Aleksandra
DOLCZEWSKA

Elewacja frontowa
po renowacji
Façade after renovation

Nowe oblicze
„Hanki”

Na studentów czekały czytelnia z wygodnymi fotelami, dwie sale jadalne na prawie
200 osób, kaplica i fryzjernia1. Przeważały pokoje jednoosobowe, z których każdy
został skromnie wyposażony w łóżko ze stolikiem nocnym, stół, krzesło, fotel, szafę
oraz umywalkę2.
Na każdym piętrze znajdowały się łaźnie
z natryskami. Kuchnia została przygotowana
do wydawania 1200 obiadów dziennie3. Hol
wejściowy domu akademickiego przy Wałach
Leszczyńskiego (ob. al. Niepodległości) przypominał wnętrze hotelowego lobby z miękkimi
12
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1
M. Heruday-Kiełczewska, Jak powstawał akademik „Hanka”. Kartka z historii życia akademickiego w przedwojennym Poznaniu https://histmag.org/Jak-powstawal-akademik-Hanka.-Kartkaz-historii-zycia-akademickiego-w-przedwojennymPoznaniu-8316 (dostęp 31.08.2019); S.P. Kubiak,
Modernizm zapoznany. Architektura Poznania
1919–1939, Warszawa 2014, s. 117.
2
S.P. Kubiak, Modernizm zapoznany…, op. cit., s. 117.
3
M. Heruday-Kiełczewska, Jak powstawał akademik…, op. cit.

fotelami i roślinami w donicach. Jedyne kontrowersje budził zastosowany na korytarzach
„kolor czerwono-buraczkowy, znacznie [je]
pociemniający”, podczas gdy w innych częściach budynków użyto jasnej farby4.
Budowę okazałego gmachu, według projektu wybitnego wielkopolskiego architekta
Rogera Sławskiego (1871–1963)5, rozpoczęto
w 1925 roku, po zebraniu odpowiednich funduszy z opłat studenckich i kredytów. Potrzeba
jego budowy wynikła z braków lokalowych
Wykończenie wielkiego Domu Akademickiego...,
„Dziennik Poznański” nr 98 z 27.04.1929 r.
5
Więcej o projektancie budynku w publikacji:
G. Klause, Roger Sławski. 1871–1963. Architekt,
Poznań 1999.
4

nowo powstałego Uniwersytetu Poznańskiego,
przede wszystkim miejsc noclegowych dla
kadry i studentów spoza Poznania. Na lokalizację wybrano obszar znajdujący się początkowo w gestii Ministerstwa Skarbu przeznaczony pod budowę gmachu Banku Polskiego6.
Niezabudowana działka była zlokalizowana między okazałą kamienicą Żółtowskiego
a niewielkim budynkiem Inspekcji Dróg
Wodnych, w ciągu reprezentacyjnej zabudowy Ringu poznańskiego, za dawną siedzibą
Komisji Kolonizacyjnej (ówcześnie Collegium
Medicum, ob. Collegium Maius UAM). Sławski
zaprojektował budynek na rzucie zbliżonym do
gmachu, wznoszonego równocześnie, Pałacu
Rządowego (potem Collegium Chemicum, ob.
Collegium Heliodori Święcicki)7. Główny korpus i równoległe skrzydło od podwórza połączono dwoma dłuższymi, skrajnymi skrzydłami bocznymi i dwoma wewnętrznymi, tworząc
trzy dziedzińce, które oświetlały prowadzące
do pokoi korytarze. Klasycystyczny sposób
ukształtowania elewacji nadaje budynkowi
reprezentacyjny, pałacowy charakter 8, który
artysta Ludwik Puget określił jako „spokojny

