
KULTURA • TRADYCJE • PAMIĄTKI indeks 377325 issnoi37.222x

£>>>

V

Ochrona i konserwacja 
warszawskich zabytków

9770137222897



Nr 12-2009 I SPIS TREŚCI
2 Rozmowa z Ewą Nekandą-Trepką

- Stołecznym Konserwatorem Zabytków
Wojciech Przybyszewski

4 Przeglądy, poglądy

5 Natolin dawny i współczesny
Wojciech Fijałkowski

10 Elizeum - podziemny salon księcia
Aneta Bojanowska, Andrzej Marek Wolański

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

14 Stare Miasto w Warszawie przed jubileuszem 
wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

16 Kolorystyka na elewacjach zabytkowej architektury
Karol Guttmejer

17 Zespół Stacji Filtrów
Sylwia Szymata

20 Ukryte piękno warszawskiej Pragi
Małgorzata Pastewka

23 Akcja cmentarze: Jubileusz - mały czy duży?
Witold Straus

24 Spotkanie z książką: Kapliczki warszawskie

25 Akcja cmentarze: Cmentarz choleryczny 
na warszawskiej Pradze
Piotr Banaszkiewicz, Waldemar Matejak, Zbigniew Tucholski

Z WARSZTATU KONSERWATORA

26 Piękno przywrócone
Piotr Zdon

28 Wokół jednego zabytku:
Tajemnice Jana Nepomucena z ul. Senatorskiej
Agnieszka Kasprzak Miler

TO TEŻ SĄ ZABYTKI

30 Bazyliszek i inne osobliwości
Kamila Baturo

ZBIORY I ZBIERACZE

32 Pamięć miasta. Zapomniana kolekcja rodziny Konopków
Marek Konopka

34 Kolekcja rodziny Schiele
Jacek Bochiński

ZABYTKI I MŁODZIEŻ

36 Nastolatek w samorządzie - konserwator w szkole
Andrzej Marek Wolański

ROZMAITOŚCI

37 Społeczny opiekun zabytków w Warszawie
Małgorzata Gmiter

38 Wpisy do rejestru zabytków
Karol Guttmejer

38 Konkurs na nagrobek
Jacek de Rosset

39 Listy

40 Zabytki utracone: Dworzec Główny w Warszawie
Leszek Piskowski



SPOTKANIA
Z ZABYTKAMI od redakcji

miesięcznik popularnonaukowy
TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI

Miasto numer współfinansowany
Stołeczne przez
Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa

12 (274) XXXIII Warszawa 2009

ADRES REDAKCJI:
00-460 Warszawa, ul. Agrykoli 1 

tel./fax 22 622-46-63 
e-mail: spotkania@zabytki-tonz.pl

http://www.spotkania.pl

W
 kwietniu 1996 r., z okazji 400-lecia przeniesienia stolicy z Krakowa do 
Warszawy, ukazał się pierwszy z tematycznych numerów „Spotkań 
z Zabytkami" w całości poświęconych jednemu miastu. Wydanie mie
sięcznika z umieszczonym na okładce zdjęciem nietypowej panoramy stolicy 

i napisem „TYLKO WARSZAWA!" spotkało się z niezwykle ciepłym przyjęciem. 
Nic więc dziwnego, że niemal cały nakład tego numeru w krótkim czasie został 
rozprzedany.

Po trzynastu latach od tamtej edycji oddajemy do rąk czytelników kolejny 
numer pisma w całości poświęcony Warszawie. Co zmieniło się w tym czasie 
w podejściu do ochrony zabytków stolicy? Jakie dokonania konserwatorskie 
w Warszawie godne są obecnie naszej uwagi i jaka jest wizja najbliższych 
działań w tym zakresie? Odpowiedź na te i inne pytania dotyczące zabytków 
Warszawy znajdziemy wewnątrz numeru.
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Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian 
i skrótów w materiałach przeznaczonych do publikacji 
oraz publikowania wybranych artykułów w wersji elektro
nicznej. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwra
ca. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Tym numerem żegnamy się także - po piętnastu latach satysfakcjonującej, 
przepełnionej jasno określoną misją do spełnienia współpracy - z naszym 
dotychczasowym wydawcą: Towarzystwem Opieki nad Zabytkami. Specjalne 

podziękowania za właściwe 
rozumienie owej misji kieruje
my do Pani Ewy Siurawskiej, 
dyrektora Oficyny Wydawniczej 
TOnZ. Po raz kolejny dzię
kujemy też wszystkim tym, 
którzy wspierali nas w chwi
lach najtrudniejszych, kiedy 
z braku odpowiednich fundu
szy pozyskiwanych w ramach 
Programu Operacyjnego Pro
mocja Czytelnictwa MKiDN 
za pośrednictwem Instytutu 
Książki, nad pismem zawi
sła groźba jego likwidacji. 
Dziękujemy czytelnikom za 
wiarę i wytrwałość, a autorom 
artykułów i fotografii, którzy

niejednokrotnie manifestując swoje poparcie dla miesięcznika rezygnowa
li z honorariów, za ich postawę i wyrozumiałość. Dziękujemy wreszcie i tym 
wszystkim, którzy dopomogli nam wydać cztery ostatnie, tematyczne numery 
„Spotkań z Zabytkami”. Dziękujemy współpracującym z nami bibliotekom 
i muzeom, dzięki przychylności których udało się nam nieodpłatnie pozyskać 
przynajmniej część ilustracji do artykułów.

W czasie minionych piętnastu lat przyzwyczailiśmy się do częstych zmian 
siedziby redakcji (willa Struvego, Podchorążówka, wreszcie poddasze w Starej 
Kordegardzie w warszawskich Łazienkach; zob. zdjęcie). Przed nami kolej
na przeprowadzka, kolejne wyzwania. Przyjmujemy je z nadzieją, że formula 
„Spotkań z Zabytkami", wypracowana przez trzydzieści trzy lata nieprzerwanego 
funkcjonowania miesięcznika na trudnym rynku wydawniczym, jeszcze się nie 
wyczerpała i pismo w nieznacznie tylko zmienionej postaci, prowadzone przez 
nowego wydawcę - Fundację HEREDITAS - będzie ukazywało się nadal.

A zatem - bądźmy dobrej myśli. Wesołych Świąt! Szczęśliwego Nowego 
Roku! I... do kolejnego spotkania!

Korespondencję do redakcji można już przesyłać 
na nowy adres poczty elektronicznej „Spotkań z Zabytkami”: 

redakcja@spotkania-z-zabytkami.pl

Nakład: 6000 egz.



Rozmowa z Ewą Nekandą-Trepką
Stołecznym Konserwatorem Zabytków
■ Ten numer „Spotkań z Zabytkami" w całości poświęcony 
jest zabytkom Warszawy i ich ochronie. Poczyniliśmy tylko 
jeden wyjątek - zamieściliśmy list informujący o świadomym 
wyburzeniu przez właściciela zabytkowego budynku w miej
scowości Końskie. Podobne incydenty, bulwersujące nie tyl
ko miłośników zabytków, ale także szeroką opinię społeczną, 
zdarzają się od czasu do czasu w całej Polsce, i często jedy
nie z takiej perspektywy prezentowane są w mediach działa
nia służb konserwatorskich. A przecież codzienna praca tych 
służb nie polega wyłącznie na interwencjach. Jakie zatem 
są najważniejsze zadania i cele Stołecznego Konserwatora 
Zabytków Urzędu m.st. Warszawy na co przede wszystkim 
zwraca Pani uwagę sprawując ten urząd?

- Na szczęście takie interwencje są marginesem w na
szej pracy. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim 
ochroną zabytków: wydajemy decyzje umożliwiające funk
cjonowanie w przestrzeni miejskiej obiektów zabytkowych, 
uzgadniamy warunki ich ochrony. Do naszych kompetencji 
należy m.in. wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac kon
serwatorskich, określanie warunków zabudowy dla zabytko
wych przestrzeni mających petnić nowe funkcje, wydawanie 
decyzji dotyczących gospodarowania zabytkową zielenią, 
rozwiązywanie problemów wynikających z konieczności ba
dań archeologicznych w mieście, a także wszelkich spraw 
dotyczących zabytków ruchomych. Przeprowadzamy rów
nież kontrole zabytków, aby zapobiegać sytuacjom takim, 
jak ta wspomniana w Końskich. Są to zagadnienia bezpo
średnio związane z ochroną warszawskich zabytków. Nieza
leżnie, w imieniu samorządu Warszawy, realizujemy projekty 
edukacyjne i promocyjne oraz prowadzimy całość spraw 
związanych z dotacjami miasta na prace konserwatorskie. 
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków jest biurem miej
skim i poza trzema kompetencjami - dokonywaniem wpisów 
do rejestru zabytków, uzgadnianiem miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz kwestii dotyczą
cych wywozu zabytków za granicę, które pozostają w gestii 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
- wszystkie pozostałe, realizowane przez wojewódzkich 
konserwatorów zabytków, zgodnie z Ustawą o ochronie za
bytków i opiece nad zabytkami, wchodzą w zakres naszego 
działania. Wreszcie działalność może najmniej zauważalna, 
żmudna i wymagająca ogromnej wiedzy i doświadczenia, 
ale niezwykle ważna i z dużym nakładem sil i środków od 
wielu lat przez nas realizowana - sporządzanie dokumen
tacji zabytków Warszawy. Są to badania i studia służące do 
prowadzenia działań ochronnych związanych z obiektami 
zabytkowymi, karty ewidencyjne, interdyscyplinarne opraco
wania dotyczące tworzenia parków kulturowych oraz planów 
zagospodarowania przestrzennego. Mamy świadomość, że 
wiele obiektów ulega lub ulegnie w niedługim czasie różnym 
przemianom, a niektóre z nich nawet przestaną istnieć. Spo
rządzana i przechowywana w naszym Biurze dokumentacja 

jest ogólnie dostępna, z jednej strony pozwala na tworze
nie świadomych planów ochrony, z drugiej bywa niekiedy 
- o czym warto pamiętać - jedynym śladem utraconego 
zabytku.

■ Wykonując te działania spotkała się Pani zapewne z różny
mi postawami mieszkańców stolicy wobec zabytków. Moim 
niedawnym zaskoczeniem była krótka opinia - na szczęście 
odosobniona - wypowiedziana nieoficjalnie przed rozpoczę
ciem jednej z konferencji na temat konserwacji zabytków 
w Polsce przez zaproszonego na nią dziennikarza: Żyjemy 
w kraju, w którym właściwie nie ma już zabytków. Lepiej by
łoby wszystko to, co pozostało zburzyć i pozwolić wykazać 
się architektom nowymi projektami". Czy znane są Pani i takie 
postawy?

- Myślę, że jest to stanowisko rzadko spotykane i właśnie 
odosobnione. My często spotykamy się z postawą diame
tralnie różną, szczególnie prezentowaną przez ludzi mło
dych, którzy chcieliby chronić niemalże wszystko. Tymcza
sem jest to nie tylko niemożliwe, ale i nieuzasadnione. Po 
dokładnym przebadaniu interesującego nas zabytku zwy
kle musimy dokonać pewnego wyboru, pamiętając o tym, 
że obiekty o długiej historii bywały zazwyczaj wielokrotnie 
przekształcane. Dziś często musimy odpowiedzieć sobie na 
pytanie, czy w danym zabytku możemy utrzymać pierwotną 
funkcję oraz, co i jak powinniśmy zmienić w tym, co sobą 
reprezentuje, w taki sposób, by nie zniszczyć jego unikato
wych walorów, pamiętając przy tym, by nie tylko byt zadba
ny, ale by nie byt martwym eksponatem muzealnym. Podsta
wą wszystkich tych rozważań, a następnie podejmowanych 
decyzji, powinna być, jak w medycynie, znana powszechnie 
zasada: primum non nocere - przede wszystkim nie szko
dzić, w tym wypadku zabytkowi. Jeżeli więc kierujemy się tą 
zasadą, to nawet przy wyjątkowo drastycznym podejściu do 
zabytków, jakie prezentował wspomniany przez Pana dzien
nikarz, można przekonać tak myślących ludzi do włączenia 
się w ochronę zabytków. Nie godząc się na bezmyślne wy
burzanie zabytkowych obiektów - aprobować przekształca
nie ich w taki sposób, by pomagały w rozwoju architekto
nicznej przestrzeni miasta. W naszym przekonaniu zabytek 
może być motorem takiego rozwoju, a nie jego przeszkodą, 
o czym świadczą np. świetne adaptacje zabytków postindu- 
strialnych czy lokowanie funkcji publicznych właśnie w za
bytkach.

■ Interesującym, a przy tym całkiem niedawnym przykładem 
ingerencji w zabytkową tkankę ważnego obiektu zabytko
wego w Warszawie było zainstalowanie w kościele jezuitów 
przy ul. Świętojańskiej metalowych Anielskich Drzwi z peł- 
noplastyczną sceną Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, 
wykonanych przez znanego artystę Igora Mitoraja z okazji 
400-lecia Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Łatwo rozpo-
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znawalne prace tego artysty podziwiane są na całym świecie, 
ale budzą też wiele dyskusji. Czy wydawaniu zgody na takie 
wyposażenie budowli towarzyszyły jakieś kontrowersje?

- Wydaje mi się, że jeśli pojawiają się tu jakieś szczegól
ne emocje, to dotyczą one raczej oceny strony artystycznej 
prac Igora Mitoraja, a nie samego faktu dodania nowych 
drzwi w fasadzie zabytkowego kościota jezuitów na Starym 
Mieście. Musimy bowiem zdawać sobie sprawę z tego, że 
przed drugą wojną światową fasada tego kościota wyglą
dała zupełnie inaczej. Wejście poprzedzał przedsionek (nie- 
odbudowany) i nie było tam tak okazałych, dużych drzwi 
wejściowych, zapraszających przechodnia już na ulicy. Na
tomiast takie działanie, jak to, o którym mówimy, jest spoty
kane i aprobowane na całym świecie, np. we Francji czy An
glii można zobaczyć w zabytkowych kościołach (w katedrze 
św. Stefana w Metzu, katedrze w Chichester) witraże Marca 
Chagalla, a przykład z Polski - to witraże Stanisława Wy
spiańskiego w średniowiecznym krakowskim kościele fran
ciszkanów. Dodanie do monumentalnej bryty zabytkowego 
kościota jakiegoś nawet najbardziej wyrazistego współczes
nego dzieła sztuki nie zdominuje jego wyrazu. Musi ono 
jednak współgrać z zabytkiem. Trudniejsze jest wykonanie 
uzupełnienia nową bryłą ciągu ulicznego, zaprojektowa
nie budynku w obszarze historycznej zabudowy. Tu często 
spotykamy się ze szczególną postawą kolegów architektów 
(mówię tak, gdyż sama jestem architektem), polegającą na 
próbie wyróżnienia i zdominowania nowym projektem ar
chitektury zastanej, a przecież w tym wypadku nadrzędną 
zasadą powinna być dbałość o harmonijne wpisanie się 
w otoczenie, a nawet swoista pokora, wobec ukształtowa
nego już krajobrazu miejskiego. Jest to bardzo trudne, gdyż 
niewłaściwym kierunkiem jest również ślepe powtarzanie 
form historycznych.

■ Jednym z tematów, który uwzględniony został w tym nume
rze jest przypadający we wrześniu przyszłego roku jubileusz 
trzydziestolecia dokonania wpisu Starego Miasta w Warsza
wie na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Natural
nego UNESCO-pokrótce przypominamy historię tego wpisu, 
pokazujemy na kilku wybranych zdjęciach, jak dziś wygląda 
i funkcjonuje warszawska Starówka, informujemy o podejmo
wanych już w Pani Biurze przygotowaniach do obchodów tej 
rocznicy. W kontekście zbliżającej się rocznicy ważne wydaje 
się pytanie: jakie korzyści płyną z tego wpisu dla warszawia
ków, dla turystów, dla nas wszystkich?

- Przede wszystkim myślę, że pomimo tylu lat, które upły
nęły od dokonania wpisu, nie wykorzystaliśmy wszystkich, 
wynikających z tego faktu, możliwości promocji Starego Mia
sta i samej Warszawy. Być może, w jakiejś mierze zaważy
ło na tym fałszywe myślenie o obiekcie wpisu. Stare Miasto 
przez nas samych często było traktowane jako gorszy, bo 
„nieautentyczny” zabytek. Każdy zabytek na liście UNESCO 
jest wyjątkowy, ale Warszawa w porównaniu z pozostałymi 
zabytkami z Listy jest czymś dotąd niespotykanym. Zrozu
mienie tego nie przyszło ani łatwo, ani szybko. Trzeba pa
miętać, że warszawska Starówka została wpisana na Listę 
jako dzieło odbudowy z lat pięćdziesiątych i sześćdziesią
tych XX w. zabytkowego, średniowiecznego miasta po znisz
czeniach wojennych, jako dobitny przykład niezłomnej woli 
mieszkańców stolicy i kunsztu konserwatorskiego. I to właś
nie ów duch odbudowy Starego Miasta został uznany przez 
Komitet Światowego Dziedzictwa za uniwersalną światową 
wartość. Z kolei dzisiaj próbujemy pokazać mieszkańcom 
Warszawy i odwiedzającym ją turystom wartość tej odbudo
wanej przestrzeni oraz uświadomić im, że nie jest to jedyne 
miejsce w stolicy, które zostało z ogromnym pietyzmem od
budowane. Co to zmienia? Pozwala w coraz większym stop
niu dostrzec ogrom wysiłków podjętych w dziele odbudowy 
stolicy przez konserwatorów, architektów i wspomagających 
ich specjalistów z innych dziedzin zaraz po wojnie. Potwier
dza to pewna prawidłowość: jesteśmy krytyczni w stosunku 
do tego, co powstało przed dwudziestu, trzydziestu laty (co 
w stosownym czasie spotkało też i architekturę dziewiętna
stowieczną i secesyjną), zaczynamy natomiast doceniać 
dzieła po upływie około 50 lat i to dotyczy już wspomnianych 
działań z okresu tuż powojennego.

Stawiane dziś stosunkowo często pytanie: czy dalej odbu
dowywać, czy może już tego nie czynić - wymaga osobnego 
komentarza. Odbudowy powojenne byty dopuszczone właś
ciwie na całym świecie, chociaż w większości wypadków nie 
odbudowano zniszczonych miast w ich historycznym kształ
cie, ale działo się tak z tego względu, że widziano w tym 
przeciwstawienie się totalitarnemu aktowi przemocy. Podob
nie jest i dzisiaj. W Mostarze (Czarnogóra) całkiem niedaw
no w wyniku działań wojennych zniszczony został w centrum 
miasta zabytkowy kamienny most - odbudowany znalazł się 
na Liście UNESCO. Jednak podejmowanie odbudowy za
bytków zniszczonych w latach czterdziestych XX w. dopiero 
po sześćdziesięciu latach jest już dyskusyjne. Oczywiście, 
może być ono akceptowane, a nawet celowe ze względów 
edukacyjnych, ale nie mieści się już w uniwersalnych kate
goriach działań konserwatorskich. Staje się kwestią pewne
go wyboru świadomych i odpowiedzialnych za to osób.

■ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Wojciech Przybyszewski
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OD przeglądy 
Poglądy

Minister kultury i dziedzictwa 
narodowego Bogdan Zdrojewski 
w rozmowie na temat finansowania 
kultury przez państwo w 2010 r., 
opublikowanej na lamach „Rze
czypospolitej", m.in. powiedział: 
„Dotacje nie będą niższe. [...] 
Premier zadeklarował podniesienie 
dotacji na kulturę do poziomu 1 
proc, w ciągu dwóch kadencji, 
czyli ośmiu lat. Już w przyszłym 
roku sytuacja będzie lepsza niż 
kiedykolwiek dotąd - udział kul
tury w budżecie będzie na pozio
mie 0,55-0,6 proc. Realność tego 
postulatu zależy jednak od trzech 
decyzji. Po pierwsze, pomyślnego 
przeprowadzenia ustawy o auto
matach do gier Po drugie, 
konieczne jest zapewnienie osob
nego finansowania dwóch obciąża
jących budżet ministerstwa obsza
rów - ochrony zabytków i promo
cji polskiej kultury za granicą. Po 
trzecie, trzeba uruchomić program 
digitalizacji, a przez to uwolnić 
środki na produkcje artystyczne".

W dniach 18-20 listopada 2010 r. 
Polska będzie krajem partnerskim 
Europejskich Targów Konserwacji 
i Restauracji Budynków oraz 
Renowacji Starych Budowli den- 
kmal w Lipsku. Jest to jedyna 
w skali światowej impreza targowa, 
prezentująca w sposób komplek
sowy tematykę konserwacji zabyt
ków, kultury i sztuki oraz restaura
cji i rewitalizacji miast. Obecność 
Polski na Targach będzie znakomitą 
okazją promocji polskich przedsię
biorców, osiągnięć branży konser
watorskiej oraz dorobku polskiego 
dziedzictwa narodowego. Więcej 
informacji: www.targilipskie.pl, 
www.denkmal-leipzig.de.

W dniach 19-20 października br. 
w Międzynarodowym Centrum Kul
tury w Krakowie odbyła się konfe
rencja otwierająca dwuletni, bilate
ralny projekt „Zarządzanie miejsca
mi wpisanymi na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO w Polsce 
i Norwegii”. Ze strony polskiej do 
udziału w projekcie zostali zapro
szeni przedstawiciele Krakowa, 
Wieliczki, Kalwarii Zebrzydowskiej, 
Lanckorony, Lipnicy Murowanej 
i Sękowej. Była to wyjątkowa szan
sa dla Małopolski, aby własne prob
lemy, dotyczące zarządzania dzie
dzictwem, skonfrontować z norwe
skimi doświadczeniami. Spotkanie 
stanowiło okazję do bezpośrednich 
rozmów na temat współczesnych 
szans i zagrożeń dla dziedzictwa. 
Druga konferencja w ramach pro
jektu odbędzie się w Krakowie 
w 2010 r.

Tereny Stoczni Gdańskiej, tworzące 
unikatowy w Europie, historyczny 
zespół stoczni pełnomorskiej i jed
nocześnie symbol idei „Solidarno
ści", spełniają formalne wymogi 
wpisu na Listę Światowego Dziedzi
ctwa UNESCO. Komitet Światowe
go Dziedzictwa UNESCO wymaga 
jeszcze przedstawienia sposobu 
ochrony i zarządzania obiektem, 
a zatem władze Gdańska muszą 
zrewidować sposób zagospodaro
wania tzw. Młodego Miasta.

W Muzeum Śląskim w Katowicach 
po kilkumiesięcznej przerwie po
wróciła w nowej aranżacji „Galeria 
Malarstwa Polskiego 1800-1945”. 
Jedna z czołowych kolekcji malar
stwa tego okresu w Polsce, z pra
cami takich artystów, jak Jan Matej
ko, Jacek Malczewski, Aleksander 
Gierymski czy Stanisław Wyspiań
ski, jest już dostępna dla zwiedza
jących. Eksponowane tu dzieła 
prezentują najważniejsze zjawiska 
i kierunki w sztuce polskiej, po
cząwszy od klasycyzmu, realizmu, 
poprzez romantyzm, sztukę Młodej 
Polski, symbolizm, secesję, impre
sjonizm, aż po malarstwo okresu 
międzywojennego. Pod względem 
tematyki dominują portrety, na któ
rych malarze uwiecznili postacie 
historyczne, znane osobistości, ar
tystów, członków rodziny, wizerunki 
dzieci, a także portrety zbiorowe 
i autoportrety. Liczne są krajobra
zy, sceny rodzajowe, symboliczne 
i alegoryczne, są też przedstawie
nia wnętrz i martwych natur. Mimo 
dużych strat wojennych jest to zbiór 
niezwykle cenny, znany i liczący się 
w kraju.

Tkalnia spółdzielni „Lad”, miesz
cząca się w szklarni w warszaw
skich Łazienkach Królewskich 
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 
8, 2009, s. 22), wpisana została do 
rejestru zabytków. Wpis do rejestru 
ma uchronić przed sprzedażą poje
dynczych maszyn i rozproszeniem 
całości. Planowane jest przejęcie 
tkalni przez Muzeum Historyczne 
m.st. Warszawy.

Dom Jana Matejki, Oddział Muze
um Narodowego w Krakowie, po 
dwuletnim remoncie udostępniony 
został do zwiedzania. To najstar
sze muzeum biograficzne w Polsce 
mieści się przy ul. Floriańskiej 41, 
w rodzinnym domu artysty. W trak
cie remontu przywrócono kolory
styczną spójność pomieszczeń, 
zakonserwowano polichromie i od
nowiono zabytkowe parkiety. Nową 
aranżację zyskała ekspozycja mu
zealna, co najbardziej zauważalne 
jest w pracowni malarza, na trzecim 
piętrze, gdzie umieszczono m.in. 
multimedialną projekcję, opartą na 

wielkoformatowych obrazach, ry
sunkach i szkicach Matejki. W zmo
dernizowanym Domu Jana Matejki 
znalazło się też miejsce na sztukę 
współczesną; wnętrze zachowuje 
jednak dawną atmosferę krakow
skiego domu mieszkalnego z dru
giej potowy XIX w.

Muzeum Historyczne Miasta 
Gdańska zorganizowało 3 listopa
da 2009 r. uroczystość odsłonię
cia rzeźby Akteona w gdańskim 
Dworze Artusa. Jest to pierwsza 
zrekonstruowana rzeźba z monu
mentalnej grupy (ponad 3 ml), 
zaginionej w czasie ostatniej wojny. 
Autorem rekonstrukcji jest mistrz 
Stanisław Wyrostek - autor wielu 
wspaniałych rekonstrukcji zagi
nionych dziel na całym świecie. 
Uroczystości odsłonięcia rzeźby 
Akteona towarzyszyła sesja nauko
wa i wystawy.

We wrocławskim Muzeum 
Narodowym czynna jest (do 31 
stycznia 2010 r.) wystawa „Cassone 
i credenza. Meble włoskie XVI- 
-XVII wieku ze zbiorów Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu”, przy
bliżająca zabytki europejskiego 
meblarstwa. Ekspozycja prezentu
je cassone (skrzynie) i credenza 
(kredensy) - najważniejsze sprzę
ty używane we włoskich dworach 
i rezydencjach w XVI i XVII w. 
Cassone służyły do przechowy
wania cennych przedmiotów, 
odzieży. Najsłynniejsze z nich - to 
pięknie, bogato zdobione skrzy
nie posagowe. Z kolei credenza, 
podobne do komody, również 
służyły do przechowywania war
tościowych przedmiotów. Byt to 
zazwyczaj niski mebel zamykany 
drzwiczkami, bez witryny. W okre
sie renesansu we Włoszech meble 
przestały pełnić wyłącznie funkcję 
użyteczną, stały się też ważnym 
elementem dekoracyjnym miesz
kań i rezydencji.

W Gdańsku, w kamienicach przy 
ul. Chlebnickiej 27, 28 i 29 zosta
ły starannie odrestaurowane trzy 
przedproża, stanowiące charakte
rystyczny element gdańskiej archi
tektury. Podczas ich rekonstrukcji 
wykorzystano oryginalne fragmenty 
kamiennych płyt balustrady oraz 
ozdobne słupki; dwa z nich wmu
rowane byty w podwórko przy ul. 
Mariackiej. Ponieważ zachowa
ły się przedwojenne zdjęcia ul. 
Chlebnickiej, przygotowanie pro
jektu rekonstrukcji nie było trudne. 
Prace przebiegały w dwóch eta
pach: pierwszy dotyczył części mu
rowanej i odbyt się on równocześ
nie z remontem nawierzchni ulicy, 
a drugi - to rekonstrukcja kamie- 
niarki. Wymienione kamienice przy 
ul. Chlebnickiej należą do wspólnot 

mieszkaniowych, ale przedproża 
są własnością miasta.

„Dwór - polska tożsamość” - to 
tytuł wystawy, czynnej w dniach od 
30 września do 30 listopada br. 
w Bibliotece Głównej Uniwersytetu 
Gdańskiego. Zaprezentował na niej 
swoje zdjęcia Maciej Rydel, który od 
bardzo wielu lat dokumentuje stan 
narodowej architektury. Od 1977 r. 
odwiedził i utrwalił 3500 dawnych 
polskich siedzib ziemiańskich. 
Wiele z nich uległo już całkowitemu 
zniszczeniu lub popadto w ruinę. 
Swoje interesujące materiały pub
likował Maciej Rydel również na 
tamach „Spotkań z Zabytkami".

