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Dorota Leśniewska

Ulica Roosevelta
Od établissement do chmurodrapu

Znana wszystkim mieszkańcom Poznania, a  także gościom targowym, 
podróżnym i  miłośnikom twórczości Małgorzaty Musierowicz, ulica Franklina 
Delano Roosevelta biegnie na skraju historycznej dzielnicy Jeżyce, wyznaczając 
jej wschodni limes, za którym przepastna „rzeka torów” oddzielała XIX-wieczne 
miasto od rozciągających się za jej murami przedmieść. Nazwana wkrótce po 
zakończeniu II wojny światowej nazwiskiem amerykańskiego prezydenta, ma dziś 
prawie kilometr długości i stanowi jedną z najważniejszych arterii komunikacyj-
nych miasta, łącząc południowe dzielnice Poznania z wielkimi osiedlami miesz-
kaniowymi w jego północnej części. Jej urbanistyczna sceneria jest zarazem jedną 
z najbardziej wyeksponowanych poznańskich wedut.

I. Powstanie ulicy i jej najstarsza zabudowa
Droga tworząca dzisiejszą ulicę Roosevelta1 powstała ponad 140 lat 

temu w  obrębie dawnych gruntów jeżyckich, które obejmowały także osadę 
Mullackhausen położoną na terenie dzisiejszego Łazarza. Wytyczono ją w latach 
1872–18732 przed wewnętrznym pasem umocnień pruskich w  związku z  roz-
budową linii kolejowej i  powstaniem dworca Towarzystwa Kolei Górnośląskiej. 
Poprowadzono wówczas, w  głębokim wykopie, trasę kolejową na Bydgoszcz 
i Toruń, a kształt torowiska skręcającego szerokim łukiem na wschód zdetermino-
wał przebieg nowej ulicy łączącej drogę na Jeżyce (ob. ul. Poznańska) z ówczesną 
szosą krajową na Wrocław (ob. ul. Głogowska). Traktowano ją zresztą jako prze-
dłużenie tej ostatniej i dlatego początkowo nosiła ona nazwę Breslauer Chausse, 
później zmieniono ją zaś na Glogauerstrasse. Nowa ulica umożliwiała ponadto 
przejazd od Bramy Berlińskiej do drogi pocztowej na Berlin (ob. ul. Dąbrowskiego). 
Wytyczono ją wzdłuż krawędzi naturalnego wyniesienia terenu na najwyższej 
terasie Warty (około 80 m n.p.m.), wyodrębnionego od szerokiego pasma szyn 
kolejowych stromą skarpą. Takie usytuowanie czyniło niemożliwym powstanie 
jakiejkolwiek zabudowy po wschodniej stronie drogi. Natomiast rozciągające 
się po jej zachodniej stronie pola i  łąki początkowo przecinały jedynie prowa-
dzące na zachód historyczne szlaki: Berliner Chausse (d. Grosse Berlinerstrasse), 
trakt na Buk (ob. ul. Bukowska) i wytyczona pomiędzy nimi w połowie XIX wieku 
ul. Zwierzyniecka (d. Bahnhofstrasse i Thiergartenstrasse). Jedynymi obiektami, 

1 Ul. Roosevelta zaczyna się od skrzyżowania z ul. Poznańską i kończy na osi mostu Dworcowego.
2 Por. T. Dohnalowa, Poznański węzeł drogowy [w:] Dzieje Poznania, red. J. Topolski, L. Trzeciakowski, t. 2, 
cz. 1, Poznań 1994, s. 218.



 Dorota Leśniewska 

2

jakie znajdowały się przy nowo wytyczonej ulicy, były typowe dla podmiejskich 
wsi młyny wiatrowe i zagrody. Być może przed jej przeprowadzeniem nad okolicą 
górowała wciąż sylweta holenderskiego wiatraka o charakterystycznej ośmiobocz-
nej podstawie, której obrys zaznaczono na mapie z 1891 roku (w zasięgu współ-
czesnej parceli nr 12).

Nieopodal wiatraka małżeństwo Balbiny i  Stanisława Daltzów3, akceptując 
surowe reguły I rejonu obostrzeń fortecznych4, postawiło w 1886 roku swą par-
terową zagrodę (na narożniku ob. ul. Roosevelta 11 i Dąbrowskiego 1). W latach 
1893–1894 nowymi właścicielami gospodarstwa przekształconego w  tzw. ogró-
dek rozrywkowy, zwany z  francuska établissement, zostali natomiast małżonko-
wie Andrzej i Emilia Mańczakowie. Poznańskie „établissementy” urządzane były 
z  dużym rozmachem, choć zdarzały się również nieco skromniejsze przybytki 
lokowane przede wszystkim poza murami twierdzy, zwykle jak najbliżej wylotu 
bram miejskich. Prócz zieleni oferowały one możliwość posilenia się w  restau-
racji, kawiarni czy chociażby piwiarni, które służyły także jako miejsce spotkań 
lokalnych stowarzyszeń i grup społecznych. W obrębie ogródków rozrywkowych 
wznoszono też specjalne pawilony służące do organizowania potańcówek, letnich 
zabaw, zawodów sportowych czy występów artystycznych.

Uwieczniony na pocztówkach z  końca XIX  wieku ogródek rozrywkowy 
u  wlotu Berliner Chausse prowadził restaurator Wilhelm Klande. Przybytek 
składał się z  kompleksu szachulcowych budynków zajmujących narożną partię 
działki i bardzo rozległego ogrodu za nimi. Do krytej gontem parterowej knajpki 
z malowniczą wystawką pośrodku dachu przylegał wyższy budynek, także z pru-
skiego muru, nakryty dwuspadowym dachem, w którym mieściła się sala z dłu-
gimi stołami. Wzdłuż drogi pocztowej powstał długi i wąski budynek kręgielni, 
a  na początku ogrodu ustawiono drewniane altany. Ogródek Klandego działał 
do 1903 roku, po czym został zlikwidowany, a na jego miejscu powstała narożna 
kamienica nr 11 i część kamienicy nr 9/10.

3 Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej: APP), Städtische Feuer-Societät Posen (dalej: FS), sygn. 1190.
4 Celem fortecznego regulaminu było niedopuszczenie do tworzenia się przedmieść wokół umocnień. 
Ul. Roosevelta w całości znajdowała się w I rejonie obostrzeń (800 kroków od wałów obronnych), gdzie 
można było budować jedynie budynki przejściowe, bez piwnic, z drewna, słomy lub trzciny. Na żądanie 
komendantury twierdzy budynki mogły być rozebrane bez odszkodowania. Por. H. Nowakowski, Rozwój 
urbanistyczny miasta Poznania na przełomie XIX/XX w., mps, IHS UAM, Poznań 1968, s. 20.

