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Pierwsze, główne pytanie, na które odpowiedzi szukać będziemy w kolejnych numerach naszego 
dodatku brzmi: CO Z TĄ STOŁECZNOŚCIĄ? Na znalezienie odpowiedzi mamy trochę czasu: 
czterysta lat stołeczności Warszawy mija za cztery lata - w 1596 r. Zygmunt III podjął decyzję o 
przeniesieniu królewskiej siedziby z Wawelu na warszawski zamek i Warszawa stała się króle
wskim miastem rezydencjonalnym.
Pytanie CO ZE STOŁECZNOŚCIĄ WARSZAWY rozważało — w takiej czy innej formie — wiele 
pokoleń warszawiaków. Oczywiście jest to pytanie, na które składają się elementy wynikające z 
samego pojęcia stołeczności, tworzonej każdego dnia przez mieszkańców miasta i okolic pod
miejskich. Według nas o stołeczności danego miasta decyduje nie tylko skupienie w nim najwyż
szych władz i urzędów centralnych. Ważne są także: zabytki, tradycje, kultura, obyczajowość i 
wynikająca z nich pewna odrębność. CZY WIĘC MOŻEMY MÓWIĆ O STOŁECZNOŚCI WAR
SZAWY? Składa się na nią masa drobiazgów, najczęściej dla zagonionych mieszkańców niezau
ważalnych i nieważnych, lecz przecież istniejących i tworzących obraz miasta. Odpowiedzi na to 
pytanie będziemy szukać w kolejnym: CO PRZESZKADZA STOŁECZNOŚCI WARSZAWY?
O tym wszystkim chcemy informować Czytelników w naszym dodatku, przede wszystkim zaś 
chcemy zbudować — nie istniejący dziś w świadomości wielu nowych mieszkańców (a takich jest 
najwięcej) - obraz WARSZAWY TRADYCYJNEJ. Taka Warszawa ma obecnie szansę na - przy
najmniej częściowe — odrodzenie. Będzie to jednocześnie odbudowa historycznej ciągłości decy
dującej o poczuciu tożsamości jednostki z miejscem zamieszkania.
Wszystkie te, poruszane na łamach „Spotkań z Warszawą” sprawy postaramy się podsumować w 
1996 r., zdając sobie sprawę, że odpowiedź na pytanie o stołeczność może być dla miasta nega
tywna. Jest to zresztą wystarczająco długi okres, aby wiele z negatywnych zjawisk zmienić i 
postawić następne pytanie: CZEGO WARSZAWIE BRAKUJE DO EUROPEJSKOŚCI?
Dodatek „Spotkania z Warszawą” nie będzie ukazywał się co miesiąc, jak planowaliśmy. Nieste
ty, nasze starania o pozyskanie sponsorów wśród warszawskich firm nie przyniosły oczekiwanych 
rezultatów. Nie tracimy jednak nadziei, że niedługo możliwe będzie wkładanie dodatku do „Spo
tkań z Zabytkami” każdego miesiąca...
Zwracamy się do warszawskich i niewarszawskich Czytelników o pomoc w redagowaniu „Spo
tkań z Warszawą”przez nadsyłanie swoich refleksji dotyczących np. stołeczności naszego miasta, 
wspomnień - także rodzinnych - związanych z Warszawą i okolicami, wszelkich informacji o 
zabytkach, tradycjach, obyczajach, języku, kulturze. A nade wszystko o zauważonych nieprawi
dłowościach, dewastacjach, bezmyślnych decyzjach godzących w stołeczny charakter Warszawy. 
Wspólnie będziemy budować to, co niegdyś określane było krótko i lapidarnie „warszawskim 
stylem”.

Zabytki Warszawy i jej stołeczność
Informacje o planowanych na 1996 r. obchodach czterech-
setnej rocznicy przeniesienia stolicy do Warszawy wzmo
gły zainteresowanie problemami więżącymi się ze sto
łecznością. Przygotowania do jubileuszu przebiegają w
warunkach przebudowy ustroju państwa, co nie pozostaje 
bez wpływu na stawianie dodatkowych pytań o rolę War
szawy w zmienionych warunkach ekonomicznych i poli
tycznych. Odbyło się już kilka sesji i spotkań dyskusyj
nych, którym towarzyszyły liczne publikacje prasowe.
Zdarzały się także antywarszawskie paszkwile, choć prze
ważały głosy przychylne Warszawie, pełne troskij6l6s 
miasta i wzmocnienie jego stołecznych funkcji. r-».. • '

Przy stosunkowo powszech
nie odczuwanej potrzebie 
rewaloryzacji stołeczności 
Warszawy, uwagę zwraca 
dość słabe wiązanie tego 
postulatu z programem od
nowy warszawskich zabyt
ków. Zgadzam się z Bohda
nem Jałowieckim, że istotą 
stołeczności miasta jest 
jego szeroko pojmowana

funkcja symboliczno-inte- 
gracyjna(B. Jałowiecki, War
szawa jako stolica Polski, 
„Kronika Warszawy”, nr 3, 
1989). Czterysta lat temu 
Warszawa została stolicą „z 
nominacji”, lecz późniejsze 
dzieje miasta - od końca 
XVIII stulecia poczynając, a 
na 1944 r. kończąc - zadecy
dowały o stołeczności War-
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ść szawy w wymiarze ducho
wym i moralnym. Warszawa 
stymulowała lub inspirowała 
walkę narodu o niepodle
głość. W latach hitlerowskiej 
okupacji zdała najcięższy 
egzamin jako niekwestiono
wana stolica Polski Pod
ziemnej.

Jeszcze przed pierwszą woj
ną światową historię War
szawy identyfikowano z naj
lepszymi dążeniami narodu. 
Jej legenda odegrała też 
niebagatelną rolę w proce
sie narodowej integracji. 
„Charakterystyczne, że dla 
Polaków z tak zwanych kre
sów - z Ukrainy, Białorusi, 
Litwy; polskich zesłańców 
na Syberii i dzieci ich zro
dzonych na wygnaniu, które 
nigdy Polski jeszcze nie 
oglądały, ojczyzna kojarzyła 
się przede wszystkim z War
szawą" - pisał przed laty 
historyk, Jerzy Targalski. Po
dobne odczucia występowa
ły także w zupełnie odmien
nych warunkach okresu mię
dzywojennego oraz po 1945 
r.

Dziś trudno powiedzieć, by 
społeczeństwo w tak znacz
nym stopniu jednoczyło się 
wokół symbolu Warszawy, 
choć ma ono większe możli
wości poznawania dziejów 

stolicy za pośrednictwem 
środków masowego przeka
zu, dzięki opracowaniom i li
teraturze. Widoczne osłabie
nie symbolicznej funkcji 
Warszawy wiązać można nie 
tylko z pogłębiającym się 
kryzysem tradycyjnych war
tości pielęgnowanych do
tychczas przez polską inteli
gencję. Zachowane źródła, a 
wśród nich - obfita literatura 
pamiętnikarska, dają pojęcie 
o tym, jak istotne znaczenie 
w kształtowaniu się wizerun
ku Warszawy-symbolu od
grywał fakt obcowania z jej 
historycznymi pamiątkami. 

Myślę, że emocjonalny od
biór warszawskiego rozdzia
łu historii Polski (i - co za 
tym idzie - postrzeganie 
Warszawy w kategoriach 
symbolu) nie może się w 
pełni realizować w oderwa
niu od zabytków stolicy: 
niszczonych, niedostatecz
nie spopularyzowanych, oto
czonych przez lata atmosfe
rą lekceważenia. Trudno dzi
wić się osłabieniu stołecz
ności Warszawy w wymiarze 
symbolicznym, gdy władze 
państwowe, ojcowie miasta, 
a nawet - wielu mieszkań
ców stolicy wykazuje obojęt
ność wobec degradacji sub
stancji zabytkowej.
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Zrujnowane kamienice i roz
padające się elewacje sta
wiają pod znakiem zapytania 
także drugi istotny aspekt 
stołeczności: reprezentacyj
ną funkcję Warszawy jako 
siedziby najwyższych władz 
politycznych i administracyj
nych. W Alejach Ujazdo
wskich, dzielnicy ambasad i 
ulicy oglądanej przez 

wszystkie zagraniczne dele
gacje, nadal dostrzec można 
zardzewiałe szyny sterczące 
z fasady neogotyckiej ka
mienicy - ślad po zerwanych 
kilkanaście lat temu balko
nach...
Bez opracowania i realizacji 
programu przywrócenia do 
życia warszawskich zabyt
ków, a następnie - skutecz-

Smykałka, fason, ikra
W „Kalendarzu Ilustrowanym” na 
1948 r. literaci i publicyści próbowali 
odpowiedzieć na pytanie: „dlaczego 
właśnie Warszawa?” . Zrobił to tak
że Stefan Wiechecki-Wiech (1886— 
1979) - publicysta, którego felietony 
i humoreski drukowane w wielu pi
smach m.in. w „Expressie Wieczor
nym” pamiętają jeszcze starsi war
szawiacy. Twórczość Stefana Wie- 
checkiego była tak bardzo warsza
wska, nawiązująca do tradycji, spo
sobów bycia i języka mieszkańców 
peryferyjnych dzielnic, że postano
wiliśmy często ją przypominać, tym 
bardziej iż wiele spraw w jego felie
tonach do dzisiaj jest aktualnych.

Nie mogąc wybrnąć z ankiety: „Dlaczego właśnie 
Warszawa..." przerzuciłem ciężar wypowiedzi na 
swego przyjaciela, również Warszawiaka z dziada 
pradziada, niezawodnego pana Piecyka.
- Jakto dlaczego, panie szanowny? - odpowie
dział z lekką irytacją w głosie pan Teoś.
- No, tak, dlaczego Warszawa przypadła panu 
więcej do serca niż, powiedzmy Kraków, Poznań, 
Katowice...
- Grójec i Kobyłka. ? - dokończył pan Piecyk, 
wyraźnie zły.
- Zapytanie zmuszonem jestem uznać za niepo
ważne. Warszawa to jest Warszawa!
Owszem. Kraków uważam i szanuje. Miasteczko 
nie za duże, ale w swojem ródzaju odpowiedzial
ne. Wszelkie uroczystości i odpusta narodowe 

najlepiej w Krakowie wychodzą, ale w Warszawie, 
uważasz pan, się żyje...

- No, dobrze, ale na czym to polega, że najlepiej 
żyje się panu właśnie w Warszawie?

- Ciężki facet z pana, jak pragnę zdrowia, mę
czysz pan znajomego pytaniamy, na które każden 
małoletni dzieciak w szkolnem wieku w try miga 
panu odpowie. Przede wszystkiem w Warszawie 
są ludzie ze smykałką, ikrą i samopoczuciem wol
nego żartu, oraz tak zwanego kącika humoru. Wy
siadasz pan, dajmy na to, z „dwudziestki piątki" 
na rogu Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich. 
Wszyscy latają w te i nazad, krzyczą, załatwiają 
jakieś giszefta, spieszą się jak wielkie nieszczęś
cie. Patrzysz pan na to i sam zaczynasz pan się 
śpieszyć, zaczynasz pan latać tudy-siudy. Lecisz 
pan przez Marszałkowskie, jak kot z pęcherzem i 
dopiero na Placu Zbawiciela skaczesz pan po 
rozum do głowy i zapytanie pan sobie robisz: - 
Po jaką ja wielką faktycznie cholerę tak wyrywam, 
jak szewc na Wołówkie, przecież na spacer wysz-
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1. W tym miejscu i z tej wysokości nikt nie zada pytania „co z tą stołecznoś
cią?"; ul. Barbary z widokiem na kościót Św. Barbary (XIX w., przebudowany) i 
szklany wieżowiec przy ul. Chałubińskiego
2. Bardzo typowy dla Warszawy widok - otoczony daszkiem, remontowany od 
wielu lat budynek z ok. 1912 r. przy pi. Unii Lubelskiej, w głębi wylot ul. Baga
tela i kolejne zabytkowe kamienice

(zdjęcia: 1 - Janusz Sujecki, 2 - Antoni J. Koseski)

nej ich ochrony, nie sposób 
myśleć o autentycznej rewa
loryzacji stołeczności War
szawy. Dawne władze mia
sta najwyraźniej nie rozumia
ły potrzeby stworzenia takie
go programu: w oficjalnych 
dokumentach unikano słowa 
„zabytek" jak ognia, zastę
pując je określeniami w ro
dzaju „stara substancja mie

szkaniowa” itp. Czy obecne 
władze miasta potrafią wy
ciągnąć wnioski z wyraźne
go związku zachodzącego 
pomiędzy fatalnym stanem 
zabytków Warszawy a po
głębiającym się kryzysem jej 
stołeczności?

Janusz Sujecki

Za cztery lata
Na wniosek przedstawicieli Towarzystwa Przy
jaciół Warszawy, Zamku Królewskiego, Mu
zeum Historycznego m.st. Warszawy, Archi
wum m.st. Warszawy, Biblioteki Publicznej 
m.st. Warszawy, utworzony został Komitet Ob
chodów Czterechsetlecia Stołeczności War
szawy, który ma opracować program obcho
dów obejmujący obok sesji naukowych i wy
staw, także publikacje z dziejów miasta. Głów
nym jednak zadaniem jest przywrócenie War
szawie w ciągu najbliższych czterech lat au
tentycznej rangi stołecznej. Komitetowi Hono
rowemu przewodniczy ks. kardynał Józef 
Glemp, a znajdują się w nim m.in. Artur Mię
dzyrzecki - przewodniczący Porozumienia 
Związków Twórczych, Andrzej K. Wróblewski - 
rektor UW i Jerzy Waldorff - przewodniczący 
Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami. Na 
czele Komitetu Organizacyjnego stanął Alek
sander Gieysztor - b. dyrektor Zamku Króle
wskiego i prezes PAN, sekretarzem Komitetu 
jest Ewa Wrońska - dyrektor Wydziału Kultury i 
Sztuki Urzędu m.st. Warszawy, członkami'są 
m.in. Marian M. Drozdowski - prezes Towa
rzystwa Miłośników Historii, Janusz Durko - 
dyrektor Muzeum Historycznego m.st. Warsza
wy, Lech Królikowski - burmistrz Mokotowa, 
Marek Kwiatkowski - dyrektor Łazienek.
Życzymy Komitetowi działań, które rzeczywiś
cie podniosą Warszawie rangę godną stolicy 
Rzeczypospolitej. A ponieważ taki sam cel 
przyświeca redakcji „Spotkań z Warszawą” - 
służymy wszelką pomocą!

tern? Ale zatrzymać się pan już nie możesz, wpa
dasz pan do jednego, drugiego sklepiku, kupu
jesz pan jakieś niepotrzebne szczegóły: kwiatek 
albo putapkie na myszy i szorujesz pan dalej. Po 
drodze wypijasz pan dwie, trzy wódki, ostro jakby 
się paliło i zaglądasz pan do rezury. Fryzjer goli 
jakiegoś frajera i prosi, żebyś pan chwileczkie 
zaczekaj ale pan nie masz czasu, trzaskasz pan 
drzwiamy i ganiasz pan, ganiasz pan dalej...

