Siegen, Weimarze
i Wittenberdze (1937 r.). Kadry tej nie było w nadmiarze wśród członków partii
nazistowskiej.
Nawiasem mówiąc, do często podnoszonej w literaturze przedmiotu kwestii
represjonowania w hitlerowskich Niemczech architektów awangardowych należałoby podchodzić z rezerwą. Jeszcze do początku lat 40. XX w. nie dotyczyło to tych
nieobnoszących się ze swoim twórczym radykalizmem i sprzecznymi z nazizmem
poglądami politycznymi. Wystarczy wspomnieć, że – Peter Behrens, nauczyciel
Gropiusa i Miesa van der Rohego, otrzymał – na propozycję AEG, swego tradycyjnego
inwestora – zlecenie na budowę gmachu administracyjnego tej firmy przy wielkiej
ulicy [w Berlinie]. Wywołało to oczywiście protest Rosenberga [głównego ideologa
partii hitlerowskiej] i jego doradców kulturalnych. Uważali oni za rzecz niesłychaną,
aby ten czołowy przedstawiciel radykalizmu w architekturze uwiecznił się swą pracą
w „ulicy führera”. Hitler, który cenił zaprojektowaną przez Behrensa ambasadę w Petersburgu, pozwolił mimo to na przekazanie mu zlecenia (Speer, 1973, s. 202–203).
Doskonałym potwierdzeniem powyższego było stanowisko kierownika Wydziału ds. Budownictwa Lądowego w Szczecinie, które objął kandydat bezpartyjny
H. Reichow w 1936 r. Jednak niespełna rok później, w dniu 1 maja 1937 r. powodowany oportunizmem i zawodowymi aspiracjami wstąpił on do partii narodowosocjalistycznej. To ostatnie, jak się wydaje, było związane z zamiarem objęcia
przez niego w przyszłości stanowiska naczelnika szczecińskiej administracji architektoniczno-budowlanej. W rzeczy samej, okazja ku temu nadarzyła się w 1940 r.
w chwili powołania sprawującego ten urząd B. Lehnemanna do zaszczytnej służby

103	

Der Bewerber muß die Voraussetzungen für die Bekleidung eines gemeindlichen Ehrenamtes erfüllen. Die Gewähr dafür bieten, daß er jederzeit rückhaltlos für den nationalsozialistischen Staat
eintritt und arischer Abstammung sein. Falls er verheiratet ist, muß auch die Ehefrau arischer
Abstammung sein. […] Den Bewerbungen sind ein ausführlicher Lebenslauf, Unterlagen über die
bisherige Tätigkeit und über die politische Einstellung, gegebenenfalls über die Mitgliedschaft in der
NSDAP (Ausschreibung…, 1937, s. A 234). Kwestia aryjskości urzędników państwowych uzyskała
sankcję prawną niemal natychmiast po objęciu przez nazistów władzy w Niemczech (Gesetz zur
Wiederherstellung…, 1933).
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państwowej w Berlinie104. Wszystko to nie uszło jednak uwadze zwierzchników
miejskiego dyrektora ds. budownictwa. Ostatecznie, obowiązki naczelnika szczecińskiej administracji architektoniczno-budowlanej powierzyli oni pochodzącemu
spoza stolicy prowincji Pomorze architektowi (H. Högg).

104 

Chodziło w tym wypadku o Główny Inspektorat Budowlany w stolicy Niemiec. Naczelnik szczecińskiej administracji architektoniczno-budowlanej otrzymał tę nominację w uznaniu zasług
położonych w utworzenie Wielkiego Szczecina.

Rozdział 12

Cechy architektoniczne
i urbanistyczne Wielkiej Szczecińskiej
Przestrzeni

O

pracowanie monograficzne pt. „Rozważania o urbanistycznym rozwoju Wielkiej
Szczecińskiej Przestrzeni” doczekało się omówienia w literaturze przedmiotu
(Hoffmann, 1956, s. 37–43; Kozińska, 2002, s. 277; Patalan, 2007, s. 445–456). Mimo
to warto odnieść się do kilku poruszonych w nim zagadnień.
Opracowanie stanowiło odzwierciedlenie poglądów, jakie miał naczelnik szczecińskiej administracji architektoniczno-budowlanej B. Lehnemann. Dotyczyły one
w szczególności sposobów przekształcenia struktury urbanistycznej Szczecina
i związanej z tym konieczności powiększenia zasięgu granic administracyjnych
miasta105. Kwestie te, pomijając gargantuiczną koncepcję „dzielnicy władzy”, podjął
następnie miejski dyrektor ds. budownictwa H. Reichow w autorskim opracowaniu
monograficznym. Zostały one przedstawione na tle ówczesnych trendów w architekturze światowej ze szczególnym uwzględnieniem nazistowskich wzorców
kształtowania przestrzeni publicznych.
Nawiązując jeszcze do zagadnień poruszonych w poprzednim rozdziale, należałoby wspomnieć o istocie opracowania monograficznego pt. „Rozważania o urbanistycznym rozwoju Wielkiej Szczecińskiej Przestrzeni”. Mianowicie przyjęło się
je błędnie uważać za sprawozdanie z zakrojonych na szeroką skalę autorskich
prac projektowych względnie za opracowanie projektowe będące efektem działań
105	