Krajowy Ośrodek Badań 
i Dokumentacji Zabytków (www. 
kobidz.pl) oraz Centrum Edukacji 
Obywatelskiej (www.ceo.org.pl) 
zapraszają uczniów do wzięcia 
udziału w konkursie „Dorzuć swoje. 
Atlas zabytków militarnych”. Celem 
konkursu jest budowanie u mło
dych ludzi wrażliwej postawy wobec 
dziedzictwa kulturowego poprzez 
konkretne działania na rzecz zabyt
ków. Uczestnicy konkursu zamie
niają się w zespół badawczy, które
go zadaniem jest zaopiekować się 
okolicznym obiektem o tradycjach 
militarnych, np. średniowiecznym 
grodziskiem, polem bitwy z czasów 
drugiej wojny światowej, mogiłą 
upamiętniającą poległych żołnierzy 
lub innym. Jak można zaopiekować 
się takim szczególnym obiektem? 
Zespól badawczy może zadbać 
o jego pamięć, np. zebrać infor
macje, sporządzić dokumentację, 
wykonać akcję edukacyjną wśród 
mieszkańców, zadbać o czystość 
wokół obiektu. Aby trud włożony 
w opiekę nad zabytkiem nie przemi
nął - wszystkie te działania zespół 
badawczy przedstawia w formie 
reportażu. Reportaż może przyjąć 
formę: komiksu, gazetki papiero
wej, prezentacji multimedialnej, 
filmu lub strony internetowej.
Gotowe prace należy przesy
łać do 17 stycznia 2010 r. pod 
adres: Fundacja Centrum Edukacji 
Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 
10, 00-666 Warszawa, z dopiskiem: 
Konkurs „Dorzuć swoje”. Reportaże, 
które zyskają uznanie komisji oce
niającej, zostaną umieszczone 
w atlasie zabytków militarnych. 
Atlas będzie powszechnie dostęp
ny na stronie www.kobidz.pl. Udział 
w konkursie jest bezpłatny; zostaną 
przyznane nagrody (sprzęt elektro
niczny, książki, gry edukacyjne oraz 
pomoce szkolne) oraz wyróżnienia. 
Najpierw jednak należy odwiedzić 
strony internetowe, zapoznać się 
z regulaminem i wypełnić inter
netowy formularz zgłoszeniowy, 
dostępny na: http://www.ceo.org. 
pl/portal/b_opowiem_wiadomosci_ 
doc?docld=51312.
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W pierwszej ćwierci XIX stulecia na rozległych terenach klucza wilanowskiego ukształtowały się 
trzy romantyczne rezydencje filialne dawnego królewskiego Wilanowa: Gucin, Morysin i Natolin.

Ich nazwy przyjęto od imion wnuków i wnuczki ówczesnego właściciela Wilanowa 
Stanisława Kostki Potockiego - Augusta zwanego Guciem, Maurycego nazywanego 

zdrobniale Morysiem i Natalii.

Natolin dawny i współczesny
WOJCIECH FIJAŁKOWSKI 

pośród wszystkich rezydencji wilanowskich naj
lepiej zachował się zespół pałacowo-parkowy 

Natolina, zwanego aż do początku XIX w. Bażantarnią.
Nazwy „Bażantarnia” użyto po raz pierwszy na saskim 
planie królewskich dóbr wilanowskich z około 1730 r., 
gdy na malowniczo ukształtowanym terenie południo
wego odcinka skarpy warszawskiej zaprojektowano 
„myśliwską siedzibę” Augusta II z ogrodzonym wokół 
leśnym zwierzyńcem. Ukazany na planie rozległy obszar

zwierzyńca składał się z dwóch części: puszczańskich 
terenów łowieckich, gdzie w promienistych perspekty
wach zamkniętego zwierzyńca ptactwo i dzikie zwierzę
ta miały być wystawiane myśliwym do polowania oraz 
z odpowiednio zagospodarowanego terenu do hodowli 
bażantów. Właściwy teren łowiecki obejmował zbocze 
skarpy i przestrzeń poniżej, którą przecięto siedmioma 
promienistymi alejami zbiegającymi się pod cyplem 
skarpy, zwanym Wielką Górą. Wykarczowany na koro
nie góry fragment lasu - jak pokazuje to wyraźnie saski 
plan dóbr królewskich - pozwala wysunąć przypuszcze

1. Wincenty Kasprzycki, „Widok pałacu w Natolinie od strony parku”, przed 1834 r., olej, płótno (w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie)
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nie, że w tym właśnie miejscu miał stanąć dwór myśliw
ski Augusta II z tarasem do obserwowania zwierzyny, 
ptactwa i polowań.

W kilkanaście lat po śmierci Augusta II urządze
nia królewskiej Bażantarni zniknęły z mapy wielo- 
przestrzennego założenia dóbr wilanowskich. Pozostał 
jedynie promienisty układ dróg dawnego zwierzyńca. 
W 1780 r. władający majętnością wilanowską ksią
żę Adam Czartoryski podjął inicjatywę urządzenia 

znanych dzieł Brenny, znajdujących się w Bażantarni, 
Łańcucie czy Pawłowsku pod St. Petersburgiem.

Świetność nowo wzniesionego oraz kunsztownie 
ozdobionego i urządzonego pałacyku nie trwała długo. 
Wybuch insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r. i zdewa
stowanie przez wojska rosyjskie pałacyku w Bażantarni 
sprawiły, że, jak zanotował w swym raporcie wilanowski 
pisarz magazynowy George Friedrich Bock, stan wyrzą
dzonych tu szkód był tak ogromny, iż „żaden człowiek

w Bażantarni zacisznej, wiejskiej rezydencji, „aby jak 
najkorzystniej użyć tego miejsca pełnego przyjemno
ści, dotychczas zupełnie zaniedbywanego”. Ośrodkiem 
rezydencji miał stać się wzniesiony na miejscu projek
towanego pawilonu myśliwskiego Augusta II książęcy 
„maison de plaisance” w formie niewielkiego, neokla- 
sycznego pałacyku z półotwartym salonem kolumno
wym od strony parku, autorstwa Szymona Bogumiła 
Zuga. Adamowi Czartoryskiemu nie dane było jednak 
dokończenie tego dzieła. Ciężar doprowadzenia go do 
zamierzonego celu wzięła na swe barki córka księcia, 
Izabela Lubomirska, zlecając m.in. dekorację malarską 
ścian i sufitów wnętrz pałacowych sprowadzonemu 
do Polski z Rzymu Vincenzo Brennie. Nie jest wyklu
czone, iż niektóre z dekoracyjnych kompozycji malar
skich wykonał współpracujący blisko z Brenną Antonio 
Tombari lub inny współpracownik mistrza. Wskazuje na 
to odkryta ostatnio polichromia Sali Jadalnej, różna od 

mieszkać nie mógł”. Nic też dziwnego, że nowy właś
ciciel majętności, Stanisław Kostka Potocki, ożeniony 
z Aleksandrą, córką Izabeli Lubomirskiej, nie wykazy
wał przez kilka lat zainteresowania Bażantarnią, kon
centrując swą uwagę i finanse na generalnym remoncie 
pałacu wilanowskiego oraz modyfikacji otaczającego go 
ogrodu.

Żywe zainteresowanie Potockiego pałacykiem 
i parkiem w Bażantarni nastąpiło po ślubie jego syna 
Aleksandra z Anną Tyszkiewiczówną w 1805 r. Wtedy 
to Stanisław Kostka wraz z żoną postanowili przezna
czyć Bażantarnię na letnią siedzibę Aleksandrostwa 
Potockich. Niebawem zmieniono jej nazwę na Natolin, 
na cześć urodzonej w 1807 r. córki Potockich - Natalii. 
Prace związane z adaptacją dawnej Bażantarni na współ
czesną rezydencję pałacowo-parkową w Natolinie podjął 
sam Stanisław Kostka Potocki, któremu wiernie sekun
dowała, jako inicjatorka i współtwórczyni wielkich prze-
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2. Wincenty Kasprzycki, „Widok mostu mauretańskiego z pomnikiem 
Natalii”, 1836 r., olej, płótno (w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie)
3. Wincenty Kasprzycki, „Widok parku w Natolinie z holendernią”, 1833 r., 
olej, płótno (w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie)

mian, jego synowa Anna. O ile jednak Anna, uzdolniona 
rysowniczka, malarka i miłośniczka rzeczy pięknych, 
a także pianistka ogrodowa, podjęła główne dzieło wy
posażenia pałacu w odpowiednie dzieła sztuki i ozdoby 
artystyczne oraz przekształcenia dotychczasowego lasu 
w krajobrazowy park angielski, o tyle Potocki był przede 
wszystkim inicjatorem przedsięwzięć architektoniczno- 
-dekoracyjnych. Zaprzyjaźniony z Potockim architekt 
Chrystian Piotr Aigner dokonał wraz z nim w latach 
1806-1808 przebudowy pałacyku, a następnie utworzył 
na samym skraju skarpy wielki pałacowy taras widoko
wy, wsparty na ogromnych arkadach. Współpracujący 
stale z Aignerem przy przebudowie wnętrz pałacowych 
pod kątem utworzenia odpowiednich apartamentów 
mieszkalnych dla Aleksandra i Anny Potockich sztu
kator Wirgiliusz Bauman wykonał stosowne dekora
cje plastyczne, które zdobią dziś Salę Jadalną, Salon 
Marmurowy i Gabinet Mozaikowy oraz otwarty Salon 
Owalny. W wyniku tych przedsięwzięć zniknął bogaty 
wystrój malarski wnętrz pałacowych z XVIII stulecia, 
jako nie tylko już niemodny, lecz przede wszystkim bar
dzo zdewastowany. Prowadzone w Natolinie prace ob
jęły także niedalekie sąsiedztwo pałacyku i oddalone od 
niego rejony górnego i dolnego parku. W latach 1806- 
-1812 zbudowano bowiem neoklasyczną oficynę dwor

ską z aneksem kuchennym i oranżerią oraz budynek 
stajni i wozowni.

Działalność ogrodowa Anny Potockiej, pobudzona 
wskazówkami zawartymi w książce Izabeli Czartoryskiej 
zatytułowanej Myśli różne o sposobie zakładania ogro
dów, przyniosła wprowadzenie w parku natolińskim 
licznych klombów i krzewów, które zatarły późnobaro- 
kowy układ promienistych alei. Podjęte zostało również 
wznoszenie pawilonów ogrodowych i obiektów tzw. 
małej architektury.

Architektem uczestniczącym w projektowaniu tych 
pawilonów był, aż do swojego wyjazdu z Polski, Piotr 
Aigner. Jego autorstwu przypisane zostały dwa klasycy- 
styczne domki dozorców przy wjeździe do Natolina od 
zachodu i północy. On też stał się wcześniej współtwórcą 
romantycznej, gotycko-klasycystycznej holenderni, zbu
dowanej w latach 1812-1814 staraniem Anny Potockiej 
u podnóża pałacyku, na terenie dolnego parku. Na 
wprost holenderni wystawiona została także niewielka 
neogotycka kapliczka, a w pobliżu pałacyku monument 
w kształcie tzw. sarkofagu Nerona.

W latach 1821-1845 inicjatorem dalszych zmian 
w Natolinie był rozwiedziony już z Anną Aleksander 
Potocki. Wtedy to powstały budowle i ozdoby par
kowe stanowiące istotny do dziś dorobek artystyczny 
Natolina i uzupełnienie walorów kompozycyjnych. 
Na terenie górnego parku wystawiony został wów
czas inspirowany kamienną ławą w parku Bomarzo 
we Włoszech pomnik z sarkofagiem córki Aleksandra 
Potockiego, ks. Natalii Sanguszkowej, i powiązany 
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z ławą kompozycyjnie most mauretański nad wąwo
zem, przez który biegła droga do tarasu pałacowego. 
W dalszym etapie urządzania parku natolińskiego 
w jego północnej, dolnej części, stanęła świątynia do- 
rycka, nawiązująca do świątyni Posejdona w Paestum, 
a w południowej części ruina rzymskiego akweduktu 
z cegły i łamanego granitu, będąca swobodną trans
pozycją akweduktu Klaudiusza przy Via Appia Nuova 
w Rzymie. We wschodniej partii na głównej osi zało
żenia wzniesiona została gotycko-mauretańska brama 
i gajówka. Architektem projektującym te budowle był 
czynny przez wiele lat w służbie Potockich Henryk 
Marconi, a autorem rzeźby Natalii, opartej na szkicu 
Antonia Canovy do posągu Dirce - jego uczeń, Ludwik 
Kauffmann.

W ostatnim okresie swego życia Aleksander Potocki 
dokonał również wielu znaczniejszych zmian we wnę-

Nie lepiej przedstawiała się sytuacja Natolina 
w pierwszej połowie XX stulecia, gdy należał on do 
rodziny Branickich. Mimo, że jego nowi właścicie
le podejmowali różnego rodzaju działania remontowe 
i konserwatorskie, to jednak poniósł on dalsze straty. 
Największa z nich miała miejsce w połowie lat dwudzie
stych, gdy chylącej się ku ruinie holenderni nie starano 
się uratować, lecz przeznaczono ją do całkowitej roz
biórki, zubożając w ten sposób romantyczne założenie 
architektoniczno-parkowe Natolina.

Również ostatnia wojna światowa nie szczędziła za
bytkowego Natolina. W czasie Powstania Warszawskiego 
w 1944 r. i po jego upadku wojska okupacyjne roz
myślnie zdewastowały i rozgrabiły pałacyk. Szczególnie 
barbarzyńsko potraktowany został przez okupantów 
pomnik Natalii Sanguszkowej, który posłużył za cel 
strzelającym do niego żołnierzom. Podobny los spotkał

4. Odkryty plafon z Sali Jadalnej 
patacu w Natolinie (fotografia 
ze zbiorów Muzeum Pałacu
w Wilanowie)

5. Brama gotycko-mauretańska
i gajówka w Natolinie (fotografia 
ze zbiorów Muzeum Pałacu
w Wilanowie)

trzach pałacowych, gdy w latach 1842-1845 podjęty zo
stał na jego zlecenie generalny remont pałacu i towarzy
szących mu budynków. Jedną z najtrwalszych i najcie
kawszych realizacji stało się urządzenie tzw. Pokoików 
Etruskich na pierwszym piętrze pałacyku, zaprojekto
wanych na miejscu dawnego apartamentu mieszkalne
go Anny Potockiej zapewne przez działającego wtedy 
w Natolinie Franciszka Marię Lanciego.

Wraz ze śmiercią Aleksandra Potockiego skończył się 
okres rozwoju Natolina. Za rządów jego syna Augusta, 
a następnie synowej Aleksandry, zespół pałacowo-par- 
kowy w Natolinie zaczął popadać w ruinę. Pałac i park 
użytkowany był tylko doraźnie, niekiedy przeznaczany 
na zamieszkanie przez krewnych właścicieli. Budynki 
i ozdoby parkowe nie były konserwowane, a gdy na 
skutek tego ulegać zaczęły procesowi rozkładu - roz
bierano je i usuwano. W ten sposób w drugiej połowie 
XIX w. zniknął wystrój rzeźbiarski z pomnika Natalii 
Sanguszkowej i z attyki pałacyku oraz rozebrana została 
altana chińska i kapliczka gotycka. 

rzeźbę Junony w Salonie Otwartym. Bolesne ciosy spad
ły także na zabytkowy park natoliński, który przeorano 
wszerz i wzdłuż rowami strzeleckimi, niszcząc przy tym 
dużą część jego historycznego starodrzewia.

W 1945 r. Natolin został upaństwowiony i oddany 
pod opiekę Muzeum Narodowego w Warszawie, po czym 
wkrótce stał się rezydencją prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, a następnie obiektem reprezentacyjnym Urzędu 
Rady Ministrów. W wyniku generalnych prac restau
racyjnych, prowadzonych pod nadzorem profesorów 
Stanisława Lorentza i Jana Zachwatowicza, zlikwido
wane zostały skutki wieloletnich zaniedbań i zniszczeń 
wojennych, a w Salonie Otwartym odsłonięto i zakon
serwowano zamalowany w XIX stuleciu plafon Brenny.

Już po kilku latach z braku bieżącej konserwacji 
Natolin zaczął ponownie ulegać procesowi szybko po
stępującej degradacji. Z niewiadomych przyczyn znik
nął sarkofag Nerona. Pozbawiona stałej pielęgnacji zie
leń parkowa oraz niekonserwowany latami układ dróg 
i cieków wodnych doprowadziły do zatarcia się charak-
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terystycznych elementów kompozycyjnych parku wraz 
z częścią alejek parkowych.

Stan zagrożenia Natolina, zwłaszcza jego unikato
wych wartości artystycznych, historycznych i krajobra
zowych, powstrzymany został, na szczęście, doniosłą 
decyzją władz państwowych, podjętą w 1991 r., o prze
znaczeniu Natolina na siedzibę filii College of Europe 
w Bruggii. Starania o utworzenie w Natolinie europej
skiej uczelni podjął i skutecznie doprowadził do końca 
min. Jacek Saryusz-Wolski, ówczesny pełnomocnik rzą
du ds. integracji europejskiej.

Program wykorzystania Natolina dla potrzeb 
College’u przyniósł szeroko zakrojoną rewaloryzację 
zespołu pałacowo-parkowego. W pierwszym etapie 
podjęto generalną konserwację pałacu wraz z tarasem, 
przeznaczając pałac do celów reprezentacyjnych. W ra
mach tych prac dokonano m.in. odkrycia i zakonserwo
wania nieznanego dotąd plafonu Brenny w Gabinecie 
Mozaikowym, odsłonięcia osiemnastowiecznej polichro
mii ścian i sufitu w Sali Jadalnej, dziewiętnastowiecznych 
dekoracji malarskich w Apartamencie Pana oraz ustalenia 
pierwotnej kolorystyki Sieni pałacowej i pomieszczeń na 
pierwszym piętrze, co pozwoliło ocalić od zapomnienia 
historyczne walory wnętrz pałacowych.

Pracami konserwatorskimi objęto także zabytkowe 
budynki gospodarcze, które zaadaptowano dla potrzeb 
dydaktycznych. Nastąpiła również kontynuacja działań 
architektonicznych, polegająca na wzniesieniu nowych 
obiektów o charakterze socjalnym, które zharmonizo
wano pod względem skali, wyrazu architektonicznego 
i kompozycji przestrzennej z historycznym układem ca
łego założenia pałacowo-parkowego. Realizacja progra
mu pozwoliła na urządzenie w dawnej oficynie dwor

skiej i jej aneksach sali wykładowej, mieszkań profesor
skich i biur administracji Natolina. Wnętrza budynku 
dawnej stajni wykorzystano na aulę, bibliotekę i salę 
komputerową. W starej wozowni znalazły się kameralne 
salki seminaryjne. Na miejscu zniszczonej suszarni z lat 
międzywojennych wzniesiony został budynek stołów
ki, a w jego sąsiedztwie, już na obrzeżu parku, domy 
akademickie i budynek rektoratu. Nowe obiekty archi
tektoniczne, o gabarytach odpowiadających istniejącym 
budynkom zabytkowym, uzyskały analogiczne z nimi 
pokrycia dachowe i tynki.

Zakres prac konserwatorskich objął także bramę 
gotycko-mauretańską, wraz z ceglanym ogrodzeniem, 
gdzie spod warstwy tynków położonych przed kilku
dziesięciu laty wydobyto pierwotny koloryt bramy 
i dawną kompozycję sgraffitową muru w formie skośnej 
szaro-czarnej szachownicy. Wykonano również prace 
remontowo-adaptacyjne w sąsiadującej z bramą gajówce 
z XIX w., przywracając jej dawne walory architektonicz
ne i dekoracyjne, które harmonijnie związały w jednoli
tą całość tę część obiektów zabytkowych Natolina.

Wyjątkowa wartość przyrodnicza i kulturowa par
ku natolińskiego, w którym znajduje się ponad tysiąc 
drzew o charakterze pomnikowym, w tym zwłaszcza 
dębów, jesionów i sosen sprawiła, że jego cała dolna, 
ponadstuhektarowa część, mająca wyraźnie lesisty cha
rakter, uznana została w 1991 r. za rezerwat przyrody, 
objęty szczególną troską konserwatorską. Dzięki tym 
wszystkim przedsięwzięciom zespół pałacowo-parko- 
wy w Natolinie stał się znów jednym z najwspanial
szych i najlepiej utrzymanych założeń romantycznych 
w Polsce.

Wojciech Fijałkowski
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Park na Książęcem, niegdyś ogród królewski założony w XVIII w. przez księcia 
Kazimierza Poniatowskiego, brata króla Stanisława Augusta, zachwycał i zadziwiał bogactwem 

i różnorodną architekturą. Dziś położony poza głównymi ścieżkami spacerowymi 
jest opustoszały i zapomniany. Jedynym świadectwem tamtych czasów jest ukryta 

w skarpie podziemna budowla zwana Elizeum.

Elizeum - podziemny 
salon księcia

"T A T ANETA BOJANOWSKA
\ /\ / ANDRZEJ MAREK WOLAŃSKI

V V ejście do Elizeum przypomina wejście do 
schronu. Aby dostać się do środka, trzeba otwo
rzyć kłódkę zamontowaną na masywnych metalo
wych drzwiach. Nieświadomy przechodzień nawet 
nie zdaje sobie sprawy z tego, co kryje się za tymi 
drzwiami. Po ich uchyleniu od razu wita nas chłodne, 
wilgotne powietrze, płynące ze środka. Z początku 
niski korytarzyk prowadzi do głównej sali. Jedynym 
oświetleniem jest słup dziennego światła wpadający 

z góry. Wydaje się, że jest bardzo ciemno, jednakże po 
paru minutach, kiedy wzrok się przyzwyczai, można 
dostrzec znacznie więcej szczegółów i poczuć, jak 
bardzo jest to fascynujące wnętrze. Po kolei zaczyna 
się wyłaniać z ciemności zarys wnętrza, nierówności 
cegły, miejsce, gdzie znajdował się kiedyś kominek, 
sklepienie kopuły, półkoliste nisze, przejścia do kolej
nych pomieszczeń. Z głównej sali przechodzi się do 
bocznego korytarza, który jest ukształtowany niere
gularnie. Zachowały się resztki grubo nałożonego 
tynku imitującego skałę, niewielkie nisze na kaganki 
oraz tajemnicze znaki wydrążone w murze. Schodami 
można dostać się na górny korytarz, tworzący empo- 

rę, z której poprzez półkoliście zamknięte otwory 
widać całą salę.

Elizeum, zaprojektowane przez Szymona Bogumiła 
Zuga w formie podziemnej rotundy, wykonane zosta
ło w całości z cegły. Zakomponowane jest na pla
nie centralnym, z czterema półkoliście zamkniętymi 
niszami. Sklepioną kopułą salę główną obiegają 
korytarze przekryte kolebką. Wnętrze doświetlone 
było poprzez okrągły otwór w kopule, zwieńczony 
zewnętrzną latarnią na planie ośmioboku, o kształcie 
przypominającym pawilon chiński.

Z opisu sporządzonego przez Zuga dowiadujemy 
się, że: „Ogród [...] choć przed siedmiu laty zaczęty, 
dotychczas nie jest jeszcze ukończony; wszakże są już 
niektóre piękne części całkowicie wykonane; takiemi 
są: grota i wodozbiory w skale kute, oraz kaskada, 
spadająca u stóp góry pokrytej dzikiem zarosłem 
i drzewami. Jeden z podziemnych chodników oświeco
ny dostatecznie przez kilka z góry otworów, prowadzi 
po różnych zakrętach do drzwi, które się otwierają 
niespodzianie na podziemną salę należycie światłą, 
której ściany i kilka kolumn wspierające cztery wielkie 
wnęki z siedzeniami są z fałszywego marmuru i utrzy
mują banią pięknie i ozdobnie wyżłobioną z otworem 
u góry, oświecającym to podziemie. Ośm popiersi 
Cesarzów Rzymskich umieszczone są na wspornikach 
koło ściany, a płaskorzeźby znajdują się nadedrzwiami. 
Przed tą grotą wyrobioną ze siuku i dość dobrze naśla
dującą naturę, znajduje się obszerna sadzawka z wyspą 
[...]. Na wzgórzu znajduje się jeszcze wieża turecka 
czyli minaret ze wschodami krętemi wiodącemi na 
wierzchołek, a niedaleko zdtąd mały budynek w tymże 
smaku służący za kuchnię, z którego przejściem pod
ziemnym można dostać się do salonu, o którym wyżej 
wspomnieliśmy. U stóp góry pod wieżą jest jeszcze 
mały folwarczek. W ogólności zaś wszystkie te budow
le miały się połączyć z domem wielkim projektowa
nym, na który już potrzebny kamień sprowadzono; ale 
że zamiar ten nie przyszedł do skutku, budowy więc te 
nie mając żadnego z sobą związku, są tylko cząstka-
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Legenda

przekrój A-A
2

1. Zygmunt Vogel, „Widok ogrodów księcia Kazimierza Poniatowskiego 
Na Książęcem i Na Górze”, 1785 lub 1786 r. (w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie)

2. Przekrój Elizeum, inwentaryzacja laserowa wykonana przez „Dephos” 
Kraków
3. Park marszałka Edwarda Rydza-Śmigtego, wejście gtówne do Elizeum, 
ukrytego w skarpie

mi oderwanemi, których istnienie zastanawia widza. 
Mimo to wysady tutejsze dobrze utrzymane służyły 
za przyjemną przechadzkę dla publiczności” (Ogrody 
w Warszawie i jej okolicach opisane w r. 1784 przez 
Szymona Zuga budowniczego Kościoła Ewangelickiego 
w Warszawie. Z objaśnieniami F. M. Sobieszczańskiego, 
napisanemi w 1847 roku, w: Kalendarz Powszechny 
na rok przestępny 1848, R. XIV, ss. 4-5).

Nie jest znane do końca przeznaczenie Elizeum. 
Dopisek architekta na projekcie „Elizeum dla przyja
ciół i pięknych pań” spowodował, iż wokół obiektu 
zaczęła się tworzyć legenda, podsycana przez powo

jenną prasę. Ponoć miało to być miejsce schadzek i roz
pusty. Inne prasowe doniesienia mówiły, iż spotykała 
się tu masoneria. Z pewnością chodziło o dodanie 
pikanterii temu obiektowi. Najbardziej prawdopodob
ne wydaje się, że Elizeum było miejscem, w którym 
odbywały się spotkania towarzyskie, jednak aby lepiej 
zrozumieć, jaką pełniło funkcję, warto powiedzieć 
kilka słów o Kazimierzu Poniatowskim (1721-1800). 
Był najstarszym synem Stanisława Poniatowskiego 
i Konstancji Czartoryskiej. W 1737 r., nie mając jesz
cze ukończonych 16 lat, został starostą. W 1742 r. 
mianowano go podkomorzym królewskim. Zrezy
gnował z pełnienia tej funkcji po 30 latach urzędo
wania, zostawiając sobie tytuł ekspodkomorzego. 
Był znany również za sprawą pojedynków z Adamem 
Tarłą. Dziś księcia ekspodkomorzego nazywaliby
śmy celebrytą i z pewnością znalazłby miejsce na 
pierwszych stronach gazet. Jednakże nasz książę nie 
miał najlepszej prasy. Julian Bartoszewicz w XIX w. 
tak o nim pisał: „Był to pasożyt, ani Bogu, ani 
ludziom na nic wcale nieprzydatny. Przez 80 lat 
swego życia nie odznaczył się ani myślą, ani czynem, 
owszem, jeżeli kiedy miał wpływ wywierać, był to 
zawsze wpływ zgubny dla ogółu. Książę Kazimierz 
żył tylko dla siebie i dla swoich kochanek” (Julian 
Bartoszewicz, Znakomici mężowie polscy w XVIII 
wieku. Wizerunki historycznych osób skreślone, t. III, 
Petersburg 1856). Julian Ursyn Niemcewicz nazwał go 
najlubieżniejszym człowiekiem i największym próż
niakiem epoki, ale zaraz potem dodał „iluż podob
ne prowadziło życie!” (Julian Ursyn Niemcewicz, 
Książę Kazimierz Poniatowski, w: Warszawa Wieku 
Oświecenia, Warszawa 1954). Elizeum było jednym 
z kaprysów podkomorzego. Książę Kazimierz, znany 
z hulaszczego i wystawnego trybu życia, wykorzysty-
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wał je na spotkania z przyjaciółmi 
i organizowanie obiadów.

