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Streszczenie: Mariensztat był pierwszym powojennym osiedlem
mieszkaniowym w Warszawie. Został zbudowany w tym samym czasie,
co budowa Trasy W-Z (w latach 1948-1949, drugi okres budowy osiedla
do 1953 roku). Osiedle Mieszkaniowe Mariensztat zostało zaprojektowane przez Zygmunta St pi skiego i Pracowni W-Z. Centrum zało enia
stanowi prostok tny rynek otoczony z trzech stron dwupi trowymi
blokami krytymi dachówk , wzorowanymi na skromne domy pochodz ce z XVII i XVIII wieku. Podobny wygl d ma tak e pozostała cz
osiedla. Nieco odr bny charakter architektoniczny maj domy przy
ul. Bednarskiej 9 i przedszkole przy ul. Sowiej 4. Chocia powstały tu a
53 kamieniczki (ł cznie z zabudow ul. Bednarskiej), to skala osiedla jest
niedu a. Na tyłach bloków zaprojektowano du e, ogólnodost pne tereny
zielone. Domom mieszkalnym towarzyszyła kompletna infrastruktura
społeczna i usługowa. Wybudowano łobek, przedszkole, szkoł , o rodek
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zdrowia, bibliotek , dom kultury oraz ró ne sklepy. Malowniczo ci
całemu osiedlu dodawała specjalnie zaprojektowana mała architektura,
rze ba architektoniczna oraz malarskie dekoracje cienne.
Słowa kluczowe: Mariensztat, Zygmunt St pi ski, Trasa W-Z,
Pracownia W-Z, Biuro Odbudowy Stolicy, ulica Bednarska
Summary: Mariensztat was the first post-war housing in Warsaw. It was
built at the same time as the Trasa W-Z development (during the period
1948-1949, and the second period to 1953). The Mariensztat Housing
Settlement was designed by Zygmunt St pi ski and the “W-Z”
Architects Studio. At the center of his small project lies a rectangular
market square, surrounded on three sides by two-storey blocks with tiled
roofs, patterned on modest 17th and 18th century houses. The rest of the
project has a similar character. An apartment block at Bednarska Street 9
and nursery school at Sowia Street 4 have somewhat different
architectural character. Although as many as 53 blocks (including those
on Bednarska Street) were built, the scale of the settlement is small.
Large, publicly-accessible green spaces were provided behind
the buildings. The houses were complemented by a social infrastructure
and services, including creche, nursery school, school, health center,
library and various shops. Small-scale architecture, sculptured details
and painted wall decorations made the area more picturesque.
Keywords: Mariensztat, Zygmunt St pi ski, Trasa W-Z (the East-West
Route), the “W-Z” Architects Studio, the Warsaw Reconstruction Office,
Bednarska Street
Je eli co mam chcie ,
To chc po prostu mie :
Małe mieszkanko na Mariensztacie,
To moje szcz cie, to moje sny.
Małe mieszkanko na Mariensztacie,
A w tym mieszkanku przypu my my1.
1

Małe mieszkanko na Mariensztacie, słowa Wacław St pie , muzyka Zdzisław
Gozdawa, wykonawca piosenki Irena Santor. Małe mieszkanko na Mariensztacie…
był to jeden z pierwszych przebojów po wi conych ju nie martyrologii, lecz nowej
powojennej rzeczywisto ci, czyli odbudowie Warszawy. Wszyscy chcieli tu
mieszka . Mieszkanie na Mariensztacie było szczytem marze i snów nie tylko
autora piosenki, lecz równie literatów, artystów, aktorów i przodowników pracy
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Mariensztat to niewielkie warszawskie osiedle odbudowane
w latach 1948-1949 (drugi etap do 1953 roku), zlokalizowane w pobli u
Trasy W-Z. Zostało ono oddane do u ytku wraz z now arteri
komunikacyjn , tras Wschód-Zachód, 22 lipca 1949 roku. Było to
pierwsze powojenne osiedle odbudowane w Warszawie. Mariensztat
podobnie jak Trasa W-Z był wizytówk , dum i sław stolicy.
Nad placem budowy Mariensztatu widniało hasło, pod które
podporz dkowywali swoje działania warszawscy budowniczowie,
architekci, urbani ci, a brzmiało ono: „Nic dro szego nad ciebie stolico”2.
Osiedle Mariensztat cz sto wspominano w wierszach (np. Andrzej
Nowicki, 1940; Konstanty Ildefons Gałczy ski, 1949), piosenkach,
reporta ach prasowych oraz w filmach propagandowych i fabularnych.
Najsłynniejszy film, a w dodatku pierwszy kolorowy film polski, produkcji
Wytwórni Filmów Fabularnych - to „Przygoda na Mariensztacie”,
wyre yserowana przez Leonarda Buczkowskiego w 1954 roku3. Film
powstał wkrótce po zako czeniu prac budowlanych, w 1953 roku,
a piosenka4 z muzyk Tadeusza Sygiety skiego i słowami Ludwika Starskiego, mimo swego „socjalistycznego akcentu” piewana jest do dzisiaj.
Osiedle Mariensztat zajmuje cz
warszawskiej dzielnicy
ródmie cie, a dokładnie zlokalizowane jest w północnej cz ci Powi la.
Topograficznie Mariensztat przylega od południa do Starego Miasta,
le c u stóp Zamku Królewskiego, od którego oddzielony jest nasypem
prowadz cym na most l sko-D browski (od północy przebieg Trasy
W-Z). Od wschodu oddzielony jest od Wisły jedynie Wisłostrad .
Od zachodu granic stanowi skarpa warszawska oraz ulica Krakowskie
Przedmie cie. Natomiast od południa opisywane osiedle zamyka ulica
Bednarska.

2

3
4

(Z. Marci czak, Małe mieszkanko na Mariensztacie…, „Trybuna Ludu” 1969,
nr 227, s. 7). „Dosta tam mieszkanie było nie lada wyró nieniem. Pami tam,
e jedn z pierwszych lokatorek tej dzielnicy została pani Eufemia Majewska, matka
pi ciu synów, którzy polegli na wojnie. Przydzielono tam równie mieszkanie
Antoniemu Słonimskiemu, gdy wrócił z zagranicy” (J. Wołowski, Moja Warszawa.
Po dwudziestu latach [Mariensztat], „ ycie Warszawy” 1966, nr 180, s. 3).
Warszawa – metropolia 33-milionowego kraju. Od Mariensztatu do ciany
Wschodniej. Rozmowa z naczelnym architektem stolicy in . Czesławem Kotel .
Rozmawiała Jadwiga Wi cek, „ ycie Warszawy” 1970, nr 11, s. 1.
J. Kuryluk, Przygoda na Mariensztacie, „Stolica” 1954, nr 6, s.11.
Tytuł piosenki brzmi: Jak przygoda, to tylko w Warszawie.
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Historia Mariensztatu5
Najstarsze dokumenty tej dzielnicy pochodz z 1413 roku,
w którym to czasie był to teren pobrze a wi lanego, przeznaczony
na wysypisko mieci pochodz cych spoza murów staromiejskich6.
Nast pnie były to tereny zamieszkiwane przez ubogich rybaków
i piaskarzy, wówczas to Mariensztat przeistoczył si w mał wiosk .
Tereny te s niew tpliwie bardzo ciekawe pod wzgl dem pejza owym i architektonicznym na tle ukształtowania całej Warszawy. Ulegały
one na przestrzeni historii miasta parcelacji, za któr post powała
intensyfikacja zabudowy. Widoki panoramiczne Warszawy z ró nych
okresów wiadcz o tym, i zabudowa omawianego osiedla była
przypadkowa i urbanistycznie niezorganizowana. Na planie Warszawy
z 1732 roku wg C. F. von Wernecka tereny te były jeszcze niezabudowane, natomiast na planie Warszawy Tirregaille’a z roku 1762 mo emy
ju zaobserwowa , e tereny dolnego Powi la, zwłaszcza na południe
od zamku królewskiego były ju cz ciowo zabudowane7.
Obszar dzisiejszego Mariensztatu, to miejsce odpowiadaj ce dawnej
jurydyce „Mariensztadt” zało onej przez Mari z K tskich Potock w roku
1762. Ta mała wioska rybacka stała si wspólnym dobrem, poprzez
mał e stwo, wspomnianej powy ej Marii z K tskich oraz Eustachego
Potockiego. Nazw nadał jej August III, po mierci ony Potockiego.
Nazwa zatem pochodzi od imienia Marii, fundatorki, natomiast
uzasadnienie swe odnajduje w panuj cym wówczas zwyczaju dawania
obcych nazw dzielnicom stolicy (niem. Marien – Marii, Stadt – miasto).
„Opisanie Warszawy” przez Łukasza Goł biowskiego (Warszawa
1827) tak mówi:
5

6
7

Zb. Specjalne BN, R kopisy-akcesja 012433, s. nlb., St pi ski Zygmunt, Artykuły
i wspomnienia o odbudowie Warszawy, Nasz stosunek do spu cizny kulturalnej
i historycznej przy projektowaniu i budowie Trasy W-Z, s. 7-8; Zb. Specjalne BN,
R kopisy-akcesja 012433, s. nlb., dz. cyt., Zygmunt St pi ski, Problem
ukształtowania urbanistyczno-architektonicznego fragmentu ródmie cia na tle
realizacji Mariensztatu, s. 1-25; Z. St pi ski, Problematyka ukształtowania
fragmentu ródmie cia na tle realizacji Mariensztatu, „Architektura” 1953, nr 9,
s. 234-243; E. Szwankowski, Ulice Warszawy. Miasteczko i ulica Marii, „Stolica”
1947, nr 28, s. 8-9; Ten e, Ulice i place Warszawy, Warszawa 1963, s. 111-112.
S. Rassalski, Mariensztat, „Stolica” 1949, nr 37, s. 6.
Z. St pi ski, Problematyka ukształtowania..., dz. cyt., s. 234.
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„Maryenstat za Bernardynkami nad Wisł , przez Eustachego
i Mary z K tskich Potockich, Jeneralstwa Artylleryi, wolno ciami
udarowany w 1762 roku, które przez Augusta III, potwierdzone zostały.
Miał swego burmistrza, czterech ławników, u ywał Chełmi skiego
prawa. Dom 2629 był ratuszem, zamiana Maryenstatu za Solczyk
z miastem zrobiona 1784, a zwaliska dworku ratuszek, przedane
Magistratowi Starey Warszawy 1791”8.
O wygl dzie ówczesnego Mariensztatu mo emy równie przeczyta
w „Staro ytno ciach warszawskich”, gdzie Wejnert podaje nast puj ce
informacje: „August III na pro b Panów Rad przy boku jego zostaj cych,
nadał 16 lipca 1762 r. prawa i swobody jurydyce przy Wi le b d cej,
a prawem własno ci gruntu nale cej do Eustachego i Maryi z K tskich
Potockich Generalstwa artyleri W. Ks. Lit. Posiadacze tej własno ci,
nadali 5 listopada t. r. ordynacy tej jurydyce i nazwiska od imienia
mał onki Eustachego Potockiego Maryenstadt. Podług tych nada
posiadała jurydyka osobny magistrat z burmistrza i 4 ławników składaj ca
si ”9. W 1768 roku, według pomiaru dokonanego przez ławników, do
miasteczka nale ały 72 dworki, domy, kamieniczki, place (w tym zaledwie 3 „kamienne” kamienice, reszta musiała by drewniana)10. Ratusz
jurydyki znajdował si przy ul. ródłowej. Uliczkom nadano urz dowo
nazwy: Grodzka, ródłowa, Krzywopoboczna, Garbarska, Białoskórnicka, Ciasna i Piechotna. Ulica Ciasna została nast pnie przemianowana
na Pust , a Piechotna na Bernardy sk oraz ostatecznie na Mariensztat.
Ju za czasów jurydyki Mariensztat miasteczko otrzymało prawo
organizowania walnych jarmarków, które odbywa si miały trzy razy
do roku, na w. Józefa, Wojciecha i Michała11. Było to równie miejsce
organizowania targów w ka dy wtorek12. Warszawa przedwojenna miała
wiele targowisk, które zajmowały niektóre place, a nawet szersze ulice
dzielnic. Sytuacja zmieniła si dopiero w latach 1935-1939, kiedy to
stolica otrzymała siedem nowych targowisk. Nie przekre liło to jednak
istnienia targowiska na Mariensztacie.
8

