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Wstęp

„Ilustrowany Kurier Codzienny”, ukazująca się w latach międzywojennych pierwsza ga-

zeta ogólnopolska, miał własną agencję fotograficzną i znakomitych fotografów. W Na-

rodowym Archiwum Cyfrowym w Warszawie znajduje się prawie 3,2 tys. zdjęć Poznania,  

z których znaczna część ukazała się w ciągu 20 lat na łamach tej gazety. Około 500 z nich to 

zdjęcia dotyczące Powszechnej Wystawy Krajowej, następnych kilkaset pokazuje uroczy-

stości wojskowe (Poznań był siedzibą Dowództwa Okręgu Korpusu VII i kilku ważnych for-

macji), pokaźna liczba dokumentuje uroczystości imieninowe, a od 1935 roku uroczystości 

związane z kolejnymi rocznicami śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, sporo fotografii 

powstało w czasie obchodów Święta Niepodległości, wielkich zjazdów, zlotów, kongresów, 

procesji w oktawie Bożego Ciała i wizyt ważnych osobistości. Bardzo wiele zdjęć uwieczniło 

poznańskie parki, nową zabudowę, ulice i place w codziennych lub zupełnie wyjątkowych 

dekoracjach. PeWuKa, wojsko, defilady, Marszałek, wiece, rocznice, wizyty. Okazałe budyn-

ki, szerokie arterie. Mnóstwo zieleni. Rozmach, ruch, rozwój, wizja, organizacja, perfekcja, 

porządek. Taki Poznań prawie codziennie poznawały setki tysięcy ludzi w Polsce i poza 

granicami kraju. I taki był.

W 1919 roku w Poznaniu dokonała się błyskawiczna repolonizacja – przywrócono polskie 

nazwy ulic i placów, rozebrano niemieckie pomniki, usunięto pruskie symbole z budynków, 

niemieckie napisy na urzędach i tablicach informacyjnych zmieniono na polskie. Niekiedy 

brzmiało to śmiesznie, gdy informację o wyjściu z budynku na jego tyłach przełożono na wy-

chodek tyłkiem, ale w atmosferze powszechnego entuzjazmu nikt na to nie zwracał uwagi.

Prawie pięć lat sprzątano, regulowano, poprawiano. Poznaniacy byli zbyt rozsądni  

i oszczędni, by burzyć, w zastaną rzeczywistość miasta wprowadzali nowe treści. Najważ-

niejszym, centralnym placem miasta pozostał zaprojektowany przez Niemców pl. Wolności. 

Zbigniew Zakrzewski w swoich wspomnieniach nazywał go plajtą, miejscem wypoczynku 

i niedzielnych spacerów poznaniaków. Ale był to także, a może przede wszystkim plac, na 

którym odbywały się wszelkie oficjalne uroczystości państwowe i wojskowe oraz wielkie, 

masowe wiece. Funkcję głównej ulicy pełnił Święty Marcin, tak traktowany również w cza-

sie zaborów. Od Gwarnej imponujący i reprezentacyjny, był znakomitą trasą licznych defi-

lad i pochodów. Nigdzie nie było tak szeroko i tak przestrzennie, a po wystawieniu pomnika 

Najświętszego Serca Jezusowego – tak patriotycznie.

Na początku lat 20. Poznań, tak jak cały kraj, silnie odczuł skutki wielkiej inflacji. W czasie prze-

wrotu majowego nie byliśmy zwolennikami Marszałka, nie lubiliśmy go. Pamiętano, jak nazwał 

Wielkopolskę starą, niemiecką kolonią i nigdy nie wybaczono. W wyborach w 1930 roku nie 

poparliśmy, jak reszta kraju, Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, w Poznaniu wygrała 

endecja. Marszałek się obraził i nigdy już do Poznania nie przyjechał. Uważnie obserwowaliśmy 

scenę polityczną, ale przede wszystkim robiliśmy swoje, jak kiedyś, gdy pojawiły się pierwsze 

hasła pracy organicznej, a Karol Marcinkowski budował Bazar.

W 1925 roku inkorporowano do miasta: Rataje, Starołękę, Główną, Komandorię, Dębiec, 

Winiary i Naramowice, w 1933 roku – Golęcin (w 1900 roku przyłączono Wildę, Jeżyce, Ła-

zarz i Górczyn, w 190� roku – część Sołacza). Poznań w stosunku do obszaru z 1900 roku 

powiększył się dwukrotnie, miał 2�5 tys. mieszkańców. Przeważająca część włączonych  

w 1925 roku terenów znajdowała się na prawym brzegu Warty. Przystąpiono do zago-

spodarowania Zawad i Głównej, planowano przeniesienie tam zakładów przemysłowych.  
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Rataje i Starołękę w pierwszym okresie po inkorporacji wyłączono z tych planów, ponieważ 

koszty uzbrojenia obu dawnych wsi były zbyt wysokie.

