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Skrzyżowanie Wilhelmstrasse (Al. Marcinkowskiego) i  Bergstrasse (ul. Pod-
górnej), która pod koniec XVIII  wieku w  momencie wyznaczania nowe-

go miasta na zachód od średniowiecznych murów miejskich przez pruskiego 
architekta i  urbanistę Davida Gilly’ego pełniła ważną rolę jednego z  dwóch 
łączników komunikacyjnych między lokacyjnym i  dziewiętnastowiecznym 
Poznaniem, było ważnym, eksponowanym punktem miasta. Zapewne nie bez 
przyczyny właśnie tam w  latach 1795-96 stanął dom własny Gilly’ego, który 
stanowił przykład, a wręcz wzorzec „poprawnie i oszczędnie rozwiązanego bu-
dynku mieszkalnego”1 (ryc. 1). Marceli Motty pisze, że od lat 20. do 40. XIX wie-
ku przy skrzyżowaniu ulic stała „mała kamienica grubego rotmistrza Knuffki, 
który w niej przyszedł do znacznego majątku jako posthalter, tj. przedsiębiorca 
koni pocztowych”2. W latach 1857-58 mniej więcej w tym samym miejscu po-
wstał Hotel de France. Zleceniodawcą budowy był hotelarz Hugon Oehmig, 
projekt wykonał nieznany architekt3. W latach 1872-82 (lub w 1885 roku)4 hotel 
stał się własnością Banku Kwilecki, Potocki i  Spółka i był, podobnie jak dwie 
inne inicjatywy gospodarcze tej spółki, „przysłowiową kulą u nogi banku”, co 
spowodowało, że po kilku latach został sprzedany5, pozostając jednak siedzibą 
spółki do 1918 roku. Od 1886 roku kolejnym właścicielem budynku był Theodor 
Luziński6, a od 1901 roku w księgach adresowych poza nim jako właściciel wy-
stępuje także Grand Hotel de France GmbH.

Z 1886 roku zachował się schematyczny rysunek zagospodarowania naroż-
nej działki będący podstawą do określenia wysokości ubezpieczenia ogniowe-
go nieruchomości (ryc. 3). Plan sytuacyjny przedstawia obrys głównej bryły 
hotelu przypominający rozwartą literę L z pomieszczeniami rozplanowanymi 
w układzie korytarzowym i z niewielkimi przybudówkami od strony dziedziń-
ca7. Wzdłuż granic działki stały budynki o charakterze pomocniczym – powo-
zownia lub zabudowania gospodarcze. Parter budynku hotelowego miał układ 
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dwuipółtraktowy z wewnętrznym korytarzem i głównym wjazdem od strony 
Al. Marcinkowskiego. Brama prowadząca na podwórze powiązana była z roz-
budowaną klatką schodową, między jej biegami znajdował się przejazd. Na 
narożniku budynku mieściła się zapewne restauracja z dużą salą rozdzieloną 

Ryc. 1. Dom Davida Gilly’ego na narożniku Al. Marcinkowskiego i ul. Podgórnej, fragment 
gwaszu Karola Albertiego, 1798-99. Ze zb. Muzeum Narodowego w Poznaniu. 

Ryc. 2. Aleje Marcinkowskiego z widocznym z lewej strony Hotelem de France  
pod numerami 13 w formach z poł. XIX w., pocztówka z przełomu XIX i XX w.  

Ze zb. Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
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słupem i połączoną amfiladowo z salami bankietowymi. Od strony Alei funk-
cjonowały prawdopodobnie sklepy, które dla właściciela były źródłem dodatko-
wych zysków. Trudno domyśleć się, jakie było użytkowanie części pomieszczeń 
w skrzydle od ul. Podgórnej, gdzie jedynym czytelnym elementem jest klatka 
schodowa usytuowana w ryzalicie od strony podwórza oraz duża, jednoprze-
strzenna sala. Na widokówce z początku XX wieku (wykonano ją między 1900 
a 1908 rokiem) ukazującej dawną Wilhelmstrasse na odcinku od hotelu Bazar do 
Hotelu Francuskiego8 widać fragment czterokondygnacyjnej bryły przekrytej 
dwuspadowym dachem o niedużym kącie nachylenia. Formy stylowe mieszczą 
się w repertuarze stonowanych form klasycystycznych.