Podziemna grota latem dawała 
schronienie przed skwarem, nato
miast zimą była ogrzewana komin
kiem, z którego ciepło rozchodziło 
się kanałami grzejnymi po całym 
wnętrzu. Elizeum było połączo
ne podziemnym korytarzem z tzw. 
Domkiem Imama, w którym 
znajdowała się kuchnia. Biesiady 
odbywały się w sali centralnej. 
Gościom przygrywali muzykanci, 
którzy znajdowali się na górnym 
korytarzu. Muzyka dzięki świetnej 
akustyce była znakomicie słysza
na, natomiast muzycy pozostawali 
niewidoczni. W dzień głównym 
oświetleniem wnętrza był otwór

4. 5. 6. Wnętrze Elizeum - sala główna, część 
południowa z wnęką po kominku (4), widok na 
kopułę w sali głównej, widoczne „negatywy” 
po kasetonach zdobiących kopułę oraz 
zarys pierwotnej wielkości otworu 
oświetleniowego (5), korytarz górny 
z zachowanymi fragmentami tynków (6)

(zdjęcia: 3, 4, 5- Andrzej Marek Wolański, 
6 - Aneta Bojanowska)

w kopule o średnicy około 3 m. Wieczorem wnętrze 
rozświetlone było płomieniem kominka, świecami 
i kagankami. Z pewnością oświetlenie potęgowało 
niepowtarzalną atmosferę tego miejsca, co zostało 
zauważone i opisane w pamiętnikach angielskiego 
podróżnika Williama Coxa: „spacerując po ogrodzie 
przybyliśmy wreszcie do groty, w sztucznych skałach 
wykutej, urozmaiconej źródłami i strumykami [...]. 
Następnie szliśmy drogą przez długi kręty, podziem
ny korytarz, w którym tu i ówdzie lampa słabe siała 
blaski. Wreszcie dotarliśmy do drzwi drewnianych, 
jakby wejścia do lichej chatki. Drzwi nagle otwarły 
się i znaleźliśmy się, ku naszemu zdziwieniu we wspa
niałym salonie, oświetlonym niezliczoną ilością lam
pionów. Miał on kształt rotundy z przepyszną kopu
łą wedle najpiękniejszej symetrii. Dookoła, wśród 

kolumn ze sztucznego marmuru, widziałeś cztery 
otwarte gabinety, a w nich sofy wygodne i malowidła 
al fresco przedstawiające triumfy Bacchusa, Sylene, 
Amora oraz zwycięskiej cesarzowej Katarzyny nad 
Turkami. Wtem wśród ogólnego podziwu olśnił uszy 
nasze koncert niewidzialnej orkiestry. Szukaliśmy 
daremnie skąd pochodziły tony” (Wacław Zawadzki, 
Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, t. I, 
Warszawa 1963, s. 660).

Po śmierci księcia w 1800 r. tereny na Książęcem 
nabyli bracia Emilian i Korneli Horodyscy. W 1818 r. 
na publicznej licytacji teren ogrodu został sprzeda
ny Kalasantemu Szaniawskiemu. W 1834 r. właś
cicielem został Sylwester Skierkowski, od którego 
w 1839 r. działkę kupił rząd i w 1841 r. na terenie 
parku tuż przy minarecie, od strony ul. Książęcej
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wybudowano gmach szpitala św. Łazarza, projektu 
Henryka Marconiego. Przez wiele lat Elizeum było 
użytkowane w sposób niewłaściwy, a następnie stało 
się zapomnianym i opuszczonym miejscem. Według 
relacji F.M. Sobieszczańskiego z 1847 r. Elizeum było 
„wynajmowane przez fabrykanta piwa i porteru P. 
Scheffer” (Ogrody w Warszawie i jej okolicach..., op. 
cit., ss. 5-6, przypis 8). W drugiej połowie XIX w. 
hrabia Branicki dzierżawił od szpitala część ogrodu, 
gdzie znajdowało się Elizeum, które prawdopodobnie 
chcial wyremontować. W czasie drugiej wojny świa
towej grota przypuszczalnie pełniła funkcję magazy
nu. Pierwsze działania polegające na zabezpieczeniu 
obiektu podjęto dopiero w latach osiemdziesiątych 
XX w. Obecnie wnętrze Elizeum pozbawione jest 
wystroju, jedynymi świadkami dawnej świetności są 
odciski kasetonów dekorujących sklepienie, fragmen
ty tynku w bocznym korytarzu imitującego sztuczną 
skałę oraz fragment trójbarwnej polichromii w ukła
dzie pasowym na ścianie górnego korytarza.

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków pro
wadzi działania mające na celu remont i adaptację 
Elizeum. W technice laserowej wykonano szcze
gółową inwentaryzację obiektu oraz animację 3D 
z prezentacją wnętrza, a także liczne ekspertyzy. 

W wyniku badań stwierdzono, że obiekt jest mocno 
zawilgocony, w niektórych miejscach wilgotność 
cegły sięga 18-19%, a wilgotność powietrza przekra
cza 90%. Jest to spowodowane ciągłym nawilgaca- 
niem. Pomimo tego konstrukcja obiektu jest stabilna. 
Nie zauważono na powierzchni murów głębokich 
pęknięć ani zarysowań, mogących świadczyć o uszko
dzeniach powstałych na skutek przekroczenia stanu 
granicznego nośności konstrukcji. Natomiast prawie 
całkowitemu zniszczeniu uległy tynki. W trakcie 
odkrywek stwierdzono istnienie powierzchniowej 
izolacji przeciwwilgotnościowej, wykonanej na bazie 
iłów i gliny. Jednakże penetracja korzeni spowodo
wała, że ta izolacja nie pełni swej funkcji. Odkopano 
także kamienny pierścień z piaskowcowych ciosów 
o przekroju 36 x 20 cm. Prawdopodobnie jest to 
cokół, na którym stała latarnia doświetlająca wnę
trze. Przeprowadzono również badania georadaro- 
we, które wykluczyły istnienie innych podziemnych 
budowli w pobliżu Elizeum. Po porównaniu danych 
georadarowych oraz historycznych materiałów karto
graficznych, opracowanych przez arch. Marię Sołtys, 
zlokalizowane zostało miejsce, w którym biegło 
podziemne przejście do Domku Imama. Ponadto 
zorganizowano warsztaty dla młodych architektów, 
których celem było wykonanie koncepcji adaptacji 
i rozbudowy Elizeum.

Prace warsztatowe i wyniki dyskusji publicznej 
stanowiły materiał dla Stołecznego Konserwatora 
Zabytków do przygotowania zaleceń konserwator
skich. Zadaniem podstawowym jest zabezpieczenie 
obiektu tak, aby jak najwierniej oddawał charakter 
zabytkowej budowli. Po remoncie Elizeum powinno 
być przeznaczone do zwiedzania, z możliwością eks
pozycji czasowych wystaw i wykorzystaniem sali do 
kameralnych koncertów i różnego rodzaju przedsię
wzięć kulturalnych. W wyremontowanym podziem
nym salonie mogłyby odbywać się lekcje muzealne 
popularyzujące czasy stanisławowskie. Elizeum towa
rzyszyłby obiekt współczesny, pełniący funkcję zaple
cza gospodarczego, sanitarnego i gastronomicznego. 
Elizeum służyłoby realizacji miejskich programów 
kulturalnych oraz szeroko pojętym środowiskom 
artystycznym. Nie wyklucza się również możliwości 
komercyjnego wykorzystania obiektu.

Obecnie budowla jest niedostępna. Mamy nadzie
ję, że po przygotowaniu dokumentacji projektowej, 
a przed rozpoczęciem prac budowlanych będzie moż
liwe zrealizowanie „dnia otwartego Elizeum”. Dla 
osób zainteresowanych tym obiektem możemy zapro
ponować materiał filmowy zrealizowany we współ
pracy z internetową telewizją WP w ramach cyklu 
„Enigma”; materiał jest dostępny na stronie http:// 
wp.tv/i,Enigma-Elizeum-czl,mid,366098,klip.html.

Aneta Bojanowska 
Andrzej Marek Wolański
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Stare Miasto w Warszawie 
przed jubileuszem wpisu 

na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

W
e wrześniu 1980 r. war
szawskie Stare Miasto 
wpisane zostało na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego 

i Naturalnego UNESCO. Informuje 
o tym doniosłym fakcie tablica umiesz
czona na bruku przy ul. Zapiecek. 
W przyszłym roku zatem obchodzić 
będziemy trzydziestą rocznicę uznania 
warszawskiego zespołu staromiejskie
go za obiekt dziedzictwa światowe
go, wymagającego szczególnej opieki 
i ochrony.

Przypomnijmy, że batalia o ten wpis 
była trudna i trwała przez ponad dwa 
lata. Kwestię sporną stanowił prze
de wszystkim jeden z najtrudniejszych 
warunków stawianych kandydatu
rom na Listę - wymóg autentyzmu. 
Obawiano się stworzenia preceden
su dla umieszczania na Liście zabyt
ków zrekonstruowanych, bo przecież 
Stare Miasto w Warszawie, zniszczo
ne w czasie drugiej wojny światowej 
w 90%, zostało odbudowane na pod
stawie projektu rekonstrukcji, opraco
wanego przez architektów przy współ
pracy historyków i historyków sztu
ki. Dlatego przedstawiciele UNESCO 
pytali: „Gdyby Warszawa nie została 
zniszczona, czy Polska postulowałaby 
jej umieszczenie na Liście Światowej?” 
Reprezentant Polski, prof. Krzysztof 
Pawłowski, wieloletni uczestnik prac 
Komitetu Światowego Dziedzictwa, 
odpowiadał: „Nie! Gdyż nie inicjalne 
wartości tej najstarszej części miasta, 
lecz jakość i symbolizm jego odbudowy, 
podkreślające wolę narodu utrzymania 
i udokumentowania swej tożsamości 
skazanej na zagładę, legły u podstaw tej 
propozycji. Pojęcie autentyzmu nale
ży relatywizować, odnosząc do epoki 
odbudowy”. W rezultacie warszawskie 
Stare Miasto zostało wpisane na Listę 
jako symbol niezwykle udanej, wier
nej rekonstrukcji, która związana jest 
z wielkiej wagi wydarzeniem historycz
nym. Wzięto też pod uwagę fakt, że 
odbudowa tego zespołu wywarła duży 
wpływ na rozwój metod w dziedzinie

ochrony i konserwacji dzielnic zabyt
kowych innych krajów Europy.

Dzisiaj Stare Miasto - to nie tylko 
historia Warszawy, ale również osiedle 
mieszkaniowe oraz ośrodek kulturalno- 
-rozrywkowy, który odwiedzany jest 
każdego roku przez wielu turystów 
z kraju i zagranicy.

Na lata 2008-2011 zaplano
wana została realizacja projektu pt. 
„Renowacja i adaptacja na cele kultu
ralne piwnic staromiejskich Warszawy 
na obszarze wpisu na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO”. Inicjatorem 
projektu jest Biuro Stołecznego 
Konserwatora Zabytków, a realizuje go 
Miasto Stołeczne Warszawa przy współ
finansowaniu ze środków Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego. Projekt Legenda: I i obszar wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa

I I obiekty wpisane do rejestru zabytków

ten, oprócz zadania podstawowego - 
renowacji i adaptacji piwnic staromiej
skich kamienic, przewiduje m.in. utwo
rzenie Centrum Interpretacji Zabytku 
ze stałą wystawą historii odbudowy 
Starego Miasta. Mieszkańcy Warszawy 
i turyści będą wówczas mogli dowie
dzieć się wielu szczegółów o historii 
powstawania, zniszczenia i odbudowy 
warszawskiego Starego Miasta oraz 
poznać oryginalne fragmenty histo
rycznych budowli. (LB)

1. Obszar Starego Miasta w Warszawie wpisany 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

2. 3. Rynek Starego Miasta, widok na dwie 
strony zabudowy: po lewej - tzw. Strona 
Dekerta, po prawej - Strona Barssa (2) oraz 
inny widok na Stronę Barssa (3)
4. Kamienica Simonettich na rogu Rynku
i Zapiecka
5. Wieża kościoła jezuitów przy
ul. Świętojańskiej

6. Dzwonnica kościoła św. Marcina przy
ul. Piwnej
7. Kamienice na pi. Zamkowym
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(zdjęcia:
2-10- Jan Łoziński)

8. 9.10. Mury 
staromiejskie: 
Barbakan (8), 
widok na Basztę 
Rycerską (9), 
ciąg spacerowy 
wzdłuż murów (10)

Kolorystyka 
na elewacjach 
zabytkowej 
architektury

Tf oloryt historycznego centrum Warszawy jest dość 
monochromatyczny. Dominują stonowane żółcie- 

JL Xmie oraz szarości o zróżnicowanej gamie. Jedy
nie odbudowane po wojnie kamieniczki Starego Miasta 
otrzymały współczesny, barwny wystrój - ówcześni kon
serwatorzy nie bali się koloru. O tym, jak było w prze
szłości, wiemy mało, gdyż badania nad historycznymi 
barwami elewacji podjęto
- przynajmniej w Polsce
- stosunkowo niedawno, 
a ich wyniki na ogół nie są 
publikowane.

Od 2006 r. w Biurze 
Stołecznego Konserwato
ra Zabytków prowadzony 
jest program „Kolorysty
ka Traktu Królewskiego”, 
mający na celu stopniową 
weryfikację kolorystyki 
fasad w tych przypadkach, 
gdy badania konserwa
torskie wykażą istnienie 
oryginalnego tynku z war
stwą malarską. Ostatnie 
zabiegi konserwatorskie, 
w wyniku których doko
nano odtworzenia ory
ginalnej kolorystyki, np. 
domu przy ul. Filtrowej 
68, pałacu Czapskich-Ra- 
czyńskich przy Krakow
skim Przedmieściu (ASP), 
a zwłaszcza nowa kolo

Dzwonnica kościoła św. Marcina 
(dawniej augustianów) oraz fasada 
i dzwonnica kościoła jezuitów na 
Starym Mieście w Warszawie

(fot. Karol Guttmejer)

rystyka kościoła jezuitów na Starym Mieście, wzbudziły 
ożywioną dyskusję, tak medialną, jak i środowiskową. 
Stąd pomysł, aby 30-lecie wpisu warszawskiego Starego 
Miasta na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego 
UNESCO, które przypadnie we wrześniu 2010 r., uczcić 
międzynarodową konferencją pod tytułem „Kolorystyka 
zabytkowych elewacji od średniowiecza do współczesno
ści. Historia i konserwatorstwo”. Pierwsza część ma na 
celu zaprezentowanie tendencji kolorystycznych w ar
chitekturze w poszczególnych epokach historycznych. 
Wiadomo wszak, że miasto średniowieczne było barwne, 
także miasta będące pod wpływem północnoeuropejskie- 
go renesansu, manieryzmu i baroku. Klasycyzm wprowa
dził fałszywą tezę, że szlachetna, starożytna architektura 
była w kolorze naturalnego kamienia. I dopiero secesja 
i wiek XX znów wróciły do barwnych elewacji. Druga 
część ma być poświęcona metodyce badań konserwator
skich i prezentacji ich wyników. Mamy nadzieję, że ta 
konferencja poszerzy znacznie naszą dotychczasową wie
dzę na temat koloru w architekturze.

Karol Guttmejer
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Zespół Stacji Filtrów

W
idoczny z tarasu widokowe
go Pałacu Kultury i Nauki 
zielony prostokąt w centrum 
Warszawy kryje w sobie idealnie zacho

waną perłę dziewiętnastowiecznej inży
nierii. Warszawskie wodociągi stanowią 
jedyny w Europie całkowicie zachowany 
zespół architektury przemysłowej tego 
typu, na dodatek jeszcze w pełni wyko
rzystywany. Podobne obiekty z tego 
okresu znajdowały się w Hamburgu, 
Dusseldorfie, Krefeld, Frankfurcie 
nad Menem, Amsterdamie, Lejdzie, 
Dordrechcie, Berlinie, Budapeszcie, 
Petersburgu.

Animatorem wszelkich działań 
związanych z realizacją stacji filtrów 
w Warszawie był ówczesny prezydent 
Warszawy Sokrates Starynkiewicz. 20 
maja 1876 r. doprowadził do podpi
sania umowy z inżynierem Williamem 
Lindleyem na przedwstępne opracowa
nie projektu wodociągu i kanalizacji. 
Po dwóch latach koncepcję złożono 
w Magistracie. Magistrat przygotował 
umowę, która finalnie została podpi
sana 11 lipca 1881 r. na pierwszą serię 
robót z synem Williama Lindleya - 
Williamem Heerleinem Lindleyem.

William Heerlein Lindley, oprócz 
licznych skończonych projektów in
stalacji wodno-kanalizacyjnych (War
szawa, Frankfurt, Mannheim, Praga, 
Samara, Wurzburg, Bukareszt, itd.), 
wykonał wiele studiów wstępnych, 
opinii i orzeczeń. Nagrodzony najwyż
szymi orderami, dyplomami, tytułem 
honoris causa zajmował najbardziej 
zaszczytne miejsce w środowisku tech
nicznym swych czasów. Mimo począt
kowej niechęci polskich inżynierów do 
zaproponowanych rozwiązań Lindley 
konsekwentnie dążył do celu i spokoj
nie odpowiadał na wszelkiego typu 
zarzuty. „Zarząd miejski powołał mnie 
tutaj w charakterze inżyniera nie po to, 
abym za pieniądze obywateli miasta 
robił próby, ale dlatego, abym na zasa
dzie doświadczeń stwierdzonych przez 
praktykę wykonał trwałą budowę, mo
gącą istnieć i działać regularnie w cią
gu wielu dziesiątków lat” - replikował 
William Heerlein Lindley (Ryszard 
Żelichowski, Lindleyowie. Dzieje inży
nierskiego rodu, Oficyna Wydawnicza 
RYTM, Warszawa 2002).

Przedstawiony projekt przez 
Williama Lindleya - ojca i Williama 
Heerleina Lindleya - syna miał 
ogromne znaczenie dla mieszkańców 

Warszawy ze względów higienicznych. 
Występowała tu bardzo wysoka śmier
telność, spowodowana tyfusem, febrą 
i dyfterytem oraz innymi chorobami, 
które przybierały charakter epidemio
logiczny. Paskudne zapachy, gnijące, za
padające się i wiecznie zapchane kanały 
ściekowe stanowiły dość powszechny 
element obrazu stolicy.

Wybrana przez Lindleya lokalizacja 
Stacji Filtrów była najbardziej dogod
na, biorąc pod uwagę położenie tere
nu. Było to miejsce najwyżej położone 
względem Wisły, blisko środka miasta, 
miało doskonałe warunki gruntowe 
(glinę) i co najważniejsze - dawało 
możliwość rozbudowy. Ważne było 
również skoncentrowanie tu wszystkich 
urządzeń, dające oszczędność zarówno 
przy budowie, jak i eksploatacji filtrów 
oraz osadników. Docelowo miało tu 
powstać założenie, w którym po obu 
stronach osi północ-południe syme

Od południa oddzielone wąską aleją 
rozciągały się filtry powolne.

Budowa zespołu odbywała się 
w sześciu etapach, rozplanowanych 
na dość krótkie okresy. Pierwsza seria 
robót rozpoczęła się w 1883 r. Jej 
zasadą było jednoczesne wznoszenie 
wszystkich elementów jednego ciągu

1. Stacja Filtrów w Warszawie, widok z lotu ptaka

2. Wnętrze filtra powolnego

trycznie rozplanowano po trzy grupy 
filtrów, po trzy zbiorniki wody czystej, 
jednym budynku maszyn. Na osi mię
dzy budynkami maszyn przewidziano 
wieżę ciśnień. Urządzenia i budynki 
miały się układać w dwa pasy zabu
dowy. Od strony ul. Koszykowej usy
tuowano dwa pasy zbiorników wody 
czystej, oddzielonych pośrodku założe
niem wieży, ujętej budynkami maszyn. 
Lindley urozmaicił ten układ, wsta
wiając między budynki maszyn i zbior
niki czystej wody domy mieszkalne, 
w tym dom naczelnika Stacji Filtrów. 

urządzeń, na który złożyły się: zbior
nik czystej wody, grupa filtrów powol
nych, budynek z pompami tłoczącymi 
wodę i wieża - wspólna dla całego 
założenia. We wnętrzu ceglanej wieży, 
o wysokości 39 m, znajduje się komin 
odprowadzający spaliny z maszynowni, 
w którym do wysokości 36 m biegną 
cztery rury (o średnicy 91 cm). Latem 
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1887 r. wszystkie wymienione wyżej 
budynki i urządzenia były gotowe, 
a jesienią nastąpiło ich uruchomienie. 
Drugą serię robót rozpoczęto w 1888 r. 
Wzniesiono wówczas dwa dalsze filtry 
rozpoczynające grupę II, które przejęły 
na siebie rolę osadników. Wykończono 
budynek techniczny złożony z dwóch 
segmentów, mieszczących I maszynow
nię i kotłownię. W 1889 r., realizując

wzniesiono trzy, a z liczby ośmiu osad
ników w związku ze wstępnym osadza
niem zanieczyszczeń na uruchomionym 
osadniku na Stacji Pomp Rzecznych 
zaniechano budowy pozostałych dwóch 
osadników. Ostatnią grupę filtrów 
wzniesiono w latach 1924-1926.

Nieodłącznym elementem budowy 
było rozplanowanie zieleni. Już w 1895 r. 
urządzono geometryczne zieleńce. Idea 
ta owocowała poszerzaniem plantacji 
i budową na ich potrzeby oranżerii 
(projekty pierwszej z 1892, drugiej 
z 1931 r.). Dla lepszej ekspozycji usu

czy dokładnego doboru materiału fil
tracyjnego. Część naziemną wzniesiono 
w systemie szkieletowym, wypełnionym 
murem ceglanym. Elegancka i monu
mentalna elewacja utrzymana została 
w duchu modernizującego klasycyzmu. 
Na fasadzie zachodniej umieszczo
no dwie płaskorzeźby - „Czystość” 
i „Pragnienie”, a na wschodniej - 
„Syrenkę”, wszystkie autorstwa Jana 
Golińskiego.

Kres szerokim zamierzeniom rozbu
dowy sieci wodociągowej w Warszawie 
położył wybuch drugiej wojny świato-

3. Wnętrze wieży 
ciśnień
4. Hala Zakładu 
Filtrów Pośpiesznych

5. Ekspozycja przed 
Centrum Interpretacji
6. Rysunek 
techniczny
z zachowanej 
dokumentacji Stacji 
Filtrów

(zdjęcia:
1 - Wiesław Stępień,

2-6 - Sylwia Szymala)

trzecią serię prac, dokończono budowę 
II grupy filtrów. Wszystkie komory 
wykorzystano jako osadnik. Po wyko
naniu tych robót zaczął się zarysowy
wać przyszły obraz Stacji Filtrów.

Wiosną 1892 r., gdy miasto uzyska
ło teren o powierzchni około 9 ha, na 
którym miało stanąć osiem basenów 
osadowych, przystąpiono do czwartej 
serii prac. Ostatecznie do eksploatacji 
przekazano część basenów wraz z kana
łem odprowadzającym brudną wodę 
w czerwcu 1894 r.

Dwa lata później oddano do użyt
ku następną grupę osadników. Po ich 
uruchomieniu obie grupy filtrów - 
I i II - zaczęły pełnić właściwą funkcję. 
W kwietniu 1896 r. zdecydowano się 
zaprojektować i wykonać drugą linię 
zasilającą Stację Filtrów podczas rea
lizacji piątej serii robót. Prowadzona 
w latach 1913-1915 szósta seria prze
widywała wzniesienie V grupy filtrów 
oraz dodanie do budynku technicznego 
wschodniego segmentu mieszczącego 
maszynownię.

Do wybuchu pierwszej wojny 
światowej zbudowano na terenie sta
cji kolejne grupy filtrów i osadników, 
w pełni zrealizowano filtry powolne, 
z sześciu zbiorników wody czystej 

nięto w 1903 r. wysoki parkan od ul. 
Koszykowej i ustawiono przeniesioną 
sprzed Szpitala Dzieciątka Jezus żelazną 
kratę.

Urządzaniu Stacji Filtrów towa
rzyszyło także wznoszenie budyn
ków mieszkalnych. Do naszych cza
sów zachował się budynek wschodni. 
Główne wejście, w postaci dwóch bram 
ujętych portierniami, zlokalizowano od 
strony ul. Koszykowej, na osi póź
niejszej ul. Starynkiewicza. Dodatkowo 
umieszczono jeszcze trzy bramy, po 
jednej z każdej strony terenu stacji 
(od ul. Koszykowej, Krzywickiego 
i Kaszyńskiej); wszystkie zachowały się 
do dnia dzisiejszego.

W celu wzbogacenia projektu urzą
dzeniami przyśpieszającymi proces 
oczyszczania wody w listopadzie 1928 r. 
podpisano umowę z firmą kanadyjską 
i na początku 1930 r. przystąpiono do 
jej realizacji. W marcu 1933 r. Zakład 
Filtrów Pośpiesznych, projektu Spółki 
Inżynierskiej z Montrealu, do które
go elewacje opracował arch. Antoni 
Jawornicki, rozpoczął działanie. Jego 
budowa wymagała perfekcyjnego roz
wiązania kwestii statyki posadowienia 
budowli, uwzględnienia ruchów ter
micznych, wodoszczelności konstrukcji 

wej. Po 20 września 1939 r. większość 
obiektów doznała uszkodzeń, z czego 
Zakład Filtrów Pośpiesznych ucierpiał 
najbardziej. Uszkodzone zostały także 
sklepienia filtrów powolnych, zawalo
ne przekrycia zbiorników wody czystej, 
wyszczerbione mury wieży, komór roz
działu wody, przerwane przewody łączą
ce filtry i przewody zbiorcze. Przerwa 
w działaniu zakładu trwała od 24 listo
pada do 4 grudnia 1939 r. W listo
padzie następnego roku oddano już 
do użytku wyremontowane urządzenia, 
natomiast całkowita odbudowa zbom
bardowanego Zakładu Filtrów Poś
piesznych trwała do czerwca 1940 r.

Kolejną próbę unicestwienia 
przeszła Stacja Filtrów wraz z wybu
chem Powstania Warszawskiego. 
Zbombardowane i splądrowane obiek
ty stacyjne zaczęły działać 29 maja 
1945 r., a Zakład Filtrów Pośpiesznych 
dopiero w lipcu 1949 r.

W latach pięćdziesiątych podję
to decyzję o rozbudowie urządzeń, 
a lata sześćdziesiąte ubiegłego wieku 
zaowocowały wprowadzeniem nowej 
metody oczyszczania wody, polegają
cej na prowadzeniu procesu koagulacji 
z zastosowaniem metody oczyszczania 
w urządzeniach, zwanych pulsatorami.
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Ponadto dokonano przedłużenia hali 
Zakładu Filtrów Pośpiesznych. Prace 
prowadzono z wyjątkowym posza
nowaniem konstrukcji, architektury 
i wystroju obiektu. Dobudowane przę
sła uzyskały identyczne opracowanie 
elewacji oraz wystrój wnętrz, a koń
cową elewację powtórzono na części 
dobudowanej.

Założenie warszawskiej Stacji 
Filtrów jest wybitnym przykładem 
kunsztu architektonicznego w połą
czeniu z perfekcyjnymi rozwiązaniami 
myśli technicznej. Głównym walorem 
projektu była możliwość rozbudowy 
urządzeń stacyjnych wraz ze wzrostem 
zapotrzebowania na wodę. Ponadto już 
na etapie projektowania przewidywano 
możliwość wzbogacenia stacji dodat
kowymi doskonalszymi urządzeniami. 
Sam inicjator przedsięwzięcia - Sokrates 
Starynkiewicz propagował projekt wo
dociągów jako sięgający swym założe
niem w przyszłość, wygodny do rozsze
rzania.

Rozplanowanie zieleni w obrębie 
Stacji Filtrów, jej urządzenia, oprawa 
i forma architektoniczna wybudowa
nych obiektów, a przede wszystkim 
układ urbanistyczny założenia przemy
słowego przetrwały do naszych czasów. 
Podstawowy materiał budowlany sta
nowiła specjalnie wypalana cegła, od
porna na wilgoć, produkowana tylko 
na potrzeby stacji w kilku rodzajach: 
standardowa, glazurowana oraz licowa. 
Na wielką skalę stosowano bloki gra
nitowe i piaskowce, dostarczane przez 
wszystkie etapy rozbudowy z tych sa
mych kamieniołomów.

Mimo upływu lat obiekt znajduje 
się w bardzo dobrym stanie technicz
nym, użytkowany nadal zgodnie z pier- 

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

wotnym przeznaczeniem. Zabytkowa 
struktura poprzez systematyczny dozór 
i bieżące remonty jest dobrze utrzyma
na. Nawet prowadzone obecnie remon
ty dotyczą jedynie adaptacji i tak już 
wielokrotnie przebudowanych wnętrz, 
nie wpływając na walory artystyczne 
obiektów. Obecnie budynek warszta-

kanalizacji przeprowadzono szczegóło
we pomiary geodezyjne całego miasta. 
Następnie na ich podstawie opraco
wano serię map w skalach podsta
wowych 1:250 i 1:2500 oraz w ska
lach pochodnych. Do dnia dzisiejszego 
jest to najdokładniejsze opracowanie 
kartograficzne historycznego centrum

to wy zaadaptowany jest na salę konfe
rencyjną, a stare maszyny zgromadzono 
przed i w sali wystawowej, która stano
wi tzw. Centrum Interpretacji.

