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Pytają nas Czytelnicy o zamieszczaną przy tytułowe/ winiecie Syrenkę. Ten właśnie herb - a modyfikacji Syreny było 
wiele - podoba nam się dzięki swoje/ prostocie, a poza tym pochodzi z okresu, w którym różne wydarzenia polityczne 
poprzedzały przeniesienie rezydencji królewskiej do Warszawy w 1596 r. Jest to pieczęć miasta Stara Warszawa (w 
odróżnieniu od drugiego miasta - Nowa Warszawa) z 1459 r. według rysunku Vossberga. Przedstawia jeden z najstar
szych wizerunków Syreny, bowiem wyobraża ona pół kobiety i pół smoka, a wykształciła się z trochę niesamowitego 
tworu, który miał ludzką głowę, tors i ręce, ptasie skrzydła i tułów, nogi - wołu, a ogon - Iwa: ten symbol Starej War
szawy znany jest z opieczętowanego dokumentu z 1422 r. Obecnie, jak wiadomo, warszawska Syrenka - to pół kobiety i 
pół ryby. Znak ten ulega ostatnio wyraźnej deprecjacji: na tramwajach niknie wśród krzykliwych reklam, nie ma go na 
przystankach ostatnio został wycofany z początku czołówki Telewizy/nego Kuriera Warszawskiego, nawet na okładce 
cennego skądinąd informatora „Cała Warszawa" z 1991 r. figuruje rysunek kolumny Zygmunta a nie Syreny. Władzom 
miasta i warszawiakom przypominamy, ze Warszawa ma swój herb o kilkusetletniej tradycji!

W numerze m.in.:
Co z tą stołecznością?

■ Warszawa
według planu 1

■ Retusz kamienic 5
■ Warszawskie szkoły 6
■ Solec 8
■ Ulica Bednarska 11
■ Pałac Szlenkierów 13
■ Warszawskie firmy 14
■ Konstancin 15

Profesor Drozdowski ma głos
W każdym numerze dyskutujemy o stołeczności Warszawy. Główne pytania to: czy 
możemy w ogóle mówić o stołeczności naszego miasta i co najbardziej tej stołeczności 
przeszkadza. Postaramy się odpowiedzieć na nie za 4 lata - w 400 rocznicę uzyskania 
przez Warszawę stołeczności. Dzisiaj dalszy ciąg dyskusji w formie wywiadu z prof. dr. 
Marianem Markiem Drozdowskim - Prezesem Towarzystwa Miłośników Historii i człon
kiem Obywatelskiego Komitetu Obchodów 400-lecia Stołeczności Warszawy.

W listopadzie 1991 r. prezy
dent m.st.Warszawy, Komi
sja Architektoniczno-Urba
nistyczna Rady Dzielnicy- 
Gminy Śródmieście i Sto
warzyszenie Konserwato
rów Zabytków zaprosili 
przedstawicieli warsza
wskich środowisk zajmują
cych się profesjonalnie lub 
społecznie ochroną zabyt
ków do wzięcia udziału w 
dyskusji nad Planem Ogól
nym Zagospodarowania 
Przestrzennego m.st.War
szawy. „Plan - jak zazna
czono w ilustrowanym pro
spekcie rozesłanym przed 
dyskusją - określa zasady i 
tworzy podstawy do komp
leksowego kształtowania 
zagospodarowania prze
strzennego na obszarze 
m.st.Warszawy".
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1. Dawna Warszawa: ul. Marszałkowska w pobliżu ulic Sienkiewicza i Moniu
szki w 1930 r.

■ Czy o stołeczności 
Warszawy świadczy histo
ryczny fakt przeniesienia 
dworu króla Zygmunta III 
Wazy z Krakowa do War
szawy w latach 1596-1609? 
Krakowianie nie bez racji 
twierdzą, że stale osadze
nie ośrodka władzy monar
szej w Warszawie nie było 
poparte aktem praw
nym. I mają rację! Po raz 
pierwszy Warszawa zosta
ła wymieniona jako stolica 
dopiero w Konstytucji 3 
Maja, w 1791 r.l

- Proces przejmowania 
przez Warszawę funkcji sto
łecznych - to cała epoka 
historyczna. Unia z Litwą i - 
co za tym idzie - żądania 
szlachty litewskiej zadecy
dowały o wyborze Warszawy 
jako stałego miejsca sej
mów, a następnie elekcji 
królewskich. To był istotny 
atrybut stołeczności tego 
miasta, wynikający z aktów 
prawnych Sejmu, co nie o- 
znacza, że Kraków pozosta
wał nadal już coraz bardziej

symboliczną stolicą Rzeczy
pospolitej, miejscem skarb
ca, w którym przechowywa
no insygnia władzy króle
wskiej. Koronacja króla Sta
nisława Leszczyńskiego, a 
następnie Stanisława Augu
sta Poniatowskiego w War
szawie wzbogaciła funkcje 
stołeczne miasta nowymi, is
totnymi elementami. Tutaj 
pragnę podkreślić historycz
ne zasługi króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, z 
inspiracji którego Warszawa 
stała się nie tylko rezydencją 
królewską i rezydencją wielu 
dworów magnackich, konku
rujących z królem, ale jedną 
z najbardziej dynamicznych 
metropolii europejskich o 
wieloetnicznym składzie 
społecznym, w której rozwi
jał się manufakturowy prze
mysł, rzemiosło, garnizon 
wojskowy (ważny fakt kultu
rowy), wszelkiego rodzaju u- 
sługi, nauka, sztuka. Stąd 
wymienienie Warszawy jako 
stolicy w Konstytucji 3 Maja 
1791 r. podsumowywało 
wielki proces historyczny ro-

Na spotkaniu w Ratuszu przedstawiciele 
wtadz stolicy i zespół autorski poinformo 
wah zebranych, że Rada m.st.Warszawy u- 
znała za konieczne dokonanie aktualizacji 
nadal obowiązującego planu z 1982 r. W 
planie tym problematyka ochrony dóbr kul
tury była jedynie zasygnalizowana, toteż 
autorzy jego modyfikacji nawiązali kontakt 
z wojewódzkim konserwatorem zabytków 
w celu uzgodnienia proponowanych zmian 
(tzn. określenia warunków wprowadzania 
nowej zabudowy lub realizowania projekto
wanych rozwiązań komunikacyjnych). 
Jolanta Tomasiewicz, reprezentująca woje
wódzkiego konserwatora zabytków, zwró
ciła uwagę na zależność między faktem no
welizacji Ustawy o ochronie dóbr kultury i o 
muzeach z 15 II 1962 r. i zmianą zadań i 
obowiązków konserwatora w odniesieniu 
do problematyki merytorycznej, podkreśla
jąc, że konserwator nie występuje w roli 
współautora, lecz uzgadniającego założe
nia planu. Zaznaczyła, że w planie brak 
punktu dotyczącego ochrony i kształtowa
nia środowiska kulturowego. Po zapozna
niu zebranych z przygotowanymi wytyczny

mi i wnioskami konserwatorskimi postulo
wała także połączenie zagadnień ochrony 
dóbr kultury i środowiska naturalnego. 
Zainteresowanie wzbudziły wystąpienia 
burmistrzów: Mokotowa - Lecha Króliko
wskiego i Śródmieścia-Jana Rutkiewicza. 
L.Królikowski wspominał o błędach w pla
nowaniu przynoszących do dziś bolesne 
konsekwencje. Planując, trzeba brać pod 
uwagę rosnące znaczenie prywatnej włas
ności. Ekonomiczny aspekt całego zagad
nienia jest bardzo istotny, gdyż idea ochro
ny zabytków nie może być sprzeczna np. z 
finansowymi interesami gmin. Burmistrz 
Mokotowa apelował o zachowanie najstar
szej sieci dróg miejskich oraz fortecznych, 
które nie powinny być gubione w procesie 
planowania. Na podkreślenie zasługuje po
stulat, by zachowywać obiekty charaktery
styczne dla krajobrazu z uwagi na materiał 
budowlany, użyty przy ich wznoszeniu (np. 
dom Granzowa w Kawęczynie). Burmistrz 
Śródmieścia Jan Rutkiewicz zaznaczył, że 
omawiany projekt powinien być ostatnim 
planem ogólnym m.st.Warszawy, opraco
wanym przez wytypowany zespół autorski; 

raz przyjętą wersję należy stale aktualizo
wać. J.Rutkiewicz skoncentrował się po
nadto na braku funduszy dla ratowania 
bezcennej zabudowy Śródmieścia. Czyn
sze w obiektach zabytkowych powinny być 
bardzo wysokie, co umożliwi właściwe ut
rzymanie takich budowli.
Wojciech Fijałkowski (Komisja Ochrony 
Zabytków Zarządu Głównego Towarzystwa 
Przyjaciół Warszawy) stwierdził, że pojęcie 
,,ochrona dóbr kultury" powinno być rozu
miane szeroko i uwzględniać także opiekę 
nad krajobrazem i przyrodą. wZyraził niepo
kój o los wiślanej skarpy i postulował opra
cowanie studium oraz założeń konserwa
torskich w stosunku do obszarów wyma
gających szczególnej ochrony (np. Nato
lin). Strefy chronione należy wytypować i 
precyzyjnie określić ich zasięg.
Dyskutanci byli na ogół zgodni, że ochronę 
zabytków łączyć trzeba z problematyką e- 
kologiczną. Andrzej Gruszecki (Wydział Ar
chitektury Politechniki Warszawskiej) pytał 
autorów planu, dlaczego obszar Stacji Fil-

c.d. na str 4
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zwoju funkcji naszego mia
sta.
■ Czy stołeczność War
szawy określało i określa 
tylko zlokalizowanie w niej 
ośrodka władzy politycznej 
Polski w XVII-XVIII w. i w 
okresach 1918-1939 oraz 
od 1945 do dziś?

- Jest rzeczą jasną, że nie 
tylko rezydencje królewskie 
w Warszawie, ale nowe funk
cje polityczne i kulturowe 
spełniane przez nasze mia
sto decydowały o jego sto
łeczności.
■ Czy Warszawa zasługu
je na miano stolicy ze 
względu na swój charakter 
miasta-symbolu?

- Warszawa od końca XVIII 
w. była stolicą niepokornego 
narodu, walczącego o nie
podległość i system republi- 
kańsko-demokratyczny.
Stąd obchody Insurekcji 
Kościuszkowskiej 1794 r. 

należy traktować jako część 
integralną obchodów sto
łeczności naszego miasta. 
Wzywam wszystkich war
szawiaków, a przede wszyst
kim intelektualistów i moją 
konfraternię historyków do 
starannego przygotowania 
obchodów 200-lecia Insu
rekcji, a przede wszystkim 
do wystawienia pomnika Ta
deusza Kościuszki w mieś
cie zwycięskiej Insurekcji. 
Warszawa ma wielki, nies
płacony dług wobec Naczel
nika.

Nie możemy także zapom
nieć, że Warszawa była stoli
cą zmagań powstańczych 
1830-1831 oraz 1863-1864, 
że Warszawa, obok Lodzi, 
była polskim centrum rewo
lucji, którą w naszym mieś
cie rozpoczęła pamiętna de
monstracja na pl. Grzybo
wskim 13 listopada 1904 r. 
W latach pierwszej wojny

stołeczność Warszawy była 
nie tylko formalnie przypom
niana przez uchwałę Zarzą
du Miejskiego, a następnie 
Rady Miejskiej w 1915 r., ale 
i przez fakt przebywania w 
naszym mieście elit kierow
niczych wszystkich politycz
nych nurtów walczących od 
1916 r. o niepodległość.