Autor monografii pt. „Rozważania o urbanistycznym rozwoju Wielkiej Szczecińskiej Przestrzeni”
wielokrotnie przywołał w niej poglądy naczelnika szczecińskiej administracji architektoniczno-budowlanej B. Lehnemanna dotyczące przekształcenia struktury funkcjonalnej i przestrzennej
miasta.
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zespołu projektantów architektury kierowanego przez autora monografii. Większość zawartych w monografii materiałów graficznych miało charakter szkicowy
lub stanowiło architektoniczną koncepcję projektową. Enigmatyczny sposób ich
przedstawienia i opisania otworzył pole do różnorodnych interpretacji, szczególnie po zapadnięciu żelaznej kurtyny. Kluczową w tym rolę odegrało również
przezorne milczenie autora „Rozważań o urbanistycznym rozwoju Wielkiego
Szczecina”. Z tych właśnie powodów to jemu przypadło niezasłużone uznanie.
Powracając jednak do myśli przewodniej w tym rozdziale, należałoby podkreślić, że również we wskazanym opracowaniu monograficznym żadne zamierzenie
związane z przekształceniem przestrzeni miejskiej nie uzasadniało konieczności
tak dużego powiększenia obszaru miasta. Owszem, związek ten został nakreślony
przez miejskiego dyrektora ds. budownictwa w „Ogólnej dyspozycji funkcjonalnej
i przestrzennej aglomeracji szczecińskiej” (niem. Gesamtsiedlungsschema im Stettiner
Raum), jednakże nie był on przekonywający (ryc. 12.1).
Charakterystycznym elementem w „Ogólnej dyspozycji funkcjonalnej i przestrzennej aglomeracji szczecińskiej” stały się łukowe pasma mieszkaniowe sąsiadujące ze zwartymi terenami leśnymi – Puszcza Bukowa, Goleniowska i Wkrzańska
(niem. Bandstadt). W rejonie rzek (Domiąża, Odra) oraz naturalnych zbiorników
wodnych (Roztoka Odrzańska) zostały one poprzedzone terenami o charakterze
przemysłowym ze względu na zapotrzebowanie w tych ostatnich na wodę do
celów technologicznych. Układ pasm mieszkaniowych oparto na istniejących
elementach sieci osadniczej. W ten sposób doszło do odrzucenia koncentrycznej koncepcji rozwoju osadnictwa na rzecz nadmiernie wydłużonych struktur
urbanistycznych, w szczególności na kierunku północnym (Szczecin – Police).
W celu poprawy stopnia ich zurbanizowania miejski dyrektor ds. budownictwa
zaproponował wzniesienie tam ośrodków społecznych (Golęcino, Police, Skolwin-Stołczyn) – Tak rozległy obszar osadniczy w północnej części Szczecina z natury
rzeczy wymaga wzniesienia wielu ośrodków zgromadzeń wspólnoty mieszkańców,
które pozwolą pod każdym względem sprawiedliwie spełnić nowe polityczne, kulturalne i sportowe ideały106. Znacznie zwiększyła się wówczas również długość
miejskich dróg (ryc. 12.2).
Paradoksalnie wszystko to jednak doprowadziłoby do powstania dychotomii funkcjonalnej i przestrzennej miasta po jego administracyjnym zespoleniu.
Mianowicie doszłoby wówczas do podziału miasta na część lewo- i prawobrzeż106 

Ein derart ausgedehntes Siedlungsgebiet im Stettiner Norden bedingt naturgemäß die Schaffung
mehrerer Gemeinschaftszentren, die den neuen politischen, kulturellen und sportlichen Idealen in
jeder Hinsicht gerecht zu werden vermögen (Reichow, 1940, s. 57).

Ryc. 12.1. Wielki Szczecin (1940 r.). Schemat funkcjonalny i przestrzenny rozwoju
aglomeracji (H. Reichow)

Ryc. 12.2. Wielki Szczecin (1940 r.). Schemat komunikacji kołowej i pieszej (H. Reichow)

Rozdział 12. Cechy architektoniczne i urbanistyczne Wielkiej Szczecińskiej Przestrzeni 149

ną, a właściwie jeszcze południową (biorąc pod uwagę pasmo mieszkaniowe
rozciągające się od Podjuch przez Klęskowo do Płoni). Ta ostatnia nie miałaby
ponadto ośrodka dyspozycyjnego. Miasto Dąbie ze względu na odległe położenie
nie mogłoby pełnić takiej roli.
Struktura pasm osadniczych została oparta na autorskiej koncepcji powtarzalnych jednostek zabudowy mieszkaniowej. Jednak taki rozmach w planowaniu przestrzennym, charakterystyczny w zamierzeniach dotyczących terenów
„skolonizowanych na Wschodzie”, nie wydawał się odpowiedni w odniesieniu do
obszaru na wskroś niemieckiego miasta i do tego o 700-letniej historii (1243–1943)
(ryc. 12.3).
Jak już wspomniano, kwestią o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia
naczelnika szczecińskiej administracji architektoniczno-budowlanej w pierwszej połowie lat 30. XX w. stało się unowocześnienie struktury funkcjonalnej
i przestrzennej szczecińskiego Starego Miasta. Znalazło to odzwierciedlenie
również w opracowaniu monograficznym pt. „Rozważania o urbanistycznym
rozwoju Wielkiej Szczecińskiej Przestrzeni”. W opracowaniu zaproponowane
zostało odciążenie komunikacyjne nabrzeża Wieleckiego przez stworzenie równoległej do niego arterii drogowej opartej na ulicach (poczynając od nowego
dworca kolejowego): Owocowa (niem. Bergstraße), Murarska (niem. Maurerstraße), Pod Bramą (niem. Heiligegeiststraße), Wały Chrobrego, Łady (niem.
Wiekenberg), Teofila Firlika (niem. Giessereistraße), Tomasza Nocznickiego
(niem. Schmiedestraße) i Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego (niem.
Vulcanstraße) (ryc. 12.4).
Wątpliwość co do zasadności sanacji zabudowy na obszarze Starego Miasta pojawiła się już wtedy, gdy kierownik okręgu partyjnego Pomorze wysunął
propozycję wzniesienia w dzielnicy Turzyn wspomnianego wcześniej centrum
zjazdów partyjnych (Reichow, 1940, s. 85). Ponieważ jednak jego pomysł nie
doczekał się realizacji, to właśnie tam mógłby powstać nowy ośrodek administracyjny Szczecina. Nie wymagałoby to głębokiej ingerencji w strukturę urbanistyczną szczecińskiej starówki. Było to tym bardziej zasadne, że zamierzano
poszerzyć arterię drogową prowadzącą do miasta z Dąbia i Stargardu, poczynając
od mostu Długiego i ulicy Mostowej (niem. Splittstraße), przez ulicę Księdza
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Plac Zwycięstwa, kończąc na skrzyżowaniu
ulicy Bolesława Krzywoustego i alei Bohaterów Warszawy (niem. Mackensenstraße) (oś wschód-zachód). Jednocześnie miejski dyrektor ds. budownictwa ustalił w tym wypadku lokalizację budynku nowego dworca kolejowego,
tj. między ulicą Stefana Czarneckiego (niem. Mühlenbergstraße) a Owocową.