Informacje o perypetiach związanych z pozyskaniem terenu i funduszy na budowę można znaleźć
we wspomnianym artykule M. Heruday-Kiełczewskiej,
Jak powstawał akademik…, op. cit.
7
S.P. Kubiak, Modernizm zapoznany…, op. cit., s. 117.
8
Podobnie Sławski zaprojektował elewacje już
w 1912 dla pałacu w Dłoni, a także w niezrealizowanym reprezentacyjnym gmachu Państwowej Szkoły
Rzemieśniczo-Przemysłowej (G. Klause, Roger
Sławski…, op. cit., s. 210; S.P. Kubiak, Modernizm
zapoznany…, op. cit., s. 117).
6

Elewacja frontowa
w 1933 r. Fot.: Poddębski,
ze zbiorów MKZ
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Façade in 1933. Photo:
Poddębski, from the
collections of MMC
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Plan sytuacyjny Domu Akademickiego z 1927 r.
Za M. Heruday-Kiełczewska, Jak powstawał akademik „Hanka”.
Kartka z historii życia akademickiego w przedwojennym Poznaniu, https://histmag.org/Jak-powstawalakademik-Hanka.-Kartka-z-historii-zycia-akademickiego-w-przedwojennym-Poznaniu-8316
(dostęp 31.08.2019)
Situational plan of the Students’ Hostel from 1927.
After M. Heruday-Kiełczewska, How “Hanka” Students’ Hostel arose. A page from the history of academic life
in pre-war Poznan, https://histmag.org/Jakpowstawal-akademik-Hanka.A page from the history of academic life in pre-war Poznan-8316 (access 31.08.2019)

Dom Akademicki –
widok po zniszczeniach
wojennych w 1945 r.,
ze zbiorów MKZ
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The Students’ Hostel –
after war damages
in 1945, from
the collections of MMC

Zniszczony hall wejściowy w 1946 r., ze zbiorów MKZ
Damaged entrance hall in 1946,
from the collections of MMC

i monumentalny” 9. Badacz modernistycznej
architektury Poznania – Szymon Piotr Kubiak,
wskazał natomiast na tzw. empire polski,
postrzegany wówczas jako styl państwowy10.
Wejście poprzedza lekko wyoblony portyk
z kolumnami i pilastrami w wielkim porządku o stylizowanych głowicach korynckich.
Podobne pilastry ujmują też elewacje nieznacznie wybrzuszonych skrzydeł bocznych, które
tworzą ryzality po bokach korpusu głównego.
Na pozostałych elewacjach zastosowano wklęsłe, negatywy pilastrów z dwoma kroksztynami. Wraz z kolumnami i pilastrami podtrzymują one wydatny, nakryty daszkiem gzyms
z szerokim fryzem oddzielający od pozostałych najwyższą kondygnację, stanowiącą niejako część partii dachowej. Nad portykiem
znajduje się zwieńczenie w formie schodkowego szczytu z napisem „Dom Akademicki”.
Gzymsem oddzielono także cokół budynku
mieszczący suterenę. W elewacji pod portykiem szczególnie podkreślono środkową oś
z portalem ujmującym wysokie drzwi wejściowe i oknem I piętra. Wycofany względem ulicy budynek poprzedza skwer otoczony niskim
żywopłotem. By zamknąć ślepą ścianę szczytową sąsiedniej kamienicy, wzniesiono część
dla studentów medycyny11, później szpitalik
uniwersytecki, nawiązujący elewacjami do
budynku głównego.
Głównym wnętrzem budynku był hall.
Spocznik przy wejściu oddzielał od niższej,
zagłębionej części ciąg prostokątnych filarów wspierających podciąg, między którymi usytuowano schody. Na środkowy dziedziniec i na korytarze otwierały się łukowo
zwieńczone otwory drzwiowe z wolutowymi kluczami na osi. Ponad nimi przebiegał
gzyms, wyżej przekuto okulusy doświetlające wnętrze. Czytelnię i jadalnie zlokalizowano
w wewnętrznych skrzydłach, które otwierały
się na dziedziniec rozsuwanymi drzwiami12.
Cztery główne klatki schodowe zostały ulokowane równolegle, przy krótszych bokach
skrajnych dziedzińców. Dla lepszego doświetlenia znajdujących się przy nich korytarzy
rozdzielono je tylko podciągiem wspartym
na prostokątnych filarach i prostymi balustradami. Posadzki hallu i korytarzy oraz schody
wykończono lastrikiem.