Czasy II RP, a w szczegól
ności okres prezydentury 
Piotra Drzewieckiego, czasy 
działań Rady Obrony Stolicy 
w 1920 r„ a następnie przys
pieszonej europeizacji mia
sta pod kierownictwem pre
zydenta Stefana Starzyń
skiego (1934-1939) przygo
towywały grunt dla trzech

2. Dawna Warszawa: pl. Trzech Krzyży między ul. Wiejską i al. Ujazdowskimi w 
1928 r.
3. Dawna Warszawa: pl. Napoleona, obecnie pl. Powstańców Warszawy, w 
1934 r.
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nych, które byty symbolami 
stołeczności Warszawy: ob
rony wrześniowej miasta w 
1939 r., powstania w getcie 
warszawskim w kwietniu 
1943 r. i powstania sierpnio
wego w 1944 r. Ten wielki 
kapitał warszawski wyeks
ploatowali komuniści i ich 
partnerzy w postaci wielkiej, 
autentycznie spontanicznej i 
społecznej akcji odbudowy 
stolicy i powołania Społecz
nego Funduszu Odbudowy 
Stolicy (SFOS).

■ Jaki model stołecznoś
ci Warszawy uważa Pan za 
najwłaściwszy?

- Centralizacja władzy mo
nopartii w Warszawie, etaty- 
zacja wszystkich przejawów 
życia społecznego zniszczy
ły w świadomości Polski 
prowincjonalnej prestiż na
szego miasta. Jest sprawą 
zrozumiałą, że w demokra
tycznym społeczeństwie, w 
stosunkach między dużymi 
polskimi metropoliami i re
gionami muszą istnieć więzi

partnerskie, a nie więzi do
minacji. Stąd model stołecz
ności Warszawy z czasów 
PRL należy do przeszłości. 
Wiadomo, że w dziedzinie 
handlu zagranicznego wiele 
funkcji stołecznych spełnia 
już 'dziś Poznań. Główne 
centra polskiej polityki mor
skiej powinny znajdować się 
w Gdańsku i Szczecinie. 
Kraków, Wrocław, a w nie
których dziedzinach Łódź 
pełnią przewodnie funkcje w 
skali krajowej. Jest to sytua
cja normalna. Sygnalizuję 
jednak drugą niebezpieczną 
skrajność. Alternatywą War
szawy - stolicy, molocha 
biurokratycznego, nie może 
być sytuacja braku stolicy, 
totalnego podziału regional
nego kraju bez wspólnych 
założeń gospodarczych, po
litycznych i ośrodka promie
niowania kulturowego. Aby 
zachować należne miejsce 
Warszawy jako stolicy i me
tropolii w policentrycznym 
modelu III RP, niezbędna 
jest specjalna ustawa sej
mowa o samorządzie m.st.

Warszawy, która by podnio
sła prestiż i kompetencje 
prezydenta miasta i Rady 
Miejskiej, pochodzących z 
bezpośrednich wyborów de
mokratycznych. Dzisiejszy 
ustrój Warszawy jest tym
czasowy i praktyka funkcjo
nowania miasta podpowiada 
jego szybką zmianę.

■ Jakie działania powinny
- Pana zdaniem - towarzy
szyć przygotowaniom do 
obchodów 400-lecia sto
łeczności Warszawy?

- Myślę, że obchody 400-le-

cia stołeczności naszego 
miasta powinny być uświet
nione następującymi inwe
stycjami: oddaniem pier
wszej nitki metra, odbudową 
ściany północnej pi. Teatral
nego z Ratuszem na czele, 
przystąpieniem do odbudo
wy Pałacu Saskiego, u- 
sprawnieniem komunikacyj
nym i zakończeniem prac 
nad nowymi symbolami sto
łeczności: mauzoleum w 
podziemiach Bazyliki Archi- 
katedralnej Św. Jana i pom
nikiem Marszałka Józefa Pił
sudskiego.

21 KWIETNIA - DZIEŃ WARSZAWY

W 1991 r. Rada Warszawy uchwaliła, że dzień 21 kwietnia 
jest świętem naszego miasta. Pod koniec XVIII w. to właśnie 
Warszawa inicjowała reformy dla miast Rzeczypospolitej, pod 
przywództwem Hugo Kołłątaja i Jana Dekerta. 21 kwietnia 
1791 r. Sejm uchwalił ustawę, która przyznała mieszczanom 
nietykalność osobistą, wolność w nabywaniu dóbr ziemskich, 
dostęp do urzędów oraz zniosła jurydykl, co scaliło miasto 
administracyjnie. Magistraty zostały podporządkowane cen
tralnemu organowi administracyjnemu - Komisji Policji, zaś 
plenipotenci poszczególnych miast mogli brać udział w po
siedzeniach Sejmu z głosami doradczymi. W ten sposób War
szawa uzyskała jednolite, nowoczesne władze samorządowe, 
a działo się to ponad 200 lat temu!

trów wyłączony został z klinu napowietrza
jącego i nie jest przedstawiony w planie 
jako teren biologicznie czynnej zieleni. Od
powiedzi udzielił zespół autorski: obszaru 
Filtrów nie objęto systemem regeneracji 
powietrza, co nie oznacza jednak, że ma 
zostać zabudowany, stanowi on kulturową 
wartość i jest chroniony jako całość. Nie
pokój A. Gruszeckiego i pozostałych dys
kutantów byt w pełni uzasadniony, gdyż w 
ostatnim okresie Urząd m.st.Warszawy lan
sował projekt zabudowania części terenu 
zajmowanego przez Stację Filtrów.
Z propozycją wniesienia do planu dwóch 
dodatkowych zapisów wystąpiła Bożena 
Chmiel (Miejskie Biuro Projektów WAR- 
CENT). Jej zdaniem wprowadzić należy 
punkt dotyczący ochrony środowiska kul
turowego, co zagwarantuje ochronę zespo
łów wartościowych kulturowo: także tych, 
które nie znalazły się jeszcze w rejestrze 
zabytków. Warto ponadto wyraźnie zazna
czyć, że na obszarach o wartości historycz
nej działalność inwestycyjna powinna być 
podporządkowana zastanym rozwiązaniom 
przestrzennym.

Teresa Zarębska (Wydział Architektury Po
litechniki Warszawskiej), poinformowała 
zebranych o projekcie opublikowania Atla
su Miast Europejskich - przedsięwzięciu 
Instytutu Współczesnej Kultury Europej
skiej w Barcelonie. Wśród wytypowanych 
miast znalazła się także Warszawa. Atlas 
prezentować będzie rozwój przestrzenny 
miast w ciągu wieków, ukazany przez uję
cia kartograficzne. Wydział Architektury PW 
prowadzi obecnie badania mające stać się 
podstawą przyszłej publikacji. Przewiduje 
się również zaznajomienie czytelników At
lasu z przekształconym planem ogólnym 
Warszawy.
Listopadowa dyskusja w Ratuszu zapo
czątkowała fazę opiniowania zmodyfikowa
nego planu, który będzie uchwalony przez 
Radę m.st.Warszawy. Uwagi i wnioski zain
teresowanych, przesyłane Wydziałowi 
Gospodarki Przestrzennej Urzędu 
m.st.Warszawy, mają pomóc przy sformu
łowaniu ostatecznej wersji dokumentu. Nie 
będzie to zadanie łatwe, jeżeli weźmiemy 
pod uwagę kilka szczególnie kontrowersyj
nych problemów, np. powracającą propo

zycję zabudowania części Stacji Filtrów, 
przeprowadzenie tras: Nowojagiellońskiej i 
N-S (tzw. „Tysiąclecia"), niszczących zabyt
kowy układ urbanistyczny Pragi i jej środo
wisko naturalne. Projekty te spotkały się ze 
stanowczym sprzeciwem wojewódzkiego 
konserwatora zabytków i organizacji spo
łecznych, podobnie zresztą jak niepokoją
ce plany przebicia Trasy Świętokrzyskiej 
(kosztem wyburzenia zabytkowych kamie
nic) lub przeprowadzenia trasy komunika
cyjnej na Woli, zagrażającej bezpośrednio 
otoczeniu wolskich cmentarzy i lokalnemu 
układowi urbanistycznemu.
Plan ukazuje rozmieszczenie obiektów za
bytkowych, dając zarazem niewielkie poję
cie o zagrożeniach dla dóbr kultury, jakie 
spowodowałaby jego ewentualna realiza
cja. Jeżeli wspomniane wyżej koncepcje 
nie zostaną w najbliższym czasie odrzuco
ne, wówczas trudno będzie łączyć się z 
sugestią zespołu autorskiego, że plan go
dzić ma przyspieszenie procesów inwesto
wania w Warszawie z .jednoczesnym za
chowaniem walorów przyrodniczo-kulturo- 
wych" miasta. Janusz Sujecki



Kamienice 
do retuszu
Wiele starych kamienic czynszowych w 
Śródmieściu nosi ślady zniszczeń wojen
nych. Często zdarza się, że kamienicy bra
kuje nawet kilku pięter. Ślady te, zatarte 
częściowo przez prowizoryczne powojen
ne odbudowy, dostrzega się rzadko. Ostat
nio w Warszawie w modzie są nadbudowy 
strychów. Tego rodzaju inwestycje wywołu
ją wiele sporów i protestów. Na ogół prote
sty te są słuszne, bo niestety, zdarza się, że 
dom zostaje oszpecony nadbudówkami 
przypominającymi psie budy albo gołębni
ki. Inwestorzy szukając lokalizacji najczęś
ciej upierają się przy nadbudowie domów, 
które nigdy nie były wyższe. Tymczasem 
częściowo zniszczone, „ścięte” od góry 
śródmiejskie kamienice proszą się o nad
budowę, odtworzenie tego, czego braku
je.
Jeśli chodzi o tego typu inwestycje, na 
szczególną uwagę zasługuje kilka kamie
nic w Śródmieściu. Przy pl. Zbawiciela u

narożniku z ul. Hożą, stoi kamienica, z któ
rej czterech pięter ocalały tylko parter i 
pierwsze piętro. Obiekt jest pod ochroną 
konserwatorską i służba konserwatorska z 
radością powita kogoś, kto mógłby poważ
nie zająć się jego odbudową.
W al. Ujazdowskich 16 i 18 kamienicom też 
brakuje pięter. To samo widać przy ul. Bra
ckiej 18, Noakowskiego, w al. Jerozolim
skich, przy ul. Próżnej 12, Smolnej 36, przy 
ul. Zielnej obok gmachu PAST-y, przy ul. 
Chmielnej 26, Emilii Plater róg Wspólnej, 
Hożej 3, Żelaznej przy Pańskiej, Sienkiewi
cza, Boduena przy Jasnej, Chłodnej itd., 
itd. W porozumieniu z Urzędem Konserwa
torskim (wymienione obiekty to przeważnie 
bardzo wartościowe zabytki) z pożytkiem 
dla wszystkich stron można te braki uzu
pełnić. Działalność inwestorów przyniosła
by pożytek nie tylko im, ale również miastu 
i jego zabytkom.