1. Poglądowy plan ul. Roosevelta ilustrujący stan zachowania jej historycznej zabudowy
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II. Rozwój urbanistyczny  
w latach 1889–1939

Impulsem do rozwoju ulicy było złagodzenie w 1889 roku ograniczeń fortecz-
nych, umożliwiające powstanie wyższych, dwukondygnacyjnych budynków sza-
chulcowych w najbliższym rejonie umocnień. W 1891 roku wykreślono dwa plany 
zabudowy Jeżyc: wcześniejszy, rejestrujący stan aktualny z naszkicowanymi nowymi 
ulicami, i późniejszy, według którego wytrasowano nowe ulice i uregulowano istnie-
jące. Dyspozycja urbanistyczna zachodniej strony ul. Roosevelta została wówczas 
wzbogacona o trzy równoleżnikowo zaprojektowane ulice: Krasińskiego, Słowackiego 
i  nigdy niezrealizowane przedłużenie w  kierunku ul. Sienkiewicza. Na planach 
utrwalono szybko zmieniające się podziały własnościowe obszernych parcel przy 
północnym odcinku Breslauer Chausse, co zwiastowało nasilenie się na tych tere-
nach procesów urbanizacyjnych. Na początku lat 90. XIX wieku północny odcinek 
dzisiejszej ul. Roosevelta stał się własnością Królewskiej Kolei Żelaznej. Południowy 
fragment ulicy, wzdłuż którego rozciągają się obecnie tereny Międzynarodowych 
Targów Poznańskich, był natomiast zupełnym pustkowiem, na którym stały jedynie 
baraki choleryczne. Rozległe grunty po południowej stronie drogi na Buk należały 
pod koniec XIX wieku do kupca i właściciela hotelu Concordia Augusta Cichowicza.

W  1892 ulica Glogauerstrasse, od skrzyżowania z  Berliner Chausse, otrzy-
mała numery policyjne, które około 1896 roku doprowadzono do jej północnego 
krańca. Zmieniono wówczas numerację na tę obowiązującą do dziś (od 1 do 11). 
W ostatniej dekadzie XIX wieku zachodni odcinek ul. Słowackiego (d. Karlstrasse) 
sięgnął do skrzyżowania z Glogauerstrasse, a w perspektywie ulicy pojawiły się 
pierwsze podmiejskie domy z  bieżącą wodą, kanalizacją, energią elektryczną 
i gazem5. W 1900 roku Jeżyce, podobnie jak Wilda i Łazarz, stały się pełnopraw-
nymi dzielnicami miasta. Rozpoczął się wówczas trwający do I wojny światowej 
najintensywniejszy rozwój dzielnicy, który na wiele dziesięcioleci ukształtował 
architektoniczną oprawę ulicy Roosevelta. Kluczowe znaczenie dla jej zagospoda-
rowania miała nowa ustawa budowlana z 1903 roku, która zezwalała na wznosze-
nie nowych kamienic tylko przy urządzonych ulicach, oraz dołączony do niej plan 
strefowy, określający m.in. funkcje poszczególnych obszarów i rodzaj zabudowy. 
Zgodnie z nim obszary po zachodniej stronie ulicy przeznaczono pod zabudo- 
wę otwartą i półotwartą z budynkami wolnostojącymi nieprzekraczającymi wyso-
kości trzech kondygnacji oraz zwartą w pierzei ulicznej przewidzianą na naroż-
nikach ul. Roosevelta u wlotu ulic Dąbrowskiego, Zwierzynieckiej i Bukowskiej6. 

5 Wg Ksiąg Adresowych miasta Poznania za lata 1892–1900 były to nr.: 8, 12, 13, 18–20, 21.
6 APP, Akta Prezydium Policji, sygn. 4378.
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Budowę dzielnicy rozpoczęto od wytyczenia nowych kwartałów wydzielonych 
drogami prostopadłymi do ul. Roosevelta: Krasińskiego (d. Hohenstauffenstrasse) 
i Zacisze (d. Habsburgerstrasse).

Wzdłuż północnego odcinka dawnej drogi głogowskiej zaczęły wkrótce 
powstawać okazałe secesyjne kamienice, kompleks domów dla Spółdzielni 
Mieszkaniowej Urzędników Niemieckich i  reprezentacyjne wille poznańskiej 
finansjery. Odcinek ten nazwano na początku 1904 roku imieniem żyjącego mini-
stra kolei w rządzie pruskim Hermana von Buddego, gdyż – jak pisał Zygmunt 
Zaleski – przybyło wówczas w Poznaniu tak wiele nowych ulic, że do ich nazywania 
„brano często nazwiska osób żyjących, wcale nieraz niewybitnych”7. Rozpoczęto 
zarazem urządzanie wybrukowanej już ulicy, obsadzając Buddestrasse rzędami 
klonów i  robinii akacjowych oraz wyposażając ją w  latarnie i  przedogródki. 
Po wybudowaniu w latach 1910–1911 mostów Teatralnego i Dworcowego, prze-
rzuconych nad głębokim wykopem kolejowym i łączących inkorporowane dziel-
nice z centrum, a także w związku z powstaniem dzielnicy willowej na Sołaczu, 
ul.  Roosevelta zaczęła nabierać znaczenia komunikacyjnego. Około 1912  roku 
zaczął nią kursować tramwaj na Sołacz8.

W  1911  roku określono późniejsze funkcje południowego fragmentu 
ul. Roosevelta (nadal Glogauerstrasse), organizując, częściowo na terenach 
Cichowicza, ekspozycję Wschodnioniemieckiej Wystawy Przemysłu, Rzemiosła 
i  Rolnictwa. Jej symbolem była usytuowana na osi mostu Dworcowego Wieża 
Górnośląska – awangardowe dzieło wybitnego niemieckiego architekta Hansa 
Poelziga. Wysoka na 52 m budowla z  założenia została wzniesiona jako wieża 
ciśnień dla południowych i zachodnich dzielnic Poznania. Na pozostałym obsza-
rze wzdłuż południowego odcinka dzisiejszej ul. Roosevelta rozlokowano tymcza-
sowe pawilony wystawowe, a na skrzyżowaniu z ul. Bukowską urządzono cieszącą 
się wśród zwiedzających wielką popularnością tzw. wioskę murzyńską, złożoną 
z kilku chat, w których zamieszkali sprowadzeni z niemieckich kolonii rdzenni 
mieszkańcy Afryki. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nastąpiła kolejna zmiana nazwy 
ulicy. W  1919  roku Buddestrasse otrzymała miano ul. Jasnej („szeroka, zabu-
dowana jednostronnie, a  budynki frontem ku wschodowi zwrócone”9), dziesięć 
lat później zaś jej południowy odcinek nazwano imieniem francuskiego mar-
szałka Ferdinanda Focha. Jednak najważniejsze znaczenie dla rozwoju ulicy 
i  jej przyszłej roli w  strukturze przestrzennej miasta miała decyzja o  urządze-
niu Powszechnej Wystawy Krajowej (PeWuKa) na terenach dawnej Wystawy 
Wschodnioniemieckiej, na których od 1921  roku działały Targi Poznańskie. 
W II RP ranga ulicy niepomiernie wzrosła, ona sama zaś w swej południowej par-
tii zaczęła się przekształcać w  główną oś urbanistyczną „Nowego Poznania”, na 
którą nanizano budynek Dworca Zachodniego, kompleks budowli na wschodnich 
terenach PeWuKi oraz towarzyszący im budynek PKO na rogu ul. Bukowskiej.