9
10
11
12

Opisanie historyczno-statystyczne miasta Warszawy przez Łukasza Goł biowskiego,
wydanie drugie poprawione, znacznie pomno one i rozszerzone, Warszawa 1827, s. 66.
A. Wejnert, Staro ytno ci Warszawskie, Tom I, Zeszyt czwarty, Warszawa 1848, s. 203.
Tam e, s. 203-206.
[D. J.], Rynek na Mariensztacie, „Stolica” 1963, nr 4, s. 24.
E. Szwankowski, Ulice Warszawy…, dz. cyt., s. 8.
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W roku 1780 roku Mariensztat był ju własno ci króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego, który ustanowił jeden wspólny zarz d
i s downictwo dla jurydyki Mariensztat i dla Ujazdowa: „Jurydyka
Maryensztatu na mocy aktu kupna, przeszła 1780 r. na własno
Stanisława Augusta, a stosownie do przywileju przez tego monarch
23 lutego 1781 r. nadanego, została co do rz dów i s dów z jurydyk
Stanisławowa poł czona, i odt d obie miały jedne tylko akta, w których
zapisywano: Działo si na juryzdykcyach Maryensztadt i Stanisławowskiej zwanych, J. K. Mci dziedzicznych przy Warszawie”13.
Cztery lata pó niej Stanisław August odsprzedał jurydyk
Mariensztat magistratowi Starej Warszawy, zamieniaj c j na grunty
Soleckie, które posłu y miały na rozszerzenie Ogrodu Łazienkowskiego.
Z odtworzonego planu jurydyki wynika, e miała ona zabudow bardzo
nieregularn i chaotyczn . Cztery główne ulice nadawały bieg całemu
osiedlu, były to: Mariensztat, ródłowa, Grodzka oraz Bednarska.
Układ reszty uliczek był raczej przypadkowy i bardzo ró norodny,
wiadcz o tym nawet ich nazwy: Krzywopoboczna czy Pusta.
Powi le zamieszkiwane było w zasadzie przez ludzi biednych,
ludzi, którzy musieli ci ko pracowa – murarze, furmani. Odnale tu
te mo na było przedstawicieli ró nych cechów rzemie lniczych,
od czego wzi ły swoje nazwy ulice: Bednarska, Garbarska,
Białoskórnicza, Furma ska.
W latach 20. XIX wieku, po dobudowaniu przez Kubickiego arkad
do zamku, Mariensztat zyskał wygodn komunikacj ze Starym
i Nowym Miastem. Poł czenie to było mo liwe poprzez biegn c
pod arkadami ul. Boczn .
W pierwszych dziesi tkach lat swego istnienia jurydyka
zabudowana została szeregiem domków i małych dworów, czyli
architektury ci le dopasowanej do skali Powi la.
Przewrót nast pił w 1843 roku, kiedy to wykonano prace ziemne
dla Nowego Zjazdu i wiaduktu Pancera w zwi zku z budow mostu
Kierbedzia14. Miejsce wcze niejszej architektury zacz ły cz ciowo
zast powa domy czynszowe i kamienice.
13
14

A. Wejnert, Staro ytno ci Warszawskie, Tom I, Zeszyt szósty, Warszawa 1848, s. 316.
K. Biernacki, Trzy wcielenia Mariensztatu, „Rzeczpospolita” 1950, nr 152, s. 6.
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W okresie kapitalizmu zacz to g sto zabudowywa w skie uliczki
osiedla nowymi domami, które nie liczyły si z istniej c zabudow
XVIII-wieczn . Intensywno
zabudowy wzrosła poprzez proces
parcelacji gruntów, za którym szły wy sze ceny parceli. Mariensztat stał
si dzielnic o wiele wa niejsz , ni w okresie jurydyki. Działo si to
za spraw budowy nowej arterii komunikacyjnej ł cz cej Warszaw
z Prag . Po wybudowaniu Wiaduktu Pancera, czyli po 1846 roku,
na miejscu rozebranych kamieniczek jurydyki mi dzy ulicami
Krzywopoboczn i Garbarsk powstał du y plac, zamieniony pó niej
na targowisko publiczne warzywno-owocowe, zwane popularnie
„Maryniakiem”15. Wzdłu wiaduktu Pancera budowano du ych rozmiarów 8-pi trowe kamienice. I tym sposobem widok z Pragi na Warszaw
został całkowicie zmieniony, czyli w du ym stopniu zasłoni ty.
Na terenie Mariensztatu znajdowały sie równie knajpki znane
na terenie całego Powi la. „Jedn , „wesoł ” w „ elaznym Domku”
na rogu Zjazdu i Mariensztatu kantonisty Weltzmana zało yciele
pó niejszego szantanu pod nazw „Aleksandria” i druga le ca ju nad
Wisł znana jako restauracja „Pod Retmanem”, która dawnym zwyczajem
była ch tnie odwiedzana nie tylko przez ludzi rzecznych, piaskarzy
i flisaków, ale i przez przybyszów ze ródmie cia, którzy z okien knajpki
ledzili łodzie i statki sun ce po falach Wisły”16.
Przed drug wojn wiatow był to teren jaskrawego zestawienia
ró norodnej zabudowy, która miejscami przypominała prowincjonalne
miasteczka. Była to raczej pl tanina w skich ulic, które obfitowały
w architektoniczne kontrasty. Obok wielopi trowych, mieszkalnych
niebotyków stały eklektyczne kamienice mieszcza skie oraz chyl ce si
ku upadkowi domki, pami taj ce jeszcze czasy sprzed rozbiorów17.
Wznosz c budynki fabryczne na terenie skarpy, nie oszcz dzono tak e
widoków na ko ciół w. Anny. Równie i ta cz
Warszawy została
zabudowana charakterystycznymi dziedzi cami oficyn, czyli podwórkami obudowanymi wysokimi budynkami, cz sto jednotraktowymi.
15

16
17

Z. St pi ski, Mariensztat, „Skarpa Warszawska” 1946, nr 3, s. 2; [FGJ],
Z warszawskiego albumu. Mariensztat, „Stolica” 1977, nr 30, s.16; Z. St pi ski,
Gaw dy warszawskiego architekta, Warszawa 1984, s. 56.
Z. St pi ski, Mariensztat, dz. cyt., s. 2.
J. S. Majewski, Spacerownik: Warszawa ladami PRL-U. Book of Walks: Landmarks
of people’s Poland in Warsaw, Warszawa 2010, s. 28.
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Zdarzały si wypadki nadbudowy ju istniej cej architektury.
W miejscach, gdzie istniały pozostało ci dawnych ogrodów i gdzie
nie zbudowano nowych domów, budowano przemysł lekki, warsztaty,
gara e samochodowe. Dzielnica Mariensztat stała si w owym czasie
jedn z najbardziej opuszczonych i za mieconych dzielnic Warszawy18.

Warszawa – Wiadukt Pancera z ulic Nowy Zjazd, po lewej przedwojenny widok
osiedla Mariensztat, widok w stron placu Zamkowego, lata 20.-30. XX wieku.
Pocztówka ze zbiorów autorki

Pierwsze plany odbudowy i koncepcje zagospodarowania
terenów dawnej jurydyki Mariensztat
Oddzielnym zagadnieniem przy projektowaniu Trasy W-Z był
projekt i budowa kolonii mieszkaniowej na Mariensztacie. Bodaj e jedn
z pierwszych wzmianek o przyszłym Mariensztacie mo emy przeczyta
w „Skarpie Warszawskiej” z 1946 roku: „Obecnie trafia si jedyna okazja
do oczyszczenia tej cz ci Powi la z wszystkich brzydot. [...] Wiadukt
Nowego Zjazdu nie b dzie ju zasłaniał Zamku i Pałacu pod Blach . [...]
Dawny, historyczny układ uliczek pozostanie bez zmian. Za obrze n
zabudow ulicy Mariensztat zieleni si b d na Skarpie ogrody klasztoru
18

Z. St pi ski, Problematyka ukształtowania..., dz. cyt., s. 240.
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oo. Bernardynów. Na pi knie wybrukowanym placyku wabi nas b d
stragany przekupek Powi la. [...] Cało otoczona b dzie kamieniczkami
mieszcza skimi – tak dla Starej Warszawy charakterystycznymi –
o dwóch lub trzech kondygnacjach, pi trz cych si lekko nad sob
na krzywi nie Mariensztatu”19.

Widok Mariensztatu w 1945 roku oraz odbudowany Mariensztat i absyda ko cioła
w. Anny w 1949 roku, fot. Edward Falkowski [w:] Sze cioletni Plan odbudowy
Warszawy, ze wst pem B. Bieruta, Warszawa 1951, s. 117

Ju w 1946 roku pracownia Urbanistyki Zabytkowej Wydziału AZ
Biura Odbudowy Stolicy przeprowadziła studia nad uporz dkowaniem
wi kszo ci dzielnic zabytkowych Warszawy, m.in. studium Placu Zamkowego i Mariensztatu, Krakowskiego Przedmie cia czy te ulicy Długiej.
Studium Placu Zamkowego i Mariensztatu wykonał zespół w składzie:
in . arch. Zygmunt St pi ski (1908-1982), Stanisław Cybulski, Kazimierz
Thor (vel Tor) i Włodzimierz Wapi ski20. Studium interesuj cych nas
19
20

Z. St pi ski, Mariensztat, dz. cyt., s. 3.
Studia nad uporz dkowaniem dzielnic zabytkowych Warszawy, „Biuletyn Historii
Sztuki i Kultury” 1947, nr 1/2, s. 54.
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terenów opublikowano w 1947 roku na łamach „Biuletynu Historii Sztuki
i Kultury”: studium Placu Zamkowego i przylegaj cej cz ci Powi la,
uporz dkowanie Mariensztatu, studium Krakowskiego Przedmie cia,
uporz dkowanie gruntów pokarmelickich i ul. Bednarskiej21.
Tak e w roku 1946 przyst piono do cz ciowego odgruzowania
dawnego Mariensztatu. Do Wydziału Inspekcji Budowlanej Zarz du
Miejskiego w Warszawie wpływały pisma z informacjami o „zagro eniu
bezpiecze stwa publicznego skutkiem złego stanu murów budynku
frontowego [...] przy zbiegu ul. Dobrej i Mariensztat nr 6 (Warszawa,
14.06.1946)”22. Dalej proszono o zlecenie wykonania, przez Pogotowie
Budowlane, rozbiórki. Prace rozbiórkowe zlecone przez BOS wykonano
do szybko, tj. od 1 lipca 1946 do 6 lipca 1946 roku23. Podobny los
spotkał budynek umieszczony pod adresem Mariensztat nr 7, gdzie
równie stwierdzono zagro enie bezpiecze stwa publicznego, z powodu
złego stanu murów budynku zlecono wykonanie rozbiórki. Prace
rozbiórkowe wykonano od 1 lipca 1946 do 8 lipca 1946 roku24.
Zygmunt St pi ski, czyli jeden z głównych architektów, który
pracował przy odbudowie Warszawy, wst pne problemy przy odbudowie
Mariensztatu opisywał w nast puj cy sposób: „Decyzja o budowie Trasy
W-Z poci gn ła za sob przebudow i uporz dkowanie Mariensztatu.
Zapadła decyzja o budowie robotniczego osiedla na terenach ulic
Mariensztat i Bednarskiej. To dla architektów wiele obaw: zbudowa
osiedle na „terenach zabytkowych”, odpowiadaj ce wymaganiom
nowoczesnej urbanistyki, które stanowiłoby integraln cz
wielkiej,
nowoczesnej arterii komunikacyjnej, a które jednocze nie harmonizowałoby z „zabytkow atmosfer niedalekiego Krakowskiego Przedmie cia”,
Placu Zamkowego i zespołu Zamku Królewskiego. Dotychczasowa
praktyka w podobnym zagadnieniu ograniczała si do rekonstrukcji
zabytkowych kamieniczek na Nowym wiecie lub te „plombowaniu” ich
uzupełniaj cymi budynkami, których architektura cz sto imitowała
zabytki. Rekonstruowane zabytki i budynki uzupełniaj ce były
21
22

23
24

Tam e, s. 46, 47, 49, 52.
APW, BOS, sygn. 4300, s. 1, Wydział Nadzoru i Zlece – Centrala, ul. Mariensztat
nr 6 [1946].
APW, BOS, sygn. 4300, s. 3, dz. cyt., Rachunek nr 137/501-43/46.
APW, BOS, sygn. 4301, s. 1, 3, Wydział Nadzoru i Zlece – Centrala, ul. Mariensztat
nr 7 [1946-1947].
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pierwszymi próbami wprowadzenia budownictwa mieszkaniowego
do ródmie cia Warszawy. Mariensztat miał by pierwsz prób
zorganizowanej budowy zespołu mieszkaniowego w centrum miasta”25.
Oczywi cie jest to faktem, i przy budowie tak pot nej inwestycji, jak
była budowa Trasy W-Z, bł dem byłoby, gdyby nie zostały równocze nie
uporz dkowane i zaadaptowane tereny znajduj ce si w bezpo rednim
s siedztwie Placu Zamkowego i Krakowskiego Przedmie cia.