Ryc. 12.3. Wielki Szczecin (1940 r.). Schemat funkcjonalny i przestrzenny pasma zabudowy
aglomeracji na zachodnim brzegu Odry (H. Reichow)

Ryc. 12.4. Wielki Szczecin (1940 r.). Architektoniczna koncepcja projektowa przekształcenia

głównych ciągów komunikacyjnych na obszarze Starego Miasta i w Nowym Mieście (H. Reichow)
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Pomieszczenia obsługi podróżnych znalazłyby się tym samym na wysokości ulicy
3 Maja, a dyrekcji kolei przy ulicy Potulickiej (niem. Linsingenstraße)107. Ulica 3 Maja
stałaby się wówczas częścią przestrzeni urbanistycznej placu Żołnierza Polskiego
i dalej alei Wyzwolenia (niem. Moltkestraße) (oś północ-południe). W ten sposób
powstałoby skrzyżowanie wnętrz urbanistycznych na wzór berlińskiego archetypu.
Zbieżność ta okazała się mieć jednak wyłącznie charakter semantyczny. Z kolei poprowadzenie nowej linii tramwajowej obsługującej podróżnych powyżej istniejącego
dworca kolejowego (wzdłuż ulicy Owocowej) stworzyłoby tam zagrożenie komunikacyjne ze względu na znaczną różnicę wysokości terenu na krótkim odcinku108.
Zamierzenie związane z przeniesieniem budynku dworca kolejowego zostało
wówczas uznane za kontrowersyjne w równym stopniu co przekształcenie obszaru
staromiejskiego. Mianowicie skutkowałoby to skierowaniem „potoku” pasażerów
do centrum miasta z pominięciem nabrzeża Wieleckiego. Jednak największe zagrożenie w tym wypadku tkwiło we wspomnianym wyżej zamiarze utworzenia
przestrzeni urbanistycznej na osi wschód-zachód. Doprowadziłoby to do przesunięcia funkcjonalnego i przestrzennego „środka ciężkości” Szczecina w kierunku
północnym. W dalszej kolejności doszłoby do degradacji użytkowej i społecznej
obszaru staromiejskiego, a w konsekwencji do utraty przez stolicę prowincji Pomorze jej portowego charakteru.
Nawiasem mówiąc, o fatalnych następstwach takich poczynań przekonali się
poniewczasie polscy architekci – autorzy projektu pn. „Staromiejska Dzielnica
Mieszkaniowa w Szczecinie” (1953–1963)109. Zwyciężyła [w nim] zasada […] licząca
się ze stanem istniejącym, szanująca historyczny układ sieci ulicznej, wprowadzająca
do starego miasta nowoczesną architekturę […], w otoczeniu zabytkowych obiektów
i na wjeździe do miasta. Rygor wysokości nowej zabudowy był ściśle przestrzegany
i wyraźnie podporządkowany historycznym dominantom zabytkowych obiektów
(Sekula, 1965, s. 22). W rzeczywistości w panoramie zachodniego brzegu Odry dominującą rolę zaczęły pełnić pojedyncze obiekty historyczne o znacznej kubaturze
107	

Kwestia ta nie została skonsultowana z przedstawicielami dyrekcji Kolei Państwowej w Szczecinie.
Oprócz trudności związanych z ciasnotą na peronach w dalszym ciągu nie udałoby się wówczas
rozwiązać konieczności pokonania przez podróżnych znacznej różnicy wysokości między peronami a ulicą 3 Maja (13,65 m).
108	
Pochylenie jezdni w ulicy Owocowej (4,7%) było większe niż w uważanej za niebezpieczną w komunikacji tramwajowej ulicy Dworcowej (4,1%).
109	
Przedsiębiorstwo Projektowania Budownictwa Miejskiego w Szczecinie – Miastoprojekt Szczecin;
ostatecznie Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego w Szczecinie „Miastoprojekt”.
Architektura – Furmańczyk W., Fyda-Karwowska R., Jarzynka W., Kotowski L., Michałowski W.,
Wróblewski R.; urbanistyka – Furmańczyk W., Jarzynka W., Karwowski J., Kotowski L., Okrój H.;
konsultanci – Putowski S., Zaremba P. (Sekula, 1965, s. 80).
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Ryc. 12.5. Szczecin (koniec lat 50. XX w.). Jedna z architektonicznych koncepcji
projektowych odbudowy Starego Miasta (L. Kotowski)

i w dużym oddaleniu od siebie na tle nowej „rachitycznej” zabudowy mieszkaniowej.
Ostatecznie ta ostatnia w sąsiedztwie świątyni pod wezwaniem św. Jana z powodu
swoich ogromnych rozmiarów stała się architektonicznym dysonansem (ryc. 12.5).
Powracając jednak do przedwojennego zamysłu dyrektora ds. budownictwa
w Szczecinie dotyczącego przekształcenia struktury urbanistycznej tego miasta,
należałoby stwierdzić, że dotyczył on również wzniesienia ponadtysiącmetrowej
długości (1100 m) wysokowodnej przeprawy mostowej powyżej mostu Kłodnego
(niem. Baumbrücke) (Reichow, 1940, s. 86). W tym celu zamierzano wyburzyć
zabudowę między ulicą Małopolską a Zygmunta Duczyńskiego. Oprócz arterii
wjazdowej do miasta znalazłyby się tam nowoczesne gmachy Zarządu Prowincji Pomorze. Ich wielkość w niczym nie przypominała rozmachu wspomnianej
wcześniej „dzielnicy władzy”. Jednak wszystkie te zamierzenia straciłyby rację bytu
tuż po przekroczeniu wschodniego brzegu Odry. Mianowicie dojazd do nowej
przeprawy od strony miasta Dąbie nie odpowiadał jej pod względem parametrów
technicznych. Przebiegał on wzdłuż wąskiej ulicy Gdańskiej, a na wysokości ulicy
Bytomskiej (niem. Breslauerstraße) został poprowadzony na terenie Łasztowni
wzdłuż krętej ulicy Władysława IV (niem. Parnitzstraße) (ryc. 12.6).
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Ryc. 12.6. Szczecin (1937 r.). Rzeka Parnica widziana z mostu kolejowego w kierunku

wschodnim. Bulwar Gdański (niem. Wallstraße; na pierwszym planie po lewej), a dalej ulica
Wrocławska (niem. Breslauer Straße), kościół pw. Chrystusa Króla (w głębi po lewej)
oraz most Parnicki (niem. Parnitz Brücke) (w głębi po prawej)