7 Z. Zaleski, Nazwy ulic w Poznaniu, Poznań 1926, s. 11. 
8 Pod koniec XIX wieku od strony Kaponiery i dalej drogą na Głogów kursował tramwaj łączący miasto 
z Łazarzem.
9 Z. Zaleski, dz. cyt., s. 35.
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III. Zabudowa 
Architektura przedmieść

Najstarsza zabudowa ulicy zaczęła pojawiać się na początku lat 90. XIX wieku. 
Wówczas wzdłuż drogi wiodącej do zoo, a wcześniej do najstarszego poznańskiego 
dworca kolejowego, zaczęły powstawać zaczątki podmiejskiego osiedla willowego 
otoczonego zielenią, czyli tzw. westendu. Popularność nowego modelu domu – 
willi rosła w europejskich miastach od połowy XIX wieku. Dotyczyło to zwłaszcza 
zamożniejszych warstw ówczesnego mieszczaństwa, uważano bowiem, że willa 
„łącząc komfort miasta z powabem życia na wsi, zapewniać ma człowiekowi inte-
resu ucieczkę od wielkomiejskiego zgiełku, po trudach dnia pracy”10. W 1892 roku 
na narożniku ulicy Zwierzynieckiej (d. nr 4) wzniesiono podmiejską willę radcy 
rejencyjnego dr. Andreasa Andresena11, a około 1893 roku na przeciwległej działce 
ze ściętym narożnikiem (róg Roosevelta nr 18–20 i Zwierzynieckiej nr 1) stanął 
dom radcy podatkowego Augusta Neukranza. Budynek usytuowany był w głębi 
działki, miał skomplikowany plan zbliżony do krzyża greckiego i chyba w pełni 
zasługiwał na swą nazwę, skoro w spisie adresowym określano go rzadko używa-
nym na jeżyckim przedmieściu terminem – Villa.

W 1897 roku do willi Andresena dobudowano od południa łącznik, przy któ-
rym stanął, ustawiony szczytem do ówczesnej Glogauerstrasse (nr 21 i częściowo 
nr 22), budynek Królewskiej Szkoły Rzemiosł i  Gospodarstwa Domowego dla 
Dziewcząt12. Bliżej Kaponiery13, w podmiejskiej willi umieszczono szkolną bursę, 
natomiast w południowej części nieruchomości (częściowo na miejscu później-
szego kina Bałtyk) samą szkołę. Roczna opłata za pensjonat wynosiła od 860 (dla 
Niemek) do 1200 marek (dla cudzoziemek) i  obejmowała: wyżywienie, pranie, 
opiekę lekarską, lekcje rysunku, malowania i  literatury niemieckiej, konwersa-
cje w  języku angielskim i  francuskim, a  także naukę tańca i gry na fortepianie. 
Internat dla dziewcząt był skromnym dwukondygnacyjnym budynkiem o syme-
trycznej pięcioosiowej fasadzie ożywionej narożnymi ryzalitami, z  drewnianym 
gankiem zwieńczonym balkonem na osi. Sąsiadująca z nim szkoła prezentowała 
się znacznie okazalej, tworząc w  panoramie ulicy widoczny akcent o  rustykal-
nym charakterze. Dwukondygnacyjny budynek z  mieszkalną partią poddasza 
wzniesiono w tzw. stylu szwajcarskim, eksponującym ryglową konstrukcję ścian 
wypełnionych czerwoną cegłą. Szczególnie dekoracyjnie opracowano partię pod-
dasza z wielopołaciowym dachem, pokrytym łupkiem, urozmaiconym licznymi 
wystawkami i  wykuszami z  fantazyjnymi daszkami i  ozdobnymi snycerskimi 
obramieniami okien. Wnętrza szkoły, po których „zwinnie snuły się eleganckie 
uczennice w  białych fartuszkach i  filuternych czapeczkach”, urządzone zostały 
z wielkim przepychem demonstrującym, iż „inicyatorowie zakładu rozporządzali 
stosami złota i sypali niem szczodrze”. Kuchnia w głównym budynku, jak pisała 

10 W. Brönner, Die bürgerlische Villa in Deutschland 1830–1890, Düsseldorf 1987, s. 73.
11 APP, FS, sygn. 1796.
12 Szkoła założona w 1881 r. przez Emmę Köbke miała początkowo swoją siedzibę przy placu św. Piotra 3 (ob. 
Wiosny Ludów). Por. J. Skutecki, Zapomniana szkoła, „Kronika Miasta Poznania” (dalej: KMP), 4/2001, s. 153.
13 Po likwidacji umocnień nazwa Caponniere (od ok. 1896 r.) dotyczyła skrzyżowania Buddestrasse i Thier-
gartenstrasse z późniejszym Schlossbrücke (ob. most Uniwersytecki).
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na początku XX wieku dziennikarka „Dobrej Gospodyni”, to: „istna sala balowa, 
w której każdy szczegół wabi oko… pałac monarszy szczyciłby się, gdyby podobną 
posiadał. Podłoga z terrakoty, w bogaty deseń mozajkowy, lśni jak gdyby do tańca. 
Ściany do połowy wysokości wyłożone białemi kafelkami o  błękitnym brzegu, 
błyszczą ochędóstwem, umywalnie, zlewy, koryta, płyty stołowe, wszystko z bia-
łego marmuru, meble zaś, stoły i stołki, półki i taborety na jasno błękitną barwę 
polakierowane. Oświetlenie elektryczne, ogrzanie pieców gazowe, i w tej osobliwej 
kuchni ani jeden węgielek nie zakurzy, ani jedno łuczywo nie zakopci, z każdej zaś 
ściany biją strumienie ożywczej wody. […] Izba przyległa, równie wspaniała, jest 
przeznaczona na sporządzanie mięsiwa, dalsza – na zimne leguminy, ostatnia na 
wszelkie pieczywa. Dokoła eleganckie spiżarnie, lodownie, składy – dalej jeszcze, 
bliżej wejścia piękna sala jadalna i  poczekalnia dla gości – wszystko w  jednym 
stylu utrzymane”14. W 1926 roku szkołę rozebrano15, a na jej miejscu i sąsiadują-
cym z nim placu składowym16 powstał modernistyczny budynek Pocztowej Kasy 
Oszczędności (nr 22).