Rynek Mariensztacki. Studium Placu Zamkowego i przylegaj cej cz ci Powi la.
Uporz dkowanie Mariensztatu. Rysunek Zygmunt St pi ski, 1945.
Fot. ze zbiorów rodzinnych Pa stwa St pi skich

25

Zb. Specjalne BN, R kopisy-akcesja 012433, s. nlb., dz. cyt., Zygmunt St pi ski,
Od Mariensztatu do M.D.M., s. 2-3; R kopis ten był pó niej publikowany w nieco
zmienionej i poprawionej formie w 1953 roku (por. Z. St pi ski, Od Mariensztatu
do MDM, „Przegl d Kulturalny” 1953, nr 14, s. 6).
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Warszawa-Bednarska. Studium Krakowskiego Przedmie cia. Uporz dkowanie gruntów
pokarmelickich i ul. Bednarskiej. Rysunek Zygmunt St pi ski, 1945.
Fot. ze zbiorów rodzinnych Pa stwa St pi skich

Architekci i urbani ci prowadzili gor ce dyskusje i spory, co
i jak nale y odbudowa , a mo e zbudowa na nowo? Jedni mówili
„nie rozpoczynajcie pracy od rekonstrukcji zabytków i có to zreszt
za zabytki. Radzono nam, aby wszystkie ocalałe domy zburzy ,
aby Trasa W-Z nie miała w swym s siedztwie przy Zamku, Pałacu pod
Blach i ko ciele w. Anny adnej zabudowy, aby otaczała j tylko
ziele i nic wi cej. Były pomysły odbudowy kilku ciekawszych
budynków zabytkowych bez uzupełniania dalsz zabudow ”26. Biuro
Odbudowy Stolicy przewidywało, e omawiane tereny osiedla mariensztackiego miały by jedynie cz ci składow terenów zielonych,
26

Tam e, s. 3-4.
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ci gn cych si u podnó a Skarpy. Nowa ziele miała by dost pna
dla publiczno ci oraz ł czy si z zieleni pod Zamkiem oraz Starym
i Nowym Miastem.
„Na zmian tej tezy, w zasadzie swej całkowicie słusznej, wpłyn ły
nast puj ce wzgl dy:
1. Ukształtowanie plastycznej kompozycji terenów, z której powstała
konieczno
wprowadzenia zabudowy na Powi lu na południe
od przebiegu Trasy W-Z, a wi c na terenach mi dzy ulic Dobr
a Skarp u podnó a ko cioła w. Anny i cz ciowo istniej c
obudow ulicy Bednarskiej dla łagodniejszego wprowadzenia trasy
do tunelu pod Krakowskim Przedmie ciem i podbudowanie drobn
zabudow osiedlow masywów wielkich monumentów architektonicznych stoj cych na skarpie.
2. Stosunkowo du a ilo budynków zabytkowych le cych wzdłu
ci gów ulic: Mariensztat i Bednarskiej, z których cz
z uwagi
na nieprzeci tne warto ci architektoniczne winna by bezwzgl dnie
odbudowana, w konsekwencji czego powstała kwestia stworzenia
takiej zabudowy wzdłu ulic, w której odbudowane zabytki byłyby jej
uzupełnieniem i tworzyły pewien skomponowany zespół.
3. Wzgl dy ekonomiczne w postaci zachowanego, niezniszczonego
podziemnego uzbrojenia ulic”27. Wszystkie powy sze trzy powody
zadecydowały o odbudowie osiedla Mariensztat.
Odbudowa i nowa kreacja osiedla w latach 1948 - 22 lipca 194928
„Budowa Trasy W-Z poci gn ła za sob konieczno znalezienia
mieszka zast pczych dla 700 osób mieszkaj cych w budynkach,
le cych na osi nowej arterii. S to lokatorzy domów przy ul. Nowy Zjazd
3, 5, 7, Biela ska 14, Hipoteczna 5, Wolska. Najwi cej kłopotów jest
z gmachem przy ulicy Nowy Zjazd 3, 5. Budynek ten mógłby ostatecznie
zosta , lecz wtedy nale ałoby zbudowa pot n cian oporow dla

27
28

Z. St pi ski, Problematyka ukształtowania..., dz. cyt., s. 240-241.
Koloni Mariensztack wybudowano i urz dzono w ci gu 15 miesi cy, tj.
od kwietnia 1948 roku do lipca 1949 ( H. Janczewski, Zachodni odcinek trasy W-Z.
Mariensztat – Młynarska, „In ynieria i Budownictwo” 1949, nr 6, s. 353).
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nowego nasypu, po którym pobiegnie arteria. Okazało si jednak, e taniej
kalkuluje si likwidacja domu i wybudowanie mieszka zast pczych”29.
Decyzja o odbudowie Mariensztatu zapadła bardzo szybko.
Z inicjatywy Pracowni W-Z30 6 marca 1948 roku Komitet Wykonawczy
Naczelnej Rady Odbudowy Warszawy „zatwierdził przedło ony
przez Pracowni W-Z szkic szczegółowego planu zabudowania rejonu
Mariensztatu”31.
Ju dnia 1 kwietnia 1948 roku z pracowni architektów Zygmunta
St pi skiego i Józefa Sigalina wyszły pierwsze rysunki robocze
dotycz ce odbudowy domu „Pod Łab dziem”, natomiast pod koniec
czerwca stan ła na tym domu wielobarwna wiecha32. Mariensztat został
odbudowany według generalnego projektu in . arch. Zygmunta
St pi skiego i Pracowni W-Z w składzie: Stanisław Jankowski,
Jan Knothe, Józef Sigalin, Zygmunt St pi ski, Józef Bubicz, Kazimierz
Thor, Włodzimierz Wapi ski, Lech Zał ski33. W skład zespołu
projektuj cego weszły równie nast puj ce osoby: Ryszard Piekarski
oraz Feliks Sie ko. Prace in ynierskie i budowlane na zachodnim
fragmencie Trasy W-Z oraz na kolonii mariensztackiej wykonało
PPB Beton – Stal34.
29

30

31
32
33

34

[Rs.], W rekordowym tempie wyro nie osiedle wokół rynku Marienstadtu, „Robotnik”
1948, nr 80, s. 7; Jedna z pierwszych przeprowadzek lokatorów z domów na Trasie
W-Z, przeznaczonych do rozbiórki, do nowych domów na Mariensztacie miała miejsce
w pa dzierniku 1948 roku (Na nowym Mariensztacie..., „Stolica” 1948, nr 41, s. 4).
Pracownia W-Z: “Nasza pracownia wygl dała bardzo niepozornie. Pocz tkowo było nas
30 i to pracuj cych tylko po południu. W ci gu ostatnich 10 miesi cy pracownia rozrosła
si do 60-cio osobowego zespołu projektantów + 4 (słownie cztery!) osoby personelu
administracyjnego. [...] Komputer i radio-telefony zast pował dziennik pracowni –
gruby brulion, w którym prowadzili my codzienn korespondencj ” (Archiwum
rodzinne Pa stwa St pi skich, Stanisław Jankowski, Moja Trasa W-Z. Sympozjum:
BOS – Biuro Odbudowy Stolicy – 1945-1949, 15 luty 1985, maszynopis, s. 4-5).
J. Sigalin, Warszawa 1944-1980. Z archiwum architekta, t. 1, Warszawa 1986, s. 475.
Z. St pi ski, Gaw dy..., dz. cyt., s. 61.
„Zespół - Pracownia W-Z: Lucyna Matuszewska (z d. Burdy ska): domy
ul. Bednarska-Sowia i ul. Mariensztat 1; Kazimierz Thor i Włodzimierz Wapi ski:
Kamienica „Pod Łab dziem” ul. Mariensztat 9” (S. Jankowski, Cztery ró ne prawdy
o Mariensztacie, „Stolica” 1968, nr 22, s. 4; M. Le niakowska, Architektura
w Warszawie lata 1945-1965, Warszawa 2003, s. 154).
M. Rojowski, Organizacja budowy Trasy W-Z na zachodnim odcinku, „Stolica”
1949, nr 30-31, s. 5; S. Jankowski, dz. cyt., s. 4.
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Zygmunt St pi ski, plan osiedla Mariensztat, 1949, wg Z. St pi ski,
Gaw dy warszawskiego architekta, Warszawa 1984, s. 60

Budow osiedla mariensztackiego rozpocz to w czerwcu 1948
roku i prowadzono j poszczególnymi seriami według projektu pracowni
Trasy W-Z35. Generalny plan nowej arterii urbanistycznej, czyli Trasy
35

Seria I: ul. Mariensztat na odcinku od Dobrej do Sowiej, 6 domów o ł cznej
kubaturze 17.380 m³, mieszkania dla 76 rodzin; Seria II: ul. Mariensztat –
od skrzy owania z ul. Sowi do skarpy przy ko ciele w. Anny, 5 domów o ł cznej
kubaturze 10.300 m³, 45 mieszka ; Seria III: 4 domy na Rynku Mariensztackim nr 3,
5, 7, 16 oraz jeden przy ul. Dobrej nr 84, o ł cznej kubaturze 16.800 m³, 45 mieszka ;
Seria IV: 5 domów ul. Bednarska 6, 6a, ul. Dobra 89, ul. Białoskórnicza 1, o ł cznej
kubaturze 15.540 m³, 52 mieszkania; Seria V: domy w naro niku ul. Sowiej
i Bednarskiej i na odcinku Bednarskiej do ul. Dobrej, ł cznie 7 domów (zob. Fragment
nowej, pi knej Warszawy. Kolonia Mariensztadt na uko czeniu, „Stolica” 1949, nr 5,
s. 4; Z. St pi ski, Gaw dy..., dz. cyt., s. 61-62). Seria VI: domy przy ul. Bednarskiej
nr 16-22, tj. na odcinku od ul. Sowiej w stron Krakowskiego Przedmie cia, ł cznie 7
kamieniczek o ogólnej kubaturze ok. 18.000 m³, prace trwały tu od kwietnia do ko ca
grudnia 1949 roku oraz dostarczyły około 50 nowych mieszka oraz 5 lokali
sklepowych, jedn z kamieniczek przeznaczono dla Powszechnej Organizacji „Słu ba
Polsce”; Seria VII: nieparzysta strona ul. Bednarskiej, od skrzy owania z ul. Dobr
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W-Z, przewidywał przeprowadzenie ró nych prac, w tym tak e
wyburzenie czynszówek kolonii Mariensztat i wybudowanie nowej
dzielnicy mieszkaniowej – ł cznie 35 domów36. Zespół architektów
w trakcie projektowania przyj ł skal architektury opieraj c si na skali
budynków zabytkowych, czyli trzy kondygnacje oraz dachy ceramiczne.
Z. St pi ski jako wzorzec gabarytowy i stylistyczny podawał pi
przedwojennych kamienic powstałych pod koniec XVIII wieku oraz
w latach 30. i 40. XIX wieku37. Jednak nie była to konkretna inspiracja
i lepe na ladownictwo, a jedynie po rednie odwołanie do wzorców
i epok minionych.

