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Od redakcji
Za symboliczną datę przeniesienia stoli
cy z Krakowa do Warszawy przyjmuje 
się dzień 17 marca 1596 r. Przy warszaw
skim brzegu Wisły miały wtedy zacu
mować łodzie z dworem króla Zygmunta 
III Wazy. Przypuszczalnie widok War
szawy nie wzbudził entuzjazmu wśród 
dworzan, a porównanie wypadło zde
cydowanie na korzyść Krakowa. „Od 
końca Długiej ulicy (...) niewiele chat i to 
ubogich znajdowało się. Na Świętojer- 
skiej ulicy i Podwalu rzadkie stały do
mostwa, całe były bowiem ogrodami za
jęte (...) Za Nowem Miastem kilka za
ledwie chatek istniało.” — to opis z koń
ca XVI w. Murowane było Stare Miasto 
— oficjalnie miasto Stara Warszawa — 
oraz zamek, który wówczas składał się z 
Dworu Wielkiego (przebudowanego w 
1572 r. dla Sejmu), Wieży Wielkiej 
(Grodzkiej) i Domu Królewskiego 
(skrzydło północno-wschodnie). Po 1596 
r. jednak bardzo szybko „panowie możni 
za dworem tu przenoszący się nabywali 
grunta i włoskie pałace do podziwu 
wspaniałe budowali”, zaś zamek do 1619 
r. stał się budowlą pięcioskrzydłową z 
Wieżą Zygmuntowską (Zegarową) oraz 
bramami Senatorską i Grodzką. Król 
przeniósł się do Warszawy w 1611 r. i 
choć jednym z powodów tej decyzji była 
po prostu walka o szwedzką koronę, a 
Warszawa znajdowała się bliżej tych 
działań niż Kraków — miasto stawało się 
Stolicą...
Po raz pierwszy w dziejach „Spotkań z 
Zabytkami” cały numer pisma poświę
cony jest jednemu tematowi — Warsza

wie, ze względu na 400-lecie jej stołe
czności. Znajdziemy w nim bardzo różne 
teksty, których wspólną cechą jest towa
rzysząca od wielu lat wszystkim varsa- 
vianistom nostalgia za Warszawą nie 
zniszczoną w czasie drugiej wojny i nie 
odbudowaną w duchu socrealizmu ze 
skutecznym zacieraniem reliktów War
szawy „burżuazyjnej”. Przede wszyst
kim te dwa fakty wpłynęły na — delikat
nie określając — zakłócenie stołecznego 
charakteru miasta (zob. też s. 2), czego 
skutki — także w codzienności — odczu
wamy do dzisiaj. W numerze nie będzie 
więc takiego opisania Stolicy, jakie w 1643 
r. przekazał nam wierszem Adam Ja- 
rzębski w pierwszym przewodniku po 
mieście pt. Gościniec abo krótkie opi
sanie Warszawy, gdzie wszystko jest 
„ozdobne”, „czyste” i „śliczne”. Mamy 
bowiem i niedokładnie odbudowane do
my przy ul. Mostowej (s. 12), i bezmyśl
nie zlikwidowane kolejki wąskotorowe (s. 
22), i ginące dzieła sztuki przy ul. Foksal 
(s. 28). To także składa się na obraz dzi
siejszej Warszawy, lecz nie jest bynaj
mniej pozytywną cechą jej stołeczności. 
Jak by jednak nie było, w tym numerze 
jest TYLKO WARSZAWA...

W maju (nr 5) podamy wyniki konkursu 
„Zabytek nie-zabytek”, przedstawimy 
niezwykłą rekonstrukcję pewnego dzie
ciństwa, a głównym akcentem numeru 
będzie zakończenie konserwacji malowi
deł w zamkowej kaplicy Św. Trójcy w 
Lublinie.
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Warszawska 
stołeczność

WOJCIECH FIJAŁKOWSKI

Obranie w 1596 r. Warszawy na siedzibę 
panującego i jego dworu uczyniło z niej 

nie tylko miasto rezydencjonalne polskich 
królów, lecz także dało początek jej 

ustołecznianiu. Już w XVI w.
Rzeczpospolita Obojga Narodów, mając 

coraz liczniejsze interesy gospodarcze 
i polityczne na Bałtyku, potrzebowała 

odpowiedniego centralnego punktu 
w kraju, gdzie można by było urządzić 

królewską siedzibę i skupić najważniejsze 
agendy państwowe. 

Takim dogodnym punktem była 
dotychczasowa stolica Mazowsza — 

Warszawa, położona nad samą Wisłą, 
u zbiegu licznych dróg lądowych, przy 

wygodnej przeprawie przez rzekę. 
Ku Warszawie więc przesuwał się w coraz 

większym stopniu ciężar spraw 
państwowych, w niej też coraz częściej 

zaczęli rezydować panujący, od Zygmunta 
Starego po Stefana Batorego. Na początku 

XVI w. Warszawa stała się także 
miejscem walnych sejmów Korony, 

później również Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, a następnie miejscem elekcji 

polskich królów i wreszcie siedzibą 
parlamentu.

U
stalenie się Warszawy jako stolicy, w myśl 
formuły, że jest nią miasto, w którym stale 
rezyduje głowa państwa oraz mieści się sie
dziba władz centralnych — nastąpiło w 
1611 r. Wtedy bowiem Zygmunt III Waza 
osiadł na stałe w Warszawie i zamieszkał w nowo wznie

sionym „Zamku Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospoli
tej”. W monumentalnym gmachu zamkowym, stanowią
cym główną rezydencję królewską, mieściły się też obie iz
by parlamentu Poselska i Senatorska oraz centralne urzę
dy państwowe — marszałkowski, kanclerski i podskarbiń- 
ski.
Stołeczne funkcje Warszawy, a także odbywające się tu li
czne sejmy, elekcje i zjazdy ściągały do miasta możno- 
władców, dygnitarzy świeckich i duchownych, dla których 
na rynku staromiejskim urządzono reprezentacyjne siedzi
by w specjalnie na ten cel zaadaptowanych i kunsztownie 
zmodyfikowanych kamienicach mieszczańskich. Mimo 
zadbania właścicieli tych domów o ich wygodę i estetykę, 
dygnitarze piastujący u boku króla różne urzędy woleli 
budować w stolicy własne siedziby. Wznoszenie licznych 
pałaców i dworów spowodowało w konsekwencji korzyst
ne dla rozwoju stolicy rozszerzanie się zabudowy miasta 
poza mury średniowiecznej Warszawy, głównie wzdłuż 
Krakowskiego Przedmieścia, biegnącego równolegle do 
skarpy wiślanej. Również poza murami miasta powstawały 
liczne fundacje kościelne i klasztorne służące potrzebom 
rozszerzającej się w szybkim tempie stołecznej aglomera
cji.
Renesansowe, a następnie barokowe rezydencje pałacowo- 
ogrodowe utworzyły wraz z założeniami kościelnymi i 
osiedlami mieszkalnymi specyficzną strukturę przedmieść 
wyłączonych spod władzy miasta, czyli tzw. jurydyk. Te 
samoistne organizmy, oparte na własnym prawodawstwie, 
zapewniły szybki rozwój stołecznego handlu i rzemiosła, 
wpływając w widoczny sposób na układ przestrzenny i 
rozplanowanie miejskiego kompleksu Warszawy. Pozy
tywna początkowo rola jurydyk okazała się z biegiem lat 
czynnikiem dezorganizującym życie miejskie, czemu poło
żył ostatecznie kres Stanisław August Poniatowski, włą
czając je do organizmu Warszawy.
Myśląc o stołecznej roli Warszawy, kolejni władcy 
polscy starali się na wzór innych stolic europejskich 
wyposażyć miasto w odpowiednie rozwiązania ur
banistyczne — reprezentacyjne place, zurbanizo
wane założenia handlowe czy też reprezentacyjne 
trakty komunikacyjne. Już Władysław IV i Jan Kazi
mierz zamierzali stworzyć na formującym się trakcie kró
lewskim prestiżową Via Regia z okazałym „Forum Wa
zów” o świadomie zaplanowanej funkcji propagandowo- 
reprezentacyjnej. W czasach Jana III Sobieskiego zapla
nowane zostało i zrealizowane przy ul. Senatorskiej okaza
łe pięcioboczne założenie inspirowane królewskimi placa
mi Paryża. Założenie to, noszące od imienia Marii Kazi
miery nazwę Marywilu, stanowiło rezydencję królewską 
połączoną z luksusowym zespołem handlowo-hotelowym, 
przeznaczonym dla wyjątkowych gości oraz zamożnych, 
głównie cudzoziemskich kupców.
Ożywiona działalność urbanistyczno-budowlana królów 
saskich Augusta II i Augusta III przyniosła Warszawie 
trzy wielkie założenia — Oś Saską, będącą największą 
kompozycją przestrzenną barokowej stolicy, Drogę Kal- 
waryjską (Aleje Ujazdowskie), stanowiącą ważną część 
traktu królewskiego prowadzącego od Zamku Warszaw
skiego przez Ujazdów do Wilanowa oraz Aleję Gwardii, 
wiodącą z Nowego Miasta do koszar królewskiej Gwardii 
Pieszej Koronnej na Żoliborzu (dziś teren Cytadeli). Nie
małą rolę w rozwoju przestrzennym miasta odegrało wyty
czenie ul. Marszałkowskiej oraz jej przecznic, stanowią
cych kanwę zabudowy śródmieścia Warszawy.
Ważną inicjatywą urbanistyczną dla Warszawy jako stoli
cy Polski było powstanie za sprawą Stanisława Augusta
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1. 2. Ustołecznianie miasta:
panorama miasta Stara Warszawa 
z końca XVI w. (1)
i z połowy XVII w. (2)
3. 4. Ustołecznianie miasta: plan z ok. 1600 r. (3)
(1 — zamek, 2 — ratusz,
3 — kamienica Wójtowska, 4 — kramy,
5 — studnia, 6 — kolegiata Św. Jana,
7 — kościół Św. Marcina i klasztor augustianów,
8 — szpital Św. Marcina, 9 — Brama Krakowska,
10 — Brama Nowomiejska, 11 — Brama Poboczna,
12 — wieża Marszałkowska, 13 — furta Rybacka,
14 — furta Celna) oraz plan z ok. 1700 r. (4)
(1 — zamek, 2 — ratusz, 3 — kamienica Wójtowska,
4 — kramy, 5 — studnia, 6 — pręgierz,
7 — kuna, 8 — kolegiata Św. Jana,
9 — kościół NMP Łaskawej i kolegium jezuickie,
10 — kościół Św. Marcina i klasztor augustianów,
11 — szpital Św. Marcina, 12 — Brama Krakowska,
13 — kolumna Zygmunta III Wazy,
14 — kościół Św. Klary i klasztor bernardynek,
15 — Brama Poboczna, 16 — Brama Nowomiejska,
17 — szpital Św. Łazarza,
18 — wieża Marszałkowska,
19 — furta Rybacka, 20 — furta Celna)
5. Ustołecznianie miasta: widok Marywilu
— najwspanialszej barokowej 
kompozycji przestrzennej
— w pierwszej połowie XVIII w.
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Pomniki Historii

Warszawa
Na obszarze War

szawy określonym 
jako Pomnik Hi
storii znajdują się najcen

niejsze zespoły urbanisty
czne i pałacowo-ogrodowe 
usytuowane wzdłuż skarpy 
wiślanej. Należy do nich 
Stare Miasto (XIV w.), z 
geometryczną siecią ulic i 
placów zabudowaną ka
mienicami mieszczańskimi 
oraz zespołami architektury 
sakralnej. Otoczony mura- 
mi zespół ten od strony po
łudniowo-wschodniej sprzę
żony jest z Zamkiem Kró
lewskim — siedzibą władzy 
państwowej od czasów 
Zygmunta III Wazy. Za
mek, Kolumna Zygmunta i 
katedra — nekropolia wielu 
zasłużonych Polaków — to 
główne dominanty składają
ce się na charakterystyczną 
sylwetę ośrodka staro
miejskiego. W 1978 r. Stare 
Miasto wpisane zostało na 
Listę Światowego Dzie
dzictwa Kulturalnego i Na
turalnego UNESCO.
Od strony północnej, przez 
przedmieście zwane Fretą, 
Stare Miasto połączone jest 
z Nowym Miastem (XV w.) 
o skromniejszym układzie 
przestrzennym i zabudo
wie, na którą oprócz ka
mienic składają się zespoły 
klasztorne oraz dominujący 
na skarpie gotycki kościół 
NM Panny.
Kolejnym założeniem w 
kierunku północnym wyko
rzystującym wzniesienie 
skarpy jest zbudowana w 
1832 r. Cytadela — cenny 
zabytek sztuki taryfikacyj
nej i muzeum.

żniejszy trakt, od strony po
łudniowej dobiegający do 
bramy staromiejskiej, to 
Krakowskie Przedmieście
— ulica, przedłużona No
wym Światem. Oprócz 
królewskich i magnackich 
pałaców otoczonych ogro
dami oraz kamienic mie
szczan znalazły tu siedziby 
uczelnie (Szkoła Rycerska
— Uniwersytet Warszaw

założenie zwane Osią Saską 
realizowane przez królów 
saskich Augusta II i III. 
Pozostałością tego założe
nia jest obecny pl. Piłsud
skiego oraz publiczny 
ogród z kilkunastoma ka
miennymi rzeźbami. Śla
dem drugiego saskiego za
łożenia wielkoprzestrżen- 
nego — Drogi Kalwaryj- 
skiej — jest obecny pl. 
Trzech Krzyży i Aleje 
Ujazdowskie — przedłuże
nie głównego traktu miej
skiego do Ujazdowa i Ła
zienek — podwarszawskich 
rezydencji królewskich. 
Przy najpiękniejszej alei 

Jeden z najstarszych herbów miasta Stara Warszawa
— pieczęć odciśnięta na dokumencie z 1459 r., 
a więc po przeniesieniu stolicy Księstwa Mazowieckiego 
z Czerska (początek XV w.),
zaś przed wcieleniem Mazowsza do Korony (1526)
i obraniem Warszawy za stałą siedzibę królewską (1596) 
przez Zygmunta III Wazę

Wokół stosunkowo 
niewielkiego ośrod
ka miejskiego rozwijały się 
przedmieścia, gdzie loko

wały się liczne siedziby 
magnackie, dwory szla
checkie, kamienice i domy 
zajezdne. Rozwijały się one 
przy głównych traktach 
wiodących do miasta, 
obecnych ulicach: Zakro
czymskiej, Długiej, Sena
torskiej, Podwalu i Miodo
wej. Najstarszy i najwa

ski), Towarzystwo Nauk 
(Pałac Staszica), kościoły i 
klasztory (bernardynów, 
karmelitów, wizytek, mis
jonarzy), szpitale (Św. Du
cha), zajazdy (Dziekanka) i 
hotele. Tu zgromadzone są 
też najstarsze pomniki 
świeckie, np. Mikołaja Ko
pernika.
Od monumentalnej bramy 
na Krakowskim Przed
mieściu zaczynało się wiel- 
koprzestrzenne, barokowe 

spacerowej Warszawy zlo
kalizowane są niewielkie 
pałacyki i wille w ogrodach, 
starannie rozplanowane 
parki — Ujazdowski, Bota
niczny i Łazienkowski. 
Najstarszym obiektem jest 
Zamek Ujazdowski wznie
siony w czasach Zygmunta 
III, potem wielokrotnie 
przebudowywany i całko
wicie odbudowany w 1980 
r. Tereny parkowe Ujaz
dowa z ozdobnym kanałem 

z XVIII w. pod skarpą po
łączone są z zespołem pała- 
cowo-ogrodowym Łazie
nek Królewskich i Belwe
deru. Przekształcony z ini
cjatywy króla Stanisława 
Poniatowskiego romanty
czny park z pałacem na 
wyspie i licznymi pawilo
nami, ozdobiony rzeźbami i 
pomnikami, jest jednym z 
najbardziej oryginalnych 
założeń pałacowo-parko- 
wych w Europie.

Ten ciąg rezydencji mo
narszych zamyka wy
sunięta najbardziej na po
łudnie i położona na tarasie 

poniżej skarpy letnia po
siadłość podmiejska króla 
Jana III Sobieskiego — Wi
lanów. Na to rozległe baro
kowe założenie pałacowo- 
parkowe składa się repre
zentacyjny pałac poprze
dzony obszernym dziedziń
cem, ogród ozdobiony li
cznymi pawilonami, rzeź
bami i fontannami. Dużą 
wartość reprezentują też 
obiekty folwarku i obszaru 
przedpałacowego: karczma, 
kuźnia, szpital, dom dokto
ra, zabudowania gospodar
cze oraz zespół kościoła z 
mauzoleum Potockich, cmen
tarzem i plebanią. Z ogro
dem wykorzystującym na
turalne piękno Jeziora Wi
lanowskiego połączony jest 
park romantyczny położony 
po drugiej stronie jeziora — 
Morysin.
INFORMACJA TURYSTY
CZNA: Warszawskie Cen
trum Informacji Tury
stycznej, pl. Zamkowy 
1/13, 00-262 Warszawa, 
tel. 635-18-81, fax 
31-04-64
Na tym kończymy prezento
wanie (od numeru 2, 1995) 
piętnastu obiektów i zespołów 
zabytkowych, które uzyskały 
we wrześniu 1994 r. status 
Pomników Historii. Przypo
minamy, że status ten zobo
wiązuje właścicieli i użytkow
ników do obejmowania tych 
zabytków szczególną opieką, 
wyrażającą się m.in. ograni
czaniem sposobu użytkowania 
do funkcji odpowiadającej hi
storycznym wartościom, a 
główną troską ma być zacho
wanie substancji, otoczenia i 
widoku na zabytek. Przede 
wszystkim chodzi o bieżącą 
konserwację wyróżnionych 
obiektów i utrzymywanie w 
nich porządku, a obowiązki te 
spoczywają głównie na gmi
nach, na terenach których 
znajdują się Pomniki Historii.