To jest właśnie, ruch, życie, ikra...

A przeprowadź się pan do Krakowa, już jest ina
czej. Pierwszego dnia wylatasz pan na ulice war- 
szawskiem krokiem i z miejsca się pan obcinasz, 
zwalniasz pan. Zaczynasz pan sobie mimowolnie 
jak wszyscy langsam - po malutku spacerować. 
Przestaje się panu spieszyć. Oglądasz pan naro
dowe pamiątki, kościoły i temuż podobnież. Tu 
pan wpadniesz na nieszpory, tu znowuż odwie
dzisz pan nieboszczyków polskich króli. Cho
dzisz pan, chodzisz, zwiedzasz pan te wszystkie 
grobowce i tak się panu powolutku przyjemnie na 

duszy robi, płakać się chce, wsiadasz pan w mały 
„dziecinny" tramwaj i na smentarz pan zapy
chasz, plac dla siebie i całej rodziny obejrzyć. 
Takie wzruszające miasto. A w Warszawie nie ma 
na to czasu, nawet nieboszczyk na łebka samo
chodem na Bródno zasuwa na sto dwa.

A takżesamo każda rzecz u nasz swój fason po
siada. Weż pan takiego dzieliworka, czyli z prze
proszeniem dorożkarza. Przepisowe liberyjne 
czapkie każden -jeden nosi. A w Krakowie oczy 
pan przecierasz - na kozłach faceci w sztywnia- 
kach siedzą. Owszem, w Warszawie bywają takie 
wypadki, że pasażer pod humorkiem na kozioł 
się wdrapie i w dęciaku zaiwania w konia po 
kawalersku. Ale to są tak zwane wyjątki. To tyż 
pierwszy raz jak byłem w Krakowie nie spodoba
ło mnie się to. Za dużo pijanych dorożkami jeździ, 
myślę sobie, zabradziażenie kołowego ruchu 
mogą zrobić, nieszczęśliwy wypadek wywołać. 
Dopiero później się dowiedziałem, że to taka 
moda. U nasz by to się nie utrzymało, wyśmieli by 

takiego sałatę, chłopaki by za niem gwizdali, psy 
szczekali, milicja z kozła by go zdjęta. Komunika
cja miejska powagą musi się odznaczać.

-A za co jeszcze kocha pan Warszawę?

- Za to, że sobie podgrymaszać nie pozwala. Ani 
Krakowa, ani Poznania pod krytykie nie bierę, 
skaź mnie Bóg. ale Warszawa zawsze pierwsza 
była o wiele się rozchodziło o to, żeby popęd nie- 
przyjacielom dać, albo manto jem spuścić. Na
rzekał na nas car w dziewięćset piątym roku, na
rzekała jego babcia Katarzyna, jak jej Kiliński na 
czele warszawskich remiechów, bez most Kier
bedzia na Pragie kotka pogonił... Narzekał łobuz 
malarzyna na warszawskich powstańców. Ciężko 
się potem na nasz za to odegrał, ale Warszawa 
swojego przepisowego fasonu nie straciła. Nie 
dała sobie podgrymaszać!

Dlatego tyż może gdzieindziej są ładniejsze wi
doczki, lepsze powietrze, wygodniej się żyje, ale 
ja pasjamy lubię Warszawę.
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Tajemnicze 
kolumny

Na Mokotowie
Widoczny jest z ul. Puławskiej ponad 
ogrodzeniem budowy metra i z ul. 
Wilanowskiej - legionowy orzeł na 
wysokiej jasnej kolumnie na tle dzie- 
sięciopiętrowych bloków osiedla, 
powstałego według projektu Tadeu
sza Mrówczyńskiego w latach sześć
dziesiątych przy narciarskiej skoczni. 
W tym miejscu prowadząca skosem 
od ul. Puławskiej ul. Bukowińska sta
je się polną drogą. Teren ten nazy
wano Szopami od nazwiska Szop- 
skich - właścicieli wsi w XVI w. W XIX

w. powstała kolonia osadników nie
mieckich nazwana Szopami Nie
mieckimi oraz Szopy Polskie.
Podobno orzeł pojawił się na kolu
mnie w latach siedemdziesiątych 
jako wyraz patriotyzmu okolicznych 
mieszkańców, natomiast przyczyna 
postawienia kolumny nie jest znana. 
Łączy się ją z upamiętnieniem jakiejś 
- nie znanej w źródłach historycz

nych - bitwy Powstania Styczniowe- 
go1863 r., mowa jest także o Powsta
niu Listopadowym, kiedy 6 września 
1831 r. Rosjanie zaatakowali Króli
karnię, a kontratak batalionu 13. puł
ku piechoty wyparł ich z terenu Szop. 
Jeszcze inna wersja łączy kolumnę 
ze znakiem drogowym - na planie 
Warszawy i okolic (Okolica Warsza
wy w diametrze piąciu mil K. de Per- 
theesa) z XVIII w. w Szopach rzeczy
wiście widoczne jest skrzyżowanie 
trzech lokalnych dróg. Ostatnia hipo
teza łączy kolumnę z Insurekcją Koś
ciuszkowską. Otóż między 7 i 10 lip- 
ca 1794 r. rozegrała się walka o War
szawę. Kościuszko ubezpieczył mia
sto z różnych stron, także od połud
nia, zakładając obozy w Wilanowie, 
Czerniakowie i pod Mokotowem, 
gdzie stanęła dywizja pod dowódz
twem Naczelnika. Uwiecznił to Jan 
Piotr Norblin - warszawski rysownik, 
a w czasie Insurekcji „reporter wo
jenny” - na odwrotnej stronie doku
mentu upoważniającego go do wstę
pu na teren obozu. Nie wiadomo jed
nak, gdzie dokładnie biwakowało 
wojsko „pod Mokotowem". Trzeba 
podkreślić, że żadna z przytoczo
nych tu wersji nie wyjaśnia, kiedy do
kładnie postawiona została sama ko
lumna; można przypuszczać, że w 
XIX w.
Cokół składa się z dwóch części 
kwadratowych oddzielonych gzym
sami, zasadnicza kolumna ma cha
rakter dorycki. Na kolumnie widocz
ne są zniszczenia - kruszeją cegły 
podstawy, w spękaniach pojawia się 
trawa, która rozsadza podstawę. 
Dwieście metrów od kolumny stoi 
tzw. Pawiówka - willa typu włoskiego 
zaprojektowana około 1850 r. przez 
Franciszka Marię Lanciego (o auto
rze i Pawiówce będziemy jeszcze pi
sać). Hodowano tu niegdyś pawie i 
stąd wzięła się nazwa willi, która o- 
becnie jest bardzo zniszczona. Jej 
remont wiąże się z osobą pana Fran
ciszka Aramińskiego, obecnego 
właściciela posesji i wznoszonego 
obok budynku o bryle zbliżonej do 
Pawiówki. W budynku tym p. Aramiń- 
ski zamierza otworzyć Galerię Poko
ju - miejsce artystycznych wystaw 
malarskich związanych z ideą pokoju 
i z Dzwonem Pokoju umieszczonym 
kilkanaście metrów od Galerii, pod 
pagodą i na wzgórzu, w pięćdziesią
tą rocznicę wybuchu ostatniej wojny 
(dar Światowej Organizacji Dzwonu

Pokoju przy ONZ). Pan Aramiński 
planuje przeniesienie kolumny w są
siedztwo Galerii i Dzwonu. Jesteśmy 
przeciw temu zamierzeniu - kolumna 
to zabytek historyczny, ściśle zwią
zany z tradycją miejsca, na którym 
została postawiona, nieważne czy w 
XVIII, czy XIX w. Proponujemy prze
znaczyć fundusze na konserwację 
kolumny, uporządkowanie jej oto
czenia, zrobienie dojścia od strony 
Pawiówki i umieszczenie tablicy in
formacyjnej. Przede wszystkim zaś 
powinni zjawić się tu archeolodzy. 
Może badania wykopaliskowe wokół 
kolumny i dokładne poszukiwanie 
archiwalnych źródeł wyjaśnią jej ta
jemnicę. (n)

Na Bródnie
Na warszawskim Bródnie, w jego 
części położonej nad Kanałem Bród
nowskim, przy ul. Malborskiej blisko 
zbiegu z ul. Ostródzką wznosi się ta
jemniczy murowano-kamienny pom- 
niczek. Obiekt o ponad trzymetrowej 
wysokości ma formę masywnej ko
lumny na cokole, zwieńczonej łaciń
skim krucyfiksem na podstawie. W 
licu cokołu znajduje się ryta inskry-

Kolumna przy ul. Malborskiej na
Bródnie

(fot. Antoni J. Koseski)

pcja - częściowo zatartą majuskutą:

D.O.M.
... V MICHAL WALMBERG...
POWIETRZEM RUSZONY
Z SYNEM V CORKALEZY
KTÓRY OT SWEY ZONY

’ TE PAMIĄTKĘ ODBIERA

PROSZĄC MIJAJĄCYCH 
DO BOGA O WESTCHNIENIE 
ZA DUSZE LEZĄCYCH 
W DZIEŃ DRUGI WRZE... 
WIEH SKONCYL DOCZE...
W ROK PAN. TYSIĄC 
SIEDEMSETYY ÓSMY

Pomniczek stanowi jedyny zachowa
ny nagrobek pozostały z dawnego 
cmentarza epidemicznego. Jest to 
nagrobek rodzinny trzech osób 
zmarłych w czasie epidemii dżumy: 
Michała Walmberga z synem i córką. 
Cmentarz został założony w 1708 r. 
dla pochówków zmarłych w czasie 
wielkiej epidemii dżumy daleko poza 
ówczesnymi granicami miasta. Zara
za morowa z lat 1708-1712 należała 
do najstraszniejszych w dziejach 
Warszawy: o jedną trzecią zmniej
szyła liczbę mieszkańców, tak że 
liczba ludności spadła do 18 tysięcy 
osób.
Śmiertelne ofiary pomorów ze wzglę
dów sanitarnych chowano extra mu- 
ros, czyli za murami miasta. Nowe 
obwarowania Warszawy - zbudowa
ne w latach 1621-1624 Wały Zy- 
gmuntowskie sięgające od północy 
do ul. Wójtowskiej, na zachód do pl. 
Bankowego, a od południa do ul. Ka
rowej, wzniesiono nie tylko ze wzglę
dów militarnych, ale jako granicę 
ochronną - kontroli ludności napły
wowej. Wszak w 1624 r. panowała w 
Warszawie epidemia dżumy; znaną z 
nazwiska jej ofiarą był Łukasz Drew
no, „burmistrz powietrzny" w czasie 
zarazy, pochowany wraz z siedmio
ma osobami swojej rodziny w uzna
niu zasług na cmentarzu (nie istnieją
cym obecnie) przy kościele NMPan- 
ny na Nowym Mieście.
Teren dawnego cmentarza epide
micznego, z którego pozostał pom
nik nagrobny Michała Walmberga 
włączono do Warszawy dopiero w 
1951 r. Pomniczek „odkryłem” kilka 
lat temu, prowadząc badania nad 
historią naszego miasta; zafascyno
wał mnie swoją tajemniczością i me
tryką sięgającą 1708 r. Tym bardziej 
ucieszył mnie fakt, ze moje wnioski 
zgłoszone w 1987 r. ówczesnemu 
Biuru Badań i Dokumentacji Zabyt
ków w Warszawie w zakresie prac 
porządkowych i remontowych zosta
ły spełnione: oto nagrobek otrzymał 
metalowe ogrodzenie, zaklejono 
spękania cementu i cegły. Dzięki za 
to służbom konserwatorskim i wyko
nawcom! Warto by jeszcze zabezpie
czyć coraz bardziej zacierający się 
napis inskrypcyjny w oryginalnej sta- 
ropolszczyżnie oraz nieco przechylo
ny krucyfiks na omszałej podstawie. 
Wszak tajemnicza kolumna na Bród
nie - to zabytek historii i kultury pol
skiej!

Antoni 
J. Koseski
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Cały różaniec 
kłopotów
Historyczne elementy krajobrazu Warszawy, zabytkowe zespoły i 
pojedyncze obiekty przypominają przeszłość stolicy. Ich zacho
wanie,konserwacja i współczesne użytkowanie - to paciorki bar
dzo długiego różańca. Powtarzanie go nudzi i zniechęca jednych, 
innym przypomina o obowiązku działania. Warszawskie zabytki - 
mówiąc językiem sportowym - to „stały fragment gry” służb kon
serwatorskich z możliwościami skutecznego działania, ale ską
pymi środkami technicznymi i finansowymi. Często wydaje się, że 
całe lata starań idą na marne. Czy tak jest i dziś? Mówi o tym mgr 
inż. arch. Marla Brukalska - od 1991 r. wojewódzki konserwator 
zabytków w Warszawie.

■ Jaki problem, z wielu bieżą
cych spraw, zmusza dziś panią 
do wyjątkowego wysitku, do in
terwencji i walki o stan zabytków 
stolicy?
- Mam ich wiele, ale dosłownie 
w ostatniej chwili przybył mi ko
lejny, związany z hotelem .Bris
tol”. Odbudowa trwa już wiele 
lat, inwestorzy zagraniczni po
pchnęli wiele prac do przodu, 
ale... Główna Komisja Konse
rwatorska wyraziła zgodę na 
nadbudowanie siódmego piętra 
pod dwoma warunkami: że u- 
rządzenia techniczne, konieczne 
w unowocześnionym hotelu, nie 

będą widoczne z zewnątrz oraz 
że zostaną odsunięte od istotnej 
w bryle obiektu gloriety. Tym
czasem proszę, oto fotografia - 
maszynownia windy konkuruje z 
glorietą, muszą zatem być pod
jęte działania w celu jej likwida
cji.
■ Co dzieje się na terenie Fil
trów, czy zamach na ten teren 
ma szanse powodzenia?
- Nie ma szans. Komisja spe
cjalistów z moim udziałem nie 
wyraziła zgody na umieszczenie 
tam jakichkolwiek obiektów ku
baturowych. Ma być natomiast 
ogłoszony konkurs na program 

zagospodarowania tego terenu, 
ale głównym jego założeniem 
jest konieczność „ochrony kon
serwatorskiej terenu Filtrów”. 
Nie będzie więc to po prostu 
działka do zagospodarowania 
bez brania pod uwagę walorów 
historycznych tego obiektu w 
całości.