Warszawa, ul. Sowia 4. Przedszkole na Mariensztacie. Po lewej widoczna płaskorze ba
autorstwa Jerzego Jarnuszkiewicza. Fot. Leonard Jabrzemski, około 1949-1950.
Pocztówka ze zbiorów autorki

36

37

do nr 21. (zob. Kronika odbudowy. 6 – seria domków osiedla marjensztackiego została
oddana do u ytku, „Stolica” 1950, nr 4, s. 3).
S. Rassalski, Trasa W-Z – wielka o urbanistyczna nowej Warszawy, „Stolica” 1949,
nr 35, s. 4.
Były to nast puj ce domy: Mariensztat 9, Mariensztat 13, Bednarska 14/Sowia 2,
Bednarska 2/4, Bednarska 28 (por. Z. St pi ski, Gaw dy..., dz. cyt., s. 61).
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Osiedle zaprojektowano wzdłu dwóch ulic, Mariensztat i Bednarskiej, których przebieg o charakterze zabytkowym został utrzymany. Obie
ulice były przeznaczone do ruchu kołowego, jednak po odbudowie to si
zmieniło. Ulica Mariensztat z powodu przeprowadzenia tunelu pod
skarp , w niedalekim s siedztwie ko cioła w. Anny straciła mo liwo
wykorzystania jej do ruchu kołowego z Krakowskim Przedmie ciem.
Dolny odcinek ulicy zachował sposobno poł czenia kołowego jedynie
do ulic Sowiej i Dobrej. Natomiast ulica Bednarska pozostała ulic
przejezdn , ł cz c Krakowskie Przedmie cie z Wybrze em.
W porównaniu do układu sieci ulicznej z roku 1939 całkowitej
likwidacji uległy nast puj ce ulice: Grodzka i Pusta. Ulice ródłowa
i Białoskórnicza zachowane zostały w brzmieniu swych nazw, natomiast
ich przebieg nie pokrywa si dokładnie z dawnym poło eniem. Przesuni te lekko na północ tworz jednokierunkow ulic wyjazdow z tunelu
i ł cz si z w złem komunikacyjnym na wybrze u. Ulice Krzywopoboczna i Garbarska, zachowane w nazwach, stanowi obecnie ciany rynku
mariensztackiego. Minimalne zmiany zostały równie wprowadzone
w przebieg dawnych ulic – Sowiej i Furma skiej. Najmniejsza ulica
Warszawy, Murarska, nie spełnia ju dzi roli ulicy zabudowanej, jak
kiedy , w nowym układzie stała si jedynie alejk spacerow prowadz c
do zrekonstruowanej barokowej bramy w murze poklasztornym.
Wiele domów Mariensztatu po okresie działa wojennych,
pod wzgl dem technicznym, znajdowało si w stanie nadaj cym si
do odbudowy. Jednak wi kszo z nich została wyburzona38. Zygmunt
St pi ski, tak opisywał ten precedens w swoich wspomnieniach: „W ród
czynszówek przeznaczonych do rozbiórki oko architekta wypatrzyło
kilka ruin, których elewacje frontowe były dowodem kultury budowlanej
tej jurydyki Powi la. Domy te pracownia projektodawcza Trasy W-Z
postanowiła zrekonstruowa i wł czy do nowego osiedla. Dzi domy
doprowadzone do swej formy architektonicznej z XVIII i pocz tku XIX
wieku s znów ozdob Mariensztatu. S potwierdzeniem teorii przyj tej
przez autorów projektu Trasy, e odbudowuj ca si Warszawa szanuje
bezwzgl dnie swe najlepsze tradycje budowlane, e szanuje najlepsze
38

W latach powojennej odbudowy definicja zabytku była zupełnie inna od tej rozumianej
współcze nie: „To, co zwiemy zabytkami, tzn. architektura o zdecydowanym,
nie spaczonym przez przeróbki stylu i pochodz ca przynajmniej z ubiegłego stulecia”
(por. S. Rassalski, Trasa W-Z..., dz. cyt., s. 5).
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tradycje rzemiosła budowlanego i otacza pieczołowit opiek te
elementy, które stanowi najbardziej warto ciow spu cizn kulturaln
przeszłych pokole ”39.
Pomimo zniszcze , jakie dotkn ły Mariensztat w okresie
powstania warszawskiego, wiele z budynków zabytkowych nadawało si
do odbudowy i rekonstrukcji. Ostatecznie w pracowni projektowej
ustalono pogl d, e na ladach dawnej jurydyki Mariensztat nale y
zbudowa nowoczesn dzielnic , wł czaj c w ni zrekonstruowane
budynki zabytkowe40. Projektanci do nowej kompozycji architektonicznej osiedla wł czyli, ich zdaniem, najbardziej warto ciowe budynki
zabytkowe, pozostałe z dawnego budownictwa jurydyki. Tym te
sposobem odbudowano jedynie najwarto ciowsze kamienice. Była to
rekonstrukcja poł czona z now kreacj oraz adaptacja do nowych
potrzeb zabytkowych domów:41

39

40

41

Zb. Specjalne BN, R kopisy-akcesja 012433, s. nlb., dz. cyt., Nasz stosunek
do spu cizny kulturalnej… dz. cyt., s. 8; Z. St pi ski, Sprawa pu cizny kulturalnej
i historycznej przy projektowaniu i budowie Trasy W-Z, „Odrodzenie” 1949, nr 30,
s. 8 (por. artykuł ten w przedruku mo na równie znale w: Z. St pi ski, Sprawa
pu cizny kulturalnej i historycznej przy projektowaniu i budowie Trasy W-Z, [w:]
Zbli enia Warszawskie, wybór M. I ykowska, Warszawa 1988 s. 223-235).
O pracy przy zabytkach mo emy przeczyta w „Stolicy” z 1948 roku: „Praca polega
na przywróceniu zabytkom i cz ciowo ocalałym fasadom pierwotnego wygl du oraz
na zupełnie nowym rozwi zaniu wn trz. [...] Równie ciekawe jest usuwanie
wszystkich pó niejszych przeróbek fasad i powrót do ich kształtów historycznych”
([M. K.], Kolonia mieszkaniowa na Mariensztacie, „ Stolica” 1948, nr 27, s. 4).
Zb. Specjalne BN, R kopisy-akcesja 011965, nlb., Biogram Zygmunta St pi skiego,
s. 9; M. Le niakowska, Architektura w Warszawie lata 1945-1965, dz. cyt., s. 154155; M. Le niakowska, Architektura w Warszawie, Warszawa 2005, wyd. 3, s. 34;
J. Zieli ski, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, ródmie cie
historyczne, tom 10, Mackiewicza – Mazowiecka, Warszawa 2004, s. 109-113;
por. szczegółowe informacje dotycz ce architektury Mariensztatu z okresu jurydyki
i lat pó niejszych: Z. St pi ski, Mariensztat, dz. cyt., s. 2-3; Z. St pi ski,
Problematyka ukształtowania..., dz. cyt., s. 234-243; Zb. Specjalne BN, R kopisyakcesja 012433, s. nlb., dz. cyt., Zygmunt St pi ski, Problem ukształtowania
urbanistyczno-architektonicznego... dz. cyt., s. 1-25; APW, MBP01, sygn. 362,
Mariensztat 9; sygn. 363, Mariensztat 11, 11a; sygn. 365, Mariensztat 19; sygn. 366,
Mariensztat 21a; sygn. 367, Mariensztat 23; sygn. 368, Mariensztat 25.
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1) Kamienica Józefa Kwieci skiego42 „Pod Łab dziem”, ul. Mariensztat 9
Pierwotnie cało
elewacji była zaprojektowana w duchu
klasycyzmu, bardzo typowego dla wielu podobnych sobie
w Warszawie. Wyró niała si prawidłow kompozycj , co dodatkowo
było podkre lone przez starannie narysowany detal architektoniczny
wiadcz cy o du ym talencie nieznanego projektanta. Budynek
pierwotnie trzykondygnacjowy, kryty dachem ceramicznym,
o elewacji osiowej z bram przejazdow po rodku. Elewacja
o jedenastu pionach okiennych, dzielonych mi dzy sob pilastrami,
boczne skrzydła zaakcentowane dwoma płaskimi ryzalitami o dwóch
pionach okiennych, z charakterystycznym pilastrem na osi.
W supraporcie osiowej pierwszego pi tra znajdowała si , i znajduje
do dnia dzisiejszego, płaskorze ba przedstawiaj ca płyn cego
łab dzia. W układzie poziomym elewacja posiadała: niski cokół,
parter, oddzielony od górnych pi ter gzymsem kordonowym. W tym
zapewne domu, w latach 1818 a po lata 30. XIX wieku, mie cił si
pierwszy w Warszawie antykwariat zało ony przez Gecla Zalcsteina43.
W 1944 roku dom został spalony, zachowały si mury
obwodowe wraz z tynkami i dekoracj . Obiekt zrekonstruowali –
Kazimierz Thor i Włodzimierz Wapi ski pod kierownictwem
Zygmunta St pi skiego w latach 1948-1949. Odbudowana elewacja
zewn trzna nawi zuje do pierwotnej kamienicy J. Kwieci skiego
z 2. poł. XVIII wieku.
2) Kamienica Ludwika Bouillona, Mariensztat 11
W 1944 roku dom spłon ł, zachowały si mury z tynkami
i dekoracj . W 1948 roku relikty te rozebrano, a w roku nast pnym
dom odbudowano pod kierownictwem Zygmunta St pi skiego,
wystawiaj c obiekt dwupi trowy o dekoracji powtórzonej
z kamienicy Mariensztat 11A, z któr budynek zespolono.

42

43

J. Kwieci ski był współfundatorem ko cioła w. Anny (Z. St pi ski, Mariensztat,
dz. cyt., s. 2). Najpi kniejszym zabytkiem architektury opisywanej cz ci Warszawy
był i jest ko ciół w. Anny i ł cz cy si z nim budynek poklasztorny oo. Bernardynów.
Zespół ten nie wchodził nigdy w skład byłej jurydyki, nie le y równie w granicach
dzisiejszego osiedla Mariensztat. Lecz dzi ki swej sylwetce, czyli wizerunkowi od
strony skarpy, sytuacji i historii, zwi zany jest nierozerwalnie z Mariensztatem.
Z. St pi ski, Gaw dy..., dz. cyt., s. 56.

127

3) Kamienica Wincentego Mierzejewskiego, Mariensztat 11A
Spalona w 1944 roku, zachowały si mury wraz z tynkami
i dekoracj . Rozebrana w 1948 roku i w nast pnym roku zrekonstruowana pod kierownictwem Zygmunta St pi skiego, została przywrócona do stanu zbli onego do pierwotnego w zakresie wystroju fasady.
Została ona dwukrotnie przedłu ona, co było rezultatem powtórzenia
układu w zintegrowanej z ni elewacji domu przy Mariensztat 11.
4) Kamienica Abrama Winawera, Mariensztat 13
Autor budynku nieznany, pierwotnie dwukondygnacyjny, kryty
dachem ceramicznym z du ymi oknami facjaty, o elewacji osiowej
z bram wej ciow na klatk schodow na parterze. Elewacja
o krótkim froncie posiadała tylko trzy piony okienne. W układzie
poziomym: cokół, parter oddzielony od pi tra gzymsem kordonowym,
jedno pi tro i klasycystyczny gzyms koronuj cy. Na pierwszym pi trze
w rodkowym otworze znajdował si balkon z elazn balustrad .
W stanie niezmienionym przetrwała do 1944 roku, kiedy to
została spalona, zachowały si mury obwodowe wraz z tynkami
i dekoracj . Odbudowana w latach 1948-1949 pod kierunkiem
Zygmunta St pi skiego.
5) Kamienica Leiba, Mariensztat 15
W 1944 roku kamienica spłon ła, zachowały si mury
obwodowe wraz z tynkami i dekoracj . Po przeprowadzonej rozbiórce
została zrekonstruowana w 1949 roku pod kierownictwem Zygmunta
St pi skiego. Podczas przeprowadzonych prac została podwy szona
o pi tro i w wielu szczegółach zmodyfikowana.
Obok opisanych i zrekonstruowanych zabytków, były jeszcze inne,
które zostały całkowicie zburzone podczas działa wojennych lub
rozebrane przy budowie Trasy W-Z. Do najciekawszych spo ród nich
nale ały: kamienica przy rozwidleniu ulicy ródłowej i Mariensztatu
„niejakiego Czernaka własno ci b d ca”, kamienica „pod Retmanem”
przy ulicy Mariensztat i budynek stajni zamkowych przy ulicy Grodzkiej.
Z nieodbudowanych, spalonych kamienic wymieni nale y: kamienic
„Na Kasztela skim”, czyli „Kasztelank ” przy ulicy Bednarskiej 1/3/5/7.
Domy te nie ust powały, pod wzgl dem architektonicznym,
budynkom zlokalizowanym przy innych warszawskich ulicach,
a pochodz cym z ko ca XVIII i pocz tku XIX wieku. Nakładało to
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oczywi cie obowi zek na projektantów, aby ci jak najlepiej zrekonstruowali budowle oraz wprowadzili tak architektur dla całego osiedla,
która by z nimi najlepiej harmonizowała.
Centrum całego zało enia mieszkaniowego stanowi rynek
mariensztacki, od północy otwarty na wiadukt Trasy W-Z, z trzech
pozostałych stron zabudowany dwupi trowymi budynkami o dachach
krytych dachówk i stylizowanych na skromne XVII- czy XVIII-wieczne kamienice. Powstałe nowe kamienice wytyczaj ce ciany
rynku zaprojektowano w stylu ci le współgraj cym z otoczeniem.
Pozostała zabudowa osiedla wygl da bardzo podobnie. Inny charakter
architektoniczny otrzymał dom przy ulicy Bednarskiej 9 stylistycznie
przywołuj cy w skojarzeniach Wawel, ale o tym pó niej.
Powró my do rynku mariensztackiego, który był nowym rozwi zaniem i now kompozycj . Dokładna analiza planów opisywanej cz ci
Warszawy potwierdzi tez , i wcze niej nie było tam rynku, a jedynie
pewna przestrze niezabudowana przy zbiegu kilku schodz cych si
w tym miejscu uliczek. Prawdziw rewolucj wywołała dopiero budowa
wiaduktu Pancera (1844-1846), który prowadził do mostu Kierbedzia.
Wyburzono wówczas szereg zabudowa . W tym te okresie targowisko
mariensztackie zacz ło si przekształca w plac targowy, który miał
jednak nadal przypadkowy kształt przestrzenny. Na plac ten przeniesiono, jeszcze przed 1914 rokiem, targ z Rynku Starego Miasta44.
Rynek mariensztacki obudowany jest architektonicznie z trzech
45
stron . Zachodnia ciana rynku została skomponowana z zaadaptowaniem kamienicy pochodz cej z okresu dwudziestolecia mi dzywojennego.
Obni ono j o trzy pi tra i przebudowano, rozbijaj c pierwotnie jedn ,
na dwie elewacje. Od strony południowej ciana rynku oparta jest
44
45