6. Ustołecznianie miasta: 
plan Le Rouge’a z 1768 r.:
1 — Droga Kalwaryjska,
2 — Oś Saska

Poniatowskiego tzw. Osi Stanisławowskiej, biegnącej od 
Zamku Ujazdowskiego aż do Pola Elekcyjnego, która stała 
się osnową przestrzennego rozplanowania południowej 
części miasta z zachowanym do dziś układem placów 
gwiaździstych.
Doniosłe znaczenie dla ukształtowania się wielkomiejskie
go oblicza Warszawy miały czasy Królestwa Polskiego, 
kiedy mimo niesprzyjających warunków politycznych 
spowodowanych rozbiorami dokonano planowej akcji re
gulacji i porządkowania stolicy oraz budowy monumen
talnych gmachów przeznaczonych dla potrzeb nauki, kul
tury i gospodarki. Dzięki temu przedsięwzięciu uregulo
wano wiele starych i założono kilka nowych placów o cha
rakterze reprezentacyjnym, jak: Teatralny, Bankowy, Sa
ski czy Warecki (dziś Powstańców Warszawy), bądź też 
handlowym, jak: Żelaznej Bramy i Grzybowski. Zbudo
wano wspaniały gmach Teatru Wielkiego i Pałac Staszica 
przeznaczony na siedzibę Królewskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. Wzniesiono także zespół budowli rządo
wych — Pałac Komisji Przychodów i Skarbu, gmach 
Giełdy i Banku Polskiego oraz budynek Komisji Rządzą
cej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, zwany Pałacem 
Mostowskich. Na potrzeby nowo założonego Królewskie
go Uniwersytetu Warszawskiego zaadaptowano dawny Pa
łac Kazimierzowski, przy którym wzniesiono kompleks 
budynków instytutów uniwersyteckich.
Podjęte w Królestwie Polskim dzieło tworzenia reprezen
tacyjnych placów i ulic oraz monumentalnych gmachów 
służących potrzebom Warszawy jako stolicy i jej prestiżo
wi kontynuowane było zarówno w drugiej połowie XIX 
w., jak i w naszym stuleciu, zwłaszcza zaś w latach mię
dzywojennych, gdy Warszawa po wiekowej niewoli była 
stolicą wolnego już kraju. Wzniesiono wtedy m.in. nowo
czesne gmachy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Mini
sterstwa Oświaty i Wyznań Religijnych oraz Sejmu, a tak
że gmach Muzeum Narodowego i Wyższej Szkoły Hand
lowej. Wytyczono aleje: Niepodległości, Żwirki i Wigury 
oraz Wybrzeże Kościuszkowskie i poszerzono wiele arterii 
wylotowych z Warszawy.
Wybuch drugiej wojny światowej przeszkodził w zreali
zowaniu reprezentacyjnej arterii komunikacyjnej im. Józe
fa Piłsudskiego, pokrywającej się z grubsza z przebiegiem 
zachodniego odcinka dzisiejszej Trasy Łazienkowskiej. 
Mimo barbarzyńskiego zniszczenia Warszawy w 1944 r. 
nie przestała ona istnieć jako stolica Polski, powstając z mo
rza ruin jak legendarny Feniks z popiołów.
Dzięki nieugiętej postawie środowiska polskich konserwa
torów, architektów, urbanistów i historyków sztuki, wła

dze polityczne powojennej Polski zaakceptowały w pro
gramie odbudowy Warszawy przywrócenie jej history
cznych dzielnic i odbudowę zabytków jako świadectwa 
bogatych dziejów i tożsamości kulturalnej stolicy Polski. 
Wraz z tą odbudową powstało nowe miasto o odmiennym 
od dotychczasowego obliczu, bardziej nowoczesne, z li
cznymi gmachami reprezentacyjnymi i wielkimi trasami 
komunikacyjnymi, lecz nie pozbawione wielu mankamen
tów urbanistycznych i architektonicznych, jak też błędów 
natury społeczno-politycznej i demograficznej, które 
zdeprecjonowały w pewnej mierze jego stołeczny charak
ter.
Aby zatem przywrócić Warszawie jej stołeczny wy
raz i rangę metropolii Polski, należy dziś przede 
wszystkim zakończyć proces odbudowy history
cznego centrum z jego reprezentacyjnymi placami 
oraz doprowadzić do należytego stanu ocalałą z po
żogi wojennej architekturę XIX—XX w. Konieczne 
jest też wyrównanie jakościowych dysproporcji istnieją-

Spotkanie z książką

Dzieło tytaniczne

Praca zamierzona jest na wiele tomów, obejmować ma bo
wiem historię około 500 warszawskich ulic i placów — od ich 
dziejów i zabudowy po tzw. małą architekturę, np. dawne latarnie, 

ogrodzenia, bruki. Pod koniec 1995 r. nakładem Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami, dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Sztuki, 
ukazał się pierwszy tom Atlasu dawnej architektury ulic i placów 
Warszawy, obejmujący 40 ulic i placów Śródmieścia, od hasła 
„Agrykola" do „Burmistrzowska". Książkę napisał varsavianista, 
prezes warszawskiego oddziału TOnZ — Jarosław Zieliński i nale
ży mu się chwała za ponaddziesięcioletnią pracę nad zebraniem 
wszystkich możliwych źródeł archiwalnych i ikonograficznych słu
żących ścisłemu opisowi historycznemu i inwentaryzacyjnemu 
każdego obiektu przy danej ulicy. Tak obszerna informacja wyma
gała niezwykle rzetelnych studiów, które powinny stanowić — jak 
pisze w słowie „Od wydawcy" dr Wojciech Fijałkowski — „dla 
władz administracyjnych i samorządowych oraz służb konserwa
torskich cenną praktyczną pomoc w podejmowaniu decyzji doty
czących losu wielu historycznych obiektów warszawskich, ni
szczejących lub niszczonych skutkiem niedostatecznej o nich 
wiedzy". Książka wydana w ramach „Biblioteki TOnZ” jest do na
bycia w księgarniach i siedzibie Towarzystwa (ul. Piękna 44a).

(as)
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7. 8. 9. Ustołecznianie miasta: 
pałace Ossolińskich
i Radziejowskich
na panoramie z 1656 r. (7), 
pałac Koniecpolskich
w 1656 r. (8)
i elewacja frontowa pałacu 
Radziwiłłów z 1697 r. (9)
10. Ustołecznianie miasta: 
rozwój Warszawy 
od XIV do XX w.
(77. 3, 4, 9
według J. Rutkowskiej 
„Architektura Warszawy
XVII wieku")

10

cych między prawo- i lewobrzeżną Warszawą oraz zagos
podarowanie terenów wzdłuż Wisły w taki sposób, by rze
ka nie dzieliła, lecz łączyła obie części miasta. Bezdysku
syjną sprawą jest też kontynuowanie budowy szerokich ar
terii komunikacyjnych, łączących północne dzielnice War
szawy z południowymi i zachodnie ze wschodnimi oraz 
realizowanie dalszych odcinków metra. Pilną potrzebą jest 
też wykonanie wokół Warszawy obwodnicy likwidującej 
tranzyt samochodowy przez centralne dzielnice miasta. 
Podstawowym zadaniem jest także uporządkowanie i no-

Spotkanie z książką

Warszawskie place
Plac — to duża, wolna przestrzeń w mieście, najczęściej przy 

zbiegu lub skrzyżowaniu ulic, przeważnie ujęta w obudowę 
architektoniczną. Rzadko który plac Warszawy spełnia te warunki. 

Pomijając juz zniszczenia wojenne, główną przyczyną takiego sta
nu jest późniejsza odbudowa miasta, która kompletnie zdegrado
wała zasadnicze funkcje placów, sprowadzając je do nieco szer
szych, przelotowych ulic. O tym wszystkim, a także o niezwykle 
barwnych dziejach głównych placów Warszawy oraz o ich obec
nej ochronie konserwatorskiej mówiono w 1994 r. na sesji nauko
wej Towarzystwa Opieki nad Zabytkami pt „Historyczne place 
Warszawy". Materiały z tej sesji ukazały się pod koniec ubiegłego 
roku jako kolejny tom „Biblioteki Towarzystwa Opieki nad Zabyt
kami" pod redakcją dra Wojciecha Fijałkowskiego (dotowany przez 
Ministerstwo Kultury i Sztuki i Prezydenta m.st. Warszawy). Tom 
zredagowany przez Bożenę Wierzbicką opatrzony został wieloma 
ilustracjami — historycznymi i współczesnymi — oraz planami, 
także nie zrealizowanymi. Dla urbanistów tworzących nowe wizje 
Warszawy, urzędników decydujących o kształcie miasta oraz dla 
varsavianistow — jest to lektura podstawowa. Książka jest do na
bycia w warszawskich księgarniach i siedzibie TOnZ (ul. Piękna 
44a).

(m) 

woczesna zabudowa śródmieścia, w tym jak najszybsze 
stworzenie na tzw. dzikim zachodzie dzielnicy mieszka- 
niowo-usługowej. Dla podniesienia stołecznej rangi War
szawy niezbędna jest realizacja kilku prestiżowych przed
sięwzięć architektonicznych, tj. budowy wielkiego, mię
dzynarodowego centrum kongresowego i nowoczesnego 
centrum kultury polskiej, urządzenia międzynarodowych i 
krajowych terenów targowych oraz wielkich terenów spor
towych. Elementarną sprawą jest też utrzymanie na euro
pejskim poziomie placów i dziedzińców, jezdni i chodni
ków, latarń, tablic informacyjnych i napisów z nazwami 
ulic. „Aby dobrze pełnić rolę stolicy, miasto musi — jak pisał 
przed kilku laty Bohdan Jałowiecki — posiadać pewne ce
chy szczególne, wyróżniające go od innych ośrodków miej
skich kraju (...) bogaty i bardziej zróżnicowany potencjał 
twórczy we wszystkich dziedzinach kultury i nauki, unika
tową ofertę kulturalną, bogaty wachlarz handlu i usług zdol
nych zaspokoić potrzeby najbardziej wybrednej klienteli, 
reprezentacyjny charakter założeń urbanistycznych (...) 
monumentalny i zróżnicowany kształt budowli użyteczności 
publicznej, staranny wystrój miasta ”.

Istotą stołeczności Warszawy, podobnie jak innych 
metropolii europejskich, powinna być również jej 
funkcja symboliczno-integracyjna, taka, jaką miało 
to miasto w minionych dziesięcioleciach, w odro
dzonej II Rzeczypospolitej oraz w trudnych latach 
ostatniej wojny i okupacji. Warszawa jako stolica Polski 
powinna być nie tylko centrum administracyjno-polity- 
cznym kraju, lecz jego głównym miastem, które dla Pola
ków miałoby takie znaczenie, jak Paryż dla Francuzów, 
Rzym dla Włochów czy Praga dla Czechów, a którego 
rozwój i nowoczesne oblicze architektoniczno-urbanisty
czne byłoby troską nie tylko władz stolicy, lecz także rzą
du, parlamentu i wszystkich obywateli kraju.

Wojciech Fijałkowski
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Z badań 
pod dawnym, 
zniszczonym 

warszawskim ratuszem, 
oprócz dokładnego 

poznania 
jego dziejów, 

wynikają wskazówki 
dla architektów. 

Konieczne 
jest bowiem 
odtworzenie 

historycznego charakteru 
pl. Teatralnego.

Wchodzenie 
pod ratusz

WIESŁAW OLSZOWICZ

Wiele osób przechodzących przez 
warszawski plac Teatralny zaskakuje brak 
sylwetki pomnika „Bohaterów Warszawy 

1939—1945”, czyli pomnika Nike oraz białe 
ogrodzenie wokół północnej pierzei placu. 

Od końca lipca 1995 r. trwają tu prace 
przygotowawcze do wzniesienia budowli 

mających przywrócić historyczną skalę 
jednego z najważniejszych placów 

Warszawy. Tych, którym udało się wejść 
za ogrodzenie, zaskakuje rozmiar 

prowadzonych prac wykopaliskowych. 
Mieszkańcy wyższych pięter sąsiednich 

budynków znają ten widok od wielu 
miesięcy.

W
yjątkowość miejsca skłoniła władze admi
nistracyjne i konserwatorskie miasta do 
poprzedzenia właściwych prac budowla
nych szerokimi badaniami archeolo
gicznymi i architektoniczno-konstrukcyjnymi. Organizację 
prac badawczych i wykopaliskowych wzięły na siebie Pra

cownie Konserwacji Zabytków „Zamek”, zaś inwestorem 
została firma „BOUYGUES — International Building 
Division”. Dotychczas zrealizowano pierwszy etap badań 
obejmujący piwnice zachodniej części dawnego ratusza, 
których trzonem są mury pałacu Jabłonowskich z drugiej 
połowy XVIII w.
Badania te pozwoliły na poznanie nowych faktów dotyczą
cych historii budowy i przebudowy tego pałacu. Układ 
najstarszych ścian piwnicznych z lat 1768—1773 su
geruje, że pierwotne rozplanowanie pałacu miało 
znacznie szerszy rozstaw ryzalitów bocznych oraz 
identyczną szerokość wszystkich ryzalitów. Bardzo 
zbliżoną kompozycję fasady ze skośnymi ścianami flanku
jącymi płytki podjazd ma również pałac Sapiehów (XVIII 
w.) z ul. Zakroczymskiej. Druga faza budowy z lat 
1773—1785 doprowadziła do poszerzenia ryzalitów bo
cznych i nadała pałacowi kształt znany z ikonografii (ak
warela Z. Vogla). Fazę tę wiąże się z osobą Dominika Mer
liniego, co potwierdza identyczność użytych motywów ar
chitektonicznych występująca w innych obiektach zreali
zowanych przez niego, np. w kościele bazylianów przy ul. 
Miodowej. W latach 1817—1819 przeprowadzono adapta
cję pałacu na ratusz, która nie spowodowała większych 
zmian w bryle i elewacjach budynku. Dopiero pożar w 
czasie Powstania Styczniowego doprowadził do gruntow
nej przebudowy pałacu, realizowanej według projektu Jó
zefa Orłowskiego. Między innymi dostawiono wówczas 
wysoką wieżę i nowe zachodnie skrzydło na miejscu wybu
rzonej kamienicy Łagiewnickich. Dzięki obecnym ba
daniom wiemy także, że równocześnie rozebrano 
północny ryzalit zachodniej fasady pałacu, który 
znalazł się na osi bramy pod wieżą i utrudniał prze
jazd wozom strażackim. Z kolei odsłonięcie fundamen
tów wieży ujawniło bardzo interesujące rozwiązanie kons
trukcyjne polegające na zespoleniu czterech ścian wieży 
ceglaną niecką o formie odwróconej kopuły. Analiza fun
damentów przejazdu bramnego głównej osi pałacu pozwo
liła stwierdzić, że bardzo płaski portyk centralny zaakcen
towany przez Merliniego tylko czterema kolumnami przy
legającymi do fasady został w latach 1864—1869 mocno 
wysunięty w stronę placu, zaś nowe kolumny odsunięto od 
ściany, zwiększając jednocześnie powierzchnię balkonu 
nad portykiem. Również interesujące było odkrycie w 
piwnicach reliktów jednej z dwu kotłowni zbudowanych w 
latach 1864—1869. Kotłownie te miały nowatorskie roz
wiązanie, wprowadzały bowiem system ogrzewania gorą
cym powietrzem, który był szczególnie użyteczny dla 
wielkich sal ratuszowych o wysokości dwu kondygnacji.
Z gruzów zalegających piwnice wydobyto około 430 ele
mentów wystroju zewnętrznego i wewnętrznego, m.in. 
części gzymsów, attyk, balkonów, obramień okiennych, 
balustrad i krat elewacyjnych, kolumny żeliwne, części 
kominków, pieców, płytki posadzkowe, fragmenty ozdób 
sztukatorskich, okucia okienne i drzwiowe. Odnalezione 
detale dostarczyły wielu cennych informacji dotyczących 
pierwotnie użytych materiałów, barw, profili, skali i pro
porcji poszczególnych fragmentów fasady oraz wnętrz. 
Konfrontacja tych znalezisk z dostępną ikonografią 
pozwoliła stwierdzić, że zdecydowana większość 
wydobytych elementów pochodzi z ruin budynku 
ratusza i nie jest obcym materiałem zasypowym z 
innych obiektów warszawskich.
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1. Widok na 
prace wykopaliskowe 

i odkryte mury

2. Tuż przy pomniku Nike 
odsłonięto największe 

pomieszczenie piwniczne 
z zachowanym 

tragmentem sklepienia

3. Fundament wieży
— ściany połączone 

formą odwróconej kopuły

4. Kafle piecowe 
użyte wtórnie 

do wyłożenia schodów 
prowadzących do kotłowni

5.6. Detale: 
fragment żeliwnej kolumny (5) 

i zdobionych podciągów (6) 
z Sali Wielkiej

7. Plan piwnic 
pałacu-ratusza 

w różnych fazach budowy

Po zamknięciu pierwszego etapu prac badawczych 
można sformułować wiele wniosków pomocnych 
przy rekonstrukcji fasady i dawnych wnętrz. 
Główna część fasady związana z dokonaniami Merliniego 

w XVIII w. miała detal architektoniczny wykonany w 
narzucie tynkowym. Forma znalezionych elementów ka
miennych wskazuje na zastosowanie piaskowca dopiero w 
trakcie realizacji projektu J. Orłowskiego w latach 
1864—1869. Pochodzą one z wieży ratuszowej, z doda
nych wówczas balkonów i z nowych gzymsów zakładanych 
w trakcie przebudowy dachów na wyższe. Fasady ratusza 
bezpośrednio przed zburzeniem miały kolor jasnokremo- 
wy, o czym świadczą znalezione fragmenty tynku z powło
kami malarskimi w tym właśnie kolorze. Zdecydowaną 
większość elementów metalowych z fasad i wnętrz wyko
nano w XIX w. jako ozdobne odlewy żeliwne, zaś szcze
gólny zespół dekoracji i konstrukcji żeliwnych miała Sala 
Wielka, zajmująca drugie i trzecie piętro głównego korpu-
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8. Sala Wielka w 1870 r., 
w XIX w. zwana 

Aleksandrowską

9. Pałac Jabłonowskich, 
Marywil i pałac Warszyckich 
na akwareli Zygmunta Vogla 

z ok. 1780 r.

10. Ratusz w XIX w. 10

10



11 11. Ratusz razem 
z Teatrem Wielkim 
w 1927 r.;
przed teatrem widać 
wysoką zieleń 
(zdjęcia: 1—4, 6
— Andrzej Szmurło, 
5 — Wiesław 
Olszowicz, 
11 — Henryk 
Poddębski)

su ratusza o powierzchni około 1050 m2. O jej wielkości 
świadczą odnalezione fragmenty kolumn, ozdobnych pod
ciągów i kratek ogrzewczych. Również z reprezentacyj
nych sal drugiego piętra pochodzi zamek drzwiowy z god
łem Warszawy na mosiężnym szyldziku.
Oglądając odnalezione fragmenty i detale można 
jedynie żałować, że rekonstrukcja wnętrz ratusza z 
końca XIX w. jest już właściwie nierealna. Zapadły 
natomiast decyzje dotyczące pełnej rekonstrukcji elewacji 
ratusza, łącznie z wieżą i skrzydłem dawnego magistratu. 

Powróci więc dawny układ przestrzenny placu i jego histo
ryczne proporcje. Oby jak najszybciej zdecydowano rów
nież o przywróceniu na miejscu obecnego parkingu wyso
kiej zieleni i fontann!

Wiesław Olszowicz

Autor artykułu prowadził wraz z zespołem badania architektoniczne, natomiast 
prace archeologiczne — mgr Mirosława Gajewska i mgr Martyna Milewska. Od
bywały się także badania konstrukcyjne pod kierunkiem mgra Stanisława Sosnow
skiego. Prace badawcze koordynowali architekci Przemysław Woźniakowski i Han
na Migdalska, zaś budowlane inż. Piotr Andersz.

Badanie arkad

W związku z rozpoczętym w lipcu 
1995 r. remontem Arkad Ku

bickiego u podnóża Zamku Królew
skiego w Warszawie konieczne było 
zbadanie i zabezpieczenie pozosta
łości tzw. Wielkiej Oficyny Saskiej. 
Oficyna ta została wzniesiona za pa
nowania Augusta III w latach 
1748—1750 u stóp ogrodów zam
kowych. Jej pierwotny wygląd znamy 
m.in. z obrazu Canaletta „Widok 
Warszawy od strony Pragi". Jak wia
domo ze źródeł historycznych, piętro 
oficyny zamieszkiwali wyżsi urzędni
cy dworscy, na parterze znajdowały 
się inne pomieszczenia mieszkalne, 
a zapewne także składy towarów i 
warsztaty rzemieślnicze. Piętro tej 
długiej, prawie 200-metrowej budow
li rozebrano około 1820 r„ a przyzie
mie składające się z około 30 skle
pionych pomieszczeń zasypano 
ziemią, wtapiając relikty założenia z 
XVIII w. w potężne mury arkad ogro
dowych projektu Jakuba Kubickiego. 
Archeolodzy z Zamku Królewskiego 
po wybraniu ziemi z 28 pomieszczeń 
przyziemia oficyny odsłonili relikty 
kilkunastu pieców kaflowych, a także 
ślady klasycystycznego malarstwa (fot. Paweł Kobek)

ściennego. Wśród odkrytych zabyt
ków przeważają fragmenty naczyń 
ceramicznych i szklanych oraz kafli 
piecowych. Dzięki wykorzystaniu 
nowoczesnego wykrywacza metali 
odnaleziono również ponad 400 mo
net, większość z nich — to szelągi 
miedziane Jana Kazimierza, tzw. bo- 
ratynki. W jednym z pomieszczeń 
przeprowadzono znacznie głębszy 
niż w pozostałych sondaż archeolo
giczny, odsłaniając fundament ofi
cyny saskiej oraz starszy od niej, po
chodzący z początku XVII w. frag
ment muru obronnego, zwanego wa- 
zowskim. Bezpośrednio przy licu te
go muru natrafiono na odcinek skle
pionego kanału ceglanego z XVII w. 
oraz studzienkę odwadniającą. Po
mieszczenia Wielkiej Oficyny przed 
ewentualnym zawaleniem zabezpie
czyła szwedzka firma „Stabilator", a 
ich przyszła funkcja nie jest jeszcze 
przesądzona.