W doskonałym stanie zachowany 
gmach Zakładu Filtrów Pośpiesznych 
wyposażony został w udoskonalone 
urządzenia techniczne, nie zmieniło to 
jednak wystroju wnętrz i funkcji urzą
dzeń. Wnętrza grup filtrów, osadników 
i zbiorników czystej wody zdumie
wają stanem zachowania ponadstulet- 
nich murów. Okazuje się, iż stoso
wanie materiałów najwyższej jakości, 
poddawanych przy tym kilkustopnio
wej kontroli, było trafną inwestycją. 
Granitowe filary wspierające i ceglane 
sklepienia nie noszą żadnych oznak 
niszczenia, wykruszania bądź też nawet 
najmniejszej zmiany koloru i wyrazu 
estetycznego (!).

Z konserwatorskiego punktu 
widzenia zachowanie pierwotnej funk
cji obiektu jest zaletą podkreślającą 
autentyczność Stacji Filtrów i gwaran
tuje właściwe utrzymanie i ochronę 
zabytkowego zespołu.

Sieć wodociągów i kanalizacji usy
stematyzowała rozwój miasta, co miało 
główny wpływ na jego przestrzenny 
rozwój. Przed wykonaniem projektu 

Warszawy, stanowiące obecnie ważne 
dziedzictwo kulturowe. Z równą precy
zją i artyzmem, jak wspomniane plany, 
były wykreślone rysunki techniczne, 
pokazujące przebieg oraz rozwiązania 
technologiczne wodociągów i kanali
zacji, jak też towarzyszących im budyn
ków. Są one pozostałością najwyższej 
jakości myśli i praktyki inżynieryjnej 
końca XIX w. Wybrane rysunki projek
towe, barwne i niezwykle plastyczne, 
możemy podziwiać w części wystawo
wej Centrum Interpretacji na terenie 
wodociągu centralnego.

Stołeczny Konserwator Zabytków 
jest w trakcie opracowywania dokumen
tacji i wniosku o uznanie Zespołu Stacji 
Filtrów Williama Lindleya w Warszawie 
za Pomnik Historii. Następnym krokiem 
będzie wniosek o wpisanie Zespołu 
Stacji Filtrów na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO.

Sylwia Szymała
Specjalne podziękowania za pomoc w weryfi
kowaniu informacji i usystematyzowaniu wie
dzy podczas sporządzania wniosku składam 
Pani Teresie Frączczak. Pragnę także podzięko
wać Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów 
i Kanalizacji za udostępnienie materiałów archi
walnych oraz umożliwienie wykonania doku
mentacji fotograficznej zabytkowych obiektów 
Stacji Filtrów.
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Ukryte piękno warszawskiej Pragi

W
 grudniu 2008 i w maju 2009 r. 
przeprowadzone zostały przez 
pracownię architektoniczno- 
-konserwatorską „Fronton”, na zlece

nie Biura Stołecznego Konserwatora 
Zabytków, badania archeologiczne 
i historyczno-architektoniczne piwnic 
i parteru kamienic przy ul. Targowej 
50/52 w Warszawie. Miały one na 
celu zebranie jak najszerszej wiedzy 
o historii budowlanej obiektów oraz 
sporządzenie stratygrafii, pokazującej 
rozwarstwienie historyczne murów 
i pozwalającej na wiarygodną ich walo
ryzację.

Badana posesja usytuowana jest 
w północno-wschodniej pierzei ul. 
Targowej, a w południowo-zachod
niej części kwartału ulic Targowa 
- Ząbkowska - Kijowska - Brzeska, 
na terenie najstarszej części dzielnicy 
Praga-Północ. Od północy przylega do 
niej Bazar Różyckiego. Wjazd na zaple
cze i teren podwórka umiejscowiony 
jest od południowego wschodu, od 
strony ul. Kępnej. Do połowy XX w. 
nieruchomość była oznaczona nume
rem hipotecznym 156/157.

Zespół zabudowy działki stanowią:
- zabudowa frontowa (wschodnia 

pierzeja ul. Targowej): jednokondygna
cyjny budynek przylegający do Bazaru 
Różyckiego i północnej granicy posesji, 
trzykondygnacyjny budynek w środku 
zabudowy frontowej, jednokondyg
nacyjny budynek przylegający do ul. 
Kępnej i południowej granicy posesji;

- zabudowa w głębi posesji: oficy
na — dawny żydowski Dom Modlitwy, 
dwukondygnacyjny budynek dostawio
ny do północnej granicy posesji.

Zabudowa ta powstawała od dru
giej połowy XVIII w., wielokrotnie 
zmieniając właścicieli oraz sposób 
zagospodarowania. Podczas drugiej 
wojny światowej uległa znaczne
mu zniszczeniu, na co wskazują licz
ne remonty, wykonane po 1946 r. 
Wszystkie prace remontowe miały cha
rakter tymczasowy i zabezpieczający. 
Biuro Odbudowy Stolicy przeznaczyło 
całą zabudowę działki do wyburzenia. 
W 1950 r. wyeksmitowano lokatorów 
z uwagi na zły stan techniczny budyn
ków. W latach 1956-1957 na terenie 
posesji wzdłuż ul. Kępnej powstały 
prowizoryczne komórki gospodarcze. 
W 1982 r. Wydział Architektury dziel
nicy Praga-Północ informował o roz

biórce zespołu ze względu na zły stan 
zabudowań oraz zamierzenia urbani
styczne. Przełomem w historii obiektu 
było odkrycie w 1997 r. przez Janusza 
Sujeckiego dekoracji malarskich 
w garażu mieszczącym się w oficynie. 
W 1999 r. dekoracje te zostały wpisa
ne do rejestru zabytków, a w 2001 r. 
- cały zespół, czyli trzy kamienice fron
towe i oficyna.

W ramach prac badawczych prze
prowadzono kwerendę Hipoteki 
Warszawskiej oraz w archiwach pań
stwowych. W celu rozpoznania murów 
fundamentowych i nawarstwień antro
pogenicznych wykonano sześć wyko

Bezpośrednio przez teren działki prze
chodziły co najmniej trzy drogi skiero
wane na wschód i północny wschód, 
od zachodu i południa omijające dział
kę ratusza jurydyki Skaryszew, zloka
lizowaną stosunkowo blisko na pół
noc od posesji przy skrzyżowaniu ulic 
Targowej, Ząbkowskiej, Brukowej (dzi
siejszej Okrzei). Najstarsza zachowana 
część zabudowy posesji była zlokalizo
wana przy drodze wyjazdowej z placu 
targowego, prowadzącej w kierunku 
północno-wschodnim.

Najprawdopodobniej wydziele
nia działek wzdłuż wschodniej pie
rzei ul. Wołowej, od wschodu przy

pów archeologicznych na terenie 
dziedzińca posesji oraz dwadzieścia 
sondaży wewnątrz piwnic kamienic 
frontowych i w oficynie. Zbadano 
wszystkie dostępne naroża i załama
nia murów parteru. Dokonano też 
analizy układu przestrzennego dostęp
nych pomieszczeń, użytych materiałów 
budowlanych, stanu ich zachowania, 
rodzajów konstrukcji, wątków murów, 
wymiarów cegieł.

Na podstawie przeprowadzonych 
badań opracowano chronologię zabu
dowy posesji i ustalono, że w połowie 
XVIII w. obszar zajmowany obecnie 
przez posesję Targowa 50/52 przylegał 
bezpośrednio do wschodniego boku 
dużego kwadratowego placu targowe
go, poprzecinanego licznymi drogami, 
poprowadzonymi głównie w kierunku 
wschód-zachód oraz w kierunku pół
nocny zachód - południowy wschód. 

legających do kurtyny „Obwałowań 
Lubomirskiego”, dokonano dość szyb
ko po zakupieniu jurydyki Skaryszew 
przez króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, gdyż w latach 1775- 
-1794 nastąpiła dynamiczna urbani
zacja jurydyki, przerwana pożarem 
Pragi w 1794 r. Do pierwszego etapu 
rozpoznanej pierwszej fazy budowla
nej (lata 1775-1795) należy zaliczyć: 
mury stanowiące ogrodzenia, wysokie 
na co najmniej 2 m ponad ówczesny 
poziom terenu, mur poprowadzony 
wewnątrz posesji, wydzielający prze
jazd wzdłuż zarysu dawnej drogi, oraz 
umieszczoną pomiędzy tymi mura- 
mi przesklepioną komorę piwniczną, 
zlokalizowaną w części wschodniej 
pierwszego od północnej strony trak
tu zabudowy (przypuszczalnie ściany 
części naziemnej nad piwnicą były 
drewniane).
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1. Warszawa, ul. Targowa na 
pocztówce z około 1910 r.

2. Plan przedmieścia Pragi 
z 1796 r., skala oryginału 
1:7200 (w zbiorach APW)

3. Elewacje frontowe 
kamienic przy ul. Targowej 
50/52

Kolejną fazę przekształcenia zabu
dowy posesji należy przyjąć na lata 
1795-1807. Powiększono wtedy muro
wany budynek, stojący przy ulicy na 
działce nr 155b. Przebudowano i prze
kryto przejazd bramny, ulokowany na 
narysie dawnej drogi. Prawdopodobnie 
wówczas też podwyższono kamieni
cę o jedną kondygnację. Wiadomo 
z dokumentów archiwalnych, że Jan 
Krzyżanowski, nabywając w 1805 r. 
działki nr 155a i 155b, zakupił jedno
piętrową, murowaną kamienicę stojącą 
na działce nr 155b.

W latach 1815-1819 na posesji nr 
156 nowi właściciele nieruchomości, 
Stanisław i Katarzyna Żabińscy, przy 
północnej granicy działki do kamieni
cy należącej do Jana Krzyżanowskiego 
dostawili drugą, jednopiętrową, dwu
osiową, murowaną. Postawili ją częś
ciowo na starszych piwnicach. Do 
powstałych w czwartej ćwierci XVIII w. 
piwnic dobudowano równoległy do 
ulicy korytarz oraz dwa pomieszczenia 
o szerokości dostosowanej do szeroko
ści starszych piwnic. Uzyskano w ten 
sposób w układzie półtora traktu zes-

Prawdopodobnie w latach osiem
dziesiątych XV1I1 w., w drugim etapie 
pierwszej fazy budowlanej wzniesiona 
została murowana, parterowa oficyna 
pięciotraktowa, częściowo zagłębiona 
w ziemi, z przesklepionymi piwnicami. 
Mury obwodowe i poprzeczne, roz
dzielające poszczególne trakty oficy
ny oraz oparte na gurtach sklepienia, 
powstały jednocześnie.

Na tym samym etapie rozbudowy 
powiększono także, dostawiając od 
zachodu jeden trakt, budynek przy 
ul. Wołowe). Na poziomie parteru 
wzniesiono murowane ściany obwo
dowe obu traktów. Ściany podłużne 
dostawiono do starszych murów - od 
północy granicznego oraz od połu
dnia wydzielającego przejazd po linii 
starej drogi. Ścianę wschodnią oparto 
na koronie muru piwnicy. Nie jest 
znany sposób posadowienia zachod
niej frontowej ściany, dostawionej 
do skutej częściowo skarpy starszego 
muru w północno-zachodnim narożu 
posesji. W ścianie wschodniej parte
ru, pomimo późniejszych zamurówek 
i rozkuć, czytelny jest pierwotny układ 
otworów. Na osi ściany znajdował się 
przekryty lukiem otwór drzwiowy, po 
bokach którego umieszczone zostały 
dwa prostokątne okna z płaskimi nad- 
prożami. Wykucie otworów witryn 
sklepowych w drugiej połowie XX w. 
całkowicie zniszczyło ślady pierwot

nego układu otworów w zachodniej 
elewacji budynku. W ścianach podłuż
nych pomieszczeń na parterze znaj
dowały się wnęki użytkowe (obecnie 
zamurowane). Wszystkie wymienione 
wyżej budynki należały do posesji 
oznaczonej numerem hipotecznym
155.

Do drugiego etapu pierwszej fazy 
budowlanej przyporządkować należy 
również wybudowanie komór piw
nicznych, dostawionych do północ
nej i południowej granicy działki nr
156. Prawdopodobne jest także, że 
pod koniec XVIII w. na działce nr 157 
postawiono co najmniej trzy murowa
ne, przesklepione komory piwniczne. 

pól czterech komór piwnicznych, prze
dzielonych korytarzem. Obrys obu 
kamienic na granicy działek nr 155b 
i 156 jest widoczny na planie Warszawy, 
tzw. Planie Koriota, sporządzonym 
w 1829 r. przez Korpus Inżynierów 
Wojskowych. W chwili obecnej komory 
piwniczne stanowią jedyną pozostałość 
kamienicy Żabińskich. Jak wykazały 
badania architektoniczne murów par
teru, część naziemna kamienicy została 
w całości rozebrana podczas przebudo
wy wykonanej w latach 1867-1874.

W 1821 r. dotychczasowy dzier
żawca Żabińskich, Berek Leyzerowicz 
vel Leyzer Rothbliith, przejął na włas
ność zadłużone posesje na działkach nr 
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156 i 157. Znajdowały się wówczas na 
nich dwa drewniane domy mieszkal
ne (prawdopodobnie podpiwniczone): 
jeden na działce nr 156 oraz drugi na 
działce nr 157, a także jedna murowana 
piętrowa kamienica na działce nr 156. 
Nowy właściciel mieszkał w drewnia
nym domu na działce nr 156, pozostałe 
budynki były wynajmowane.

W 1827 r. Rothbluth podjął decyzję 
wybudowania na terenie działki nr 157 
jednopiętrowej, murowanej, siedmioo

leży częściowo na dawnej działce nr 
157 oraz działce nr 158. W połowie 
XX w. w ścianie zachodniej wybito 
duże otwory witryn sklepowych, nisz
cząc tym samym ślady po pierwotnych 
otworach okiennych i drzwiowych. 
Zachowane oryginalne mury kamieni
cy na parterze pokrywają się z zarysem 
murów piwnic. Najmniej zmienione są 
ściany północna i zachodnia; w ścia
nie zachodniej zachował się pierwotny 
rozstaw otworów okiennych. W jed

4. Stratygrafia 
murów piwnic 
kamienic przy
ul. Targowej 50/52

siowej kamienicy dochodowej. W tym 
celu stare, drewniane domy rozebrano 
lub spalono, zachowując znajdujące 
się pod nimi, murowane osiemnasto
wieczne piwnice, do których dosta
wiono co najmniej cztery trakty komór 
piwnicznych. Do wzniesienia nowych 
ścian i sklepień użyto cegieł poroz- 
biórkowych, w tym wtórnie użytych 
„cegieł saskich”. Podobne cegły zasto
sowano przy wznoszeniu ścian parteru 
kamienicy. W wyniku przebudów prze
prowadzonych w XX w. oryginalne 
mury parteru kamienicy zachowały się 
tylko w połowie. Przebicie wschodnie
go odcinka ul. Kępnej spowodowało 
skrócenie budynku od strony połu
dniowej o pół traktu. Na podstawie 
planu Warszawy z 1938 r. z naniesio
nymi hipotecznymi granicami stwier
dzić można, że pas drogowy ul. Kępnej 

nym z pomieszczeń odsłonięto wtór
nie zamurowane oryginalne ościeżnice 
ze wspornikowymi hakami do wiesza
nia ram okiennych, stosowane w sto
larce okiennej w XVI1-XVIII w. do 
pierwszej ćwierci XIX w.

Od 1867 r. nowym właścicielem 
nieruchomości był Antoni Sokołowski. 
Z jego osobą wiąże się duży remont 
i istotne przekształcenie zabudowy 
posesji wykonane w latach 1867-1874. 
Na działce nr 156 wyburzono wtedy 
drewnianą zabudowę wraz ze znajdu
jącymi się pod nią piwnicami oraz 
część naziemną kamienicy zbudowanej 
w latach 1815-1819. Do zachowanych 
starszych piwnic dobudowano trzy 
trakty nowych komór piwnicznych. 
Na scalonych w ten sposób piwnicach 
postawiono nową trzykondygnacyjną, 
siedmioosiową kamienicę, której front 

zajmował całą szerokość dawnej dział
ki nr 156; w trakcie środkowym na 
parterze umieszczono przejazd bram- 
ny. Przed 1868 r. część działki nr 
155b z murowaną zabudową została 
włączona do posesji nr 156/157. Na 
zdjęciu, wykonanym przez Konrada 
Brandla w 1875 r., widać wysoką, 
przypuszczalnie trzypiętrową oficynę. 
Zakłada się, ze w latach 1868-1875 
przebudowano gospodarczą murowa
ną oficynę, w której mieściła się gorzel
nia i piekarnia. Od wschodniej strony 
dostawiono do osiemnastowiecznego 
budynku kwadratową w planie dobu
dówkę, podpiwniczoną, co najmniej 
jednopiętrową. Rozmieszczenie otwo
rów okiennych i drzwiowych wskazuje, 
iż rozbudowę wykonano już po scale
niu działek. Zachowało się oryginalne 
zejście do dostawionej piwnicy, pro
stopadłe do wschodniej ściany oficy
ny. Przebudowa wiązała się ze zmianą 
funkcji użytkowania budynku z gospo
darczej na sakralną. Przez kolejne 70 
lat, do 1940 r., w oficynie mieścił się 
żydowski Dom Modlitwy. Obrys zabu
dowy posesji po przebudowie, wyko
nanej w latach 1867-1874, dokumen
tują plany Lindleya z 1906 r.

Najbardziej znacząca interwencja 
budowlana dotycząca posesji przy ul. 
Targowej 50/52 w XX w. związana była 
z wyburzeniem części południowego 
traktu w celu wydłużenia ul. Kępnej. 
Po 1945 r. wybudowano od nowa 
południową ścianę szczytową zabudo
wy frontowej, rozebrano drugie piętro 
oraz część naziemną zachodniego trak
tu oficyny, wykonano doraźne remonty 
i naprawy, położono na parterze nowe 
posadzki. Na przełomie lat pięćdziesią
tych i sześćdziesiątych w kamienicach 
frontowych oraz w oficynie wymie
niono częściowo stropy i dostosowano 
do potrzeb sklepów pomieszczenia na 
parterze kamienic frontowych.

Przeprowadzone badania arche
ologiczne i historyczno-architekto- 
niczne zmieniły przyjęte dotychczas 
datowanie budynków zespołu przy ul. 
Targowej 50/52. Okazało się, że histo
ria ich budowy jest bardziej złożona niż 
dotychczas zakładano i sięga połowy 
XVIII w. Zabudowa ta stanowi pozo
stałość najstarszych etapów urbanizacji 
dawnej jurydyki Skaryszew, dzisiejszej 
„Starej Pragi”. Uratowane przed wybu
rzeniem, jedne z pierwszych murowa
nych kamienic na Pradze szykowane 
są obecnie do adaptacji na siedzibę 
Muzeum Warszawskiej Pragi.

Małgorzata Pastewka
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Jubileusz - mały czy duży?

W
 1972 r. Stowarzyszenie His
toryków Sztuki dokonało 
krytycznej oceny obowiązu
jącej od dziesięciu lat usta

wy o ochronie dóbr kultury. 
Jednym z wniosków wyni
kających z tej oceny była ko
nieczność reaktywowania sze
rokiego ruchu społecznego na 
rzecz opieki nad zabytkami, 
bowiem administracja pań
stwowa nie mogła sprostać 
rozległym i stale rosnącym 
zadaniom. Prof. Stanisław 
Lorentz, ówczesny dyrektor 
Muzeum Narodowego i pre
zes Towarzystwa Przyjaciół 
Warszawy, wystąpił z ini
cjatywą reaktywowania To
warzystwa Opieki nad Za
bytkami Przeszłości (działa
jącego w latach 1906-1944) 
oraz utworzenia Społeczne
go Komitetu Opieki nad Sta
rymi Powązkami, powierza
jąc jego organizację Jerzemu 
Waldorffowi. W 1974 r. zo
stało utworzone Towarzys
two Opieki nad Zabytkami, 
a następnie Komitet Powąz
kowski, będący jednostką 
organizacyjną tego towa
rzystwa. Wykorzystując 
roczne doświadczenia Ko
mitetu Powązkowskiego, Ko
misja Ochrony Zabytków 
Towarzystwa Przyjaciół War
szawy zainicjowała 6 stycznia 
1976 r. tworzenie podob
nych komitetów, chronią
cych zabytki cmentarne przy 
różnych parafiach i gminach 
wyznaniowych. Wkrótce ko
mitety takie lub komisje pod
jęły działalność, m.in. na obu 
cmentarzach ewangelickich, 
na cmentarzu prawosławnym, żydow
skim, muzułmańskim i katolickim na 
Bródnie.

W skład komisji działającej na 
Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim 
w Warszawie weszli przede wszyst
kim: Zygmunt Ciok - przewodniczący 
Podkomisji Cmentarzy Zabytkowych 
TPW, Bogumił Gajdeczko, Romuald 
Welder, Alicja Lewandowska, Piotr 
Suliborski (intendent cmentarza) oraz 

Barbara Świtakowska. Z uwagi na 
zniszczenie w czasie wojny ksiąg cmen
tarnych i zasobów archiwalnych pierw

szym zadaniem komisji było wyko
nanie inwentaryzacji pomników oraz 
pozyskiwanie dokumentacji fotogra
ficznej i faktograficznej. Spowodowano 
aktywniejszą działalność w tym zakre
sie Biura Dokumentacji Zabytków, 
które sporządzało tzw. białe karty 
najcenniejszych obiektów oraz Działu 
Dokumentacji Instytutu Sztuki PAN, 
który sporządzał dokumentację foto
graficzną. Już w latach 1976-1978 

przekazano stołecznemu konserwato
rowi zabytków pierwsze wykazy obiek
tów zabytkowych do weryfikacji oraz 

wnioski w sprawie prowa
dzenia pilnych prac konser
watorskich. Dzięki temu już 
na przełomie lat siedemdzie
siątych i osiemdziesiątych na 
zlecenie stołecznego konser
watora zabytków prowadzo
no na cmentarzu kilka kom
pleksowych prac, m.in. przy 
żeliwnej kaplicy Braeunigów. 
Przez siedem lat gromadzo
no dokumentację i kiedy 
ustalono, co należy chro
nić i jaki jest stan obiektów, 
przystąpiono do prac orga
nizacyjnych, efektem których 
było formalne utworzenie 
Społecznego Komitetu Opie
ki nad Zabytkami Cmentarza 
Ewangelicko-Augsburskiego 
w Warszawie, jako jednostki 
organizacyjnej Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami.

Inauguracyjne zebranie 
komitetu odbyło się 23 lute
go 1984 r. Honorowym 
przewodniczącym został 
prof. Stanisław Lorentz, 
przewodniczącym Zarządu 
Komitetu - inż. Tadeusz 
Szmalenberg, wiceprzewod
niczącym - Ludwik Lilpop, 
sekretarzem - inż. Alicja 
Lewandowska; działem orga
nizacyjno-prawnym kiero
wał mec. Jerzy Gaede, dzia
łem finansowym - Ludwik 
Lilpop przy pomocy Hanny 
Rondthaler, działem histo- 
ryczno-dokumentacyjnym - 
Eugeniusz Szulc, a w skład 
zespołu weszli m.in.: prof. 
Anna Czapska, dr Robert 

Kunkel, Wiesław Maciuszko i Barbara 
Świtakowska. Działem realizacji kon
serwatorskich kierował Aleksander 
Bursche, a w skład zespołu weszli 
m.in. inż. Wojciech Zdzieszyński, 
prof. Adam Roman, inż. Włodzimierz 
Breiter i inż. Ryszard Brych. Warto 
dodać, że w składzie komitetu znajdo
wali się także: ks. senior Jan Walter, 
ks. proboszcz Włodzimierz Nast, woje
wódzki konserwator zabytków Feliks 

Grób rodziny Schweitzerów po restauracji, wykonanej przez Piotra 
Grzegorza Mądracha

(fot. Piotr G. Mądrach)
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Ptaszyński, przewodniczący warszaw
skiego oddziału TOnZ mgr Witold 
Straus, kierownik Działu Dokumentacji 
Instytutu Sztuki PAN doc. dr Ryszard 
Brykowski, wicedyrektor Państwowego 
Muzeum Archeologicznego mgr Michał 
Dessoulavy i inni.

Na skutek działań wojennych 
w 1939 i 1944 r. Cmentarz Ewan
gelicko-Augsburski w Warszawie 
został poważnie zniszczony, a ponad
to wraz z upływem czasu destrukcja 
cennych obiektów szybko postępuje. 
Głównym celem działalności komi
tetu jest więc rewaloryzacja i konser
wacja zabytkowych pomników, będą
cych świadectwem polskiej kultury 
materialnej, wpisanych na listę praw
nie chronionych zabytków. Komitet 
swoje cele i zadania realizuje przez 
pobudzanie najszerzej pojętej inicja
tywy społecznej w dziedzinie ochro
ny zabytków, otaczanie bezpośrednią 
opieką zabytków cmentarza i w miarę 
możliwości podejmowanie prac kon
serwatorskich oraz nadzór nad ich 
wykonaniem, gromadzenie środków 
finansowych na ten cel, a także infor
mowanie społeczeństwa o stanie, 
w jakim się znajdują obiekty zabyt
kowe oraz o podjętych przez komi
tet staraniach zmierzających do ich 
zabezpieczenia. Komitet współpracuje 

ściśle z Radą Parafialną, z Zarządem 
Cmentarza oraz wojewódzkim kon
serwatorem zabytków.

W latach 1984-2009 komitet 
doprowadził do renowacji i konserwa
cji ponad 280 pomników, nagrobków, 
kapliczek i ogrodzeń o dużej wartości 
historycznej i artystycznej, w więk
szości niemających opiekunów, któ
rzy mogliby partycypować w kosztach 
wykonania niezbędnych prac konser
watorskich. Ponadto staraniem komi
tetu została zrealizowana odbudowa 
i naprawa wschodniego i południowe
go muru cmentarnego, budowa lapi
darium, w którym umieszczono płyty 
nagrobne ze zlikwidowanych grobów, 
przeprowadzono też konserwację 
zabytkowej zieleni cmentarnej, a także 
wydano publikacje informacyjno- 
-popularyzatorskie oraz w pobliżu wej
ścia na cmentarz umieszczono tablicę 
pochowanych tu osób zasłużonych. 
Warto też dodać, że w 1989 r. ukazało 
się w wydawnictwie PIW monumen
talne opracowanie Eugeniusza Szulca 
Cmentarz Ewangelicko-Augsburski 
w Warszawie oraz w wydawnictwie 
KAW - Cmentarze ewangelickie 
w Warszawie z historycznym wstępem 
dra Tadeusza Rudkowskiego.

Prace konserwatorskie są bardzo 
kosztowne - od kilku tysięcy w wy

padku napraw uszkodzonych obiektów 
do kilkudziesięciu tysięcy w wypadku 
pełnej konserwacji dużego grobowca. 
Dlatego ważną działalnością komitetu 
jest pozyskiwanie funduszy z wszel
kich możliwych źródeł, co w ostat
nich latach przychodzi z wielkim tru
dem. W ciągu dwudziestu lat komitet 
miał różnych życzliwych mecenasów, 
m.in. Państwową Służbę Ochro
ny Zabytków, Monopol Loteryjny, 
Fundację Kultury, Fundację Współpra
cy Polsko-Niemieckiej, Parafię Świętej 
Trójcy, Fundusz Ochrony Środowiska, 
Związek Artystów Scen Polskich oraz 
inne instytucje państwowe i prywatne. 
Ogromną wagę komitet przykłada do 
ofiarności społeczeństwa, w tym co
rocznej kwesty organizowanej z okazji 
Święta Zmarłych.

Komitet jest otwarty na wszyst
kie inicjatywy i oczekuje szerokiego 
poparcia ze strony ewangelików war
szawskich, jak i osób, którym nie jest 
obojętny los bezcennych zabytków 
polskiej kultury, znajdujących się na 
cmentarzu.

Witold Straus
przewodniczący Społecznego Komitetu 

Opieki nad Zabytkami Cmentarza 
Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie 

od 1993 r.

Spotkanie z książką
KAPLICZKI WARSZAWSKIE

To tytuł wydanej w 2009 r. przez warszawski Dom Spotkań 
z Historią książki Anny Beaty Bohdziewicz i Magdaleny Stopy.