Mimo tego wszystkiego miejskiemu dyrektorowi ds. budownictwa w Szczecinie
w przeciwieństwie do naczelnika pionu administracji architektoniczno-budowlanej
nie zabrakło poczucia realizmu – Niektórym czytelnikom przedstawione tutaj refleksje
urbanistyczne dotyczące rozwoju wielkiej szczecińskiej przestrzeni mogą wydać się
zbyt daleko idące lub nawet utopijne. […] „Człowiek może popełniać błędy, ale nie
może ich budować!” [Goethe]110.
Utworzenie Wielkiej Szczecińskiej Przestrzeni zostało zanegowane już niespełna
dwa lata po przejęciu miasta przez polskie władze – […] „Wielki Szczecin”, pomysł
absurdalny i nie celowy, którego też pewnie nie będziemy się trzymali (Srokowski,
1947, s. 130).
Manchen Lesern werden die hier niedergelegten städtebaulichen Gedanken zur Entwicklung des
Groß Stettiner Raumes zu weitgehend oder gar utopisch erscheinen. […] „Mag man immerhin Fehler
begehen, bauen darf man keine!” [Goethe] (Reichow, 1940, s. 86).
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roces kształtowania się idei Wielkiej Szczecińskiej Przestrzeni okazał się długofalowy i złożony. Odzwierciedlał on dążenia wielu pokoleń szczecińskich
architektów i włodarzy miasta do uczynienia Szczecina nowoczesną metropolią
i liczącym się ośrodkiem miejskim w skali Niemiec i Europy.
Za największą barierę w rozwoju Szczecina uznano wówczas niedostatek terenu
zdatnego pod zabudowę wynikający z archaicznych XIX-wiecznych stosunków
społecznych i własnościowych. Uniemożliwiał on podjęcie zakrojonych na szeroką
skalę przedsięwzięć urbanistycznych o charakterze perspektywicznym, tj. w okresie pięćdziesięcioletnim. Paradoksalnie realizacja tego wzniosłego celu stała się
możliwa dopiero po nastaniu w Niemczech nazistowskiego totalitaryzmu. Mimo
zbrodniczej jego natury to właśnie zasada „wodzostwa” i partyjny partykularyzm
okazały się główną siłą sprawczą w tym zakresie.
Utworzenie Wielkiego Szczecina nastąpiło w sytuacji ekonomicznej i społecznej
stymulowanej sztucznymi bodźcami. W takich warunkach, a w szczególności wobec
zagrożenia działaniami wojennymi zamierzenie to nie mogło być w pełni zrealizowane. Trudności w tym zakresie piętrzyły się wraz z pogarszaniem się sytuacji
militarnej nazistowskiego państwa. Ostatecznie utworzenie Wielkiej Szczecińskiej
Przestrzeni pozostało w sferze bardziej lub mniej sformalizowanych deklaracji.
Zamierzenia niemieckich architektów i planistów dotyczące Wielkiego Szczecina w większości wypadków okazały się trafne, a nawet zbieżne z dokonaniami
polskich projektantów kilkadziesiąt lat później. W tym drugim wypadku wyjątkiem
stało się miasto Police oraz obszar szczecińskiej starówki. Police po zakończeniu
drugiej wojny światowej pozostały poza granicami administracyjnymi Szczecina.
Z kolei tużpowojenne koncepcje zabudowy szczecińskiego Starego Miasta oparto
na postulatach Karty Ateńskiej, aby ostatecznie poddać je tam rewizji u schyłku
XX w. Należałoby przy tym pamiętać, że to ostatnie zdeterminowały przybierające
wówczas w Polsce na sile przemiany ustrojowe.
Jednak idea Wielkiej Szczecińskiej Przestrzeni nie przeminęła. Znalazła ona
swoje urzeczywistnienie, już bez ideologicznej afektacji w bezustannie przebie-
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gających w Szczecinie po drugiej wojnie światowej procesach urbanistycznych.
W aspekcie historycznym za doniosłe w tym zakresie należałoby uznać działania
zmierzające do rewitalizacji wyspy Łasztownia. Z kolei te wybiegające w przyszłość
dotyczyły w głównej mierze rozwoju mieszkalnictwa na obszarach uważanych
jeszcze w końcu XX w. za peryferyjne. Działo się tak zarówno w lewobrzeżnej
części miasta (Krzekowo, Osów, Skolwin, Warszewo i inne), jak i na terenach położonych po wschodniej stronie Odry (Dąbie, Kijewo, Płonia, Sławociesze, Załom,
Zdunowo i inne). Wszystkiemu temu w świadomości szczecinian towarzyszyło
jednak bezustanne „oddalanie się” obszaru funkcjonalnego śródmieścia od rzeki.
W konsekwencji tego portowy charakter Szczecina i jego nadwodne położenie stały
się coraz mniej odczuwalne.

Glosariusz

Bürgermeister (niem.) – burmistrz.
Gauleiter (niem.) – kierownik okręgu partyjnego w nazistowskich Niemczech
(namiestnik); odpowiednik pierwszego sekretarza komitetu wojewódzkiego
partii komunistycznej w powojennej Polsce.
Landeshauptmann (niem.) – naczelnik administracji prowincji lub kraju związkowego; przewodniczący zarządu prowincji.
Landrat (niem.) – starosta, „kierownik” powiatu.
Oberbürgermeister (niem.) – najwyższe stanowisko zwierzchnie w administracji
miejskiej w Niemczech; piastowane w największych miastach oraz w miastach
o „wolnym” statusie, odpowiadające w Polsce burmistrzowi. Niejednokrotnie
tłumaczone na język polski jako „nadburmistrz” względnie „naczelny burmistrz”. To ostatnie należałoby jednak uznać za działanie sprzeczne z duchem
języka polskiego, bowiem będące słowotwórstwem wadliwym pod względem
semantycznym (sugerujące istnienie wyższego stopnia w hierarchii urzędniczej)
i obco brzmiące, podobnie jak np. wyższe prezydium rządu lub nadprezydium
rządu (niem. Oberregierungspräsidium), wyższy sąd krajowy względnie nadsąd
krajowy (niem. Oberlandesgericht) itd. Naturalnie, w polskim systemie prawnym
istnieje Naczelny Sąd Administracyjny i Sąd Najwyższy, jednakże odnosi się
to do najwyższego stopnia w hierarchii sądowniczej. W związku z powyższym
słowo „nadburmistrz” należałoby przetłumaczyć jako „burmistrz aglomeracji”
względnie „burmistrz wielkiego miasta”, a słowo „burmistrz” jako „burmistrz
miasta” lub „burmistrz miasteczka”. Jednak w Polsce takie dookreślenie słowa
„burmistrz” stałoby się kuriozum.
Oberpräsident (niem.) – prezydent; określenie stanowiska z reguły niewłaściwie
tłumaczone na język polski jako „nadprezydent” (por. Oberbürgermeister).
Regencja (niem. Regierungsbezirk) – jednostka administracyjna niemająca polskiego odpowiednika; stopień pośredni między powiatem a prowincją (państwo
pruskie oraz ziemie polskie pod tym zaborem).

158 Glosariusz

Rejencja – w dawnej Polsce stanowisko urzędnika dokonującego wpisów w księdze
sądowej i wypisów z niej oraz kierującego kancelarią królewską; nieprawidłowo
uznawane za synonim słowa „regencja” i powszechnie używane.
Stadtbaurat (niem.) – miejski radca budowlany; urzędnik budowlany zatrudniony w państwowej lub samorządowej jednostce administracyjnej (mógł to być
zarówno architekt, jak i inżynier budownictwa).
Stadtbaudirektor (niem.) – miejski dyrektor ds. budownictwa (inżynieria lądowa).