Jan Łoziński

Studzienka i kanał przy murze 
wazowskim z XVII w.;
nad studzienką fundament Wielkiej 
Oficyny
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Niezbyt dokładne 
trzymanie się 

faktów 
historycznych 

przy odbudowie 
obiektów zabytkowych 

było w Warszawie 
bardzo częste.

Nie tak 
odbudowane

MARIA I. KWIATKOWSKA

Odbudowana w Warszawie 
po zniszczeniach ostatniej wojny Mostowa 

jest obecnie ulicą dwupiętrowych 
kamienic, na dachach których wyrastają 

dość przypadkowe, mansardowe okienka, 
czego przykładem jest także dwupiętrowa 

kamienica pod numerem 18. Trudno 
zaliczyć je do ozdoby fasady tej kamienicy, 

której rekonstrukcja w założeniu 
nawiązywać miała do czasu jej powstania. 

Przedwojenne zdjęcia fotograficzne tego 
budynku ukazywały go bowiem jako 

budowlę pięciopiętrową, co oczywiście 
było wynikiem późniejszej nadbudowy. To 

właśnie mogło być przyczyną sądu, że jej 
pierwotna wysokość dochodziła do dwóch 

pięter. Zdawano sobie jednak sprawę, 
chociażby po wystroju dekoracyjnym 

niższych kondygnacji, że musiała 
pochodzić z około połowy XIX w., 
co zresztą potwierdzały materiały 

archiwalne.

K
amienica przy ul. Mostowej 18 stanęła na 
dwóch posesjach hipotecznych oznaczo
nych numerami 227 i 228, które już w 
XVI w. zabudowane były drewnianymi 
domkami, zamieszkiwanymi przez rzemieślników. W 

drugiej połowie XVIII w. na posesji nr 227 stanęła 
dwupiętrowa kamienica o trójosiowej fasadzie, 
wzniesiona zapewne dla Ignacego i Katarzyny Ko
sińskich. W 1790 r. przeszła ona na własność ich cór
ki Marianny z Kosińskich zamężnej za Antonim Ło- 
jewskim i w ich rękach pozostawała do 1825 r. Na
stępnie była własnością Jana i Anny Nowosielskich i 
ich spadkobierców (1825—1845), a potem prawie co 
rok zmieniała właścicieli. Sąsiednia posesja (nr 228) 
w drugiej połowie XVIII w. znalazła się w rękach 
mydlarza Jana Otto, z inicjatywy którego zapewne 
przed 1770 r. stanął tu dworek. Właściciele zmieniali 
się teraz często; w 1860 r. pusty plac (nr 228) oraz są
siednią posesję (nr 227) nabył tajny radca Jan Nepo
mucen Leszczyński, ceniony warszawski pedagog, 
właściciel i kierownik znanej w Warszawie szkoły 
męskiej. Odtąd obie posesje pozostawały w tych sa
mych rękach i otrzymały jeden numer policyjny.
W 1863 r. na zlecenie Leszczyńskiego budowniczy 
Stefan Baliński (1794—1872), profesor warszawskiej 
Szkoły Sztuk Pięknych i autor kilku warszawskich 
kamienic, sporządził projekty nowej trzypiętrowej 
kamienicy o sześcioosiowej fasadzie, która wchłonąć 
musiała starą kamieniczkę na posesji nr 227. Fasada 
nowej kamienicy, jak dowodzi projekt Balińskiego, 
otrzymała ozdobną neorenesansową szatę; jej cztery 
środkowe okna zestawiono w dwie pary, co szczegól
nie podkreślone zostało na pierwszym piętrze, gdzie 
każdą parę połączył wspólny gzyms nadokienny. W 
głębi podwórza, równolegle do kamienicy stanęła 
wówczas, także projektowana przez Balińskiego, 
dwupiętrowa oficyna.

1. Projekt
S. Balińskiego 
z 1863 r. 
elewacji 
kamienicy 
przy ul. 
Mostowej 18 
(przerys 
z księgi 
hipotecznej)
2. 3. Kamienica 
przy ul. 
Mostowej 18
w 1934 r. 
(oznaczona 
strzałką) (2) 
i obecnie (3)
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Goryl na pałacu

Wszystkim znane są kłopoty, które 
napotykali tuż po wojnie architekci i 
konserwatorzy odbudowujący stolicę, a w 

szczególności zabytki Starego Miasta. 
Wśród wielu źródeł ikonograficznych mogą
cych pomóc w odtworzeniu ich wyglądu 
poczesne miejsce zajmowały obrazy Ber
narda Bellotta zw. Canaletto. Jego obrazy 
stały się także podstawą powojennej re
konstrukcji pałacu hetmana Jana Klemensa 
Branickiego przy zbiegu ulic Miodowej i Se
natorskiej. Prace przy pałacu były prowa
dzone z niezwykłą starannością przez pra-

Wśród licznych putt i panopliów oraz grup 
alegorycznych zdobiących pałacowe ele
wacje uwagę przykuwa kilka rzeźb na attyce 
elewacji od strony ul. Senatorskiej. Ustawio
no tam figury przedstawiające: małpę po
dobną do King-Konga lub innego goryla ob
żerającą się bananami, dwa fantastyczne 
ptaki „adorujące” ni to wazon, ni to postu
ment, „najprawdziwszego” smoka z łańcu
chem na długiej szyi w towarzystwie żaby 
oraz niedźwiedzia dźwigającego drzewce 
sztandarów i trzymającego tarczę z herbem 
Branickich „Gryf". Tę kamienną menażerię 

1. Fragment obrazu Canaletta 
„Widok ulicy Miodowej” 

z rzeźbami na pałacu Branickich
2. Dwie obecne rzeźby: 

nagi młodzieniec i goryl z bananami

cownie Konserwacji Architektury Monu
mentalnej pod czujnym okiem Borysa Zin- 
serllinga; szczególnie pieczołowicie zajęto 
się dekoracją rzeźbiarską. 2

uzupełnia figura nagiego młodzieńca w ko
ronie, zasłaniającego swoją goliznę tarczą, 
stojąca obok goryla, na samym narożu pa
łacu. Niemal wszystkie te postacie zostaty z 
wielką dokładnością przekopiowane z obra
zu Canaletta „Widok ulicy Miodowej”. Dow
cip całej sytuacji polega jednak na tym, że 
artysta namalował coś, czego prawdopo
dobnie nigdy nie było. Dotychczasowe ba
dania nad pałacem Branickich nie potwier
dziły bowiem istnienia dekoracji rzeźbiar
skiej. Wprawdzie jest ona widoczna na 
obrazie Canaletta oraz na winiecie planu 
Tirregaille’a z 1762 r. i rycinie Antonia Rizzi- 
Zannoniego z 1768 r., ale już na później
szych przedstawieniach Norblina i Vogla z 
końca XVIII w. nie ma ani jednej rzeźby. 
Także ikonografia pałacu z XIX w. ukazuje 
go bez dekoracji rzeźbiarskiej. Domniemy
wać więc można, że dekoracja taka nigdy 
nie powstała. Być może tylko przedstawie
nie nad portykiem od strony dziedzińca, bę
dące alegorią sławy właściciela pałacu i je
go rodu, jest oryginalną osiemnastowieczną 
rzeźbą, ale i w stosunku do niej wysuwane 
są różne hipotezy.
Nawet jeżeli się jednak mylimy i koniec 
końców jakieś rzeźby stanęły na attyce pa
łacu, to z pewnością nie był to ani smok z 
żabą, ani małpa. Osiemnastowieczna iko
nografia nie przewidywała i nie dopuszczała 
możliwości takiej kombinacji. Żart Canaletta 
polegający na „upiększeniu” malowanej 
budowli stał się dzięki konserwatorom rze-' 
czywistością. A swoją drogą trzeba dużo 
dobrej woli i bujnej wyobraźni, aby dopa
trzeć się w tych nieledwie szkicowo zazna
czonych u Canaletta rzeźbach np. małpy z 
bananami!

Robert Pasieczny
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4 4. 5. Kamienica przy ul. Mostowej 6
w okresie międzywojennym (4) i obecnie (5)

(zdjęcia: 3, 5 — Jerzy Langda)

W 1870 r. Leszczyński odsprzedał swą nieruchomość 
znanemu warszawskiemu mecenasowi Kazimierzowi 
Brzezińskiemu, po śmierci którego (w 1877 r.) odzie
dziczyli ją wdowa Waleria i trójka ich dzieci. W 1879 
r. stała się własnością Samuela Rozenbanda, następ
nie Franciszka Komierowskiego (notowany w 1898 
r.), Piotra Malca (notowany w latach 1908—1915). 
Zapewne za czasów tego właściciela frontowa kamie
nica została nadbudowana dwiema nowymi kondyg
nacjami z podwyższeniem także trzeciego piętra 
(zlikwidowano okienka strychowe). W nadbudowa
nych piętrach zachowano dawny rozstaw okien oraz 
usiłowano prawdopodobnie w opracowaniu dekora
cyjnym dopasować się do starszej części. Na wszyst
kich piętrach w jednej ze środkowych osi, co kłóciło 
się z symetrią, wprowadzono ciąg żeliwnych balko
nów.
W 1944 r. kamienica legła całkowicie w gruzach, po
zostały po niej jedynie fragmenty murów i sklepień w
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piwnicach. Jej odbudowę na dawnej parceli rozpoczę
to w 1952 r. i ukończono w 1954 r. pod kierunkiem 
arch. Marii Dębskiej-Smogorzewskiej. Odbudowano 
zawalone fragmenty sklepień w piwnicach, na któ
rych wzniesiono nową kamienicę. W jej fasadzie 
odtworzono dawny rozstaw otworów okien
nych i niektóre elementy wystroju dekoracyj
nego, jednak niepotrzebnie pozbawiono ją 
trzeciego piętra, które teraz próbują zastąpić 
nowoczesne „pawilony” mansardowe.

Podobnie niezbyt wiernie odbudowano inną 
kamienicę przy ul. Mostowej, która oznaczona 
była nr. 6. Była to duża kamienica dwupiętrowa, o 

ośmioosiowej fasadzie. Po wojnie na jej miejscu wy
rosły dwie odrębne kamienice dwupiętrowe, zróżni
cowane poziomem kalenic dachu i opracowaniem 
dekoracyjnym swych fasad. Czy mają one nawiązy
wać do pierwotnej zabudowy? Trudno się z tym zgo
dzić, choć trzeba przyznać, że dawna kamienica przy 
Mostowej 6 stała na dwóch posesjach, oznaczonych 
numerami 220 i 221 i zabudowanych dawniej odręb
nymi budynkami: drewnianymi w XVI i XVII w. i 
murowanymi w XVIII w. W 1770 r. niejaki Trafliń- 

ski kupił kamieniczkę stojącą na posesji nr 221, a w 
kilka lat później nabył także sąsiednią, na posesji nr 
220. Od tego czasu obie posesje znajdowały się w 
tych samych rękach i miały jeden numer policyjny. 
Przed 1790 r. nowym właścicielem całej posesji i za
budowy został Jan Chmieliński, który na posesji nr 
220 wystawił nową kamienicę dwupiętrową. Obie 
posesje przechodziły kolejno do rąk kilku właścicieli, 
którzy dokonywali nowych inwestycji budowlanych. W 
1854 r. posesja stała się własnością Aleksandra Bru- 
jewicza i na jego zlecenie zapewne Stefan Baliński 
dokonał połączenia fasad dwu kamienic w jedną, oś- 
mioosiową, z wyodrębnieniem dwóch środkowych 
osi, poprzez ujęcie ich w trzy gładkie lizeny wielkiego 
porządku. W 1944 r. kamienica została zniszczona i 
spalona, pozostały jedynie fragmenty murów parte
ru. W latach 1950—1954 wybudowano tu według 
projektu arch. Krystyny Jakimowicz-Malinowskiej 
dwie kamieniczki o różnych fasadach, choć wewnęt
rznie ze sobą połączone. Można mieć jednak 
wątpliwości, czy i w tym wypadku postąpiono 
słusznie likwidując dawny, nadany przez Ba
lińskiego, wygląd kamienicy.

Maria I. Kwiatkowska

Warszawa, tel. (0-22) 26-18-07, 26-50-51, w. 404, 520

Skorzystaliśmy i polecamy*
redakcja
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Wokół jednego zabytku

Miniatura na filiżance

Największą rolę w warszaw
skim handlu wyrobami fa
jansowymi i porcelanowymi 
z Ćmielowa odgrywał w XIX w. Ka

zimierz Cybulski, właściciel sklepu 
„Skład Szkła, Porcelany, Fajansu i 
Naczyń Kamiennych Kazimierza 
Cybulskiego w Warszawie”, mie
szczącego się początkowo w Pałacu 
Biskupów Krakowskich, przy rogu 
ulic Miodowej i Senatorskiej (numer 
496), a od połowy lat sześćdziesią
tych w pobliskim Pałacu Blanka 
(Senatorska 461). Był to okres za
miany niektórych warszawskich pała
ców na kamienice czynszowe, któ
rych właścicielami stawali się bogaci 
mieszczanie i stąd lokalizacja w nich 
sklepów i magazynów.
Kazimierz Cybulski — najpowa
żniejszy krajowy odbiorca wyrobów 
wytwórni w Ćmielowie — zaczął in
teresować się tą fabryką: wydzierża
wił ją w 1863 r., a około 1870 r. stał 
się właścicielem. Fabryką kierował 
osobiście i z dużym powodzeniem aż 
do swojej śmierci w 1884 r. Musiał 
też mieć związane z nią poważne 
plany, skoro syna Stanisława posta
nowił wykształcić na specjalistę-ce- 
ramika. Cybulski nie mógł narzekać 
na brak klientów w swoim sklepie, 
ale dla prawdziwego handlowca nie 
to było najważniejsze. Liczył się 
każdy pomysł pozwalający na 
zwiększenie i tak dużych już obro
tów. I wówczas — po części idąc za 
paryską modą, po części zaś odgadu
jąc zmieniające się nastroje i, na 
krótko przed patriotycznym zrywem 
1863 r., zwiększające się zapotrze
bowanie na różnego rodzaju „pa
miątki narodowe” (także w postaci 
malowanych scenek rodzajowych 
potwierdzających naszą narodową 
tożsamość oraz miniatur przedsta
wiających słynnych Polaków) — po
stanowił otworzyć przy swoim ma
gazynie malarnię porcelany. Warun
ki zaś ku temu były nadzwyczaj 
sprzyjające. Zaliczyć do nich należy 
powołanie w Królestwie Polskim 
trzech ważnych instytucji o charak
terze kulturalnym: Muzeum Na
rodowego, Akademii Sztuk Pięknych 
i Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. 
Przypomnijmy, że pierwsze zebranie 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pię
knych odbyło się 13 grudnia 1860 r., 
a już w roku następnym do jego 
zbiorów trafił pierwszy opisywany i 
podziwiany obraz: „Śmierć Barbary 
Radziwiłłówny” Józefa Simmlera. 
Być może jego kopię lub choćby 

miniaturę na porcelanie za
pragnie mieć nie tylko jedna 
osoba? Zmysł handlowca pod
powiada Cybulskiemu, że warto 
zaczynać. Podsuwa mu też tematy 
pierwszych malatur powstających w 
nowo otwartej pracowni. „Pan 
Cybulski — donosił na łamach 
„Tygodnika Ilustrowanego” Adam 
Wiślicki — (...) postanowił sposo
bem próby nadać porcelanie w jego

maaao o laamii aamsGwsa 
KAZIMIERZA CYBULSKIEGO 

przy Ulicy Senatorskiej Nr 496.

składzie znajdującej się barwę swoj- 
skości. W tym celu rozmaite przed
mioty porcelanowe, jak: wazony, fili
żanki, koszyki do ciast i kwiatów, czy 
to białe sprowadzone z zagranicy, czy 
też krajowego wyrobu, malowane są ze 
wzorów krajowe przedmioty przed
stawiających. Malowania, jak wszę
dzie, odbywają się od ręki i utrwalają 
pod glazurą, w stosownie urządzonym 
piecu, tutaj w Warszawie. Widzieliś
my te wyroby, a na nich obrazy: Bar
barę Simmlera, Powrót po napadzie 
Tatarów Leflera, Jan III pod Wied
niem, Czarniecki, Zamoyski Jan, 
mnóstwo portretów, jak: Leszczyń
skiego i jego córki, Deotymy, Kra
szewskiego, widoki, jak: Łazienek, ko
lumny Zygmunta III it.p. Malowania 

te pod względem żywości barw nie 
ustępują podobnym z berlińskich fa
bryk, a jeżeli nie dosięgają saskich lub 
sewrskich wyrobów, toć przecie po
równań podobnych robić się nie godzi, 
bo nasze malowania to dopiero próba, 
to gałęź przemysłu w zawiązku ”. Był 
więc i piec, była i „Barbara Radziwił
łówna” Simmlera z warszawskiej 
Zachęty. Piec był zapewne niewielki, 
muflowy, do wypalania pomalowanej 
porcelany. Prawdopodobnie też po
zostawiono go podczas przepro
wadzki sklepu Kazimierza Cybul
skiego na starym miejscu, gdzieś na 
zapleczu Pałacu Biskupów Krakow
skich. Tego typu urządzenia bowiem 
instalowano raczej w pałacowych 
oficynach, nie zaś w przestronnych i 
eleganckich pomieszczeniach skle
powych z wejściem od frontu. A 
„Barbara Radziwiłłówna”? Jej obec
ność w zminiaturyzowanej wersji, na 
porcelanie w pracowni Cybulskiego 
— to przesłanka dla postawienia 
szerszego pytania: jeśli „Barbara”, to 
dlaczego nie inne, co celniejsze z 
obrazów wystawianych wówczas w 
Zachęcie?
Do niedawna przyjmowano, że ma- 
larnia Kazimierza Cybulskiego roz
poczęła działalność około 1863 r. 
Przy czym największy kłopot polegał 
na tym, że nie znano pochodzących z 
niej sygnowanych, a tym bardziej 
datowanych, porcelanowych przed
miotów. I choć można było wyod
rębnić w zbiorach naszych muzeów 
dość liczną grupę naczyń o charakte
rystycznej dekoracji malarskiej 
przypisywanej warszawskiej pra
cowni Kazimierza Cybulskiego, to 
brakowało wciąż przekonywających 
w tym zakresie dowodów.
Dopiero w drugim wydaniu Polskiej 
porcelany znaleźć można informację 
świadczącą o postępach badań nad 
tym zagadnieniem. „ Ostatnio — na
pisali autorzy opracowania — udało 
się nam zobaczyć w Muzeum Naro
dowym we Wrocławiu trzy filiżanki, 
z portretami Marii Leszczyńskiej, Ig
nacego Kraszewskiego i widokami z 
okolic Krakowa, dwie z nich znako
wane »Warszawa /K.C./ 1862«. Są 
to wytwory malarni Kazimierza Cy
bulskiego w Warszawie, wykonane na 
obcej, prawdopodobnie czeskiej, porce
lanie. ”
Jest więc i Leszczyńska, i Kraszew
ski (!) — oba portrety wymienione w 
cytowanym wcześniej artykule 
Adama Wiślickiego. Więcej — jest 
data: rok 1862.
Do grupy tych interesujących i 
niedostatecznie jeszcze zbada
nych naczyń można też włączyć 
filiżankę, która ostatnio pojawi
ła się na warszawskim rynku 
antykwarskim. Pozwala na to cha
rakter jej dekoracji malarskiej, po
zwalają umieszczone na odwrocie



naczynia napisy. Są one niemal iden
tyczne z wrocławskimi i to zarówno 
pod względem treści, jak i charakte
ru pisma (więc kładzione tą samą rę
ką?). Wydaje się, że wszystkie te fili
żanki ozdobiono w malarni Kazimie
rza Cybulskiego już w pierwszym 
roku jej działalności. Ale czy na 
pewno?
Data uruchomienia malarni już w 
roku 1862 wydaje się uzasadniona i 
zgodna z informacją podaną w 1869 
r. przez samego Cybulskiego. W 
drukowanym ogłoszeniu tak napisał 
o pracowni, wówczas w Pałacu Blan
ka: „Malarnia istniejąca od lat 8-miu 
a obecnie ulepszona i powiększona, 
przyjmuje wszelkiego rodzaju zamó
wienia malatur na szkle i porcelanie 
w ogniu wypalanych jako to: portre
tów, widoków, herbów, liter, napisów 
na różnych przedmiotach, oraz wszel
kich naśladowań dawnych malatur na 
porcelanach: saskiej, francuzkiej it.p. 
które wiernie i w krótkim czasie 
wykonywa.” A więc: rok 1862! W 
innym ogłoszeniu Cybulski napisał, 
że „posiada znaczny wybór Porcelan 
francuzkich: tj. Filiżanek w różnych 
wielkościach, białych gładkich i faso- 
nowanych mniej i bogato zdobnych, z 
PORTRETAMI znakomitych Osób 
Kraju i Zagranicy, WIDOKAMI 
MIASTA WARSZAWY i OKOLIC