■ A jak wygląda sprawa zabu
dowywania strychów?
- To jest jeden z problemów o- 
dziedziczonych po poprzednich 
władzach terenowych. Setki razy 
naruszano prawo, działano 
wbrew zdrowemu rozsądkowi, 
popełniano oczywiste błędy. 
Sprawę mają w swej gestii ar
chitekci dzielnicowi. Wiedzą, że 
ochronie podlegają zabytkowe 
zespoły Saskiej Kępy, Żoliborza, 
Ochoty, Pragi. Zdarzają się jed
nak jeszcze decyzje zezwalają
ce na zabudowę historycznych 
działek lub obiektów chronio
nych.

■ Ochrona krajobrazu histo
rycznego niektórych szlaków 
oraz poszczególnych obiektów 
zda się być obroną przegranych 
pozycji. Jak liczna jest ,,armia" 
konserwatorów Warszawy?
- Na nadzór konserwatorski i 
służby tego rodzaju trzeba spoj
rzeć obecnie inaczej niż dotych
czas - jest nas ledwie dziesię
cioro, sprawujemy nadzór nad 
całym miastem i wojewódz

twem. Są wśród nas trzej ar
cheolodzy i pięciu konserwato
rów nadzorujących zabytki ru
chome, takie jak wnętrza koś
ciołów, cmentarze, pomniki. 
Mamy - w tak szczupłym zespo
le - stawić czoło lawinie samo
woli budowlanej, zalewowi kiczu 
i totalnej dowolności, np. w in
stalowaniu reklam czy dokony
waniu przeróbek na zabytko
wych pierzejach kamienic. Nie 
mamy środków egzekucji pra
wa, stale musimy iść na kom
promisy. Trzeba zaostrzyć prze
pisy - inaczej zabytkom grozi 
zachłanność dzisiejszych „biz
nesmenów” i „menedżerów”. 
Wszelkie interesy nie mogą być 
robione kosztem zabytków i toż
samości historycznej Warszawy. 
Zachwaszczanie jej krajobrazu 
jest tak samo groźne, jak burze
nie zabytkowego domu.

■ Czy istnieje szansa na ro
zbudowanie służb konserwator
skich i ustanowienie urzędu 
konserwatorów dzielnicowych? 
- Dziś nie ma na to środków, ale 
dyskutujemy z władzami tereno
wymi w sprawie powołania kon
serwatorów Śródmieścia, Pragi- 
Południe i Konstancina, spo
łecznego konserwatora ma już 
od lat Saska Kępa. Trzeba do
dać, że historyczna Praga znaj
duje się w rejestrze zabytko
wych zespołów urbanistycz
nych. Stan techniczny praskich

Warszawskie firmy

W. WĘGIELEK i
— 80 lat
Nazwisko Węgielek niezmiennie kojarzy się z przepro
wadzkami, można śmiało powiedzieć, że stało się ich 
symbolem. Było cytowane w licznych artykułach praso
wych, trafiało do popularnych audycji telewizyjnych i ra
diowych. Mogliśmy się ostatnio przekonać o tym podczas 
powtórek wspaniałego „Kabaretu Starszych Panów”. Na 
tak wielką popularność zapracowały pokolenia.
18 maja 1912 r. Marek Władysław Węgielek, ojciec Władysława jr., założył w 
Warszawie przedsiębiorstwo przewozowo-ekspedycyjne. Jego głównym kapi
tałem byt zapał do pracy oraz doświadczenie zdobyte w firmie „Henryk Puła
ski", w której pracował od 17 roku życia. Po kilku latach firma przerodziła się 
w spółkę. Podstawą jej działalności było'magazynowanie i transport towarów. 
Przeprowadzki, aczkolwiek przywiązywano do nich duże znaczenie, stanowiły 
zaledwie 10% działalności przedsiębiorstwa.
Do największego rozkwitu firma „W. Węgietek i S-ka” doszła u schyłku lat 
trzydziestych, kiedy zyskała ważnych klientów - firmy przemysłowe i handlo-

1. Władysław Węgietek (zm. 1989)

we. Prowadziła wówczas składy konsygnacyjne, m.in. koncernu papierniczego 
Steinhagen i Saenger SA, Koncernu Sodowego Zakładów Solvay w Polsce i 
innych. W tym czasie w magazynach Węgielka znajdowało się około 150 
wagonów towarów tych koncernów oraz około 200 wagonów dóbr klientów 
indywidualnych. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, jak wielka odpowiedzialność 
spoczywała na właścicielu firmy. Dział meblowy wyposażony byt w siedem 
meblowozów konnych, a w krótkim czasie zakupiono siedem nowoczesnych 
samochodów ciężarowych, także przystosowanych do przewozu mebli.
W latach trzydziestych powstało wiele nowoczesnych gmachów i instytucji
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w budynków dochodzi do 70 proc 1 
zniszczeń. Często zachodzi ko 
nieczność rozbierania ich z po
wodu zagrożenia katastrofami 
budowlanymi.

■ Niebawem pojawią się więk
sze ktopoty z powodu realizacji 
nowych tras komunikacyjnych...
- Owszem, mamy je na uwadze. 
Stale zagraża projekt przebicia 
Trasy Świętokrzyskiej przez za
budowę ul. Bartoszewicza i Dy- 
nasów. Na Woli może nastąpić 
„obcięcie” o 5 m zespołu prze
mysłowego dawnej fabryki Nor- 
blina. Zagrożone są budynki 
przy ul. Targowej 17,19,21, pro
jektowanej Trasie Jagiellońskiej 
„stoi na drodze" Domek Lore
tański, w podobnej sytuacji 
znajduje się przedszkole w ze
spole obiektów Polskiego Mo
nopolu Spirytusowego. Nie jest 
to oczywiście wszystko.

■ Jakie widzi pani rozwiązania 
tych trudności?
- Plan zagospodarowania prze- 2 
strzennego Warszawy jest w fa
zie konsultacji przed przystąpie
niem do opracowania planów 
szczegółowych. Sprawy konse
rwatorskie będą mogły być wte
dy rozważane w odniesieniu do 
konkretnych obiektów. Nie wyo
brażam sobie, aby nie były bra
ne pod uwagę. Mieszkańcy 
Warszawy na pewno nie pozwo
lą ich pominąć.

1.2. Te widoki znamy z codziennych wędrówek po uli
cach Warszawy: ul. Smolna 16 (ok. 1920 r.) (1) i Brzeska 
15/17 (początek XX w.) (2); nie chodzi tu tylko o odna
wianie fasad - sypią się także wnętrza
3.4. Poprzedni konserwator czuł awersję do sprzedawa
nia i dzierżawienia obiektów zabytkowych w okolicy 
Warszawy - dwór w Rochalach Wielkich koło Leszna 
(połowa XIX w., przebudowany) jeszcze kilka lat temu 
(3) można było uratować, dziś niewiele z niego pozosta
ło (4)

2. Neonowa reklama firmy - jedna z pierwszych w Warszawie - zainstalowana 
w 1931 r. przy ul. Trębackiej 1

Ród Węgielków pochodzi z Warki nad Pilicą, gdzie gospodarzył na roli 
- Uczni potomkowie zamieszkują Warkę I okolicę do dzisiaj, choć w XIX 
w. wielu z nich rozjechało się po kraju. Na przykład Rajmund Węglełek 
znalazł się w Warszawie, pracując w przedsiębiorstwie przewozowym 
Morzycklego, a następnie Henryka Pułaskiego. Ożenił się z córką ad
wokata Albiną Łabęcką I miał dwóch synów, z których Marek Włady
sław (ur. 24 marca 1888 r.) założył 18 maja 1912 r. własne przedsię
biorstwo przewozowo-ekspedycyjne. Nomen omen - syn obecnych 
właścicieli Mateusz urodził się dokładnie w setną rocznicę urodzin 
swojego pradziadka!

użyteczności społecznej, do których właśnie Węgietek organizował przepro
wadzki. Przewoził m.in. wyposażenie Muzeum Narodowego i Ubezpieczalni 
Społecznej, co było jak na owe czasy gigantycznymi przedsięwzięciami. Przy 
tego typu pracach liczebność niektórych brygad dochodziła do 40 osób (!). 
Wkrótce też tak duże przeprowadzki obiektów biurowych i muzealnych stały 
się specjalnością firmy. Działalnością przeprowadzkową osób prywatnych zaj
mował się akwizytor, który sam nadzorował niektóre trudniejsze przeprowadz
ki, jednak wyłącznie ze względów prestiżowych. Firma podejmowała się także 
przewozów międzymiastowych i międzynarodowych; została członkiem-kore- 
spondentem Allgemeiner Moebeltransport Verband w Wiedniu.
Swoją najwyższą pozycję W. Węgietek uzyskał dzięki niezmiennie wysokiemu 
poziomowi usług, tylko to bowiem mogło obronić przed ostrą i bezpardonową 
konkurencją. Było to zasługą Marka Władysława Węgielka - szefa bardzo 
wymagającego, który często powtarzał, że raczej zamknie firmę, niż wyśle na 
trasę słabe konie, a do pracy dopuści niezadowolony i niedożywiony perso
nel, choć taką właśnie krótkowzroczną politykę stosowało wielu ówczesnych 
przedsiębiorców. Pracownicy firmy, począwszy od robotników i gońców, a
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■ Jakie zmiany spowodowało 
powołanie Państwowej Służby 
Ochrony Zabytków, w czym jest 
ona pani pomocna?
- Stużba jest organem admini
stracji specjalnej, podlega mini
strowi kultury i sztuki, a bezpo
średnio Generalnemu Konse
rwatorowi Zabytków. O zabytki 
powinny dbać administracje te
renowe, konserwator wojewódz
ki nadzorować ma prawidłową 
realizację ochrony dóbr kultu
ry...

U A ma takie możliwości?
-W 1991 r. wojewoda warsza
wski miał na ochronę dóbr kul
tury w Warszawie i woj. warsza
wskim tylko 3,5 mid zł, we 
wrześniu dodano pół miliarda. 
Koszt odnowy jednej zabytko
wej elewacji kamienicy wynosi 4 
mid zł; możliwości pomocy ze 
strony mojego urzędu przy po
dejmowaniu takich prac obrazu
je kwota 1,6 mid zł, którą dyspo
nuje konserwator na dopłaty do 
remontów obiektów zabytko
wych w Warszawie.

■ Jak się przedstawia lista o- 
biektów chronionych?
- Pod koniec 1990 r. mieliśmy 
ogółem 1393 obiekty chronione, 
z czego w Warszawie 1052. To 
m.in. 695 domów mieszkalnych i 
kamienic, 96 budynków użytecz
ności publicznej, 115 stanowisk 
archeologicznych, 77 kościołów, 

-35 ’ zespołów patacowo-parke- 
wych, 34 cmentarze, 45 pała
ców, 74 zespoły urbanistyczne, 
25 pomników i pawilonów, 19 
parków, 32 zespoły dworskie z 
parkami, 14 fortyfikacji, 15 ze
społów klasztorno-kościelnych, 
20 zespołów budynków użytecz
ności publicznej i inne.
■ Czy obiektów zabytkowych 
podlegających ochronie przyby
wa, czy raczej decyzje w tej 
sprawie zapadają rzadko ze 
względu na brak możliwości 
skutecznego chronienia ich 
przed zagrożeniami?
- Przybywa obiektów, choć to 
prawda, że nasze możliwości są 
skromne, a więc i skuteczność 
mniejsza. Ostatnio wpisaliśmy 
do rejestru m.in. wille przy ul. 
Klonowej 4, 6, 8 i ul. Wienia
wskiego (zespół), dom mieszka
lny przy ul. Spiskiej 14 związany 
z osobą gen. Stefana Roweckie
go-,,Grota”, wille w Milanówku, 
Palenicy, Konstancinie-Jezior- 
nej, Podkowie Leśnej, cmenta
rze w Rokitnie, Babicach, Borzę
cinie, Zaborowie, Pęcicach, Za- 
kroczymiu, Kobyłce, Zerżeniu, 
Pruszkowie-Żbikowie, zespoły 
dworsko-parkowe w Księżowoli 
i Kopanej (gm. Tarczyn) i wiele 
innych.

■ Dziękuję pani za rozmowę.

Rozmawiał: 
Tomasz Kowalik

W 1983 r. pisaliśmy w „Spotkaniach z Zabytkami: „Nie ma 
Warszawa szczęścia do kolejnych konserwatorów zabyt
ków! Kolejni obejmujący ten urząd cieszą się bardzo dob
rym samopoczuciem, radością żyda w stolicy I z niekła
manym optymizmem patrzą w przyszłość. (...) Ktoś kiedyś 
powiedział, że widocznie warszawscy konserwatorzy nie 
lubią zabytków! Żarty na bok, choć coś w tym jednak Jest. 
Nie wiem, czy nie chodzi o to, że stanowisko konserwatora 
stołecznego winien po prostu zajmować warszawiak z 
dziada pradziada, mający „warszawski klimat” zakodowa
ny we krwi, genach, świadomości. A tak właśnie w Warsza
wie od dawna nie było. ”
Marla Brukalska Jest członkiem rodziny znanych warsza
wskich architektów: teść Stanisław (1894-1967) projekto
wał m.in. powojenną odbudowę Nowego Miasta, a razem z 
żoną Barbarą (1899-1980) m.in. kolonie WSM na Żoliborzu 
(1927-1939). Ich synowa co prawda uzyskała dyplom za 
projekt ambasady polskiej w Delhi (1964 r.), pogłębiała 
wiedzę w Paryżu I pracowała w Algierii, ale zawsze na 
pierwszym miejscu była dla niej Warszawa.
Scheda po poprzedniku - zbyt miękkim, ustępliwym, uwik
łanym w ówczesne układy - nie Jest łatwa. Tym bardziej że 
wszystko, o czym pisaliśmy w cytowanym „warszawskim" 
numerze „Spotkań z Zabytkami" - m.in. o zagrożeniu dla 
zabudowy fabryki Norbllna przez prostowanie ul. Prostej, 
domów przy ul. Bartoszewicza I Kopernika w związku z 
przebijaniem Trasy Świętokrzyskiej, braku szansy dla za
budowy ul. Próżnej, remoncie hotelu „Bristol”, nadbudo
wywaniu kamienic - wszystko to I wiele Innych „drobiaz
gów” nie zostało przez ostatnie lata załatwione I nadal 
Jest groźnie aktualne.
Pani Marli Brukalsklej szczerze życzymy sił I powodzenia. 
Na pomoc redakcji - tak „Spotkań z Zabytkami”, Jak I 
„Spotkań z Warszawą" - zawsze może Uczyć.