Album, który ma 238 stron, zawiera 200 zdjęć kapliczek autorstwa 
Anny Beaty Bohdziewicz, która te pamiątki kultu fotografuje już od 
30 lat (zbiór liczy około 2 tys. fotografii). Ilustracje zaprezentowane 
zostały w obrębie poszczególnych dzielnic Warszawy (najwięcej ich 
jest na Starej Pradze i w Śródmieściu). Anna Beata Bohdziewicz pro
mocję albumu połączyła z wystawą wybranych zdjęć z kolekcji, urzą
dzoną w Domu Towarowym Braci Jabtkowskich, którego prezes - Jan 
Jablkowski - byt pomysłodawcą wydania publikacji. Jan Jabtkowski 
napisał też wstęp do albumu, w którym m.in. czytamy: „Co może być 
pociągającego w kapliczkach i związanych z nimi 
tradycjach dla współczesnych? Być może ich auten
tyczność. Powstawały z rzeczywistej potrzeby, bez 
odgórnych wskazówek. Są przez to niezwykle róż
norodne w swej postaci, usytuowaniu, wystroju. Ich 
estetyka odzwierciedla zróżnicowane wyobrażenie 
twórców o tym co piękne, dostojne i bogobojne".

Ilustracje uzupełnione zostały tekstami historyka 
sztuki Magdaleny Stopy, która spisała wspomnienia 
warszawiaków związane z konkretnymi kapliczka
mi. Kapliczki podwórkowe, nie tylko ustawiane na 
stupach, często wmurowywane w ściany kamie
nic, powstawały w Warszawie przede wszystkim 
w latach czterdziestych XX w., w czasie okupacji hit
lerowskiej. To fenomen niespotykany na taką skalę 
w Polsce, a nawet Europie. Podwórka kamienic 
stanowiły w okupowanej Warszawie względnie bez

pieczne miejsce, tu mieszkańcy zbierali się i modlili, tu warszawiacy, 
wspólnie przeżywający religijne i patriotyczne misteria, odczuwali 
namiastkę wolności. Dwadzieścia opublikowanych historii świadków 
wojny stanowi nie tylko zapis osobistych wspomnień, ale jest też 
uzupełnieniem historii okupowanej Warszawy.

Anna Beata Bohdziewicz wspomina w książce swoje przygody 
związane z okolicznościami wykonywania zdjęć. Porównuje obecne 
warunki fotografowania z tymi z lat osiemdziesiątych, kiedy zaczynała 
robić zdjęcia kapliczek. Kiedyś brakowało profesjonalnego sprzętu 
fotograficznego, ale ludzie byli ufni. Teraz podwórka kamienic przy
pominają twierdze, a podejrzliwi mieszkańcy boją się złodziei. Za 

to jakość zdjęć jest doskonała. Artystka w czasie 
wernisażu przyznała, że jej ulubioną kapliczką jest 
ta z figurą Matki Boskiej stojącej na podwórku pra
skiej kamienicy przy ul. Stalowej 11, którą nazywa 
Kosmonautką - wokół głowy ma aureolę z żarówek 
osłoniętych przed deszczem uciętymi plastikowymi 
butelkami. Zdjęcie to zdobi też okładkę albumu.

W czasie remontów kamienic kapliczki często 
znikają, jednak ich tradycja jest na tyle żywa, że 
jeszcze wiele z nich, otoczonych troskliwą opieką, 
można oglądać do dziś. Jeśli nie możemy zrobić 
tego osobiście, warto sięgnąć po tę publikację.

Książkę (również w tłumaczeniu na język 
angielski) można nabyć (cena: 48 zł) w księ
garni Domu Spotkań z Historią (00-324 
Warszawa, ul. Karowa 20, tel. 22 826-51-95, 
www.dsh.waw.pl).
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Cmentarz choleryczny 
na warszawskiej Pradze

C
mentarz, powstały dla ofiar epi
demii cholery, która nawiedziła 
warszawską Pragę w latach 1872- 
-1873, zlokalizowano na obrzeżach 

miasta na gruntach golędzinowskich 
na esplanadzie fortu Śliwickiego. Za
projektowany przez inż. Henryka Su
mińskiego został otwarty 16 listopa
da 1872 r. Opiekę nad cmentarzem 
początkowo sprawował Cezary Skory- 
na, właściciel fabryki kamieni i maszyn 
młyńskich, a od 19 stycznia 1874 r. 
nadzór przejęło miasto. Cezary Skoryna 
bezskutecznie starał się w magistracie 

prac, w sierpniu 1908 r. natrafiono na 
pierwsze fragmenty szkieletów. Podjęto 
decyzję o złożeniu ich do wspólnej 
mogiły, nad którą zamierzano wznieść 
pomnik. Po wielu zmianach projektu, 
ostatecznie wzniesiono pomnik z pia
skowca, otoczony ogrodzeniem muro
wanym z czerwonej cegły. Jak podano 
w stołecznej prasie, 24 lipca 1910 r. 
„cicho bez żadnych uroczystości zarząd 
budowy węzła kolejowego ukończył 
budowę pomnika na dawnym cmen
tarzu cholerycznym na Golędzinowie, 
w miejscu gdzie obecnie krzyżuje się 

pomnika z piaskowca. Mur jest mocno 
zrujnowany, a sam pomnik rozbity na 
wiele drobnych elementów. Zarastający 
teren cmentarza sukcesywnie ulegał 
niszczeniu, popadając w zapomnienie. 
Nieliczni prażanie w Dzień Wszystkich 
Świętych zapalają znicze dając wyraz 
swojej pamięci.

W marcu 2009 r., z inicjatywy 
Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury 
Sp. z o.o. - Zakład Napraw Infrastruktury 
w Warszawie, firmy - wykonawcy 
robót i dostawcy materiałów - bio- 
rące udział w modernizacji linii kole-

1. Cmentarz choleryczny 
w okresie 
międzywojennym
2. Stan cmentarza 
w sierpniu 2009 r.

(zdjęcia:
1 - Zdzisław Marcinkowski, 

fot. w zbiorach Muzeum 
Historycznego 

m.st. Warszawy,
2 - Waldemar Matejak)

o doprowadzenie drogi do cmentarza, 
ponieważ po wybudowaniu w latach 
siedemdziesiątych XIX w. linii kolejo
wych: obwodowej oraz kowelskiej, 
nekropolia znalazła się w zamkniętym 
trójkącie torów. Ogółem na cmentarzu 
cholerycznym pochowano 484 zmarłych 
na cholerę i 7 żołnierzy.

Po wybuchu kolejnej epidemii 
w 1892 r. cmentarz choleryczny nie 
był już użytkowany, a zmarłych cho
wano na Cmentarzu Bródnowskim. 
W „Kurierze Warszawskim” z 30 sierp
nia 1906 r. zawarto informację, że 
w ostatnie Zaduszki na cmentarzu cho
lerycznym palone były światła oraz, że 
zachowały się krzyże. W artykule tym 
opisano również plan likwidacji cmen
tarza w związku z budową kolejnego 
toru kolejowego: „Plant kolejowy aku
rat będzie usypany środkiem cmentarza 
a szkarpy, całkowicie wypełnią jego prze
strzeń. Groby naruszone nie będą, gdyż 
robota pójdzie po wierzchu, przeciwnie 
stary cmentarz pokryje gruba warstwa 
przywieziona z kopalni”. W 1908 r. 
w rejonie cmentarza rozpoczęto prace 
przy przebudowie Warszawskiego Węzła 
Kolejowego. W tym czasie nekropolia 
była już całkowicie zapomniana. Podczas 

ze sobą kilkanaście torów kolejowych 
na różnych poziomach. Mogiłę na nasy
pie otulono murem kilkustopowej wyso
kości, bez żadnego wejścia, w środku 
zaś na podwyższeniu postawiono krzyż 
kamienny z napisem następującej treści: 
Tu spoczywają szczątki 478 ofiar zarazy 
cholerycznej z lat 1872-3 zebrane pod tą 
wspólną mogiłą po zniesionym cmenta
rzu cholerycznym przy budowie węzła 
kolejowego 1908 r.”

Mogiła, usytuowana na trudno 
dostępnych terenach kolejowych, ulegała 
stopniowemu zapomnieniu już w dwu
dziestoleciu międzywojennym. W 1925 r. 
została uwieczniona na jedynej znanej 
fotografii, autorstwa Zdzisława Mar
cinkowskiego. W monografii Cmentarza 
Bródnowskiego z 1935 r. znajduje się 
wzmianka o istnieniu pomnika na mogi
le cholerycznej. Nie wiadomo, kiedy 
dokładnie uległ zniszczeniu mur cmentar
ny i sam pomnik. Najprawdopodobniej 
stało się to podczas ostatniej wojny lub 
w okresie powojennym.

Obecnie cmentarz ma formę nasypu 
o powierzchni około 225 m2 i wysokości 
około 1 m. Skarpy obłożone są kamien
nym brukiem. Na nasypie znajduje się 
mur z czerwonej cegły, okalający resztki 

jowej Warszawa - Gdańsk (na odcin
ku Warszawa Wschodnia Osobowa - 
Legionowo oraz st. Nasielsk) podpisały 
list intencyjny z zamiarem rewaloryzacji 
cmentarza. Koordynatorem przedsię
wzięcia jest naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska dla Dzielnicy Pragi Północ 
m.st. Warszawy.

Działania firm wspierają także: 
Biuro Stołecznego Konserwatora Za
bytków, Muzeum Warszawskiej Pragi, 
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.

Do sierpnia 2009 r. sprawdzono 
teren pod względem minerskim z uwagi 
na bliskie sąsiedztwo ówczesnych jedno
stek wojskowych, traktujących okoliczny 
teren jako nieoficjalny poligon. W tym 
też okresie wydano decyzje administra
cyjne, zezwalające na usunięcie drzew 
i krzewów będących w złym stanie zdro
wotnym, zagrażającym zabytkowemu 
obiektowi. Wykonano również inwenta
ryzację elementów obiektu oraz sporzą
dzono rysunki techniczne umożliwiające 
jego rekonstrukcję. Termin zakończe
nia rewaloryzacji cmentarza określony 
został na marzec 2010 r.

Piotr Banaszkiewicz 
Waldemar Matejak 

Zbigniew Tucholski
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Piękno przywrócone

W
ejście w życie w listopa
dzie 2003 r. nowej ustawy 
o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami oraz przystąpienie Polski 

w maju 2004 r. do Unii Europejskiej 
rozszerzyło znacznie możliwości pozy
skiwania funduszy publicznych na 
konserwacje obiektów zabytkowych. 
W latach 2004-2009, tylko z same
go budżetu m.st. Warszawy w ramach 
uchwały nr XXXVI/1073/2008 Rady 
m.st. Warszawy z dn. 28 czerwca 2008 r. 
w sprawie określenia zasad udziela
nia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, znajdującym się na obszarze 
m.st. Warszawy - przeznaczono na 
dotacje ponad 61 min zł, co umoż
liwiło podpisanie ponad 320 umów 
na realizację konkretnych, niezbędnych 
prac remontowo-konserwatorskich. Na 
podstawie bliźniaczej uchwały Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego nr 24/07 
z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie 
zasad udzielania dotacji na prace kon
serwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków, położonych na 
obszarze województwa mazowieckiego, 
również warszawiacy otrzymali znaczną 
pomoc finansową. Następnym, a kiedyś 
jedynym, organem udzielającym dota
cji jest minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, realizujący tzw. Program 
operacyjny - „Dziedzictwo kulturowe”. 
W ramach tego programu Ministerstwo 
dysponuje rokrocznie kwotami rzędu 
120 min zł, ale w skali całego kraju. 
Ostatnim znaczącym źródłem dotacji 
są fundusze europejskie, w ramach 
których realizowane będą m.in. pro
jekt rewaloryzacji kościoła św. Krzyża, 
wsparty kwotą 13 min zł i remont 
katedry św. Jana, wsparty kwotą ponad 
17 min zł.

Analizowany okres obfitował 
w większe i mniejsze realizacje kon
serwatorskie, m.in. przeprowadzono je 
przy następujących obiektach:

- Była elektrownia tramwajo
wa przy ul. Przyokopowej, wybudo
wana w latach 1905-1908. Adaptacja 
budynków na Muzeum Powstania 
Warszawskiego - realizacja w 2004 r. 
W trakcie prac zastosowano nowator
ską metodę oczyszczania powierzchni 
licowej cegły z tynku cementowego. 
Nowa metoda opiera się na całkowicie 
innym od dotychczasowego sposobie 
oddziaływania na warstwę powierzch

niową (niemechanicznego i niechemicz- 
nego). W dużej mierze opiera się na 
wykorzystaniu właściwości fizycznych 
zapraw naniesionych wtórnie i działa
niu na nie określonym rodzajem energii 
termicznej w określonym czasie i za 
pomocą specjalistycznych narzędzi. Po 
przeprowadzeniu zabiegów opracowaną 
metodą warstwa zewnętrzna traci zdol
ność wiązania międzycząsteczkowego 
i adhezji. Pod wpływem lekkiego ude
rzenia odspaja się od muru, kruszy się 
i pęka, pozostawiając lico cegły w sta
nie nienaruszonym. Po oczyszczeniu 
powierzchnia cegły pozostaje w pier-

z tynku przy użyciu energii termicznej 
okazała się skuteczna, ale co najważniej
sze, bezpieczna dla zabytkowej tkanki 
obiektu. Po pięciu latach eksploatacji 
na elewacji nie zaobserwowano żad
nych ujemnych skutków na powierzchni 
licowej cegły, a także w zaprawie spoi
nującej.

- Kościół św. Augustyna przy ul. 
Nowolipki, wzniesiony w stylu neo- 
romańskim w latach 1890-1896. 
Wykonano osuszenie fundamentów koś
cioła, założono izolację pionową funda
mentów, odprowadzenie wód deszczo
wych do kolektora ogólnospławnego

wotnym stanie, takim jak przed narzu
ceniem zaprawy. Na takiej oryginalnej 
powierzchni można prowadzić dalsze 
zabiegi konserwatorskie. Niewątpliwą 
zaletą zastosowanej metody jest duża 
wydajność, co w obliczu krótkiego ter
minu wykonania prac prowadzących 
do oczyszczenia i odtworzenia elewacji 
budynku Muzeum okazało się niezwykle 
ważne. Metoda taka została opracowana 
przez technika ceramika mgr. Bogusława 
Korneckiego - konserwatora dzieł sztu
ki, absolwenta Wydziału Konserwacji 
Rzeźby Kamiennej i Elementów 
Architektonicznych ASP w Warszawie 
i chroniona jest przez Urząd Patentowy 
oraz prawem autorskim. Doceniona 
została na 34 Międzynarodowych 
Targach Techniki Racjonalizacji 
i Wynalazczości w Genewie w 2006 r. 
- otrzymała złoty medal z wyróżnie
niem oraz statuetkę Genius Prize. Nowa 
metoda oczyszczania murów ceglanych 

- realizacja w 2008 r. oraz wykonano 
kompleksową renowację wieży kościel
nej - realizacja w 2009 r. W trakcie prac 
na balkonikach wieży odnaleziono dużo 
inskrypcji, pochodzących z przełomu 
XIX i XX w., co mogłoby świadczyć, że 
wieża była wykorzystywana także jako 
punkt widokowy.

- Kościół Akademicki św. Anny przy 
Krakowskim Przedmieściu (pobernar- 
dyński). Wykonano konserwacje goty
ckiego wątku ceglanego, obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej oraz elemen
tów metalowych - realizacja w latach 
2008-2009. W kuli głównego krzyża 
znaleziono butelkę z dokumentem napi
sanym 5 stycznia 1952 r., przedstawia
jącym kalendarium remontów przepro
wadzonych w kościele od 1939 r., wraz 
z dwoma monetami z 1836 r. Po zakoń
czeniu prac do kuli włożono ponownie 
butelkę wraz z zawartością oraz dodat
kowo włożono list napisany 5 września
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1. Inskrypcje na 
balkonikach wieży 
kościoła św. Augustyna
2. Dokument znaleziony 
w butelce, umieszczony 
w kuli krzyża kościoła 
św. Anny

3. Fragment rzeźby 
rycerza odkryty
w klasztorze 
bernardynów
4. Kaplica Halpertów na 
Cmentarzu Ewangelicko- 
-Augsburskim

(zdjęcia: Piotr Zdon)

2008 r., opisujący prace, które zostały 
wykonane w tym roku wraz z monetami 
będącymi obecnie w obiegu.

- Kamienica przy ul. Chłodnej 20, 
zwana „Kamienicą pod zegarem”, 
wczesnomodernistyczna, wzniesiona 
w latach 1912-1913 według projektu 
Wacława Heppena i Józefa Napoleona 
Czerwińskiego. Budynek znajduje się 
na szlaku martyrologii narodu żydow
skiego. Jest odwiedzany przez liczne 
wycieczki jako związany z senato
rem Adamem Czerniakowem (1880- 
-1942), prezesem Żydowskiej Gminy 
Wyznaniowej i Judenratu. Wykonano 
remont i konserwację elewacji frontowej 
oraz przejazdu bramnego, przywrócono 
i uruchomiono zegar, a także odtworzo
no cztery zniszczone rzeźby - realizacja 
w 2007 r. Wspólnota mieszkaniowa jest 
zdecydowana na odbudowę rozebranej 
po zniszczeniach wojennych ostatniej 
kondygnacji kamienicy.

- Zespół klasztorny oo. bernardy
nów przy ul. Czerniakowskiej, baro
kowy, zbudowany według projektu 
Tylmana z Gameren. Wykonano izolację 
pionową i poziomą fundamentów wraz 
z modernizacją odprowadzenia wód 
opadowych do kolektora ogólnospław
nego - realizacja w latach 2008-2009. 
W trakcie prac w 2008 r. w narożniku 
południowo-wschodnim odkryto frag
ment rzeźby rycerza (prawdopodob
nie część luku tryumfalnego), która 
była kamieniem węgielnym pod budo
wę klasztoru. Rzeźba została wydo
byta z fundamentu, zakonserwowana 
i będzie eksponowana w klasztorze.

- Kaplica Halpertów na Cmentarzu 
Ewangelicko-Augsburskim, monumen
talna klasycystyczna kaplica pogrzebo
wa, wzorowana na antycznej greckiej 
świątyni Distylos, wniesiona w latach 
1834-1835, przebudowana w latach 
1860-1870. Wykonano kapitalny 
remont obiektu, obejmujący w szcze

gólności: drewniany kasetonowy strop 
z rozetami, elewację, portyk wejściowy 
oraz wielobarwne kompozycje z lastry
ka - realizacja w 2008 r. Największym 
wyzwaniem było ustabilizowanie nad
miernie ugiętego stropu oraz mocowań 
elementów sztukatorskich. Osiągnięto 
to poprzez podwieszenie stropu wraz 
z rozetami do nowej konstrukcji stalo
wej oraz wzmocnienie i konsolidację 
drewnianych elementów stropu.

- Budynek mykwy rytualnej przy ul. 
Kłopotowskiego 31 na Warszawskiej 
Pradze, wybudowany na przełomie XIX 
i XX w. W 2008 r. wykonano remont 
dachu, a obecnie trwają prace konser
watorskie przy elewacji. Odnaleziono 
w dość dobrym stanie baseny do rytu
alnych obmyć, a w roku bieżącym na 
dziedzińcu budynku odkopano zbiornik 
na wodę deszczową, który był nie
odzownym elementem systemu wod
nego każdej mykwy (woda używana 
do obmywania była mieszana w odpo
wiednich proporcjach - woda sieciowa 
plus deszczówka). Rozpoczęto prace 
projektowo-badawcze nad stworzeniem 
w budynku muzeum lub nawet urucho
mieniem samej mykwy, aby dalej pełniła 
pierwotną funkcję religijną.

- Wyższe Metropolitalne Semi
narium Duchowne przy Krakowskim 
Przedmieściu 52/54, dawny klasztor 
karmelitów powstały na przełomie 
XVII i XVIII w. Prace dotyczyły odkry
cia i konserwacji w refektarzu klasztor
nym fresków autorstwa Michała Anioła 
Palloniego, wykonanych w 1702 r. - rea
lizacja w latach 2005-2008. Odnaleziono 
trzy malowidła na suficie, z których dwa 
poddano konserwacji i częściowej re
konstrukcji (scena z prorokiem Eliaszem 
i tarcza herbowa Michała Stefana kar
dynała Radziejowskiego), natomiast 
największe centralne malowidło, które 
było zniszczone w 80% postanowiono 
również poddać, moim zdaniem bardzo

kontrowersyjnej, „rekonstrukcji” (brak 
jakichkolwiek przekazów ikonograficz
nych na jego temat).

- Budynki Res Sacra Miser (Caritas) 
przy Krakowskim Przedmieściu, czyli 
były Pałac Kazanowskich. W kata
kumbach kaplicy pałacowej została 
pochowana jedyna córka króla Jana 
Kazimierza, królewna Maria Teresa. 
Wykonano badania architektoniczne 
części pałacu oraz konserwację odkry
tych malowideł - realizacja w latach 
2008-2009.

- Kamienica przy ul. Książęcej 
21, zaprojektowana przez Tomasza 
Saryusza Bielskiego w stylu neogoty
ckim, wybudowana w latach 1902- 
-1904. W czasie drugiej wojny świa
towej nie uległa zniszczeniu. W okre
sie międzywojennym w budynku tym, 
który pełnił wtedy funkcję Nuncjatury 
Apostolskiej, mieszkali, przebywa
jąc w Polsce, przyszli papieże Pius XI 
i Paweł VI. Obecnie kamienica wyko
rzystywana jest jako plebania Parafii 
św. Aleksandra. Wykonano osuszenie 
fundamentów, założono izolację prze
ciwwilgociową - realizacja w 2007 r. 
oraz wykonano kompleksową renowa
cję elewacji - realizacja w 2008 r.

Prezentacją wybranych prac konser- 
watorsko-remontowych w Warszawie, 
przeprowadzonych w ostatnim sześ
cioleciu, chciałbym zachęcić przyszłych 
beneficjentów, tj. władających zabyt
kami, do składania wniosków dotacyj- 
nych, ale także Was drodzy konserwa
torzy do większego zaangażowania się 
w przygotowanie wniosków aplikacyj
nych oraz późniejszą pomoc w rozlicze
niu otrzymanych środków.

Piotr Zdon
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Tajemnice
Jana Nepomucena 

z ul. Senatorskiej
Kult wokót postaci arcybiskupa praskiego - Jana Nepomucena 

pojawił się w Europie w okresie wojen husyckich, a rozpo
wszechniony zostat w czasach kontrreformacji jako przykład 
niezłomnej postawy duchownego dochowującego przysięgi mil
czenia bez względu na okrucieństwo idących za tym konsekwen
cji. Jego figuralne wyobrażenie w okresie baroku cieszyło się 
ogromną popularnością. Z czasem stało się jedną z częściej spo
tykanych przydrożnych figur, ustawianych na wysokich cokołach 
bądź w kapliczkach, w pobliżu rzek i strumieni, przypominających 
o miejscu męczeńskiej śmierci.

Jan Nepomucen, syn sędziego Welfina z Pomuk, urodzony 
około 1348 r., późniejszy kanonik kolegiaty św. Idziego w Pradze, 
archidiakon, a później także generalny wikariusz w archidiecezji 
praskiej, zmarł śmiercią męczeńską w 1393 r. Poniósł ją, jak głosi 
legenda, w nurtach rzeki Wełtawy, zrzucony z mostu na rozkaz 
Wacława IV Luksemburskiego, znanego z hulaszczego trybu 
życia i grabieży dóbr kościelnych. Arcybiskup Jan Nepomucen, 
publicznie potępiający takie poczynania, ściągnął na siebie gniew 
czeskiego władcy. Uwięziony i poddany ciężkim torturom, pod
czas których król nakłaniał go ponoć do wyjawienia tajemnicy 
spowiedzi swej małżonki, nie ugiął się, pozostając wiernym swoim 
przekonaniom. Król wydal wyrok, w którym należy doszukiwać się 
znacznie głębszych uraz monarchy do niepokornego arcybisku
pa, którego postawa była jedynie iskrą zapalną i pretekstem do 
pozbycia się niewygodnego duchownego.

Ponad trzysta lat później, w 1729 r. za rządów papieża 
Benedykta XIII, Jan Nepomucen został kanonizowany. Jednakże 
jego pierwsze rzeźbione wizerunki pojawiły się znacznie wcześ
niej. Do grona najwcześniejszych, zachowanych po dzień dzisiej
szy, zaliczyć należy rzeźbę z 1683 r. autorstwa Jana Brakofa, usta
wioną na moście Karola w Pradze. Przedstawienie to z czasem 
stało się kanonicznym typem wizerunku świętego, podlegającym 
modyfikacjom wynikającym w dużej mierze z zasobności fun
datorów i umiejętności artystów. Znamienne dla wizerunku Jana 
Nepomucena jest to, iż mimo średniowiecznego rodowodu przed
stawiano go zawsze jako człowieka doby renesansu (Konstanty 
Kalinowski, Rzeźba barokowa na Śląsku, Warszawa 1986, s. 279) 
- w sutannie, rokiecie, odzianego w mantolet obszyty gronosta
jem oraz w birecie na głowie, trzymającego w ręku krucyfiks, 
palmę męczeństwa oraz zapieczętowany list i zamkniętą kłódkę, 
symbole powierzonej i niewyjawionej tajemnicy.

Kiedy w 2004 r. zdecydowano o podjęciu prac konserwa
torskich przy najstarszym warszawskim przydrożnym wizerunku 
Jana Nepomucena przy ul. Senatorskiej, nikt nie przypuszczał, 
że również sama figura świętego męczennika kryje w sobie 
wiele tajemnic. Swym wyglądem rzeźba ta w pełni nawiązuje do 
wspomnianego typu ikonograficznego. Przedstawia mężczyznę 
dzierżącego w dłoniach krucyfiks i palmę, odzianego w sutannę, 
rokiet i mantolet, z głową w birecie, okoloną nimbem z pięcioma 
gwiazdami, które - jak głosi tradycja - pojawić się miały nad 
Wełtawą tuż po utopieniu nieugiętego spowiednika.

W toku prac przygotowawczych, poprzedzających proces kon
serwacji obiektu, szczegółowo ustalono metodę, rodzaj środków 
oraz zaplanowano docelowy wygląd i charakter bezpośredniego 
otoczenia figury. Nie przewidziano wówczas, że konserwatorska 
ingerencja w historyczną materię przyczyni się do wyjawienia

kilku istotnych sekretów z życia rzeźby osadzonej w historycznej, 
a kontemplowanej we współczesnej przestrzeni miasta.

W ramach podjętych prac zdemontowano figurę oraz bogato 
dekorowany postument i wywieziono całość do pracowni, co, 
jak się później okazało, zaowocowało wnikliwą analizą każdego 
z elementów pomnika. 
Po wstępnym oczysz
czeniu podstawy pod 
rzeźbę ustalono, iż 
znajdująca się tam 
pierwsza litera z syg
natury autora nie ma 
kształtu litery „C", jak 
dotychczas uważano, 
lecz litery ,,L’. Fakt ten 
jednoznacznie przypi
sał obiekt włoskiemu 
mistrzowi Giovanniemu 
Lieverottiemu,anie-jak 
dotychczas utrzymy
wano - Cieverottiemu. 
Potwierdziły to także 
wnikliwe badania prof. 
Mariusza Karpowicza, 
który już kilka lat 
wcześniej sugerował, 
że rzeźbiarz o nazwi
sku Cieverotti praw
dopodobnie nigdy nie 
istniał. Tymczasem 
sposób drapowa- 
nia szat na poddanej konserwacji figurze Nepomucena z ul. 
Senatorskiej, mistrzowskie ujęcie postaci oraz perfekcyjne opra
cowanie dekoracji postumentu sugerowały, iż wykonane byty ręką 
artysty wysokiej klasy. Do takich należał włoski rzeźbiarz Lieverotti, 
znany w Polsce jako autor rzeźb w ołtarzu głównym w kolegiacie 
w Dobrym Mieście na Warmii i najprawdopodobniej także skraj
nych figur w ołtarzu kościoła seminaryjnego przy Krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie. Te ostatnie posłużyły konserwatorowi 
kamienia p. Bogusławowi Korneckiemu jako wzór opracowania 
dłoni, które u najstarszego przedstawiciela warszawskich przy
drożnych Nepomuków wymagały sporej korekty, wynikającej 
z braku właściwych proporcji. Podczas wstępnych prac konser
watorskich w pracowni, do której posąg przetransportowano, 
zauważono rażące dysproporcje pomiędzy subtelną formą twarzy 
świętego a jego ogromnymi, masywnymi dłońmi. Nawarstwienia 
biologiczne, brud, ekspozycja rzeźby na wysokim cokole i przede 
wszystkim brak wolnej przestrzeni wokót pomnika skutecznie taiły 
zachwianie proporcji, powstałe podczas powojennych napraw, 
będących rezultatem toczących się na warszawskich ulicach walk 
powstańczych, w czasie których rzeźba „szczęśliwie” straciła 
jedynie obie dłonie.