Także więc podpis pod minia
turą na filiżance — „Zokolic War
szawy” — przystaje do podjętej tu 
próby odnalezienia warsztatu malar
skiego. Natomiast sama forma tej 
wyjątkowo dużej (wysokość 9 cm) i 
nietypowej filiżanki oraz ustalenie 
miejsca jej wykonania stwarzają naj
więcej trudności. Na naczyniu nie 
ma żadnych oznaczeń fabrycznych, 
które mogłyby ułatwić takie poszu
kiwania. Wiemy, co prawda, że w 
malarni Cybulskiego dekorowano 
białą porcelanę sprowadzaną przede

1. Kazimierz Cybulski
na portrecie malowanym wielobarwnie
na płycie porcelanowej
(Ćmielów, ok. 1885 r.);
zaginiony ok. 1976 r.
z cmentarza na Powązkach
2. Winieta reklamowa sklepu
K. Cybulskiego
3.4. Fragment miniatury na filiżance (3)
i jej odwrocie (4)
5. Obraz Wojciecha Gersona
„Przy studni”
(zdjęcia: 1 — Zofia Tomaszewska,
3,4 — Izabela Kozłowska-Jaroszewska)

wszystkim z Ćmielowa, ale także z 
Miśni i, prawdopodobnie, innych je
szcze wytwórni europejskich. Skąd 
sprowadzono tę — trudno powie
dzieć. Nieczęste też w naszym zdob
nictwie jest użycie dla wypełnienia 
tła, zastosowanego tu, charaktery
stycznego wzoru cailloute („kamycz
kowego”). Dekorację tę wykonano 
niebieską farbą na jednolitym jas- 
nobłękitnym podkładzie kolorysty
cznym. Wszystko to świadczy o nie
typowości tego naczynia.
Największą zagadką filiżanki 
pozostaje przedstawiony w mi
niaturze temat malarski. To 
scenka rodzajowa podpisana ogólni
kowym tytułem „Zokolic Warsza
wy”. Miniatura przedstawia chłopa
ka i dziewczynę przy studni. Wydaje 

się, że temat obrazka mógłby nosić 
tytuł „Zaloty” i jest skądś nam zna
ny. Pozostaje także wrażenie obrazu 
dobrego, wywodzącego się z pra
cowni wartościowego malarza. Jeśli 
zaś obraz, na którym wzorował się 
dekorator z malarni Cybulskiego, 
miał powstać przed 1862 r., należało 
sprawdzić spuściznę artystyczną co 
najmniej kilku polskich malarzy ro
dzajowych. Byłby to Kostrzewski 
czy może Piwarski? Jeśli zaś nie on, 
to może jego uczeń — młody Ger
son? Albo najmniej z nich znany Fe
liks Pęczarski (1806—1862)? Tema
tyka i klimat obrazu najbliższe są 
twórczości Jana Feliksa Piwarskiego 
(1794—1859), ale ani wśród jego 
obrazów, ani wśród dużej liczby gra
fik nie znalazło się nic analogicznego. 
A może tylko nie dotrwało do na
szych czasów? Także Franciszek 
Kostrzewski (1826—1911) — to pro
pozycja nie trafiona, podobnie Pę
czarski. Więc Wojciech Gerson 
(1831 —1901) — trop podpowiedzia
ny mi życzliwie przez prof. Andrze
ja Ryszkiewicza. Ale, niestety, uwień
czony tylko połowicznym sukcesem. 
Interesująca wydaje się krótka in
formacja o Gersonie: w 1861 r. po
znał on córki budowniczego Piotra 
Frydrycha, zaręczył się z najstarszą 
Kamilą i w 1862 r. ożenił, zaś „prze
żywane przez artystę uczucie znajduje 
odbicie w idyllicznym obrazie Chło
piec i dziewczyna u studni«, olej, 
1862. ” Obraz ten zakupiło Towarzy
stwo Zachęty Sztuk Pięknych w 
Warszawie, a dziś znajduje się w 
zbiorach warszawskiego Muzeum 
Narodowego. Wydaje się więc, że o 
ile sam obraz Gersona nie był pier
wowzorem przedstawionej na fili
żance miniatury, to jego temat mógł 
stanowić inspirację dla malarza de
korującego to naczynie.

Wojciech Przybyszewski
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Koszyki

N
azwa „Koszyki” tra
dycyjnie kojarzy się 
dziś z secesyjną halą 
targową przy ul. Koszykowej 

w Warszawie. Jest to jednak 
nazwa o wiele starsza, pocho
dząca od historycznych Ko
szyków, czyli dawnego folwar
ku zajmującego 56 ha między 
obecnymi ulicami: Nowowiej
ską, Śniadeckich, Koszykową i 
Noakowskiego. W XIX i na 
początku XX w. nazwę tę od
noszono do sporego kwartału 
śródmieścia i fragmentu 
Ochoty objętych ulicami: No
wowiejską, Marszałkowską, 
Alejami Jerozolimskimi, Cha
łubińskiego, nawet Raszyńską. 
Historia tego obszaru sięga 
1770 r., kiedy prawie w całości 
został objęty okopami Lu
bomirskiego. Najwcześniej — 
bo w ostatnim trzydziestoleciu 
XVIII w. — zagospodarowa
no dwa przeciwległe „biegu
ny” tej okolicy: część połud
niową, związaną z ostatnim 
królem, oraz pas północny na
leżący do księży misjonarzy. 
Realizacja tak zwanej Osi Sta
nisławowskiej, zaczęta w 1768 
r. (przypisywana Augustowi 
Moszyńskiemu), wyodrębniła

Królewskiej, Kaliksta i Polnej 
można uważać za zalążek póź
niejszego pl. Politechniki. Na 
odcinku między tym zbiegiem 
ulic a Rotundą powstała Nowa 
Wieś składająca się z dwu
nastu symetrycznie rozplano
wanych zagród wzdłuż al. 

ksu uczelni politechnicznej 
funkcjonował cmentarz Ujaz
dowski. Za nim, między uli
cami Chałubińskiego i Krzy
wickiego powstały w 1841 r. 
tzw. baraki jerozolimskie, któ
re po 1887 r. przekształcono 
na koszary artylerii. Część 
północną tego obszaru (dziś 
między ulicami Nowogrodzką 
i Wspólną) zajmował folwark 
Świętokrzyski, obejmujący po
la, ogrody i sady na zachód od 

wą świątynię ŚŚ. Piotra i Paw
ła (proj. Edward Cichocki), 
powszechnie określaną mia
nem „na Koszykach”.
W końcu XVIII i w pierwszej 
połowie XIX w. między fol
warkami Koszyki i Święto
krzyskim rozpościerały się 
ogrody i sady, wśród których 
wznosiły się z rzadka rozrzu
cone drewniane dworki, zloka
lizowane głównie przy ul. Po
znańskiej (d. Wielkiej) i Mar-

1. Folwark 
Koszyki
w końcu XVIII w. 
na akwareli 
Zygmunta 
Vogla
2. Kościół 
ŚŚ. Piotra 
i Pawła
„na Koszykach" 
po rekonstrukcji 
w latach 
1946—1958
3. Dawny 
kościółek 
Św. Barbary 
z 1783 r., 
obecnie kaplica 
przy kościele 
ŚŚ. Piotra
i Pawła

trójkąt założenia pałacowo- 
ogrodowego Koszyki (1778 r.) 
oraz utrwaliła na tym terenie 
siatkę ulic: Koszykowej, Śnia
deckich (d. Kaliksta), Noa
kowskiego (d. odcinek Polnej), 
Nowowiejską (d. aleja Wol
ska — Droga Królewska) oraz 
Marszałkowską przedłużoną 
do pl. Zbawiciela (d. Rotun
dy). Zbieg ówczesnej Drogi 

Wolskiej. Należące do niej po
la, podobnie jak pola folwarku, 
znajdowały się za okopami.
W 1825 r. okopy Lubomir
skiego przesunięto na połud
nie, w związku z czym pola 
Koszyków (obecne tereny Po
litechniki Warszawskiej i fil
trów) stały się częścią War
szawy. W latach 1831 —1840 
na terenie obecnego komple- 

ul. Emilii Plater (d. Leopol- 
dyny), a na wschód od niej od 
1783 r. — Cmentarz Święto
krzyski i kościółek Św. Barba
ry. Cmentarz, zamknięty w 1831 
r., zamienił się w swoiste pa
stwisko. Dopiero w 1865 r. te
ren ten uporządkowano i odre
staurowano kościół Św. Barba
ry, zaś w latach 1883—1886 
wzniesiono neoromańską no- 

szałkowskiej. Na rogu Hożej i 
Wielkiej stał browar, a w po
bliżu Wspólnej — wiatrak. 
Ponadto w podmokłej okolicy 
przy gliniankach działały ce
gielnie (nie opodal Nowo
grodzkiej oraz obecnego zbie
gu Poznańskiej, Żurawiej i Św. 
Barbary). W latach sześćdzie
siątych XIX w. ta wielka en
klawa zieleni stopniowo zaczę-
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la się przekształcać w strefę 
przemysłowo-mieszkalną. Na 
terenie słynnego, rozległego 
ogrodu Michała Czempińskie
go zbudowano fabrykę taba- 
czną „Union” Leopolda Kro- 
nenberga (proj. Alfons Kro- 
piwnicki), która funkcjonowa
ła w latach 1862—1898. W 
okresie tym powstały m.in. 
również: fabryka mechaniczna 
J. Woroncowa-Weliaminowa, 
fabryka mydeł i perfum Fry- 

Rozwój tej części Warszawy, 
uwarunkowany bliskim są
siedztwem Dworca Kolei 
Warszawsko-Wiedeńskiej, oraz 
wzmożone zacieśnianie zabu
dowy na skutek powstania 
około 1875 r. pasa fortów nie 
spowodowały drastycznego i 
gwałtownego zaniku terenów 
zielonych do schyłku XIX w. 
Należały do nich ogrody Ho- 
serów, pierwotnie ciągnące się 
od Marszałkowskiej do Emilii 

Jednocześnie w ostatniej tercji 
XIX w. nastąpiły istotne 
zmiany: poprowadzono sieć 
ulic (zachowaną do dziś), które 
intensywnie zabudowywano od 
lat osiemdziesiątych przeważ
nie kilkupiętrowymi kamieni
cami. W latach 1883—1886 na 
najdalej wysuniętym na za
chód „cyplu” omawianego 
kwartału zbudowano Stację 
Filtrów (między obecnymi 
ulicami Krzywickiego i Ra- 

Politechniki Warszawskiej, 
oraz halę targową „Koszyki”; 
na miejscu dawnego Cmenta
rza Ujazdowskiego — kom
pleks budynków Politechniki 
(proj. Stefan Szyller). W tym 
czasie na gruncie folwarku 
Świętokrzyskiego, między uli
cami Chałubińskiego i Lind
leya powstało nowe założenie 
Szpitala Dzieciątka Jezus 
(proj. Józef Pius Dziekoński). 
Warto uświadomić sobie,

4 4. Perspektywa ul. Koszykowej
od wschodu ok. 1910 r.;
na pierwszym planie kamienice 
przy nie istniejącym już zbiegu 
z ul. Marszałkowską i Śniadeckich, 
w miejscu dzisiejszego pl. Konstytucji
5. Zaniedbana secesyjna elewacja 
zachodniego skrzydła hali „Koszyki” 
— dzieło J. Dzierżanowskiego
6. Miejsce dawnego 
Ogrodu Pomologicznego, 
wjgłębi kopuła kościoła
ŚS. Piotra i Pawła „na Koszykach”

(zdjęcia: 2, 3, 6 — Anna Szkurłat,
5 — Grzegorz Kumorowicz)

5

deryka Pulsa z pałacykiem na 
dziedzińcu, przylegająca do 
terenu kościelnego walcownia 
„na Koszykach” (działająca w 
latach 1866—1889). Ponadto 
w drugiej połowie XIX w. w 
narożu Nowogrodzkiej i Poz
nańskiej znajdowały się skła
dy Banku Polskiego, gdzie od
bywały się czerwcowe targi 
wełną.

Plater między Nowogrodzką i 
Alejami Jerozolimskimi. W 
pobliżu, na części folwarku 
Świętokrzyskiego w 1870 r. za
łożono Ogród Pomologiczny. 
Na pozostałych sielskich grun
tach misjonarzy do początku 
XX w. odbywały się majówki; 
jeszcze w latach siedemdzie
siątych na folwark Koszyki 
„wyjeżdżano na letnie miesz
kanie”. 

szyńską). Na przełomie stuleci 
rozparcelowano folwark Ko
szyki i przebito ul. Lwowską. 
Ulicę tę, podobnie jak i oko
liczne, zabudowano na począt
ku XX w. kamienicami głów
nie modernistycznymi i sece
syjnymi. Na terenie dawnego 
folwarku wzniesiono również 
okazały gmach, obecnie mie
szczący Wydział Architektury 

że metamorfoza rozległego 
terenu sielskich Koszyków 
w śródmiejski organizm 
nastąpiła w ciągu zaledwie 
półwiecza!
Na przełomie lat dwudzie
stych i trzydziestych przy 
Nowogrodzkiej powstały oka
załe gmachy: Zarządu Tele
komunikacji (na miejscu skła
dów Banku Polskiego), Banku 
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Rolnego (bokiem do ul. Pan
kiewicza) oraz dom Akcji Ka
tolickiej „Roma” z salą kino
wą. Spokój tej okolicy zakłóca
ła jedynie linia EKD biegnąca 
Nowogrodzką z końcowym 
przystankiem u zbiegu z Po
znańską (1927 — połowa lat 
sześćdziesiątych).
Druga wojna światowa częś
ciowo oszczędziła zabudowę 
tego kwartału. Kamienice z 
końca XIX i początku XX w. 
sąsiadują z budowlami pow

stałymi po 1945 r. Realiza
cja pobliskiego MDM, a zwła
szcza pl. Konstytucji, zasadni
czo zmieniła okolice dawnej 
posiadłości Koszyki. Obecnie 
najnowsze konstrukcje silnie 
kontrastują z zabytkową archi
tekturą i — co przykrzejsze — 
podkreślają stan zaniedbania 
starej substancji architektoni
cznej, widoczny zwłaszcza we 
wnętrzach bram i podwórek.

Anna Szkurłat

Niedoszły rezerwat

Tuż za ostatnimi blokami północno-wschodniego Bródna w 
Warszawie, przy ul. Malborskiej przecinającej tu niewielki 
las, ledwo widoczne na tle zieleni wzniesienie — to pozostałość po 

obronnych wałach grodu. Jak ustalili archeolodzy, zbudowany 
został w pierwszej połowie X w., a więc w okresie, gdy Mazowsze 
przyłączone zostało do państwa Polan. Gród ten leżał nad bagni
stym strumieniem zwanym Brodnią, w miejscu przeprawy-brodu 
od przewozu na Wiśle ku wschodowi i północy; do dzisiaj w lesie 
otaczającym grodzisko występują podmokłe łąki. Był to gród nie
wielki — badania ujawniły skromne fortyfikacje drewniano-ziemne 
otaczające przedgrodzie i gródek, ślady chat, ułamki naczyń, gli
niane formy .odlewnicze, koło od wozu, dużo kości zwierzęcych. 
Około połowy XI w. gródek został spalony, natomiast przetrwały i 
rozwijały się rzemieślnicze osady przygrodowe.
Po zakończeniu badań archeologicznych miał tu być zorganizo
wany rezerwat muzealny z rekonstrukcjami odkrytych reliktów. 
Niestety, nie doszło do tego, choć warszawscy archeolodzy nie
jednokrotnie i z uporem wracali do tej koncepcji, bowiem gród na 
Bródnie — to najstarszy ślad wczesnośredniowiecznej Warszawy.