Redakcja

skończywszy na-radcy prawnym i lekarzu weterynarii - fachowym opiekunie 
koni zaprzęgowych, pomimo ciężkiej i odpowiedzialnej pracy nie narzekali na 
swojego szefa.
Na początku 1939 r. ukończono budowę domu czynszowego przy ul. Ogrodo
wej 65, gdzie zamieszkało wielu zasłużonych pracowników. Od 1931 r. biuro 
firmy mieściło się w reprezentacyjnym lokalu przy ul. Trębackiej (róg Krako
wskiego Przedmieścia), gdzie zainstalowano jedną z pierwszych w Warszawie 
reklamę neonową. Głównym akcentem reklamowym w firmie były meblowozy. 
Szef chciał, aby różniły się one od szarych meblowozów innych firm. I tak też 
się stało: jaskrawo czerwone wozy z białymi napisami zwracały uwagę prze
chodniów, będąc jednocześnie akcentem narodowym. I wkrótce właśnie te 
kolory stały się barwami firmy.

Przed samą wojną przygotowywano się do otwarcia filii w Gdyni i Lodzi, ale 
wrzesień 1939 r. pokrzyżował te śmiałe plany. Wojna nie oszczędziła rodziny 
Węgielków. Na początku okupacji pochowano brata założyciela firmy - Kazi
mierza. Zginęli także szwagrowie Marka Władysława - Stanisław Librowski, 
porucznik rezerwy i rozstrzelany przez Niemców w Grodnie - Włodzimierz 
Bieske. Rankiem 30 marca 1940 r. Marek Władysław wraz z żoną Kazimierą i 
synem Jerzym zostali aresztowani i oskarżeni o działalność przeciwko Niem
com. Ocaleli ich dwaj pozostali synowie - Tadeusz i najstarszy Władysław. 
Marka Władysława Węgielka i jego syna Jerzego wywieziono do obozu kon
centracyjnego Mauthaussen-Gusen, później Jerzy znalazł się w Dachau. Zo
stali zamordowani razem z dużą grupą Polaków dla uczczenia rocznicy dojścia 
Hitlera do władzy. Kazimierę Węgielek Niemcy rozstrzelali w Palmirach.
Firma trwała jednak nadal. Syn założyciela - Władysław Węgiełek jr. wraz z 
przyjacielem rodziny Edmundem Baumem, który przejął na siebe zwiększają
ce się ryzyko pracy w okresie okupacji, wciąż zajmował się magazynowaniem, 

transportem papieru, a nawet przeprowadzkami. Prowadzenie firmy kryto wiele 
niebezpieczeństw, ot chociażby trwający przez wiele miesięcy - ocalałymi 
samochodami firmy - przemyt do getta żywności ukrytej w belach papieru. 
Myśl o powojennym rozwoju firmy pozwalała Władysławowi jr. choć częściowo 
oderwać się od tragicznych wypadków wojennych. W końcu jednak majątek 
firmy uległ całkowitemu zniszczeniu.

Po wyzwoleniu, pokonując olbrzymie trudności, firmę podźwignąt i odbudował 
Władysław jr., który miał niezniszczalny wręcz zapał i optymizm, doświadcze- 
nię zdobyte w przedwojennej firmie ojca, kiedy musiał przejść przez-wszystkie 
jej działy, a także coś bardzo cennego: kredyt zaufania i życzliwość starych 
warszawiaków, którzy cieszyli się widząc znowu ha ulicach miasta meblowóz 
Węgielka. I to był jego wielki powrót!
Tuż po wojnie wiele prywatnych przedsiębiorstw (albo to, co z nich pozostało) 
wzięło na siebie trud odgruzowywania i zaopatrzenia stolicy, bowiem Pań
stwowa Komunikacja Samochodowa przejęta tę działalność dopiero w kilka lat 
później. Pomimo wielu ograniczeń i konieczności częstych w tamtych trudnych 
czasach improwizacji, firma szybko odzyskała dawne zaufanie klientów dzięki 
swej fachowości i niezawodności. Jej skromna, ale potrzebna działalność słu
żyła jako wzór do naśladowania.
Całą pracę biurową wykonywała Mita - żona Władysława, zaś ekspedycją, 
kontaktowaniem się z ludźmi i obsługą magazynów zajmował się sam Włady
sław. I tak udało im się utrzymać i umocnić autorytet firmy. Władysław Węgie
łek publikował liczne artykuły fachowe w czasopismach gospodarczych, byt 
także autorem kilku książek o tematyce spedycyjnej, m.in. Nowoczesne maga
zyny przeładunkowe (1968) i Wielkie kontenery w transporcie światowym 
(1970). Był człowiekiem obdarzonym wielką kulturą osobistą, przywiązaniem 
do tradycji rodzinnych i narodowych. Zmarł 24 IX 1989 r. w wieku 74 lat. Marzył
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Przeprowadzki miejsco
we, podmiejskie, między
miastowe. międzyna
rodowe. Opakowanie 
mebli, dzieł sztuki i t. p.

o „stawnym niegdyś w świecie polskim rękodzielnictwie, dawnych formach 
życia towarzyskiego, estetyce życia codziennego”.
To, co jeszcze w 1989 r. mogto pozostawać jedynie w sterze marzeń, dzisiaj z 
każdym dniem staje się coraz bardziej realne. Dzieto odbudowane przez ojca 
kontynuują dyrektor firmy Paweł Kamiński i zajmująca się reklamą oraz kulty

3. Reklama firmy w tygodniku „Świat" z okazji 25-lecia w 1937 r.
4. Przedwojenna przeprowadzka

wowaniem tradycji Katarzyna Węgielek-Kamińska, córka Władysława juniora. 
Przygotowują wyspecjalizowane brygady do przeprowadzek. Zwracają szcze
gólną uwagę na wygląd pracowników oraz na wychowanie doskonałego ze
społu przywiązanego do firmy i dbającego o jej interesy. Codziennie o 7.30 
rano po telefonicznym raporcie wyruszają z bazy samochodami „Węgiełkami" 
- jak sami je nazywają - ubrani w jednakowe kombinezony robotnicy.
Firma specjalizuje się także w przewozach międzymiastowych i na razie 
wspólnie z Hartwigiem uczestniczy w przesiedlaniu mienia za granicę, zajmu
jąc się spedycją. Choć nie musi obawiać się konkurencji, to jednak liczne 
słowa uznania i kartki z podziękowaniami napływające do właścicieli z całego 
świata zobowiązują do konsekwentnej fachowości oraz kultury wykonania 
swojej pracy.
Od prawie roku firma „W.Węgiełek'' mieści się w dobrze wyposażonym biurze 
w Hotelu Europejskim, o krok od jej przedwojennej siedziby. 18 maja 1992 r. 
firma obchodzić będzie 80 rocznicę istnienia. Jak zawsze spotkają się wszys
cy, którzy z jej działalnością są związani, by uczcić tę rocznicę, powspominać i 
wspólnie z jej kontynuatorami pomyśleć o dniu jutrzejszym przedsiębiors
twa.

Katarzyna Węgiefek-Kamińska 
Ewa Kotus

Warszawa, tel. (0-22) 628-09-18, 26-40-81, 26-50-51, w. 404, 520, 529
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Warszawscy architekci

Nieznany?
Idąc warszawskimi ulicami, często mijamy budynki projektowane 
przez tego architekta. Często gościmy w ich wnętrzach, np. w 
Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń przy ul. Moniuszki lub w 
kinie „Palladium”, a w tym samym gmachu przy ul. Złotej mło
dzież odwiedza klub „Hybrydy" - nie wiedząc zapewne, kto był 
autorem projektu tego budynku.

Edward Zachariasz Eber urodził się 21 listopada 1880 r. w Warszawie 
jako syn Zygmunta i Leokadii z Hakmayerów. Ukończył tu w 1898 r. 
gimnazjum realne, po czym studiował architekturę do 1905 r. na Poli
technice Warszawskiej, następnie na politechnice w Karlsruhe (Niem
cy), gdzie w 1907 r. uzyskał dyplom Inżyniera architekta. W latach 
1914-1917 pracował w Komitecie Obywatelskim m.st. Warszawy. Po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w latach 1918-1922 był archi
tektem Ministerstwa Zdrowia Publicznego, zaś w okresie 1921-1923 
kierownikiem działu sanitarnego Amerykańskiej Misji Pomocy. Własną 
praktykę architektoniczną rozpoczął w 1923 r. Zmarł w USA.

Edward Zachariasz Eber - bo o 
nim tu mowa - projektował w 
Warszawie wiele obiektów bu
downictwa mieszkaniowego, 
publicznego i przemysłowego, 
m.in.: pałacyk Nuncjatury Apo
stolskiej przy al. Szucha 12 
(1924 r.), budynki włoskich to
warzystw ubezpieczeń przy ul. 
'Moniuszki 10 z popularnym 
dancingiem „Adria” (1929 r.), i 
przy ul. Złotej 7 z kinem „Palla
dium” (1937 r.), dom towarzys
twa ubezpieczeń „Vita-Kotwica" 
przy zbiegu ulic Jasnej i Bodue- 
na (1930 r.), kamienice czynszo
we przy ulicach: Nowogrodzkiej 
40 (1912 r.), Szustra 7, Żurawiej 
24 (1910-1911 r.).

Jednym z najwcześniejszych 
dzieł E.Z. Ebera jest kamienica 
czynszowa przy ul. Nowogrodz
kiej 40, wczesnomodernistycz- 
na, zbudowana w 1912 r. dla 
Wilhelma Geyera, znanego kup
ca wyrobów metalowych. Zosta
ła wzniesiona w części Śród
mieścia na południe od al. Je
rozolimskich, na dużej działce 
budowlanej o planie zbliżonym 
do kwadratu, w północno- 
wschodnim narożniku ulic No
wogrodzkiej i Poznańskiej. Jej 
wielka naówczas kubatura mieś
ci obiegające podwórze-studnię 
oficyny mieszkalne, od frontu - 
sutereny sklepów i punktów u- 
sługowych i pięć kondygnacji 
mieszkań; całość siedmiokon- 
dygnacyjna, przekryta dachem 
dwuspadowym z mieszkalnym 
poddaszem. Dom szczęśliwie o- 
calat w czasie wojny, zachowu
jąc niektóre detale architekto- 
niczno-rzeźbiarskie. Stanowi on 
znakomity przykład warsza
wskiej „czynszówki” sprzed 
pierwszej wojny światowej i jest 
jednym z czołowych obiektów 
zabytkowego zespołu kamienic 
z lat 1890-1914 w tym rejonie 
Warszawy. Dla ratowania tych 
rzadkich w Warszawie obiektów 
z przełomu XIX i XX w. koniecz
ne są równoczesne intensywne 

działania - zarówno w sferze 
świadomości społecznej, jak i 
zabiegów konserwatorskich.
Gmach reprezentacyjny wło
skiego towarzystwa ubezpie
czeń „Riunione Adriatica di Si- 
curta” przy ul. Moniuszki 10 zbu
dowany został przez Ebera w 
1929 r. Sąsiadował z gmachem 
Towarzystwa Ubezpieczeń „Ro
sja" (zob. artykuł Przebudowa
ny...) i gmachem Filharmonii. 
Budynek Ebera wzniesiony zo
stał w konstrukcji żelbetowej, 
wypełnionej cegłą; miał symbo
lizować rozmach interesów i bo
gactwo towarzystwa, na którego 
wyraźne życzenie ukształtowano 
fasadę w stylu późnego klasy
cyzmu akademickiego: ściśle 
symetryczną, pięciokondygna-

1. Kamienica przy ul. Nowogrodzkiej
40
2.3. Przedwojenny widok gmachu 
włoskiego towarzystwa ubezpieczeń 
przy ul. Moniuszki 10 (2) i obecnie 
(3) 

cyjną, dziewięcioosiową. W bo- 
niowanym jednopiętrowym co
kole mieści w parterze dorycki 
kolumnowo-filarowy portyk 
wgłębny na osi. Fasada została 
oblicowana piaskowcem szy- 
dłowieckim, pola międzyokien
ne marmurem włoskim (chiam- 
po perlą), kolumnadę portalu 
wykonano z granitu śląskiego. 
Wnętrza rozplanowano funkcjo
nalnie, łącząc przepych materia
łów z prostotą form i nowoczes
nością instalacji technicznych. Z 
obszernego westybulu główne
go trzybiegowa klatka schodo
wa prowadziła na piętra do po
czekalni dyrekcji. Część podwó
rzowa gmachu służyła za okaza
łe poczekalnie, a korpus fronto
wy pozbawiono korytarzy we
wnętrznych. Dziedziniec całko
wicie przekryto szklanym da
chem. Korytarz łączący westybul 
główny z klatką tylną dzielił przy
ziemie na dwie części, z których 
lewą wraz z połową pierwszego 
piętra zajmował bank, prawą zaś 
z całym podziemiem (bez kot

łowni) - wielki lokal rozrywkowy. 
Lokalem tym była kawiarnia 
„Adria", stanowiąca kompleks 
wygodnie połączonych lokali: 
baru amerykańskiego i kawiarni 
na parterze, dancingu i baru 
„złotego” w podziemiach w 
przebudowanej części gmachu. 
Lokale te, wykonane według 
projektu architektów: Edwarda 
Ebera, Jerzego Gelbarda, Grze
gorza i Romana Sigalinów oraz 
Edwarda Seydenbeutla, mogły 
pomieścić ogółem 1500 gości. 
Kawiarnia „Adria” jako całość 
nie była jednolita stylowo. Przez 
skromne wejście główne, usy
tuowane w prawej części fasady 
i podkreślone jedynie przez 
duży pionowy szyld neonowy, 
wchodziło się do przedsionka, 
całego ze szkła w białym metalu, 
a z niego - do przeszklonego 
holu z szatniami. Położona obok 
sala kawiarniana została podzie
lona metalową żardinierą ozdo
bioną zielenią, przy wykorzysta
niu dwóch słupów, na dwa róż
ne wnętrza: „ogród zimowy” w 
części podwórza, o naturalnym 
górnym oświetleniu, ścianach z 
terrazytu i posadzce z terakoty, i 
drugą część sali, sztucznie o- 
świetloną, wyłożoną drewnem 
różanym i makassarem (gatunek 
drewna), tworzącą typowe za
mknięte wnętrze. Sąsiedni bar 
amerykański ogniskował całą 
nowoczesność kawiarni „Adria”. 
Charakteryzował się moderni
stycznymi, prostymi geome
trycznymi formami, oddziałują
cymi żółcią gumowej podłogi, 
szarościami marmuru i marblitu 
lady, srebrzystym połyskiem 
niklowanych instalacji baru i 
chromowanych stalowych mebli 
(wzorowanych na projektach z 
Bauhausu). Na dół, do sali dan
cingowej i baru „złotego” wiodły 
z holu obszerne i wygodne 
schody w trawertynowej klatce. 
W sali dancingowej, między słu
pami żelbetowymi, autorzy u- 
mieścili główny akcent - dan
cing, podkreślając go jasną li-
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>» cówką słupów i pogłębieniem 
miejsca do tańca. Właśnie tu, na 

c obrotowym parkiecie tanecz- 
nym, w 1933 r. legendarna Or- 

= donka śpiewała piosenkę Mi
łość ci wszystko wybaczy w fil
mie Szpieg w masce. Wokół u- 
mieszczono witryny, bar i bufet, 
dalej loże - otwarte i kryte. Ca
łości dopełniały boazerie z orze
cha i ciekawe efekty oświetle
niowe. Z dancingu kilka oświet
lonych stopni wiodło do baru 
„złotego” o złocistym blasku a- 
luminiowego sufitu, boazeriach 
z mahahaby (gatunek drewna), 
lustrach, pluszowych meblach i 
dywanie, oraz owalnej mosięż
nej ramie, okalającej dębową 
mozaikę miniaturowego dancin
gu.