E. Szwankowski, Ulice Warszawy…, dz. cyt., s. 9.
„Wygl d rynku Mariensztadzkiego zmienił si nie do poznania. Zamiast szpetnych,
przypadkowo zbudowanych, całkowicie niezharmonizowanych z sob i otoczeniem
budynków rynek okalaj nowe domy – nowej kolonii mariensztadzkiej. Jako spadek
po dawnej zabudowie pozostało kilka najcenniejszych i najładniejszych domów
zabytkowych w swej charakterystycznej dla epoki – w której je budowano –
dwupi trowej architekturze – to domy na odcinku od ul. Dobrej do ul. Sowiej. Reszt
stanowi nowe kamienice wytyczaj ce ciany Rynku o architekturze ci le
zestrojonej z otoczeniem. Rynek Mariensztadzki niegdy samodzielna jurydyka
warszawska zyskał nowe oblicze (Z. St pi ski, Pi kno starej Warszawy na Trasie
W-Z, „Stolica” 1948, nr 30, s. 9).
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o harmonijny łuk pi trz cych si kamieniczek ulicy Mariensztat. ciana
wschodnia została zamkni ta jednym domem o jednolicie zaprojektowanej elewacji, w formie bloku z podcieniami. Od północy rynek otwarty
jest na zbocza i ziele Trasy W-Z.
Kształt rynku zbli ony jest do kwadratu, o wymiarach około 80 x
50 m, przy wysoko ci zabudowy 12 m i zwie czeniem jej dachami
ceramicznymi, co daje wra enie kompozycji o kameralnym charakterze.
Rynek mariensztacki wyposa ono w elementy małej architektury, takie
jak: fontanna, balustrady kamienne, specjalnie zaprojektowane latarnie,
posadzka o rysunku szachowym46. Był równie pomysł, niezrealizowany, umieszczenia na rynku mariensztackim skromnego pomnika
ku czci dawnych budowniczych in ynierów Pancera i Kierbedzia,
upami tniaj cego ich wkład w rozwój przedwojennej Warszawy.
W cokole postumentu planowano umie ci okr gł tablic dwuj zyczn ,
która zachowała si po wyburzonym wiadukcie47.
Prace na osiedlu post powały bardzo szybko, gdy ju 25 lipca 1948
roku „Stolica” donosiła, e sze pierwszych domów było na uko czeniu,
nast pne sze domów było powa nie zaawansowanych w pracach
budowlanych, a III seria budowy tak e miała rozpocz si w lipcu 1948
roku48.

46

47

48

Rynek oddziela od ulicy, poło onej na ni szym poziomie, murek oporowy
zwie czony balustrad z tralek kamiennych o uproszczonej formie barokowej.
Zabieg ten został przeprowadzony w celu wzbogacenia plastyki wn trza rynku.
Z płyt gzymsowych balustrady wychodz kandelabry, czyli proste betonowe słupy
rozchodz ce si na cztery ramiona, na nich znajduj si kule lampionów wykonane
z porcelany. W dzienniku „Polska Zbrojna” mo emy przeczyta nast puj cy opis
rynku: „Rynek Mariensztacki otrzymał balustrad z ciosanego piaskowca oraz
posadzk z płyt. […] Na domu nr 19, tym samym który w ramach Czynu
Przedkongresowego wyko czony był w rekordowym czasie 19 dni, b dzie wielki
zegar słoneczny. Osiedle Mariensztackie mimo swej nowo ci ma jednak styl,
podkre lony przez takie wła nie szczegóły, jak rozplanowanie, malowidła cienne,
kute w kamieniu rze by, zdobi ce naro niki domów”. (J. K. Maciejewski,
Mariensztat – osiedle budowniczych Warszawa, „Polska zbrojna” 1949, nr 190, s. 6).
Zb. Specjalne BN, R kopisy-akcesja 012424, s. nlb., St pi ski Zygmunt.
ródmie cie Warszawy. Artykuły i opracowania, 1962-1963; (ms), Nie jest muzyk
przyszło ci zabytkowe osiedle na Mariensztacie, „Stolica” 1948, nr 29.
H. Janczewski, Budowa zachodniego odcinka Trasy W-Z. Mariensztadt – Tunel –
Młynarska, „Stolica” 1948, nr 30, s. 6.
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Na now zabudow osiedla Mariensztat składały si 53 budynki
(ł cznie z zabudow ul. Bednarskiej), w tym tylko 5 odbudowanych
zabytków, w pierwszym etapie, zrealizowanym do 22 lipca 1949 roku,
co oczywi cie nie mo e przes dza o zabytkowym charakterze całego
osiedla49. Po odtworzeniu osiedla mówiono, e Mariensztat został
zbudowany w zabytkowym stylu Trasy W-Z. Twierdzenie powy sze
było oczywi cie bł dne, gdy nie istnieje „styl zabytkowy”, a samo
zaprojektowanie i wybudowanie budynków trzykondygnacjowych
z podcieniami, mansardami i krytych dachami ceramicznymi nie czyniło
automatycznie z nich zabytków50.
Nie mo na mówi o pełnej rekonstrukcji domów, gdy koncepcja
odbudowy odbiegała od przedwojennego wygl du tych kilku kamienic,
które odbudowano. Osiedle Mariensztackie zaprojektowane zostało jako
zespół kilku urbanistycznych wn trz, które stanowi miało jedn
kompozycj opart w zasadzie o trzon obrze nej zabudowy ulic
Mariensztat i Bednarskiej. Architektonicznie osiedle jest wyra nym
nawi zaniem do rodzimej tradycji budowlanej w zasadach kompozycji
bryły i elewacji, jak i w detalu architektonicznym. Wprowadzono
wyrównany gabaryt domów, czyli trzy kondygnacje ka dego. Jako
zasad jednolitej kompozycji architektonicznej osiedla zastosowano
dachy ceramiczne oraz podział elewacji oddzielaj cy parter od dwóch
nast pnych kondygnacji. Mówi c w bardzo uproszczony sposób, mo na
to uzna za zasadnicze cechy „warszawsko ci” architektury. Zastosowany
detal architektoniczny na elewacjach, czyli gzymsy kordonowe
i wie cz ce, opaski, balkony, portale nie s oczywi cie powtórzeniem
form zabytkowych, lecz twórczym nawi zaniem do wła ciwych form
architektury warszawskiej z okresu klasycyzmu i empiru.
Znaczna cz
kamienic na Mariensztacie została wzniesiona
z cegły rozbiórkowej pochodz cej ze zniszczonej Warszawy. Przy budowie u yto, po raz pierwszy w Polsce, stropów DMS montowanych
z gruzobetonowych pustaków układanych pomi dzy elbetowymi belkami.
49

50

W pierwszym etapie, czyli do 22 lipca 1949 roku, wybudowano na Kolonii
Mariensztat 35 domów o ogólnej kubaturze wn trz około 96.000 m³ obliczonych
na ok. 2.500 mieszka ców, powierzchnia kwartału zabudowy wynosiła 4 ha
(por. H. Janczewski, Zachodni odcinek..., dz. cyt., s. 354; S. Jankowski, dz. cyt., s. 4;
S. Rassalski, Mariensztat, dz. cyt., s. 7).
Z. St pi ski, Od Mariensztatu do MDM, dz. cyt., s. 6.
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Do osuszania wn trz domów u ywano specjalnych pieców, dzi ki czemu
mo na było cz ciowo skróci czas wysychania pomieszcze .
Mieszkania składały si z 1, 2, lub 3 izb, rozdzielonych
w zale no ci od liczebno ci rodziny51. Zaopatrzone były w elektryczno ,
gaz, wod , kanalizacj i łazienk . Standard wyko czenia domów
na Mariensztacie był do wysoki. W u yciu przewa ały naturalne
materiały, tj. drewniane drzwi, skrzynkowe ramy okienne, drewniane
pochwyty balustrad na klatkach schodowych, drewniane deski sedesowe
w łazienkach i oczywi cie drewniane podłogi52.
We wn trzach nowych domów na Mariensztacie dominowały małe
mieszkania, lecz w zniszczonej Warszawie były one przedmiotem
marze . Henryk Majorkiewicz otrzymał mieszkanie na Mariensztacie
w jednym z pierwszych wybudowanych budynków. Tak wspominał to
pomieszczenie: „Podłogi były z desek, tak si wtedy budowało. Zreszt ,
nie były wcale złe. Gorzej, e nie było wanny, tylko miejsce na wann .
Jeszcze gorzej było z ogrzewaniem. W ka dym pokoju „ ela niak”.
Wi c gdy zbudowano nowe, lepsze domy – wielu uciekło, przeniosło si
do tych nowych domów. Ale jednak wiele ludzi zostało. Pokochali
Mariensztat i nie chcieli go opuszcza ”53.
Domom mieszkalnym towarzyszyła zorganizowana i wybudowana
od podstaw infrastruktura społeczna i usługowa, tj. łobek54, szkoła,
51

52

53
54

Wst pne informacje o sytuacji wyj ciowej, wytycznych, metodzie opracowania planu
oraz o standardach dla budownictwa mieszkaniowego mo emy przeczyta
w: J. Gory ski, Wytyczne i standardy budownictwa mieszkaniowego w Polskim
planie 3-letnim. Referat, wygłoszony w dniu 22.IV.1947 w BAPS w Pradze Czeskiej,
„Dom Osiedle Mieszkanie” 1947, nr 4-5-6, s. 4-7.
U. Zieli ska-Meissner, Powojenne dekoracje i detal na Mariensztacie, „Spotkania
z Zabytkami” 2010, nr 11-12, s. 55; „Stolica” z 1968 roku donosiła, e „mieszkania
na Mariensztacie były o zani onym standardzie, natomiast urz dzenia usługowe,
zwłaszcza handlowe, zaprojektowane na wyrost, nie utrzymały si ” (por. S. Jankowski,
dz. cyt., s. 4).
Z. Marci czak, dz. cyt., s. 7.
Urz d Konserwatorski na m.st. Warszaw , którego stanowisko poparł Generalny
Urz d Konserwatorski, sprzeciwił si zatwierdzeniu projektu łobka dla Osiedla
Mariensztat. Dopiero wniosek biura NROW, który podzielał pogl d Pracowni MDM
odno nie lokalizacji łobka, uwa aj c, e budowa łobka jest niezb dna dla
wła ciwej obsługi Osiedla Mariensztat, wniósł o zatwierdzenie przedło onego
projektu do realizacji. (AAN, MBMiO, sygn. 186, s. 158, Odbudowa Warszawy,
Notatka słu bowa w sprawie budowy łobka na Osiedlu Mariensztat, 30.04.1951).
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przedszkole, plac zabaw, sklepy osiedlowe55. Ogólnodost pne tereny
zielone zaprojektowano na tyłach nowych bloków.
Najciekawszym z budynków wy ej przytoczonych jest przedszkole
zlokalizowane przy ul. Sowiej 4. Jest tu budynek projektu Zygmunta
St pi skiego (?) wybudowany w latach 1947-1949 w stylu funkcjonalizmu w typie Franka Lloyda Wrighta56. Pawilon budynku przedszkola jest
kompletnie inn kompozycj architektoniczn , całkowicie odmienn
od pozostałej cz ci Mariensztatu. Wprowadzono tu równie podcienia,
lecz zupełnie inne od pozostałej zabudowy osiedla. A mianowicie,
podcienia wsparte na prefabrykowanych podporach, na których
umieszczone zostały kamienne figurki zwierz t, nawi zuj ce sw form
do dzieci cych zabawek. Budynek ten był krytykowany, za zbyt du y
kontrast z otoczeniem, szczególnie z istniej cym w bliskim s siedztwie
domem wg projektu A. Corazziego.
Odbudowa południowej cz ci Mariensztatu i Bednarskiej
w latach1950-1953
Naturalnym przedłu eniem terenów dawnej jurydyki Mariensztat ku
południowi były zabudowania le ce po dwóch stronach ulicy
Bednarskiej57. Ulica ta ł czyła si i ł czy do dnia dzisiejszego, swoim
stromym spadkiem z Krakowskim Przedmie ciem. Tereny ulicy
Bednarskiej nie wchodziły w skład jurydyki mariensztackiej, jednak
55