(ski)

2

1.2. Tyle pozostało z grodu na Bródnie (1) 
i jego schematyczna rekonstrukcja (2)

Warszawskie okolice

Piaseczno

T
u czuje się bliskość 
dużego miasta, w nocy 
widać nawet jego 
światła. To tylko 15 km od 

Warszawy, do której prowadzi 
dwupasmowa autostrada. Pia
seczno (około 25 tysięcy 
mieszkańców) związane jest z 
Warszawą od kilku wieków, 
leży bowiem przy starym trak
cie prowadzącym do Góry 
Kalwarii i Czerska — siedziby 
książąt mazowieckich do po
czątku XV w. W połowie XIV 
w. była to wieś książęca, w 
1429 r. uzyskała prawa miej
skie, a od 1458 r. rozwijała się 
jako ośrodek rzemieślniczo- 
-handlowy z prawem do dni 
targowych; w 1573 r. ustano
wiono tu starostwo niegrodo- 
we. W lipcu 1604 r. przepro
wadzono lustrację „ miasteczka 
Piasecno”, która rozpoczyna 
się słowami: „To miasteczko 
trzyma teraz JMP Mikołaj 
Opacki, podkomorzy warszaw
ski. Leży 3 mile od Warsza
wy. ” W Piasecznie znajdowało 
się wówczas 97 domów, 41 
ogrodów, mieszkali tu m.in. 
piwowarowie, a pod Chylica- 
mi pracował „ młyn dobry przy 
stawie na rzece leziorey ”, czyli 
Jeziorce. Ten sielski obrazek 
zakłócił wiek XVIII, kiedy 
Piaseczno było kilkakrotnie ni
szczone w czasie wojen i poża
rów. Jak wiele polskich miast, 
utraciło prawa miejskie po 

Powstaniu Styczniowym, aby 
odzyskać je dopiero w 1916 r. 
Kiedy na początku naszego 
stulecia uruchomiono linię ko
lejki wąskotorowej do War
szawy — nastąpiło ożywienie 
gospodarcze, podobnie jak po 
1934 r., gdy przez Piaseczno 
poprowadzono normalnoto
rową kolej z Warszawy do Ra
domia. Obecnie Piaseczno po
łączone jest z Warszawą auto
busami (do ubiegłego roku 
jeździły tu trolejbusy), objęło 
granicami letnisko w Zalesiu 
Dolnym, Chyliczki i Iwiczną, 
gdzie pracują zakłady lamp os
cyloskopowych i kineskopów. 
Nadal odbywają się w Piase
cznie targi, na które warto 
przyjechać, bo taniej tu niż w 
Warszawie.
Z okresu prosperity miasta, 
tzn. z przełomu XIX i XX w., 
zachowała się małomiastecz
kowa zabudowa; jeszcze nie
dawno były tu także obiekty 
drewniane. Przetrwały rów
nież trzy cmentarze: żydowski 
z XIX w. przy ul. Tuwima (37 
nagrobków) i katolickie przy 
kościele oraz przy ul. Koś
ciuszki, gdzie wśród pięknych 
okazów starodrzewu znajdują 
się grobowce piaseczyńskich 
rodów z XIX w.

Oto kilka fotograficznych 
migawek z podwarszaw
skiego Piaseczna. (s)
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4

1. Najstarszy zabytek miasta — kościół Św. Anny wzniesiony ok. 1565 r., 
póżnogotycki, przebudowany ok. 1803 r.;
drewniana dzwonnica z pierwszej połowy XIX w.
2. Klasycystyczny ratusz z 1824 r. (proj. Kazimierz Najmski);
na wieży umieszczony jest półksiężyc
— pamiątka po pobycie w 1777 r. posła tureckiego Numy Beja
3.4.5. Zabudowa mieszkalna z przełomu wieków:
ul. Sierakowskiego 7 (3) oraz 14 i 16 (4), Młynarska 3 (5)
6. Czyżby były to już zabytki? Ekologicznie pozytywne trolejbusy
— mimo licznych protestów — przestały nas wozić do Piaseczna w 1995 r.

(zdjęcia: Teresa Gumotowska)

5
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TO TEŹ SĄ ZABYTKI

Zapomniane stacje

Minęło ponad 30 
lat od momen
tu, kiedy z pod

warszawskiego krajobrazu 
zniknęła na zawsze popu
larna kolejka wąskotorowa, 
zwana „ciuchcią”. We 
wspomnieniach mieszkań
ców stolicy pojawiają się 
głównie dwie najczęściej 
uczęszczane trasy: Jabłon
na—Karczew i Wilanów- 
-Piaseczno. O ich blisko 
siedemdziesięcioletnim ist
nieniu przypominają — w 
większości szczęśliwie za
chowane — budynki sta
cyjne. Dziś mało kto pa
mięta ich autora, warto 
zatem przypomnieć, że 
projektował je architekt 
Konstanty Sylwin Jaki
mowicz.

Za datę powstania pier
wszej linii kolejki wąskoto
rowej na terenie Warszawy 
można przyjąć rok 1892, 
kiedy zostały połączone 
dwie stacje: Belweder i 
Czerniaków. Rok później 
dołączono Wilanów, stąd 
też linię tę przez długie lata 
nazywano wilanowską. Po
między dwiema krańco
wymi stacjami kolejka, 
wtedy jeszcze konna, za
trzymywała się na trzech 
przystankach: Wojtówka, 
Czerniaków i Święty Jan. 
Pierwszy pociąg parowy 
ruszył w lecie 1894 r., co 
skrzętnie odnotowała ów
czesna prasa donosząc, że 
„(...) wagony ciągnione będą 
przez lokomotywę, a ponie
waż siła jej na to pozwoli, 
będzie ciągnęła za sobą od 
razu kilka wagonów." Po
czątkowo wszystkie stacje 
były drewniane i składały 

się głównie z poczekalni 
oraz werandy. Wyjątek sta
nowiła stacja Belweder, 
gdzie wybudowano maga
zyny, warsztaty i parowo
zownię, zaś przystanek 
Wojtówka dla wygody pa-

Następne odcinki, wybu
dowane przez Towarzy
stwo Akcyjne Linii Wila
nowskiej, od 1902 r. połą
czyły m.in. Wilanów z Pia
secznem na odcinku o dłu
gości 16 km oraz Belweder 

ze stacją towarową Kolei 
Warszawsko-Wiedeńskiej.

Wkrótce uzyskano koncesję 
na budowę linii do Góry 
Kalwarii, rozpoczynającej 
się przy Rogatkach Moko

1

1. Budynek 
stacji Warszawa-Most

z 1923 r. 
— obecnie nie istnieje

2. Budynek 
stacji Wawer 
z ok. 1925 r.

w 1988 r.
3. Budynek 

stacji Międzylesie
z ok. 1925 r. 

w 1988 r.

sażerów miał nawet bufet. 
Jak pisał Janusz Oleszkie- 
wicz „inicjatorem kolei Wi
lanowskiej był Koller, powa
żny kapitał na początku w 
ten interes włożył inżynier 
Wiktor Magnus, a koncesję 
wyrobił i budowę prowadził 
inżynier Henryk Huss. Ci 
dwaj inżynierowie stanowili 
pierwszy zarząd tej kolei
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towskich na pl. Unii Lu
belskiej i biegnącej przez — 
ówcześnie niewielką — 
osadę Piaseczno. Z czasem, 
wobec rosnącej popularnoś
ci kolejki, zwiększyła się 
liczba przystanków, a 
zmniejszyła (do około 2 
km) odległość między nimi.

W 1912 r. zmieniona zosta
ła lokalizacja stacji Belwe
der — na teren u zbiegu 

ulic Puławskiej, Klonowej i 
Chocimskiej.

W prawobrzeżnej War
szawie budowę ko

lejki wąskotorowej, zwanej 
później jabłonowską, roz
poczęto w 1898 r., oddając 
do użytku odcinek pomię
dzy Rogatkami Grochow
skimi (Moskiewskimi) i — 
nie istniejącymi już dziś — 
Golędzinowskimi (Peters

burskimi). Budowę linii 
biegnącej od mostu Kier
bedzia do Jabłonny ukoń
czono w 1900 r., rok pó
źniej połączono Rogatki 
Grochowskie ze stacją 
Wawer. Linia ta powstała 
dzięki Towarzystwu Ak
cyjnemu Wąskotorowej 
Drogi Żelaznej Jabłon
na—Wawer, liczyła 27 km i 
miała stacje: Jabłonna, 
Wiśniewo, Warszawa-Most,

Grochów oraz Wawer. 
Dalszą rozbudowę linii 
przeprowadzono między 
1910 a 1914 r., łącząc Wa
wer przez Otwock z miej
scowością Karczew. I tutaj 
wznoszono drewniane bu
dynki stacyjne, które z bie
giem lat na skutek wzrostu 
znaczenia kolejki i przy dy
namicznym rozwoju pod
warszawskich miejscowości 
przestały być wystarczające. 

4. Budynek 
stacji Falenica 
z ok. 1925 r.
w 1989 r.
5. Budynek 
stacji Wilanów 
z ok. 1925 r.
w latach 
pięćdziesiątych
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Na początku lat dwudzie
stych zdecydowano się na 
wzniesienie nowych bu
dynków stacji i zadanie to 
zlecono warszawskiemu ar
chitektowi Konstante
mu S. Jakimowiczowi 
(1879—1960). Jakimowicz 
— student rosyjskiego In
stytutu Politechnicznego w 
Warszawie i absolwent Po
litechniki w Monachium — 
po ukończeniu w 1909 r. 
Instytutu Inżynierii Cy
wilnej w Petersburgu objął 
stanowisko architekta bu
dowy kolei Herby—Kielce 
z siedzibą w Częstochowie, 
gdzie zaprojektował liczne 
budynki kolejowe. Zapew
ne zdobyte tam doświad
czenie zadecydowało o zle
ceniu mu opracowania bu
dynków stacji wzdłuż obu 
podwarszawskich linii.

Pierwszym projektem
Jakimowicza dla ko

lejki prawobrzeżnej była — 
dziś już niestety nie istnie
jąca — stacja Warszawa- 
-Most wybudowana obok 
mostu Kierbedzia. Zacho
wany plan tego budynku 
pochodzi z 1923 r. Przewi
dywał on budynek o szkie
lecie drewnianym (ściany 
zostały uzbrojone siatką 
jednolitą Metal Deploye), 
na planie wydłużonego 
prostokąta, usytuowany na 
niewielkiej skarpie, co 
pozwoliło na ciekawe opra
cowanie poszczególnych 
elewacji. Od strony ulicy 
wejście główne ujęte zosta
ło po każdej stronie dwoma 
pasami półkolumn ozdo
bionymi girlandami, a ca
łość wieńczył trójkątny 
szczyt. Elewacja od strony 
peronu miała cztery wejścia 
na osi środkowej poprze
dzielane trzema półkolu- 
mnami. Sam budynek za
równo w formie, jak i deko

racji utrzymany był w po
pularnym ówcześnie stylu 
dworkowym. Ten budynek 
stacyjny był jedynym 
drewnianym budynkiem 
zaprojektowanym przez Ja
kimowicza dla warszaw
skiej kolejki wąskotorowej. 
Następne wznoszono już z 
materiału bardziej trwałe
go, przy czym architekt 
miał za zadanie wypraco
wanie pewnego wzorca, 
który w zależności od po
trzeb mógł być w określony 
sposób powiększany lub 
pomniejszany.
Budynek stacji Warszawa- 
-Wawer, ostatnio niefor
tunnie przebudowany, zo
stał dokładnie powtórzony 
w Otwocku. Składał się z 
dwóch zespolonych ze sobą 
części, które stanowiły 
swego rodzaju moduł i zos
tały powtórzone w formie 
uproszczonej na mniej
szych stacjach w Międzyle
siu, Falenicy, Świdrze i w 
Karczewie, tyle tylko że w 
mniejszej skali.

Z tego samego okresu po
chodzą budynki wzdłuż 
linii Wilanów—Piaseczno. 
Autorstwa Jakimowicza są 
na pewno stacje w Wilano
wie, Klarysewie, Skolimo
wie oraz końcowa w Piase
cznie. Ta ostatnia stanowi 
kolejne przekształcenie
„wzoru” zastosowanego 
przy stacjach linii prawo
brzeżnej, a mianowicie w 
Wawrze i Otwocku, przy 
czym budynek w Piase
cznie z racji swej roli został 
znacznie rozbudowany. Na
tomiast zarówno budynek 
stacji Wilanów, jak i Klary- 
sew (ostatnio odnowiony) 
nawiązują bardziej do 
wspomnianej stacji War- 
szawa-Most. Stacja w Wi
lanowie składała się z 
dwóch niemal identy-

6. Budynek 
stacji Klarysew 
z Ok. 1925 r.
w 1995 r.
7. Budynek 
stacji Otwock 
z ok. 1925 r.
w 1989 r.

cznych pawilonów z łączni
kiem pomiędzy nimi oraz 
po lewej stronie — części 
otoczonej murem kryjącym 
pomieszczenia gospodar
cze. W projekcie budynku 
w Klarysewie Jakimowicz 
zrezygnował z jednej bo
cznej części, drugą nato
miast podwyższył.

Warszawska kolej wą
skotorowa odegrała 
wielką rolę jako podstawo

wy środek transportu aż do 
momentu uruchomienia (w 
wypadku linii prawobrze

żnej) kolejki elektrycznej. 
Ale i wtedy tysiące warsza
wiaków korzystało z „ciu
chci” w sezonie letnim, aby 
dojechać do popularnych 
miejscowości wypoczyn
kowych. Jej zagładę, w tym 
właśnie linii Jabłonna- 
-Karczew oraz odcinka 
Wilanów—Piaseczno, przy
niosły lata powojenne. W 
roku 1956 zlikwidowano 
odcinek Warszawa-Most 
— Jabłonna, a na początku 
lat sześćdziesiątych likwi
dacji uległa linia Warsza- 
wa-Most—Karczew. Po
dobny los spotkał kolejkę 
wilanowską. Pozostały je
dynie budynki stacji i to, 
niestety, nie wszystkie. 
Bezmyślnie został rozebra
ny budynek stacji Warsza
wa-Most, aby ustąpić miejs
ca... budce z piwem. Dewa
stacji uległa stacja w Kar
czewie, przebudowano sta-
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8. Budynek 
stacji Piaseczno 
z ok. 1925 r. 
w 1989 r.
(wszystkie budynki 
projektował
K. S. Jakimowicz)
(zdjęcia: 2,3,4,6,7,8
— Monika Kuhnke,
5 — Czesław Olszewski)

cję Warszawa-Wawer. Naj
lepiej zachował się budynek 
stacji Wilanów, mieszczący 
obecnie urząd pocztowy. 
Inne służą głównie celom 
mieszkalnym i prawdopo
dobnie tylko dzięki temu 
stoją do dziś. Jedynie czyn

na stacja w Piasecznie 
przypomina lata świetności 
warszawskich „ciuchci”.

Ogromna szkoda, że nie 
przetrwała żadna z tych li
nii, pozostając tylko na 
kartach pamiętników i we 

wspomnieniach warszawia
ków. Bezmyślność de
cyzji likwidujących war
szawskie kolejki jest dziś 
oczywista. W krajach 
europejskich cieszą się 
one wielkim powodzeniem 
wśród mieszkańców i tury

stów, są nawet rozbudo
wywane. Jaką atrakcją był
by obecnie np. dojazd po 
wąskim torze z Wilanowa 
do rekreacyjnego Powsina 
— możemy już tylko poma
rzyć...

Monika Kuhnke

Futryna dla

Latem 1993 r. zrujnowa
ną oficynę kamienicy 
Chaima Edelszajna przy ul. 

Siennej 84 w Warszawie oto
czy! parkan zbity przez po
mysłowych robotników ze 
starych drzwi. Ekipa rozbiór
kowa przystąpiła do pracy. 
Właściwie nie było czego ża
łować. Dom frontowy (wznie
siony w pierwszych latach XX 
w.) przestał istnieć w 1944 r. 
W odległości kilkunastu me
trów od ulicy pozostała oficy
na z dwiema klatkami scho
dowymi. Trwała tak przez kil
kadziesiąt lat bez najmniej
szego remontu.
W kwietniu 1988 r. lokatorów 
parterowego mieszkania od-

Futryna 
z wydłutowanym zagłębieniem 

na futerał mezuzy 
(oznaczone strzałką)

muzeum
wiedził niezwykły gość. Starszy 
pan przyjechał z Izraela pożeg
nać się z domem swojego dzie
ciństwa. Powiedział mieszkań
com, że w lokalu, który właśnie 
zajmują, znajdował się w latach 
trzydziestych dom modlitwy. Wy

chodząc. wskazał na biegnące 
ukośnie wgłębienie, wydłutowa- 
ne w futrynie drzwi — niegdyś 
kryło ono futerał mezuzy (w litu
rgii żydowskiej zwitek pergaminu 
z wersetami z V Księgi Pentateu- 
chu przytwierdzany w futerale do 
prawej framugi drzwi). Zdjęcie 
wgłębienia opublikowałem jako 
ilustrację do artykułu o pozosta
łościach mezuz w kamienicach 

warszawskich (Ślady, „Spot
kania z Zabytkami", nr 4, 
1991). Teraz postanowiłem 
ocalić futrynę przed znisz
czeniem.
Wnętrze belki było tak spróch
niałe i stoczone przez korniki, 
że wystarczył jeden ruch że
laznej sztaby, po którym ca
łość oderwała się od ściany. 
W autobusie mój „bagaż” 
wzbudzał nie lada sensację. 
„Niech pan to rzuci, tu obok 
jest warsztat stolarski” — 
namawiał mnie z wyraźną 
troską w oczach życzliwy 
współpasażer... Zanim część 
futryny stała się eksponatem, 
upłynął rok. Konieczne było 
wytępienie robactwa, im
pregnowanie i utwardzenie 
struktury drewna. W lipcu 
1994 r. futryna z wydłutowa
nym zagłębieniem trafiła do 
magazynu muzeum Żydow
skiego Instytutu History
cznego.

Janusz Sujecki
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a 1887 r.: panoramy miasta od 
strony Pragi, placów Zamko
wego i Saskiego, pałaców 
m.in. Prymasowskiego i Ka
zimierzowskiego. Jedna z 
ostatnich jego prac (1887) 
przedstawiała rozbieranie ka
mienic na Krakowskim Przed
mieściu. Inny współpracownik 
Beyera — Marcin Olszyń
ski, przez dwadzieścia pięć lat 
kierownik artystyczny „Kło
sów”, także uprawiał fotogra
fię. Najbardziej znane jego 
zdjęcie z 1885 r. przedstawia 
widok Krakowskiego Przed
mieścia z rusztowania przy Ko
lumnie Zygmunta. 
Najwybitniejszym uczniem 
Beyera był Konrad Brandel, 
prowadzący od 1865 r. własny 
zakład fotograficzny. Był auto
rem kalendarza na rok 1866, 
zawierającego około 300 foto
grafii warszawskich oraz 
dwóch albumów z widokami

szawy. Wykonane własnorę
cznie dagerotypy służyły naj
wybitniejszemu polskiemu 
weduciście XIX w. — Mar
cinowi Zaleskiemu do nama
lowania widoków Warszawy. 
Karol Beyer, pionier fotogra
fii polskiej, oprócz portretów 
w atelier, specjalizował się w 
fotografiach widokowych, 
głównie warszawskich. Za
chowała się wiadomość o we- 
dutach wykonanych przez 
niego przed grudniem 1852 r. 
Około 1857 r. wykonał serię 11 
zdjęć przedstawiających pano
ramę miasta z kopuły kościoła 
ewangelicko-reformowanego. 
Jego pierwszy album widoków 
fotograficznych Warszawy 
składający się z 24 zdjęć został 
wydany w 1859 r. Przy zdej
mowaniu widoków miasta fo
tograf uzależniony był od po
ziomu techniki: długi czas na
świetlania uniemożliwiał w la-

Zatrzymane w czasie

Widoki miast i krajo
brazy stanowiły wa
żny temat od chwili 

narodzin fotografii, także war
szawskiej. Pierwsze, znane 
tylko z opisu dagerotypy wy
konał w październiku 1839 r. 
Jędrzej Radwański — przed
stawiały kościół Wizytek i Pa
łac Kazimierzowski przy Kra
kowskim Przedmieściu. Za
chowały się też reprodukcje 
dagerotypów litografa Mori- 
tza Scholtza (odbite w drugiej 
połowie 1841 r.), dokumentu
jące ówczesny wygląd Obser
watorium Astronomicznego, 
Pragi, placu Saskiego i część 
panoramy prawobrzeżnej War-

S a H 
ro 

tach sześćdziesiątych i sie
demdziesiątych fotografowa
nie obiektów będących w ru
chu. W latach 1859—1863 do
kumentował Beyer budowę 
mostu Kierbedzia. Między 
1861 a 1863 r. uwiecznił woj
ska carskie biwakujące w na
miotach na pl. Saskim; foto
grafie te uchodzą za pierwsze 
polskie zdjęcia reportażowe. 
Ogromną rolę propagandową 
odegrała Beyerowska fotogra

fia pięciu poległych podczas 
manifestacji na Krakowskim 
Przedmieściu 27 lutego 1861 r. 
W okresie poprzedzającym 
wybuch Powstania Stycznio
wego rozeszła się ona w nakła
dzie kilkudziesięciu tysięcy 
egzemplarzy. Swoją działal
ność patriotyczną przypłacił 
Beyer zesłaniem na Sybir w la
tach 1863—1865. Wkrótce po 
powrocie do Warszawy wydał 
Album wystawy starożytności i 

przedmiotów sztuki, ekspono
wanych w 1856 r. w pałacu Po
tockich.