O znakomite wnętrza „Adrii” - 
bodaj pierwszej w Polsce nowo
czesnej kawiarni o prawdziwie 
europejskim charakterze - zad
bały najlepsze firmy, np. po
sadzkę wykonało Powszechne 
Towarzystwo Parkietowe (War
szawa), meble - W. Nowako
wski (Poznań-Warszawa), mar
mury - firma Polskie Zakłady 
Obróbki Marmuru i Szkła (Kato- 
wice-Warszawa), a dekoracje 
kwiatowe - firma inż. S. Fuchsa 
(Warszawa).

W 1973 r. lokal „Adria” otwarto 
ponownie. Znajdują się w nim: 
kawiarnia i bar kawowy na par
terze (170 miejsc), restauracja w 
podziemiach (120 osób) i coc- 
tail-bar (26 miejsc). Gmach o

4.5. Fragment gmachu włoskiego to
warzystwa ubezpieczeń przy ul. Zło- 
tej.7 (4) i obecny widok budynku (5) 
(zdięcia: 1, 3, 5 - Antoni J. Kosesk

nadbudowanych dwóch kondy
gnacjach - zupełnie nie pasują
cych do całości - jest siedzibą 
Zarządu i Śródmiejskiego Od
działu Państwowego Zakładu U- 
bezpieczeń. Budynek pełni 
więc, tak jak dawniej, funkcję 
gastronomiczną i biurową.

Następnym obiektem Ebera jest 
funkcjonalistyczny dom wło
skiego towarzystwa ubezpie
czeń „Assicuraziont Generali 
Trieste” przy ul. Złotej 7, zbudo
wany w 1937 r., mieszczący po
pularne kino „Palladium". 
Wzniesiony na planie prostoką
ta, ma fasadę odznaczającą się 
prostotą, pozbawioną zupełnie 
ornamentów, operującą jasną 
barwą geometrycznych form po
szczególnych jej części i dużymi 
płaszczyznami szkła. Głównym 
architektonicznym akcentem 
budynku są umieszczone na osi 
w partii II—V piętra dwa wykusze 
o trójkątnym przekroju, z oknami 
stykającymi się na krawędzi pio
nowej. Ciekawym urozmaice
niem bryły obiektu są też dwa 
tarasy: V i VI piętra, ustawione 
uskokowo od lica domu i wzglę
dem siebie. Przez dwa lata 
przedwojennej działalności kino 
cieszyło się wielką popularnoś
cią (pomimo wysokich cen za 
bilety, np. na premiery - 5 zł). 
Seanse odbywały się nawet w 
czasie oblężenia Warszawy we 
wrześniu 1939 r. W okresie oku
pacji hitlerowskiej w grudniu 
1939 r. władze niemieckie uru
chomiły w pomieszczeniach 
kina „Palladium” pierwsze w 
Warszawie kino „nur fur Deuts
che” pod nazwą „Helgoland”. W 
czasie Powstania Warszawskie
go, od 13 sierpnia do początku 
września 1944 r. w„Palladium” 
wyświetlano kroniki Warszawa 
walczy. Podczas wojny gmach 
nie został zburzony, uległ jednak 
zdewastowaniu. Po 1945 r. od
nowiony i oddany powtórnie do 
użytku - mieści obecnie kino 
„Palladium", Klub Studentów 
UW „Hybrydy" i lokale mieszkal
ne.

Jak widać z powyższych przy
kładów, twórczość warsza
wskiego architekta Edwarda Za
chariasza Ebera ewoluowała w 
latach 1912-1937 od ciężkiego 
wczesnego modernizmu (ka
mienica przy ul. Nowogrodzkiej 
40) do realizacji czysto funkcjo- 
nalistycznych. Twierdzę, że dom 
z kinem „Palladium" jest przy
kładem obiektu na poziomie eu
ropejskiej architektury awangar
dowej, a jego autor w pełni za
sługuje na osobną, naukową 
monografię.

Antoni Jacek Koseski

Przebudowany...

Nie ma chyba warszawiaka, który nie znałby choć z widze
nia tego brązowego gmachu przy ul. Marszałkowskiej. 
Stoi w ruchliwym miejscu Śródmieścia, między Domami 
Towarowymi „Centrum” a „Sezamem”. Popularnie nazy
wany „Domem pod Sedesami” jest na pierwszy rzut oka 
typowym, banalnym biurowcem z epoki socrealizmu. 
Właściwie oprócz owych „sedesów” nie ma w nim nic cie
kawego. Nieliczni tylko wiedzą, że to powojenne pudło 
wchłonęło niezwykle piękny i imponujący obiekt, którego 
wystrój elewacji i przepych wnętrz zadziwiał współczes
nych. Był to reprezentacyjny gmach wielkiego, wszechro- 
syjskiego Towarzystwa Ubezpieczeń „Rossya” - potężnej 
i prężnie funkcjonującej instytucji asekuracyjnej, obejmu
jącej swym działaniem obszar całego cesarstwa. Fotogra
fia gmachu z początku naszego stulecia, kiedy to został 
wybudowany, porównana z jego dzisiejszym, siermiężnym 
wyglądem, wywołuje żal i zdziwienie.

„Strachnoje Obszcziestwo Rassija” 
było działającym na wielką skalę za
kładem ubezpieczeniowym. Prospe
rowało znakomicie, przynosząc cen
trali w Petersburgu pokaźne zyski. 
Już w kilka lat po rozpoczęciu dzia
łalności na ziemiach polskich główny 
reprezentant tej firmy w Polsce - 
Henryk Barylski - podsunął dyrekto
rowi generalnemu Robertowi Penlo- 
wi myśl budowy prestiżowego gma
chu w Warszawie. Sytuacja finanso
wa w pełni na to pozwalała, toteż w 
lutym 1897 r. poczyniono pierwsze 
kroki. Nadarzała się właśnie znako
mita okazja zakupu placu w Śród
mieściu, na terenach parcelowanego 
szpitala Dzieciątka Jezus. Na miejs
cu wyburzonych zabudowań szpita
lnych wytyczono nowe ulice. Pod 
przyszły gmach Towarzystwo zakupi
ło cztery działki o łącznej powierz
chni 3917 m2, oznaczone jako Mar
szałkowska 124, Moniuszki 9/11, No- 
wosienna 2a i 2b. Koszt zakupu wy
niósł niebagatelną kwotę ponad 300 
tys. rubli w srebrze. W tym samym 
czasie rozpisano wielki konkurs na 
projekt supernowoczesnego gma
chu dochodowego dla Towarzys
twa.
Na biurku komisji znalazło się kilka
naście projektów, z których jurorzy - 
wybitni architekci: Dziekoński, Ci
chocki, Benoit, Iwanow - wybrali 
cztery. Najlepszym okazał się zamysł 
spółki architektów: Ottona Gehliga i 
Piotra Brukalskiego. Druga nagroda 
przypadła Gustawowi Landauowi, 
zaś trzecią zdobył Józef Huss. Przyz
nano również wyróżnienie Dawidowi 
Lande.
Trudno dziś dociec, dlaczego nie 
zrealizowano wybranego projektu. 
Prawdopodobnie nie uwzględniał on 
wszystkich postulatów wysuniętych 
przez Towarzystwo. Całość prac po
wierzono niezwykle popularnemu i 
wziętemu architektowi - Władysła
wowi Marconiemu. Ten z kolei po
prosił do współpracy architekta Gro- 
chowicza. Marconi zmienił projekt 
Gehliga i Brukalskiego, dodając 
m.in. ryzalit środkowy od strony ul. 
Marszałkowskiej, zmieniając wygląd 

zakończenia czwartego piętra, wpro
wadzając inne rozwiązanie okien pię
tra pierwszego, a także nadając inny 
kształt kopułom w narożnikach. Wiz
ja Marconiego przedstawiała się nie
zwykle imponująco i co najważniej
sze - została w pełni zaakceptowana 
i urzeczywistniona.
16 czerwca 1898 r. ks. rektor Chełmi- 
cki poświęcił kamień węgielny, a fir
ma budowlana Mariana Zielińskiego 
z rozmachem przystąpiła do wzno
szenia murów. Ogromny gmach od
dano w stanie surowym w niespełna 
pół roku! Było to tempo wprost osza
łamiające. Nic więc dziwnego, że po
ziom wykonania robót murarskich, 
nad którymi czuwał majster Wąso
wicz i podmajstrzy Tomaszewski, 
bardzo chwalono. Podobnie ocenia
no prace ciesielskie, nadzorowane 
przez majstra Bauma. Jakość robót 
okazała się pierwszorzędna.
Cały rok 1899 trwało wykończanie 
budowli. Zakres tych prac był bardzo 
szeroki. Stolarkę, posadzki dębowe i 
fornirowane wykonała firma Tworko
wski i Towarzystwo Przemysłowo- 
Leśne. Ślusarstwo budowlane - fir
ma Siekierzyński, zaś ślusarstwo o- 
zdobne - firma Zieleziński. Krycie 
dachu blachą cynkową i ozdoby bla
charskie wykonał zakład Zweigbau- 
ma. Roboty zduńskie byty dziełem 
spółki Harczyka i Katza. Szyby i 
szkło dostarczyła wytwórnia Silber- 
berga. Zakład kamieniarski Gundela- 
cha przeprowadził roboty kamieniar
skie: balkony, kroksztyny, posadzki, 
balustrady tralkowe, sokoły, bazy ko
lumn itd. Bardzo staranne tynki i o- 
zdoby frontowe oraz stiuki „imitujące 
przepyszne marmury czerwone i zło
te" i wykwintne sztukaterie gmach 
zawdzięczał świetnej firmie Silewi- 
cza. Urządzenia elektryczne zamon
towała spółka „Elektryczność" pod 
kierunkiem inżynierów: Witkowskie
go i Hertza. Kanalizacje, centralne o- 
grzewanie, wodociąg i wentylację 
wykonała wytwórnia „Matecki i Obrę- 
bowicz". Instalacją telefonów zajęto 
się Towarzystwo „Bella”, zaś windy 
sprowadzono z fabryki Klausa Flohra 
z Berlina. Cokół i portal z ciemnozie-
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lonego granitu gniewańskiego wyko
nano w łomnicach kamienia na Po
dolu, kierowanych przez inż. Konar
skiego. Kolumny granitowe pod ze
garem oraz figury „włościanina w ty
pie swojskim" i „robotnika jako re
prezentanta przemysłu krajowego", 
jak również gigantyczna postać ko
biety - elektryczności (ponad ośmio
metrowej wysokości rzeźba) były 
dziełem słynnego artysty Leopolda 
Wasilkowskiego. Krycie kopuł łup
kiem kamiennym przeprowadzili 
specjaliści z firmy „L. Pauli i S-ka".
Uroczyste otwarcie gmachu 1 stycz
nia 1900 r. zbiegło się z nadejściem 
nowego wieku. Ultranowoczesny bu
dynek otwierał nowy rozdział w his
torii architektury na naszych zie
miach. Szerokie zastosowanie naj
nowszych zdobyczy techniki i pre
kursorskie wykorzystanie stali i beto
nu zapoczątkowało wielkie zmiany w 
inżynierii budowlanej. Był to również 
triumf architektury eklektycznej w jej 
najbardziej szlachetnym i wysmako
wanym wydaniu. Monumentalna ska
la oraz elewacje sugerujące gmach 
użyteczności publicznej składały się 
na typowo wielkomiejski charakter o- 
biektu. Tego typu kamienic, o pom
patycznych bogatych w detal archi
tektoniczny elewacjach, szczególnie 
wiele powstawało w tym czasie w 
Wiedniu, Pradze. Budapeszcie, Berli
nie, miastach c.k.monarchii. Były 
symbolem prężności i bogactwa, wy
warły niezmiernie duży wpływ na wy
gląd ówczesnych miast europej
skich.
Za imponującą wielkością tej inwe
stycji przemawiają liczby. Ogólna ku
batura budynku wyniosła 77 003,5 

