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Streszczenie pracy pt. „Projekty i realizacje architektów zatrudnionych w Państwowym Biurze 

Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego – Miastoprojekt-Szczecin w latach 1949-1989. 

Próba oceny w kontekście osiągnięć architektury polskiej.” 

 

W pracy badawczej podjęto problematykę budowania nowej tożsamości architektury Szczecina 

i Pomorza Zachodniego w drugiej połowie XX wieku, na przykładzie twórczości architektów 

zatrudnionych w największym państwowym biurze projektowym BP-BBO Miastoprojekt-Szczecin. 

Zagadnienie to zostało przedstawione w kontekście zachodzących zmian w architekturze polskiej II 

połowy XX wieku, z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej i polityczno-

ustrojowej kraju.  

Przedmiot badań stanowią obiekty charakterystyczne dla rozwoju architektury Pomorza Zachodniego. 

Praca oprócz aspektu analityczno-badawczego, posiada również aspekt archiwizacyjny, ponieważ 

zawiera część niepublikowanych materiałów projektowych dostępnych jedynie w zbiorach Archiwum 

Państwowego (delegatura w Strzmielu), archiwum Urzędu Miasta Szczecin oraz w archiwach 

szczecińskich spółdzielni mieszkaniowych. Metodyka pracy oparta została o warsztat historyka 

architektury i sztuki. 

W lokalnej perspektywie Pomorza Zachodniego twórczość biura BP-BBO Miastoprojekt-Szczecin może 

być utożsamiana z trumfami i porażkami architektury okresu PRL-u. Przez kilka dziesięcioleci było 

jedynym architektoniczno-budowlanym szczecińskim biurem projektowym, a w okresie późniejszym po 

powstaniu kolejnych jednostek projektowych, pozostawało najważniejszym, a na pewno wykonujących 

największa liczbę opracowań ośrodkiem projektowym. Ukształtowało zawodowo wielu architektów, 

konstruktorów oraz projektantów instalacji. BP-BBO Miastoprojekt – Szczecin jako największe 

architektoniczne przedsiębiorstwo projektowe na Pomorzu Zachodnim stanowiło odniesienie dla innych 

szczecińskich architektów, którzy pozostając poza jego strukturami, kontestowali lub afirmowali je. 

W tym sensie biuro posiadało dla tworzących równolegle architektów statut symboliczny, a obecnie 

(głównie ze względu na ilość zrealizowanych projektów) jest dla dzisiejszych architektów także symbolem 

pewnego okresu historycznego.      

Fakt, że BP-BBO Miastoprojekt – Szczecin, podobnie jak i część podobnych biur projektowych w Polsce, 

nie znalazł swojego miejsca w gospodarce wolnorynkowej po 1989 r., wydaje się potwierdzać głębokie 

osadzenie biura w rzeczywistości PRL-u. Struktura, metody działania, a także proponowana architektura 

wynikały ze sposobów organizacji prac projektowych w gospodarce planowej. Szczeciński Miastoprojekt 

jako przedsiębiorstwo państwowe był częścią szerzej funkcjonującej struktury gospodarczej i politycznej, 

która w realiach Pomorza Zachodniego przybrała szczególną formę.  

Należy podkreślić, że twórczość architektów Miastoprojektu-Szczecin ulegała na przestrzeni 

omawianego czterdziestolecia przemianom stylowym i ideowym. Można wręcz zaryzykować tezę, że 

architekci biura w ciągu znacznej części jego funkcjonowania, podejmowali starania o tworzenie 

indywidualnych i w ich rozumieniu oryginalnych i optymalnych dla czasów powstania rozwiązań. Wiele 

z tych propozycji w konfrontacji z biurokratyczną machiną, a także ówczesnymi problemami 

technologicznymi, zostało znaczącą przekształconych, co zmieniło ich wyraz i współczesny odbiór 

architektury, oraz wpływa na percepcje spuścizny po Miastoprojekcie-Szczecin.   

 