Najpopularniejszym fo
tografem warszawskim 
lat sześćdziesiątych i siedem

dziesiątych ubiegłego wieku 
był uczeń Beyera — Jan 
Mieczkowski. Portrecista, ale 
przede wszystkim autor kilku
dziesięciu widoków Warsza
wy, wykonanych między 1861 

Warszawy. Dziewięć zdjęć 
wykonanych przez niego pod
czas remontu wieży Zamku 
Królewskiego w 1873 r. posłu
żyło Adolfowi Kozarskiemu 
do zrobienia drzeworytu 
przedstawiającego panoramę 
miasta, zamieszczoną w „Kło
sach” w grudniu 1875 r.

Autorem kilkudziesięciu za
chowanych do dziś widoków 
Warszawy z lat 1882—1895
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był Maurycy Pusch. Współ
pracował z nim przez pewien 
czas Aleksander Karoli — 
wykonawca zdjęcia z uroczy
stości odsłonięcia pomnika 
Adama Mickiewicza w grud
niu 1898 r. Składanie kwiatów 
u stóp pomnika Mickiewicza

1. Karol Beyer: 
Rynek Starego Miasta 

— zdjęcie z teki 
„Widoki miasta Warszawy”, 

1859 r.
2. Konrad Brandel:

widok z wieży 
Zamku Królewskiego 

w kierunku pi. Krasińskich, 
1873 r.

3. Autor nieznany: 
Aleje Jerozolimskie 
od Nowego Światu

w kierunku Wisły, 
ok. 1905 r.; 

widoczne drewniane słupy 
telefoniczne

4. Józef Kościesza-Jaworski: 
fasada katedry Św. Jana, 1922 r.

5. Henryk Poddębski: 
ul. Ząbkowska, 1919 r.
6. Czesław Olszewski: 

fragment hallu na parterze
gmachu Ministerstwa 

Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego, 

1930—1939 
(reprod. 3 — Andrzej Zborski, 

pozostałe ze zb. IS PAN)

uwiecznił inny fotograf war
szawski — Stanisław Bo
gacki.
Jadwiga Golcówna prawdo
podobnie jako pierwsza kobie
ta wykonywała fotografie z 
widokami Warszawy. Jej naj
bardziej znane zdjęcie z 1898 
r. przedstawia bramę domu 
przy ul. Karowej (z figurą Sy
renki). W latach 1898—1908 
Golcówna zamieszczała swoje 
fotografie w prasie warszaw

skiej, m.in. „Tygodniku Ilus
trowanym”; wydawała po
święcony fotografii miesię
cznik „Światło”.

W końcu XIX w. swoje 
pierwsze zdjęcia wy

konał najbardziej znany foto
graf warszawski pierwszej po
łowy naszego stulecia — 
Zdzisław Marcinkowski. 
Urodzony na Starym Mieście, 
wiele miejsca w swojej twór

czości poświęcił ukochanej 
dzielnicy, uwieczniając na kli
szach fotograficznych znane 
od dziecka kościoły, bramy, 
staromiejskie zaułki, detale ar
chitektoniczne kamienic i ich 
wnętrza. Wykonana przez nie
go dokumentacja wnętrz i wy
posażenia katedry Św. Jana 
jest dziś niejednokrotnie jedy
nym śladem po dawnej świet
ności tej najważniejszej war
szawskiej świątyni.
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Fotografia Warszawy zajmo
wała poczesne miejsce w 
zbiorach Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami Przeszłości 
(1906— 1944). Z organizacją tą 
współpracowało stale kilku 
znanych artystów: Zdzisław 
Kalinowski (1915 r. — seria 
zdjęć Łazienek, fotografie Sta
rego Miasta z różnego okresu), 
Juliusz Kłos (1913 r. — Wila
nów, 1913—1914 — kościół 
bernardynów na Czerniako- 
wie, 1916 r. — widoki ze
wnętrzne Zamku Królewskie
go). Stanisław Nofok-So- 
wiński jest autorem serii zdjęć 
zespołu pokamedulskiego na 
Bielanach (1914), wnętrz Ła
zienek, Wilanowa i Zamku 
Królewskiego (1915). Fotogra
fem najdłużej współpracują
cym z TOnZP, jeszcze wiele 
lat po zakończeniu pierwszej 
wojny światowej, był Józef 
Kościesza-Jaworski, który 
nie tylko dokumentował po
szczególne warszawskie obiek
ty (m.in. odbudowę Zamku 
Królewskiego w latach 
1924—1927), ale i odbywające 
się w tym czasie ważne wysta
wy (Zachęta, 1920). Warszawa 
była także tematem „ojca” 
polskiej fotografii ojczystej — 
Jana Bułhaka. W jego liczą
cym ponad dziesięć tysięcy 
zdjęć zbiorze Polska w obra
zach fotograficznych zdjęcia 
warszawskie z lat dwudzie
stych i trzydziestych stanowią 
kilkaset pozycji.
Na koniec należy wspomnieć o 
dwóch fotografach warszaw
skich, których twórczość ode
grała niemałą rolę w okresie 
powojennym: Henryku Pod- 
dębskim i Czesławie Ol
szewskim. Nierzadko ich fo
tografie stanowiły ważną, bez
cenną dokumentację do odbu
dowy obiektów zniszczonych 
w czasie drugiej wojny. Zna
komitej jakości zdjęcia wielo
krotnie publikowane po wojnie 
(niestety, często bez podania 
nazwisk autorów) nadal są czę
sto najlepszym materiałem 
ilustracyjnym, mimo że od ich 
wykonania minęło już ponad 
pół wieku.

Jolanta Kucharska

Skarby „na Foksalu”

Teren dzisiejszej ul.
Foksal w Warsza
wie należał w 

XVII i XVIII w. do Czap
skich, potem Briihlów — 
od rozległego ogrodu Marii 
Anny Brtihl wziął się po
czątek całego założenia. Od 
1776 r. ogród dzierżawił 
kamerdyner królewski Fran
ciszek Ryx, zaś właścicie
lem innej części został war

szawski bankier Fryderyk 
Kabryt. Tereny te zamie
nione zostały przez nich na 
miejsce zabaw publicznych 
o nazwie Vauxhall (na wzór 
Londynu), co zostało spol
szczone na Foksal. Oprócz 
zabaw czy koncertów „na 
Vauxhallu” odbywały się 
różne pokazy, m.in. lotów 
balonowych z odważnymi 
aeronautami — jak wów

czas ich nazywano — na 
pokładzie. W maju 1789 r. 
warszawiacy obserwowali 
pierwszy w tym mieście 
lot pioniera aeronautyki 
Jeana Pierra Blancharda 
(1753—1809) — Francuz 
leciał 49 minut i wylądował 
pod Jabłonną, podobno 
wyrzucając przedtem psa 
na spadochronie, który też 
zakończył lot szczęśliwie.

1—4. Niszczejące 
skarby Foksalu: 
kamienica nr 15 
z ok. 1898 r.
(proj. Artur Spitzbarth?) 
— m.in. w bramie 
znajduje się 
ozdobny portal (1), 
ale dach z desek 
musi chronić 
przed osypującą się 
elewacją (2), 
podobnie 
jak w podwórzach 
numeru 11
(koniec XIX w.) (3,4), 
gdzie zachował się 
półokrągły 
szyb windowy (4)
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5.6.7. Niszczejące skarby Foksalu:
w korytarzu domu nr 13 (1898 r., proj. Artur Spitzbarth?; 
najwspanialszy wystrój wnętrz) m.in. piec (5), nisza (6) 
i snycersko zdobione roślinnością drzwi do mieszkań (7)

8. 9.10. Foksal zadbany: ulicę zamyka neorenesansowy pałac 
Konstantego Zamoyskiego (proj. Leandro Marconi) z 1877 r. (8), 
kamienica nr 16/18 z 1900 r. (proj. Bronisław Rogoyski) 
nawiązująca do form gotyckich z elementami 
dekoracji secesyjnej (9) oraz kamienica nr 19 
Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego z 1897 r.
(proj. Bronisław Rogoyski), również nawiązująca do gotyku (10)

Potem byli następni: Moł- 
dawianin Jordaki Kupa- 
renko, który w 1806 r. 
opad! przy ul. Królewskiej, 
czy Saksończyk Richard, 
który odbył stąd dwa loty, a 
jeden zakończył aż pod 
Wołominem.
Kolejni właściciele Vaux- 
hallu — Przezdzieccy —

Malowidło w bramie

Kamienicę przy zbiegu ulic 
Szpitalnej i Górskiego w 
Warszawie projektował Franci

szek Brauman (1838—1904), 
wzięty architekt, który — jak 
mówiono — projekty rysowa) 
kredą na deskach. Większość 
wzniesionych przez niego bu
dynków została zniszczona w 
czasie ostatniej wojny. Zacho
wa) się m.in. eklektyczny, nawią
zujący do renesansu francu
skiego dom Emila Wedla (Szpi
talna 8) z 1893 r„ z którego pre
zentujemy jeden z malowanych 
kasetonów w stiukowym obra

mieniu, znajdujący się w bramie; 
w środku widać żeliwną lampę. 
Dla zwiedzających Warszawę, a 
także dla mieszkańców miasta, 
którzy zwykle rzadko podnoszą 
głowy — jest to kompletne za
skoczenie. Niestety — malowid
ła, choć na szczęście nie zostały 
dotąd zatynkowane, co było w 
latach powojennych powszech
ną praktyką, niszczeją w szyb
kim tempie. Mamy nadzieję, że w 
czasie rozpoczętego remontu 
kamienicy ten kolorowy frag
ment dawnej Warszawy zostanie 
uratowany! (mn)
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około 1880 r. przeprowa
dzili parcelację gruntów. 
Wtedy powstał obecny 
kształt ulicy i zaczęła się 
jej zabudowa, która w 
większości przetrwała do 
dziś. Niestety, kilkakrotnie 
powracająca po wojnie 
koncepcja przebicia ul. 
Foksal na wysokości ka
mienicy nr 11 do ul. Ko
pernika i odciążenia w ten 
sposób Nowego Światu — 
skutecznie od wielu lat ha
muje prace konserwator
skie.
W 1994 r. ul. Foksal znalaz
ła się w granicach obszaru, 
który uzyskał status Po
mnika Historii, co powinno 
zobowiązywać do jak naj
szybszego zajęcia się jej za
budową (zob. s. 4). Tym
czasem większość kamienic 
znajduje się w stanie tra
gicznym: odpadające tynki 
i dekoracje, zniszczone 
bramy i klatki schodowe, 
rozwalające się oficyny. 
Mimo tego ogromu zni
szczeń zachowały się tu 
prawdziwe skarby dawnej 
sztuki — wspaniale projek
towane i wykonane detale: 
ozdobne fryzy, nadproża i 
portale drzwi prowadzące 
także do mieszkań, same 
drzwi pokryte snycerskim 
ornamentem, balustrady 
balkonów i drewnianych 
schodów, piece i nisze w 
korytarzach oraz ozdoby na 
elewacjach budynków, nie 
wspominając już o wystroju 
wnętrz mieszkalnych. 
Obecnie widać wyraźnie 
drogę, którą kamienice 
te zmierzają do końca 
swojej wędrówki przez 
ostatnie stulecie... Kon
trastuje z nimi odnowiona 
zabudowa — jakże piękna 
byłaby ta enklawa dawnej 
Warszawy, gdyby wszyst
kie kamienice przy ul. Fo
ksal tak właśnie wyglądały!

(as)

Warszawa 
letniskowa

Na przełomie XIX i
XX w. oraz w ok

resie międzywojennym za
panowała moda spędzania 
letnich miesięcy poza mia
stem. Warszawiacy wyjeż
dżali „na letniaki”: za
możniejsi — do miejsco
wości położonych po lewej 
stronie Wisły, do willi w 
Konstancinie, Milanówku, 
Leśnej Podkowie, Zalesiu 
Dolnym, Pyrach czy Gro
dzisku, zaś rodziny uboż
szej inteligencji i drobnego 
kupiectwa — do miejsco
wości prawobrzeżnych, usy
tuowanych wzdłuż linii ot
wockiej: Wawra, Anina, 
Radości, Świdra, Wilgi, 
Miedzeszyna i ... Kaczego 
Dołu.
Początki tej ostatniej 
miejscowości letnisko
wej o zabawnej nazwie 
wyjaśnić może artykuł, 
na jaki natrafiłam w 
„Ziarnie” z 1905 r. W 
dziale „Rozmaitości” tego 
ilustrowanego tygodnika 
odnajdujemy opis przeksz
tałcania się pustkowia „w 
ładną siedzibę o stosunkowo 
wysokiej kulturze ogrodo
wej”. Kaczy Dół zawdzię
czał swój awans inicjatywie 
Edmunda Chrzanowskie
go, nazywanego w artykule 
„pionierem przemysłu dru
cianego On to nabył grun
ty parcelowane i wyprze- 
dawane przez rodzinę 
Rychłowskich, ówczesnych 
posiadaczy Miłosny: „za 
Wawrem fabrycznym ” (o 
dwie wiorsty za przystan

kiem tej nazwy kolei nad
wiślańskiej), na krańcu la
sów wilanowskich. Chrza
nowski zainteresował się

warzystwa Akcyjnego „Wa
wer”.
Dzięki jego zabiegom i na
kładom finansowym piaski

tym terenem w momencie, 
gdy zaprzestała produkcji 
wawerska huta szkła Bern
steinów. Na miejscu opu
szczonej huty przemysło
wiec wzniósł — przeniesio
ną tu z Warszawy — „fa
brykę mebli żelaznych" To

1.2. Z rysunków 
Franciszka Kostrzewskiego 

(1826—1911): 
omawianie warunków 

pobytu „na tętniakach” (1) 
oraz „Rozkosze letnich 

mieszkań pod Warszawą — 
obiad na świeżem powietrzu” 

(1865) (2)

30



WOKÓŁ TRADYCJI

31



WOKÓŁ TRADYCJI

zaczęto obsiewać łubinem, 
wycinano krzaki, przepro
wadzono drogi; pojawiły się 
ogrody, a wśród nich — 
domki dla letników. „ W 
ciągu ostatnich lat — jak 
stwierdza komentator w 
1905 r. — wyrosło całe letni
sko poza granicą osady fa
brycznej, pełne ładnych 
domków i willi, ciągnących 
się w kierunku Miłosny, a 
jednocześnie na piaskach za
zieleniły się ogrody i sady. 
W tych dniach właśnie twór
ca letniska zamieszkanego 
obecnie przez kilkaset osób, 
p. Edmund Chrzanowski 
święcił uroczystość wzniesie
nia okazałej willi świeżo 
ukończonej’’. Przedsiębior
ca planował przenieść z 
Warszawy do Kaczego Do
łu warsztaty fabryczne, pla
nował też budowę kolejki z 
Wawra do Wiązowny, któ
ra przebiegając dawnym 
„traktem wołowym” z 
Wawra miała mieć pier
wszą stację w Kaczym Do
le.

Tak oto inicjatywa 
przemysłowca zdecy

dowała o powstaniu letni
ska — dziś jest to pod
warszawska osada Mię
dzylesie. Letnisko Kaczy 
Dół było modne i znane 
m.in. z zabawnej, szmonce- 
sowej piosenki, przywołu
jącej niegdysiejszą atmosfe
rę wyjazdu na letnisko 
(słowa piosenki odtworzyła 
z pamięci moja mama): 

„Nadchodzi lato, 
kwitną drzewa, 
pachną kwiaty, 
Pogoda buja sze, 

słoneczko Iszni.
T owarzydostwo jedzie 
zewsząd na letniaki, 
Koleje i kolejki pełne są, 
sze wi.

Jedzie do Świdra 
teściowa wydra, 
i żona jędza i dziecki tyż, 
Bałagan taki 
mknie na letniaki 
i prosto w krzaki 
by wąchać wieś.

Tam na wsi jest powietrze, 
uś!, można lizać palcy, 
Cebula pachnie, że aż jeść 
się chce.
Ja cały dzień sze bujam 
w słońcu, słucham walcy, 
Jak grają na patefon 
i w sześćdziesiąt sześć.
Do Wołomina, 
do Miedzeszyna, 
do Zaklikowa 
gdzie Kaczy Dół 
Jedzie hrabianka 
Rosenberżanka
I koleżanka Rachela W u. 
By kury doić, krowy macać, 
wąchać wieś, 
Jedzie Król Sawa, 
Moniek Wieniawa, 
cała Warszawa, 
Jak na konia, to ja tyż!

Teściowę swą oddałem 
dzisiaj jako bagaż, 
Bo babsko waży 
sto sześćdziesiąt kilo aż!
A dziecki do wagonu oknem 
wrzucił tragarz, 
Odjeżdżam, bo odchodzi 
pociąg nasz.
Więc do widzenia,
do zobaczenia,
Do zachęcenia, agite cześć”.

Maria Barbasiewicz

Warszawa 
kulinarna

K
ilka platerowanych 
łyżeczek do kawy z 
wygrawerowanym na
pisem PKP, posrebrzana sos

jerka, dwa pucharki do lodów, 
metalowy kieliszek do jaj, oz
dobna mosiężna donica do 
kwiatów oraz najoryginalniej
szy z moich domowych zabyt
ków — butelka „Soplicy” z 
1936 r., pochodząca z piwnic 
znanej gnieźnieńskiej fabryki 
wódek i likierów B. Kasprowi
cza. To wszystko, co pozostało 
po prawdziwym „kluczu” 
przedwojennych warszawskich 
restauracji: „Cristalu”, „Wrób
lu”, „Setce”, „Marsie”, „Stay- 
rze”, „Henryce” oraz Polskim 
Klubie Prawników.
Przed wojną należały one do 
mojej rodziny. Żadna nie 
przetrwała Powstania War
szawskiego. Wszystkie budyn
ki, a nawet ulice, przy których 
się znajdowały: Marszałkow
ska, Mazowiecka, Aleje Jero
zolimskie i Ujazdowskie, No
wy Świat — legły w gruzach. 
Może dzięki temu udało się 
zachować legendę przedwo
jennej „Warszawy kulinarnej” 
— najbardziej znane restaura
cje i ich specyficzna atmosfera 
nie zostały bowiem objęte po
wojenną przymusową i „uśred
niającą” nacjonalizacją.
Do historii przeszedł „Wró
bel” — restauracja i bar miesz
czące się niegdyś w drewnia
nych zabudowaniach, mniej 
więcej w tym miejscu, gdzie 
dzisiejszy narożnik ulic Ma
zowieckiej i Traugutta. Był to 
ulubiony lokal warszawskiej 
cyganerii artystycznej. Bywał 
tam między innymi słynny 
malarz, Wojciech Kossak. Za
przyjaźniony z właścicielem 
„Wróbla”, Janem Wachowi
czem, ofiarował mu nawet je
den ze swoich obrazów — z 
panną i ułanem oraz serdeczną 
dedykacją. Ten obraz ocalał, 
ale w trudnych powojennych 
latach został sprzedany przez 

wdowę po Wachowiczu jakie
muś nieznanemu nabywcy.