56

57

Osiedle w latach swojego powojennego rozkwitu miało rozwini t sie punktów
niezb dnych do ycia mieszka ców, poniewa Mariensztat miał by osiedlem
samowystarczalnym, powstały punkty usługowo-handlowe: szkoła podstawowa,
przedszkole, przychodnia lekarska, urz d pocztowy, dom kultury, szewc, krawiec,
fryzjer, sklep spo ywczy, mi sno-w dliniarski, odzie owo-tekstylny, papierniczy,
sklep z warzywami i nabiałem, sklep z farbami i artykułami gospodarstwa
domowego. Natomiast przy Rynku Mariensztackim zlokalizowane były inne sklepy,
kawiarnia, bar mleczny, biblioteka miejska. Tak e „Czytelnik” otworzył na rogu
Krzywopobocznej kawiarni z czytelni i wystaw nowo ci ksi kowych, gdzie
gromadzili si pisarze, architekci i plastycy.
M. Le niakowska, Architektura w Warszawie lata 1945-1965, dz. cyt., s. 155;
M. Le niakowska, Architektura w Warszawie, dz. cyt., s. 34.
Szczegółowe informacje dotycz ce ulicy Bednarskiej mo na znale w monografii
po wi conej tej ulicy, która opisuje histori od czasów najdawniejszych, czyli
od XVII wieku, a do 1949 roku. Znalazła si tu równie skromna wzmianka o latach
1950-1995 (J. Zieli ski, Ulica Bednarska, Warszawa 1997, s. 5-65).
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stanowiły z ni jedn cało pod wzgl dem urbanistycznym i architektonicznym, dlatego te nale y j omawia jednocze nie, tym bardziej,
e obecnie wchodzi ona w skład odbudowanego osiedla Mariensztat.

Południowa cz Mariensztatu, Przyrynek Mariensztacki, (od lewej) elewacja budynku
galeriowego „Wawelu” przy ul. Bednarskiej 9, obok dom przy ul. Bednarskiej 11.
Rysunek Zygmunt St pi ski, 1950. Fot. ze zbiorów rodzinnych Pa stwa St pi skich

Ulica Bednarska58 była w pocz tkach swojego istnienia w wozem,
którym płyn ł strumie i biegła droga wiod ca do rzeki nazywana:
Do Wisły, Od Wisły, Poprzeczna do Wisły. Drog t w XVI wieku
nazwano Gnojow , gdy powy sz ulic wywo ono mieci i gnoje
z miasta. Ulica bardzo w ska i stroma została zabudowana w XVII i XVIII
wieku drewnianymi domami i dworkami, zamieszkiwanymi głównie przez
rzemie lników. Znajdowały si tu tak e liczne wozownie i stajnie.
W połowie XVIII wieku ulica została wybrukowana, w latach
1775-1864 wzrosła jej rola, m.in. w zwi zku z tym, i prowadziła
58

K. Krzy akowa, Ulica Bednarska, „Stolica” 1981, nr 27, s. 4.
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do mostu drewnianego, ły wowego. Nosiła ju wówczas now nazw ,
nadan jej urz dowo w 1770 roku, nazw która zachowała si do dnia
dzisiejszego: ul. Bednarska. W latach 1815-1830 zacz ła wkracza na te
tereny nowa zabudowa, zupełnie inna od starej pierwotnej drewnianej
zabudowy. Z powy szego okresu pochodziły niektóre klasycystyczne
kamienice (np. Bednarska 8, 10, 24,26).
W XIX wieku ulica Bednarska była głównie zabudowana
klasycystycznymi kamienicami i małymi hotelami. Ulica ta utraciła swe
znaczenie w latach 1859-1864, kiedy to wybudowano pierwszy stały most
na Wi le, czyli Most Kierbedzia i prowadz cy do niego Nowy Zjazd59.
Wówczas to ulica Bednarska odsun ła si na ubocze od wielkomiejskiego
ruchu i gwaru.
Poni ej wybór kilku obiektów ulicy Bednarskiej, które s
pozostało ci po XIX-wiecznej zabudowie:60
1) Dom przy ulicy Bednarskiej nr 2/4 i Dobrej nr 88,
zwany „Domem Łaziebnym”
Zaprojektowany pierwotnie jako budynek wolnostoj cy
i wybudowany na cele u yteczno ci publicznej. Wzniesiony w latach
1832-1835 według projektu Alfonsa Kropiwnickiego na pomieszczeniu
komory wodnej61. Budowla klasycystyczna, jednokondygnacjowa
o trzech ryzalitach dwukondygnacjowych, kryta dachem blaszanym
dwuspadowym o ryzalitach bocznych czterospadkowych. Ryzalit
rodkowy rozwi zany został w formie sze ciokolumnowego portyku
d wigaj cego bogato rze biony fronton. Od około 1840 roku dom ten
pełnił rol ła ni nale cej do Teodozji Majewskiej.
Podczas II wojny wiatowej budynek podzielił los innych
budynków z ulicy Bednarskiej i uległ cz ciowemu zniszczeniu.
Zabytek został odbudowany w latach 1949(?)-1953 z dobudow
parterowego pawilonu szkoły, któr otwarto ju w 1951 roku.
Charakterystyczny sze ciokolumnowy koryncki portyk został

59
60
61

Tam e, s. 5.
Z. St pi ski, Problematyka ukształtowania..., dz. cyt., s. 236-237.
K. Krzy akowa, Ulica Bednarska, dz. cyt., s. 5; M. Le niakowska, Architektura
w Warszawie, dz. cyt., s. 32.
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zachowany, nad nim usytuowano okazały tympanon przedstawiaj cy
„Porwanie Prozerpiny przez Posejdona” – dzieło Pawła Mali skiego62.
2) Kamienica naro na przy ulicy Bednarskiej nr 14
Dom usytuowany przy skrzy owaniu ulic: Bednarskiej
i Sowiej. Naro nik budynku jest ci ty, dzi ki czemu otrzymano
trzeci elewacj . Manewr ten jest charakterystyczny dla architektury
XIX wieku, gdzie celem umo liwienia wi kszej widoczno ci
na skrzy owaniach obrze nie zabudowuj cych si ulic – cinano ich
naro niki. Omawiana kamienica była pierwotnie budynkiem
dwukondygnacjowym, krytym dachem ceramicznym. Kamienica
klasycystyczna została zaprojektowana przez architekta Antoniego
Corazziego w latach 1830-1831 dla Tadeusza i Teodory Lipi skich.
Budynek odbudowano w latach 1949-195163. Przy rekonstrukcji kamienic nakryto dachem mansardowym, co odbiegało
od jej poprzedniego wygl du. Zabieg ten przeprowadzono celem
otrzymania trzeciej kondygnacji, co zwi zało lepiej budynek
z trzykondygnacjowymi budynkami s siaduj cymi64.
3) Dom byłego Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynno ci
przy ulicy Bednarskiej nr 28
Architektura budynku sw koncepcj i skal jest inna, ni
pozostałe domy na osiedlu, nawi zuje bowiem do architektury
florenckiej XV wieku. Autorem omawianego budynku był architekt
Jan Jakub Gay, wzniesiono go w latach 1840-1841. Budynek
posadowiony wzdłu zabudowy obrze nej przy ulicy spadaj cej
gwałtownie ku Wi le, trzykondygnacjowy. Elewacja zaprojektowana
została w trójpodziale poziomym, cokół w kondygnacji parteru
znacznie boniowany, zako czony nakryw o profilu półokr głym,
cało parteru lekko sko na, dwie górne kondygnacje podzielone s
delikatnym paskiem. Ostatnia kondygnacja zwie czona jest gzymsem.
Elewacja posiada pi
pionów okiennych, jest elewacj osiow .
Odbudowana z przeznaczeniem dla Zrzeszenia Katolików Caritas.

62
63
64

Tam e.
K. Krzy akowa, Ulica Bednarska, dz. cyt., s. 4.
W latach 2000-2009 kamienica została przebudowana i pozbawiona dachu
mansardowego, na którego miejsce pojawiła si ciana z attyk .
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Zakład Osiedli Robotniczych (ZOR)65 dopiero w 1950 roku
przyst pił do odbudowy południowej cz ci Mariensztatu. Przebieg ulicy
Bednarskiej o charakterystycznym przekroju poprzecznym o profilu
podłu nym został w nowej urbanistyce w zasadzie uszanowany,
zwłaszcza w odcinku biegn cym na Skarpie.
Pierwszym etapem odbudowy Bednarskiej było oddanie do u ytku
VI serii, czyli VI kolonii domków wzniesionych po parzystej stronie ulicy
od nr 16 do 22, na odcinku od ulicy Sowiej w kierunku Krakowskiego
Przedmie cia. Było to 7 kamieniczek z ponad 50 mieszkaniami
i 5 lokalami sklepowymi.
W styczniu 1950 roku brygady przyst piły do budowy VII serii
osiedla, które obejmowało kamieniczki usytuowane po nieparzystej
stronie ulicy Bednarskiej od skrzy owania z ulic Dobr do nr 21 oraz
dwa budynki po przeciwległej stronie pod numerem 2-466. Ł cznie VII
seria to około 60 mieszka . Architektura tych cz ci ulicy Bednarskiej
nawi zuje do architektury domów z osiedla mariensztackiego zbudowanego w latach 1948-1949, czyli spadziste dachy, facjatki, mansardy,
skromny detal. Zespół stylowych kamienic z numerami 13, 15, 17, 17a,
19, 19a i 21 oddano do u ytku w połowie 1951 roku.
Swoim wygl dem i charakterem odbiegaj nieco domy z numerami
7, 9, 11. Domy tej cz ci osiedla mariensztackiego nale ały do VII serii
budowy, projekty natomiast wykonał Miastoprojekt-Stolica, pracownia
MDM-I67. Twórcami projektu byli in ynierowie arch. Jankowski,
Knothe, Sigalin, St pi ski i Zał ski. Prace robotnicze w tej cz ci osiedla
wykonały załogi ZBM III KAM. Kierownikiem budowy VII serii osiedla
był in . Stanisław Cedro ski68.
Kamienica naro na nr 7 usytuowana przy Bednarskiej i Dobrej
kształtem przypomina liter „L”, gdzie wydzielono w bocznym skrzydle
11 lokali mieszkalnych, do których lokatorzy wprowadzili si pó n