W połowie lat 20. XX wieku w Warszawie pojawił się pomysł, aby na wielkiej, powszech-

nej wystawie pokazać wszystko to, co udało się Polakom osiągnąć we wszystkich dzie-

dzinach aktywności od czasu odzyskania niepodległości. Wbrew nieprzyjaznemu 

nastawieniu większości państw ościennych, które uważały, że nie jesteśmy zdolni do rzą-

dzenia własnym krajem, wbrew panującym opiniom, że Polak nic nie potrafi  i potrzebuje 

wsparcia z zewnątrz. Utworzono specjalny komitet, który orzekł, że owszem, taką wysta-

wę można i trzeba zrobić, ale uda się to najwcześniej w roku… 1935. Rozwój Warszawy 

w czasie zaborów był w znacznym stopniu zahamowany, stolica nie miała też odpowied-

nich terenów, na których można by takie przedsięwzięcie urządzić. I nie miała Ratajskiego.

Poznań miał wszystko. Znakomicie położone w centrum miasta i zagospodarowane te-

reny targowe pozostałe po Wystawie Wschodnioniemieckiej w 1911 roku, na których 

w 1921 roku powołano do życia Targ Poznański, prężnie się rozwijający i w krótkim cza-

sie przekształcony w Międzynarodowe Targi Poznańskie. Niezłą infrastrukturę, szczegól-

nie dzięki, niezależnie od intencji, pełnym rozmachu pruskim inwestycjom na początku 

XX wieku. Poznań miał być miastem rezydencjalnym cesarza, miastem fortem, miastem 

reprezentacją, wizytówką potęgi germańskiej z wielką dzielnicą zamkową górującą nad 

polskim miastem. Trzeba przyznać, że plan przestrzennego rozwoju Poznania stworzony 

przed 1918 rokiem przez wybitnego niemieckiego urbanistę Josefa Stübbena, którego 

podstawą było skumulowanie reprezentacyjnej zabudowy przy dawnych ringach i jego 

rozbudowa zgodnie z siecią dróg pofortecznych, był świetny i w latach międzywojennych 

z powodzeniem go kontynuowano. 

I miał wizjonera, może fantastę, człowieka zakochanego w swoim mieście, prezyden-

ta, którego koncepcja miasta nie mieściła się w ówczesnych standardach. Oskarżano go 

o prześciganie doskonałych wzorów pruskiej dyscypliny, o trwonienie pieniędzy, budo-

wanie na wyrost i realizowanie ambicji daleko wykraczających poza zwykłe zarządzanie 

miastem, ale to za jego kadencji Poznań stał się nowoczesny. Ratajski był apodyktyczny 

i uparty, ale konsekwentny i z wizją. I dzięki temu uczynił Poznań wielkim.

Cyrylowi Ratajskiemu pomysł zorganizowania wystawy zapadł głęboko. Zbliżało się dziesię-

ciolecie odzyskania niepodległości, okrągła rocznica, doskonała okazja. W grudniu 1926 roku 

pojechał do dawnego wojewody pomorskiego Stanisława Wachowiaka i poprosił go o objęcie 

kierownictwa Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929 roku. Wachowiak wiedział, że prezydent 

żąda od niego rzeczy niemożliwej. I zgodził się. Razem nakłonili do współpracy najpierw Radę 

Miejską, potem rząd, a następnie połączyli we wspólnym dziele wszystkie dawne zabory, ich 

przemysł, rolnictwo, kulturę i sztukę. Zjednali sobie wszystkich tych, dla których ważne było 

to, co zrobili w wolnej Polsce, i mieli wolę pokazania Europie i światu, co udało im się osiągnąć, 

stworzyć, zbudować – zespoloną gospodarczo i kulturalnie Polskę. Teraz i Ratajski, i Wacho-

wiak wiedzieli, że nie ma odwrotu – albo sukces, albo kompromitacja.

Zaczęło się wielkie odliczanie. Ratajski działał szybko, polecenia wydawał krótkie, wszelkie 

sprawy załatwiał  błyskawicznie, nie znosił bezprzedmiotowych dyskusji. Skupił wokół sie-

bie sztab takich samych zapaleńców, jakim sam był. PeWuKa była celem, ale nie przysłoniła 

mu miasta. Myślał szerzej. Wiedział, że tak spektakularne, wyjątkowe w skali całego kraju, 

niecodzienne wydarzenie musi przynieść miastu korzyści. Że to jest wielka szansa dla Po-

znania. Wszystko, co zbudowano w latach 1926-30, miało związek z PeWuKą: największy 

w Polsce hotel Polonia, największa w Europie palmiarnia, jedna z największych w Polsce 
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elektrownia, pierwsza w Polsce, nowoczesna spalarnia śmieci, imponujące budynki uni-

wersyteckie Collegium Anatomicum i Collegium Chemicum, olbrzymi dzieciniec miejski, 

wzorcowa placówka, którą przyjeżdżali oglądać przedstawiciele samorządów miejskich  

z całej Polski. Nowy Dworzec Zachodni, domy studenckie, Miejska Szkoła Handlowa, gmach 