Najelegantszy z owego 
„klucza” restauracji był 

jednak „Cristal”, był to też lo
kal o najdłuższych kulinar
nych tradycjach. Mieścił się na 
parterze budynku zbudowa
nego przez Teofila Lembke w 
połowie XIX w. przy zbiegu 
Alej Jerozolimskich i ul. Brac
kiej. „Cafe Cristal” otwarto w 
1912 r. Wbrew nazwie była to 
duża, ekskluzywna restauracja 
z przylegającą do niej kawiar
nią, czytelnią, bufetem i pię
kną, przeszkloną altaną. Na
zwa „Cristal” pochodziła od 
kryształowych żyrandoli sta
nowiących główną ozdobę lo
kalu. Pierwszym właścicielem 
„Cristalu” był krakowianin, 
Józef Szuber. Jemu też lokal 
zawdzięczał swoją klasę i re
nomę. W 1913 r. dziennikarz 
opisujący „Cristal” w „Świę
cie” zauważa, że nie jest moż
liwe, aby do „zakładu dostał 
się ktoś, kto mógłby sprawić dy
sonans ogólnej całości”.
Tę dobrą i uznaną markę re
stauracja zachowała także 
przez następne lata, kiedy 
zmieniła właściciela i stała się 
spółką akcyjną, której preze
sował Julian Wachowicz. Pa
miątką tego „prezesowania” 
jest piękna papierośnica z wy
grawerowanym napisem, uło
żonym przez pracowników i 
zarząd spółki w dniu jubileu
szu J. Wachowicza — dziesię
ciolecia przewodniczenia za
rządowi.
Najbardziej utytułowaną, choć 
zarazem najmniej zamożną 
klientelę miała „Henryka”, 
mieszcząca się w Alejach 
Ujazdowskich 30. Na tzw. 
domowe obiady (czyli stosun
kowo tanie) zachodzili tam 
zubożali hrabiowie, grafowie i 
książęta. Właścicielka tej re
stauracji wspomina jedną ze 
swoich arystokratycznych klien-
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i 1.2. Tylko to 
pozostało: 
mosiężna donica 
do kwiatów (1) 
oraz sosjerka, 
kieliszek do jaj, 
pucharek do lodów (2) 
(zdjęcia:
Piotr Makowski)

tek, która prosiła, aby kroić 
kupowaną przez nią szynkę 
szczególnie cienko „ tak, aby w 
dziesięciu dekach było przynaj
mniej dwadzieścia plasterków”. 
Z „Henryką” związana jest też 
zabawna anegdota o sławnym 
warszawskim okultyście i jas
nowidzu Stefanie Ossowiec- 
kim. Otóż w tym samym bu
dynku tylko kilka pięter wyżej 
mieszkał prof. Mościcki, brat 
prezydenta. Pani Mościcka 
urządzając przyjęcia często ko
rzystała z produktów i wyro
bów „Henryki”, podając je 
jednak gościom jako wytwory 
własnej domowej kuchni. 
Kiedyś, gdy gościła między 
innymi Ossowieckiego, jasno
widz — zatrzymując łyżkę z 
zupą w połowie drogi do ust 
— rzekł z pewnym zdumie
niem: „Dziwna rzecz, ale wi
dzę tacę z indykiem na scho
dach”. Gospodyni naturalnie 
zaprzeczyła, zresztą i samemu 
Stefanowi Ossowieckiemu je
go „widzenie” wydało się uro
jeniem. Opowiadając później
tę historyjkę właścicielce 
„Henryki” pani Mościcka żar
towała, że jej gość zapewne 
teraz zwątpi w swoje nadprzy
rodzone zdolności.
Wielka szkoda, że nie pozostał 
żaden trwały materialny ślad 
po przedwojennych restaura
cjach Warszawy, że nie za
chował się żaden znany lokal z 
tamtego okresu i że pięćdzie
siąt lat upaństwowionej, zuni
fikowanej gastronomii stanowi 
„czarną dziurę” w tej bardzo 
szczególnej, ale zarazem wa
żnej dziedzinie kultury, jaką 
jest sztuka — właśnie sztuka! 
— kulinarna.

Jolanta 
Wachowicz-Makowska
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Tajemniczy ptak

Niezwykły jest sam dom.
No bo czy są, ba — czy 

jest w Polsce choćby jeszcze 
jeden, w którym od przeszło 
siedemdziesięciu lat mieszka 
wciąż ta sama rodzina? A do
kładniej — już piąte jej poko
lenie! Zbudowany został pod 
koniec 1924 r. przy ul. Gór
nośląskiej w Warszawie i od 
samego początku mieszkali 
w nim ludzie o niemal sa
mych wielkich nazwiskach. 
Przez krótki okres — Włady
sław Reymont. I siostra Marii 
Skłodowskiej — Helena. A tak
że — Wacław Sieroszewski. 
Ten znany pisarz, polityk i 
serdeczny przyjaciel Józefa 
Piłsudskiego, był członkiem 
założycielem spółdzielni miesz
kaniowej, która wybudowała 

1. Dom przy ul. Górnośląskiej
2. jeden z zachowanych 

ptaków 
(zdjęcia: Piotr Makowski)

ten dom. Mieszkał w nim przez 
dwadzieścia lat, aż do chwili 
upadku Powstania Warszaw
skiego. Tu mieszkali też jego 
trzej synowie, potem — wnu
ki, później — prawnuk, a 
obecnie — praprawnuczek. 
Dom przy ul. Górnośląskiej 
szczęśliwie ocalał we wrześ
niu 1939 r. i podczas Pow
stania 1944. Dzięki temu za
chowały się rozmaite pa
miątki po Wacławie Siero
szewskim. A między nimi 
bardzo piękny i niezwykle ta
jemniczy metalowy ptak. Dla 
obecnych mieszkańców „Sie-

roszówki" ten ptak był w do
mu „od zawsze1'. Przed wojną 
stał w towarzystwie drugiego, 
nieco większego, na podło
dze przy dziadkowej toaletce. 
Podczas dziecinnych zabaw 
wnuków pisarza oba ptaki 
pełniły funkcje rumaków. 
Wacław Sieroszewski nie 
protestował przeciwko tym 
ułańskim harcom; był dziad
kiem niezmiernie pobłażli
wym, a ponadto nie obawiał 
się też o całość ptaków — 
wykonanych bardzo solidnie i 
odpornych na uszkodzenia. 
Po wojnie w nie zniszczonym 

wprawdzie, ale splądrowa
nym przez szabrowników 
mieszkaniu pozostał tylko je
den ptak, choć doprawdy 
trudno dociec, komu i do cze
go mogła się przydać tak 
szczególna i raczej kłopotli
wa niż cenna zdobycz. Ptaki 
wykonane z żelaza były bo
wiem bardzo ciężkie. Mniej
szy waży około dziesięciu ki
logramów. Jest szary, pole
rowany w taki sposób, że wy- 
daje się pokryty srebrzystą 
łuską. Jest zdecydowanie 
orientalny w swoim wyglą
dzie i charakterze. Nie wia

domo jednak, czy został wy
konany na Dalekim Wscho
dzie, tam kupiony i przywie
ziony do Polski, czy też zro
biony w naszym kraju w okre
sie secesji i panującej wów
czas mody na Orient. Być 
może Wacław Sieroszewski 
przywiózł oba ptaki ze swoich 
peregrynacji po Mongolii, 
Mandżurii, Chinach, Korei i 
Egipcie, być może otrzymał 
je w prezencie od kogoś zna
jącego jego fascynację kultu
rą Dalekiego Wschodu. Ist
nieje pewien „chiński ślad”, 
związany jednak raczej z za
bawną anegdotą aniżeli wy
jaśniający zagadkę pocho
dzenia metalowego flaminga. 
Otóż w okresie międzywo
jennym odwiedził pisarza 
ambasador chiński. Przybył 
wraz z żoną i dwójką dzieci. 
Wnuczka pisarza. Małgorza
ta, miała się z nimi bawić. Tak 
się jednak złożyło, ze dzie
wczynka i jej chińscy goście 
jakoś nie przypadli sobie do 
gustu. Dzieci siedziały przez 
cały czas wizyty nastroszone 
i nie odzywały się do siebie. 
Kilkadziesiąt lat później mąz 
innej wnuczki Wacława Sie
roszewskiego, Barbary, prze
bywał w Stanach Zjednoczo
nych i poznał tam pianistkę 
chińskiego pochodzenia. Do
wiedziawszy się. że jej roz
mówca jest Polakiem, pochwa
liła się znajomością Warsza
wy. Opowiedziała, że przed 
wojną mieszkała tam ze 
swoim ojcem, ambasadorem 
Chin i znała wielu sławnych 
Polaków, m.in. pisarza, Wa
cława Sieroszewskiego. Przy
pomniała sobie wizytę w jego 
domu oraz wnuczkę, która 
nie chciała się z nią bawić. 
Pianistka nie wiedziała jed
nak, czy podczas tej pamięt
nej dla niej wizyty jej ojciec 
ofiarował polskiemu pisarzo
wi i politykowi wielkie ptaki o 
pięknej sylwetce, prześli
cznym koronkowym wystroju 
podstawki i z wywierconymi 
w ich grzbietach małymi ot
worami, których przeznacze
nie jest tak samo tajemnicze, 
jak i pochodzenie srebrzy
stych flamingów.

Jolanta Makowska
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Od południka do pomnika

Niemal na osi pl. Tea
tralnego w Warszawie, 
w pobliżu ul. Wierzbowej stoi 

nietypowy obiekt — ozdobnie 
kuta, lekko wybrzuszona że
lazna balustrada otaczająca 
słupek południka, któremu 
nadano formę walca z białe
go marmuru. U góry na słup
ku widnieje plakieta z brązu z 
inskrypcją w języku polskim i 
rosyjskim, na której podano 
długość geograficzną zmie
rzoną dla wieży — nie istnie
jącego dziś — ratusza miej
skiego. Natomiast przed co
kołem balustrady znajduje 
się duża tablica z mosiądzu z 
napisem następującej treści: 
„POŁUDNIK WARSZAWSKI/ 
szerokość 52° 14'40" dłu
gość 21 °00'42"/1880." Tab

lica ta podaje współrzędne 
geograficzne pl. Teatralnego, 
a więc więcej niż plakieta na 
słupku, a pojawiła się około 
1965 r., tj. po odbudowie Tea
tru Wielkiego. Południk war
szawski widoczny jest już na 
fotografiach Konrada Brand- 
la w pierwszej serii Widoków 
Warszawy z lat siedemdzie
siątych XIX w.
Być może inicjatywa wysta
wienia południka wiązała 
się z 400-setną rocznicą 
urodzin Mikołaja Kopernika 
przypadającą na 19 lutego 
1873 r. Tym bardziej że forma 
południka nawiązuje do pro
jektu pomnika Kopernika, 
który wykonał Piotr Aigner w 
1815 r. Wówczas to zrodziła 
się uchwała Towarzystwa

1. Południk 
warszawski 

na 
pl. Teatralnym 

w Warszawie

Platery

Pierwsze platery po
jawiły się w naszym 

kraju na początku XIX w. 
— były to wyroby spro
wadzane z Anglii i Francji. 
Natomiast produkcja pla
terów, czyli wyrobów me
talowych pokrywanych 
warstwą metalu szlachet
nego, przede wszystkim 
srebra, rozpoczęła się w 
Warszawie w 1822 r. Jan 
Cerisy założył wtedy pra
cownię wyrabiającą pla
terowane ozdoby do koń
skiej uprzęży i karet. Dwa 
lata później przybył do 
miasta Józef Fraget i roz
począł produkcję naczyń 
domowych. W 1831 r. 
Wincenty Norblin dzięki 
małżeństwu z wdową po 
Janie Cerisy przejął pier
wszą wytwórnię i prze
stawił ją na wyrób przed
miotów galanteryjnych 
oraz sztućców. W ten 
sposób narodziły się dwie 
najsłynniejsze warszaw

skie fabryki platerów: Frageta 
i Norblina; czynne były do 
1939 r. Działały one bardzo 
sprawnie mimo dużej konku
rencji innych fabryk, np. Bra
ci Buch, Schiffersa czy firmy 
R. Plewkiewicza, która zasły

nęła z wyrobów secesyjnych. 
Zresztą w 1882 r. firma Norb
lin, połączona juz z zakładem 
T. Wernera, kupiła fabrykę 
Braci Buch, tworząc Towa
rzystwo Akcyjne Norblin, 
Bracia Buch i T. Werner.

Warszawskie platery wy
konywane były najczęś
ciej według wzorów parys
kich inspirowanych przez 
kolejne style historyczne. 
Szczególnie piękne są 
wyroby neobarokowe, 
neorokokowe i neokla- 
syczne: w okresie mię
dzywojennym platery mia
ły najczęściej formy kubi- 
zujące.
Dzięki temu, że tak Fraget, 
jak i Norblin zatrudniali 
najlepszych artystów do 
projektowania różnych 
przedmiotów (np. u Frage
ta po pierwszej wojnie 
działali rzeźbiarze: Julia 
Kejlowa, Bolesław Jezio
rański, Franciszek Hab- 
das) — wyroby tych firm 
odznaczają się niezwykłą 
urodą, która nie przeminę
ła do dzisiaj. (sa)

Warszawskie platery: 
cukiernica, patera trzypiętrowa, 
pojemnik na serwetki, dwa pudełka
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Przyjaciół Nauk, aby przed 
pałacem Kazimierzowskim 
wznieść obelisk na wzór sto
jącego w Rzymie przed bazy
liką Sw. Piotra. Projektowano 
też, że „przy tym obelisku 
umieszczony będzie południk 
wysadzany marmurem bia
łym i gankiem żelaznym oto
czony". Pomysł słupka z bia
łego marmuru 1 żelaznej ba
lustrady zrealizowano przy 
budowie południka przed ra
tuszem. Kiedy dokładnie go 
wystawiono i kto był fundato
rem — nie wiadomo. Na pod
stawie fotografii można przy
jąć, że postawiony został na 
placu około 1875 r.
Widniejące na brązowej pla
kiecie stopnie długości geo
graficznej są zgodne z obec
nie obowiązującymi współ
rzędnymi, przy czym należy 
pamiętać, że dopiero w 
1884 r. przyjęto południk 
przechodzący przez Green
wich za południk zerowy. Tak 
więc albo południk postawio
no po 1884 r„ a wówczas na
leżałoby przesunąć datowa
nie fotografii w albumie K. 
Brandla, albo też stał już w 
połowie lat siedemdziesią
tych, ale wówczas inne mu-

2. Widok
Placu 
Teatralnego 
ze stojącym 
przed ratuszem 
południkiem 
(oznaczonym 
strzałką) 
na fotografii 
K. Brandla
3. Rosyjski 
pomnik 
bojowy
na Woli 
jako punkt 
triangulacyjny 
(fot. 1 — 
Ewa Pustoła- 
-Kozłowska)

siały być wypisane na nim 
współrzędne. Być może jed
nak stupek został postawiony 
w związku z pomiarami War
szawy, które wykonywać za
częto w 1883 r. dla potrzeb 
planowanej sieci kanalizacji i 
wodociągów. Do 1896 r. wy
dział mierniczy sporządził 
plany ulic i poszczególnych 
kwartałów zabudowy w skali 
1:200 i 1:250, zwane potocznie 
„planami Lindleya”. Dla op
racowania tych planów nie
zbędna byta mapa triangula
cyjna i oznaczenie azymutu, 
czyli kąta nachylenia jedne
go z boków gtównęj sieci 

trójkątów z południkiem. Dla 
pomiaru triangulacji należało 
wyznaczyć szereg punktów 
w terenie. Główne punkty 
stanowiły dominujące w kraj
obrazie obiekty, na których 
można było ustawić teodolity. 
Punktem centralnym był 
krzyż na kopule kościoła 
ewangelickiego. Inne z pozo
stałych pięciu punktów — to: 
rusztowanie sygnału telegra
fów w głównym gmachu Cy
tadeli, na budynku ogrodu 
zoologicznego na Bagateli, 
krzyże wieńczące pomniki 
ustawione przez Rosjan na 
pamiątkę zwycięskich bitew

stoczonych podczas Pow
stania Listopadowego na po
lach Olszynki Grochowskiej i 
na Woli. W ten sposób znie
nawidzone przez Polaków 
pomniki bojowe o formach 
przypominających wieże cer
kiewnych kaplic odegrały po
żyteczną rolę w dziejach 
miasta.

W bieżącym roku minie 100 
lat od zakończenia pomiarów 
Warszawy. Swą dokładnoś
cią i perfekcją wykonania za
chwycają one do dziś badaczy 
historii stolicy.

Ewa Pustoła-Kozłowska

Ofiarom rzezi

Na skwerze przed praską katedrą 
Św. Floriana w Warszawie odsło
nięto niedawno pomnik z gtazów, upa

miętniający ofiary rzezi Pragi w 1794 r 
Nieco dalej, przy ul. Jagiellońskiej w pob
liżu cerkwi, od lat międzywojennych stoi 
ozdobny metalowy krzyż, poświęcony 
temu tragicznemu wydarzeniu dobiega
jącej kresu kościuszkowskiej insurekcji. 
Otoczony drzewkami, słabo — zwła
szcza latem — widoczny od al. Solidar
ności. nie został jednak zapomniany. 
Pielęgnowane kwiaty i biało-czerwone 
szarfy świadczą o tym dowodnie.
4 listopada 1794 r. armia pułkownika 
Aleksandra Suworowa przypuściła gwał
towny szturm na szańce Pragi. Po czte
rech godzinach obrońcy ulegli. Napojeni 
wódką rosyjscy żołnierze rozpoczęli 
straszliwą rzeź. Nie oszczędzali nikogo 
— wymordowali zakonnice i zakonników 
z bernardyńskiego klasztoru, dzieci nabi
jali na kozackie piki, „by nie urosły do 
zemsty". Ulice, most i nurt Wisły spłynęły 
krwią, pożary dopełniły dzieła zniszcze
nia. Zginęło co najmniej kilkanaście ty

sięcy Polaków i Żydów. Zaledwie część 
obrońców (m.in. Jakuba Jasińskiego i 
Tadeusza Korsaka) oraz ofiar mordu 
pochowano później na Cmentarzu Ka- 
mionkowskim.
W raporcie do carycy Katarzyny Suwo- 
row wręcz chełpił się zbrodnią: „Straszny 
byt przelew krwi, place zasłane były tru
pami, ostatnia i najstraszniejsza rzeź do
konała się na brzegu Wisły w oczach lu
du warszawskiego (...) Widząc swą 
straszną hańbę zadrżała wiarołomna 
stolica". Wbrew faktom Rosjanie dziś je
szcze fałszują i ten fragment historii. W 
przewodniku po muzeum Suworowa w 
Kobryniu wyczytać można, że pułkownik 
rozkazał „bezbronnych nie zabijać", 
powstrzymywał żołnierzy, a każąc pod
palić most, jedyną drogę ucieczki — w 
istocie ocalił od rzezi Warszawę... Jakże 
wymownie brzmi w tym kontekście napis 
na praskim krzyżu: „ZGINĘLI BO BYLI 
POLAKAMI. Mieszkańcom Pragi po
mordowanym przez wojska Suworowa 4 
listopada 1794".

Jarosław Komorowski
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Katalog strat
Każdy z prezentowanych obiektów jest opatrzony zdjęciem i numerem katalogu komputerowego, prowadzo
nego przez Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków, 00—461 Warszawa, Al. Ujazdowskie 6, tel. 628-22-85, 
tel./fax. 621-04-45. Wszelkie informacje dotyczące losów skradzionych dzieł sztuki prosimy zgłaszać pod wy
mienionym adresem.