Spis rycin i ich źródła

Okładka: Szczecin (koniec lat 30. XX w.). Brama Portowa [źródło: archiwum
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[źródło: Soerensen, b.d., s. 12, 14]
Ryc. 2.1. Berlin (schyłek XVIII w.). Projekt Bramy Poczdamskiej i pomnika Fryderyka Wielkiego (F. Gilly) [źródło: Kiener, 1935, s. 14]
Ryc. 2.2. Berlin (1880 r.). Centrum miasta [źródło: Baedeker, Plan-Anhang zu Berlin,
1880]
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archiwum autora]
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Ryc. 3.2. Szczecińscy notable epoki narodowego socjalizmu. Burmistrz Szczecina
W. Faber (po lewej) oraz kierownik okręgu partyjnego Pomorze i prezydent
prowincji Pomorze F. Schwede-Coburg (po prawej) [źródło: Stettiner Adreßbuch
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Ryc. 4.3. Szczecin (lata 30. XX w.). Most kolejowy nad Odrą [źródło: archiwum
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Ryc. 4.7. Szczecin (1 maja 1940 r.). Ulica Mariacka w kierunku kościoła pw. św.
Jakuba (niem. Kleine Domstraße) [źródło: archiwum autora]
Ryc. 4.8. Szczecin. Renomowany dom mody i wyposażenia wnętrz od strony alei
Niepodległości (po prawej) oraz od strony ulicy Tkackiej (po lewej) [źródło:
Stettiner Adreßbuch 1943, 1943, s. XVII]
Ryc. 4.9. Szczecin (koniec lat 30. XX w.). Plac Żołnierza Polskiego (niem. Königsplatz) [źródło: archiwum autora]
Ryc. 4.10. Szczecin (koniec lat 30. XX w.). Dom prasy okręgu Pomorze (na pierwszym
planie) oraz gmach Miejskiej Kasy Oszczędności (w głębi) [źródło: archiwum
autora]
Ryc. 4.11. Szczecin (kwiecień 1930 r.). Teatr miejski [źródło: archiwum autora]
Ryc. 4.12. Szczecin (połowa lat 30. XX w.). Nabrzeże Odry poniżej Wałów Chrobrego (niem. Dampfschiffsbollwerk). Zrzucanie do rzeki śniegu zebranego
z chodników i ulic [źródło: archiwum autora]
Ryc. 4.13. Szczecin (kwiecień 1930 r.). Brama Portowa [źródło: archiwum autora]
Ryc. 4.14. Szczecin (lata 20. XX w.). Nabrzeże Wieleckie na wysokości ulicy Kurza
Stopka (niem. Hünerbeinstraße) [źródło: Rosenberg, 1932, s. 13]
Ryc. 4.15. Szczecin (kwiecień 1930 r.). Dawne spichlerze przy nabrzeżu Wieleckim
26–27 (niem. Große Oderstraße) [źródło: archiwum autora]
Ryc. 5.1. Berlin-Tempelhof. Makieta międzynarodowego portu lotniczego (E. Sagebiel) [źródło: Speer, 1940, s. 59]
Ryc. 5.2. Kompozycja figuralna u szczytu terenu parad wojskowych w Norymberdze
(niem. Märzfeld). Model (J. Thorak) [źródło: Rittich, 1938, s. 100]
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Ryc. 5.3. Berlin. Zamek i most zamkowy (W. Klinkert, akwaforta) [źródło: Karpa,
1941, s. 114]
Ryc. 5.4. Berlin (1939 r.). Nowa Kancelaria Rzeszy (A. Speer). Elewacja wejściowa
(u góry) oraz dziedziniec (u dołu). Przedstawienia figuralne (A. Breker) – Partia
(po lewej) i Siły Zbrojne (po prawej) [źródło: Speer, 1939, s. 275, Giesler, 1939,
s. 283]
Ryc. 5.5. Berlin (1936 r.). Tereny olimpijskie. Stadion dla 100 tys. widzów (W. March)
[źródło: Speer, 1940, s. 58]
Ryc. 5.6. Berlin. Oś wschód-zachód w kierunku Bramy Brandenburskiej (A. Speer,
1939 r.) [źródło: Speer, 1940, s. 54]
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tzw. Wzgórze Ackermanna (niem. Ackermannshöhe) [źródło: Stettin, Stettiner
Verkehrs-Verein E.V., 1914, s. 47]
Ryc. 6.2. Szczecin. Nowoczesna wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa w dzielnicy
Niebuszewo przy ulicy Adama Naruszewicza 16 (niem. Stoewerstraße) (koniec
lat 20. XX w.) i mieszkanka Szczecina (1925 r.) [źródło: archiwum autora]
Ryc. 6.3. Szczecin-Pomorzany (niem. Pommerersdorfer Anlagen, 1930 r.). Właściciel
sklepu mięsnego przed swoim przybytkiem przy ulicy Smolańskiej 9 (niem.
Stettiner Straße 9) (po lewej) i jego rodzina na podwórzu wewnątrz zabudowy
(po prawej) [źródło: archiwum autora]
Ryc. 6.4. Podjuchy (1923 r.). Zabudowania Fabryki Szamotu Didier widziane od
strony Odry (A. Engelhard, rysunek piórkiem) [źródło: Didier, 1923, s. 12]
Ryc. 6.5. Wielki Szczecin (1930 r.). Granice administracyjne miasta – wariant I (B.
Lehnemann z zespołem) [źródło: Lehnemann, 1931, tab. 1]
Ryc. 7.1. Szczecin (1936 r.). Gęstość zaludnienia na obszarze Starego Miasta, Nowego Miasta oraz w części Śródmieścia (B. Lehnemann z zespołem) [źródło:
archiwum fotograficzne Muzeum Narodowego w Szczecinie]
Ryc. 7.2. Szczecin (1936 r.). Najważniejsze okresy rozwoju budowlanego (B. Lehnemann z zespołem) [źródło: archiwum fotograficzne Muzeum Narodowego
w Szczecinie]
Ryc. 7.3. Szczecin. Projekt urbanistyczny przebudowy obszaru Starego Miasta,
Nowego Miasta oraz Śródmieścia w duchu ideologii narodowosocjalistycznej
(B. Lehnemann z zespołem, 1936 r.) [źródło: archiwum fotograficzne Muzeum
Narodowego w Szczecinie]
Ryc. 7.4. Godło figuralne nazistowskiego państwa (H. Distel). Motyw często wieńczący wejścia do budynków użyteczności publicznej względnie ich zadaszenia
[źródło: Schmidt, 1937, s. 267]
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Ryc. 7.5. Szczecin (1936 r.). Nowe Miasto. Zabudowa dzielnicy nazistowskich władz
prowincji Pomorze (B. Lehnemann) [źródło: archiwum fotograficzne Muzeum
Narodowego w Szczecinie]
Ryc. 7.6. Szczecin (1936 r.). Wschodni brzeg Odry. Rzeźba terenu (B. Lehnemann z zespołem) [źródło: archiwum fotograficzne Muzeum Narodowego
w Szczecinie]
Ryc. 7.7. Szczecin (koniec lat 30. XX w.). Most Hanzy i zabudowa Starego Miasta