Tomasz Lerski
zbiegu z Mokotowską stoi dwupiętrowa ka
mienica, wystawiona na początku naszego 
stulecia przez podstarszego cechu mura
rzy - Bronisława Pawłowicza. Licowana 
białą cegłą ma secesyjny wystrój, ale co 
najważniejsze - lecz kto o tym wie! - bra
kuje jej ostatniego piętra, które zostało ro
zebrane po wojnie. Kamienica ma trzy ścia
ny frontowe i gdyby odbudować brakującą 
kondygnację, uzyskałoby się wiele znako
mitych, efektownie położonych lokali. Dob
rym przykładem może być również kamie
nica Goldstanda przy pl. Dąbrowskiego 
(zob. nr 1, 1991). Gdyby znalazł się zamoż
ny inwestor, który by odbudował brakujące 
aż cztery piętra, a przy okazji odtworzył 
dawny wygląd elewacji!?
Pozyskiwanie lokali w coraz bardziej doce
nianych starych, solidnych budynkach, 
przeważnie w reprezentacyjnych miejscach 
miasta powinno być wystarczającą zachętą 
do inwestowania dla firm, przedsiębiorstw 
czy spółek. Wali się fantastyczna kamieni
ca przy ul. Marszałkowskiej 72, neogotyc
ka, projektowana przez Józefa Piusa Dzie- 
końskiego, mimo zdewastowania - wciąż 
przepiękna. Nie został w niej odbudowany 
fragment od strony ul. Skorupki, zniszczo
ny przez bomby. Podobnie wygląda kamie
nica przy ul. Poznańskiej róg Nowogrodz
kiej. której brakuje ostatniego piętra. Przy 
tej samej ul. Poznańskiej, tym razem przy

1. Narożnik ulic Hożej i Poznańskiej - kamienice 
niegdyś czteropiętrowe (z tyłu widoczne ocalałe 
oficyny w pierwotnej wysokości)
2. Ulica Smolna 36 - kamienica z wyraźnym bra
kiem jednego piętra
3. Narożnik ulic Nowogrodzkiej i Poznańskiej - z 
ostatniego piętra kamienicy ocalał tylko jeden lo
kal (widoczny w prawym rogu zdjęcia); przy okazji 
odbudowy można odtworzyć wystrój elewacji

(zdjęcia: Magda Zórawska) 
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Warszawskie szkoły

Zamoyski
„Aby piękną zasadę święcenia półwiecza od dnia matury utrzymać, rozwinąć i 
umocnić, ku uciesze serc tych, którzy ów wiosenny dzień swego życia rozpa
miętywać będą, Szkole czcigodne/ na chwalę, młodzi obecnej dla przykładu i 
zbudowania, Tobie Seniorze obecnego rocznika, laskę tę oddawam, napomi
nając Cię, abyś w roku przyszłym wici na cztery świata strony rozesłał, rozpro
szonych Kolegów następnego rocznika zgromadził, abyście tu, w tych murach, 
jako my dziś w przyjacielskim gronie się zebrali"- ta piękna, tradycyjna for
muła pióra Tadeusza Kwieka - to Apel Pięćdziesięciolecia Chrzanowiaków i 
Zamoyszczaków, wygłaszany co roku w dniu rozdania matur. Rozdanie matur 
w Liceum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie - to niezwyczajna, pielęgnowa
na przez lata uroczystość ze specjalną scenerią i ceremoniałem, charaktery
styczna tylko dla tej właśnie szkoły. Na honorowym miejscu koło szkolnego 

organizuje zjazdy chrzanowiaków i zamoyszczaków i redaguje piękną kronikę 
szkoły, która przepisywana ręcznie przez artystę plastyka jest niepowtarzalną 
pamiątką. Zawiera unikatowe już w tej chwili podpisy najstarszych wychowan
ków, wielu bardzo wybitnych. „Nie ma drugiej szkoły w Polsce, mówię to z 
pełną odpowiedzialnością, która by miała tylu wybitnych wychowanków ze 
wszystkich dziedzin" - mówi mój starszy kolega. Bo szkołę naszą kończyli 
Stefan Kieniewicz, Tadeusz Kotarbiński, Kazimierz Kuratowski, Jerzy Andrze
jewski, Melchior Wańkowicz, Witold Matcużyński, Wacław Jędrzejewicz, Kon
stanty Regamey i inni. W bibliotece Zygmunta Smorawińskiego znajduje się 
przeszło 20 książek z pięknymi dedykacjami sławnych absolwentów.

Szkołę założył w 1903 r. przy ul. Wielkiej (obecnie Poznańska) generał Paweł 
Chrzanowski. Obowiązywały tu wtedy rygory (zabór rosyjski), ale było w gim
nazjum „jedno jedyne miejsce, w którym zawsze można było mówić po pol
sku, to jest gabinet generała" - podkreśla w swych wspomnieniach jeden z 
najstarszych wychowanków Aleksander Śledziński. Generał zapewnił także 
szkole własną siedzibę, kupując dom przy ul. Smolnej. Uczniowie gimnazjum 
jako pierwsi po wybuchu strajku szkolnego wystąpili do władz z petycją doma
gającą się natychmiastowego wprowadzenia języka polskiego. Depesza z

sztandaru zasiadają w tym dniu szacowni panowie, często wielce utytutowan 
którzy ukończyli szkołę przed pięćdziesięciu laty. Przyglądają się ze wzrusze
niem młodym absolwentom odbierającym świadectwo dojrzałości, aby potem 
wziąć udział w misterium „matury pięćdziesięciolatków”. Najpierw jeden z naj
starszych wychowanków szkoły wygłasza odpowiednią mowę, po czym nastę
puje uroczysta chwila wbicia przez dostojnego maturzystę sprzed pół wieku 
pamiątkowego srebrnego gwoździa z wygrawerowanym rokiem matury do 
tzw. Buławy Pięćdziesięciolecia. Ze słowami zacytowanego wyżej pięknego 
Apelu buława zostaje przekazana następnemu rocznikowi pięćdziesięciolat
ków. Potem są już przemówienia i... wspomnienia. Niejednemu wychowanko
wi łza się w oku zakręci podczas tych uroczystości. Wychowankowie naszej 
szkoły to już przecież cztery pokolenia koleżanek i kolegów!

Historia i tradycje szkoły są kultywowane i pielęgnowane od bardzo wielu lat. 
To zasługa Stowarzyszenia Wychowanków, a przede wszystkim jego prezesa 
Zygmunta Smorawińskiego. Dzięki niemu istnieje małe muzeum szkolne, spod 
jego pióra pięć - sześć razy w roku wychodzi Komunikat Stowarzyszenia, 
spełniający funkcję informatora, a jednocześnie przyjacielskiego i towarzy
skiego łącznika między koleżankami i kolegami wszystkich roczników. Prezes 

wiadomością, że 2 września 1905 r. car podpisał reskrypt zezwalający, dotarła 
do szkoły 4 września, a już następnego dnia rozpoczęły się egzaminy. I tak po 
pokonaniu wielu biurokratycznych trudności 23 października odbyty się pier
wsze lekcje w pierwszej szkole z językiem wykładowym polskim. W 1906 r. 
świadectwa dojrzałości odebrali pierwsi maturzyści, a od 1908 r. matury uzy
skane w Gimnazjum Chrzanowskiego uznawały już wszystkie uczelnie świata, 
z wyjątkiem rosyjskich i pruskich. W 1914 r. szkoła straciła swojego wspania
łego opiekuna, a gazety pisałyzmarł w Warszawie wzorowy obywatel kra
ju, człowiek wysokiej kultury i gorącego serca, założyciel gimnazjum polskie
go, cieszącego się zasłużonym uznaniem - Generał Paweł Suche Komnaty 
Chrzanowski."

W czerwcu 1915 r. ordynat Maurycy hrabia Zamoyski otrzymał pozwolenie na 
otwarcie gminazjum i za zgodą rodziców przejął wszystkich uczniów szkoły 
gen. Chrzanowskiego. Tak powstało Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maury
cego Zamoyskiego. 10 listopada 1918 r., a więc w wigilię dnia czczonego 
potem jako Święto Niepodległości, ogólne zebranie Towarzystwa uchwaliło 
zmianę nazwy instytucji na Towarzystwo im. Jana Zamoyskiego. Odtąd patro
nem szkoły został wielki hetman i kanclerz - Jan Zamoyski.
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1.2. Założyciel szkoły gen. Paweł 
Chrzanowski (1) i jej patron Jan Za
moyski (2)
3. Orkiestra szkolna w 1907 r.
4. Ogłoszenie o tzw. bazarze zorga
nizowanym w 1907 r. na rzecz ubo
gich uczniów
5. Gmach gimnazjum w. 1945 r.
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Do miłych okresów w dziejach szkoły należy na pewno zaliczyć lata 1928— 
1937, kiedy szkoła posiadała swoje osiedle. Była to 34-morgowa kolonia wiej
ska niedaleko stacji Dębe Wielkie. Niestety, trudności finansowe zmusiły 
szkołę do sprzedaży osiedla; pozostały po nim tylko piękne wspomnienia i 
fragmenty dwutomowej kroniki. „IV tej chwili znajdują się jeszcze zabytkowe 
dworki w całym kraju, które mogłyby być przydzielone szkołom i uczelniom. 
Rodzice na pewno pomogliby w renowacji, a korzyści byłyby przecież ogrom
ne. Jestem orędownikiem tej idei, którą kiedyś przekażę odpowiednim wła
dzom"- mówi Zygmunt Smorawiński.

W 1933 r. w związku z nową strukturą szkolnictwa w gmachu przy ul. Smolnej 
powstała szkoła powszechna i gimnazjum, a w 1937 r. liceum humanistyczne i 
matematyczno-fizyczne. Z tego okresu na uwagę zasługuje opiekuńcza dzia
łalność Rodzicielskiego Koła Szkolnego i Samopomocy Koleżeńskiej, w 1933 
r. przemianowanej na Samorząd Szkolny. Zygmunt Smorawiński (matura 1935) * 
sięga pamięcią do tego okresu. „Szkoda, że teraz duży postęp techniczny 
odbywa się kosztem kultury. Osiem' lat bytem w tej szkole i to co sobą repre
zentuję zawdzięczam jej i domowi rodzinnemu". Wspomina też wspaniałe 
bale. „Nie jestem zwolennikiem szkół koedukacyjnych, choć oczywiście nie 
jestem wrogiem kobiet: takie szkoły odbierają tajemniczość, którą dawały 
oddzielne szkoły żeńskie, wspólne bale, a potem spotkania ..."

Godna podziwu jest działalność szkoły podczas wojny. Nauczyciele liceum 
mieli nie tylko kwalifikacje fachowe i zdolności pedagogiczne, ale okazali się 
ludźmi bardzo odważnymi. Całą okupację hitlerowską prowadzili tajne komp
lety, w latach 1940-1944 odbyły się matury konspiracyjne. Budynek szkolny 
podczas wojny zpstat doszczętnie wypalony od ul. Smolnej, natomiast zacho
wał się od ul. Foksal. Po wojnie krótko istniała tu prywatna szkoła Wojciecha 
Górskiego. Na skutek reform oświatowych od 1950 r. przemianowano ją na 
Państwową Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego. W 
1958 r., po usilnych staraniach dyrektora dr. Jana Gada i grona pedagogicz
nego na mocy decyzji Ministerstwa Oświaty z 12 marca szkole na Smolnej 
przywrócona została nazwa im. Jana Zamoyskiego i w Warszawie znów poja
wili się uczniowie w „niebieskich maciejówkach”, które nosiły całe pokolenia 
zamoyszczaków.

W 1960 r. na wniosek Dyrekcji i Rady Pedagogicznej władze oświatowe wyra
ziły zgodę, aby z jednej szkoły uczynić dwie: Szkołę Podstawową nr 219 i XVIII 
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego.

„Przed wojną secesyjny fronton szkolnego budynku zdobiło pięć medalionów: 
Homera, Wergiliusza, Dantego, Puszkina i Mickiewicza"- opowiada Z. Smo
rawiński. „Umieszczone na wysokości drugiego piętra miały świadczyć o 
humanistycznym charakterze szkoły i jej przynależności do kręgu kultury świa
towej. Z okazji 80-lecia szkoły medaliony takie wykonane z utwardzonego 
gipsu przez twórców z Pracowni Sztuk Plastycznych zostały powieszone w auli 
szkoły. Te medaliony znalazły się w naszej Szkole nie przypadkiem. Przecież 
patronem jest kanclerz Zamoyski - wielki mecenas, opiekun nauki i sztuki ". Na 
starym sztandarze szkoły znajdują się piękne słowa kanclerza: ZAWSZE TA
KIE RZECZYPOSPOLITE SĄ, JAKIE ICH MŁODZIEŻY CHOWANIE.