Odrestaurowany hall wejściowy
Restored entrance hall

Cytat za S.P. Kubiak, Modernizm zapoznany…,
op. cit., s. 117.
10
Atlas architektury Poznania, red. J. Pazder,
Poznań 2008, s. 212 (hasło „Dom akademicki”
oprac. S.P. Kubiak).
11
S.P. Kubiak, Modernizm zapoznany…, op. cit., s. 117.
12
Ibidem.
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Portyk wejściowy
Entrance portico

Znaczną część budynku ukończono już
w 1927 roku, a następne zdołano oddać do
użytku jeszcze przed Powszechną Wystawą
Krajową, podczas której budynek miał służyć celom noclegowym dla wycieczek studenckich13.
Pierwotnie przeznaczony był wyłącznie
dla męskiej braci studenckiej i obowiązywały w nim zawarte w regulaminie surowe zasady. W pokojach konieczne było utrzymanie
porządku; sprzątanie odbywało się w godzinach przedpołudniowych. Wychodząc studenci zostawiali klucze na portierni. Powrót należało zaplanować do północy, później drzwi
otwierał stróż nocny za drobną opłatą. Cisza
M. Heruday-Kiełczewska, Jak powstawał akademik…, op. cit.

nocna trwała między godzinami 23 wieczorem a 7 rano, a goście musieli opuścić pokoje
do 22. Nad całością czuwał kurator mianowany przez Senat Akademicki, który otrzymywał
służbowe mieszkanie14.
W wyniku działań wojennych gmach został
poważnie zniszczony. Ucierpiały wyższe partie budynku, zwłaszcza prawy ryzalit, a konstrukcja dachowa uległa spaleniu. Krótko po
wojnie rozpoczęto jego odbudowę. Na zachowanych archiwalnych fotografiach z października 1947 roku widoczny jest zasadniczo zrekonstruowany dach i wspomniany ryzalit.
Odtworzono też 2 kolumny portyku. Podjęto
wówczas decyzję o przebudowie wnętrza,
likwidacji skrzydeł wewnętrznych, nakryciu
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13

14

Ibidem.

Dziedziniec wewnętrzny
ze świetlikami
doświetlającymi foyer
i stołówkę
Internal courtyard
with skylights lighting
foyer and canteen

udzielił gościny. Decyzją z dnia 22 października 1984 r. został uznany za zabytek i wpisany do rejestru pod nr A 255.
Z czasem jego elewacje pokryła szara patyna zanieczyszczeń, straszyć zaczął odpadający tynk, a wnętrze stawało coraz mniej funkcjonalne. Władze Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza, właściciela obiektu, postanowiły
podjąć się remontu budynku i jego modernizacji. Projekt zdecydowano się wyłonić na drodze postępowania konkursowego. Konkurs na
twórcze prace projektowe pt. „Opracowanie projektu architektonicznego generalnego remontu
domu studenckiego «Hanka» w Poznaniu przy
Al. Niepodległości 26” ogłoszono we wrześniu
2013 r. Szukano rozwiązania potrzeb związanych z powiązaniem różnorodnych funkcji, poprawą stanu technicznego budynku
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przestrzeni wewnętrznej stropem ze świetlikami, zamurowaniu drzwi między lobby a dawnym dziedzińcem i usunięciu wystroju wnętrz.
Zmieniono także aranżację elewacji pod portykiem – poszerzono portal dodając w miejscu
okien dwa dodatkowe otwory drzwiowe, co
spowodowało konieczność poszerzenia spocznika i schodów wejściowych w hallu. Zmiany
dotyczyły również nazwy akademika – w tym
czasie nadano mu imię komunistycznej działaczki Hanki Sawickiej, później skróconym
do swojskiej „Hanki”. Przed 1971 r. dobudowano parterową absydową salę przy elewacji
tylnej. Przez lata swojego funkcjonowania akademik stał się miejscem kultowym, ważnym
punktem poznańskiego życia akademickiego, funkcjonującym we wspomnieniach wielu pokoleń przyjezdnych studentów, którym
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Odrestaurowane elewacje akademika „Hanki”
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Restored elevation of the students’ hostel „Hanka”
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Główne wejście, na pierwszym planie ławeczka
Studenci autorstwa Romana Kosmali,
ufundowana z okazji tegorocznych obchodów
Jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego
The main entrance, in the foreground the bench
the Students by Roman Kosmala,
founded on the occasion of this year’s 100th
jubilee celebrations of the University of Poznan