Po 1895 roku stał już z pewnością dom nr 13 (rozebrany w 1968 roku) nale-
żący do mistrza budowlanego Maksa Schencka, autora m.in. najstarszego zespołu 
willowego na pograniczu Łazarza i Jeżyc17. Obok kamienicy Schencka na naroż-
niku Grosse Berlinerstrasse (Roosevelta nr 12/Dąbrowskiego nr 2) wybudowano 
obszerny dom sekretarza krajowego Maksa Grunwalda. Obydwa wymienione 
budynki postawiono z  muru pruskiego, otynkowanego od frontu i  pokrytego 
sztukateriami, w stylu przywodzącym na myśl architekturę modnych kurortów. 
Ścięty na narożniku dom nr 12 wyróżniała malownicza bryła z wysokimi spa-
dzistymi dachami, których połacie przerywały facjatki z  osobnymi daszkami 
i ozdobnymi sterczynami. Kamienica nr 13 zwracała natomiast uwagę swą sze-
roką symetryczną fasadą z wypiętrzoną na osi konstrukcją dachową przykrytą 
stromym daszkiem. Fasadę ożywiały balkony z niezwykle dekoracyjnymi drew-
nianymi podporami łączącymi snycersko opracowane płyciny z  archiwoltami 
w  górnej części loggii (na wysokości parteru). Również przed 1897 rokiem 
wzdłuż dawnej Glogauerstrasse nr 8, nieopodal ogródka Klandego, stanął nie-
wielki, dwupiętrowy dom sekretarza sądowego Hugona Naumanna. Otynkowany 
i urozmaicony historyzującym detalem budynek wyróżniał się harmonijną bryłą 
i dobrymi proporcjami architektonicznymi. Wnętrze kamienicy mieściło po dwa 
czteropokojowe mieszkania na każdej kondygnacji, a w sieni, wyłożonej dekora-
cyjnymi kaflami, znajdowała się nisza z figurą świętego bądź Madonny18.

W  końcowych latach fin de siècle’u  (1895–1897) na zakupionej wcześniej 
przez kolej podłużnej parceli powstały dla spółdzielni urzędników kolei trzy 
budynki mieszkalne (nr 1, 2, 3). Budownictwo spółdzielcze było jednym 
z  filarów pruskiej polityki germanizacyjnej na wschodzie i  stanowiło zachętę 
do osiedlenia się tutaj niemieckich urzędników, dla których służba w Poznaniu, 

14 „Dobra Gospodyni” 1902, nr 50.
15 Z. Zakrzewski, Przechadzki po Poznaniu lat międzywojennych, Warszawa–Poznań 1974, s. 307.
16 Plac użytkowała na pocz. XX w. firma Hugona Kindlera.
17 J. Skuratowicz, Architektura Poznania 1890–1918, Poznań 1991, s. 189.
18 M. Podgórna, Secesyjne domy przy ul. Roosevelta, Poznań 2009, s. 60.
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m.in. właśnie ze względu na brak mieszkań o  odpowiednim standardzie, 
równała się zesłaniu na „najdziksze tereny”. Domy Spółdzielni Budowlanej 
Urzędników Kolei (Wouhnungs-Bau-Vereinigung der Mittleren-Eisenbahn-
Beamten zu Posen eGmbH), o dość niepozornej bryle i oszczędnej dekoracji, 
oferowały jednak duże mieszkania o  nieporównywalnie lepszym standardzie 
niż np. te w ciasnych oficynach kamienic. Na początku XX wieku domy zostały 
przejęte przez nową, prężnie działającą Spółdzielnię Mieszkaniową Urzędników 
Niemieckich (Deutscher Beamten Wohnung Bau Verein – DBWBV), której 
działalność, wespół z projektami jednej z najciekawszych pracowni architekto-
nicznych Böhmer und Preul Architekten, odcisnęła niezwykłe piętno na obliczu 
północnego fragmentu ulicy.

Architektura secesyjna
Współpracujący ze sobą od 1896 roku niemieccy architekci Herman Böhmer 

i Paul Preul zakupili dwie parcele przy Buddestrasse, by wznieść na jednej z nich 
wystawną podwójną kamienicę pod nr. 9/10 mieszczącą pracownię i eleganckie 
mieszkania. Ukończona w  1904  roku kamienica była zwiastunem nowego typu 
domu miejskiego (wolnostojącego, bez oficyn) o  niezwykle malowniczej bryle 
i secesyjnym detalu. Dom własny architektów wzniesiono na planie zbliżonym do 
kwadratu z wewnętrznym podwórzem studnią. Jego wieloosiowa fasada została 
skomponowana asymetrycznie z dwoma wejściami segmentowymi w partii cen-
tralnej. Zróżnicowano powierzchnię elewacji: od cokołu licowanego kamienną 
i ceglaną okładziną, poprzez wyżej zaznaczone w tynku boniowanie, aż do wyeks-
ponowanej w partii poddasza konstrukcji drewnianej. Sylwetę kamienicy ożywiają 
zakończone ozdobnymi hełmami półkoliste ryzality, liczne loggie, balkony i wyso-
kie dwupoziomowe, wielopołaciowe dachy z lukarnami. Secesyjny detal w postaci 
kobiecej głowy i stylizowanych motywów roślinnych pojawia się w zwieńczeniu 
portalu i na podokiennych płycinach.

Spółka architektoniczna B&P Architekten otrzymała również zlecenie od 
Spółdzielni Mieszkaniowej Urzędników Niemieckich na zabudowę dalszego 
odcinka Buddestrasse. Na wykupionej od firmy Hartwig Kantorowicz prosto-
kątnej parceli wzniesiono w latach 1904–1905 zespół mieszkalny składający się 
z  pięciu wolnostojących budynków nr 4, 5, 6/7, wpisanych między istniejącą 
już zabudowę (nr 1, 2, 3, 8). Za „kurtyną” tychże kamienic, w niewielkiej odle-
głości od domów nr 4 i 5, zbudowano odpowiadający im wysokością budynek 
(Zacisze 3/3a, 4/4a i Krasińskiego 4), równolegle ustawiony do kamienic przy 
Buddestrasse. Było to rozwiązanie bardzo nowoczesne, stwarzające wrażenie 
małej wewnętrznej uliczki. Domy DBWBV, przeznaczone dla dobrze sytu-
owanej inteligencji, za niewygórowaną cenę oferowały luksusowe mieszkania 
o  różnej wielkości, wyposażone m.in. w  centralne ogrzewanie, bieżącą wodę 
i  łazienki z  osobnymi toaletami. Architektura budynków spółdzielczych jest 
najwyższej klasy przykładem stylu secesyjnego propagującego miękko falu-
jące linie i  zdobnictwo nawiązujące do form występujących w  świecie przy-
rody. Kamienicę nr 4 można uznać za wizytówkę poznańskiej architektury art 
nouveau. Wszystkie jej elewacje zostały pokryte tynkiem o zróżnicowanej fak-
turze i ozdobione dekoracją sztukatorską. Dominującym motywem fasady jest 
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półplastyczna postać nagiej kobiety stojącej na korzeniu winnej latorośli, któ-
rej pędy tworzą obramienie dla całej sylwety. Postać podtrzymuje trójboczny 
balkon poddasza o  balustradzie składającej się z  płycin ozdobionych liśćmi 
winorośli. Pędy dzikiego wina oplatają również nasadę balkonu w  południo-
wo-wschodnim narożniku, a  jego balustradę dekorują płaskorzeźbione owoce 
jabłoni. W dekoracji fasady wyczuwalne jest echo secesyjnej fascynacji kobietą, 
przyrodą oraz procesami wzrostu i płodności symbolizowanymi przez kwitnące 
i owocujące drzewa.