Ewa Kamińska-Kotus
(absolwentka szkoty)
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Jest dzielnica:

Solec
W maju br. mija 610 lat od wyda
nia przez księcia mazowieckie
go Janusza I Starszego przywi
leju, mocą którego wieś Solec 
została podporządkowana ju
rysdykcji miejskiej Warszawy. 
Książęcy przywilej z 1382 r. za
twierdził darowiznę Solca dla 
miasta Starej Warszawy uczy
nioną przez warszawskich oby
wateli Piotra Bruna i Mikołaja 
Panczatkę. Położony nad Wisłą 
Solec łączył się ze Starą War
szawą drogą (obecna ul. Solec) i 
traktem w wąwozie obecnej ul. 
Tamka. Już w XII w. był miejs
cem najstarszej przeprawy 
przez Wisłę powiązanym z pra
wobrzeżnym Kamionem (Kamie
niem) i do pierwszej połowy XIII 
w. stanowił centrum osadnicze. 
Solec byt terenem handlu solą 
pomorską (stąd nazwa) i jako o- 
sada targowa tworzył zaplecze 
handlowe grodu książęcego w 
Jazdowie. W 1262 r. gród został 
spalony przez Jaćwingów, po 
odbudowie nadal spełniał funk
cję miejsca sądów i narad ksią
żąt, chociaż około 1300 r. na te
renie późniejszego Zamku Kró
lewskiego istniał już gród wznie
siony przez księcia Bolesława 
II.
Nadwiślański Solec ulegał czę

stym powodziom, gdyż Wisła 
płynęła tędy inaczej niż dziś - jej 
szerokim łożyskiem był obecny 
teren Stadionu X-lecia i część 
Parku Skaryszewskiego. Na le
wym brzegu leżała związana z 
Solcem Saska Kępa, stąd nazy
wano ją Kępą Solecką. W XVII w. 
Solec istniał jako rozległa jury- 
dyka (prywatne miasteczko), 
sięgając swym obszarem pod
nóża skarpy od zachodu, linii 
brzegowej Wisły od wschodu, 
obecnej Trasy Łazienkowskiej 
od południa i linii ul. Foksal od 
północy. Za czasów króla Sta
nisława Augusta Poniatowskie
go Solec został zabudowany 
głównie przez obiekty przemy
słowo-handlowe. Korzystne u- 
sytuowanie nadrzeczne sprzyja
ło budowie przystani obsługują
cych m.in. 33 magazyny i składy, 
browary, młyny i cegielnie. W 
okresie Królestwa Kongresowe
go Solec stał się wielką dzielni
cą przemysłową. W 1826 r. po
wstała tu rządowa fabryka ma
chin żelaznych (późniejsza fa
bryka Lilpopa, Raua i Loewen- 
steina Sp. Akc. przeniesiona na 
Wolę), w 1829 r. wielki młyn pa
rowy Lubieńskich, w 1848 r. - 
Warsztaty Żeglugi Parowej, w 
1856 r. rzeźnia oraz gazownia,

1. Nadwiślańscy przewoźnicy - rysunek Franciszka Kostrzewskiego

którą w 1888 r. przeniesiono na 
Czyste. Rozwój przemysłu w XIX 
w. wiązał się ze wzrostem liczby 
ludności robotniczej, zamiesz
kującej lokale bez gazu, wodo
ciągów i kanalizacji. Do legendy 
przeszedł zawód piaskarzy, pra
cujących na łodziach ręcznymi 
czerpakami. Uwiecznił ich Alek
sander Gierymski na słynnym 
obrazie P/as/rarze (1887 r.). Dzie
łem malarza jest też Przystań na 
So/cu(1883 r.). Światek tutejsze

go lumpenproletariatu utrwalo
no w znanej piosence Czarna 
Mańka, którą w 1908 r. śpiewał 
Karol Hanusz w pierwszym war
szawskim kabarecie „Momus”: 
„Na Czerniakowskiej, Górne/, na 
Woli,/ W ciemnych spelunkach, 
gdzie życie wre... "(autorem tek
stu był Czesław Gumkowski). 
W latach 1904-1912 zbudowano 
na Solcu most i wiadukt im. ks. 
Józefa Poniatowskiego, który w 
1915 r. został częściowo wysa-

Figury na Solcu
Dzieje figury św. Barbary usytuowanej 
obecnie u zbiegu Solca i Ludnej są 
trudne do odtworzenia. Na podstawie 
zebranych fragmentarycznych mate
riałów nie można nawet stwierdzić, 
kiedy figura świętej znalazła się po raz 
pierwszy na Powiślu. W każdym razie 
pojawienie się tu patronki cieśli i mu
rarzy oraz chorych na dżumę, będącej 
orędowniczką wiernych w czasie bu
rzy i pożarów, wiąże się z istnieniem 
od XIV w. kościoła parafialnego Św. 
Barbary, na miejscu którego stanęła 
figura. Niszczony kilkakrotnie przez 
powódź kościół przeniesiony został w 
1594 r. przez Annę Jagiellonkę do U- 
jazdowa. Można więc zaryzykować 
przypuszczenie, że figura świętej poja
wiła się na Solcu w XVII lub XVIII w. 
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według legendarnych przekazów 
święta Barbara była córką bogatego 
poganina Dioskora, żyjącego w Niko- 
demii za czasów Maksymiliana. Uwię
ziona przez ojca w wieży za sprzyjanie 
chrześcijanom, przyjęła w więzieniu 
ich wiarę i chrzest, za co została ścię
ta.
Najstarszy opis figury św. Barbary z 
Solca zawdzięczamy ks. Franciszkowi 
Kurowskiemu, cenionemu badaczowi 
dziejów Warszawy, zmarłemu w 1857 
r. Od 1833 r. poświęcił się on całkowi
cie badaniom historii miasta, penetru
jąc zarówno archiwa, jak i każdy zaką
tek Warszawy. Ukoronowaniem jego 
wieloletniej pasji była pozostawiona w 
rękopisie praca pt. Pamiątki miasta 
Warszawy. Dowiadujemy się z niej, że



dzony w powietrze przez cofają
cych się z Warszawy Rosjan. W 
dwudziestoleciu niepodległości 
Solec stanowił miejsce inwesty
cji budowlanych, niestety tylko 
fragmentarycznie ożywiających 
dzielnicę. Zrealizowano tu rów
nież wiadukt linii średnicowej 
(1929), gmach Związku Zawodo
wego Pracowników Kolei (1924— 
1928) mieszczący m.in. Teatr „A- 
teneum" założony przez S. Jara
cza, gmach ZUS-u przy ul. Czer
niakowskiej (obecnie Szpital im. 
prof. W.Orłowskiego), gmach 
ZNP (1930-1932) i szpital przy 
ul. Solec (1937). Podczas Po
wstania Warszawskiego ciężkie 
walki toczyły tu m.in. zgrupowa
nia AK („Kryski", „Radosława”) i 
AL („Czwartaków”). W dniach 
16-21 września 1944 r. o Przy
czółek Czerniakowski walczyli 
powstańcy i żołnierze 3.DP I Ar
mii Wojska Polskiego. W wyniku 
tych walk Solec został znacznie 
zniszczony.
Po wojnie odbudowano go w 
nowej szacie; na miejscu daw
nych fabryk i kamienic robotni
czych w latach 1952-1964 zało
żono Centralny Park Kultury, 
wzniesiono osiedla mieszkanio
we: Ludna (1963-1966), Torwar 
(1965-1973) i 3 Maja (1972- 
1973). Przez tereny dawnego 
Solca w 1974 r. przeprowadzo
no Wisłostradę, a na południo
wym skraju Trasę Łazienko
wską. Do najnowszych budowli 
należą ciekawe architektonicz
nie hotele Orbis-Solec i kościół 

(proj. S.Marzyński) - oba przy ul. 
Zagórnej.
Najstarsze soleckie zabytki 
znajdują się przy ul. Solec. Pier
wszy z nich - to barokowy koś
ciół i klasztor trynitarzy, obecnie 
kościół parafialny Św. Trójcy (ul. 
Solec 61). Świątynię fundacji 
królowej Marii Kazimiery Sobie- 
skiej, która w 1693 r. sprowadzi
ła trynitarzy zajmujących się wy
kupem jeńców z niewoli ture
ckiej i tatarskiej, wzniesiono w 
latach 1699-1726. Kościół był 
kolejno rozbudowywany (1880- 
1882, nawa i chór według pro
jektu B. Muklanowicza), znisz
czony w 1939 i 1944 r„ i odbudo
wany w latach 1946-1955 wraz z 
fasadą zrekonstruowaną w 1961 
r. W budynku sąsiedniego kla
sztoru mieści się Muzeum Ar
chidiecezji Warszawskiej.
Położony przy Wisłostradzie (ul. 
Solec 37) późnobarokowy pała
cyk Szymonowicza powstał o- 
koło 1770 r. dla barona Simona 
de Symonowicza, Ormianina 
wzbogaconego na handlu wi
nem. Odbudowany w latach 
1951-1953 po zniszczeniach 
wojennych z 1944 r. mieści o- 
becnie przedszkole; świeżo po 
remoncie, utrzymywany jest w 
dobrym stanie. Z XIX w. pocho
dzą klasycystyczne budyńki: 
magazyn solny przy ul. Solec 63 
z około 1850 r„ obecnie zajmo
wany przez redakcję fotografii 
Krajowej Agencji Wydawniczej 
oraz dwa pawilony rzeźni przy 
ul. Solec 24 wzniesione w latach

2. Kościół i klasztor trynitarzy przy ul. Solec 61 (kościót 1699-1726. klasztor 
po 1773 r.); obecnie kościół parafialny Św. Trójcy i Muzeum Archidiecezji War
szawskiej

2 1 Figura św. Barbary u zbiegu ulic Solec i Lud
nej
2. Figura Chrystusa z krzyżem przy kościele 
Przenajświętszej Trójcy

(zdjęcia: Ewa Wartalska)

figura św. Barbary stała na murowa
nym graniastostupie. Pełniejszy opis 
obiektu daje Ilustrowany Przewodnik 
po Warszawie z 1893 r., w którym czy
tamy „... sama figura pod względem 
artystycznym nic ciekawego nie 
przedstawia. Jest to graniastostup 
murowany, u góry którego mieści się 
za szkłem wyobrażenie Pana Jezusa 
niżej zaś św. Barbary. U spodu na ta
blicy marmurowej znajduje się napis 
ujęty w rymy częstochowskie opiewa
jący potrzebę uciekania się pod opie
kę św. Barbary w dniach nieszczęść i 
niedoli."Ów złocony na marmurze na
pis brzmiał: „Św. Barbaro, która mie
szkasz w niebie, Proś za nami Pana w 

każdej potrzebie, oddal precz od nas 
powietrze morowe i racz uprosić dla 
nas lata zdrowe, a za wyświadczone 
ku nam opieki, Chwalić Ciebie bę- 
dziem po wszystkie wieki. 7.09.1855 
r."