65

66
67
68

ZOR powołany został do ycia w dniu 26 kwietnia 1948 roku. Była to instytucja
stworzona do budowy osiedli robotniczych oraz dostarczania tanich mieszka
dla wiata pracy w całej Polsce.
[IP], Zako czenie odbudowy Mariensztatu, „ ycie Warszawy” 1953, nr 253, s. 4.
T. Komorowski, Budowa VII serii Mariensztatu, „Stolica” 1953, nr 18, s. 6.
K. Krzy akowa, Na Mariensztackim Przyrynku, „Stolica” 1953, nr 32, s. 8-9.
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jesieni 1951 roku69. Wi ksza cz
budynku od frontu została
wybudowana z przeznaczeniem na osiedlowy dom kultury, wyposa ony
w du sal wietlicow (zwan równie sal teatraln )70 ze scen na 250
osób, pomieszczenia na czytelni , bibliotek 71, gry sportowe, lokale
administracyjne, poczekalni z bufetem, garderoby i umywalnie. Na
trzecim pi trze ulokowano pracownie dekoracyjne i mieszkania słu bowe.
Bardzo ciekawie przedstawia si
budynek wolnostoj cy
zlokalizowany przy Bednarskiej 9, który reprezentuje zupełnie inny
charakter architektoniczny, ni pozostała cz
Mariensztatu72. Elewacj
frontow zwrócony w stron ulicy Bednarskiej, troch cofni ty od ulicy
i oddzielony od niej niewielkim placykiem, nazywanym Przyrynkiem
Mariensztackim73. Wybudowany, jako do długi trzykondygnacyjny
dom typu galeriowego74. Na zewn trznej przedniej elewacji otrzymał
69

70

71

72

73
74

Kubatura całego domu wynosiła 10.375 m³, cz
mieszkalna około 4.000 m³
([Kryst.], Nowe budowle na osiedlu mariensztackim, „Stolica” 1952, nr 19, s.2).
Sala teatralna do wysoko ci 2,5 m została okryta boazeri , natomiast słupy wspieraj ce
sklepienie otrzymały okładzin wykonan z lastryka (por. K. Krzy akowa,
Na Mariensztackim Przyrynku, dz. cyt., s. 8-9).
Na posiedzeniu w sprawie budownictwa miejskiego Warszawy w dniu 7 lutego 1952
roku prezydent B. Bierut sam interweniował, aby w domu społecznym powstała
biblioteka: „Ten dom społeczny jakie ma przeznaczenie? [B. Bierut], [J. Sigalin]
wyja nia - klub, czytelnia, sala do gier, wietlica, trzy niewielkie salki, [Bierut] Zróbcie
bibliotek , czytelni !, [Sigalin] S tu one, [Bierut] Niech si organizacja Podstawowa
Warszawy tym zajmie”. (AAN, Archiwum Bolesława Bieruta, sygn. 254/IV-15, s. 25,
Notatnik Bieruta z posiedze w sprawie budownictwa miejskiego Warszawy).
W Sze cioletnim Planie odbudowy Warszawy, na wewn trznej wklejce umieszczona
jest perspektywa przedstawiaj ca „Południowy Mariensztat”. Gdy plansza jest zło ona,
wówczas mo emy obserwowa fotografi z przedstawieniem „Południowego
Mariensztatu” w 1949 roku. Na pierwszym planie zdj cia mo emy dostrzec cz ciowo
uprz tni te place, ale zarazem niedaleko składowany gruz, cegła pochodz ca
z rozbiórki innych budynków oraz małe drewniane domki (?). Po rozło eniu wklejki reprodukcja rysunku Zygmunta St pi skiego opatrzona podpisem architekta in yniera
oraz dat 50 r. Na ilustracji reprodukowany jest wy ej wspomniany budynek
z galeriami, ukazany w szerszej perspektywie ulicy i skarpy. Była to zatem wizja
przyszło ci, gdy podpis drukarski nosi tytuł „Południowy Mariensztat 1955”.
Por.: Plansza rozkładana z perspektyw nr 3: Mariensztat Południowy 1949,
Mariensztat Południowy 1955 (por. Sze cioletni Plan odbudowy Warszawy,
ze wst pem B. Bieruta, Warszawa 1951, plansze nlb., po 232 stronie).
Przyrynek mariensztacki był centralnym punktem VII serii osiedla.
Ł czna kubatura budynku galeriowego przy Bednarskiej 9 wynosiła 15.000 m³.
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ci g galerii komunikacyjnych, przez co cz sto kojarzony jest
i porównywany z kru gankami i przez to nazywany „Wawelem”
lub „Waweliowcem”. Budynek posiada brył do rozczłonkowan ,
składa si z długiego bloku rodkowego, zako czonego po obu bokach
wysuni tymi ryzalitami. Główna cz
rodkowa została podkre lona
dług dwukondygnacjow galeri . Na galeri pierwszego pi tra
prowadziły zewn trzne schody. Dach nad galeri wsparto na rz dzie
wysmukłych bli niaczych kolumienek, znajduj cych si na dwóch
kondygnacjach. Cało
budynku, zarówno w układzie bryły,
jak i w formach detalu architektonicznego nawi zuje do polskiego
renesansu. Pierwsze i drugie pi tro oraz boczne aneksy parteru
przeznaczono na mieszkania, ł cznie 71 izb zasiedlonych w lutym
1952 roku75. Cz
rodkow parteru zaj ła gospoda o nazwie
„Pod Retmanem”, działaj ca do dnia dzisiejszego, a miano swe nosz ca
na pami tk znajduj cego si w pobli u flisackiego zajazdu76.
Kompozycj o charakterze kameralnym w tej cz ci Mariensztatu
jest plac przy ulicy Bednarskiej. Ulica ta w odcinku skarpowym jest
dwustronnie obrze nie zabudowana. Na zabudow tej cz ci osiedla
składa si ró norodna architektura: budynki adaptowane, pochodz ce
z okresu przed 1939 rokiem, kilka budynków zabytkowych, budynki
nowo projektowane. Nowe budownictwo rysuje si na zasadzie
rytmicznego spi trzenia architektury przez wprowadzenie powtarzalno ci
pewnych elementów elewacyjnych i bryłowych. Charakter ulicy
Bednarskiej oparty jest na gwałtownym spadku, który nawi zuje
do w wozu, przypomina po cz ci klimat włoskich miasteczek.
Dolny fragment ulicy Bednarskiej uległ du ym przemianom.
Strona północna, zaczynaj ca si naro nikiem ulicy Sowiej nadal
prezentuje obrze n zabudow . Na powy szym odcinku nowo
zbudowane domy mieszkalne jedynie długo ciami elewacji nawi zuj
do układu sprzed 1939 roku. Południowy odcinek ulicy Bednarskiej
75
76

[Kryst.], Nowe budowle na osiedlu mariensztackim, „Stolica” 1952, nr 19, s. 2.
„Stolica” z 1 pa dziernika 1952 roku donosiła, e w tym okresie były prowadzone
ko cowe prace wyko czeniowe przy restauracji: „W obszernym lokalu przeznaczonym
na Gospod Ludow prowadzone s ostatnie prace wyko czeniowe. W dziale
barowym zwraca uwag oryginalny kasetonowy sufit, ciany całej sali wyło one b d
jasn , drewnian boazeri ” ([Kryst.], Nowe budowle na osiedlu mariensztackim,
„Stolica” 1952, nr 19, s.2). Otwarcie zaplanowane było na 22 lipca 1953 roku.
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nie został zrekonstruowany w dawnej linii regulacyjnej. Po tej stronie
jedynie dom na skrzy owaniu z ulic Dobr – został odbudowany,
lecz w zmienionym układzie urbanistycznym. Pierwotnie był to zajazd
działaj cy pod nazw „Hotelu Bawarskiego”. W obecnej sytuacji
budynek ma status budynku wolnostoj cego (pierwotnie w zabudowie
obrze nej), stanowi tak e jedn ze cian nowego placu przy ulicy
Bednarskiej. Drug
cian
placu stanowi dom posadowiony
na przeciwległym ko cu ulicy, czyli przy skrzy owaniu Bednarskiej
z Furma sk (ul. Bednarska 11)77. Trzeci cian placu stanowi budynek
najwi kszy, który swoj skal i kompozycj oddziałuje na pozostałe
s siaduj ce budownictwo. Jest on cofni ty od dawnej linii regulacyjnej
ulicy Bednarskiej o 50 m.
Tym te sposobem powstał plac o wymiarach 50 x 70 m, oparty
swoim zało eniem o ulic Bednarsk . Dla utrzymania jednolitego
charakteru osiedla, plac został obudowany budynkami o wyrównanym
gabarycie trzech kondygnacji, tj. około 12 m, krytych dachami ceramicznymi. Wn trze placu posiadało równie specjalnie zaprojektowane drobne
formy architektoniczne, które podkre lały kameralno miejsca. Miejsce
powy sze otrzymało nawierzchni układan we wzory, cało została
otoczona murkiem z piaskowca, na którym stan ły stylowe kandelabry78.
77

78

Budynek przy ulicy Bednarskiej 11: jego elewacj w cz ci górnej od strony ulicy
Bednarskiej ozdobiono sgraffitem: dwie panoramy z przedstawieniem starej i nowej
Warszawy projektu prof. J.S. Sokołowskiego, przy współpracy Z. Czarnockiej-Kowalskiej. Zaprojektowany na cele domu towarowego, budynek ten od pocz tku
swego istnienia miał problem z adaptacj wn trz, dlatego te wprowadzono tu biura,
nast pnie prowadzono tu sprzeda artykułów spo ywczych i sklep meblowy, pó niej
przestój, a ostatecznie oddano budynek szkole muzycznej, która istnieje tu do dnia
dzisiejszego (K. Krzy akowa, Ulica Bednarska, dz. cyt., s. 5); Od samego pocz tku
budynek miał problemy z adaptacj , która była mu pierwotnie przeznaczona:
„Do wyko czenia pozostał tu jedynie kamienny cokół i witryny od strony Przyrynku.
Wn trza s ju wyko czone i u ytkowane, ale... nie na ten cel na jaki je
przeznaczono. U ytkownik gmachu – MHD, nie mog c długo si zdecydowa
jakiego rodzaju ma by nowo utworzona placówka, zainstalował w nim ostatecznie
biura, twierdz c, e w takim punkcie PDT nie ma perspektyw powodzenia i rozwoju”
([Kryst.], Nowe budowle na osiedlu mariensztackim, „Stolica” 1952, nr 19, s.2);
„Parter i pierwsze pi tro budynku przeznaczone s na cz
sklepow , drugie pi tro
na biura. Dom Towarowy, mimo całkowitego wyko czenia i wyposa enia
w urz dzenia sklepowe, nie został dotychczas uruchomiony, gdy u ytkownik –
MHD – urz dził tam zamiast sklepu swoje biura” (por. T. Komorowski, dz. cyt., s. 7).
T. Komorowski, dz. cyt., s. 7.
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Gazeta „ ycie Warszawy” donosiła w dniu 23 pa dziernika 1953
roku, i dzielnica Mariensztat miała by za kilka dni ju całkowicie
odbudowana79. Trwały jeszcze prace, lecz na 1 listopada 1953 roku osiedle
miało by całkowicie pozbawione ladów zniszcze wojennych.
W ostatniej cz ci Mariensztatu oddano do u ytku 237 izb mieszkalnych80.
Architektura osiedla: ł czno pomi dzy stylami historycznymi
a nowoczesno ci
Autorzy projektu osiedla mariensztackiego postawili sobie
za zadanie zbudowanie kolonii, która miała respektowa spu cizn
przeszło ci, jednocze nie szanuj c nowoczesne wymagania osiedla
dla pracuj cej ludno ci. Koncepcja odbudowy osiedla Mariensztat miała
za cel wybudowanie domów pod k tem potrzeb zwykłego człowieka.
Wa ne tu było pi kno miasta, a jednocze nie miała powsta dzielnica,
zapewniaj ca swym mieszka com maksimum nowoczesno , wygody,
obcowania z zieleni oraz spokój. „Prawo jednostki nie ma nic wspólnego
z korzy ci osobist . To prawo, które zaspakaja mniejszo , skazuj c
pozostałe masy społecze stwa na n dzne ycie zasługuje na surowe
ograniczenia. Powinno by wsz dzie podporz dkowane interesom
wspólnoty, tak aby ka da jednostka miała dost p do podstawowych
rado ci: dobrobytu ogniska domowego i pi knego miasta” („Karta
Ate ska” CIAM, s. XCV)81. Tak wi c przyszli współtwórcy Planu
Sze cioletniego82 pozostawali w kr gu wpływów kształtuj cej ich tradycji
awangardowej. wiadomo tego faktu pozwala nam na zestawienie
tre ci referatu Bieruta z tezami Karty Urbanistyki CIAM, tzw.
„Karty Ate skiej”83. Był to podstawowy dokument dotycz cy miasta,
79
80

81

82

83

[IP], dz. cyt., s. 4.
Przy odbudowie wyró niły si brygady murarskie Fojałkowskiego i Nowatkowskiego,
które uzyskiwały przeci tnie 220% normy. Pracowali tu robotnicy budowlani ZBM
KAM-3. Por. [IP], dz. cyt., s. 4.
„Karta Ate ska” została uchwalona na IV Kongresie CIAM w 1933 w Atenach. Był to
dokument zawieraj cy postulowane zasady nowoczesnego projektowania urbanistycznego.
Mowa tu o „Sze cioletnim Planie Odbudowy Warszawy”, który wygłosił B. Bierut
na Konferencji Warszawskiej PZPR w dniu 3 lipca 1949 roku. Tekst referatu został
nast pnie wydany w postaci monumentalnego albumu pt. Sze cioletni Plan
odbudowy Warszawy, dz. cyt.
Porównanie przez prof. W. Baraniewskiego „Sze cioletniego Planu Odbudowy
Warszawy” z „Kart Ate ska” nie miało słu y zamazywaniu ró nic mi dzy CIAM
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opracowany przez architektów awangardy europejskiej, który stanowił
jednocze nie rodzaj manifestu społecznego tego rodowiska.