Prowadzone równocześnie z pracami konserwatorskimi prace 
badawcze zwróciły uwagę na ważny element kompozycji rzeźbiar
skiej - ogrodzenie, które - jak wykazała analiza obrazu Canaletta 
z 1773 r. - jest oryginalne i swą formą nawiązuje do kompozycji 
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ogrodzenia patacu Mniszchów. Warto w tym miejscu wspomnieć, 
iż początkowo konserwator metalowego ogrodzenia p. Janusz 
Mróz, planując swe prace, zamierza! pozłocić groty pionowych 
elementów barier. Wspomniany obraz oraz przeprowadzone 
wnikliwe badania laboratoryjne definitywnie rozwiały wątpliwości 
co do zasadności tego pomysłu. Na tym samym oparto także 
wiedzę o miejscu posadowienia pomnika, który ustawiony został

1. Bernardo Bellotto, zwany Canaletto, „Pałac Mniszchów”, 1773 r., 
fragment obrazu (fot. ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie)

SANOCKIM, / A TAKŻE / JANEM STAROSTĄ JAWOROWSKIM 
SYNAMI / A DALEJ Z / TERESĄ LUBOMIRSKĄ WOJEWODZINĄ 
CZERNICHOWSKĄ / I ANNĄ MNISZKĄ Z OGIŃSKIEJ / A TAKŻE 
ELŻBIETĄ MYSZKOWSKĄ KONIUSZYNĄ KORONNĄ, /STAROŚCINĄ 
KRAKOWSKĄ / / LUDWIKĄ WOJEWODZINĄ KIJOWSKĄ Z CÓRKAMI 
/ BOGU / W ŚWIĘTEJ SWEJ WSPANIAŁOŚCI I NA OFIARĘ / ZA 
OPIEKĘ NAD RODZINĄ / ŚWIĘTEMU JANOWI NEPOMUCENOWI 
TEN KAMIEŃ / POŁOŻYĆ KAZALI / ROKU ODKUPIENIA 1733./. ”

Odnalezienie tablicy jest bardzo ważnym elementem historii 
obiektu. Jak wynika z treści przekazu, fundacji dokonał Józef 
Wandalin Mniszech, lecz nie sam, jak do tej pory przypuszczano, 
ale wspólnie z małżonką Konstancją z Tarłów oraz szóstką dzieci, 
w tym dwiema córkami pochodzącymi z pierwszego małżeństwa
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2. Pomnik Jana Nepomucena obecnie
3. Ołowiana tabliczka z wnętrza postumentu

(zd/ęcia: 2 - Krzysztof Wrzeszcz, 3 - Bogusław Kornecki)

przed ogrodzeniem patacu należącym do Józefa Wandalina hra
biego Mniszcha, a nie - jak wcześniej przypuszczano - na terenie 
ogrodu.

W wyniku dogłębnych prac konserwatorskich, prowadzonych 
pod nadzorem Stołecznego Konserwatora Zabytków, ujawniono 
jeszcze jedną istotną, skrywaną pod stopami Jana Nepomucena 
przez ponad 271 lat tajemnicę. We wnętrzu bogato zdobionego pła
skorzeźbionymi plycinami ze scenami z życia męczennika postu
mentu, natrafiono na kamienną niszę, w której fundator umieścić 
kazał, zamkniętą w metalowym pudełku, tablicę komemoratywną, 
wykonaną w ołowiu z naniesionym 23-wierszowym napisem 
łacińskim. Tłumaczenie napisu na język polski brzmi: „JÓZEF 
WANDALIN Z KOŃCZYC WIELKICH / I OSSOWNICY ŚWIĘTEGO 
/ IMPERIUM RZYMSKIEGO HRABIA / MNISZECH / MARSZALEK 
WIELKI KORONNY / Z KONSTANCJĄ Z TARŁÓW MAŁŻONKĄ 
/ A TAKŻE Z / JERZYM ŁOWCZYM KORONNYM STAROSTĄ 

z Eleonorą Ogińską. Zamówienie rodzinne, złożone włoskiemu 
rzeźbiarzowi przebywającemu w tym czasie w Polsce, stało się 
swoistym wotum wdzięczności za łaski, którymi Bóg obdarzył 
najbliższą rodzinę marszałka wielkiego koronnego.

Umieszczona na końcu inskrypcji data dokładnie ustaliła 
czas ustawienia pomnika przed nieistniejącym już dziś pałacem 
Mniszchów na rok 1733, w dwa lata po wykonaniu figury przez 
włoskiego rzeźbiarza Giovanniego Lieverottiego i zaledwie w czte
ry lata po zakończeniu procesu kanonizacji świętego w Rzymie.

Stan zachowania znaleziska, jak również nienaruszone miej
sce jego przechowywania niezbicie dowiodły, iż nigdy wcześniej 
trzyczęściowy postument nie byt rozmontowywany, a ołowiana 
tablica wydobyta została ze skrytki po raz pierwszy!

Pomnik Jana Nepomucena z ul. Senatorskiej w Warszawie, 
dzięki prowadzonym przez 120 dni pracom konserwatorskim, 
ujawnił skrywaną w swym wnętrzu tajemnicę - pięknie grawe
rowaną ołowianą tabliczkę, zawierającą nazwiska wszystkich 
fundatorów oraz dokładną datę ustawienia. Odkrycie to uświado
miło współczesnym istnienie magii wokół pomnika poświęconego 
męczennikowi, którego nieugięta postawa zaowocowała uporem 
istnienia w swym pierwotnym miejscu, jednak tym razem karą nie 
była śmierć postaci, lecz całkowite zatracenie utrwalonego na 
obrazie Canaletta piękna bezpośredniego jej otoczenia.

Agnieszka Kasprzak Miler
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Bazyliszek i inne osobliwości

P
okryte patyną bazyliszki, morskie 
koniki, syrenki błoniastoskrzyd- 
łe, krokodyle i węże Eskulapa, 
osadzone na ozdobnych żelaznych wo

lutach, zdobią elewacje małych kamie
niczek nad oknami sklepików i restau
racji, dodając szczyptę niedzisiejszego 
wdzięku wąskim uliczkom warszawskiej 
Starówki. Niektóre z nich, jak kosz pełen 
misternie wycyzelowanych kwiatów z ul. 
Świętojańskiej 11 projektu warszawskie
go architekta Jerzego Brabandera czy 
wspaniały ponoć żaglowiec z ul. Piwnej 
43, wyrwane czyjąś ręką z muru, w któ
rym tkwiły od niemal czterdziestu lat, 
znalazły się obecnie w czyimś przydo
mowym ogródku lub spłynęły strumycz
kiem surówki z hutniczego pieca, znika
jąc bezpowrotnie z oczu warszawiaków.

Ozdobnych szyldów „semaforo
wych”, czyli umieszczanych prostopadle 
do elewacji kamienicy a wykonanych 
w tzw. niekiedy „stylu staromiejskim”, 
jest zaskakująco sporo na obszarze 
Starego Miasta w Warszawie, szczegól
nie przy ul. Piwnej, Świętojańskiej oraz 
na Rynku Starego Miasta, pomimo że 
w ostatnich latach wiele z nich zostało 
ukryte pod jarmarcznymi sztucznymi 
kwiatami i pajęczyną lampek choinko
wych, którymi staromiejscy restaura
torzy z nadzwyczajnym upodobaniem 
zdobią wejścia do swoich lokali. Od lat 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku, gdy 
państwowe podówczas przedsiębiorstwa 
instalowały te stylizowane znaki, do 
chwili obecnej zachowało się około trzy
dziestu szyldów, z czego kilkanaście jest 
dziełem doskonałych rzeźbiarzy i archi
tektów, dzięki czemu mają one wybitną 
wartość artystyczną i rękodzielniczą.

To one cieszą się ogromnym powo
dzeniem wśród fotografujących Stare 
Miasto turystów, którzy szczególną 
uwagę zwracają na imponujący szyld 
ozdobiony figurą smoka, zainsta
lowany w końcu lat sześćdziesiątych 
przez ówczesne Warszawskie Zakłady 
Gastronomiczne jako reklama kawiarni 
„Bazyliszek”, mieszczącej się w Rynku 
Starego Miasta 5. Wspaniały, ponad 
metrowej długości smok umieszczony 
na metalowym wsporniku, wykonany 
w manierze charakterystycznej dla meta
loplastyki lat sześćdziesiątych został, 
niestety, w ostatnich czasach upiększony 
grubą warstwą złotej farby i kolorowymi 
żarówkami przez nowego użytkownika, 
niemniej jednak ocalał dzięki temu, iż 
obecny najemca zachował tradycyjną 
nazwę oraz branżę lokalu mieszczącego 

się pod tym adresem od lat pięćdziesią
tych zeszłego wieku.

Szczęśliwym trafem zachowano 
w niemal nietkniętym stanie piękne 
szyldy apteki na kamienicy w Rynku 
Starego Miasta 17/19 z wężem Eskulapa 
owiniętym wokół kielicha czy syrenkę 
w ażurowym kartuszu dawnego salonu 
piękności „Izis” z ul. Piwnej 31/33, 
które po niezbędnej zmianie nazwy 
towarzyszącej figurom, zaadoptowane 
zostały przez nowych właścicieli dawnej 

znalazła się niespodziewanie w drama
tycznej sytuacji - stały się praktycz
nie bezpańskie. Większość spółdzielni 
i przedsiębiorstw państwowych, które 
niegdyś instalowały je na użytek swo
ich sklepów i kawiarni działających na 
obszarze warszawskiej Starówki, obec
nie już nie istnieje. Lokale, dla których 
zamawiano szyldy, oddane zostały w ręce 
prywatnych użytkowników, zaś nowi 
właściciele działają niekiedy w zupełnie 
innej branży, w związku z czym obec

1-6. Szyldy na kamienicach 
Starego Miasta w Warszawie: 
na Rynku Starego Miasta 5 (1) 
i 17-19 (2) oraz przy
ul. Piwnej 33 (3), 20 (4),
15 (5) i 46 (6)

(zdjęcia: Kamila Baturo)

apteki „Cefarmu” oraz przez Muzeum 
Farmacji im. Antoniny Leśniewskiej, 
działające obecnie jako filia Muzeum 
Historycznego m.st. Warszawy.

Prawdziwym rezerwatem ocalałych 
po transformacji ustrojowej szyldów sta
romiejskich jest ul. Piwna, przy której 
zachowało się ich aż dziesięć, z czego 
kilka odznacza się doskonałym pozio
mem artystycznym, jak neorenesansowa 
syrenka dawnej księgarni varsavianow 
„Domu Książki” przy ul. Piwnej 20, 
zaprojektowana przez rzeźbiarkę Marię 
Owczarczyk w 1972 r., przepiękny 
szyld z mosiężnym konikiem morskim 
sklepu bursztyniarskiego „Ambra” pani 
Jadwigi Langiewicz-Oknińskiej z ul. 
Piwnej 15, zainstalowany w 1974 r., czy 
opisana w warszawskiej prasie „Karoca 
z Łańcuta” z żelaza i miedzi, wykona
na dla warsztatu metaloplastycznego 
Andrzeja Lewandowskiego, mieszczące
go się w kamieniczce przy ul. Piwnej 46, 
dziś już nieistniejącego.

Niestety, część tych cennych szyl
dów zdobiących elewacje staromiejskich 
budynków od niemal czterdziestu lat 

nie szyldy te mają niewyjaśniony status 
prawny. Nie należą bowiem ani do 
wspólnot mieszkaniowych, dysponują
cych własnością elewacji budynku, ani 
do obecnych najemców lokali użytko
wych, którzy przecież tych szyldów ani 
nie zamawiali, ani nie instalowali...

Sięgając do źródeł archiwalnych, 
zarówno urzędowych, jak i prasowych, 
możemy prześledzić historię stopnio
wego pojawiania się tych szyldów na 
elewacjach kamienic Starego Miasta, 
odbudowywanego w latach 1952-1954. 
Niektóre z zachowanych dotychczas szyl
dów semaforowych, jak „Bazyliszek”, 
szyld kawiarni „Krokodyl” czy wąż 
nad apteką „Cefarmu”, powstały przed 
1970 r., lecz większość z nich zainsta
lowano w okresie lat siedemdziesiątych 
i miało to bezpośredni związek z pod
jętym w latach 1970-1972 pierwszym 
programem odnawiania i rewitaliza
cji warszawskiej Starówki. Nasilający 
się w okresie politycznej odwilży ruch 
turystyczny wymusił na ówczesnych 
władzach miejskich zmianę koncepcji 
użytkowania kamienic staromiejskich
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i stopniowe przekształcanie lokali zajmo
wanych pierwotnie przez biura, magazyny 
lub warsztaty na lokale gastronomicz
ne oraz sklepy nastawione na obsługę 
ruchu turystycznego. Na remonty dachów 
i elewacji kamieniczek Starego Miasta, 
porządkowanie terenu w obrębie murów 
miejskich, zmiany nawierzchni, iluminację 
poszczególnych obiektów, modernizację 
oświetlenia ulic oraz, jak to określano, 
„uporządkowanie szyldów i reklam” prze
znaczono w 1971 r. 29 milionów ówczes
nych złotych. Silnym bodźcem do szcze
gółowego zajęcia się wyglądem Starówki 
stała się entuzjastycznie przyjęta przez 
całe społeczeństwo decyzja o odbudowie 
Zamku Królewskiego, podjęta przez świe
żo upieczoną ekipę rządzącą Edwarda 
Gierka, ogłoszona na spotkaniu ze śro
dowiskami i organizacjami twórczymi 
w styczniu 1971 r.

Ówczesne władze konserwatorskie 
metodą urzędowej perswazji narzuciły 
państwowym przedsiębiorstwom oraz nie
licznym wówczas prywatnym najemcom 
użytkującym staromiejskie lokale pewien 
specyficzny styl reklam, będący świadomą 
stylizacją i niespotykany w innych rejo
nach miasta. Należy oddać sprawiedliwość 
dyrekcjom ówczesnych firm, że nie żało
wały pieniędzy zarówno na zamawianie 
swoich szyldów u znakomitych projektan
tów, działających w większości pod egidą 
Państwowego Przedsiębiorstwa „Pracowni 
Sztuk Plastycznych”, jak i na wykonaw
stwo wysokiej klasy, jako że projekty reali
zowane były często w warsztatach metalo
plastycznych o wieloletnich tradycjach.

Historycznie rzecz ujmując, obecne 
staromiejskie szyldy nie są bezpośred
nią kontynuacją obyczajów praktykowa
nych w tym względzie w okresie tuż 
przed zniszczeniem autentycznej dzielnicy 
staromiejskiej. Sądząc po zdjęciach ele
wacji kamieniczek zachowanych w tzw. 
Referacie Gabarytów, czyli zespole doku
mentacji fotograficznej Starego Miasta, 
tworzonej od lat trzydziestych do 1944 r., 
w staromiejskiej reklamie dominował 
wówczas styl najprostszych dziewiętna
stowiecznych szyldów płaskich, zawiera
jących nazwę zakładu i mniej lub bardziej 
szczegółowe wyliczenie sprzedawanych 
towarów czy świadczonych usług - często 
umieszczanych na wewnętrznej stronie 
zamykanych na noc drewnianych okiennic 
wystawowych. Zwyczaj montowania szyl
dów należących do warsztatów, sklepów 
i szynków prostopadle do elewacji kamie
nicy wywodzi się w prostej linii z tradycji 
miast średniowiecznych. Szczególnie roz
powszechniony byl na terenach Flandrii, 
północnej Francji oraz Anglii i Niemiec, 
skąd dotarł do Polski wraz z innymi wzor
cami organizacji życia miejskiego. Figury 
przedstawiające postacie nawiązujące do

symboliki religijnej, istoty baśniowe, 
zwierzęta, rośliny oraz symbole astro
nomiczne umieszczane na elewacjach 
domów pozwalały niepiśmiennemu 
przechodniowi na zidentyfikowanie 
poszczególnych ulic i domów, spełniając 
obok funkcji apotropaicznej i heraldycz
nej funkcję zbliżoną do obecnego zwy
czaju nadawania ulicom nazw, a budyn
kom numerów. W podobny sposób 
nadawano tożsamość sklepom i szyn
kom, przy czym najprostszym sposobem 
zwrócenia uwagi klienta na rodzaj upra
wianej działalności było umieszczenie 
w widocznym dla przechodnia miejscu 
wyobrażenia sprzedawanego artykułu 
lub przedmiotu świadczącego wymow
nie o rodzaju wykonywanych usług. 
Niektóre miniatury Kodeksu Behema 
ukazują w perspektywie wąskich uli
czek, zawieszane na drągach, wieńce 
z zielonych liści, oznaczające miejsca 
wyszynku piwa. Piekarze wywiesza
li malowidła przedstawiające bochen
ki chleba, szewcy - but, zaś cyrulicy 
mosiężny talerz. Godłem bialoskórnika 
była czerwona rękawica. Garstka orygi
nalnych szyldów semaforowych mister-
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nej kowalskiej roboty zachowała się do 
czasów dzisiejszych w miastach północ
nej Francji.

Zwyczaj stosowania tego rodzaju 
szyldów zaczął zanikać mniej więcej na 
przełomie XVIII i XIX w., przypusz
czalnie pod wpływem rozpowszechnia
jącej się umiejętności czytania i pisania 
oraz stopniowego poszerzania ulic miej
skich. Kalendarz Józefa Ungera z 1858 r. 
opisuje już jako najczęściej spotykane 
„szyldy wykonane z blachy lub drewna, 
malowane na czerwono, żółto lub biało, 
gdzie czarnymi literami wypisano imię 
i nazwisko kupca i rzemieślnika oraz 
nazwę rzemiosła, procederu lub handlu, 
którym się trudnił”.

W dzisiejszych czasach większość 
zabytkowych budynków w krajach eu
ropejskich objęta jest zinstytucjonali
zowaną ochroną państwa, w związku 
z czym władze konserwatorskie ingerują 
na ogół w formę umieszczanych na nich 
reklam, narzucając rozwiązania, które 
zapewniają ich harmonijne współist
nienie z historycznym charakterem bu
dowli. Interesującym przykładem mogą 
tu być liczne szyldy semaforowe współ
czesnych sklepików, znajdujących się 
w starej części średniowiecznego angiel
skiego miasta York, malowane na blasze 
i zawieszane na ozdobnych wolutowych 
wspornikach z kutego żelaza.

Czy koncepcja nawiązania do daw
nej formy szyldu, praktykowana na war
szawskiej Starówce w latach siedemdzie
siątych, była ahistoryczna w swej istocie? 
Być może tak, ale w takim samym stop
niu, jak ahistoryczny jest obecny kształt 
całej „odtworzonej” po wojnie dzielnicy. 
Poza tym historia sztuki zna niezliczone 
przypadki sięgania do atrybutów prze
szłości wyrwanych z pierwotnego kon
tekstu. Wystarczy wspomnieć cesarza 
Napoleona w rzymskich szatach skry
wających jedwabne ineksprymable czy 
pałace wiktoriańskich baronów przemy
słowych z okolic Manchesteru zaopatry
wane w gotyckie blanki, pomimo że ich 
właścicielom już od dawna nie zagrażał 
najazd dzikich Walijczyków.

Zachowujące ciągłość historyczną 
lub nie szyldy nieistniejących już firm 
znajdujące się na elewacjach kamienic 
staromiejskich są często prawdziwymi 
dziełami sztuki, a ponadto materialnym 
świadectwem mijającej epoki i jako takie 
zasługują na zachowanie i opiekę kon
serwatorską.

Kamila Baturo
Autorka składa wyrazy podziękowania dr Urszuli 
Sowinie z Zakładu Historii Kultury Materialnej 
Średniowiecza i Czasów Nowożytnych Instytutu 
Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie za nie
ocenioną pomoc w zebraniu informacji związa
nych ze średniowieczną tradycją miejską.

„Albowiem zmarli też żyją, 
jeśli mieszkają u nas w głowie"

(Herta Miiller)

Pamięć miasta.
Zapomniana kolekcja 
rodziny Konopków

U
lica Foksal w Warszawie. Krótka 
gałązka na wschód od pnia 
Nowego Światu, zakończona na 
skarpie pałacem Zamoyskich. Jedno 

z kilku miejsc w mieście, gdzie obja
wia się genius loci. Przed drugą wojną 
światową kwartał ten nasycony był 
wspaniałymi kolekcjami. W pałacyku 
Przezdzieckich znajdował się jeden z naj
wspanialszych prywatnych zbiorów: 60 
tys. woluminów, 500 rękopisów, 800 
dokumentów pergaminowych, 350 map, 
10 tys. rycin, 200 wspaniałych obrazów. 
We wrześniu 1939 r. nalot niemiecki 
obrócił kolekcję w perzynę. Niedaleko, 
200 m na północ - Biblioteka i Muzeum 
Ordynacji Krasińskich, dzieło życia 
Edwarda Krasińskiego, zamordowanego 
w Dachau. Zbudowane przed wojną 
muzeum wypełnione było książkami, 
pamiątkami, militariami, dokumentami, 
o wartości szacowanej na około 25 min 
dolarów. Gmach na Okólniku zbombar
dowany został w 1944 r. i celowo wypa
lony przez oddziały niemieckie; do dzi
siaj stoi pusty. Z kolei 200 m na zachód 
Adam Branicki przy ul. Smolnej przecho
wywał istotną część zbiorów wilanow
skich. W 1939 r. ledwo uszedł z życiem 
z palącego się budynku. W pięknych 
domach czynszowych przy ul. Foksal 
również mieszkańcy mieli wiele innych, 
mniejszych, na ogół nieznanych zbiorów 
i zabytków wielkiej klasy. Większość 
zaginęła bez śladu.

W wydanym w 2005 r. raporcie 
o stratach wojennych Warszawy dobrom 
kultury poświęcono jeden z 23 rozdzia
łów (Konrad Ajewski, Tadeusz Zadrożny, 
Straty muzeów i kolekcji artystycznych 
Warszawy w latach 1939-1945, w: 
Straty Warszawy 1939-1945. Raport, 
Warszawa 2005, ss. 565-607). Autorzy 
przedstawili straty w zbiorach muze
ów i wielkich kolekcjach. Ze zbiorów 
mniejszych, prywatnych wymienili tylko 
nazwiska Mieczysława Broniewskiego, 
Mathiasa Bersohna, Ludwika Bryndza- 
-Nackiego i Jerzego Sachsa. Tymczasem 
domów i mieszkań bogatych w cenne 
dzieła sztuki i pamiątki historyczne 
było w Warszawie setki, jeśli nie tysią
ce. Zajmujący się stratami wojennymi

wybitny prawnik prof. Stanisław Nahlik 
uważał jednak, że: „wszelkie szacun
ki pieniężne niezbyt dobrze spełniają 
tu nawet funkcję orientacyjną. Raczej 
pomniejszają utracone wartości kultural
ne” (Straty..., op. cit. s. 569).

Wartości kulturalne... Cóż to takie
go? Kojarzą się z nimi najczęściej cenno- 
ści artystyczne lub materialne - te można 
oszacować antykwarycznie. Historyczne, 
bo są źródłami naukowymi. Jednak war
tość zabytków szczególnie istotna spo
łecznie - to „zabytki niematerialne”, 
a więc przede wszystkim kontekst ich 
pochodzenia, ich związek z ludźmi i ich 
losami, z dziejami rodzin, do których 
należały, ze zdarzeniami będącymi źród
łem emocji. Nie one same, lecz to, co się 
z nimi wydarzyło, jest nicią wiążącą nas

z tym, co minęło, i z tymi, którzy „zmar
li, ale żyją w naszych głowach”.

Przy ul. Foksal, w kamienicy, obok 
której dzisiaj mieści się Urząd Stołecznego 
Konserwatora Zabytków, w 1944 r. 
przestała istnieć spuścizna pięciu gene
racji rodziny, której seniorem był Józef 
Konopka. Korzenie Konopków herbu 
Nowina sięgają średniowiecza i wiążą się 
z północnym Mazowszem, gdzie jesz
cze w XVI w. istniało 30 miejscowości 
o nazwie Konopki (łączone z członem 
geograficznym np. Konopki Białystok 
lub określeniem znaczeniowym Konopki 
Tłuste, podobnie zresztą jak liczne 
Kossaki, Gosie, Zebry i Tyszki). Nie 
byli zbyt zamożni, zgodnie z trafnym 
mazowieckim porzekadłem: „Comes de 
Wątory, gdzie jeden kmieć a trzy dwory”.

Przodek Józefa - Adam opuścił 
Konopki Jałbrzykówstok kolo Zambro-
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1. Zdjęcie wykonane w 1906 r. na spotkaniu 
towarzyskim, wśród uczestników 22-letni Józef 
III Konopka
2. Fragment kolekcji Konopków, 1906 r.; broń 
zrabowana została w 1914 r. w Jarosławiu przez 
żołnierzy rosyjskich
3. Obraz z drogi krzyżowej w kościele
w Mogilanach, namalowany przez Tadeusza 
Konopkę II

wa na początku XVIII w. i jako prawnik 
zatrudnił się w Trybunale Piotrkowskim. 
Jego syn Józef I (pierwszy o tym imieniu 
w rodzinie) związał się z dworem ks. 
Augusta Czartoryskiego. Pełnił służbę 
na Krakowskim Przedmieściu w pała
cu Czartoryskich. Był dworzaninem do 
spraw szczególnie trudnych i swoim 
życiem wypełnił wzorcowy scenariusz 
opowieści płaszcza i szpady (spisanej 
przez syna i wydanej w XX w.). Scenariusz 
ten zakończył się szczęśliwie małżeń
stwem i niemałą fortuną, ulokowaną 
w majątkach nabytych blisko Krakowa, 
co pozwoliło wszystkim następnym gene
racjom obficie czerpać z krynicy wiedzy 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Synowie 
Józefa I przeżyli kampanie napoleońskie, 
służąc w Legionach i formacjach Księstwa 
Warszawskiego. Tadeusz I został sędzią 
pokoju, a wnuk - Józef II posłem sejmu 
galicyjskiego, był przyjacielem Oskara 
Kolberga i autorem pierwszej monogra
fii poświęconej pieśniom ludu krakow
skiego, a także zamiłowanym history
kiem i entomologiem. Najstarszy syn 
Józefa II - Tadeusz II był postacią znaną 
w środowisku krakowskim jako malarz 
i kolekcjoner dzieł sztuki. Nauki pobie
rał w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, 
przyjaźnił się z Grottgerem. Przez wiele 

lat rysował dla Oskara Kolberga, który 
przez 11 lat był rezydentem w Modlnicy, 
rodzinnym majątku Konopków. Tadeusz 
Konopka malował obrazy o tematyce 
historycznej i mitologicznej. Zachowało 
się ich niewiele - portret Kolberga 
znajduje się w Państwowym Muzeum 
Etnograficznym w Warszawie, a stosun
kowo niedawno wydobyto z magazy
nu kościoła w Mogilanach (gdzie był 
kolatorem) drogę krzyżową jego pędz
la. Podstawa jego zbiorów - to doro
bek odziedziczony od czasów pradzia
da Józefa I, głównie cenne archiwalia, 
pamiątki historyczne oraz biblioteka.

Wiadomo, że zbiór biblioteczny liczył 
6500 woluminów, z czego znaczną część 
stanowiły manuskrypty i starodruki. Na 
szczególną uwagę zasługiwała Biblia tzw. 
Radziwillowska z 1544 r., pochodzą
ca z księgozbioru Zygmunta Augusta, 
z królewskim superexlibrisem i w opra
wie z 1549 r. Były tam także pierwsze 
wydania dzieł Mickiewicza, Słowackiego, 
Woltera oraz duży zbiór druków ulot
nych i czasopism z pierwszej połowy 
XIX w. Ważną pozycję stanowiły dyplo
my i listy królów polskich - m.in. naj
starszy przywilej dla miasta Monasterza 
z 1399 r., dla wsi Podolany z 1463 r. 
wydany przez Kazimierza Jagiellończyka, 
dyplom Stanisława Augusta mianujący 
Józefa Konopkę (I) łowczym sanockim 
z 1780 r.