PKO (potem słynne kino Bałtyk). Budynek z restauracją Magnolia powstał, ponieważ pre-

zydent Ratajski nie mógł się pogodzić z faktem, że goście Wystawy, wypoczywając w par-

ku Wilsona, będą oglądali gołą ścianę szczytową kamienicy przy ul. Głogowskiej. W tym 

gigantycznym przedsięwzięciu nie obyło się bez wpadek. Trybuna nowego, miejskiego 

stadionu na Wildzie z powodu wad konstrukcyjnych mało się nie zawaliła w czasie uroczy-

stości otwarcia. Siedzieli wtedy na niej dwaj prezydenci – II RP Ignacy Mościcki i Poznania 

Cyryl Ratajski. Katastrofa pogrzebałaby ludzi i nadzieje.

Na terenach PeWuKi powstało miasto w mieście. 65 hektarów terenu i kilka milionów gości 

podziwiających znakomite osiągnięcia polskiego przemysłu, rolnictwa i kultury, najnowsze 

trendy w architekturze, świetnie zaaranżowaną zieleń, precyzyjną organizację. Setki tysię-

cy ludzi bawiących się w imponującym Wesołym Miasteczku, na licznych imprezach ple-

nerowych, w świetnych poznańskich teatrach, zwiedzających największy w Polsce Ogród 

Zoologiczny i palmiarnię. Wysiłek organizacyjny był ogromny – jednocześnie z PeWuKą  

w Poznaniu odbyło się ponad 140 zjazdów. Na Wszechsłowiański Zlot Sokoli przyjechało 

25 tys. zawodników, na Wszechsłowiański Zjazd Śpiewaków – 1� tys. osób… Nieprzebrane 

masy ludzi, które zjechały do miasta, zmieniając je na kilka miesięcy w gospodarczą, han-

dlową, kulturalną i rozrywkową stolicę kraju.

PeWuKę zwiedziło 4,5 mln gości, palmiarnię – ponad 300 tys. Sukces był niebywały. O Po-

znaniu mówiono i pisano wszędzie. We wrześniu odbył się w mieście bezprecedensowy 

zjazd przedstawicieli sześciu państw europejskich: Włoch, Norwegii, Jugosławii, Czecho-

słowacji, Łotwy i Estonii. Takiego zjazdu w niepodległej Polsce nigdy wcześniej nie było. 

Zawiódł tylko marszałek Piłsudski, który na PeWuKę nie przyjechał, choć był honorowym 

prezesem Komitetu Organizacyjnego.

Po Wystawie Poznań nie był już taki sam, jak przed nią. To, co zwykle jest dziełem pokoleń, 

tu dokonało się w ciągu zaledwie trzech lat. Poznań stał się wielkomiejski.

Kiedy bajka się skończyła, pozostały długi i rzesze bezrobotnych, których prawie 2 tys. za-

mieszkało na terenach wystawowego Wesołego Miasteczka. Wielki kryzys finansowy, który 

przyszedł zza oceanu, dokonał dzieła. Ale Poznań się nie poddał. Kilka lat później zaczął 

nadrabiać zaległości, spłacać długi… Znów się rozwijał. W 2. połowie lat 30. okazale pre-

zentowały się nowoczesne budynki PKO przy pl. Wolności, Zakładu Ubezpieczeń Pracow-

ników Umysłowych przy ul. Dąbrowskiego i gmach Wyższej Szkoły Handlowej. Na Zawa-

dach zbudowano porządną kolonię baraków dla bezdomnych, postawiono kilka sporych 

domów dla robotników. W 1932 roku powstał interesujący, acz znany w Europie „klinowy” 

projekt urządzenia zieleni miejskiej (Czarnecki–Wodziczko). Pojawiły się plany budowy na 

gruntach dawnej wsi Rataje wielkiego osiedla mieszkaniowego. Zdążono jeszcze zbudo-

wać  Dom Żołnierza, Izbę Rzemieślniczą, kilka kościołów…

Aż przyszła wojna. W dawnej sali tronowej zamku – tam gdzie obchodzono wielkie i ważne 

uroczystości, w gmachu, w którym obradowała Komisja Międzysojusznicza, działał świetny 

Uniwersytet Poznański, gdzie rezydowali prezydenci II RP w czasie wizyt w Poznaniu – wła-

dzę przejął Arthur Greiser, namiestnik Kraju Warty. Na ulicach znów pojawiły się niemieckie 

napisy. Tragicznie zamknęło się świetne dwudziestolecie Poznania. Wielkiego Poznania.
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