W XIX w. figura św. Barbary, będąca 
zawsze „w wielkim szacunku” u mie
szkańców Solca, była kilka razy odna
wiana ich kosztem. Czy czyniono to 
równie systematycznie na przełomie 
XIX i XX w. - nie wiadomo. Wiadomo 
natomiast, że przed 1914 r. nie było już 
towarzyszącego przedstawienia Pana 
Jezusa - na murowanym słupie stała 
jedynie figura św. Barbary. Przypu
szczalnie nie odnawiane przez na
stępne lata wyobrażenie świętej zo
stało zastąpione w 1931 r. przez nową 
figurę przedstawiającą patronkę z a- 
trybutem jej męczeństwa, tj. wieżą, w 
której była więziona, usytuowaną u jej 
stóp. W prawej dłoni trzyma kielich,
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3. Magazyn solny przy ul. Solec 63 (ok. 1850 r.); obecnie KAW
4. Pałacyk Szymonowicza przy ul. Solec 37 (ok. 1770 r.); obecnie przedszko
le
5. Pawilon rzeźni przy ul. Solec 24 (1853-1856): obecnie Muzeum Azji i Pacy
fiku oraz Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Nepalskiej
6. Wiadukt i most Poniatowskiego

(zdjęcia: Antoni J. Koseski)

1853-1856 według proj. P. Fryd
rycha; dziś mieszczą Muzeum 
Azji i Pacyfiku oraz Zarząd Głów
ny Towarzystwa Przyjaźni Pol
sko-Nepalskiej.
Około 1776 r. książę podkomo
rzy Kazimierz Poniatowski, brat 

króla Stanisława Augusta, zało
żył na Solcu ogrody według pro
jektu Sz.B.Zuga. Po obu stro
nach wąwozu obecnej ul. Ksią
żęcej znajdowały się: na połud
niu ogród Na Górze, a na półno
cy ogród Na Książęcem. Stały w 

nich m.in. Minaret, Belweder, a- 
nanasownia, figarnia i teatr. Do 
dziś zachowała się podziemna 
rotunda teatru „Elizeum” o zde
wastowanym, wymagającym 
gruntownej rewaloryzacji wnę
trzu oraz fragment groty na o- 
becnym terenie Muzeum Woj
ska Polskiego.
Obrońców Solca podczas Po
wstania Warszawskiego upa
miętnia Pomnik Powstańców 
Czerniakowa i Żołnierzy I Armii 
WP oraz pomnik Chwata Sape
rom, złożony z trzech części 
znajdujących się w nurcie Wisły, 

przejściu podziemnym i w Parku 
Kultury.
Oprócz konserwacji kościoła, 
pałacyku i budynków dawnej 
rzeźni przy ul. Solec, najpoważ
niejszą pracą konserwatorską 
przy obiekcie zabytkowym był w 
latach 1985-1989 gruntowny re
mont mostu Poniatowskiego.
W 610 rocznicę przypisania Sol
ca Warszawie życzymy mu po
myślnych wiatrów od Wisty - 
oby wreszcie o czystej wodzie!

Antoni Jacek Koseski

3 przypominający świętą komunię, którą 
przed straceniem Barbary przyniósł jej 

y) do więzienia anioł. W lewym ręku 
ro świętej widoczna jest palma - symbol 
c zwycięstwa, godło męczenników.
>•

Nowa figura świętej stanęła przypu- 
;7 szczalnie w miejscu poprzedniej, przy

ul. Solec, kilka metrów na północ od 
obecnej lokalizacji. Wykonana praw
dopodobnie w Zakładzie Św. Wojcie
cha, ustawiona była ówcześnie na ko
lumnie dwukrotnie wyższej i wydzielo
na z otoczenia metalowym ogrodze
niem. W dwudziestoleciu międzywo
jennym, podobnie jak i w XIX w. 
,,czczona przez ludność cafego Powi
śla", nie miała - jak pisał Tadeusz 
Przypkowski - „większej wartości ar
tystycznej”. Uszkodzona w czasie Po
wstania Warszawskiego, przeleżała 
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kilka pierwszych lat powojennych na 
terenie przykościelnym, zanim została 
odrestaurowana. W 1951 r. figura poja
wiła się ponownie na Powiślu w miejs
cu, w którym obecnie możemy ją oglą
dać.

W pierwszej połowie" lat osiemdziesią
tych została przeprowadzona konse
rwacja figury św. Barbary i wówczas 
zdjęto z niej osiemnaście warstw far
by; jednocześnie wykonano odlew gi
psowy patronki dla stojącego przy ul. 
Solec kościoła Przenajświętszej Trój
cy. Figura ta była przypuszczalnie w 
XIX w. - podobnie jak i obecnie - je
dynym stojącym na ulicach Warszawy 
wizerunkiem św. Barbary.

Znacznie krótsza i mniej skompliko
wana jest historia dwóch figur: Chry
stusa niosącego krzyż oraz Chrystusa 

- Najświętsze Serce Jezusowe, stoją
cych na terenie cmentarza przy koś
ciele Przenajświętszej Trójcy na Solcu. 
Obie wykonane zostały w latach mię
dzywojennych w Zakładzie św. Woj
ciecha w Warszawie. Figura Chrystusa 
niosącego krzyż stanęła przed 1939 r. 
po północnej stronie kościoła. Zwró
cona w jego kierunku sprawiała wra
żenie, jakby zdążała do wnętrza świą
tyni. Dopieró w latach sześćdziesią
tych, gdy kościół odzyskał budynek 
klasztorny zajęty po odbudowie przez 
instytucje świeckie, wyobrażenie 
Chrystusa niosącego krzyż znalazło 
się po południowej stronie kościoła i 
stoi tu do dziś.

Druga figura Chrystusa stanęła po
czątkowo poza terenem kościelnym, 
po drugiej stronie ulicy, na wprost dzi-



Jest ulica: 1

Bednarska
Ulica Bednarska, pomimo swoich walorów zabyt- 
kowo-historycznych, nie doczekała się do dziś 
żadnego opracowania naukowego. Przeprowa
dzone w ostatnich latach badania zaowocowały 
wprawdzie ustaleniami dotyczącymi autorstwa 
czy datowania kilku budowli, ale uczyniły to w 
sposób wyrywkowy, nie ukazując złożonego pro
cesu ewolucji zabudowy.
Położona w sąsiedztwie Mariensztatu i łącząca 
Krakowskie Przedmieście z Powiślem, biegnie 
korytem dawnego strumienia, w wąwozie przeci
nającym krawędź skarpy wiślanej. Wąwóz ten, 
zwany pierwotnie „Drogą ku Wiśle” lub „Vistulam 
versus", zyskał w XVI w. miano ulicy Gnojowej 
(„Vicus, dicta Gnojowa ulica”), w związku z wywo
żeniem tu wszelkich nieczystości miejskich. Wy
sypisko zaczęto likwidować już pod koniec tego 
stulecia, ponieważ walory widokowe z tarasu 
skarpy zachęcały do rozwijania w tym rejonie bu
downictwa o charakterze rezydencjonalnym Po

Lata „potopu" unicestwiły całą zabudowę drew
nianą, a zrujnowany pałac otrzymały siostry kar
melitanki, które przerobiły go na klasztor w 1663 
r. Tak więc wszystkie już grunty po obu stronach 
Gnojowej stanowiły własność klasztorną, a roz
wój kwaterowych ogrodów i sadów nie sprzyjał 
parcelacji.
W 1743 r. zabudowę zwartą odnotowujemy znów 
tylko przy ul. Rzeźniczej. Były to dwie kamieniczki 
stojące frontem do Wąskiego i Szerokiego Kra
kowskiego Przedmieścia (hip. 371 i 373) i cztery 
domy drewniane (hip. 2669-72), do 1770 r. zastą
pione stopniowo przez kamienice piętrowe, dwu-

1. Ulica Bednarska w 1808 r. na podstawie planu 
Bacha: 1 - budynki, 2 - budynki drewniane
2. Ulica Bednarska 3/5 - łazienki Jezierskiego 
(ok. 1910 r.)

1611 r. na terenie należącym dziś do „Caritasu" 
(nr hip. 370) wyrosła piętrowa willa Andrzeja Bo- 
boli, zwieńczona renesansową attyką, wybudo
wana na miejscu starego dworu Mniszchów. 
Mury budowli wykorzystano po kilkunastu latach 
do wystawienia olbrzymiego, trzypiętrowego pa
łacu Adama Kazanowskiego.
Ulica składała się z dwóch odcinków: górnego, 
przecinającego dzisiejszy skwer na Krakowskim 
Przedmieściu i właściwego wąwozu, kończącego 
się na wysokości ul. Furmańskiej, gdzie ówcześ
nie przebiegała linia brzegowa Wisty. Odcinek 
górny powstał w wyniku parcelacji piętnasto- 
wiecznych ogrodów, należących do księży kano
ników i nosił miano ul. Rzeźniczej, od stojących tu 
domków rzeźników. Obok nich istniał w 1643 r. 
drewniany dwór Leśniowolskich. Rzeźnicza, być 
może tożsama z „Platea parva” (dokument z 1540 
r.), miała tylko 5,3 m szerokości. Poniżej tarasu 
skarpy ciągnęły się parkany, ogradzające sady 
należące do karmelitów i bernardynów.

siejszego pomnika upamiętniającego 
miejsce egzekucji w 1944 r. Otoczona 
dwoma drzewami, odgrodzona od uli
cy niskim parkanem, przetrwała w tym 
miejscu okupację i Powstanie Warsza
wskie. Dopiero w latach pięćdziesią
tych, na żądanie ówczesnych władz, 
została przeniesiona na teren przy
kościelny. Wtedy też dorobiono utrą
cone w czasie powstania dtonie.

Na tyłach kościoła Przenajświętszej 
Trójcy znajduje się również żeliwny 
krzyż z pozłacaną figurą Jezusa Chry
stusa, wystawiony w 1867 r. ze skła
dek miejscowych parafian. Z tyłu trzo
nu i ramion krzyża widnieje odlany z 
żeliwa napis: „Jezu Chryste zmiłuj się 
nad nami 1867 r", na ramionach - 
„Któryś za nas cierpiał rany”. Stanął 
on 4 grudnia 1867 r. na terenie niewiel

kiego ogródka, nie opodal parkanu 
dzielącego teren kościelny od fabryki 
ulokowanej w budynku obecnego mu
zeum archidiecezjalnego. Figura Jezu
sa Chrystusa rozpiętego na krzyżu zo
stała zniszczona w czasie Powstania 
Warszawskiego i zastąpiona w okre
sie powojennym przez nową, znacznie 
mniejszą. Również w latach powojen
nych, gdy skrzydło klasztoru zostało 
zwrócone kościołowi, parkan został 
rozebrany, a krzyż przeniesiony na tyły 
zabudowań kościelnych.
Pisząc o małych pbiektach kultu na 
Solcu nie można pominąć podwórzo
wej kapliczki umieszczonej na ścianie 
oficyny w domu nr 103. Jako podsta
wy kapliczki użyto niewiadomego po
chodzenia kamiennego elementu w 
formie konsoli pokrytej rzeźbiarską 
dekoracją, z motywem orła w koronie 

na tarczy herbowej ujętej w girlandy. 
Na nim, w kapliczce zbudowanej z 
czterech drewnianych słupków pod
trzymujących daszek stoi figura Matki 
Boskiej Królowej Pokoju. Matka Bo
ska przedstawiona została jako młoda 
dziewczyna o drobnej twarzy z dużą 
zamkniętą koroną na głowie. Ubrana w 
długą białą suknię i spływający na ple
cy, niebieski płaszcz trzyma w prawej 
ręce snop zboża, w lewej zaś gołąbka. 
Kapliczka zbudowana została, jak 
twierdzą starzy mieszkańcy domu, w 
1939 r., a autorem figury był student 
ASP Tadeusz Ulatowski, mieszkający 
tu zięć właścicielki domu. Być może 
kapliczka zawieszona była w pier
wszych miesiącach wojny jako sym
bol zwycięskiej Polski.