Ozdobą kolekcji były trzy ołtarzyki- 
-tryptyki: jeden z XV i dwa z XVI w. 
Piętnastowieczny, podróżny, w które
go centrum był wizerunek Madonny 
z Dzieciątkiem, malowany na drewnie, a 
w skrzydłach św. Barbary i św. Katarzyny, 
pozyskany został przez Tadeusza (II) 
w końcu XIX w. Ołtarzyk eksponowa
ny był w 1900 r. na wystawie z okazji 
500-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w krużgankach kościoła franciszkanów.

Wśród obrazów późniejszych wyróż
niały się jeden Fragonard i kilka płócien 
„holendrów” i oczywiście liczne portre
ty rodzinne malowane przez Marcella 
Bacciarellego, Rafała Hadziewicza, 
Tadeusza Rybkowskiego, Wojciecha 
Kornelego Stattlera, Franciszka Streita, 
a także właściciela kolekcji.

Jej ozdobą był zbiór akwarel i rysun
ków (Józef Brandt, Antoni Brodowski, 
Marcello Bacciarelli, Aleksander 
Gierymski, Artur Grottger, Rafa! 
Hadziewicz, Henryk Siemiradzki, Jan 
Matejko, Alfred Wierusz-Kowalski) 
oraz kolekcja kilkuset polskich i obcych 
grafik. Interesujący był zbiór sztychów 
i akwarel przedstawiających mundury (te 
ostatnie malowane przez oficerów napo
leońskich - gen. Jana Konopkę i majora 
Stanisława Konopkę). Z pamiątek do 
szczególnie cennych należały militaria 

związane z Tadeuszem Kościuszką (szab
la, szlifa od munduru amerykańskiego). 
Były też rodzinne stare srebra i porcela
na, głównie saska i polska (np. wazony 
koreckie), zbiór przepisów kucharskich, 
kolekcja fajek i bursztynów.

Po wczesnej śmierci Tadeusza II, 
w 1903 r. zbiory odziedziczył jego jedy
ny syn - Józef III, senior całej rodzi
ny. Studiował prawo i administrację 
w Krakowie, następnie nauki ekono- 
miczno-polityczne w Paryżu, a w 1910 r. 
ukończył kierunek mechaniczno-techno- 
logiczny Politechniki Lwowskiej. Jeszcze 
przed uzyskaniem dyplomu rozpoczął 
pracę w gazowni miejskiej w Krakowie, 
kierował także budową pierwszych gazo
ciągów na Zwierzyńcu. W 1912 r. Józef 
Konopka został dyrektorem gazowni 
w Jarosławiu i zabrał ze sobą część 
zbiorów. W 1914 r. powołany został do 
wojska w randze porucznika; był ofice
rem łącznikowym I Brygady Legionów. 
W 1918 r. został ranny, a w 1920 r. 
uczestniczył w obronie Lwowa, w woj
nie z Sowietami brał udział jako oficer 
artylerii (w 1908 r., jeszcze w wojsku 
austriackim, był współautorem pierw
szego polskiego podręcznika strzelania 
z dział). Wojsko opuścił w 1921 r. 
w randze majora. Przypuszczalnie 
w czasie pierwszej wojny światowej, 
w Jarosławiu zbiory rozgrabili Rosjanie, 
a następnie Niemcy. Zdziesiątkowana 
została bogata kolekcja broni, orderów, 
miniatur, monet i medali polskich, por
celany saskiej oraz kilkanaście obrazów 
i meble.

W 1918 r. Józef III przeniósł się do 
Warszawy, na ul. Foksal i zabrał ze sobą 
ocalałą część kolekcji. Pracował nauko-
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wo, był ekspertem w kwestiach norma
lizacyjnych przy Ministerstwie Handlu, 
wiele publikował. Zbierał materiały do 
genealogii rodziny Nowina Konopków, 
znacznie powiększając odziedziczone, 
ogromne archiwum rodzinne (około 250

(fot. 4 - Monika Kuhnke)

metryk i 10 tysięcy akt), zawierające 
dokumenty sięgające 1520 r. Józef III 
żywo interesował się malarstwem, sam 
malował z upodobaniem, odtwarzając na 
obrazach i rysunkach umundurowanie 
wojskowe. W 1939 r. został zmobilizo
wany, następnie uwięziony w Kozielsku, 
na wiosnę 1940 r. podzielił los tysięcy 
polskich oficerów w Katyniu. Miał wów
czas 55 lat i był ostatnim męskim potom
kiem w najstarszej gałęzi Konopków 
z Modlnicy i Mogilan.

W mieszkaniu w Warszawie w czasie 
okupacji niemieckiej pojawił się oficer 
niemiecki i zabronił uszczuplania lub 
przemieszczania zbiorów. Przetrwały 
jednak do Powstania Warszawskiego 
i podzieliły los wszystkich innych kolek
cji i pamiątek. Po wojnie w mieszkaniu 
przy ul. Foksal pozostało niewiele - kilka 
sztuk mebli, parę rysunków i połamany 
szesnastowieczny krucyfiks.

We wrześniu 1945 r. Helena 
Konopczyna wypełniła kwestionariusz 

strat wojennych. Liczbę zaginionych 
obrazów określiła na około 40 sztuk. 
Wymieniła także zbiory starej broni, pasy 
słuckie, dywany, zestawy mebli, m.in. 
komplet empire z jadalni. Poniesione 
straty wyceniła na 367 282 zł. Biorąc 

pod uwagę relacje do 
waluty amerykańskiej, 
śmiało można powiedzieć, 
że wartość zbiorów się
gała 100 tys. dolarów, co 
dzisiaj wynosiłoby około 
miliona.

W latach dziewięć
dziesiątych w mieszkaniu 
jednego ze znajomych 
ujrzałem sześć portretów 
z zaginionego zbioru. 
Wisiały jako „anonimowi” 
przodkowie.

W 2005 r. w Stanach 
Zjednoczonych 
w Muzeum Sztuk Pięk
nych w Bostonie odna
lazł się obraz Madonny 
z Dzieciątkiem z pięt- 
nastowiecznego tryp
tyku. Zakupiony został 
w 1970 r. we Frankfurcie 
w Niemczech i podaro
wany muzeum amery
kańskiemu, które zgod
nie z konwencją w spra
wie zbiorów holocaustu,

umieściło go w internecie. Obraz, dzięki 
staraniom polskich służb zagranicznych, 
powrócił i znajduje się w depozycie 
w Muzeum Narodowym w Krakowie 
(Monika Kuhnke, Utracona kolekcja, 
odzyskany obraz, „Cenne, bezcenne/ 
utracone”, nr 2, 2005, ss. 10-13).

Na wiosnę 2009 r., na aukcji archi
wów w Warszawie, anonimowy oferent 
wystawił oprawione, dziewiętnasto
wieczne dokumenty rodziny Konopków, 
opatrzone pieczątką biblioteki rodzin
nej. Wśród nich był niewymieniony 
nawet w inwentaryzacji Kazimierza 
Stronczyńskiego z połowy XIX w. rysu
nek nieistniejącego nagrobka Konopków 
z kościoła w Łomży z przełomu XVI 
i XVII w. (tzw. piętrowy z horyzontal
nymi rzeźbami męża i żony). Rodzina 
złożyła się na wykup dokumentów, ale 
anonimowy kolekcjoner przebił wielo
krotnie cenę wyjściową.

Co pozostało nam, nielicznym już 
potomkom Józefa Konopki I? Pamięć 
i wola, aby w naszej głowie „mieszkał” 
Józef III, jak i jego poprzednicy, dla któ
rych słowa tradycja i obowiązki obywa
telskie nie były pustymi dźwiękami. Od 
1940 r. żaden potomek rodziny nie nosi 
już imienia Józef.

Marek Konopka

4. „Madonna z Dzieciątkiem”, druga potowa 
XV w., tempera na desce, wym. 31,5 x 22,5 cm, 
środkowa część tryptyku rewindykowana 
w 2004 r.

W
2002 r. Muzeum Historyczne 
m.st. Warszawy otrzymało 
w darze zbiór cennych polo
ników, w tym wielu varsavianow. 

Ofiarodawcami byli małżonkowie - 
Barbara i Jan Schiele, zamieszkali od 
ponad 50 lat w Londynie.

Pochodząca z Saksonii rodzina 
Schiele związana była z Warszawą od 
drugiej połowy XVIII w. W 1846 r. 
Konstanty Schiele wraz z Błażejem 
Haberbuschem i ich wspólnym teściem 
Henrykiem Klewe zakupili browar 
przy ul. Krochmalnej, który stał się 
zaczątkiem znanej warszawskiej firmy 
piwowarskiej „Haberbusch i Schiele”. 
W 1921 r., po odzyskaniu niepodle
głości, stworzono spółkę „Haberbusch 
i Schiele. Zjednoczone Browary 
Warszawskie Spółka Akcyjna”, skupia
jącą największe browary stolicy. Firma 
produkowała 10% piwa w Polsce. Po 
drugiej wojnie światowej spółkę prze
jęło państwo, działała ona pod nazwą 
„Browary Warszawskie”.

Członkowie rodziny Schiele pod
czas okupacji byli czynnie zaangażowa
ni w działalność konspiracyjną i walkę 
z okupantem, byli członkami Armii 
Krajowej lub ją wspomagali. Mimo naci
sków, nikt z tej rodziny nie podpisał 
volkslisty. Wnuk współzałożyciela bro
waru Henryk Schiele (1889-1966) oraz 
jego syn Jan (1919-2000) po wybuchu 
wojny znaleźli się za granicą - najpierw 
we Francji, następnie w Wielkiej Brytanii. 
Byli żołnierzami I Korpusu Polskiego: 
Henryk porucznikiem służb medycz
nych, Jan - porucznikiem w I Dywizji 
Pancernej gen. Stanisława Maczka. Po 
wojnie pozostali w Anglii. Swą miłość 
do utraconej ojczyzny wyrażali groma
dząc polonika, nabywane w londyńskich 
antykwariatach. Henryk posiadał już 
w Warszawie przed wojną cenne zbiory 
sztuki i rzemiosła, które uległy znisz
czeniu we wrześniu 1939 r. Zachował 
się jedynie malowany na blasze ryngraf 
z przedstawieniem Matki Bożej (pamiąt
ka rodzinna żony Henryka), dwa rysun
ki Jana Matejki, dwa Juliusza Kossaka 
i jeden Jacka Malczewskiego. Stały się 
one zaczątkiem nowej kolekcji, której 
gromadzenie Henryk Schiele rozpoczął 
po osiedleniu się w Londynie wraz 
z żoną i synem w 1947 r. Trzon kolekcji 
jest dziełem Henryka i Jadwigi. Po ich 
śmierci zbiorem opiekował się i powięk
szał go Jan wraz z żoną Barbarą.

Kolekcję tworzą przede wszystkim 
ryciny, rysunki i akwarele, liczące blisko 
600 obiektów. Są to mapy, widoki miast 
Rzeczypospolitej, portrety osobisto
ści polskich, wizerunki przedstawicie
li różnych grup społecznych. Ponadto 
na kolekcję składają się obrazy olejne,
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Kolekcja rodziny Schiele

Jacek Bochiński

Rzeczypospolitej z XVII-XIX w. Wśród 
nich wyróżnić trzeba dwadzieścia 
rycin, pochodzących z dzieła Georga 
Brauna Civitates orbis terrarium [...] 
(Kolonia 1572-1618) oraz siedemna
ście z dzieła Samuela Pufendorfa De 
Rebus a Carolo Gustavo Sveciae Rege 
gestis [...] (Norymberga 1696) według 
rysunków Ericha Jónsona Dahlbergha. 
W zbiorze do najliczniejszych należą 
widoki Warszawy i Krakowa. Kraków 
ukazuje np. drzeworyt z Kroniki Świata

miniatury, meble, porcelana, szkło, mili
taria - ogółem ponad 1000 pozycji.

Materiały kartograficzne obejmują 
duży zbiór map powstałych od XVI do 
XIX w. Wiele z nich należy do rzadkości 
antykwarycznych. Do najcenniejszych 
i najpiękniejszych należą: mapa ziem 
Rzeczypospolitej Wacława Gródeckiego 
(1570 r.), mapy Polski - Gerarda de 
Jode (1576 r., stan drugi 1593 r.) i Johna 
Speeda (1626 r., stan trzeci 1676 r.), 
wielka mapa Litwy wraz z mapą Dniepru

Tomasza Makowskiego, opracowaną 
z inicjatywy ks. Mikołaja Radziwiłła 
(1613 r., stan drugi 1631 r.). Na wyróż
nienie zasługują cztery mapy Dniepru 
Joana Blaeu’a (1648 i 1662 r.) oraz 
mapa Rosji, Polski, Chanatu Krymskiego 
i Morza Czarnego Hermana Molla (ok. 
1720 r., stan drugi ok. 1722 r.).

Znaczną część przekazów ikono
graficznych stanowią widoki miast 

1. Sala imienia 
Jadwigi i Henryka 
oraz Barbary i Jana 
Schiele w Muzeum 
Historycznym m.st. 
Warszawy

3. Rękojeść karabeli 
z końca XVIII w.
4. Mapa Polski, John 
Speed, 1626 r.
(stan trzeci 1676 r.)

(zdjęcia ze zbiorów
Muzeum Historycznego

m.st. Warszawy)

orkiestry drezdeńskiej Pierre-Gabriela 
Buffardina, który, jak wynika z napisu 
na obrazie, gra dla polskiego króla 
(Augusta II). Spoza zbioru poloników 
wymienić trzeba znakomitą akwafor
tę Giovanniego Battisty Piranesiego 
ukazującą bazylikę i plac Św. Piotra 
w Rzymie.

W 2003 r. część wspaniałego daru 
londyńskich warszawiaków Muzeum 
Historyczne udostępniło zwiedzają
cym w specjalnie wyodrębnionej sali, 
nazwanej imieniem Jadwigi i Henryka 
oraz Barbary i Jana Schiele. Na lata 
2011-2012 Muzeum planuje wydanie 
katalogu zbioru.

trety Zygmunta III Wazy i Władysława 
IV autorstwa Rosalby Carriery (pierw
sza połowa XVIII w.) oraz Stanisława 
Leszczyńskiego z żoną namalowany 
przez Charlesa Andre Vanloo (pierwsza 
połowa XVIII w.). Osobną grupę stano
wią wizerunki bohaterów narodowych, 
m.in. Tadeusza Kościuszki i ks. Józefa 
Poniatowskiego.

Tematykę rodzajową reprezentu
je w kolekcji kilkadziesiąt akwafort: 
Stefano della Belli, Jana Piotra Norblina 
i Michała Płońskiego ukazujących typy 
polskie - przedstawicieli rozmaitych 
grup społecznych w charakterystycz
nych dla nich kostiumach, które przy
ciągały uwagę mieszkańców zachod
niej Europy swą egzotyką. Występują 
także liczne przekazy ikonograficzne 
przedstawiające ubiory rozmaitych 
formacji wojsk polskich, ze szczegól
nym uwzględnieniem okresu Królestwa 
Polskiego.

Niezwykle interesujący jest alego
ryczny obraz olejny „Satyr grający na 
flecie” z początku XVIII w. Nieznany 
autor jako satyra przedstawił muzyka 

Hartmanna Schedla (Norymberga 
1493), Warszawę - miedzioryt Friedri
cha Bernharda Wernera (przed 1755 r.).

Wiele cennych poloników pozy
skali Schielowie do zbioru portretów 
monarchów i przedstawicieli magnate- 
rii. Są tu ryciny m.in. Jeremiasa Falcka, 
Wilhelma Hondiusa, Lucasa Kiliana, 
Paula Pontiusa i Johanna Christopha 
Weigla. Do najcenniejszych nabytków 
należą dwa portrety Stanisława Augusta 
Poniatowskiego: rysunek lawowa
ny tuszem przedstawiający króla en 
pied, przypisywany Andre Le Brunowi, 
oraz miedzioryt wykonany według 
tego rysunku przez Charlesa Turnera 
Warrena (1789 r.). Wśród miniatur 
szczególną urodą wyróżniają się por

2. Autor nieokreślony, 
„Satyr grający na 
flecie”, początek XVIII w., 
olej na płótnie
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Nastolatek w samorządzie
- konserwator w szkole

W
arsztaty „Nastolatek w samo
rządzie” organizowane są 
przez Centrum Komunikacji 
Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego 

Warszawy. Pomysł prowadzenia zajęć 
warsztatowych narodził się w 2002 r. 
i z sukcesem zdobywał zwolenników 
wśród nauczycieli i uczniów, którzy 
to przedsięwzięcie ocenili jako ważny 
element edukacji obywatelskiej, wspo
magający formalny tok nauczania. 
Warsztaty przybliżają młodzieży wie
dzę o działalności lokalnego samorzą
du. Podczas szkoleń uczniowie dowia
dują się wielu praktycznych rzeczy, 
przydatnych w codziennym życiu, np. 

spotkania są ważnym elementem war
sztatów. Licealiści mają niepowtarzalną 
okazję, by porozmawiać o lokalnych 
problemach z osobami, które na co 
dzień zajmują się ich rozwiązywaniem. 
Zapraszani goście - to m.in. prezy
dent Warszawy, burmistrzowie dziel
nic, radni m.st. Warszawy, ale też pra
cownicy poszczególnych dzielnic i biur. 
Takie spotkanie z uczniami przypomi
na konferencję prasową. Zaproszona 
osoba przedstawia wybrany przez siebie 
temat. Po prezentacji uczniowie zadają 
gościowi pytania. W spotkaniach tych 
od początku uczestniczył przedstawi
ciel Biura Stołecznego Konserwatora 

dotyczące Warszawy, w szczególności 
warszawskich zabytków, oraz przedsta
wiamy programy i przedsięwzięcia rea
lizowane przez nasze biuro. Staramy się 
przyczynić do upowszechniania posta
wy obywatelskiej wśród młodych ludzi 
i poczucia odpowiedzialności za dziedzi
ctwo kulturowe miasta. Opowiadamy 
również o technikach konserwator
skich, o nowoczesnych metodach kon
serwacji oraz o formach inwentaryza
cji obiektów zabytkowych. Spotkania 
uatrakcyjniamy prezentacjami multi
medialnymi, publikacjami dotyczący
mi bieżącej pracy naszego biura oraz 
materiałami związanymi z projektami
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jak działa urząd miejski, jak założyć 
stowarzyszenie, jak zostać wolontariu
szem, gdzie szukać pomocy, gdy nasze 
prawa są łamane albo co robić, kiedy 
jesteśmy niezadowoleni z decyzji lub 
postanowienia urzędnika. Łącznie od 
początku trwania projektu w warszta
tach uczestniczyło 10 898 uczniów 
z ponad 70 szkół. Adresatami projektu 
są uczniowie klas II warszawskich pub
licznych liceów ogólnokształcących. 
Wskazane przez dyrektorów szkół klasy 
uczestniczą w jednodniowych zajęciach 
warsztatowych, które trwają 6 godzin 
lekcyjnych. Warsztaty odbywają się 
w dwóch edycjach w ciągu roku - 
jesiennej i wiosennej.

Od 2005 r. stałym punktem pro
gramu warsztatów samorządowych 
jest spotkanie z gościem - urzędni
kiem samorządowym lub radnym. 
Doświadczenia zebrane podczas kolej
nych edycji zajęć wskazują, że tego typu 

Zabytków. Korzystając z takiego zapro
szenia od 2008 r. wraz z kolegą z biura 
- Antonim Oleksickim, uznaliśmy, że 
w ten sposób możemy opowiadać nie 
tylko o samorządzie, ale również popu
laryzować wiedzę o zabytkach Warszawy 
wśród młodzieży. Przygotowaliśmy spe
cjalną prezentację i interaktywną formę 
prowadzenia naszego wykładu.

W trakcie spotkań przedstawiamy 
pracę Urzędu m.st. Warszawy na przy
kładzie Biura Stołecznego Konserwatora 
Zabytków - specyficznej jednostki 
urzędu miasta, realizującej w drodze 
porozumienia z wojewodą mazowie
ckim zadania powierzone administracji 
rządowej, jak również zadania i pro
gramy realizowane w ramach sprawo
wania przez m.st. Warszawa opieki nad 
zabytkami. W przystępny sposób przed
stawiamy podstawy prawne naszych 
działań, mówimy o swojej codziennej 
pracy, prezentujemy ciekawe informacje 

realizowanymi przez Biuro Stołecznego 
Konserwatora Zabytków. Część publi
kacji przekazujemy uczniom.

Odbiór naszych wykładów przez 
młodzież jest bardzo pozytywny, ale też 
jest to bardzo wymagający i bezkom
promisowy odbiorca. Często pytania 
uczniów są bardzo bezpośrednie i nie 
wchodzi w grę odpowiedź wymigują
ca. Na konkretnie postawione pytanie 
oczekują wyczerpującej odpowiedzi 
i argumentów, które ich przekonają. 
Co ciekawe, młodzi ludzie intuicyj
nie wiedzą, co to jest zabytek, niemal 
zawsze sami formułują bardzo trafną 
definicję zabytku i są bardzo otwarci 
na informacje o dziedzictwie kulturo
wym Warszawy. Bardzo zaciekawieni 
są również dziedzictwem niematerial
nym, takim jak chociażby historyczne 
nazewnictwo miejsc, dzielnic i prze
strzeni publicznych. Moim spostrze
żeniem z zajęć z uczniami jest pogląd,
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że licealiści bardzo chętnie słuchają 
o zabytkach, ale tak naprawdę nie 
ma im kto o nich opowiadać. Nie 
czynię tu nikomu zarzutu, tak jest 
zapewne skonstruowany program 
nauczania, że maturzysta w swoich 
podręcznikach znajdzie informację 
o zabytkach Akropolu, dziełach 
Leonarda da Vinci czy o Biskupinie 
(i bardzo dobrze!), ale nie ma miej
sca na informację o zabytkach, któ
rych na co dzień może dotknąć, 
spotkać w swoim mieście, w swojej 
dzielnicy czy wręcz na swojej ulicy. 
Staramy się tę lukę chociaż w mini
malnym zakresie wypełnić. Kolejne 
moje spostrzeżenie to takie, że to 
nieprawda, że uczniowie nie chcą 
słuchać. Oni wymagają, żeby osoba, 
która do nich mówi, miała wiedzę 
i potrafiła ich zainteresować. Jak 
podkreślają licealiści, obecność eks
perta, który potrafi w sposób rzetel
ny i ciekawy przedstawić określony 
problem lub opowiedzieć o swojej 
pracy, powoduje wzrost zaintere
sowania problematyką zabytków. 
I to jest nasz główny cel. Poczucie 
wartości dziedzictwa kulturowe
go, świadomość ochrony zabytków 
trzeba zaszczepiać i rozwijać jak 
najwcześniej - to samo z siebie się 
nie narodzi. Trzeba o tym mówić, 
trzeba pokazać, co może mieć war
tość. Chciałbym, żeby po takim 
spotkaniu uczeń wracając do domu 
inaczej spojrzał na budynki, place, 
miejsca, które mijał już setki razy. 
Zatrzymał się i sam dostrzegł, że 
te obiekty mogą być wartościowe 
z punktu widzenia historycznego, 
że są fragmentem historii miasta, 
dzielnicy.

Jestem przekonany o potrzebie 
takich spotkań. Młodzież należy 
zachęcać do poznawania swego 
miasta, swojej dzielnicy, poznawa
nia lokalnej historii i tradycji oraz 
szeroko pojętych wartości zabytko
wych. Może takie spotkania staną 
się przyczynkiem do większego 
programu edukacyjnego skierowa
nego do szkół. W najnowszych ten
dencjach edukacyjnych od najmłod
szych lat jesteśmy ukierunkowywani 
na ekologię i ochronę środowiska, 
myślę, że należy w podobny sposób 
promować poczucie wartości dzie
dzictwa kulturowego oraz uświa
damiać obowiązek zachowania 
zabytków przyszłym pokoleniom. 
Konserwator w szkole powinien 
być częstszym gościem.

Andrzej Marek Wolański

Społeczny opiekun zabytków 
w Warszawie

Idea społecznej działalności 
Iw dziedzinie ochrony zabyt
ków ma już ponad 100 lat. 
Formalnie społeczną opiekę 
nad zabytkami ustanowio
no dopiero w art. 70 usta
wy z dnia 15 lutego 1962 r. 
o ochronie dóbr kultury (pier
wotna nazwa „o ochronie 
dóbr kultury i o muzeach" 
została zmieniona w 1996 r.). 
Społecznym opiekunem za
bytków mogła zostać osoba 

storn. Wnioski w tych spra
wach składa do starosty woje
wódzki konserwator zabytków. 
Ustawa nie ogranicza spo
łecznej opieki do konkretnych 
zabytków nieruchomych, co 
oznacza, że społeczny opie
kun zabytków może opieko
wać się każdym zabytkiem 
na terenie powiatu, gdzie 
zamieszkuje. Od kandydata 
na opiekuna wymaga się jed
nak nie tylko zainteresowania 

fizyczna lub jednostka orga
nizacyjna, która interesowa
ła się konkretnym zabytkiem 
nieruchomym albo grupą 
takich zabytków. Szczegółowy 
zakres i formy działania spo
łecznych opiekunów zabyt
ków określono w zarządzeniu 
ministra kultury i sztuki z dnia 
26 stycznia 1963 r. Na mocy 
tego zarządzenia, organizację 
społecznej opieki nad zabyt
kami powierzono Polskiemu 
Towarzystwu Turystyczno- 
-Krajoznawczemu. Przepisy 
prawa nie nakładały obo
wiązku posiadania przez 
społecznego opiekuna zabyt
ków odpowiedniej wiedzy, ale 
oddziały PTTK i tak szkoliły 
swoich członków w tym za
kresie.

W obecnej ustawie z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabyt
kami zadanie ustanawia
nia społecznych opiekunów 
zabytków powierzono staro- 

zabytkami, ale również wiedzy 
na temat ochrony zabytków 
i opieki nad zabytkami.

W 2008 r. do Prezydenta 
m.st. Warszawy, który pełni 
jednocześnie funkcję staros
ty, wpłynął wniosek Mazo
wieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków 
o ustanowienie kilku osób 
społecznymi opiekunami za
bytków na terenie Warszawy. 
Byt to pierwszy wniosek od 
wejścia w życie nowej ustawy, 
dlatego też przed miastem sta
nęło nowe wyzwanie. Ustawa 
o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami nie zawiera 
żadnych ustaleń dotyczących 
formy i procedury ustana
wiania społecznych opieku
nów zabytków. W przepisach 
podano tylko, jakie informacje 
powinny być zawarte w legity
macji społecznego opiekuna 
zabytków oraz w zaświad
czeniu o nadaniu uprawnień 
opiekuna (legitymacje wyda- 

je się osobom fizycznym, 
a zaświadczenia - innym oso
bom lub jednostkom). Trzeba 
było zatem wymyślić, w jaki 
sposób sprawdzać wiedzę 
kandydatów, jak mają wyglą
dać legitymacja, zaświad
czenie i lista społecznych 
opiekunów. Zadanie to zre
alizowało Biuro Stołecznego 
Konserwatora Zabytków 
Urzędu m.st. Warszawy.

Przeprowadzone roze
znanie w internecie wykazało, 
że powiaty w Polsce różnie 
sobie radzą z tym zadaniem. 
Załatwiają te sprawy nawet 
w drodze postępowania admi
nistracyjnego, wydając decy
zje. W Biurze Stołecznego 
Konserwatora Zabytków 
ustalono, że fakt posiadania 
odpowiedniej wiedzy przez 
kandydata może być potwier
dzony dyplomem ukończenia 
odpowiedniej szkoły kształ
cącej w dziedzinie związa
nej z ochroną zabytków lub 
zaświadczeniem o ukończeniu 
odpowiedniego kursu organi
zowanego przez różne stowa
rzyszenia (do niedawna takie 
kursy organizowało wyłącznie 
PTTK). Zaprojektowano wzory 
legitymacji, zaświadczenia 
o nadaniu uprawnienia spo
łecznego opiekuna zabyt
ków oraz listy opiekunów. 
Przygotowano też projekt 
zarządzenia Prezydenta m.st. 
Warszawy oraz upoważnienia 
dla Stołecznego Konserwatora 
Zabytków, który w imieniu 
Prezydenta ma wykonywać 
te zadania. Zarządzenie Pre
zydenta zostało podpisane 
15.09.2008 r„ a 23.12.2008 r. 
wydano pierwsze legitymacje 
sześciu osobom fizycznym 
i zaświadczenie stowarzysze
niu CREO.