W ciągu zaledwie kilkunastu lat od momentu wykonania planu fragment tej 
części Alei uległ całkowitej przemianie, a zapoczątkowała ją w 1898 roku budo-
wa nowego skrzydła Bazaru według projektu znakomitego architekta Rogera 

Ryc. 3. Plan 
zagospodarowania 

parceli Hotelu 
de France, 1877 r. 
Ze zb. Archiwum 

Państwowego 
w Poznaniu  
(dalej: APP). 
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Sławskiego działającego na przełomie wieków aż do połowy wieku XX9. Obiekt 
ten, ukończony w 1900 roku, określił nową skalę zabudowy tej części Alei. Po-
ziom gzymsu wieńczącego i szczyty budynku były rezultatem dostosowania się 
do wysokości starej części Bazaru (ryc. 4). Sławski, projektując nowe skrzydło 
Bazaru, zdobył niewątpliwie stosowne doświadczenia dotyczące tematyki ho-
telowej, dziedziny, która od połowy XIX wieku przeżywała prawdziwy rozkwit 
związany z coraz bardziej mobilnym społeczeństwem. Kolejnym obiektem ho-
telowym Sławskiego była przebudowa, a praktycznie budowa od początku in-
teresująco ukształtowanego i nowocześnie wyposażonego Hotelu Francuskiego 
dla Theodora Luzińskiego i Gesellschaft Grand Hotel de France GmbH10. Po od-
daniu hotelu do użytku w 1911 roku jego właścicielem została ta właśnie spółka, 
jednak rok później hotel przejęło Ligia Gesellschaft11.

Niestety, nie zachował się projekt architektoniczny hotelu, znany jest tylko 
obrys rzutu podstawowego oraz budynków pomocniczych rozplanowanych 
wokół wewnętrznego dziedzińca (ryc. 5). Główne wejście hotelowe znajdo-
wało się od strony Alei, natomiast od ul. Podgórnej na dziedziniec hotelowy 

Ryc. 4. Schematyczne rozplanowanie funkcji na poziomie parteru Hotelu de France, 1877 r. 
Ze zb. APP, przerys G. Klause. 
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prowadziła brama przejazdowa, której śladem jest ta obecnie funkcjonująca. 
Budynek był dwuipółtraktowy, w części parterowej mieścił restaurację i eksklu-
zywne sklepy, a na kolejnych czterech poziomach znajdowały się pokoje hotelo-
we o wysokim standardzie, do których prowadziły klatki schodowe oraz dwu-
osobowe windy12. Hotel był także miejscem stałego zamieszkania – w 1912 roku 
mieszkało w nim 17 osób, oraz siedzibą różnych instytucji.

Bryła budynku podkreślała bardzo ważne pod względem formalnym naro-
że, którego obły kształt znakomicie naprowadzał przechodniów z obsadzonej li-
pami ul. Podgórnej na Al. Marcinkowskiego. Istotnym, artystycznym akcentem 
styku tych ulic był pomnik Higiei, kopia zaniemyskiego oryginału ufundowana 
w 1908 roku przez Edwarda Aleksandra Raczyńskiego. Rzeźba usytuowana na 
cokole studzienki Priessnitza widnieje na wielu fotografiach, a  jej architekto-
nicznym tłem był Hotel Francuski. Elewacja budynku miała „lekki charakter 
z powodu wielkiej ilości bardzo dużych okien, wykuszy, balkonów”13. Wąskie, 
wysokie, potrójne okna zostały rozdzielone słupkami przypominającymi mo-
dernistyczne, betonowe „żyletki”. Zarówno wykusze, balkony, jak i szczyty da-
chowe, delikatne girlandy i  charakterystyczny dla realizacji Sławskiego moc-
ny, poziomy gzyms zdecydowanie odcinający ostatnią kondygnację należą co 
prawda do repertuaru form tradycjonalisty, ale powiązane z wysokimi oknami 
tworzącymi wyraźne rytmy mogą świadczyć o fascynacji nurtami wpisującymi 
się w ducha wczesnego modernizmu. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nastąpiła kolejna zmiana właści-
ciela nieruchomości. Został nim Poznański Bank Ziemian Towarzystwo Akcyjne, 

Ryc. 5. Plan 
zagospodarowania 

parceli Hotelu 
de France, efekt 

przebudowy 
dokonanej przez 

Rogera Sławskiego, 
1910 r. Ze zb. APP. 
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który 1 września 1921 roku za 5,5 mln marek nabył ją od Towarzystwa Ligia14. 
W 1923 roku pojawił się następny właściciel – Wiktor Jagielski. Hotel, jak niegdyś, 
tętnił życiem towarzyskim toczącym się w  hotelowej Cafe George, działało tu 
wiele różnych instytucji, ale z pomieszczeń hotelowych wyprowadził się funkcjo-
nujący tu od 50 lat Bank Kwilecki, Potocki i Spółka, który kolejną i, jak się okazało, 
ostatnią swoją siedzibę znalazł w pobliskiej kamienicy pod numerem 11. 24 maja 
1937 roku w hotelu wybuchł pożar, który zniszczył część górnych kondygnacji 
i  dach15, jednak prawdziwych zniszczeń dokonały dopiero działania wojenne 
w 1945 roku. Budynek wraz z zabudową oficynową został wypalony w 75–90%16, 
ale zachowały się mury zewnętrzne od ulicy. Prawdopodobnie krótko po wojnie 
na parterze hotelu jeszcze jakiś czas funkcjonowały sklepy (ryc. 6).