Spółka Böhmer i Preul zaprojektowała również niezwykle efektowną kamie-
nicę na narożniku ul. Dąbrowskiego i Roosevelta nr 11. Stanowiła ona doskonałe 
dopełnienie secesyjnej zabudowy północnego odcinka ulicy z jednej strony, z dru-
giej zaś podkreślała znaczenie nowego połączenia komunikacyjnego poprzez most 
Teatralny, łączącego Jeżyce ze śródmieściem. Kamienicę zbudowano w  latach 
1908–1910 na planie litery L. Jej urozmaicona bryła stanowiła wyrazistą domi-
nantę przestrzenną w panoramie wschodniej krawędzi dzielnicy. Szczyt narożnej 
ściany miał formę łuku koszowego, flankowanego przez trójkondygnacyjne wyku-
sze zakończone hełmami. Dominujący akcent architektoniczny tworzyło oktago-
nalne wyniesienie nad partią narożną zwieńczone przeszkloną latarnią i nakryte 
kopułą. Trzykondygnacyjną bryłę kamienicy nakrywał wysoki spadzisty dach, 
a elewację urozmaicały liczne wykusze i ryzality19.

Architektura domów własnych architektów Böhmera i Preula, a także kamie-
nic DBWBV nie miała dotychczas precedensu na Jeżycach. Ich wyjątkowy charak-
ter dotyczył nie tylko rozplanowania spółdzielczych budynków i pozbawionych 
oficyn kamienic, ale również zastosowania decorum czerpiącego z najnowszych 
prądów artystycznych i  niezwykle malowniczego ukształtowania brył poszcze-
gólnych budowli. Dało to finalny efekt w postaci wielowymiarowej, żywej, wręcz 
feerycznej kompozycji architektonicznej. Kwartał pomiędzy ulicami Słowackiego 
i  Zwierzyniecką nie doczekał się równie efektownej oprawy architektonicznej 
jak kwartały ujęte ulicami Zacisze i Dąbrowskiego. Pracownia B&P zaprojekto-
wała tutaj jednak willę dla dyrektora banku dr. Wilhelma Wolffa, zamykającą od 
północy narożnik kwartału przy ul. Słowackiego (nr 14/róg Słowackiego nr 2)20. 
Ukończony przed 1908 rokiem budynek odznaczał się wyniosłą i masywną bryłą 
z  barokizującym szczytem i  półkolistym ryzalitem zwieńczonym kopulastym 
dachem21.

Przed I wojną światową w pejzażu ulicy istniały tylko dwa domy poprzedzie-
lane pustymi parcelami wykorzystywanymi jako place składowe przez rozma-
ite firmy. U  wylotu ul. Zwierzynieckiej, na parceli, gdzie wcześniej znajdowała 
się willa Augusta Neukranza, przed 1908 rokiem powstała narożna kamienica  
nr 19–20. Wzniesiona dla rentiera Hugona Rakowskiego, mieściła na parterze 
kawiarnię Café Bristol oraz bank. Sposób dekorowania kamienicy odznaczał 
się większą powściągliwością i  schematycznością w  porównaniu do sąsiednich 

19 Po 1919 r. kamienica przeszła na własność Polskiego Banku Handlowego, natomiast w 1933 r. należała do 
Władysława Szymańskiego. Por. księgi adresowe miasta Poznania za lata 1919–1933.
20 J. Skuratowicz, Architektura Poznania w latach 1890–1918, Poznań 1991, s. 340.
21 W dwudziestoleciu międzywojennym budynek przeszedł na własność Niemieckiej Kasy Oszczędności.
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budynków22. W latach 1911–1912 na działce nr 16 wyrosła ostatnia budowla przy 
Buddestrasse – dwupiętrowa willa o  klasycyzującej formie architektonicznej. 
Zaprojektował ją Martin Sonnabend23 dla swojego majętnego krewnego Roberta 
Jaretzkiego, właściciela domu towarowego przy Starym Rynku.

Architektura modernistyczna
W 1927 roku zainicjowano przygotowania do PeWuKi, która na zawsze zmie-

niła dyspozycję przestrzenną i konfigurację architektoniczną obszaru wzdłuż połu-
dniowego segmentu ul. Roosevelta. Teren od zbiegu ulic Roosevelta i Bukowskiej 
aż do Wieży Górnośląskiej pełnił w  tej strukturze bardzo prestiżową funkcję. 
Główny architekt PeWuKi Roger Sławski przewidywał bowiem wykreowanie 
na nim dwóch wnętrz urbanistycznych rozlokowanych po obu stronach Wieży 
Górnośląskiej. Jedno z nich wyznaczał prostokątny dziedziniec okolony kolum-
nadą budowli wzniesionych częściowo wzdłuż ulic Roosevelta i Bukowskiej, któ-
rych fasady miały de facto odsunąć Oberschlesischer Turm na dalszy plan. W latach 
1928–1929 wzniesiono według projektów Sławskiego dwa pawilony, które zde-
terminowały zasięg placu św. Marka i  rozwiązały zabudowę ulic. Były to Hala 
Reprezentacyjna (ul. Roosevelta nr 23; ob. pawilon 8 MTP) oraz Hala Centralna/
Hala Przemysłu Papierniczego (ul. Roosevelta nr 24–25). Obie budowle utrzy-
mane zostały w stylu tzw. polskiego empiru reprezentującego w dwudziestoleciu 
międzywojennym nurt neoklasycystyczny w architekturze.

Wpasowana pomiędzy dwa podłużne budynki hal (Halę Centralną i Halę 
Włókiennictwa) Hala Reprezentacyjna wyróżniała się trójosiowym porta-
lem wejściowym zaakcentowanym doryckimi kolumnami (od ul. Bukowskiej) 
i  elewacją rozczłonkowaną prostokątnymi taflami okien poprzedzielanymi 
pilastrami. Jej znaczenie podkreślała 36-metrowa wieża zwieńczona iglicą 
z  wyobrażeniem orła i  rzymską cyfrą X, która miała być symbolem PeWuKi 
stanowiącym zarazem nowy wysokościowy kontrapunkt24 dla monumental-
nej budowli H. Poelziga. U podstawy świetlnej wieży, której przeszklone seg-
menty emanowały wieczorem kolorową poświatą, widoczny był fresk z alegorią 
rozdzielonych zaborami dzielnic Polski. W  głębi portyku ukazano natomiast 
malowidło z postaciami symbolizującymi: rolnictwo, handel i przemysł, których 
autorem był poznański artysta Jan Piasecki25. Dalszą zabudowę pierzei wzdłuż 
ówczesnej ulicy Marszałka Focha tworzyła monumentalna bryła Pawilonu 
Centralnego odznaczająca się symetryczną kompozycją i  klasycystycznym 
detalem. Jej monotonne nieco elewacje uliczne artykułowały prostokątne okna 
porozdzielane pilastrami.