Ewa Wartalska
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ka i trzyosiowe, zwrócone trójkątnymi szczytami do 
ulicy. Pod koniec XVIII w. dwie z nich nadbudo
wano. Zabudowę tego odcinka ulicy dopetnita w 
1768 r. potężna kamienica Wasilewskiego, której 
tyły sięgaty do ul. Rzeźniczej. Dom ten stał tuż za 
zachowaną do dziś figurą Matki Boskiej Passa- 
wskiej.
W połowie XVIII w. ul. Gnojową wybrukowano, 
stare parkany zastąpiono murem, pojawiły się też 
małe domki na gruntach karmelickich, w pobliżu 
ul. Furmańskiej. Szybkie cofanie się koryta Wisty, 
wskutek wysypywania wielkich ilości ziemi spod 
fundamentów oraz śmieci, a także w wyniku po
stępującego procesu osuszania miasta, umożli
wiło po 1750 r. budowę grobli w miejscu dzisiej-

3. Kamienica karmelitanek (pomiar H. Szpilo- 
wskiego z 1820 r.)

szego dolnego odcinka ulicy. Grobla prowadziła 
do pomostu drewnianego, stanowiącego zaczą
tek przyszłego mostu, obok zaś wykopano 140- 
metrowy basen portowy dla barek dowożących 
kamienie. Cały ten teren był często zalewany 
przez rzekę, która usitowata powrócić do starego 
koryta. Krótko po 1760 r. poprowadzono wzdłuż 
Gnojowej kanał ceglany, odwadniający rejon Kra
kowskiego Przedmieścia. Jednocześnie wkro
czyła tu zabudowa w postaci nielicznych na razie 
dworków, stajni i wozowni, stawianych na rozpar
celowanych w końcu terenach ogrodowych. Naj
starszym obiektem murowanym byt piętrowy 
dom Kleyna nr 27 (2675), wybudowany przed 
1770 r. i usytuowany szczytem do ulicy, wraz z 
równoległą oficyną. Relikty murów obydwu budo
wli zachowały się w stojącej tam obecnie kamie
nicy frontowej. W całości przetrwała ogromna ka
mienica nr 23 (2677), zbudowana w 1771 r. we
dług projektu Efraima Szregera i należąca nie
gdyś do karmelitów. Dwupiętrowy, trójsegmento- 
wy budynek o 15 osiach i korytarzowym układzie, 
usytuowany na szerokiej dziatce równolegle do 
ulicy, stanowi ieden z najwcześniejszych na tere
nie miasta przykładów wielomieszkaniowej ka
mienicy czynszowej.
Z kolei dwupiętrowa, trzyosiowa kamieniczka kar
melitanek nr 29(2674), wzniesiona około 1780 r. 
przypominała swym rozplanowaniem typowy 
dworek dwutraktowy, z czterema izbami na każ
dym piętrze. Dom miał wystawkę w dachu i ele
wację rozczłonkowaną lizenami, podobnie jak ka
mienica karmelitów. W tym czasie powstały dwu
piętrowe kamienice: Wasilewskiego - nr 31 
(2673), z wysoką czapą łamanego dachu i Jędrze- 
jewicza - nr 19 (5629) oraz piętrowe domy: Mora
wskiego - nr 13 (2691) i ślusarza Zdrojewskiego - 
nr 15 (2679), wybudowany w latach 1784-1785. 
Tradycyjny układ szczytowy reprezentowały dwie 
kamieniczki nr 18(2689) metrykanta koronnego 
Rogalskiego. W czasie wyrównywania biegu ulicy 
parter wyżej położonego domu został zasypany 
ziemią, tak że od frontu budowla wyglądała na 
jednokondygnacyjną. Obrazu zabudowy na stoku 
skarpy dopełniały stajnie i wozownie na posesji 
nr 17 (2678BC) oraz kuźnia pod numerem 16 

(2688B). W 1770 r. całemu ciągowi ulic Rzeźniczej 
i Gnojowej wraz z nowym dolnym odcinkiem na
dano nazwę Bednarska, ponoć od Jicznych o- 
siadtych tu bednarzy.
Mimo częstych powodzi (m.in. w 1774 i 1782 r.) 
zabudowywał się również dolny odcinek ulicy, od 
Furmańskiej i Sowiej do brzegu Wisły. W 1775 r. 
wystawiono wreszcie tzw. most tyżwowy, pływa
jący na łodziach, które odholowywano zimą do 
pobliskiego basenu portowego. Obok mostu pod 
numerem 1-5 (2814) wybudowano w 1776 r. ze
spół łazienek Jacka Jezierskiego, kasztelana łu
kowskiego, znanych bardziej jako dom schadzek. 
Budynek główny, usytuowany nad brzegiem rze
ki, ozdobiony byt motywem medalionów rozwie
szonych na wstęgach. Jako autora projektu 
wskazuje się Szymona B. Zuga. W pobliżu wzno
siła się drewniana wieża, na którą dostarczano 
wodę za pomocą żurawia, a stąd do łazienek - 
korytem. Dziedziniec otaczały parterowe skrzydła 
przylegające do ulic Bednarskiej i Dobrej.
Przy dolnej Bednarskiej, poza kilkoma dworkami, 
wybudowano do końca XVIII w. tylko jedną ka
mienicę piętrową, o siedmiu osiach, nakrytą da
chem łamanym, należącą do niejakiego Obu- 
szyńskiego nr 12 (2687A) i murowany domek 
Szyfry Kin, powstały zapewne około 1800 r. pod 
numerem 9(2681).
Od momentu uruchomienia mostu gwałtownie 
wzrosło znaczenie ul. Bednarskiej jako jedynej 
arterii komunikacyjnej łączącej Śródmieście ze 
wschodnim brzegiem Wisły. Obok służby zamko
wej i pałacowej osiedli tu liczni rzemieślnicy, 
przede wszystkim szewcy. Wygodzie podróżnych 
służył, obok łazienek, pierwszy hotel, czy raczej 
zajazd „Podlaski’’, umieszczony w drewnianych 
zabudowaniach na posesji nr 11 (2680), zaś po
czątek „przemysłowi” data manufaktura przędzal
nicza Abrahama Papengutha. Zakład ten, po
wstały przed 1784 r. na posesji karmelitów, za
trudniał 39 osób.
Okres koniunktury zakończył się w 1794 r„ kiedy 
ustępujące przed Rosjanami oddziały polskie 
spaliły most tyżwowy, odcinając ul. Bednarską od 
Pragi.

Jarosław Zieliński

Garnizonowy Kościół Matki Boskiej Królowej Polski (w latach 
1933-1945 Królowej Korony Polskiej) miał bardzo 
urozmaiconą przeszłość. Od czasu budowy pier
wsze], drewnianej jeszcze świątyni dla zakonu pi
jarów w latach 1837-1915 był cerkwią prawosław
ną i dopiero po rekatolicyzacji i rekoncyliacji w 
1916 r. zaczął służyć jako kościół garnizonowy. 
W związku z tą zmianą świątynia utraciła całe 
wyposażenie wnętrza, zmianie uległ także wygląd 
zewnętrzny. Detale cerkiewne usunięto już po 
pierwszej wojnie, lecz fasada kościoła nie została 
w pełni zrekonstruowana. Po spaleniu w czasie 
powstania 1944 r. kościół został pieczołowicie 
odrestaurowany i pozyskał wyposażenie, zwie
zione przez wojsko dla Generalnego Dziekanatu 
WP w Warszawie z różnych kościołów na tzw. 
Ziemiach Odzyskanych.

Nie zrobiono natomiast nic, aby powróciły na 
dawne miejsce rzeźby i inne elementy przekaza
ne w latach 1830-1835 różnym kościołom archi
diecezji warszawskiej. Nie przywrócono np. pier
wotnego wyglądu fasadzie kościoła, którą wień
czyły trzy kamienne posągi. Dopiero pod koniec 
lat siedemdziesiątych zwieńczono ją centralnie 
usytuowaną figurą Matki Boskiej Łaskawej (tytuł 
kościoła w latach 1660-1712), z ambarasującym 
skutkiem, ponieważ nie zgadzały się proporcje. 
Kilka lat temu ustawiono kolejną, większą figurę. 
Jest to jednak tylko jeden, centralny element 
trójczłonowej kompozycji figuralnej, której pozo
stałe człony stanowiły adorujące NMP symbolicz
ne zwierzęta - lew i niedźwiedź, będące atrybuta

mi pierwszych patronów kościoła w latach 1642- 
1656.

Gdy w 1990 r znów ustawiono rusztowania, aby 
odnowić fasadę na ingres biskupa potowego WP, 
można było żywić nadzieję, że odzyska ona swój 
pierwotny wygląd. Tak się niestety nie stało. Po
zostały puste cokoły, chociaż uzupełnienie bra
kujących elementów wyżej opisanej grupy rzeź
biarskiej nie byłoby zadaniem trudnym. Figura 
niedźwiedzia leży u wejścia do kościoła jezuitów 
(miejsce dawnej kruchty). Rzeźba Iwa jest zapew
ne nadal w parafii Rokitno, która ją zakupiła po 
zamknięciu kościoła w 1835 r. Nie chodzi nawet o 
odbieranie tych rzeźb obecnym właścicielom, 
lecz o wykonanie dokładnych kopii.

Gorzej obszedł się los z ruchomym wyposaże
niem wnętrza. Najważniejsze jego elementy prze- 
padły już to w XIX w , już to w 1944 r. Ołtarz głów
ny ustawiony w prawej bocznej nawie warsza
wskiej katedry rozebrano zapewne w czasie re- 
gotyzacji. Organy przeniesione do kościoła poje- 
zuickiego, oddanego wtedy pijarom, rozebrano w 
drugiej połowie XIX w., a mniejsze sprzęty prze- 
padły w 1944 r.. o ile nie zostały usunięte już 
wcześniej. Marmurowa osiemnastowieczna po
sadzka służyła do niedawna kościołowi pokame- 
dulskiemu na Bielanach; ostatnio polecił ją usu
nąć ks bp Romaniuk

Jerzy Gofos
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Pałac 
Szlenkierów
Pałac Szlenkierów przy pl. Dą
browskiego - to jedna z najw
spanialszych siedzib plutokracji 
warszawskiej ostatnich lat XIX 
w., jedyna zachowana do dziś w 
stanie zbliżonym do pierwotne
go. Powstał w latach 1881-1883 
według projektu Witolda Lancie- 
go dla bogatego garbarza Karo
la Jana Szlenkiera. Wzniesiono 
go w linii zabudowy placu, z we
wnętrznym dziedzińcem otoczo
nym skrzydłami. Elewacja pała
cu od strony pl. Dąbrowskiego 
przypominała dawniej dzieła 
dojrzałego renesansu rzymskie
go, a portal z potężnymi atlanta
mi dźwigającymi balkon pier
wszego piętra (dziś nie istnieją
cy) wzorowany byt na portalu 
Palazzo Davia Bargellini w Bolo
nii. Z włosko-renesansową ar
chitekturą elewacji frontowej pa
łacu pozostawał w pewnej dys
proporcji stromy dach, częścio
wo przysłonięty balustradową 
attyką, przypominający dachy 
stosowane we Francji w okresie 
dojrzałego renesansu. Połącze
nie takie nie stanowiło rzadkości 
w twórczości Witolda Lanciego, 
znamienne też było m.in. dla 
wiedeńskiego środowiska ar

chitektonicznego, pod którego 
wpływem Lanci pozostawał.