m3, wysokość od trotuaru do gzymsu 
.głównego - 25 m, oba podwórza 
miały 870 m2. Mieszkania pięciopo- 
kojowe obejmowały 216,5 m2 po
wierzchni każde. Byty też lokale sied- 
miopokojowe po 400 m2 (znajdowały 
się na drugim i trzecim piętrze). Biuro 
zajęło ponad 800 m2 powierzchni. U- 
mieszczono w nim potężny skarbiec 
grafitowo-stalowy z żelbetowym mu- 
rem, ograniczony z góry i dołu skle
pieniem betonowo-ołowianym. Na 
strychu mieściły się trzy wielkie pral
nie, suszarnia i magle. W podzie
miach ulokowano cztery kotły do 
centralnego ogrzewania oraz akumu
latory do wytwarzania elektryczności. 
W całym budynku postawiono 210 
pieców kaflowych, jako zabezpiecze
nie ogrzewania na wypadek awarii 
c.o. Na korytarzach zawieszono 1650 
lamp żarowych, na schodach - 30 
lamp żarowych wielkiej mocy, w a- 
partamentach - ponad 2500 żyran
doli. Ozdoby frontowe wykonano z 
najlepszego cementu marki „Wyso- 
kaja". Absolutną nowością było za
stosowanie ścian działowych z gi
psu, desek i sztab żelaznych. Zasto
sowano tuby akustyczne dla „służby 
jakoż i dla windziarza”. Koszt ogólny 
budynku wraz z urządzeniem za
mknął się gigantyczną sumą 1 191 
169 rubli srebrem.
Wysmakowany gmach Towarzystwa 
zapoczątkował serię monumenta
lnych budowli, jakie zyskała w tym 
czasie Warszawa. Wzniesiono „Za
chętę" (1900 r.), Politechnikę (1901), 
Filharmonię (1902), kościół Zbawi
ciela, hotel „Bristol”, gmach cyrku. 
Ulica Marszałkowska w rejonie sie
dziby Towarzystwa stała się prawdzi

wą wielkomiejską magistralą. Naj
bliżsi sąsiedzi gmachu Towarzystwa 
w tym czasie - to same warszawskie 
znakomitości: dom mody Bogusława 
Hersego, księgarnia Gebetnera i 
Wolfa, wykwintny salon futrzarski Ap- 
felbauma, dancing „Adria", wielka re
wia „Morskie Oko". Po pierwszej 
wojnie światowej zmieniła się sytua
cja gmachu. Nie było już Towarzys
twa Ubezpieczeń „Rossya". Cały bu
dynek zajęły mieszkania, biura 
mniejszych firm, sklepy. Marszałko
wska 124 - to przedwojenny adres 
eleganckiego magazynu futer A. 
Scholl i S-ka, składu porcelany firmy 
Ćmielów, popularnego baru „Pod 
Wiechą", wielkiego biura techniczne
go J.Zabokrzeckiego. Była tu też 
mała firma P.T.OIszewskich - „Mikro- 
chemia”; w piwnicy tego sklepu 
przechowano do wyzwolenia bez
cenne nagrania prezydenta Starzyń
skiego z września 1939 r.
Kres gmachu Towarzystwa „Rosja" 
w jego pierwotnym kształcie przy
niósł okres Powstania Warszawskie
go. Najbliższy teren był miejscem za
ciętych bombardowań. Obok wal
czono o „PAST-ę" i Pocztę Główną. 
17 września pocisk największego 
moździerza zniszczył Filharmonię. 
Kamienica Towarzystwa spłonęła, 
część murów frontowych uległa 
zniszczeniu. Od strony bocznych ulic 
budynek był tylko wypalony. Znisz
czenie objęło około 30% budowli. 
Zachował się w dużym stopniu wy
strój zewnętrzny. Do wysokości trze
ciego piętra budynek pozostał nie 
zniszczony.
W planie inwentaryzacyjnym znisz
czeń rejonu Marszałkowskiej z 1945 

r. można znaleźć wzmiankę określa
jącą stan budowli: „Cały obszar Mar
szałkowskiej od Królewskiej do Alej 
Jerozolimskich zburzony i wypalony 
całkowicie. Wśród tej pustynii ruin 
kilka domów ocalałych: gmach PKO 
na rogu Marszałkowskiej i Święto
krzyskiej, gmach Towarzystwa Rosja 
między Sienkiewicza a Moniuszki 
(...)" (J. Sigalin, Warszawa 1944- 
1980). Żaden z wymienionych w tym 
opisie budynków już nie istnieje - 
zostały wyburzone. W 1946 r. mury 
budynku Towarzystwa „Rosja" zo
stały rozebrane do wysokości dru
giego piętra. W latach 1947-1949 ar
chitekt Bohdan Lachert przebudował 
ocalałe części na siedzibę PKO. W 
wyniku tych zmian całkowicie zatarto 
dawny, „burźuazyjny" wygląd gma
chu, który nie pasował do nowej ul. 
Marszałkowskiej - ulicy pochodów i 
manifestacji klasy robotniczej. Zlikwi
dowano wszelkie elementy dawnego 
wystroju. Portal, kolumny i figury 
podtrzymujące balkon rozbito, prze
robiono ściany w gładkie płaszczyz
ny, zerwano gzymsy. Część frontowa 
została podniesiona o trzy piętra, 
skrzydła boczne o jedno. Przebudo
wano zaokrąglenia narożników, na 
miejscu dawnych filarów przebito 
okna, pozrywano balkony i co tylko 
jeszcze się dało. Dziś jedynie układ 
murów parteru od Marszałkowskiej i 
Moniuszki pokrywa się z dawnym 
kształtem budynku. Z wnętrz ocalał 
częściowo hol wejściowy od strony 
ul. Marszałkowskiej. Zwracają tu u- 
wagę marmurowe schody i piękne 
balustrady o niebanalnych liniach...

Tomasz Marcin Lerski



Parkowa waga

Park Ujazdowski zaprojektowany w stylu angielskim przez 
Franciszka Szaniora i udostępniony publiczności w dru
giej połowie 1896 r. szybko został zaakceptowany przez 
warszawiaków wszystkich generacji. Niewątpliwą atrakcję 
stanowiła waga osobowa, która pojawiła się w Parku w 
1912 r. i stoi tam do chwili obecnej.

Pochodzi ona z jednej z naj
większych i znanej z wysokiej 
jakości wyrobów fabryki wag za
łożonej w Lublinie w 1879 r. 
przez Wilhelma Hessa. Fabryka 
brata udział w większości du
żych i prestiżowych wystaw za
równo w kraju, jak i zagranicą. 
Na wystawę międzynarodową, 
która odbyła się w Paryżu w 
1905 r., fabryka Hessa zgłosiła 
m.in. wagę osobową. Jak można 
sądzić, wszystkie wyroby fabryki 
lubelskiej wyekspediowane do 
Paryża stanowiły produkcję za
kładu reprezentującą najnowsze 
osiągnięcia techniki.
Na wystawie w Paryżu zobaczył 
wagę i zainteresował się nią pe
wien generał austriacki, który po 
zakończonej ekspozycji zakupił 
ją w charakterze prezentu dla 
wielkiej śpiewaczki operetko
wej, zwanej popularnie słowi
kiem Warszawy, Wiktorii Kawe

ckiej. Ten ekscentryczny i dość 
ambarasujący z racji swoich pa
rametrów podarunek widać nie 
przypadt artystce do gustu; w 
1912 r. pozbyła się wagi, sprze
dając ją swojej znajomej Henry
ce Matusiakowej. Od tego czasu 
losy wagi splotły się nieroze
rwalnie z historią miasta, które
go mieszkańcom służyła, z prze
rwą na lata wojny, cierpliwie wa
żąc i mierząc kolejne pokolenia 
warszawiaków.

Waga została ustawiona przez 
H. Matusiakową, przypuszczal
nie po wykupieniu przez nią od
nośnej koncesji, w północnej 
części Parku w pobliżu bramy 
od ul. Pięknej. Jej pierwotna lo
kalizacja nie uległa zmianie i za
równo przez wszystkie minione' 
lata, jak i obecnie warszawiacy 
mogli i mogą oglądać w tym sa
mym miejscu zieloną budkę kry- 

jącą w swym wnętrzu wagę w 
postaci drewnianego fotela z je
sionu o ażurowym oparciu i wy
sokich poręczach oraz z metalo
wym podnóżkiem. Fotel połą
czony jest z mechanizmem wagi 
sprzężonym ze stemplem wybi
jającym na kartonikach datę po
miaru i wagę klienta.

Po raz pierwszy budka została 
wymieniona w okresie między
wojennym, prawdopodobnie w 
latach trzydziestych, zaś metalo
we części wagi w latach dwu
dziestych, gdy zmianie uległa 
jednostka wagi z funtów na kilo
gramy; wymiana dźwigni wagi 
dokonana została przez jedną z 
warszawskich fabryk wag - rów- 
nolatkę zakładów Hessa, zało
żoną przy ul. Chłodnej 14 przez 
A. Krzykowskiego. Również 
przed drugą wojną zainstalowa
no w budce oświetlenie pod
ciągnięte od latarni stojącej na
przeciw wagi.

Jeszcze przed wybuchem dru
giej wojny światowej p. Matusia- 
kowa scedowała obsługę wagi 
na swojego brata Edmunda 
Baumana. W latach okupacji 
waga była nadal czynna i dopie
ro wybuch Powstania Warsza
wskiego spowodował jej za
mknięcie. W czasie sierpnio
wych i wrześniowych walk 1944 
r. waga została przestrzelona. 
Po wojnie, gdy p. Matusiakowa 
zjawiła się w Parku Ujazdo
wskim, uszkodzona pociskiem 
waga stała w alejce parkowej, 
wyniesiona z budki przez sza

browników. Przed kradzieżą ura
tował ją miejscowy ogrodnik.

Dzięki energii p. Matusiakowej 
już w latach 1946-1947 stanęła 
nowa - trzecia w historii waga i 
wzorowana na pierwotnej budka 
z otwieranymi w czasie upałów 
bocznymi ścianami.

W 1964 r. umarta p. H. Matusia
kowa i waga przeszła na wyłącz
ną własność jej brata - Edwarda 
Baumana, który w 1974 r. od
przedał ją małżeństwu Józefie i 
Bolesławowi Bularskim. W 1979 
r. waga została odznaczona zło
tym medalem przez Fabrykę 
Wag w Lublinie, wywodzącą się 
z dziewiętnastowiecznej fabryki 
wag Wilhelma Hessa.

Przez pierwsze dziewięć lat 
wagę obsługiwała p. Józefa, zaś 
od 1983 r.-jej mąż, p. Bolesław, 
który - podobnie jak przed woj
ną ówcześni właściciele wagi - 
prowadzi jej konserwację we 
własnym zakresie. On również 
zabezpieczył oryginalne siedze
nie wagi, zastępując pierwotne 
skórzane pokrycie skajem.

Dziś waga w Parku Ujazdo
wskim stanowi jedyny w swoim 
rodzaju zabytek techniki, nie tyl
ko w skali warszawskiej, ale 
przypuszczalnie ogólnokrajo
wej. Co prawda w międzywojen
nej Warszawie miała waga swo
ją konkurentkę w pobliskim Par
ku Łazienkowskim, ale zlikwido
wano ją w dość krótkim czasie.

Ewa Wartalska

„Niebotyk” Leona Goldstanda
W centrum Warszawy u zbiegu pl. 
Dąbrowskiego i ul. Kredytowej 
wznosi się duża kamienica miesz
cząca w przyziemiu księgarnie pe
dagogiczne. Elewacje budowli po
zbawione dekoracji nie odznaczają 
się niczym szczególnym. Są one 
szare, jak w wielu innych budynkach 
warszawskich. Nie zawsze jednak 
tak było. Wzniesiona przed 1916 r. 
kamienica do ostatniej wojny nale
żała do największych i najbardziej 
luksusowych w mieście. O jej war
tości decydowały jednak nie rozmia
ry, lecz artystyczne walory elewacji 
oraz dekoracji wnętrz.

Budowlę wystawiono dla finansisty warszawskie
go oraz polityka odrodzonej Rzeczypospolitej 
Polskiej - Leona Feliksa Goldstanda (zob. „Spo
tkania z Zabytkami", nr 1,1989). W 1897 r. Gold- 
stand nabył dobra ziemskie Zaborów pod War
szawą, gdzie zgodnie z projektem spółki archi

tektonicznej „Franciszek Lilpop i Czesław Janko
wski" wzniósł luksusową rezydencję wiejską. W 
trzynaście lat później zakupił posesję położoną w 
sercu Warszawy u zbiegu ówczesnego pl. Zielo
nego (Dąbrowskiego) i ul. Erywańskiej (Kredyto
wej), oznaczoną numerem hipotecznym 1066c. 
Od strony placu posesja ta przylegała do rezy
dencji miejskiej jednego z najznakomitszych 
przedstawicieli wielkiej burżuazji warszawskiej - 
Karola Jana Szlenkiera.
Około 1910 r. na posesji Goldstanda zaczęto bu
dować nową kamienicę. W 1914 r. prace musiały 
być już dość zaawansowane, skoro budowa mia
ła połączenie telefoniczne. Projekt kamienicy wy
konany został przez Juliusza Heppena, zaś prace 
przy wznoszeniu gmachu prowadził wspólnik ar
chitekta - Józef Napoleon Czerwiński. Firma 
wzniosła na terenie Warszawy kilkadziesiąt wiel
komiejskich domów dochodowych. Cechowały 
je znaczne rozmiary. Heppen nadawał im neoba- 
rokowy lub neoklasycystyczny kostium architek
toniczny. Formy historyczne upraszczane były 
jednak w duchu wczesnego modernizmu. Świa
tłocieniowe elewacje falowały spłaszczonymi wy 
kuszami, wyłamanymi gzymsami i szczytami, peł
ne były półkolumn, pilastrów, balkonów. Do bar
dziej znanych budynków projektowanych i wznie
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Figury i krzyże
Piszęc o zabytkach Warszawy, nie można pominąć ele
mentów niezwykle istotnych w krajobrazie miasta, nadają
cych mu niepowtarzalność, ciepło, tworzących klimat. E- 
lementami tymi są niewielkich rozmiarów dzieła sztuki, a 
często i techniki, ustawione na placach, ulicach, w par
kach i ogrodach. To rzeźby, fontanny, studnie, pompy i 
zdroje uliczne, projektowane i wykonywane przez archite
któw i rzeźbiarzy, nierzadko o znanych nazwiskach. Do 
grupy tej należą także obiekty kultu - kapliczki, figury i 
krzyże przydrożne. Wszystkie wymienione obiekty ucho
dziły dotąd uwagi tych, którzy pisali różnego rodzaju prze
wodniki czy informatory o zabytkach stolicy. Chcąc wypeł
nić tę lukę, proponujemy cykl artykułów prezentujących 
tego rodzaju zabytki.