Na rok przed otwarciem PeWuKi, na działce usytuowanej u  zbiegu ulic 
Jasnej nr 22 i  Bukowskiej nr 1–3, zaplanowano budowę nowego gmachu 

22 Ok. 1913 r. nowy właściciel zmienił nazwę kawiarni na Kaffehaus Pohle. W dwudziestoleciu między-
wojennym przywrócono nazwę Bristol. Restauratorem był wówczas Jakub Dymek, a  budynek stanowił 
własność spółki Bristol mającej swą siedzibę na Wałach Leszczyńskiego.
23 J. Skuratowicz, dz. cyt., s. 354.
24 Por. S.P. Kubiak, Modernizm zapoznany. Architektura Poznania 1919–1939, Warszawa 2014, s. 149–154.
25 L. Ławicki, Architektura Powszechnej Wystawy Krajowej, KMP, 4/1976, s. 43.
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mieszkalno-biurowego dla pracowników Pocztowej Kasy Oszczędności, a także dla 
targowych gości, którzy mieli być w nim zakwaterowani na czas trwania wystawy. 
Pierwszy projekt autorstwa warszawskiego architekta Juliusza Zalewskiego 
powstał już w 1928 roku, jednak ze względu na zbyt małą liczbę mieszkań został 
odrzucony. Ten sam architekt zaledwie rok później zaprojektował dwuskrzydłowy 
budynek z 17 komfortowymi mieszkaniami, lokalami usługowymi i salą kinową, 
który skierowano ostatecznie do realizacji. Obiekt powstał w 1929 roku w rekor-
dowym tempie sześciu miesięcy. Wzniesienie go w tak krótkim czasie i podczas 
mroźnej zimy było niewątpliwym sporym sukcesem firmy budowlanej inżyniera 
Maksymiliana Garsteckiego. Architekturę nowego czteropiętrowego budynku 
można było określić jako wczesnomodernistyczną z  domieszką tradycyjnego, 
aczkolwiek zredukowanego do minimum detalu. Na parterze mieściło się sześć 
pomieszczeń sklepowych (m.in. salon meblowy firmy Sroczyński), kino i  trzy 
mieszkania. Na wyższych kondygnacjach zaplanowano kolejne mieszkania wypo-
sażone we wszelkie wygody. Sala kinowa została zaprojektowana z dużym rozma-
chem – mogła bowiem pomieścić 1100 widzów26, autorem projektu wnętrz był zaś 
m.in. Jan Marcin Szancer.

IV. Zniszczenia wojenne 1939–1945
Zabudowa ulicy znacznie ucierpiała w czasie II wojny światowej. W wyniku 

niemieckiego bombardowania w  1939  roku kompletnie zniszczony został  
XIX-wieczny budynek żeńskiej szkoły handlowo-przemysłowej (nr 21)27. Alianckie 
naloty na Poznań na Wielkanoc 1944 roku zrujnowały z kolei (w 25–100 proc.) 
hale targowe, w których niemieccy okupanci ulokowali część zakładów produk-
cyjnych Focke-Wulfa. Wieża Górnośląska uległa wówczas zniszczeniu w 50 proc28. 
Równie wielkie spustoszenie w zabudowie ulicy przyniosły walki o Poznań zimą 
1945 roku. Według inwentaryzacji zniszczeń wojennych śródmieścia przeprowa-
dzonej w 1945 roku29 budynki nr 20, 16, 14 i 12 zostały zniszczone (w 75–100 proc.) 
i  musiały zostać rozebrane30. W  mniejszym stopniu (25–50  proc.) zniszcze-
nia wojenne dotknęły najbardziej reprezentacyjną kamienicę na narożniku ulic 
Dąbrowskiego (nr 1) i Roosevelta (nr 11), która w  bardzo uproszczonej formie 
została odbudowana w 1947  roku. Znacznej dewastacji (5–25  proc.) uległ też 
budynek dawnego kina Stylowego, które 5 października 1945  roku wznowiło 
swoją działalność jako kino Bałtyk31.

26 Otwarcie kina o nazwie Stylowe miało miejsce 8 VII 1929 r. Jego właścicielem był początkowo Stanisław 
Mańczak, a dyrektorem artystycznym Czesław Dębiński. W sali kina działał również teatr rewiowy, który 
w 1930 r. rozpoczął sezon przedstawieniem Serce Poznania. Od 1933 r. mieściło się tam kino Oświatowe 
działające pod patronatem Towarzystwa Czytelni Ludowych.
27 W. Maisel, Ewolucja planów urbanistycznych miasta Poznania w latach 1945–1957, KMP, 3/1958, s. 11.
28 Hala Centralna zniszczona została w 25 proc. Była to najlepiej zachowana hala PeWuKi, w której w 1946 r. 
odbyły się pierwsze powojenne targi. Por. T. Woźniak, Rozbudowa Międzynarodowych Targów Poznańskich, 
KMP, 1–2/1960, s. 105–106.
29 APP, Biuro Planowania Przestrzennego, sygn. 1/13.
30 Do lat 60. XX wieku pozostawiono przyziemia budynków nr 12 i 20 – działały w nich lokale gastrono-
miczne.
31 W grudniu 2003 r. budynek kina Bałtyk został rozebrany.
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V. Czasy PRL
W  1945  roku na odcinku od skrzyżowania z  ul. Poznańską do mostu 

Dworcowego nastąpiła kolejna zmiana nazwy ulicy. Z powodu bardzo poważnych 
zniszczeń oraz widocznych od strony śródmieścia luk w panoramie powstał wów-
czas problem zagospodarowania przestrzennego całego szerokiego pasma wzdłuż 
ulicy Roosevelta, który stał się wyzwaniem dla kolejnych pokoleń architektów 
i  planistów. Rozwiązania szukano zarówno na drodze konkursów urbanistycz-
nych i architektonicznych, jak i w obrębie ustaleń planistycznych. 

Prace nad nowymi planami odbudowy zniszczonego śródmieścia rozpoczęto 
zaledwie kilka miesięcy po zakończeniu niemieckiej okupacji Poznania. Było 
to o  tyle trudnie, że przedwojenna dokumentacja w  większości spłonęła. Wielką 
pomocą było więc odtworzenie konspiracyjnych planów rozwoju miasta przez 
poznańskich inżynierów Piotra Zarembę i Stanisława Kirkina. Główna myśl, jaka 
im wówczas przyświecała, sprowadzała się nie tylko do uporządkowania i poprawy 
estetyki ocalałych części miasta, ale również do stworzenia jak najlepszych warun-
ków dla jego „bytu i pomyślnego rozwoju”. Sięgając do śmiałych przedwojennych 
rozwiązań zaprezentowanych w czasie konkursu „Wielki Poznań” z 1931 roku, a mia-
nowicie do budowy wzdłuż ul. Roosevelta (w wykopie linii kolejowej) szybkiego 
tramwaju łączącego Luboń z odległymi Winiarami „przekraczającego wiaduktem 
ul. Poznańską i przechodzącego pod nasypem kolejowym na wschód od Sołacza”32, 
autorzy przewidywali rozwój sieci elektrycznej kolei podmiejskiej w oparciu o już 
istniejącą sieć tramwajową z ulokowaniem niektórych linii pod ziemią. 