Parter pałacu zajmowały biura 
zarządu fabryk Karola Jana 
Szlenkiera (oprócz garbarni 
miał również fabrykę tiulu i fira
nek pod firmą „Szlenkier, Wydż- 
ga i Weyer"), pierwsze piętro za
jęte było w całości przez aparta
ment właściciela i jego rodziny, 
pozostałe pomieszczenia przez 
służbę i oficjalistów. Z wnętrz ut
rzymanych w duchu renesansu 
wyróżniała się okazała klatka 
schodowa z ciemnoczerwonymi 
trzonami marmurowych kolumn, 
kontrastującymi z białymi baza
mi i kapitelami. Dekorację ma
larską wnętrz wykonał techniką 
enkaustyczną Wojciech Gerson. 
Koszt budowy przekroczył 
300 000 rubli, a więc sumę wów
czas znaczną.

1.2. Elewacja frontowa pałacu przed 
1939 r. (1) i obecnie (2)

W 1922 r. dzieci Karola Jana 
Szlenkiera sprzedały pałac po
selstwu włoskiemu, podniesio
nemu niebawem do godności 
ambasady. W pałacu przepro
wadzono zmiany, które częścio
wo zatarły jego pierwotny, cha
rakter. Włochom nie podobały 
się neoreńesansowe wnętrza, 
nie podobała się również deko
racja malarska Wojciecha Ger
sona. Niektóre jej fragmenty zo
stały wówczas wymontowane ze 
ścian przez dawnych właścicieli 
i przekazane przez nich do Mu
zeum Narodowego w Warsza
wie.

W czasie Powstania Warsza
wskiego ucierpiało skrzydło 
frontowe. Ambasada włoska już 
w 1945 r. objęła budynek w po
siadanie i w 1946 r. przystąpiła 
do jego odbudowy; ukończono 
ją w roku następnym. Należy 
przypomnieć, że ambasada wło
ska tuż po wojnie była jedynym 
przedstawicielstwem dyploma
tycznym w Warszawie, które za
jęło swój dawny, przedwojenny 
lokal. W latach 1964-1965 pałac 
gruntownie wyremontowano;
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3.4. Obecne wnętrza ambasady włoskiej: jadalnia (3) i kominek (4) 
(zdjęcia: 1 - Archiwum Dokumentacji Mechanicznej,
3,4 - Teodor Hermańczyk)

wygląd, jaki wówczas otrzymał, 
zachował się do dziś.

Pałac Szlenkierów, który podzi
wiamy na pi. Dąbrowskiego, 
różni się dość znacznie od tego, 
jaki przetrwał do 1944 r. Zmiany 
zaszły zarówno w wyglądzie ze
wnętrznym, jak i we wnętrzach. 
Elewację frontową znacznie u- 
proszczono, rezygnując z nie
których elementów jej dekoracji. 
Nie odtworzono np. atlantów 
przy bramie podtrzymujących 
balkon pierwszego piętra, okna 
drugiego piętra pozbawiono ob
ramień, a boniowaną dawniej 
powierzchnię elewacji zamienio
no na gładką. Nie wyszło to pa
łacowi na dobre. Nie naruszone 
zachowały się elewacje od dzie
dzińca, a z wnętrz - klatka scho
dowa. Wielki salon i jadalnia na 
pierwszym piętrze otrzymały w

latach sześćdziesiątych nową 
klasycystyczną dekorację sztu- 
katorską wykonaną przez rze
mieślników z Włoch. Wnętrza re
prezentacyjne ambasady wyglą
dają okazale, szkoda jednak, że 
zniszczenia wojenne i później
sza restauracja zatarty ich spe
cyficzny dziewiętnastowieczny 
charakter.

Tadeusz S. Jaroszewski

Ze względu na brak funduszy 
zawieszamy ukazywanie się 
dodatku „Spotkania z Warsza
wę”. Czytelników serdecznie 
przepraszamy!

Warszawskie firmy

Honorowy 
Optyk
„Atoli i na nasze/ wystawie znajdowały się udoskonalone wyroby 
optyczne Jakóba Pik, mechanika-optyka w Warszawie, dowodzące 
prawdziwego w sztuce tej zamiłowania i znakomitego postępu, jako 
to: perspektywy polne i teatralne z szkłami achromatycznemi: dyop- 
tra, dowcipne narzędzie pozwalające widzieć co się dzieje w rozrzu
conych częściach /ednegoż zakładu, dla przedsiębiorców fabryk 
bardzo przydatna, własnego p. Pik pomysłu; soczewki z szkła kry
ształowego, wklęsłe i wypukłe, od najmniejszych do 15 cali średnicy, 
co dowodzi na wysoką skalę urządzonego zakładu i w silne opatrzo
nego narzędzia; na koniec okulary ze szkła kryształowego, lornetki 
itp. przedmioty, starannie i dokładnie wykonane, jednające temu 
pożytecznemu przedsiębiorcy znakomite u nas wzięcie i zaufanie, na 
które ze wszech miar zasługuje". Tak pochlebną opinię otrzymał Pik 
już w pierwszym roku działalności, kiedy w 1845 r. zaprezentował 
swe wyroby na wystawie „płodów przemysłu krajowego” w Ratu
szu.

Jakub Pik urodził się w Częstochowie w 1806 r. W Warszawie pojawił 
się jako pracownik pomocniczy w tzw. Nowej Kosmoramie Narodo
wej, założonej w 1826 r. przez niejakiego F. Pika, być może ojca lub 
stryja. W1834 r. został uczniem Warszawskiej Szkoły Rabinów i Nau
czycieli, a po jej ukończeniu podjął praktykę w szlifierni szkieł oku
larowych Mateusza Ottona Bachmanna przy ul. Podwale (nr hip. 
522). W1844 r. zarządzał zakładem Bachmanna, a w końcu tego roku 
odkupił go za 690 rubli srebrem i otworzył firmę pod nazwą Instytut 
Optyczny. W 1845 r. ożenił się z Miną z Rozenów; miał trzech synów i 
dwie córki. W rok później przeniósł firmę do pałacu Paca na ul. Mio
dową. Gdy w 1848 r. pałac został skonfiskowany, Pik przeniósł 
zakład do pałacu Józefa Dyzmańskiego również przy ul. Miodowej, 
gdzie prowadził go do 1886 r„ to jest do czasu, kiedy przekazał firmę 
synowi Michałowi.
Przez wszystkie lata pracy Jakub Pik wyrobił firmie ogromne uznanie 
i szacunek, czego wyrazem było nadanie mu w 1847 r. przez Komisję 
Rządową Spraw Wewnętrznych i Duchownych tytułu Honorowego 
Optyka m.Warszawy. W jego Zakładzie Mechaniczno-Optycznym 
można było nabyć wszelkie nowe wynalazki, i to nie tylko w dziedzi
nie optyki. Pik reklamował firmę bardzo obszernymi ogłoszeniami 
zamieszczanymi w prasie, przewodnikach i kalendarzach warsza
wskich. Czytając je dzisiaj aż trudno uwierzyć, że oferował tak bogaty 
zestaw wyrobów i usług. A trzeba dodać, że wykonywał je we włas
nym warsztacie, w którym zatrudniał w 1871 r. 60 robotników; war
tość wyrabianych przedmiotów wynosiła 60 tysięcy rubli.
Jakub Pik utrzymywał też kontakty z „najznakomitszymi fabrykantami 
zagranicznymi i krajowymi”. W 1855 r. odbył podróż po krajach Euro
py Zachodniej, zapoznając się z urządzeniami najbardziej znanych 
zakładów optycznych i mechanicznych. Zaowocowały również kon
takty nawiązane na wystawach. Oprócz udziału w wystawach w Ce
sarstwie, a więc w Petersburgu i Moskwie, swoje wyroby prezento
wał na różnych ekspozycjach w Europie i Ameryce. Można je było 
podziwiać na wystawach powszechnych i specjalnych w Londynie, 
Monachium, dwukrotnie w Paryżu, w Wiedniu i Filadelfii. Plonem tych 
prezentacji było przyznanie firmie 26 medali złotych i srebrnych oraz 
wielu listów pochwalnych.
W 1871 r. Jakub Pik otrzymał tytuł dostawcy Uniwersytetu Warsza
wskiego. Był też członkiem Paryskiej Akademii Rolnictwa, Przemysłu 
i Handlu oraz Towarzystwa Podniesienia Rzemiosł w Monachium. O 
zaszczytach, jakie otrzymała firma przypominał w ogłoszeniach rek
lamowych. Atrakcyjnie urządzona witryna wystawowa przy zakładzie, 
na której stały ogromnych rozmiarów termometr w oprawie z fabryki
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Warszawskie okolice

Zieicsyeooy tytułem aonorowero optyka m. Warszawy, medalami I pochwaliieml Ustami, za Wystawy 
w Moskwie. Londynie, jak również dwoma honorowemi medalami z ostatniej Powszechnej Paryzklej Wystawy, 

na diodowej ulicy Ar. 497 lit. A.

Zwraca uwagę Szanownej Publiczności na bogaty zapas rozmaitych 
przyrządów i nąrzędn optycznych, fizycznych, chemicznych, matematycznych, gospodar
skich i chirurgicznych, na strzelby i przyrządy strzeleckie i t. p. Stosunki jego 
z najznakomitszemu fabrykantami zagranicznymi i krajowymi, jako też posiada
nie własnej fabryki, stawiają go w możności dostarczać od najtańszych okularów 
do najdroższych Cristal-de-Roche, od pojedynczej lorynetki do najbardziej skom
plikowanego Teleskopu, od małego kartollomierza do najdroższych barometrów, 
termometrów, areometrow i hydrometrów: od małej maszynki do robienia masła do 
Pralni i machiny samoszyjącej; od zwykłej dubeltówki do najdokładniejszego sztu- 
ceru i rewolweru; od troakaru do narzędzi akuszera i przyrządów lekarza, najnowszej 
konstrukcyi. kassy ogniotrwałe niezrównanej doskonałości wyrobu, w najlepszym 
gatunku, w najtańszych cenach, jak również sprowadzenie w najkrótszym cza
sie przedmiotów żądanych. Oprócz tego Zakład powyższy zaopatruje wszelkie 
gabinetaZakładów Naukowych narzędziami: fizycznemi, matematycznemi, che
micznemu metereologicznemi i w ogóle instrumentami i przyrządami odnoszą- 
cemi się do różnych gałęzi nank. Za dobroć rzeczy kupującym w jego Skła
dzie daje poręczenie. Wszystkie wyroby powyższego Zakładu opatrzone są 
herbem Cesarstwa.

Ogłoszenie firmy w Przewodniku warszawskim informacyjno adresowym z 
1869 r.