Informacje ze strony Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, http://zamowienia.amu.
edu.pl/konkursy_arch (dostęp 31.08.2019).
16
J. Borwiński, P.Z. Barełkowski, Dom Studencki
„HANKA” przy al. Niepodległości 26 w Poznaniu.
Badania architektoniczne. Badania konserwatorskie stratygraficzne, Poznań 2014 (w zbiorach
MKZ w Poznaniu).
15

Przejścia z hallu
kraty okienne, stolarka okienna w suterenie)
wejściowego do foyer
oraz kolorystyki elewacji, wnętrz i elementów
Gateways from the
wyposażenia. Opracowany projekt budowlany
autorstwa architekta Piotra Barełkowskiego, entrance hall to the foyer
jako zgodny ze wskazaniami konserwatorskimi, uzyskał pod koniec roku pozwolenie
Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Po rozstrzygnięciu przetargu wykonawcą
prac została firma SKANSKA S.A., która rozpoczęła prace w marcu 2016 r. Zakres remontu obejmował m.in. przywrócenie pierwotnej
formy portalu drzwi wejściowych, konserwację elewacji wraz z detalem architektonicznym
i sztukatorskim, ze względu na stopień zniszczenia wykonanie nowej posadzki lastrikowej
i baz kolumn portyku, rekonstrukcję brakujących głowic pilastrów w ryzalitach, wymianę stolarki okiennej na nową odtwarzającą
wygląd okien historycznych, renowację lastrikowych klatek schodowych wraz z balustradami oraz przywrócenie oryginalnego wystroju hallu z łukowymi otworami drzwiowymi
i układu schodów wejściowych. W związku z zawilgoceniem kondygnacji piwnicznej
wymieniono zniszczone tynki na renowacyjne oraz wykonano izolację pionową i poziomą
ścian fundamentowych, a także drenaż podposadzkowy. Dla poprawy termoizolacyjności
MKZ wydał zgodę na docieplenie elewacji od
strony dziedzińca i od wewnątrz. W ramach
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oraz standardów zamieszkania dla studentów, a także zagospodarowaniem otoczenia
budynku. Zgodnie w wytycznymi konserwatorskimi zakładano przywrócenie elementów
pierwotnego wystroju. Do udziału w konkursie
zakwalifikowano 54 pracownie z całej Polski
i jedną z Niemiec. Ostateczny wynik ogłoszono 30 stycznia 2014 r. Jury najlepiej oceniło
projekt spółki Iron Tower Investment Paweł
Wieczorkiewicz, drugie miejsce zajęła Autorska
Pracownia Architektoniczna Jacka Bułata,
a trzecie – Pracownia Architektoniczna 1997
Sp. z o.o. Wyróżnienie zdobyło Konsorcjum
Projektowe Cencek – Tkaczyk15.
Równolegle z pracami projektowymi
Jerzy Borwiński przeprowadził badania architektoniczno-konserwatorskie obiektu16, które
pozwoliły na ustalenie dokładnej lokalizacji
dawnych skrzydeł wewnętrznych, wskazanie
zachowanych elementów oryginalnych (stolarka drzwiowa w bocznej elewacji północno-wschodniej, lastrikowa posadzka w portyku,
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Wnętrze stołówki
The canteen interior