Pomysł przeniesienia dworca kolejowego w nowe miejsce również nawiązy-
wał do przedwojennych rozwiązań konkursowych. Tym razem Poznań Główny 
proponowano ulokować bliżej centrum, pomiędzy mostem Dworcowym 
a Kaponierą, tak jak w planie Banglerta, przy czym tory znajdujące się w wyko-
pie zostałyby przykryte, leżący zaś na poziomie ulic Jasnej i  Marszałka Focha 
obszerny plac wokół dworca pełniłby funkcję zieleńca. W  świetle tych planów 
okolice nowego, monumentalnego dworca, wraz z hotelem w miejscu rozebra-
nej Wieży Górnośląskiej i centrum handlowym zaaranżowanym na terenie daw-
nej PeWuKi, miałyby pełnić funkcje dzielnicy reprezentacyjnej. Po wyjeździe 
P. Zaremby do Szczecina nowy zespół projektowy (Tadeusz Płończak, Stanisław 
Pogórski, Leonard Tomaszewski) opracował studia dotyczące rozplanowa-
nia centrum oraz projektowanego układu komunikacyjnego, które w  pewnym 
stopniu stanowiły kontynuację planu Zaremby i  Kirkina. Prócz idei segregacji 
ruchu i poprowadzenia „arterii średnicowej ulicznej i  tramwajowej” wzdłuż ul. 
Roosevelta oraz przeniesienia dworca w okolice ul. Składowej, w materiałach stu-
dialnych postulowano wytworzenie pomiędzy starymi dzielnicami a zachodnimi 
częściami miasta dzielnicy „city” z poszerzoną ulicą Święty Marcin33. Sąsiadująca 
z  planowaną dzielnicą administracyjną wschodnia część Jeżyc, „wobec przesu-
wania się środka ciężkości miasta ku zachodowi”, miała się stać przedłużeniem 
i  zachodnią enklawą „city” „rozwijającą się na odcinku od ul.  Dąbrowskiego 
do Bukowskiej – wzdłuż specjalnie w  tym celu zaprojektowanej ulicy Targów 

32 P. Zaremba, Pierwszy powojenny plan rozwoju Poznania, KMP, 1/1985, s. 13.
33 Biblioteka Raczyńskich, zbiory specjalne, sygn. 2602/I, inw. 2580.
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Poznańskich otwierającej perspektywę na główny gmach Targów – projekto-
waną na miejscu Wieży Górnośląskiej Rotundę”34. Jednocześnie przewidywano 
wypełnienie zachodniej strony ul. Roosevelta nową zabudową o wysokości pięciu 
kondygnacji i ożywienie jej akcentami wysokościowymi, czyli według przedwo-
jennego nazewnictwa tzw. niebotykami lub chmurodrapami, również po to, by 
„zagłuszyć” przypominające o  pruskich czasach dominanty przestrzenne, takie 
jak wieża Zamku Cesarskiego czy kościół przy ul. Fredry.

W  1947  roku prace Miejskiej Pracowni Architektonicznej nad tym obsza-
rem przerwano. Uznano, że ranga miejsca kształtującego obraz nowoczesnego 
Poznania, który po zakończeniu II wojny światowej pretendował do miana sto-
licy nowych Ziem Zachodnich, wymaga rozwiązań urbanistycznych „najwyższej 
próby”. Z tej przyczyny Urząd Miasta ogłosił otwarty konkurs urbanistyczny doty-
czący terenów MTP wraz z  Dworcem Głównym i  otoczeniem oraz budynków 
„Społem”35 zaplanowanych wzdłuż ulicy Roosevelta. Całość konkursu dotyczyła 
olbrzymiego terytorium położonego pomiędzy ulicami Śniadeckich, Dąbrowskiego 
i  Zwierzyniecką, dającego jednak możliwość stworzenia „monumentalnego, lecz 
jednolitego w  koncepcji zespołu architektonicznego”. Jednym z  wymogów kon-
kursu było uwzględnienie w projektach rozbudowy gmachu PKO i dobudowanie 
doń gmachu „Czytelnika”. Sąd konkursowy, w którym zasiedli najwybitniejsi pol-
scy architekci i urbaniści (m.in. prof. Stanisław Filipkowski, prof. Romuald Gutt, 
prof. Bohdan Pniewski oraz Roger Sławski), orzekł jednogłośnie, iż wygrała praca 
nr 2 wykonana przez Z. Majewskiego. Niestety nie zachowały się żadne materiały 
graficzne dotyczące tego konkursu. Z  opisów wynika jedynie, że zwycięski pro-
jekt przewidywał w dalekiej przyszłości całkowite „skasowanie” ul. Roosevelta od 
mostu Dworcowego do mostu Teatralnego, co jury uznało za „pomysł interesu-
jący i dodatni z punktu widzenia podniesienia przelotowości ruchu na mostach 
bez skrzyżowań u wylotów”. Wiadomo natomiast, jak wyglądał szkicowy projekt 
budynku „Czytelnika”, który miał stanąć przy ul. Roosevelta nr 21. Został on wyło-
niony w 1947 roku w wyniku konkursu zamkniętego (nr 153), do którego zapro-
szono jedynie czterech architektów36. Konkurs wygrała praca Jana Bieńkowskiego 
i Pawła Bujnickiego, która została doceniona za dobre usytuowanie, nawiązanie do 
budynku sąsiedniego, choć z zaakcentowaniem różnicy funkcji, wreszcie za archi-
tekturę o  dobrych proporcjach i  jasnym planie. Skrytykowano tylko „zbyt pała-
cowe” klatki schodowe wnoszące pewien niepożądany „eklektyzm”.

W  latach 50. XX  wieku powstały dwa kolejne projekty rozbudowy tere-
nów MTP obejmujące swym zasięgiem ul. Roosevelta. Ich najważniejszym 
elementem był hotel Orbis w  pobliżu Targów, którego lokalizację zaplano-
wano pomiędzy ulicami Zwierzyniecką i  Słowackiego, nieopodal pustej par-
celi na rogu Słowackiego (Roosevelta nr 15/Słowackiego 1, 3, 5, 7), zarezerwo-
wanej od około 1954  roku pod budowę biurowca dla Oddziału Centralnego 
Biura Studiów i  Projektów Kolejowych oraz Centralnego Biura Dokumentacji 

34 Projekt wykonał arch. Leonard Tomaszewski wspólnie z konstruktorem prof. Wenczesławem Poniżem.
35 Program ustalony przez zarząd „Społem” obejmował 4 zasadnicze obiekty: halę wystawową, gmach delegatury 
Zarządu z salą na 400 osób, Dom Towarowy oraz hotel spółdzielczy. Archiwum SARP, konkurs nr 152 (materiały).
36 „Architektura” 1948, nr 6/7, s. 22.
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Technicznej Taboru Kolejowego37. Pierwszy projekt powstał w  poznańskim 
Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego, a  jego autorami byli Bogdan 
Domański, Józef Jędrzejczak i Edwin Szykowny. Przewidywał on m.in. obszerny 
trapezoidalny plac pomiędzy ulicami Bukowską i  Zwierzyniecką, którego 
zachodnią pierzeję tworzył nowo projektowany gmach hotelu Orbis. Na osi 
ul.  Bukowskiej planowano natomiast budowę mostu łączącego Jeżyce ze śród-
mieściem, zabudowę skarpy i torów kolejowych oraz przeprowadzenie pod nimi 
trasy szybkiego ruchu. Przewidywano poszerzenie ul. Roosevelta na odcinku 
od mostu Teatralnego do Dworcowego i  budowę dwóch rond (na skrzyżowa-
niu z Dąbrowskiegoi Zwierzyniecką). W kwartale pomiędzy ulicami Słowackiego 
i Dąbrowskiego zakładano budowę niewielkiego osiedla [?] złożonego z  trzech 
wysokościowców w układzie grzebieniowym, zespolonych bocznymi elewacjami 
i masywnym blokiem spinającym wewnętrzną zabudowę kwartału.

