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i jadalnią oraz sypialniane piętro. Pokoje dla 
służby znajdowały się zazwyczaj na piętrze 
lub na poddaszu, zaś w piwnicy mieszkania 
dla palacza czy szofera. Istotną częścią domu 
był obszerny hol, w którym najczęściej głów-
ną ozdobą stawały się schody z wyszukaną 
linią odpowiednio wyprofilowanej poręczy. 
Ten model był odpowiednio modyfikowany 
w willach kilkumieszkaniowych. Wówczas 
dzielono przestrzeń na większą liczbę pokoi 
lub rezygnowano z jednego z pomieszczeń 
reprezentacyjnych na rzecz sypialni. 

Ubóstwo materiałów ikonograficznych 
i źródłowych dotyczących przedwojenne-
go wyposażenia wnętrz nie pozwala na ich 
precyzyjne przedstawienie. Na podstawie 
kilku lepiej poznanych przykładów możemy 
jednak stwierdzić, że w domach należących 
do inteligencji o ziemiańskim pochodzeniu, 
bądź do takowego aspirujących, przeważa-
ło urządzenie o zabytkowym charakterze, 
w którego skład nierzadko wchodziły ro-
dzinne pamiątki. Odpowiadało to utrzymu-
jącej się przez cały międzywojenny okres 
modzie na dworski wystrój wnętrz będącej 
nie tylko wyrazem przywiązania do tradycji, 
ale utożsamianej zarazem ze społecznym 
prestiżem21. Wille należące do „młodej” 
inteligencji czy też osób jednoznacznie wy-
wodzących się z mieszczańskiego środowi-
ska urządzane były współczesnymi, na ogół 
zachowawczymi w estetyce i praktycznymi 
sprzętami w kompletach (jadalnianych, gabi-
netowych itd.).

Zdecydowana większość wznoszą-
cych swe domy korzystała z pożyczek i tyl-
ko nieliczni dysponowali wystarczającymi 
oszczędnościami. Na ogół były to długo-
terminowe pożyczki udzielane przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego. Na większe, 
dwumieszkaniowe domy inwestor zaciągał 
najczęściej dwie pożyczki na 47 lat na łączną 
sumę 70 tys. zł oprocentowane 7% rocz-
nie i płatne co pół roku. Ci, którzy z takich 
pożyczek nie skorzystali, i tak zazwyczaj 
wspomagali się kilkutysięcznym wsparciem 
bankowym, choćby na wykończenie domu. 

Wnętrze gabinetu willi przy ul. Zakręt 4, lata 30. XX w.

Zabawa karnawałowa w willi Heinclów przy ul. Marcelińskiej 48, lata 30. XX w.
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Ostateczne koszty budowy nie były małe i w przypadku dużej, dwumieszkaniowej willi mo-
gły dochodzić w początkach lat 30. XX wieku do 90 tys. zł. Władysław Czarnecki szacował 
wzniesienie zaprojektowanego przez siebie domu na 80 tys. zł22. Dla porównania w tym 
samym czasie jednorodzinna willa na Sołaczu zbudowana przed pierwszą wojną światową 
kosztowała ok. 30 tys. zł, a duża, kilkumieszkaniowa – dwukrotność tej sumy23. Wznoszenie 
willi kilkumieszkaniowych było korzystniejsze z dwóch powodów: po pierwsze Bank Go-
spodarstwa Krajowego podnosił wysokość pożyczki w przypadku takowych inwestycji, a po 
drugie czynsz uzyskiwany z wynajmowanego mieszkania ułatwiał spłatę zaciągniętych długów. 
Pożyczki zaciągnięte przed wojną i nie spłacone do jej wybuchu trzeba było spłacić w czasach 
powojennych, co, zważywszy na ówczesną sytuację ekonomiczną większości społeczeństwa, 
było dla wielu niemałym kłopotem.  

Mieszkańcy
Na opisywanym obszarze zamieszkała przede wszystkim inteligencja, w dalszej kolejno-

ści kupcy, jeden artysta (Stanisław Smogulecki). Pośród przedstawicieli tej pierwszej znala-
zło się kilku dyrektorów poznańskich banków oraz szefów innych ważnych dla życia miasta 
instytucji. Byli także prawnicy oraz urzędnicy. W okolicy mieszkało również kilku uczonych 
– profesorowie Edward Taylor, Jan Berger i Kazimierz Smulikowski z rodzinami. W nieda-
lekim sąsiedztwie swe domy posiadali także prawnik Bohdan Winiarski i historyk Kazimierz 
Tymieniecki. Na podstawie informacji zebranych o mieszkańcach tej okolicy można pokusić 
się o kilka ogólnych uwag natury socjotopograficznej. W momencie wznoszenia domów ich 
właściciele byli na ogół pomiędzy 40 a 50 rokiem życia, zatem u szczytu swych zawodowych, 

Współczesne wnętrze na starym Grunwaldzie
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a tym samym  finansowych możliwości. Spo-
radycznie zdarzało się, że inwestorzy nie 
przekroczyli jeszcze czterdziestki. W zdecy-
dowanej większości wywodzili się z Wielko-
polski. Znamienne jest to, że jedynie wszy-
scy wspomniani profesorowie przybyli do 
Poznania z odleglejszych stron – Małopolski 
i Galicji, co potwierdza wschodniopolskie 
pochodzenie akademickiej inteligencji Pozna-
nia24. Za nie mniej charakterystyczny należy 
uznać fakt, że zdecydowana większość wła-
ścicieli willi mieszkała wcześniej na Jeżycach, 
przede wszystkim przy ul. Dąbrowskiego. 
Statystycznie na drugim miejscu znajdowali 
się ci, którzy przybyli ze Świętego Łazarza, 
głównie z rejonu ulic Matejki i Grottgera. Kil-
ka osób przeniosło się ze ścisłego centrum 
miasta. Wszyscy zamieszkiwali wcześniej 
w czynszowych, wzniesionych przed pierw-
szą wojną światową kamienicach, w wynaj-
mowanych, kilkupokojowych mieszkaniach.