Siłownia

Jeden z pokoi o podwyższonym standardzie

The gym

One of the rooms of a higher standard

Korytarz z klatką schodową

Korytarz parteru

The ground floor corridor

Ground floor corridor

Nowa sala absydowa
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New apse hall
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Wielofunkcyjne foyer w miejscu pierwotnego środkowego dziedzińca
Multifunctional foyer in the place of original central courtyard

Hall pierwszego piętrza
Hall of the first floor
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Wnętrze stołówki
The canteen interior

Hall wejściowy
The entrance hall

Studenci autorstwa
Romana Kosmali
Students
by Roman Kosmala
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modernizacji budynku wybudowano przy elewacji tylnej nową salę absydową, przeprowadzono remont pokoi studenckich, przeznaczając pomieszczenia IV piętra na pokoje dla gości
Uniwersytetu, zaadaptowano pomieszczenia
parteru na potrzeby wielofunkcyjnego foyer,
stołówki (wraz z zabudową ścian i wykonaniem
antresoli), kafeterii i części sportowej oraz
wymianę stropodachu nad pomieszczeniami
parteru i przebudowę świetlików dachowych
nad stołówką i foyer. Dostęp dla osób niepełnosprawnych poprawiono, montując w hallu
wejściowym dwa przeszklone szyby windowe.
W trakcie trwania prac prowadzonych
pod nadzorem konserwatorskim Andrzeja
Lipińskiego stwierdzono, że powojenna warstwa tynkarska – terrabona z miką zachowała
się w dobrym stanie, w związku z tym należy
ją poddać zabiegom konserwatorskim polegającym na oczyszczeniu, uzupełnieniu ubytków
i delikatnym laserunkowym scaleniu kolorystycznym. W podobny sposób potraktowane
zostały również gładsze gzymsy. Po wykonaniu próbnych rozwiązań zdecydowano, że
warstwa miki zostanie dodana do farby laserunkowej. W nawiązaniu do archiwalnych fotografii wprowadzono nieco jaśniejszy kolor na
kapitelach kolumn i pilastrów. We wnętrzach
wykonano nowe posadzki kamienne w hallu

i foyer, na piętrach z wykładziny imitującej
ciemne deski drewniane, uzupełnionej płytkami w odcieniach szarości, rozjaśniono również ściany na kolor złamanej ciepłej bieli.
Prace konserwatorskie elewacji i wnętrz
zakończono w grudniu 2017 r. W lutym następnego roku oddano obiekt do użytku.
Przeprowadzone prace pozwoliły odzyskać dawną świetność kultowego akademika. „Hanka” wzbogaciła się o nowe atrakcyjne
wizualnie przestrzenie – hall, foyer, stołówkę
i kafeterię. Znacznie podniesiono standard
pokoi studenckich, głównie jednoosobowych
z łazienkami. Wysoki standard uzyskały apartamenty dla gości Uniwersytetu. Do dyspozycji mieszkańców oddano siłownię.
Nowe oblicze „Hanki” zyskało uznanie przez nadanie mu tytułu „Modernizacja
roku 2017” w kategorii obiekty hotelowo-konferencyjne oraz I nagrody w kategorii obiekt
mieszkalno/hotelowy jako budynek przyjazny
osobom z niepełnosprawnościami przyznawaną
przez Kapitułę IV Konkursu ArchitektonicznoUrbanistycznego „Lider Dostępności”.
Aleksandra Dolczewska
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
w Poznaniu

The new face of “Hanka”

Aleksandra
DOLCZEWSKA

The students’ hostel “Hanka” was built in the years 1925–29 according to the design of an
outstanding Wielopolska architect Roger Sławski. The classicist, representative architecture of
the building refers to palace buildings. It suffered in result of warfare, and the post-war reconstruction changed the characteristic layout of the interior. In the years 2016–17, the building
was renovated and modernized according to the design of Piotr Barełkowski, selected through
a competition. Thanks to the reconstruction, the building regained its former splendour and
was enriched by new foyer, canteen and cafeteria spaces. The standard of student rooms has
also been improved
The skylight interior

III

2019

Wnętrze świetlika
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