[źródło: archiwum autora]
Ryc. 7.8. Szczecin (1938 r.). Układ głównych miejskich ciągów komunikacji kołowej
[źródło: opracowanie autora]
Ryc. 7.9. Wielki Szczecin (1935 r.). Granice administracyjne miasta – wariant II
(B. Lehnemann z zespołem) [źródło: Stępiński i Włodarczyk, 1994, s. 58]
Ryc. 8.1. Szczecin (lata 20. XX w.). Obwoźna sprzedaż odzieży [źródło: archiwum
autora]
Ryc. 8.2. Szczecin (koniec lat 20. XX w.). Sprzedaż owoców i warzyw na bulwarze
Nadodrzańskim (fot. W. Steinl) [źródło: archiwum autora]
Ryc. 8.3. Szczecin (1938 r.). Budynek Zarządu Prowincji Pomorze. Wódz Narodu
i Kanclerz ogląda makietę terenów stoczni Vulcan w obecności prezydenta prowincji Pomorze (po lewej) oraz naczelnego dowódcy sztafet ochronnych i policji
H. Himmlera (wsparty na stole) [źródło: Stettiner Adreßbuch 1939, 1939, s. V]
Ryc. 8.4. Autostrada Berlin–Szczecin na wysokości miejscowości Gartz nad Odrą;
węzeł drogowy Storkow (wrzesień 1939 r.) [źródło: archiwum autora]
Ryc. 8.5. Szczecin (koniec lat 20. XX w.). Targ na bulwarze Nadodrzańskim na
wysokości Dworca Głównego (niem. Schwedte Ufer) (fot. W. Steinl) [źródło:
archiwum autora]
Ryc. 8.6. Szczecińskie Zakłady Komunalne – gaz, woda, elektryczność, tramwaj,
transport drogowy (1943 r.) [źródło: Stettiner Adreßbuch 1943, 1943, s. 112]
Ryc. 8.7. Szczecin-Drzetowo (1939–1940). Zespół patronackiej, stoczniowej zabudowy mieszkaniowej (niem. Stettiner Oderwerke) (K. Niekrenz; nieistniejąca)
[źródło: Niekrenz, 1941, s. K 321, K 322]
Ryc. 8.8. Szczecin (koniec lat 40. XX w.). Budynek dawnej Państwowej Szkoły Inżynierskiej (na pierwszym planie) i Państwowej Szkoły Budowlanej (w głębi)
[źródło: archiwum autora]
Ryc. 8.9. Szczecin (1939 r.). Modele domów jednorodzinnych dla rodzin robotniczych
w Złocieńcu w Powiecie Drawskim (niem. Falkenburg, Landkreis Dramburg) wykonane przez studentów Państwowej Szkoły Budowlanej w Szczecinie w ramach
wewnątrzuczelnianego konkursu [źródło: Studenten suchen neue…, 1939, s. 3]
Ryc. 9.1. Zakład hydrogenizacyjny (A. Scheuritzel) [źródło: Horn, 1942, s. 44]
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Ryc. 9.2. Szczecin (1935 r.). Projekt przebudowy siedziby holdingu celulozowego
i papierniczego Młyn Polowy przy Bramie Królewskiej [źródło: Bockwitz, 1935,
s. 126b]
Ryc. 9.3. Skolwin pod Szczecinem (1935 r.). Zakład celulozowy i papierniczy – architektura przemysłowa [źródło: Bockwitz, 1935, s. 274b]
Ryc. 9.4. Skolwin pod Szczecinem (1935 r.). Zespół mieszkalnej zabudowy patronackiej holdingu Młyn Polowy [źródło: Bockwitz, 1935, s. 263]
Ryc. 10.1. Dąbie nieopodal Szczecina. Ratusz i pomnik żołnierzy niemieckich poległych w czasie pierwszej wojny światowej (początek lat 40. XX w.) [źródło:
archiwum autora]
Ryc. 10.2. Szczecin-Pomorzany (1943). Zdjęcie stereoskopowe wykonane bezpośrednio po nocnym nalocie bombowym z pokładu brytyjskiego samolotu
zwiadowczego. W wyniku tego doszło do zniszczenia budynków szpitala
miejskiego przy ulicy Połabskiej (niem. Berckhoff Straße, u dołu), zabudowy
na terenie Szczecińskiej Fabryki Świec i Mydła (niem. Stettiner Kerzen- und
Seifenfabrik) przy ulicy Zygmunta Chmielewskiego 20 (niem. Pommerensdorfer Straße 20), Browaru Bohrisch SA (niem. Bohrisch Brauerei A.G., 16),
Browaru Szczecińskiego Bergschloß SA (niem. Stettiner Bergschloß Brauerei
A.G., 23–24), Miejskiego Zakładu Gazowniczego i Wodociągowego (niem.
Gas- und Wasserversorgung, 26), Szczecińskiej Fabryki Szamotu (niem.
Stettiner Chamotte Fabrik) przy ulicy Tama Pomorzańska (niem. Schwarzer
Damm) oraz Fabryki Zapraw Murarskich (niem. Mörtel Fabrik, u góry)
[źródło: archiwum autora]
Ryc. 10.3. Berlin (1938 r.). Gmach niemieckiego parlamentu – Opera Krolla (niem.
Krolloper). Przemówienie Wodza Narodu i Kanclerza w związku z przyłączeniem Austrii do Trzeciej Rzeszy [źródło: Dachauer, 1939, s. 235]
Ryc. 11.1. Wielki Szczecin (1939 r.). Zasięg granic administracyjnych miasta – wariant III i ostateczny (B. Lehnemann z zespołem) [źródło: Stettiner Adreßbuch
1943, 1943, Stadtpläne]
Ryc. 11.2. Wielki Szczecin. Warianty zasięgu granic administracyjnych [źródło:
opracowanie autora]
Ryc. 12.1. Wielki Szczecin (1940 r.). Schemat funkcjonalny i przestrzenny rozwoju
aglomeracji (H. Reichow) [źródło: Reichow, 1940, s. 43]
Ryc. 12.2. Wielki Szczecin (1940 r.). Schemat komunikacji kołowej i pieszej (H. Reichow) [źródło: Reichow, 1940, s. 77]
Ryc. 12.3. Wielki Szczecin (1940 r.). Schemat funkcjonalny i przestrzenny pasma
zabudowy aglomeracji na zachodnim brzegu Odry (H. Reichow) [źródło: Reichow, 1940, s. 54]
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Ryc. 12.4. Wielki Szczecin (1940 r.). Architektoniczna koncepcja projektowa przekształcenia głównych ciągów komunikacyjnych na obszarze Starego Miasta
i w Nowym Mieście (H. Reichow) [źródło: Reichow, 1940, s. 87]
Ryc. 12.5. Szczecin (koniec lat 50. XX w.). Jedna z architektonicznych koncepcji projektowych odbudowy Starego Miasta (L. Kotowski) [źródło: Jantar, 1960, s. 47]
Ryc. 12.6. Szczecin (1937 r.). Rzeka Parnica widziana z mostu kolejowego w kierunku wschodnim. Bulwar Gdański (niem. Wallstraße; na pierwszym planie po
lewej), a dalej ulica Wrocławska (niem. Breslauer Straße), kościół pw. Chrystusa
Króla (w głębi po lewej) oraz most Parnicki (niem. Parnitz Brücke) (w głębi po
prawej) [źródło: archiwum autora]