Biorąc pod uwagę wspomniane prawidło-
wości, powodów zainwestowania we własny 
dom właśnie w tej okolicy było kilka. Pierw-
szy to chęć zabezpieczenia przyszłości – czasu 
emerytury i starości, a zarazem zapewniania 
schedy dla kolejnego pokolenia. Posiadany 
dom nie tylko uosabiał takowe zabezpiecze-
nie, ale jako nieruchomość na ogół częściowo 
podnajmowana mógł z czasem, po spłacie 
kredytu, stać się nawet źródłem dochodu. Ko-
lejnym argumentem była chęć przeniesienia 
się do „zdrowszej” dzielnicy niż ta ze zwartą 
zabudową, w której dotychczas zamieszkiwa-
no. Z tym wiązała się także możliwość korzy-
stania z ogrodu. Właśnie z takich względów na 
przeprowadzkę w tę okolicę zdecydowała się 
rodzina Jana Karola Mottego: „[…] wujostwo 
Sławscy i doktor Szenic uważali, że dla mnie 
i dla brata najracjonalniej będzie zamieszkać 
w zachodniej części Poznania, a więc w rejo-
nie ulicy Zbąszyńskiej [sąsiadującej z osiedlem 
Ostroroga–Zakręt], gdzie właściwie niedaleko 
kończy się miasto, zaczynają pola uprawne, 
pasą się krówki – i co najważniejsze – jest 
świeże powietrze, a ze śródmieścia dochodzi 
tramwaj”25. Zbliżone opinie pojawiają się tak-

Prywatna Koedukacyjna Siedmioletnia Szkoła Powszechna św. Zofii, ul. Ostroroga 21, klasa I, 1932 r.

Andrzej Woźnicki z psem Grzmotem, ul. Ostroroga 13, ok. 1937 r.
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że w relacjach potomków przedwojennych 
mieszkańców dzielnicy, którzy tutejszy suchy 
klimat przeciwstawiali „zbyt wilgotnej” aurze 
usytuowanego w sąsiedztwie wody willo-
wego Sołacza. Nie należy wreszcie pomijać 
względów prestiżowych. Inwestorowi zaj-
mującemu od dłuższego czasu wyższe, a nie-
rzadko dyrektorskie stanowisko zwyczajnie 
wypadało posiadać willę w modnej dzielnicy. 
Wyboru pośród takowych wielkiego nie było. 
Dla poznańskich elit, poza akademickim w cha-
rakterze Sołaczem, do dyspozycji pozostawał 
w latach 30. XX wieku właściwie tylko Grun-
wald. Fakt, że większość ze wspomnianych 
osób mieszkała już wcześniej w zachodnich 
dzielnicach miasta, a więc w pobliżu rozbudo-
wującego się rewiru, z pewnością przyczynił 
się do zwrócenia uwagi właśnie na tę okolicę. 
Nie należy natomiast przeceniać argumen-
tu o poprawie warunków mieszkaniowych. 
Mieszkania w nowo wzniesionych willach tym 
się jedynie różniły od tych, które ich właścicie-
le do niedawna wynajmowali, że posiadały na 
ogół centralne ogrzewanie. W przypadku, gdy 
właściciel zajmował tylko jedną kondygnację, 
jego lokum nie było bowiem większe niż kilku-
pokojowe mieszkanie, z którego się przeniósł.

Poza półwiejskim otoczeniem dzielnica 
dysponowała też pewną atrakcją. Był nią 
położony pomiędzy osiedlem a szpitalem 
diakonisek hipodrom. Z inicjatywy dowód-
cy 15 Pułku Ułanów Poznańskich Klub Jazdy 
Konnej wraz z Wielkopolską Brygadą Kawa-
lerii zakupił te tereny w 1927 roku26. Z oka-
zji PeWuKi na siedmiohektarowym obsza-
rze założono hipodrom. Ogrodzony teren 
mieścił obsianą trawą arenę, trybuny dla 
2 tys. widzów, w tym loże reprezentacyjne 
i prasowe, kasy i dom klubowy. „Do trybuny 
dobudowane było małe mieszkanie dla pil-
nującego obiektu”. Owym stróżem był „ge-
nerał białogwardyjski, rezydent pułku kawa-
lerii […]. Czasami widać było, jak nadzoruje 
kilku ułanów utrzymujących porządek oraz 
przeprowadzających konserwację urzą-
dzeń hipicznych, na które składało się wiele 
przeszkód”, wspominał Motty27. W czasie 

Rodzina Paetzów z Rycerskiej 2 przy tramwaju na ul. Grunwaldzkiej, ok. 1932 r.,

Widok z okna willi przy ul. Ostroroga 9, przed 1935 r.