Plan inżynierów z Miastoprojektu zakładał również połączenie ul. Bukowskiej 
z centrum mostem nad torami, lokalizację głównego wejścia na Targi od północy 
i przebieg trasy szybkiego ruchu w wykopie wzdłuż torów kolejowych. Budynek 
kina Bałtyk miał jednak pozostać, podczas gdy gmach drukarni św. Wojciecha 
przeznaczono do rozbiórki – pierzeję wzdłuż ul. Roosevelta planowano zamknąć 
nowym budynkiem przylegającym do ślepej elewacji dawnego budynku PKO. 
Z rozmachem zaprojektowano zabudowę północno-zachodniej partii kwartałów 
pomiędzy ulicami Dąbrowskiego i Zwierzyniecką. Obszar na południe od nowa-
torskiego projektu hotelu Orbis planowano scalić, obsadzić zielenią i poprowadzić 
wśród niej alejkę wiodącą do ul. Zwierzynieckiej i dalej wzdłuż zabudowy trapezo-
idalnego placu w miejscu Concordii do głównego wejścia MTP. Na splantowanym 
terenie Roosevelta przewidziano budowę trzech wysokościowców [?] ustawionych 
ukośnie do linii zabudowy i otoczonych drzewami.

W  okresie PRL-u  jedynym elementem, jaki został zrealizowany w  oparciu 
o opisane koncepcje urbanistyczne, był hotel Merkury (nr 19–20). Pierwszy tak 
nowoczesny i luksusowy hotel w powojennym Poznaniu powstał w latach 1961–
1965, choć jego projekt był gotowy już w roku 1957. Jego autorzy (Jan Cieśliński, 
Jan Węcławski i  Henryk Grochulski) wielokrotnie zmieniali i  dopracowywali 
elementy projektu (poczynając od artykulacji okien, na kształcie daszku nad 
wejściem kończąc)38, by znaleźć optymalne rozwiązanie spełniające wymagania 
inwestora. Dziewięciokondygnacyjną bryłę budynku na oryginalnym gwiaździ-
stym rzucie usytuowano w  głębi narożnej parceli i  poprzedzono placem mają-
cym spełniać głównie funkcje komunikacyjne39 oraz wypoczynkowe40. Elewację 

37 Archiwum Urzędu Miasta Poznania (dalej: UMP), Wydział Architektury i Urbanistyki (dalej: WAiU), 
sygn. 2286/13026.
38 W APP w zespole Miastoprojektu zachowała się dokumentacja ilustrująca ów proces. Zob. sygn. 208, 
223, 224, 250, 256, 257, 258, 259, 260, 261.
39 Na przełomie XX i XXI w. budynek został zmodernizowany (projekt arch. A. Kurzawski, W. Kolesiń-
ski, M. Gramowski, P. Woźny). Zmieniono wówczas charakterystyczną szachownicową artykulację okien 
(obecnie wszystkie są w jednej osi) i kolorystykę elewacji.
40 W projektach przewidywano utworzenie zbiorników wodnych otoczonych starannie zakomponowaną 
zielenią (z zachowaniem starodrzewu).



 Dorota Leśniewska 

14

frontową, załamującą się pod niewielkim kątem w kierunku ronda, oblicowano 
kolorowymi płytkami ceramicznymi i przepruto oknami w rozkładzie szachowni-
cowym. Przygotowany jako część całościowej koncepcji urbanistycznej budynek 
dawnego hotelu Orbis odznaczał się nie tylko otoczeniem, ciekawie zakompono-
waną bryłą, znakomicie rozplanowanymi i funkcjonalnymi wnętrzami, ale także 
wielką dbałością o elementy wystroju. Ta ostatnia kwestia dotyczyła m.in. indy-
widualnie zaprojektowanych mebli (Jan Węcławski, Władysław Wołkowski), 
artystycznych dekoracji ścian (np. ceramiczny relief we wnętrzu wykonany 
w  1963 r. przez Andrzeja Matuszewskiego) i  elewacji oraz neonowego oświe-
tlenia (Zbigniew Kaja)41, co czyniło z  obiektu swoisty przykład modernistycz-
nego  Gesamtkunstwerku. Kolejne plany uporządkowania pejzażu urbanistycz-
nego ul. Roosevelta z lat 60. i 70. XX wieku, powstałe w ramach miejskich planów 
zagospodarowania przestrzennego i tworzone pod wpływem ideologii moderni-
zacji opartej na założeniach funkcjonalizmu i negatywnej ocenie zabudowy histo-
rycznej42, nie doczekały się urzeczywistnienia.

***
Śledząc historię powstania ulicy i  rozwoju jej zabudowy, uważny czytelnik 

łatwo dostrzeże wszystkie zmiany, jakie nastąpiły w ostatnich latach w jej krajo-
brazie43. Jedną z najbardziej znaczących jest budowa na kulminacji jeżyckiej terasy 
nowego biurowca Bałtyk, stanowiącego część konceptu o nazwie „Roosevelta 22”. 
Projekt owego obiektu powstał w holenderskiej pracowni MVRDV we współpracy 
z polskimi architektami z pracowni NO Natkonic Olechnicki Architekci. Mierzący 
70 m wieżowiec, którego koszt budowy oszacowano na ponad 146 mln zł, ma być 
gotowy pod koniec lutego 2017 roku. Ciekawe, czy nowy wysokościowiec spodo-
bałby się szacownemu jury konkursowemu z roku 1947?

41 Zachowały się projekty błękitnych neonów z symbolem głowy Merkurego autorstwa Z. Skupniewicza 
i W. Milewskiego z 1963 r., UMP, WAiU, sygn. 2286/13029.
42 Rozbiórka budynku nr 13 w 1968 r. oraz najlepiej zachowanej po II wojnie światowej Hali Centralnej 
(nr 24–25) w 1979 r. są tego najlepszym przykładem.
43 W 2002 r. przy ul. Roosevelta 18 (na miejscu willi nr 16) powstał dziesięciokondygnacyjny budynek biu-
rowy, pierwotnie o nazwie Globe Trade Centre, wg proj. arch. spółki PENTAGRAM (arch. A. Kurzawski 
i W. Kolesiński).