Przyjęte doktryny konserwatorskie wykluczały odbudowę obiektów niespeł-
niających cezury roku 1850 jako granicy oddzielającej obiekty zabytkowe od nie-
zabytkowych. Wartość tej zabudowy zaczęto doceniać dopiero po 1970 roku17. 
Przesądziło to o  losie wielu świetnych budynków z początku XX wieku, czyli 
okresu prosperity miasta, w tym także eleganckiego Hotelu Francuskiego. Pozo-
stałości obiektu rozebrano.

W latach 50. XX wieku (prawdopodobnie w 1953 roku) na hotelowym obry-
sie przystąpiono do budowy kamienicy mieszkalnej z  parterem mieszczącym 
sklepy Powszechnej Spółdzielni Spożywców (PSS). Projekt techniczny budynku 
wykonany został w  Przedsiębiorstwie Projektowania Budownictwa Miejskiego 

Ryc. 6. Hotel de France przed 1926 r., fot. R.S. Ulatowski.  
Ze zb. miejskiego konserwatora zabytków w Poznaniu (dalej: MKZ).
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Ryc. 8. Naprawa linii tramwajowej w 1945 r., w tle Hotel Francuski, fot. S. Poradowski.  
Ze zb. MKZ.

Ryc. 7. Hotel de France w czasie okupacji.  
Ze zb. MKZ.
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Ryc. 9. Rzut parteru budynku powstałego na miejscu hotelu, H. Jarosz,  
projekt rozplanowania sklepów spożywczych z 1955 r. Ze zb. AZUMP.

Ryc. 10. Budynek na narożniku Al. Marcinkowskiego i ul. Podgórnej z 1960 r.  
z pomnikiem Higiei. Ze zb. MKZ.
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Miastoprojekt-Poznań według koncepcji arch. Henryka Jarosza18. Nie zachowała 
się dokumentacja techniczna, jedynym rysunkowym śladem jest projekt aranża-
cji wzorcowego sklepu spożywczego z sierpnia 1955 roku19 (ryc. 9). Obejmuje on 
narożnik od Al. Marcinkowskiego do bramy przejazdowej przy ul. Podgórnej. Na 
wyoblonym narożniku znajdowało się troje drzwi oddzielonych murowanymi 
filarkami i wprowadzających do wielobocznego holu, który łączył się ze sklepem 
piekarniczo-cukierniczym ze stoiskiem spirytusowo-tytoniowym (tam przez lata 
sprzedawano pyszne pierniki toruńskiej firmy Kopernik, po które ustawiały się 
gigantyczne kolejki) oraz sklepem spożywczym ze stoiskiem nabiałowo-wędli-
niarsko-garmażeryjnym20. Na rysunku projektowym, poza układem lad i  pół-
ek, bardzo czytelny jest motyw posadzki lastrykowej ujętej w kwadratowe pola 
oraz sugestywne koło w holu wejściowym. Hol i sklepy łączyły się z korytarzem, 
pomieszczeniami magazynowymi, socjalnymi oraz klatkami schodowymi pro-
wadzącymi do magazynów piwnicznych. Dwubiegowa klatka schodowa usytu-
owana na osi narożnego wejścia dostępna była od strony podwórza i obsługiwała 
mieszkańców kamienicy. Jarosz wykorzystał istniejące ściany zewnętrzne i we-
wnętrzne, dokonując w nich nowych przepruć okiennych i drzwiowych.

Pięciokondygnacyjna bryła budynku, wyrosła na obrysie dawnego hotelu, 
wpisana została także w powojenne koncepcje zmiany skali zabudowy polega-
jące na obniżaniu gabarytów odbudowywanych obiektów o wysokość jednej 
kondygnacji (ryc. 10). W kompozycji elewacji dominują układy horyzontalne: 
pas parteru z  dużymi przeszkleniami okien wystawowych ujęty w  tynkowe 
profilowania i  pasy z  motywem quasi-tryglifów, boniowany pas pierwszego 
piętra oraz zwieńczenie w postaci gzymsu koronującego. Podstawowym kom-
ponentem elewacji są proste rytmy dwudzielnych okien z  opaskami wokół 
otworów. Ważnym detalem architektonicznym wzbogacającym elewację o grę 
światłocienia stał się geometryczny motyw odciśnięty w  szlachetnym tynku. 
Można dostrzec pewne zamierzone nawiązania do architektury Hotelu Fran-
cuskiego. Poza obrysem jest to niewątpliwie narożny, dwukondygnacyjny wy-
kusz z balkonem na trzeciej kondygnacji. Co prawda Sławski zastosował w tym 
miejscu tylko balkony, ale wykusze występowały w tym obiekcie obficie w in-
nych miejscach. Obecny budynek jest jednorodny bryłowo, a także stylistycznie 
dzięki zastosowaniu bardzo stonowanych form socrealistycznych. Wydaje się, 
że zastosowany tutaj repertuar form bliższy jest klasycyzującemu modernizmo-
wi okresu międzywojennego21 niż socrealizmowi lat 50. XX wieku. 
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