1. ZILLER, W(?). Obraz, Judyta, XIX 
w.(?)
Olej na płótnie. 150x120 cm.
Kat. PA-529-458.

2. WYCZÓŁKOWSKI, Leon. Obraz, 
Paź, k. XIX w.(?)
Olej na płótnie. 70x70 cm.
Kat. PA-530-459.

3. AUTOR NIEZNANY. Obraz, Matka 
Boska Gorejąca. 65x75 cm.
Kat. PA-531-460.

Kradzież w dniach 14-28 lutego 
1995 r. z kapliczki przydrożnej w 
miejscowości Majdan Grabina 
(woj. lubelskie)

4. AUTOR NIEZNANY. Rzeźba, Św. 
Tekla, ok. 1905 r.
Drewno polichromowane. Wys. ok. 100
cm.
Kat. PC-253-218.

Kradzież w dniu 9 lutego 1995 r. z 
prywatnego mieszkania w Krako
wie

4

Pokwitowanie dla poczty
zł  

 
słownie ~

WPŁACAJĄCY
imię  
nazwisko  
kod poczt.

 
adres 

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku 
zł  

 
słownie "1

WPŁACAJĄCY
imię  
nazwisko  
kod poczt.

 

adres 

Pokwitowanie dla wpłacającego
zł  

 
słownie ... —  z 

  

WPŁACAJĄCY
imię  
nazwisko  
kod poczt.

 
adres

na rachunek 
AMOS 

Warszawa, ul. Zuga 12 
PKO VIII O/W-wa 

1586-77578-136

na rachunek 
AMOS 

Warszawa, ul. Zuga 12 
PKO VIII O/W-wa 

1586-77578-136 

na rachunek 
AMOS 

Warszawa, ul. Zuga 12 
PKO VIII O/W-wa 

1586-77578-136

stempel pobrano opłatę stempel pobrano opłatę stempel pobrano opłatę

podpis przyjmującego
d.................. podpis przyjmującego

zł...................
podpis przyjmującego

zł ....................
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5

Kradzież w nocy z 1 na 2 
października 1995 r. z 
kościoła parafialnego w 
Żmijewie, gm. Zbiczno 
(woj. toruńskie)

5. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba, Matka Boska z 
Dzieciątkiem, ok. XIV/XV w. 
Drewno polichromowa
ne, w części górnej złoco
ne, w dolnej posrebrzane. 
Korony z głów Matki i 
Dzieciątka nie zostały 
skradzione.
Wys. ok. 130 cm. 
Kat. PC-263-226.

Kradzież w dniach 
23—28 października 
1995 r. z kościoła Św. 
Klemensa w Wągłcze- 
wie (woj. sieradzkie)

6. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba, Chrystus Ukrzy
żowany, XVIII w.
Drewno polichromowane. 
Wys. ok. 120 cm, rozpię
tość ramion ok. 60 cm.
Kat. PC-264-227.

Kradzież 20 listopada 
1995 r. z kościoła Wang 
w Karpaczu (woj. jele
niogórskie)

7.8. AUTOR NIEZNANY. 
Dwie figurki lwów z portalu 
zachodniego, zewnętrzne
go, k. XII, pocz. XIV w.
Drewno sosnowe nasyco
ne żywicą. Wys. 27 cm. 
Kat. PC-265-228.
Kat. PC-266-228.

6

7

8
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Reklama rzetelna i tania 
tylko w „Spotkaniach”!

REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać 
pod adresem redakcji (00-672 Warszawa, ul. 
Piękna 44a) wraz z pisemnym zamówieniem. Po 
przyjęciu zamówienia należy wpłacić odpowied
nią sumę na konto: Firma AMOS, 01-806 War
szawa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, nr 
1586-77578-136. Ceny:
I. Ogłoszenia — reklamy ramkowe

— cała kolumna wewnętrzna

— 1/2 kolumny wewnętrznej

— 1/4 kolumny wewnętrznej

— 1/8 kolumny wewnętrznej

— cała kolumna zewnętrzna 
(okładka s. IV)

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wy
żej

— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s.l) re
klamy mieszczącej się w profilu — 2 000 zt 
pisma 20 000 000

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wy
żej

— cała kolumna wewnętrzna _ 1 250 zt
(okładka s. II i III) 12 500 000

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wy
żej

UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej zwyżka 
ceny o 50%

II. Teksty reklamowe sponsorowane
artykuły informacyjne, rozmowy, wywiady, repor
taże, fotoreportaże — ceny od 500/5 000 000 zł 
do 200/20 000 000 zł według indywidualnego 
uzgodnienia

III. Ogłoszenia drobne

jedno słowo

jedno słowo w ramce

Dla konserwatorów zabytków, muzeów i społe
cznych opiekunów zabytków udzielana jest zniż
ka w wysokości 20%.
W USTALONE CENY wliczone są wszystkie pra
ce redakcyjne, graficzne j techniczne. W wypad
ku dostarczenia przez zleceniodawcę ogłoszenia 
gotowego do druku (naświetlonych klisz) udzie
lany jest rabat 10%.
PODATEK VAT doliczany jest do zleceń

— instytucji, przedsiębiorstw, organizacji gos
podarczych — w wysokości 22% ceny reklamy — 
ogłoszenia

— osób prywatnych nie prowadzących dzia
łalności gospodarczej — w wysokości 7% ceny 
ogłoszenia.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA
Z NASZYCH USŁUG!

70 gr
7 000

1 zł

10 000 000
500 zt

5 000 000
250 zt

2 500 000
125 zł

1 250 000
1 500 zł

15 000 000

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. — 2 zt 50 9r . Wpłaty na minimum trzy 

25 000 zł
numery przyjmowane są na co najmniej 1 miesiąc 
przed rozpoczęciem dostaw, na konto Firmy AMOS, 
01—806 Warszawa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, 
nr 1586—77578—136 (na załączonym na s. 37 przeka
zie pocztowym prosimy podać, których numerów do
tyczy wpłata). Dla prenumeratorów zamawiających 
minimum 10 egz. — dodatkowo jeden egzemplarz 
bezpłatny. Prenumerata zagraniczna jest o 100% droż
sza. Firma AMOS nie pobiera dodatkowej opłaty za 
dostawę. Wszelkie informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 34-65-21.
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można 
nabywać w Firmie AMOS oraz w księgarniach war
szawskich: „Artystycznej” (ul. Mazowiecka 11 A, I p.), 
„Naukowej im. Bolesława Prusa” (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7) i „Zamkowej” (ul. Świętojańska 2). 
Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami” prowadzą muzea: 
BOCHNIA: im. prof. S. Fischera, Rynek 20 
BRZEG: Piastów Śląskich, pl. Zamkowy 1, Zamek 
BYTOM: Górnośląskie, pl. Jana III Sobieskiego 2 
BYTÓW: Zachodnio—Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”, ul. Ko
pernika 4
JAWOR: Regionalne, ul. Klasztorna 6 
KARTUZY: Kaszubskie, ul. Kościerska 1 
KAZIMIERZ DOLNY: Nadwiślańskie, ul. Senatorska 11 
KIELCE: Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6 
Księgarnia „Glob—Tour”, ul. Paderewskiego 22 
KOZŁÓWKA: Pałac
KROTOSZYN: Regionalne PTTK, Mały Rynek 1 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96 
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282 
NAGŁOWICE: Biblioteka, „Dworek Mikołaja Reja" 
NIEDZICA: Zamek
NOWY SĄCZ: Okręgowe, ul. Lwowska 3 (oraz filie w 
Szczawnicy i Szymbarku)
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego 
OSTRZESZÓW: Regionalne, Rynek 19
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czac
kiego 3 (oraz filia — Ignacego Krasickiego, Dubiec
ko—Zamek)
ROGOŹNO WLKP.: Regionalne, pl. K. Marcinkowskie
go 1
STASZÓW: Ziemi Staszewskiej
SZCZECIN: Narodowe, ul. Staromłyńska 27 
SZCZECINEK: Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6 
ŚWIEBODZIN: Regionalne, pl. Obrońców Pokoju 1 
TARNOWSKIE GÓRY: Rynek 1
WAŁBRZYCH: Okręgowe, ul. 1 Maja 9 
WARSZAWA: Państwowe Archeologiczne, ul. Długa 52 
WARTA: Miasta i Rzeki Warty, ul. 20-go Stycznia 26 
WROCŁAW: Narodowe, pl. Powstańców Warszawy 5 
ZABRZE: Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 
ŻNIN: Ziemi Pałuckiej, al. 700—lecia 24 
ŻYRARDÓW: Okręgowe, ul. Malinowskiego 1 
ŻYWIEC: ul. Kościuszki 5

Zamówienia na prenumeratę w „Ruchu S. A.” przyjmo
wane są na III kwartał do 5 czerwca br. W tym samym 
terminie przyjmują zamówienia urzędy pocztowe i do
ręczyciele.

Pomyłkowo zmianie uległo nazwisko autora zdjęcia przedstawiającego 
zamek w Malborku w numerze 1 /1996, s. 14. il. 2 — jest nim p. Stanislaw 
Markowski z Krakowa. Przepraszamy!
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UBIORY W POLSCE
XV. Poszukiwanie nowości

Secesyjna sztuka i moda osiągnęły w połowie pierwszej dekady 
naszego stulecia apogeum rozwoju i popularności. Giętkie linie, 
niepodzielnie panujące w plastyce i nienaturalnie wyginające ko
biecą sylwetkę, przeładowanie ornamentem wyrobów rzemieśl
niczych i przemysłowych oraz damskich strojów, wzbudziły 
chęć posługiwania się formami prostszymi, a zarazem oryginal
nymi, dającymi możliwość kolejnej odmiany sztuki i mody. No
wych źródeł inspiracji zaczęto szukać w antyku i kulturach egzo
tycznych, co sprawiło, że w ostatnich latach przed pierwszą woj
ną światową jeden z głównych kierunków rozwoju sztuki i mody 
— styl Art Deco — kształtowały przede wszystkim dwie tenden
cje: klasycyzująca i orientalna.
Rodzące się w pracowniach paryskich dyktatorów mody fasony 
strojów szybko docierały nad Wisłę za pośrednictwem coraz li
czniejszych, bogato ilustrowanych zagranicznych i rodzimych 
żurnali, a także dzięki podchwytującej wszelkie nowinki produk
cji krajowych magazynów mód, oferujących klientkom kreacje 
nie odbiegające stylem od francuskich wzorów bądź też sprowa
dzane bezpośrednio z Paryża. Największym powodzeniem cie
szyły się wśród polskich pań ubiory z warszawskiej firmy „Bo
gusław Herse”, odznaczające się precyzyjnym krojem, znakomi
tym wykończeniem, wysoką jakością materiałów i dodatków.
W latach 1910—1912 propagowano w Polsce klasycyzującą modę 
pod nazwą „stylu Dyrektoriatu” bądź „stylu Empire”. Istotnie, 
ówczesne damskie suknie bliższe były wzorom z końca XVIII i 
początku XIX w. niż autentycznym ubiorom starożytnym. 
Miały wysoko podniesiony stan, duży dekolt, krótkie rękawy i 
spódnicę, spadającą do stóp w równych, pionowych fałdach, czę
sto rozciętą z boku. Szyto je z cienkich, jasnych materiałów (naj
częściej białych) i zgodnie z klasycznymi ideałami umiaru i pro
stoty nader oszczędnie zdobiono. Lansowano także zbliżone do 
uczesań antycznych fryzury „greckie” — włosy, rozdzielone 
przedziałkiem pośrodku głowy, zaczesywano miękko na uszy 
i upinano w duży węzeł, nisko leżący na karku.
Mimo niewątpliwych zalet praktycznych (suknie luźne, swobod
ne, noszone na ogół bez gorsetu) i walorów estetycznych, klasy
cyzująca moda nie zyskała wśród Polek takiej popularności, jak 
uprzednio stroje secesyjne. W tym wypadku modę zdystansowa
ła polska sztuka, w której zarówno uleganie ogólnoeuropejskiej 
„tęsknocie za antykiem”, jak też nawiązywanie do tradycji rodzi
mego klasycyzmu, przyniosło trwałe i doniosłe osiągnięcia (neo- 
klasycyzm w rzeźbie, styl dworkowy w architekturze), rozwinięte 
w pełni po pierwszej wojnie światowej.
Stosunkowo większą popularnością cieszyły się natomiast w 
Polsce orientalizujące fasony strojów kobiecych, zwłaszcza w us
pokojonej, pozbawionej ekscentrycznych pomysłów wersji ubio
rów codziennych. Główny propagator stylu orientalnego w dam
skiej modzie lat 1911 —1914, francuski projektant Paul Poiret, 
chciał bowiem przemienić panie w haremowe odaliski i wschod
nie hurysy, proponując im noszenie bufiastych szarawarów, 
przykrytych przezroczystą tuniką, lub jupes-culottes czyli spód- 
nico-spodni, rozciętych i zamotanych wokół kostek. Nawet w Pa
ryżu pomysł ten nie spotkał się z aprobatą, a w Polsce jupes-cu
lottes pojawiały się niemal wyłącznie jako kostiumy sceniczne. 
Natomiast inne nowości Poireta zyskały przychylniejsze przyję
cie. Orientalne inspiracje przejawiły się głównie w kimonowym 
kroju rękawów, w drapowanych i asymetrycznie podpinanych 
tunikach, w rozciętych z przodu lub z boku wąskich spódnicach, 
w fantazyjnych nakryciach głowy. „Wschodni” przepych najlepiej 
pasował do kreacji wieczorowych, szytych z lekkich, przejrzy
stych tkanin o mocnych, nasyconych barwach, bogato zdobio
nych haftami ze złotych nici, błyszczących koralików i metalo
wych pajetek.

Codzienny, spacerowy ubiór kobiecy także zmienił wygląd — 
modna była wyprostowana, smukła sylwetka, odziana najczęściej 
w dwuczęściową suknię lub kostium. Górną część stroju stanowi
ła tunika o luźnym kroju, drapowana poniżej talii. Spod tuniki 
widoczna była sięgająca kostek spódnica, często asymetrycznie 
podpięta i mocno zwężona dołem. Ważną rolę odgrywały dodat
ki, zwłaszcza nakrycia głowy. Najbardziej popularne stały się 
turbany, toczki czy niskie berety, ciasno obejmujące głowę, 
ozdobione egretami, czyli wysoko sterczącymi piórami, ujętymi 
w biżuteryjną oprawę. Z wydłużoną sylwetką kontrastowały olb
rzymie mufki, sporządzane z aksamitów, atłasów lub futra, na
wiązujące do mody biedermeieru. Futrzane szale — etole, duże i 
płaskie, zastąpiły wąskie, wężowate, secesyjne boa z piór.
Panowie nie ulegli ani klasycyzującym, ani orientalnym prądom i 
nie przemienili się w rzymskich senatorów w togach czy wschod
nich szejków w burnusach. Męska moda nadal konsekwentnie 
zmierzała do upraszczania i racjonalizacji, proponując zarazem 
coraz więcej odmian noszonej na co dzień odzieży. Pojawiły się 
różnorodne fasony marynarek — od dość obcisłych i krótkich, 
zapinanych na jeden rząd guzików lub nawet na jeden guzik, po 
okrycia dłuższe, obszerniejsze, z dwurzędowym zapięciem. Ko
szulę z kołnierzykiem ściętym ostro bądź zaokrąglonym, zdobił 
tylko krawat o umiarkowanej szerokości, w spokojnym, stono
wanym kolorze. Spodnie zyskały kanty i mankiety. Pierwsza 
innowacja była następstwem coraz większego rozwoju przemysłu 
konfekcyjnego — gotowe wyroby wymagały składania w maga
zynach i stąd pojawiły się na nogawkach spodni pionowe załama
nia, które postanowiono uznać za modny szczegół. Powstanie 
mankietów u spodni zawdzięczamy, jak głosi anegdota, księciu 
Walii (późniejszemu królowi Edwardowi VII), który, przecho
dząc przez kałużę, podwinął nogawki, by nie zamoczyć spodni... 
I tak już zostało — szersze lub węższe mankiety długo utrzymały 
się w męskiej modzie. Codziennym obuwiem były w owym cza
sie płytkie, skórzane pantofle o nieco wydłużonych noskach. 
Często noszono je wraz z getrami, czyli krótkimi, sięgającymi 
kostki cholewkami z filcu lub sukna, zapinanymi z boku, ze 
strzemiączkiem, wsuwanym pod but. Białe getry z czarnymi gu
ziczkami były nie tylko modnym dodatkiem, ale spełniały także 
zadanie praktyczne, chroniąc stopy przed chłodem.
Ulubionym nakryciem głowy były w owym czasie miękkie, fil
cowe kapelusze z dużym rondem i załamaną pośrodku główką. 
Pierwsi amatorzy jazdy samochodem woleli czapki z daszkiem, 
głęboko nasunięte na głowę, a cały ubiór kryli pod obszernym, 
długim płaszczem — prochowcem, dobrze zabezpieczającym 
od kurzu. Postęp techniczny, większa aktywność, wzrost zainte
resowania sportem przyczyniły się do dalszego urozmaicenia mę
skiej garderoby ubiorami, wzorowanymi na strojach lotników, 
żeglarzy, cyklistów, noszonymi również przy rekreacyjnych okaz
jach. W pracy, na ulicy, przy oficjalnych i prywatnych uroczy
stościach nadal jednak obowiązywało przestrzeganie odzieżo
wych konwenansów. Dbający o swój wygląd i opinię mężczyzna 
nie pojawiał się publicznie w rozpiętej marynarce, rozchełstanej 
koszuli czy w samej kamizelce. Gdy w 1910 r. znany warszawski 
malarz, Stanisław Lentz, pokazał na wystawie swój portret, uka
zujący go w koszuli i kamizelce, skomentowano ów wizerunek 
złośliwym wierszykiem:

„ Taki portret zrobił własny
Lentz, artysta pierwszej marki.
Lecz dla wszystkich fakt niejasny 
czemu jest bez marynarki? ”

Panowie nadal więc dzielnie znosili niedogodności codziennego 
ubioru, zaskarbiając sobie za to miano eleganckich i wytwornych 
mężczyzn.

Anna Sieradzka
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1 — kapelusz męski
2 — koszula
3 — krawat
4 — marynarka 
dwurzędowa
5 — spodnie

6 — kanty
na spodniach
7 — mankiety spodni
8 — getry
9 — obuwie męskie

10 — turban z egretą

11 — tunika
12 — mufka
13 — spódnica
14 — turban z egretą
15 — beret z egretą
16 — toczek z piórami

(rys. Stawa Nowińska)



Wesołych Świąt
wszystkim Czytelnikom życzy redakcja.

Z tej okazji pokazujemy wielka
nocne pocztówki z pierwszych lat 
naszego wieku. Łączy je jedna 
wspólna cecha — wydane zostały 
przez wytwórców warszawskich. 
Były to firmy m.in. Franciszka Kar
powicza, który produkcję i sprze
daż kart pocztowych prowadził z 
wielkim rozmachem oraz Józefa 
Ślusarskiego, który najpierw hand
lował materiałami piśmiennymi, a 
następnie wykonywał ilustrowane 
karty pocztowe. Warszawskie 
pocztówki świąteczne, podobnie 
jak inne, przy końcu XIX w. wyko
nywano techniką graficzną, jed
nobarwną, następnie pojawiły się 
wielobarwne chromolitografie, po
tem reprodukcje fotograficzne wy
konywane metodą światłodruku 
oraz cieszące się największym 
powodzeniem druki ręcznie bar
wione. Znajdziemy je wśród pre
zentowanych tu przykładów po
chodzących ze zbiorów Andrzeja 
Zborskiego.

(zdjęcia: Andrzej Zborski)