Na początek kilka przykładów ciekawych obiektów kultu. Pomińmy 
te najbardziej znane, wymienione nawet w ostatnio wydanych War
szawskich pomnikach W. Głębockiego (figura Matki Boskiej Passa 
wskiej i św, Jana Nepomucena z pl. Trzech Krzyży) i wyjdźmy poza 
dzielnicę śródmiejską.
Na dalekim Boernerowie spotkać można niezwykłej urody figurę 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Idąc ul. Westerplatte w kierunku zale
sionego pagórka spostrzegamy w zamknięciu perspektywy ulicy 
odlaną w brązie figurę ustawioną na wysokim, kamiennym cokole. 
Jest to bardzo oryginalne przedstawienie Madonny jako wiejskiej, 
hożej dziewczyny trzymającej nagie Dzieciątko. Matka Boska ubrana 
jest w długą suknię i płaszcz z płasko, rytmicznie i miękko spływa
jącymi fałdami. Ta typowa dla twórczości artystycznej okresu mię
dzywojennego figura łączy harmonijną płynność linii grupy „Rytm” z 
ludowym stylem „Polskiej Sztuki Stosowanej”.
Fundatorem figury był minister Poczt i Telegrafów Ignacy Boerner. 
Dzięki jego staraniom w latach 1932-1939 powstało miasto-ogród 
dla pracowników łączności. Rzeźbę zaprojektował, i prawdopodob
nie wykonał też model, architekt Jan Goliński. Niewiele o nim wiemy, 
jego twórczość nie została opracowana, nie figuruje on nawet w

sionych przez spółkę należały domy przy ulicach: 
Lwowskiej 13, Śniadeckich 10, Żelaznej 42, 
Chłodnej 20 i Oboźnej 11.
Imponująca rozmiarami kamienica Goldstanda, 
znacznie przerastająca wymienione budynki, wy
kończona została dopiero około 1916 r. Siedmio- 
piętrowy budynek wyrastał ponad okoliczną za
budowę, konkurując z drapaczem chmur Towa
rzystwa „Cedergren",
Budowla, czternastoosiowa od strony pl. Zielone
go i o zaokrąglonym narożniku od ul. Erywań-

1. Kamienica ok, 1916 r. - rzeczywiście niebo- 
tyk...
2. ...i po niebotyku (stan obecny) 

skiej, uzyskała eleganckie dekoracje zewnętrzne. 
Byty one utrzymane w duchu silnie zmodernizo
wanego klasycyzmu o wyraźnie francuskim od
cieniu. Elewacje ozdabiały kamienne dzbany, me
daliony, festony, niektóre podtrzymywane przez 
wyobrażenia łabędzi. W kluczach otworów witryn 
sklepowych znalazły się maski opiekuna handlu 
- Merkurego. Wertykalizm wysokie, kamienicy 
podkreślały pilastry oraz lizeny, opinając jej fasa
dę do wysokości pierwszego piętra. Ściany przy
ziemia, ozdobione masywnym boniowaniem w 
rustykę, wzorem innych kamienic warszawskich 
zostały przeprute wielkimi witrynami sklepowymi, 
ciągnącymi się od samego poziomu chodnika 
przez wysokość dwóch kondygnacji. Było to roz
wiązanie bardzo nowoczesne, charakterystyczne 
dla kamienicy wielkomiejskiej drugiego dziesię
ciolecia naszego wieku. Skrajne osie elewacji 
frontowych budowli ożywione zostały nieznacz
nymi, półkoliście zamkniętymi wykuszami.
Opracowany w duchu modernizmu detal, nawią
zujący do sztuki francuskiego klasycyzmu, ozdo
bił również wnętrza kamienicy, zwłaszcza głów
nych klatek schodowych. Budowla należała do 
najlepszych pod względem artystycznym warsza
wskich realizacji belle-epoque. Odznaczała się 
(podobnie jak pałac w Zaborowie) wytwornym 
kostiumem historycznym, nie oscylującym w 
stronę nadmiernego historyzmu, ani malownicze
go eklektyzmu. Swym stylem architektonicznym 
schlebiała gustom inwestorów.
Kamienica Goldstanda wyposażona została w 

najnowocześniejsze instalacje: oświetlenie elek
tryczne, kanalizację, centralne ogrzewanie, połą
czenia telefoniczne, windy. Dzięki niezwykle sta
rannemu wykończeniu, nasyceniu tymi instalacja
mi oraz położeniu w centrum handlowym miasta, 
w okresie międzywojennym kamienica przynosiła 
właścicielom ogromne dochody. W 1926 r. je, 
wartość osiągnęła astronomiczną sumę 
1 600 000 zł, znacznie przekraczającą szacunko
wą wartość należących do Goldstanda dóbr Za
borów, wraz z pałacem, folwarkiem i inwenta
rzem; w następnych latach wartość kamienicy 
wzrastała.
Ostatnie lata swego życia Leon Feliks Goldstand 
poświęcił działalności dyplomatycznej. Zmarł w 
1926 r. Po jego śmierci kamienica przeszła na 
własność żony, która niebawem weszła w pono
wny związek małżeński z hr. Tarnowskim. W rę
kach Zofii Tarnowskiej kamienica pozostawała do 
zakończenia drugie, wojny światowej.
W latach 1918-1931 część pomieszczeń budyn
ku wynajęło Ministerstwo Robót Publicznych. W 
przyziemiu, w narożnym lokalu mieszczącym dziś 
księgarnię egzystowała filia kawiarni „Ziemiań
skiej” - „Duża Ziemiańska”, zaś w podziemiach w 
drugiej połowie lat trzydziestych zaprojektowano 
w „stylu amerykańskim” dancing „Kakadu".
W czasie wojny budynek uległ wypaleniu. Mocne 
mury zachowały się wraz z nie uszkodzoną nieo
mal dekoracją. Jednak w latach 1946 -1947 obni
żono go o trzy kondygnacje, zmieniono układ ot
worów okiennych, redukując w każdym z bocz-
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racji rzeźbiarskich: wraz z Janiną Broniewską wykonał płaskorzeźby 
w Państwowym Banku Rolnym przy ul. Nowogrodzkiej, jest też auto
rem nagrobka Kazimierza Rettingera na Powązkach. Boernerowska 
rzeźba odlana została w Szkole Rzemieślniczo-Przemysłowej w Pa
bianicach w 1932 r. Warto dodać, że figury świętych odlewane w 
brązie i stojące na wolnym powietrzu stanowią dużą rzadkość na 
terenie Warszawy.

Kilka lat temu uporządkowano klin między ulicami Żytnią i Wolność. 
Wycięto tam zarośla i zrobiono wysepkę pomiędzy jezdniami. Na 
samym krańcu klina wycięto też stare topole otaczające żelazny 
krzyż, który podmurowano, odnowiono jego cokół, otoczono go no
wym metalowym płotkiem i ozdobiono rabatą kwiatową. Skromny to 
krzyż, bez inskrypcji i daty, ale z ciekawą historią, sięgającą blisko 
200 lat w dzieje miasta.

Pierwszy krzyż stanął w tym miejscu na wspólnej mogile żołnierzy 
polskich i rosyjskich poległych w 1794 r. w walkach Insurekcji Koś
ciuszkowskiej. Byt to drewniany krzyż z figurą Chrystusa i obrazkiem 
Matki Boskiej, otoczony płotkiem z drewnianych sztachet i topolami. 
W wigilię święta narodzenia NMPanny bractwo z sąsiedniego koś
cioła karmelitanek na Lesznie iluminowało krzyż i śpiewało pod nim 
nabożne pieśni. Stał się on też miejscem zabobonnych obrządków. 
Jak pisze ks. Kurowski, „tu często widzieć można bieliznę małych 
dziatek krzyż opasującą. Mniemanie jest między ludem, że dzieci 
chore na konwulsje przez ten sposób mogą być uleczone albo też 
zmarłe bez chrztu tu dług pierworodny wypłacają. Mniemanie pier
wsze nie tylko między ludnością chrześcijańską ale nadto między 
Starozakonnymi się utrzymuje."

Prawdopodobnie w drugiej połowie XIX w. staraniem okolicznych 
mieszkańców i wspomnianego bractwa z kościoła na Lesznie drew
niany krzyż zastąpiono żelaznym, ustawionym na kamiennym cokole 
- tym, który stoi tu do dziś.

Niemalże w każdej bramie i podwórzu przedwojennych kamienic 
stoi kapliczka lub figura NMPanny. Stawiali je mieszkańcy domów 
podczas okupacji, a zwłaszcza trudnych dni Powstania Warsza
wskiego. Niosły nadzieję przetrwania. Wiele zginęło w gruzach ka
mienic, ale wiele ocalało. Te święte obrazki w przeszklonych gablo
tkach, metalowe lub gipsowe figurki w kapliczkach i na cokołach, 
udekorowane sztucznymi kwiatami, lampkami, świecidełkami, są do 
dziś pod opieką najstarszych, pamiętających tamte lata mieszkań
ców. Wśród tych pozbawionych na ogół wartości artystycznych 

1. Krzyż przy ul. Żytniej
2. Figura Matki Boskiej na podwórzu 
domu przy ul. Mickiewicza 27

(zdjęcia: Ewa Pustoła-Kozłowska)

obiektów zdarzają się prace oryginalne, autorskie, wykonane przez 
mieszkańca-plastyka. Do takich zaliczyć można ciekawą figurę Matki 
Boskiej stojącą na podwórzu dużego domu przy ul. Mickiewicza 27. 
Wykonana prawdopodobnie z gipsu czy cementu przykuwa uwagę 
spokojną, skromną formą, a przede wszystkim smutnym i zatroska
nym wyrazem twarzy Madonny. Kto jest autorem tej rzeźby, kiedy i w 
jakich okolicznościach została ustawiona? Być może ktoś z Czytel
ników znający historię tej figury będzie mógł odpowiedzieć na te 
pytania. Prosimy o pomoc w odtwarzaniu dziejów tych niezbyt może 
ważnych, ale jakże długo potrafiących przetrwać, niemych świadków 
historii naszych ulic i domów.

Ewa Pustoła-Kozłowska

nych ryzalitów jedną oś. W ten sposób na każ
dym piętrze zamiast trzech okien znajdują się 
obecnie po dwa otwory. Przebudowano również 
pomieszczenia parteru, zmieniając wykrój otwo
rów witryn sklepowych. Jednocześnie pozbawio
no elewacje wystroju architektonicznego, jak pi-

3. Przebudowany narożnik
(zdjęcia: 2, 3 - Jerzy S. Majewski)

sał Ludwik Grzeniewski: „bezlitośnie - ogrom
nym wysiłkiem pracy ludzkiej i kosztów - przero
biono jedną z najbardziej charakterystycznych 
dla epoki fasad na gładką, pseudonowoczesną". 
Wytworne elewacje utraciły wyraz architektonicz
ny, niczym nie wyróżniając się z masy byle jakiej 
zabudowy Śródmieścia Warszawy.
Być może z chwilą, gdy przywrócona zostanie 
ranga parceli miejskiej, kamienice zaś przestaną 
być bezpańskie, nadarzy się okazja odtworzenia 
pierwotnego wyglądu budowli. Właściciel budyn

ku - Państwowe Wydawnictwa Pedagogiczne i 
Szkolne - przywracając trzy kondygnacje zyska 
nowe pomieszczenia, które przeznaczone do wy
najęcia przyniosą dodatkowe dochody. Jedno
cześnie rekonstrukcja elewacji budynku przyczy
ni się do ożywienia architektonicznego oblicza 
placu.

Dokonując nadbudowy należy jednak zmienić 
wygląd ścian szczytowych budynku. W okresie 
międzywojennym, ceglane, nie otynkowane ścia
ny szpeciły budowlę. Wynikało to jednak z ów
czesnych przepisów budowlanych określających 
prawa właścicieli poszczególnych posesji. Jeden 
z tych przepisów uniemożliwiał praktycznie 'u- 
mieszczenie otworów okiennych w ścianach 
szczytowych, gdyż właściciel sąsiedniej działki 
mógł je zasłonić ścianą wzniesionej przez siebie 
kamienicy. Ściany szczytowe otrzymywały zatem 
opracowanie architektoniczne jedynie w wyjątko
wych wypadkach, zazwyczaj wówczas gdy właś
ciciel sąsiedniej posesji zrzekał się „prawa do 
światła”, nie mogąc wznosić budowli poza pew
ną, ściśle określoną wysokość. Obecnie możliwe 
byłoby nadanie ścianom szczytowym nadbudo
wywanych kondygnacji opracowania architekto
nicznego oraz przebicie ich otworami okiennymi. 
Przywrócony do stanu dawnej świetności gmach 
z szarego, pozbawionego wyrazu przeobraziłby 
się w jedną z piękniejszych budowli w Warsza
wie.

Jerzy S. Majewski



Jak przyczyniłem się 
do utraty zabytku
Dobrymi chęciami, jak wiadomo, 
piekło brukowane. Chęć zwrócenia 
uwagi na zapomniany zabytek może 
oznaczać jego koniec. Tak zdarzyło 
się z tzw. odbojem, czyli osłoną dol
nego naroża bramy przed kotami po
jazdów. Jeden z najstarszych w War
szawie tkwił spokojnie przy bramie 
wjazdowej kamienicy nr 21 przy ul. 
Nowomiejskiej od Podwala. Mijałem 
go wielokrotnie w drodze do Ośrod
ka Dokumentacji Zabytków przy ul. 
Brzozowej. Uderzony nietypowym 
wyglądem odboju, bez trudu rozpo
znałem tylec żeliwnego działa z oko
ło 1800 r. Przykładów takiego wyko
rzystania starych dział było kiedyś 
więcej (np. w bramie pałacu Karasia, 
nie istniejącego dziś).
Na początku 1983 r. o odbojach, jako 
elementach małej architektury, pisał 
w „Spotkaniach z Zabytkami" Ta
deusz Polak. Wśród różnych typów 
uzwględnił on także omawiany tu eg
zemplarz, nie rozpoznał jednak jego 
pierwotnego przeznaczenia. Nieste
ty, nie ukazał się złożony w tym sa
mym roku w redakcji „Spotkań z Za
bytkami" mój komunikat nawiązujący 
do artykułu T. Polaka, natomiast za 
sprawą red. J. Smoczyńskiego krót
ką notatkę na ten temat zamieścił 
„Kurier Polski" w numerze z 12 maja 
1983 r.
Postulując tamże bliższe zbadanie i 
ewentualnie konserwację zabytku, 
nigdy nie przypuszczałem, że stanę 
się mimowolnym sprawcą jego utra-

(fot. Tadeusz Polak) 
ty. Już bowiem w ciągu tygodnia od 
ukazania się owej wzmianki w „Ku
rierze Polskim" po dziale-odboju po
została tylko kupka żółtego piasku, 
którym zasypano otwór powstały po 
wyjęciu odboju. O jego zniknięciu nic 
nie wiedział konserwator, nie dotarła 
też żadna wiadomość do Muzeum 
Wojska Polskiego czy władz miej
skich. Ponieważ był to rok 1983 u- 
znałem, że natarczywość w poszuki-' 
waniu zaginionego działa nie jest 
wskazana. I do tej pory nie wiadomo, 
kto i dokąd wywiózł warszawską pa
miątkę.