Na początku 2009 r. sto
warzyszenie CREO podjęło 
inicjatywę zorganizowania 
kursu szkolącego kandyda
tów na społecznych opie
kunów zabytków. Kurs przy
gotowany jest dla około 50 
osób. Stowarzyszenie uzyska
ło środki finansowe na ten 
cel z rządowego Programu 
Operacyjnego Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich na 
lata 2009-2013 (PO FIO), 
którego operatorem jest 
Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej. Została też przy
gotowana umowa o wspót-
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pracy partnerskiej pomiędzy 
Miastem Stołecznym Warszawa 
a Stowarzyszeniem CREO dla 
realizacji tego zadania. Na mocy 
tej umowy, Biuro Stołecznego 
Konserwatora Zabytków pomoże 
stowarzyszeniu w zrealizowaniu 
kursu. Pomoc polega na przygo
towaniu wytycznych do progra
mu kursu, konsultacji w zakresie 
składu kadry szkoleniowej pod 
względem kompetencji zawo
dowych oraz pytań do testu 
egzaminacyjnego i rozmowy 
egzaminacyjnej. Ustalono też, że 
przedstawiciel Biura Stołeczne
go Konserwatora Zabytków wej
dzie w skład komisji egzamina
cyjnej dokonującej oceny kandy
datów kończących kurs.

Program kursu został już 
przygotowany przy współpracy 
Biura Stołecznego Konserwatora 
Zabytków. Zostaną w nim poru
szone m.in. tak ciekawe zagad
nienia, jak: historia konserwa
cji zabytków jako dyscypliny 
naukowej, w tym historyczne 
doktryny konserwatorskie, dok
tryna konserwatorska w świetle 
międzynarodowych dokumen
tów, w tym unormowania obo
wiązujące w Unii Europejskiej, 
ochrona zabytków i opieka 
nad zabytkami w świetle pol
skiego prawodawstwa, historia 
społecznego ruchu opieki nad 
zabytkami, podstawowe poję
cia, zasady i metody ochrony 
i konserwacji zabytków, prezen
tacje tych metod, połączone 
z wizytacjami w terenie. Program 
przewiduje też seminarium na 
temat form działania i wytwa
rzania atmosfery społecznego 
zaangażowania w sferze opie
ki nad zabytkami oraz warsztat 
skutecznej interwencji społecz
nego opiekuna zabytków. Więcej 
szczegółów na temat kursu 
można znaleźć na stronie inter
netowej Stowarzyszenia CREO - 
www.creo.org.pl.

Cały projekt skierowany 
jest do osób posiadających 
pełną zdolność do czynności 
prawnych, a więc pełnoletnich. 
W związku z tym liczymy na zain
teresowanie uczniów ostatnich 
klas szkól średnich i studentów, 
a także osób dojrzałych, które 
mają pasję społecznikowską 
i mogą poświęcić trochę czasu 
ochronie dziedzictwa kultury. 
Biuro Stołecznego Konserwatora 
Zabytków, przy udziale Biu
ra Edukacji Urzędu m.st. War
szawy, zamierza w ostatnich 
klasach szkól średnich przepro
wadzić szerszą kampanię infor
macyjną na temat możliwości 
zostania społecznym opiekunem 
zabytków.

Małgorzata Gmiter

Wpisy do rejestru zabytków
Rejestr zabytków ma za zada

nie chronić zabytki najcen
niejsze pod względem historycz

nym, artystycznym i naukowym.

kolejnictwa. W latach 2007-2009 
wpisano do rejestru takie zabyt
ki budownictwa przemysłowego, 
jak: fragment zespołu Zakładów

Z licznie wpisanych do rejestru Przemysłowych „Ursus", zajez-

Elewacja 
oficyny przy ul. 
Puławskiej 24 A, 
z dynamicznym 
ryzalitem klatki 
schodowej

(fot. Karol 
Guttmejer)

w ostatnich latach zabytków 
architektury Warszawy warto 

dnię tramwajową przy ul. Ka
węczyńskiej (na szczęście użyt

wymienić dwa istotne układy 
urbanistyczne: Nowe Miasto wraz 
z otoczeniem oraz Mariensztat. 
Oba zespoły zostały objęte tą 
ochroną ze względu na walory 
zabytkowe, ale także z racji poło
żenia w tzw. strefie buforowej 
Starego Miasta, wpisanego na 
Listę Dziedzictwa Kulturowego 
UNESCO. W takiej strefie żadna 
inwestycja nie może kolidować 
z krajobrazem Starówki.

Rejestr zabytków ma także 
chronić zabytki rzadkie, które 
ze względu na zanik pierwotnej 
funkcji przestały być użytkowa
ne. Dotyczy to obecnie przede 
wszystkim zabytków techniki oraz

kowaną zgodnie z funkcją) czy 
też Zakłady Mechaniczne Lilpop, 
Rau i Loewenstein przy ul. Bema 
65, a w planie jest wpisanie do 
rejestru Warszawskiej Piekarni 
Mechanicznej z 1902 r. przy ul. 
Stolarskiej 2. W wypadku zabyt
ków kolejnictwa Biuro Stołeczne
go Konserwatora Zabytków pro
wadzi obecnie ich rozpoznanie 
i dokumentację w postaci kart 
ewidencyjnych, które stanowią 
element procedury wpisu do reje
stru. Takim unikatowym zabytkiem 
jest paraboliczny wiadukt o kon
strukcji żelbetowej z 1904 r. przy ul. 
Armatniej, który zapewne będzie 
wkrótce wpisany do rejestru.

Kamienice z XIX w. odbierane 
są już powszechnie jako zabytki 
i nie są tak zagrożone przebudo
wami, jak surowe modernistyczne 
czy też funkcjonalistyczne budyn
ki z lat trzydziestych XX w., które 
ze względu na prostą formę, zde
terminowaną najnowocześniej
szymi prądami funkcjonalizmu, 
często nie są postrzegane jako 
wyjątkowe dzieła. Nierzadko te 
wartościowe przykłady architek
tury polskiej, z racji szkieletowej, 
żelbetowej konstrukcji, stają się 
celem łatwej nadbudowy i prze
budowy. Dlatego konieczne jest 
objęcie ich ochroną konserwator
ską. Ostatnio wpisano do rejestru 
m.in. zespól kamienic przy al. 
Niepodległości 157 i Asfaltowej 8 
(1936 r„ arch. Jerzy Wierzbicki), 
dom Robinsonów przy ul. 
Marszałkowskiej 18 (1935 r., 
arch. Lucjan Korngold). Nadal 
czekają jednak na wpis wielkie 
- nie zawsze doceniane - dzie
ła architektury lat trzydziestych, 
chociażby takie, jak zespół 
dwóch luksusowych kamienic 
z oficynami przy ul. Puławskiej 
24 A i 24 B (1934 r„ arch. Juliusz 
Żórawski), zespół szeregowych 
domów przy ul. Oleandrów 
(1937-1939, m.in. architekci: 
Henryk Stifelman, Stanisław Woj
ciechowski i Antoni Dygat) czy 
też „żółta” willa przy ul. Buskiej 
na Sadybie.

Karol Guttmejer

Konkurs 
na 

nagrobek

Znana powszechnie zasa
da: „gorsze wypiera lepsze” 
wdarła się także na warszaw

skie Powązki. Już teraz pośród 
historycznych, pokrytych paty
ną dziejów, ostro wyróżniają się 
agresywne w kolorach i kształ
tach nagrobki, które powstają z 
gotowych elementów.

W Biurze Stołecznego 
Konserwatora Zabytków powsta
ła idea rozpisania wśród mło
dych architektów i artystów pla
styków konkursu na współczesny 

nagrobek do zastosowania na 
terenie zabytkowych cmentarzy. 
Nagrobki wybrane w konkursie 
stanowić mają wzornik, alter
natywę dla szeroko propono
wanych ofert prosto ze sztan- 
cy. Wzornik ma zawierać przy
kładowe projekty nagrobków 
spełniających zarówno kryteria 
funkcjonalności, estetyki, jak 
i dopasowania do zabytkowe
go charakteru otoczenia. Da to 
inwestorom szerokie możliwości 
wyboru wśród wielu projektów

zróżnicowanych pod względem 
formy oraz ceny.

Do końca roku prace kon
kursowe powinny być ocenione 
przez jury, które wyłoni najlepsze 
projekty do zamieszczenia we 
wzorniku, a na początku przyszłe
go roku odbędzie się wystawa 
pokonkursowa w galerii miasta 
na pi. Konstytucji oraz plenero
wa ekspozycja kopii nagrodzo
nych prac na murze Cmentarza 
Powązkowskiego.

Jacek de Rosset
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Komisja Opieki nad Zabytkami przy Oddziale 
PTTK w Końskich zawiadamia, że w dniu 7 paź
dziernika 2009 r. wyburzono w Końskich, przy 
ul. Zamkowej 7, budynek zabytkowy z drugiej 
potowy XIX w.

Obiekt ten znajdował się w wojewódzkim 
wykazie zabytków i byt częścią Parku Kulturowego 
Miasta Końskie, utworzonego Uchwalą Rady 
Miejskiej w Końskich z dnia 28 lutego 2005 r. 
(Uchwala Nr XXII/209/205). Warto przy tym przy
pomnieć, że - zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt
kami (Dz. U. 2003, Nr 162, poz. 1568) - parki

(fot. Wojciech Pasek)

kulturowe są prawną formą ochrony zabytków. 
Ponadto Uchwalą z dnia 27 kwietnia 2006 r. 
(Uchwala Nr XXXIII/31/2006) Rada Miejska 
zatwierdziła plan ochrony Parku Kulturowego 
Miasta Końskie. W planie ochrony wyszcze
gólniono zasoby zabytkowe parku podlegają
ce ochronie, w tym na s. 11 tego dokumentu 
wskazano także budynek znajdujący się przy ul. 
Zamkowej 7.

Jeszcze we wrześniu br. obiekt użytkowany 
byt przez Oddział PTTK w Końskich i Muzeum 
Regionalne. Wyburzenia budynku, przeprowa
dzonego w tempie błyskawicznym i przy uży
ciu ciężkiego sprzętu budowlanego (zob. zdję
cie), dokonał właściciel - Bank Spółdzielczy 
w Końskich. Spieszono się, gdyż dobiegają właś
nie końca prace nad planem zagospodarowania 
przestrzennego w Końskich.

Świadome zniszczenie tego stojącego w cało
ści, bez żadnych ubytków, ładnego, estetyczne
go budynku o stylowej sylwetce, z obramieniami 
okiennymi i attykową nadbudową na osi fasady, 
dokonane przez właściciela (a nie zburzonego na 
przykład w wyniku klęski żywiołowej, choć nawet 
i w takich sytuacjach - jeśli tylko jest to możli
we - dąży się do odbudowy) jest naszym zda
niem sprawą nie tylko wyjątkową, ale i niezwykle 
bulwersującą.

Marzenna Kwietniewska-Cisak 
Tadeusz Śliwak
Krzysztof Wiatr 

Jerzy Rajmund Stańczyk 
Wojciech Pasek 

Komisja Opieki nad Zabytkami przy Oddziale 
PTTK w Końskich

KLUB PRENUMERATORÓW 
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"

Korzyści wynikające z prenumeraty 
naszego miesięcznika są oczywiste:

• wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma 
• dla szkól i bibliotek gratisowe roczniki 2004, 2005 lub 2006 

„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”.

• dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami i muzeami każdego 
miesiąca będziemy przekazywać pięciu losowo wybranym Prenumeratorom, którzy 

zamówią „SPOTKANIA Z ZABYTKAMI'’ bezpośrednio w wydawnictwie (zob. informację 
niżej) książki oraz płyty CD o tematyce związanej z profilem naszego czasopisma.

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

Zespól Szkolno-Gimnazjalny Nr 5 w Radomsku - Mariusz Olbromski, Lato w Krzemieńcu. Legendy 
znad Ikwy, wyd. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2009

Anna Dutkiewicz z Poznania - Krzysztof Garbacz, Na szlaku biłgorajskich kapliczek i krzyży 
przydrożnych, Agencja Wydawnicza „PDN", Zielona Góra 2009

Janusz Jendruszczak z Warszawy - Małgorzata Stankiewicz, Gościszów. Dzieje zamku, wyd. Oficyna 
Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009

Katarzyna Świątkowska z Tczewa - Aleksandra Szewczyk, Mecenat artystyczny biskupa wrocław
skiego Jana V Thurzona (1506-1520), wyd. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009

Piotr Łukasiński z Ręczna - Bolesław Smagała, Ten twój Elbląg, wyd. PHU ROSA, Elbląg 2006

PRENUMERATA

W 2010 r. ukaże się 6 podwójnych numerów „Spotkań z Zabytkami” 
w cenie 12 zł każdy.
W wypadku zamówienia całorocznej prenumeraty z wysyłką koszt wyniesie 
72 zł. Aby zamówić prenumeratę, należy dokonać wpłaty na konto Fundacji 
Hereditas: Fundacja Hereditas, ul. Makolągwy 21/9, 02-811 Warszawa, konto: 
ING Bank Śląski 36 1050 1038 1000 0090 6992 4562.

Przy wpłacie prosimy o podanie dokładnego adresu, na jaki ma być dostarczana 
przesyłka. Dane te można też przesłać pocztą elektroniczną na adres: prenumerata 
@spotkania-z-zabytkami.pl. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT pro
simy o podanie danych do jej wystawienia. Wszelkie pytania w sprawie prenu
meraty na 2010 r. prosimy kierować do Fundacji Hereditas (tel. 22 353-83-30, 
e-mail: prenumerata@spotkania-z-zabytkami.pl). Prenumerata przez RUCH S.A. 
i Pocztę Polską jak wyżej.

SPRZEDAŻ

Aktualne numery miesięcznika w cenie 7 zł są w sprzedaży w kioskach RUCHU, 
KOLPORTERA i punktach sprzedaży INMEDIO, PolPerfect, GARMOND oraz 
w warszawskich księgarniach (im. Bolesława Prusa przy Krakowskim Przedmieściu, 
MDM przy ul. Koszykowej), a także w kioskach muzealnych w Warszawie: 
Zamku Królewskim, Muzeum Historii m.st. Warszawy, Muzeum Archeologicznym 
i w Domu Spotkań z Historią.
Archiwalne egzemplarze w cenie 5 zł są w sprzedaży u Wydawcy (TOnZ, Warszawa, 
ul. Myśliwiecka la). Zamawiać je można także e-mailem (zabytki@zabytki-tonz.pl) 
lub telefonicznie (22 629-62-26).
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Zabytki utracone

Dworzec Główny w Warszawie
Dworzec Gtówny w Warszawie byi jednym z najnowocześ

niejszych obiektów komunikacyjnych w ówczesnej Europie. 
Zaprojektowany przez wybitnego twórcę zrywat z tradycją 

„dworkowej" architektury na rzecz nowoczesności i czystej funkcji 
budynku. Jego realizacja miata spowodować zmiany w układzie 
urbanistycznym centralnej części Warszawy: powstanie wielkiego 
placu dworcowego i uporządkowanie pierzei Al. Jerozolimskich. 
Wojna przekreśliła te plany, a w latach pięćdziesiątych na miejscu 
dawnego Dworca Głównego stanęły dwa pawilony dworca kolei 
podmiejskich Śródmieście.

Sprawa uporządkowania węzła kolejowego w Warszawie 
stała się po 1918 r. jednym z pilniejszych problemów niepodle
głej Rzeczypospolitej. Już w lipcu 1919 r. Sejm przyjął stosowną

nagrodę arch. Juliuszowi Nagórskiemu, który zaprojektował monu
mentalną symetryczną bryłę w stylu neoklasycystycznym, z dwoma 
bocznymi pawilonami, ujmującymi przeszkloną halę peronową. 
Trudna sytuacja ekonomiczna kraju spowodowała jednak, że rea
lizacja dworca została przesunięta na późniejsze lata. W 1928 r. 
ogłoszono nowy konkurs architektoniczny, który został rozstrzyg
nięty w styczniu następnego roku. Sąd konkursowy pod przewod
nictwem prof. Aleksandra Wasiutyńskiego przyznał trzy równorzęd
ne nagrody. Otrzymali je: prof. Czesław Przybylski, zespól architek
tów: Aleksander Kapuściński, Paweł Pawłowski, Julian Puterman 
oraz architekci Wacław Weker i Mirosław Szabuniewicz.

Dalsze prace projektowe ówczesne Ministerstwo Komunikacji 
powierzyło Czesławowi Przybylskiemu. Przewidywano wówczas 
dwuetapową realizację dworca: w pierwszym etapie miał to być 
budynek nad ośmioma parami torów (czteroperonowy), w drugim 
- nad dwunastoma. Od strony ul. Marszałkowskiej zaprojektowano 
obszerny dworcowy plac o powierzchni ponad 4 ha. Dwie jego 
pierzeje: południową i wschodnią stanowiły kamienice wzdłuż Al. 
Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Od strony zachodniej plac zamy
kała bryła dworca. Ze względów urbanistycznych hala dworcowa 
powinna dominować nad placem, stąd też przyjęto jej wysokość 
26 m, mierzoną od poziomu chodnika do najwyższej poziomej 
linii dachu. Północną pierzeję placu stanowiły tyły oficyn kamienic 
wzdłuż ul. Chmielnej, do których dobudowany miał być budynek 
biurowy o bardzo wąskim trakcie. Funkcję dominanty na placu 
dworcowym pełniłby 16-kondygnacyjny gmach hotelu, usytuowa
ny u zbiegu ul. Chmielnej i Wielkiej. Od strony Al. Jerozolimskich 
pierzeję tworzyła niska część dworca, z wysoką halą odjazdową 
usytuowaną na osi ul. Pankiewicza.

Budynek dworca zaprojektowany był bardzo funkcjonalnie. 
Dla odjeżdżających przewidziano od strony ul. Marszałkowskiej 
wejście główne prowadzące do holu kasowego. Z niego podróżni 
przechodzili do obszernej hali, skąd wygodnymi schodami scho
dzili na poszczególne perony. Z hali tej dostępne były również

1. Dworzec Główny w Warszawie, projekt architekta Juliusza Nagórskiego (I nagroda 
w konkursie 1921 r.)
2. Szkic pokonkursowy prof. Czesława Przybylskiego, plac dworcowy, 1930 r. 
(wg „Architektura i Budownictwo”, nr 8-9-10,1936)
3. Montaż stalowej konstrukcji dworca (wg „Architektura i Budownictwo”, nr 3,1939)

ustawę, a rząd powołał, pod przewodnictwem prof. Aleksandra 
Wasiutyńskiego, komisję przy Ministrze Kolei Żelaznej. Ogłoszono 
konkurs na projekt tymczasowego Dworca Głównego, którego 
zwycięzcami zostali architekci: Tadeusz Zieliński i Maksymilian 
Bystydzieński. Według ich projektu zrealizowano w 1921 r. przy ul. 
Chmielnej (na zachód od ul. Wielkiej) jednoprzestrzenny, przekryty 
łukowymi drewnianymi wiązarami budynek, który przetrwał aż do 
1944 r.

Pierwszy konkurs na projekt stałego Dworca Głównego roz
strzygnięto w grudniu 1921 r. Większość uczestników sytuowała 
nowy dworzec między Al. Jerozolimskimi, ul. E. Plater i Chmielną 
z placem od strony ul. Marszałkowskiej. Sąd konkursowy przyznał 

poczekalnie (osobne dla klas I i II oraz dla klasy III) i sale restau
racyjne. Zaprojektowano oddzielny podjazd oraz przejścia dla 
podróżnych z dużym bagażem oraz wydzieloną reprezentacyjną 
część dla ważnych gości. Dla przyjeżdżających przeznaczona była 
część dworca od strony ul. E. Plater. Wyjścia z peronów prowadziły 
do hali dla przyjeżdżających, z obszerną przechowalnią bagażu. 
Z hali tej dostępne były m.in. umieszczone na pierwszym piętrze 
umywalnie, sale konferencyjne, poczta i urząd celny oraz na 
wyższych kondygnacjach - pokoje biurowe i hotelowe. W podzie
miach dworca zaprojektowano cztery perony, połączone ze sobą 
poprzecznymi galeriami umożliwiającymi bezkolizyjne przejście 
pod Al. Jerozolimskimi, a z drugiej strony prowadzącymi na
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4. Budynek dworca, stan w 1938 r.

ścianach klatek schodowych montowano okładziny z ptyt marmu
rowych. Niemal ukończone byty części: biurowa i hotelowa, gdzie 
potożono tynki, glazury, posadzki. W hali odjazdowej prowadzono 
montaż sufitu z falistego eternitu oraz prace przygotowawcze do 
montażu olbrzymiej mozaiki (ok. 1300 m2) na jednej ze ścian. W hali 
przyjazdowej przystąpiono do licowania ścian okładziną kamienną. 
W całym budynku kończono prace instalacyjne.

Reprezentacyjny charakter dworca, stanowiącego wizytówkę 
Polski, sprawił, że przy jego budowie wielką uwagę zwrócono na 
elementy dekoracyjne. Z architektami współpracowali najwybit
niejsi ówcześni malarze i rzeźbiarze polscy. W hali przyjazdowej 
na jednej ze ścian umieszczono dziewięć płaskorzeźb autorstwa 
Józefa Klukowskiego, wyobrażających: rolnictwo, górnictwo, rybo-

5. Dworzec Główny w okresie okupacji, wejście od Al. 
Jerozolimskich (wg katalogu wystawy „Warszawa 1940-41 
w fotografii dr. Hansa-Joachima Gerke”)
6. Ruiny Dworca Głównego, 1945 r. (fot. Zdzisław Wdowiński)

przystanki autobusowe przy Chmielnej, do projektowanego hotelu, 
docelowo zaś do stacji metra.

Elewacje budynku miały być obłożone płytami jasnego pia
skowca, w dolnej partii wykończone klinkierem lub czerwonym 
piaskowcem, ramy i podziały okienne obłożone blachą miedzianą. 
We wnętrzach zamierzano wyłożyć ściany hal dworcowych klin
kierem, w restauracjach i poczekalniach zastosować okładziny 
drewniane, w pomieszczeniach biurowych i hotelowych - wysokiej 
jakości tynki. Posadzki miały być z ptyt kamiennych lub terakoty, 
w poczekalniach, restauracjach i pokojach biurowych - z wykła
dzin na podkładzie korkowym.

W nowatorski sposób zaprojektowano konstrukcję dworca. 
Opracował ją zespól kilkunastu inżynierów pod kierunkiem wybit
nego konstruktora prof. Andrzeja Pszenickiego. Przewidziano 
szkieletową konstrukcję budynku: stalową, nitowaną, z wyjątkiem 
fragmentów części podziemnych wykonywanych jako żelbetowe. 
Dużym wyzwaniem dla projektantów było przekrycie nad torami, 
tworzące jednocześnie place dworcowe. Ze względów realizacyj
nych wybrano droższą od żelbetowej konstrukcję stalową.

Realizację dworca rozpoczęto w 1932 r. Koncepcja układu 
dworca jako przelotowego, z częścią dla podróżnych usytuowaną 
bezpośrednio nad torami, sprawiała ogromne trudności techniczne. 
W czasie budowy musialy być czynne wszystkie tory. Odległość 
między przewodami trakcyjnymi a stropem nad peronami, wyno
sząca 20 cm, zmuszała do ograniczenia czasu budowy części pod
ziemnej do 2-3 godzin na dobę (od momentu odjazdu ostatniego 
pociągu nocnego do przyjazdu pierwszego dziennego). Mimo tego 
budowa szybko postępowała. Po nagłej śmierci prof. Czesława 
Przybylskiego (styczeń 1936 r.) pracami projektowymi kierowali 
arch. Romuald Miller i Stanisław Brukalski. W1937 r. doprowadzono 
budynek do stanu surowego, a w latach następnych prowadzono 
prace elewacyjne i wykończeniowe. Do wiosny 1939 r. część pod
ziemna - perony i galerie - była prawie ukończona. Na dwóch środ
kowych peronach była ułożona nawierzchnia z kostki bazaltowej, na 

lówstwo, tkactwo, sztukę, budownictwo, wiedzę, oświatę oraz 
kolejnictwo. Na drugiej ścianie znalazła się płaskorzeźba sym
bolizująca Warszawę. W sali konferencyjnej umieszczono portret 
marszałka Piłsudskiego autorstwa Zygmunta Grabowskiego oraz 
witraże wykonane przez Mieczysława Jurgielewicza. W sali bankie
towej wmontowano w boazerię osiem obrazów autorstwa Rafała 
Malczewskiego na temat COP-u.

W rozstrzygniętym na początku lutego 1939 r. konkursie 
na kompozycję malarsko-rzeźbiarską w hali odjazdowej wygra
ła praca Felicjana Kowarskiego, Józefa Klukowskiego i Jana 
Sokołowskiego, przedstawiająca posąg Polonii, z postaciami 
symbolizującymi bogactwa Polski na tle mozaiki z symbolami mie
sięcy i znaków zodiaku. W kolejnym konkursie dotyczącym kom
pozycji malarskich na poczekalnię I klasy i baru otrzymano ponad 
80 prac, autorstwa m.in. Adama Kossowskiego (I nagroda), 
Edwarda Manteuffla, Eugeniusza Arcta, Michała Byliny, Jerzego 
Skowierzaka, prof. Mieczysława Kotarbińskiego.

Niestety, 6 czerwca 1939 r. na budowie Dworca Głównego 
wybuchł groźny pożar spowodowany pracami spawalniczymi 
przy stalowej konstrukcji. W jego wyniku zawaleniu uległ dach 
nad halą odjazdową, pod ciężarem gruzów załamał się również 
strop nad dolnym poziomem dworca. Z zagrożonych części 
dworca udało się wynieść wartościowe przedmioty, takie jak 
rzeźby, modele, prace plastyczne. Skutki pożaru usuwano przez 
kilka tygodni. Kolejne szkody w budynku Dworca Głównego spo
wodowały bombardowania miasta we wrześniu 1939 r. Podczas 
okupacji, w latach 1940-1942, Niemcy prowizorycznie odbudowali 
i uporządkowali pomieszczenia dworca, który użytkowany byt do 
wybuchu Powstania Warszawskiego w sierpniu 1944 r. Po upad
ku Powstania, w ramach akcji planowej zagłady miasta, Niemcy 
wysadzili go w powietrze. Ruiny dworca, stanowiące niemal sym
bol zniszczonej Warszawy, zostały rozebrane w 1947 r.

Leszek Piskowski



21 lutego - 1 marca 2010
Cykl koncertów, podczas których największe dzieła Fryderyka Chopina 
zaprezentują m.in.: Ratal Blechacz. Nelson Freire, Garrick Ohlsson. Evgeni Kissona 
oraz Yundi Li.
W programie różne wykonania i interpretacje.

Najważniejsze wydarzenia
Roku Chopinowskiego 2010 ■ 
w Warszawie

25 lutego - 1 marca 2010
Spotkanie naukowców z całego świata, poświęcone osobie i twórczości wielkiego 
Polaka.

10-13 czerwca 2010
Cykl 20 koncertów w ramach Finału Światowego tournee Festiwalu Folie Journee 
de Nantes. Koncerty odbywać się będą na terenie Teatru Wielkiego-Opery 
Narodowej oraz Teatru Narodowego.

czerwiec 2010
Wystawa w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy prezentująca związki Chopina 
z Warszawą i miasto w czasach Królestwa Kongresowego.

15 maja 2010
Projekt muzyczny inspirowany muzyką Chopina i promujący twórczość 
kompozytora z udziałem wybitnych artystów i uzdolnionych muzyków młodego 
pokolenia.
Koncert odbędzie się pod pomnikiem Fryderyka Chopina w Łazienkach 
Królewskich.

1-28 sierpnia 2010
Jedna z najważniejszych imprez poświęconych Fryderykowi Chopinowi. Obok 
szerokiej gamy wersji dzieł artysty zaprezentowane zostaną utwory z różnych epok 
i kręgów stylistycznych.

17 października 2010
Koncert Reqieum d-moll W. A. Mozarta zostanie wykonany podczas liturgii 
kościelnych przed sercem Chopina w Bazylice Św. Krzyża, z udziałem słynnego 
paryskiego zespołu grającego na instrumentach historycznych Orchestrę 
des Champs-Elysóes.

1-23 października 2010
Jeden z najbardziej prestiżowych konkursów muzycznych na świecie, 
który stanie się zwieńczeniem obchodów Fłbku Chopinowskiego.

Ponadto szereg koncertów okolicznościowych, których organizatorami 
będą m.in. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina,
Filharmonia Narodowa, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Stołeczna Estrada 
i inne instytucje kultury.

Więcej informacji na stronach internetowych:
www.chopin2010.pl,www.nifc.pl, nifc@nifc.pl, www.chopin.edu.pl, 
info@chopin.edu.pl, www.tifc.chopin.pl, info@chopin.pl, 
www.mazowszechopina.pl, lot@mazowszechopina.pl