Spis tabel i ich źródła

Tabela 6.1. Wielkości liczbowe charakteryzujące Wielką Szczecińską Przestrzeń
(wariant I) [źródło: Lehnemann, 1931, s. 86]
Tabela 8.1. Obrót towarowy w porcie w Szczecinie na tle obrotu w porcie w Gdańsku i Gdyni [miliony ton] [źródło: Muszyński, 1946, s. 15; Szturm de Sztrem,
1939, s. 204]
Tabela 8.2. Powierzchnia Szczecina i jego zaludnienie na tle polskich miast (1939 r.)
[źródło: Stelmach, 1994 s. XXII; Szturm de Sztrem, 1939, s. 12–14]
Tabela 8.3. Infrastruktura tramwajowa w Szczecinie i w wybranych polskich miastach (1938 r.) [źródło: Szturm de Sztrem, 1939, s. 198]
Tabela 8.4. Stan mieszkalnictwa w okresie międzywojennym w Niemczech i w Polsce
[źródło: Szturm de Sztrem, 1939, s. 59–65]
Tabela 11.1. Wielkości liczbowe charakteryzujące Wielką Szczecińską Przestrzeń (wariant I, II i III zasięgu granic administracyjnych) [źródło: opracowanie autora]
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Streszczenie
Wielka Szczecińska Przestrzeń – geneza i tło

W pracy przedstawiono przebieg procesu decyzyjnego i planistycznego związanego z powstaniem Wielkiej Szczecińskiej Przestrzeni (niem. Groß-Stettiner
Raum). Dążono do nakreślenia tła ekonomicznego, politycznego i społecznego
tych działań. Rozdzielne potraktowanie tych kwestii było dotąd najpoważniejszą
barierą w przekonywającym wyjaśnieniu fenomenu, jakim stało się utworzenie
Wielkiego Szczecina.
Kształtowanie się idei Wielkiej Szczecińskiej Przestrzeni było wieloletnim i złożonym procesem, który odzwierciedlał głęboką świadomość szczecińskich architektów i włodarzy miasta, chcących w ten sposób uczynić Szczecin nowoczesną
metropolią i liczącym się ośrodkiem miejskim.
Uznano wówczas, że najważniejszą przeszkodą w rozwoju miasta jest niedostatek
terenu zdatnego pod zabudowę, co wynikało z archaicznych XIX-wiecznych stosunków społecznych i własnościowych. Uniemożliwiało to podjęcie przedsięwzięć
urbanistycznych o charakterze perspektywicznym, tj. w okresie trzydziesto-, a nawet
pięćdziesięcioletnim. Realizacja tego celu stała się możliwa dopiero po nastaniu
nazizmu. Mimo zbrodniczej natury to właśnie zasada „wodzostwa” i partyjny
partykularyzm okazały się główną siłą sprawczą w tym zakresie.
Utworzenie Wielkiego Szczecina nastąpiło w sytuacji ekonomicznej i społecznej
stymulowanej sztucznymi bodźcami. W takich warunkach, a w szczególności wobec zagrożenia działaniami wojennymi, zamierzenie to nie mogło zostać w pełni
zrealizowane. Trudności piętrzyły się wraz z pogarszaniem się sytuacji militarnej
Niemiec. Ostatecznie utworzenie Wielkiej Szczecińskiej Przestrzeni pozostało
przede wszystkim w sferze deklaracji i działań administracyjnych.
Jednak idea Wielkiego Szczecina nie przeminęła. Znalazła swoje urzeczywistnienie w działaniach architektonicznych i planistycznych podjętych po drugiej
wojnie światowej. Z wyjątkiem Polic, które po wojnie znalazły się poza granicami
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administracyjnymi Szczecina. Tużpowojenne koncepcje zabudowy szczecińskiego Starego Miasta oparto na postulatach Karty Ateńskiej, aby ostatecznie poddać
je rewizji u schyłku XX w. Należy przy tym pamiętać, że było to ściśle związane
z przemianami ustrojowymi w Polsce.
Jeszcze bardziej doniosłe okazały się działania podjęte w Szczecinie na początku
XXI w., polegające na wykreowaniu nowoczesnej przestrzeni śródmiejskiej (aleja
Wyzwolenia), rewitalizacji wyspy Łasztownia oraz rozwoju mieszkalnictwa na
terenach peryferyjnych. To ostatnie dotyczyło zarówno lewobrzeżnej części miasta (Krzekowo, Osów, Skolwin, Warszewo i inne), jak i terenów położonych po
wschodniej stronie Odry (Dąbie, Kijewo, Płonia, Sławociesze, Załom, Zdunowo
i inne). Rozwój mieszkalnictwa w prawobrzeżnej części Szczecina przyniósł dynamiczny rozwój funkcjonalny i przestrzenny. Wszystkiemu temu towarzyszyło
jednak bezustanne „oddalanie się” obszaru funkcjonalnego śródmieścia od rzeki.
W konsekwencji portowy charakter miasta i jego nadwodne położenie stały się
mniej odczuwalne w odbiorze szczecinian.