Mintera i barometry, wabiła oko i przyciągała klientów. Helena Duni- 
nówna, autorka wspomnień o dziewiętnastowiecznej Warszawie, za
notowała, że sama często stawała przed oknem wystawowym zakła
du p.Pika „by choć trochę popatrzeć na malutkiego kapucyna, który 
wysuwał się z również malutkiego domku na pogodę, a krył się w 
nim gdy się zbierało na deszcz”.
Dla podniesienia rangi zakładu Jakub Pik otworzył przy nim w 1869 r. 
gabinet fizyczny, będący swego rodzaju muzeum. Wyposażył go w 
różne narzędzia i machiny fizyczne, matematyczne, astronomiczne i 
chemiczne, umieścił w nim bogaty zbiór minerałów, kolekcję owa
dów, ptaków i preparatów anatomicznych oraz liczny zestaw numiz
matyczny. Zwiedzanie muzeum byto bezpłatne, w jego pomieszcze
niach obywały się ponadto odczyty, pogadanki i zajęcia szkolne, w 
czasie których korzystano ze zgromadzonych zbiorów. Sam właści
ciel był prawdopodobnie również uczestnikiem tych spotkań i być 
może także prowadził pogadanki. Zdaje się to potwierdzać fakt przy
gotowania przez niego kilku specjalistycznych broszurek i artykułów 
poświęconych optyce. Muzeum funkcjonowało do 1874 r.
Rozległe interesy sprawiły, że J.Pik był człowiekiem dość zamoż
nym. W latach 1860-1884 był właścicielem kamienicy przy ul. Pod
wale (nr hip. 526). Przez jakiś czas miał też majątek ziemski Wola 
Krzysztoporska koło Piotrkowa Trybunalskiego. Nie skąpił jednak 
funduszy na potrzeby miasta. W 1863 r. zainstalował w Ogrodzie 
Saskim zegar słoneczny ofiarowany przez Antoniego Magiera - 
'astronoma i meteorologa. W tym samym roku pokaźną sumą zasilił 
kasę organizacji powstańczej. Przez 30 lat J.Pik pełnił obowiązki 
opiekuna ubogich gminy żydowskiej. Bez zbędnego rozgłosu prze
kazywał fundusze na cele filantropijne.
Jak już wspomniano, w 1886 r. przekazał firmę synowi Michałowi, a 
sam przeniósł się do nowego mieszkania przy ul. Senatorskiej 10. 
Drugi syn - Felicjan usamodzielnił się znacznie wcześniej; od 1873 r. 
kierował własnym Zakładem Mechaniczno-Optycznym przy ul. Nie
całej 2. Trzeci syn - Seweryn prowadził przedsiębiorstwo handlowo- 
techniczne. Brak jest bliższych danych o córkach. Jakub Pik zmarł 
11 stycznia 1897 r. i pochowany został na cmentarzu żydowskim w 
Warszawie. Zakład Michała (dawny Jakuba Pika) przetrwał, jak suge
rują to reklamy, do około 1930 r. Zakład przy ul. Niecałej 2 działał do 
1920 r„ z tym że od 1897 r. firmę pod tym adresem prowadził 
Z.Pik.
Pamięć o firmie i jej założycielu trwała jeszcze dłużej. Wymieniano go 
w wierszach i piosenkach. To o Jakubie Piku Julian Tuwim ułożył 
kuplet pt. Staroświecki optyk do wodewilu Feliksa-Schoebera Pod
róż po Warszawie.

Wiesław Głębocki

Konstancin
Tego zabytkowego uzdrowiska 
na obrzeżach Warszawy nie 
trzeba przedstawiać czytelni
kom „Spotkań z Zabytkami"; 
„Spotkania" pisały o nim dwu
krotnie (Konstancin w cyklu Pol
skie Zdroje, nr 2, 1985; Jeszcze 
o Konstancinie, nr 1, 1986). 
Obok interesującej i świetnej 
przeszłości tego niegdyś-ele
ganckiego i ekskluzywnego ku
rortu, jego licznych i zabytko
wych willi i pensjonatów projek
towanych przez najwybitniej
szych architektów z początku 
naszego stulecia, ukazaliśmy 
również stan tych obiektów, z 
których około 200 wpisanych 
jest do rejestru zabytków i pod
lega ochronie prawnej. Stan ten 
zaś wówczas - w 1985 r. - był 
opłakany. .
Przeznaczone w większości do 
letnich pobytów, pozbawione 
kanalizacji i bieżącej wody bu
dowle zasiedlone.zostały po os
tatniej wojnie przez okoliczną u- 
bogą ludność lub też przez.ucie-

do nich obiektów, choć obligo
wało ich do tego prawo. O utrzy
manie budynków nie troszczyli 
się również lokatorzy - którzy 
przecież powinni to robić w do
brze pojętym własnym interesie 
- zrzucając te obowiązki na bez
radnych gospodarzy lub na wła
dze gminy, która była głównym 
właścicielem zabytkowych obie
któw.
W 1985 r. Konstancin był sen
nym, szarym miasteczkiem peł
nym zmurszałych, zdewastowa
nych willi, zapadłych ze starości 
dachów, okien przysłoniętych 
workami z folii, niezliczonych 
komórek i gołębników. Jak wy
gląda teraz, po sześciu latach, w 
nowej już rzeczywistości, która 
między innymi przywróciła pra
wa dawnym właścicielom i wye
liminowała wiele absurdalnych, 
ale dających poczucie bezpie
czeństwa przepisów, jak ten np„ 
że prawo użytkowania lokalu za
gwarantowane jest przez fakt za
meldowania?

1. Willa na rogu ulic Mickiewicza i Matejki; w okresie międzywojennym pens
jonat dla kształtących się panien; w 1985 r. mieszkanka Konstancina alarmo
wała redakcję w sprawie szybkiej dewastacji obiektu, obecnie dzięki Stołecz
nemu Centrum Rehabilitacji zabytek został odrestaurowany

kinierów z Warszawy, którzy tu 
znaleźli tymczasowe lub stałe 
schronienie. W budynkach pro
jektowanych jako jednorodzinne 
zamieszkało po kilka lub nawet 
kilkanaście rodzin. Dawni właś
ciciele willi i pensjonatów utracili 
w większości prawa do swej 
własności, a ci, którzy je zacho
wali, nie mogli swobodnie decy
dować ani o tym, kto zamieszku
je ich budynki, ani też o wyso
kości czynszów płaconych 
przez lokatorów. W efekcie - po
nieważ czynsze były na ogół 
symboliczne - nie byli oni w sta
nie konserwować należących

Wejście kapitalizmu do Kon
stancina spowodowało wielkie 
zmiany. Już w latach osiemdzie
siątych miejscowość ta stała się 
modna wśród ludzi zamożnych. 
Kupowano tu działki, na których 
wyrastały budowane na ogół w 
fatalnym stylu, nowobogackie 
wille. Teraz proces ten jeszcze 
się nasilił, prowadzonych jest 
kilkadziesiąt tego rodzaju inwe
stycji i tylko niektóre ze wzno
szonych obiektów nawiązują 
poprzez kształt swej bryty do za
bytkowego charakteru otocze
nia. Fakt ten nie pozostaje bez 
znaczenia dla Konstancina trak-
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in towanego nie jako zbiór indywi
dualnych zabytków architekto
nicznych, ale jako zabytkowa i 
zorganizowana całość prze
strzenna powstała w określo
nym czasie (od początku stule
cia do lat czterdziestych) i jed
nolita pod względem historycz
nym.
Owe przetykanie zabytkowej 
struktury nowoczesnymi wtręta
mi jest groźne również z tego 
powodu, że rozległe niegdyś i 
regularnie wytyczone działki są 
na nowo „krojone”, tak aby po

między dwoma zabytkowymi 
budynkami wygospodarować 
miejsce na wybudowanie trze
ciego - właśnie tego nowoczes
nego. To zaś stanowi już jawne 
naruszenie nie tylko zabytkowej 
przestrzeni urbanistycznej, ale 
też intencji twórcy Konstancina 
hr. Witolda Skórzewskiego i po
wołanego przez niego Towa
rzystwa Akcyjnego Urządzania 
Ulepszonych Miejscowości Let
niczych. Towarzystwo to, przy
stępując do tworzenia wzorowe
go letniska w lasach konstan

2. Postępuje natomiast niszczenie 
pensjonatu „Odpoczynek"; ewen
tualny kupiec musiatby zapewnić 
mieszkania dla kilkunastu rodzin
3. Willa ,,Amelin" należy dziś do Ta
deusza Wyganowskiego - wnuka 
Edwarda Natansona, twórcy i pier
wszego właściciela papierni w Je
ziornie
4. Pośród willi wyrastają nowoboga
ckie, kontrastujące z zabytkowym o- 
toczeniem pensjonaty
5. Willa „Ustronie" przy ul. Piasta nie 
remontowana od czasu budowy 
(zdjęcia: 1.2.4 5 - Zdzisław Skrok,
3 - Jerzy Szandomirski) 

cińskich, wydało swoisty statut 
dla przyszłych jego budowni
czych i mieszkańców, w którym 
czytamy m.in.: „1. willa ze 
wszystkich stron powinna po
siadać fasady, 2. budynki nie 
powinny mieć więcej niż dwa 
piętra prócz parteru, 3. na po
sesji nie może stanąć więcej niż 
jedna willa wraz z aneksami, 4. 
front willi winien być oddalony 
od ogrodzenia frontowego o co 
najmniej 12 metrów, boki jej zaś 
od granic sąsiednich dziatek o 
co najmniej 6 metrów."

Niestety, przewidziano, że statut 
ten obowiązywać będzie tylko 
30 lat, dziś więc, gdy wiek Kon
stancina zbliża się do setki, jest 
on już nieaktualny, a coraz wię
cej zamożnych ludzi chce mie
szkać w modnej podwarsza
wskiej miejscowości.

O ile zabytkowy Konstancin 
straci zapewne na swym cha
rakterze w wymiarze przestrzen
nym, to jednak jego poszczegól
ne zabytki bez wątpienia skorzy
stają na obserwowanej w ostat
nich latach inwazji kapitalizmu. 
Odzyskanie praw własności 
przez wielu dawnych właścicieli 
i możliwość swobodnego dy
sponowania zdewastowanymi 
na ogół willami i pensjonatami, 
stworzyło swoisty rynek tych o- 
biektów. Zamożni ludzie kupują 
zabytkowe rudery oraz przywra
cają im dawny wygląd i funkcje, 
'dąc ulicami Konstancina, co 
hwila widzimy pięknie odno

wioną, wyrastającą pośród ut

rzymanego ogrodu zabytkową 
bryłę. Przy wielu obiektach trwa
ją właśnie prace remontowe. 
Jednak większość zabytków 
Konstancina nadal straszy od
padającymi tynkami, zapadłymi 
dachami i brudem otoczenia. I 
one jednak szybko znalazłyby 
nabywców i opiekunów, gdyby 
nie... ich mieszkańcy.

Nabywcy nie kryją bowiem, że 
chcieliby móc dysponować ca
łym nabywanym obiektem. Cóż 
jednak zrobić z jego mieszkań
cami, szczególnie jeśli jest ich 
kilkunastu albo nawet kilkudzie
sięciu? Kupienie mieszkania dla 
każdej rodziny wymaga fortuny 
przekraczającej niejednokrotnie 
możliwości nawet bardzo za
możnych ludzi. Gmina, która for
malnie powinna zapewnić im 
mieszkanie, jest biedna i nie po
siada lokali. Właściciele chwyta
ją się więc przeróżnych sposo
bów, aby pozbyć się lokatorów: 
podnoszą czynsze, proponują 
odszkodowania, czekają na 
śmierć leciwych mieszkańców, 
niekiedy jednak kupują im mie
szkania. Żadna z tych dróg nie 
jest łatwa; wystarczy tu przyto
czyć przykład Piotra Nowickie
go, warszawskiego marszanda, 
który juz przed kilkunastu laty 
kupił willę „Pallas Athenae" za
mieszkaną przez lokatorów i do
tychczas nie może podjąć jej 
całkowitego remontu, gdyż 
część mieszkańców nadal po- 
zostaje pod jego dachem. Nie
mniej jednak dla tych ludzi 
skończyły się już „lekkie czasy”, 
prawo chroni ich wprawdzie 
przed wyrzuceniem na ulicę, ale 
już nie gwarantuje niskich czyn
szów i błogiego zamieszkiwania 
w cudzym budynku na cudzy 
koszt. Skargi lokatorów trafiły 
również do prasy („Gazeta Wy
borcza" nr 264 i 276 z 1991 r.).
Biedni, na ogół starzy ludzie nie 
mają łatwego życia w naszych 
czasach, należy się im współ
czucie i pomoc. Nie można jed
nak zapomnieć, że zabytki też 
czekają na pomoc.

Zdzisław Skrok