Jerzy Gołos

Najstarsza

Ta chałupa może być uznana za naj
starszy wiejski drewniany obiekt w 
Warszawie. Jest jakby żywcem prze
niesiona z mazowieckiej, zagubionej 
gdzieś wśród pól i plączących 
wierzb wioski. Zbudowana została 
jednak tutaj, we wsi Jemielin—Imielin 
(wzmiankowanej w 1430 r.), w pobli
żu drogi do Piaseczna, czyli mniej 
więcej dzisiejszej ul. Puławskiej, w 
drugiej połowie XIX w. Nazwa Imielin 
przeniesiona została na Ursynów, 
gdzie oznacza jedno z zachodnich o- 
siedli ursynowskich, zaś z dawnego 
Jemielina pozostały pola i zagrody 
wzdłuż ul. Bekasów - dawnej drogi 
wiejskiej. Tu właśnie, pod numerem 
61 stoi drewniana chałupa kryta sło
mianą strzechą. Wewnątrz znajduje 
się sień, z niej wejście do dwóch izb 
mieszkalnych po jednej stronie, po 
drugiej zaś do kuchni i spiżarni; jest 

to typowy przykład drewnianego bu
downictwa mazowiecko-podlaskie- 
go.
Niestety, ten najstarszy warszawski 
obiekt powoli zapada się w ziemię, 
ma już załamany dach, widoczne są 
spróchniałe belki ścian. W chałupie 
mieszka Stefan Walendzik - praw
nuk jej budowniczego Karola Przyby
ły. Gospodarz jest wiekowy i nie stać 
go na remont własnego domu. Przy
pominamy stołecznej służbie konse
rwatorskiej - imielińska chałupa wpi
sana jest do rejestru zabytków, z 
czego wynika pełna jej ochrona i po
moc w remoncie. Czy stale trzeba 
przypominać, ile już zabytków straci
ła Warszawa w czasie wojny i po jej 
zakończeniu? Na najstarszą w mieś
cie fundusze muszą się znaleźć!!!

(k)

Wędrująca 
fontanna
10 lipca 1867 r. na Krakowskim Przedmieściu, w 
środku skweru powstałego cztery lata wcześniej 
przy poszerzaniu ulicy, na wprost Dziekanki, sta
nęła fontanna. Zaprojektowali ją architekt Józef 
Orłowski i hydrotechnik Alfons Grotowski. Wyso
ka na prawie sześć metrów, przedstawiała odlane 
z żeliwa rzeźby chłopców - rybaków, wieńczące 
betonowy basen. Autorem rzeźb był architekt 
Leonard Marconi, odlał je w zakładach przemy
słowych Lilpopa i Raua budowniczy warsza
wskiego ratusza - Wiktor Lipko. Młodzi rybacy 
trzymali w rękach sieci, rybę, wiosło i trójząb. Nad 
chłopcami wznosiła się patera; biło z niej sześć 
strumieni, tworzących wodną kopułę.

Efektowna jak na owe czasy budowla nie zdobiła 
warszawskiej ulicy zbyt długo. W 1897 r. została 
rozebrana w związku z budową pomnika Adama 
Mickiewicza. Statua wieszcza stanęła na Krako
wskim Przedmieściu 24 grudnia 1898 r„ fontanna 
trafiła zaś do składu miejskiego. Na jej dawnym 
miejscu powstał pokryty żwirem placyk, na któ
rym 29 października 1922 r. ustawiono obelisk 
„Wdzięczności Ameryce” dłuta artysty rzeźbiarza 
Xawerego Dunikowskiego. Wykonany z nietrwa
łego czerwonego piaskowca, poddawany wielu 
remontom, obelisk został wreszcie rozebrany w 
latach trzydziestych.

W 1908 r. wydobyto fontannę z magazynu miej
skiego - stanęła w południowej części dawnego 
pl. Bankowego, na osi ul. Elektoralnej. Przeważ
nie nieczynna, przetrwała tu wrzesień 1939 r. i 
Powstanie Warszawskie, w czasie którego zosta
ła mocno uszkodzona.
We wrześniu 1947 r. przeprowadzano linię tram
wajową od pl. Bankowego przez ul. Rymarską i 
tereny getta, aż do wiaduktu żoliborskiego. Ko

nieczna stała się więc rozbiórka stojącej na trasie 
fontanny. Ważniejszym powodem demontażu 
wodotrysku był jednak projekt wybudowania w 
tym miejscu pomnika Feliksa Dzierżyńskiego, 
późniejszego patrona pl. Bankowego. Żeliwne 
części fontanny zostały więc rozmontowane i u- 
sunięte z placu, a betonową podstawę wysadzo
no w powietrze 13 września 1947 r. Rozebrane 
fragmenty wodotrysku oddano do remontu do 
warsztatów Warszawskich Wodociągów.

Wraz z projektem budowy pomnika Dzierżyńskie
go opracowany został plan przebudowy całego 
jego otoczenia. Przed pałacem Mostowskich, 
między kinem „Muranów” i ul. Nowotki zaprojek
towano niewielki skwer, który należało czymś o- 
zdobić... 22 lipca 1951 r„ równocześnie z odsło
nięciem pomnika Dzierżyńskiego, na wniosek ar
chitekta Zygmunta Stępińskiego, który od lat bez
skutecznie domagał się powrotu fontanny na 
warszawskie ulice, na tym właśnie skwerze zain
stalowano wodotrysk. Odnowione, pomalowane 
na seledynowo rzeźby ustawiono na basenie z 
szarego piaskowca. Fontanna stoi tu do dziś - 
niestety, nieczynna i mało widoczna.
Wokół wodotrysku narosła legenda, zgodnie z 
którą kres wędrówce fontanny położy dopiero 
dotarcie jej na... Powązki.

Warto byłoby temu zapobiec, nie dopuścić do 
dalszego przesuwania fontanny, wyeksponować 
jej świetność i piękno. Może by przywrócić ją 
Krakowskiemu Przedmieściu i Traktowi Króle
wskiemu? Wszak godna jest chyba, aby zakoń
czyć swoją tułaczkę.

Ewa A. Kamińska
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Raporty z dzielnic

Martyrologia słupa
Ponad trzy lata temu na pl. Unii Lubelskiej 
runąt zabytkowy, żelazny stup ogłoszenio
wy, jedyny tego typu obiekt zachowany w 
Warszawie. Od tamtego czasu słuch o nim 
zaginął. Miał być starannie odnowiony 
przez jakąś spółdzielnię, miał wyglądać jak 
nowy i stanąć niedługo w tym samym 
miejscu... Ale nie stanął i właściwie nie wia
domo było, gdzie się w ogóle podział. Znie
cierpliwieni oczekiwaniem na powrót słupa 
postanowiliśmy przeprowadzić drobiazgo
we śledztwo. A oto wyniki.
Słup zawalił się 27 czerwca 1988 r. Tego 
samego dnia został przewieziony do ma
gazynów WAREXPO i starannie zabezpie
czony (WAREXPO zajmuje się plakatowa
niem miasta i dlatego słup trafił do nich). 
Jak powiedział dyrektor WAREXPO p. Rut
kowski, przedsiębiorstwo kilkakrotnie dek
larowało chęć wyremontowania stupa i 
jego ponownego ustawienia. Proponowa
no zastąpienie żelaznego „walca” stupa 
(całkowicie już wtedy skorodowanego) no
wym, betonowym o tej samej średnicy i 

nałożenie na to uprzednio wyremontowa
nego, ozdobnego daszka. Urząd Konse
rwatorski nie wyraził jednak zgody (!?). WA
REXPO wystąpiło z propozycją odtworze
nia trzonu słupa z walcowanej blachy, łą
czonego nitami tak, jak w oryginale, ale 
również i to rozwiązanie nie zostało przyję
te. Decyzją inż. Feliksa Ptaszyńskiego - 
ówczesnego stołecznego konserwatora 
zabytków - szczątki słupa przekazano w 
1989 r. do PKZ (Zakład Metaloplastyki i 
Ślusarnia Artystyczna przy ul. Wóycickiego 
15 na Młocinach), gdzie słup miał zostać 
wyremontowany. Od 1989 r. Urząd Konse
rwatorski nie przyznał jednak PKZ-tom pie
niędzy na renowację słupa. W ubiegłym 
roku koszt naprawy wyniósłby około 30 
min zł - powiedział nam kierownik pracow
ni przy ul. Wóycickiego, p. Krzysztof Mi
chalski - w tym roku suma wzrosła ponad 
dwukrotnie.
Jak dotychczas, funduszy na remont nie 
ma. PKZ-ty mogą w krótkim czasie odtwo
rzyć walec, zrekonstruować brakujące - bo

To zdjęcie pokazuje słup ogłoszeniowy na pl. Unii 
na kilka dni przed zawaleniem w 1988 r. Dziś bra
kuje go w tym właśnie miejscu...

już ukradzione - detale daszka i ustawić 
stup na pl. Unii, gdy tylko znajdą się pienią
dze.
Tak więc słup jest, nie zginął, nie poszedł 
na złom, leży sobie pod gołym niebem na 
Młocinach i czeka na lepsze czasy. A może 
znajdzie się jakiś inwestor, który mógłby 
sfinansować odbudowę stupa? Byłaby to 
dla sponsora świetna reklama, a na pl. Unii 
przestałoby nam wreszcie czegoś brako- 

wać Tomasz M. Lerski

Hej! Polonia, Polonia! Warszawski sport

Na piłkarskie mecze Polonii chodziło się i chodzi 
na stadion przy ul. Konwiktorskiej z entuzjazmem 
- gdy jest szansa na poprawienie lokaty w pier
wszej, drugiej czy trzeciej lidze, wraca się zaś 
przysięgając sobie, że więcej nasza noga nie 
przekroczy bramy stadionu. Taka huśtawka na
strojów - to cecha tego najstarszego warsza
wskiego klubu od ponad 70 lat, kiedy w 1921 r. 
rozegrane zostały pierwsze rozgrywki o mistrzos
two Polski w piłce nożnej. Polonia powstała 
wcześniej: przyjmuje się maj 1912 r. za datę u- 
tworzenia klubu z połączenia drużyn piłkarskich 
ze szkół: Zgromadzenia Kupców, Konopczyń
skiego, Ziemi Mazowieckiej, Chrzanowskiego i 
Wawelberga.
Te szkolne drużyny, z których utworzono Polonię 
graty ze sobą znacznie wcześniej. Pierwszy udo
kumentowany mecz piłkarski w Warszawie roze
grany został w 1907 r. w Ogrodzie Saskim na 
boisku o długości około 30 m (sic!) (był to dzie
cięcy ogródek Raua z około 1900 r.) pomiędzy 
drużynami szkoły im. gen. Chrzanowskiego i 
szkoły Ziemi Mazowieckiej; wygrały „chrzany" 
2:1. W tym samym roku powstało Warszawskie 
Koto Sportowe organizujące sportowe życie w 
stolicy Królestwa Kongresowego, przede wszyst
kim na terenie parku Agrykola (konkursy hippicz-

Rok 1946 - Polonia jest pierwsza w pierwszych 
po wojnie mistrzostwach Polski; Edward Atasze- 
wski - znany karykaturzysta i także piłkarz Polonii 
- narysował Syrenkę wręczającą kwiaty Henryko
wi Boruczowi (bramkarz) i Władysławowi Szcze
paniakowi (słynny obrońca jeszcze sprzed woj
ny) 

ne). Przy WKS zorganizowano Sekcję Gier Ru
chowych i do niej zapisywały się uczniowskie 
drużyny. Bankier Leon Goldstand (zob. artykuł 
„Niebotyk" Leona Goldstanda) ufundował puchar 
przechodni dla najlepszej drużyny, zaś hrabia Ra
czyński - stypendium dla najlepszego gracza. 
Dzięki takim zachętom od 1911 r. odbywały się 
regularne rozgrywki piłkarskie, a szkolne drużyny 
miały swoje nazwy, np. Korona, Stella, Merkury. 
Połączenie właśnie tych trzech drużyn zapropo
nował Wacław Denhoff-Czarnocki - kapitan ze

społu Korony. On też wymyślił dla nowej drużyny 
nazwę o brzmieniu bardzo patriotycznym i czar
no-białe barwy klubowe. Wacław Denhoff-Czar
nocki - uznany założycielem Polonii - był jej pier
wszym kapitanem na boisku. 8 października f915 
r. w lokalu przy ul. Zgoda 12, z inicjatywy Tadeu
sza Gebethnera - ze słynnego warszawskiego 
rodu księgarzy, wydawców i... piłkarzy Polonii - 
klub został oficjalnie ukonstytuowany.
W 1928 r. - drugim roku istnienia polskiej ligi pił
karskiej - otwarte zostało boisko Polonii przy ul. 
Konwiktorskiej. Nie był to jeszcze stadion, ale 
„Przegląd Sportowy" notował wówczas: po 
twardych klepiskach boisk warszawskich, ziele
niąc się gęstą runią teren walki przedstawiat kon
trast, bijąc wprost w oczy."(inauguracyjny mecz 
ligowy: Polonia - Wisła Kraków 2:7). Dla widzów 
były wtedy tylko miejsca stojące na koronie wału 
ziemnego, stanowiącego część umocnień pobli
skiego fortu. Stopniowo przybywało tam ławek, 
lecz obecną formę stadion zyskał dopiero w 1950 
r. (inauguracyjny mecz ligowy: Polonia - Legia 
Warszawa 2:1).

Ku pokrzepieniu kibiców i piłkarzy drugoligowej, 
osiemdziesięcioletniej dziś Polonii warto było 
przypomnieć garść tradycji, a na zakończenie 
także jedną zwrotkę klubowego hymnu z 1917 
r.:

„WEuropie sławę wyrobioną mamy
Bo czy Lodź czy Kraków, każdym radę damy:
Toteż drodzy moi 
Każdy się nas boi 
Hej! Polonia, Polonia!"