Abstract
The Greater Szczecin Area – genesis and background

The paper presents the course of the decision-making and planning process related
to the creation of the Greater Szczecin Area (German: Groß-Stettiner Raum). Its
aim was to outline the economic, political and social background for these efforts.
So far, the independent treatment of these issues has been the greatest obstacle
to a convincing explanation of the phenomenon that was the creation of Greater
Szczecin.
The idea of the Greater Szczecin Area was developing for many years, in a complex process which has reflected the profound conscience of Szczecin’s architects
and authorities who intended to convert Szczecin into a modern metropolitan area
and an important urban centre.
At the time, the greatest difficulty for the city’s expansion was believed to be
the lack of land fit for development, which stemmed from the archaic social and
property-related relationships dating back to the 19th century. This prevented the
start of any long-term urban planning projects, i.e. such ones which could take 30
or even 50 years to complete.
In was only after the Nazi period started that it became possible to put this objective into life. Despite of the system’s criminal nature, that is the „leader principle”
and particularism of the party turned out to be the driving force for this objective.
The Greater Szczecin came into being under the economic and social conditions
which were inspired by artificial factors. In such circumstances, and in particular, facing the threats of war, this objective condemned to failure. Problems kept
mounting as Germany’s military situation deteriorated. Ultimately, the creation
of the Greater Szczecin Area remained mostly in the realm of declarations and
administrative actions.
However, the idea of the Greater Szczecin Area did not disappear. It came into
life owing to the architectonic and urban planning efforts undertaken after the
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2nd World War with the exception of the town of Police, which after the war was
located outside the administrative boundaries of Szczecin. The post-war concepts
for the development of Szczecin’s Old Town were based on the ideas of the Athens
Charter, only to be eventually revised at the end of the 20th century. At the same
time, it shall be borne in mind that this was closely connected with the transformation of the Polish political system.
The initiatives taken in Szczecin at the beginning of the 21st century, which
consisted in the creation of the modern central area (Wyzwolenia Avenue), the
revitalisation of the Island of Łasztownia and the development of housing estates
in the outskirts of the city were of even greater importance. The latter referred both
to the left bank area of the city (Krzekowo, Osów, Skolwin, Warszewo etc.), and
to the areas located east from the Odra River (Dąbie, Kijewo, Płonia, Sławociesze,
Załom, Zdunowo etc.). The expansion of housing estates in the right bank area of
Szczecin brought about a dynamic functional and spatial development. However,
all of this resulted in Szczecin’s functional centre area being consistently „moved”
away from the river. In consequence, the city’s port nature and its location on the
water became less noticeable for its citizens.

Inhaltsangabe
Groß-Stettiner Raum – Genese und Hintergründe

In der Abhandlung wurde der Verlauf des Entscheidungs- und Planungsprozesses
im Zusammenhang mit der Entstehung des Groß-Stettiner Raums dargestellt. Ziel
war es, die wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Hintergründe dieser
Maßnahmen zu beschreiben. Die getrennte Behandlung dieser Fragen war bisher
das größte Hindernis für die überzeugende Erklärung des Phänomens, nämlich
der Entstehung des Groß-Stettiner Raums.
Die Entwicklung der Idee des Groß-Stettiner Raums war ein langjähriger und
komplexer Prozess, der das tiefe Bewußtsein der Stettiner Architekten und Stadtbehörden widerspiegelte, die Stettin so zu einer modernen Metropole und einem
wichtigen städtischen Zentrum machen wollten.
Man dachte damals, daß das wichtigste Hindernis für die Entwicklung der Stadt
der Mangel an bebauungsfähigen Flächen ist, was sich aus den archaischen Gesellschafts- und Eigentumsverhältnissen des 19. Jahrhunderts ergab. Dies machte es
unmöglich, städtebauliche, zukunftsorientierte Projekte, d. h. mit Berücksichtigung
eines Zeitraums von dreißig oder sogar fünfzig Jahren, durchzuführen. Die Verwirklichung dieses Ziels wurde erst nach dem Aufkommen des Nationalsozialismus
möglich. Trotz ihrer kriminellen Natur erwiesen sich das Prinzip der „Führung”
und der Parteipartikularismus als Haupttriebkraft in diesem Bereich.
Die Schaffung Groß-Stettins fand in einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situation statt, die durch künstliche Anreize stimuliert wurde. Unter diesen
Bedingungen und insbesondere angesichts der Kriegsgefahr konnte diese Absicht
nicht vollständig verwirklicht werden. Die Schwierigkeiten häuften sich parallel zu
der Verschlechterung der militärischen Lage Deutschlands. Letztlich beschränkte
sich die Schaffung des Groß-Stettiner Raums vor allem auf Erklärungen und administrative Maßnahmen.
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Die Idee von Groß-Stettin verschwand jedoch nicht. Sie fand ihre Verwirklichung in architektonischen Tätigkeiten und Planungsunternehmen, die nach dem
Zweiten Weltkrieg unternommen wurden – mit Ausnahme der Stadt Pölitz, die
sich nach dem Krieg außerhalb der Verwaltungsgrenzen von Stettin befand. Die
Konzepte für die Bebauung der Stettiner Altstadt, die unmittelbar nach dem Krieg
entstanden, basierten auf den Postulaten der Charta von Athen, die Ende des 20.
Jahrhunderts endgültig verändert wurden. Es sei daran erinnert, daß dies in engem
Zusammenhang mit den Systemveränderungen in Polen stand.
Als noch gewichtiger erwiesen sich die zu Beginn des 21. Jahrhunderts in Stettin
getroffenen Maßnahmen, die in der Schaffung einer modernen Innenstadt (Moltkestraße), der Revitalisierung der Insel Lastadie und der Entwicklung von Wohnraum in Stadtrandgebieten bestanden. Das letztere betraf sowohl den am linken
Ufer gelegenen Teil der Stadt (Stadtviertel Kreckow, Odermünde, Warsow, Wussow
u. a.) als auch die auf der östlichen Seite der Oder gelegenen Gebiete (Stadtviertel
Altdamm, Arnimswalde, Buchholz, Franzhausen, Hohenkrug b. Augustwalde,
Rosengarten u. a.). Die Entwicklung von Wohnraum im rechtsufrigen Teil Stettins
führte zu einer dynamischen funktionalen und räumlichen Entwicklung. All dies
ging jedoch mit einer konstanten „Entfernung” des funktionalen Bereichs der
Innenstadt vom Fluss einher. In der Folge wurden der Hafencharakter der Stadt
und ihre Lage am Wasser für die Stettiner weniger spürbar.