Warszawa – Rynek Mariensztacki oraz panorama osiedla. Fot. Teodor Herma czyk,
około 1960. Pocztówka ze zbiorów autorki

Zbie no w opisie i krytyce miasta z okresu kapitalizmu mi dzy
autorami „Karty Ate skiej” a referatem Bieruta jest uderzaj ca. Ł czy je
głównie postawa wobec roli i zada architektury, wiara w racjonalny,
uporz dkowany obraz miasta. Jedn z przesłanek sporz dzonych w tym
kr gu programów u ytkowych domów było zało enie, e człowiekowi
wystarcza do mieszkania „przestrze minimum”, ale za to potrzebuje
du o powietrza i wiatła.
i socrealizmem. Autorowi chodziło raczej o wydobycie pewnej ponadstylistycznej
wspólnoty obu ruchów. Podobie stwo dwóch dokumentów zostało szeroko
i szczegółowo wytłumaczone, zestawione i opisane (por. W. Baraniewski, Wizja
lepszego miasta [w] De gustibus. Studia ofiarowane przez przyjaciół Tadeuszowi
Stefanowi Jaroszewskiemu z okazji 65 rocznicy urodzin, red. R. Pasieczny, A. Ziemba,
Warszawa 1996, s. 121-127).
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Równie stosunek do zabytków, wyra ony w referacie Bieruta
i stanowi cy poparcie dla tendencji modernizacyjnej – zachowania
historycznej szaty zewn trznej przy nowym rozplanowaniu wn trz –
zbie ny jest z postaw CIAM „Karta Ate ska”, która uzale nia zachowanie
zabytku od „interesu ogółu”: „Nale y umie m drze wybra to, co winno
by uszanowane […] Reszta b dzie zmieniona w sposób u yteczny”84.
Prasa warszawska z pocz tkowych lat odbudowy Warszawy pisała
o Mariensztacie, e mieszkania budowane ze rodków publicznych
musz by godne człowieka pracy, musz by dla niego siedzib
wygodnego ycia i spokojnego wypoczynku, mieszkania te miały by
dowodem troski o ka dego człowieka85. Było to równie odniesienie sie
do „Karty Ate skiej”, która przebrzmiewała w powy szych hasłach.
Na Osiedlu Mariensztat „po raz pierwszy w dziejach Warszawy ludno
robotnicza otrzymała nale ne jej, wygodne, jasne, suche, nale ycie
ogrzane mieszkania, korzystaj c w pełni z tych wszystkich udogodnie ,
jakie nowoczesna cywilizacja oddaje do dyspozycji człowieka”86.
Na osiedlu mariensztackim zachowana została, w znacznej cz ci,
sie ulic dawnej jurydyki. W zało eniu urbanistycznym osiedla
uszanowano równie charakterystyczny przebieg ulicy Bednarskiej.
Przyj to obrze ny charakter zabudowy wi kszej cz ci osiedla. Powstały
dwa zasadnicze typy domów oraz pomniejsze kategorie budynków:87
1) Domy zaprojektowane na dawnym układzie hipotecznym parceli,
które stanowi miały rol architektonicznego ł cznika mi dzy
odbudowanymi budynkami zabytkowymi. Do tego typu zaliczymy
kamienice zlokalizowane w kwartale wytyczonym przez ulice:
Bednarsk , Dobr , Mariensztat i Sowi . W obr bie tych ulic
znajduje si
najwi cej zrekonstruowanych zabytkowych
budynków. Kamienice te posiadaj ró ne długo ci elewacji.
2) Domy projektowane na terenach nielicz cych si z dawnym
układem hipotecznym parceli. Wszystkie pozostałe domy
nie wymienione w punkcie pierwszym, z wyj tkiem domu
84
85
86

87

Tam e, s. 126.
S. Mizera, Mieszkania robotnicze w stolicy, “Stolica” 1949, nr 22, s.5.
Cytowane motto B. Bieruta przytacza w swoim artykule K. Ko mi ski (por.
K. Ko mi ski, Osiedla robotnicze przy Trasie W-Z, „Stolica” 1949, nr 37, s. 4).
Z. St pi ski, Problematyka ukształtowania..., dz. cyt., s. 242.
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podcieniowego przy Rynku oraz budynku galeriowego przy
nowym placu przy ulicy Bednarskiej. Domy maj długo elewacji
o wymiarach powtarzalnych.
3) Domy zbudowane na „osnowie” budynków zabytkowych: kamienica w naro niku ulicy Sowiej i Mariensztat (Dom pod Sow ) oraz
kamienica przy zbiegu ulic Dobrej i Bednarskiej (dawny Hotel
Bawarski).
4) Budynki zabytkowe osiedla, ł cznie jest ich 5.
Układ urbanistyczny i architektoniczny nawi zuje w lu ny sposób
do małomiasteczkowej zabudowy XVII-wiecznej i XVIII-wiecznej.
Wszystkie budynki scalone s gabarytowo, co oznacza, i s
trzykondygnacjowe. „Ujednolicono plastyk
osiedla poprzez
wprowadzenie: dachów ceramicznych krytych dwoma rodzajami
dachówki – holenderk i esówk . Elewacje osiedla zakomponowano na
zasadach dwudziału poziomego: parter oddzielony od pi tra pierwszego
i drugiego gzymsem i pasem kordonowym. Pi tro pierwsze
wyodr bniono przez wprowadzenie nieco wi kszej skali, uzyskuj c
charakterystyczne „piano nobile”. Elewacje wie czono gzymsem
koronuj cym, którego maksymalne wyładowanie waha si w granicach
od 40-50 cm. [...] Zarówno okna pi tra pierwszego, jak i drugiego
posiadaj obramowania w formie opasek, których profile oparte s
na przestudiowanych formach architektury klasycyzmu i empiru
warszawskiego. Wszystkie elewacje wykonane zostały w tynkach
wapiennych z 6-milimetrow szlicht barwn . Kolory otrzymano przez
dodanie do szlichty mielonej cegły b d proszku z mielonego piaskowca
lub w gla drzewnego b d te barwników (ugier, ochra)”88.
Architektura odbudowanego osiedla Mariensztat jest nawi zaniem
do naszej tradycji budowlanej – w zasadach kompozycji bryły elewacji
oraz w detalu architektonicznym. Urbanistyka osiedla wi e urbanistyk
miasta historycznego, ł cznie z przebiegiem jej niektórych ulic,
z nowym układem komunikacyjnym ródmie cia, czyli Tras W-Z.
Architektura Mariensztatu jest prób
powi zania architektury
historycznej z architektur now , która podczas budowy czerpała wzorce
z budownictwa dawnego, tradycji i sztuki budowlanej.
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Z. St pi ski, Problematyka ukształtowania..., dz. cyt., s. 242.
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Przy projektowaniu i budowie Trasy W-Z bardzo problematyczna
oraz dyskutowana była przyszło warszawskich zabytków, tych, które
znajdowały si w niedalekim s siedztwie planowanej nowej arterii
komunikacyjnej Wschód-Zachód, jak i na drodze powy szej trasy.
Jednym z takich zabytków, którego mimo wysiłków nie udało si
uratowa był Pałac Teppera przy ul. Miodowej. Odbudowa tego pałacu,
którego ruiny znajdowały si w miejscu dzisiejszego wlotu tunelu
poci gn łaby za sob wydłu enie tunelu w kierunku zachodnim
o kilkadziesi t metrów, a w zwi zku z tym wzrosłyby koszty budowy
i przedłu enie czasu jej trwania o kilka miesi cy. Pałac został rozebrany,
natomiast fragmenty kamieniarskie pałacu Teppera zostały ozdob
„lapidarium” urz dzonego na Trasie W-Z przy rynku Mariensztackim,
gdzie obok nich spoczywały kamienne zabytki wielu budynków
i pomników dawnej Warszawy89.
W latach 40. i 50. XX wieku Mariensztat był jednym z najmniejszych osiedli mieszkaniowych w odbudowuj cej si stolicy. Kubatura
budynków mieszkalnych osiedla mariensztackiego wynosiła 152.000 m³,
budynków u yteczno ci publicznej 31.000 m³, czyli ł cznie dawało to
sum 183.000 m³, przy ilo ci izb – 87590.
Podej cie głównego architekta do projektowania
Charakter, klimat i zamysł głównego architekta, Zygmunta
St pi skiego, przy projektowaniu i odbudowie Mariensztatu mo na krótko
opisa wypowiedzi samego autora osiedla: „Wydaje mi si , e nie mo na
bez gro by popełnienia nieodwracalnych bł dów (gdy takie ju s
nieubłagalne prawa architektury i urbanistyki, e zrealizowane bł dy
trwaj przez wieki) projektowa nowoczesnych miast i osiedli, nie czuj c
ich wi zi z przeszło ci , nie znaj c ich historii. Nowoczesno , która
odcina si od historii daje w rezultacie dzieła obce duchowi ludzi, którzy
b d y w tych miastach i mieszka w tych domach”91.
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Zb. Specjalne BN, R kopisy-akcesja 012433, s. nlb., dz. cyt., Nasz stosunek
do spu cizny kulturalnej… dz. cyt., s. 5; Z. St pi ski, Sprawa pu cizny kulturalnej...,
dz. cyt., „Odrodzenie”, dz. cyt., s. 5; S. Rassalski, Trasa W-Z..., dz. cyt., s. 5.
Z. St pi ski, Problematyka ukształtowania..., dz. cyt., s. 243; Zb. Specjalne BN,
R kopisy-akcesja 012433, s. nlb., dz. cyt., Zygmunt St pi ski, Problem
ukształtowania urbanistyczno-architektonicznego..., s. 25.
cytat Z. St pi skiego z 30.11.1965 [w] Zb. Specjalne BN, R kopisy-akcesja 012433,
s. nlb., dz. cyt.
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Architekt Zygmunt St pi ski (1908-1982), główny projektant osiedla,
na tle Mariensztatu. Fot. ze zbiorów rodzinnych Pa stwa St pi skich

St pi ski uwa ał, i adna budowa nie powinna by rozpoczynana,
o ile przedtem nie zostały wykonane wszystkie rysunki, a trudniejsze
zagadnienia nie zostały zobrazowane na modelu. „Rysunki w druj
z pracowni na budow [...] nie mo na by pewnym jak projekt „wyjdzie”
w naturze. Do tego doł cza si – szczególnie w ostatnich latach troska
o poziom wykonawstwa, z którym architekt toczy ci k i przewa nie
bezowocn walk , nie znajduj c zrozumienia dla stawianych przez niego
wymaga estetyki i jako ci. Praca architekta w warunkach warszawskich
jest do specyficzna gdy wymaga ona nie tylko wykonania projektu
i dopilnowania starannego wyko czenia zarówno wn trz jak i detali
elewacji lecz równie i troski o uporz dkowanie terenów otaczaj cych
budynek. Rola architekta nie powinna moim zdaniem ogranicza si
do dania projektu, lecz powinna by i rol gospodarza danego terenu,
który powinien doło y wszelkich stara o wła ciwe wyko czenie
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jezdni, chodników, parkingów, postawienie ławek, rze b, latar ,
posadzenie drzew”92. Tak te projektował i pracował architekt
Z. St pi ski, który, je eli było to mo liwe, nie ograniczał si wył cznie
do formy zewn trznej budynku, projektował z równie drobiazgow uwag
tak e i wn trza, ko cz c na najdrobniejszych szczegółach. Zajmował si
równie otoczeniem budynku, porz dkuj c i projektuj c teren wokoło.
Projekty St pi skiego były na skal ludzkich potrzeb i wygody.
U St pi skiego mo emy dostrzec silne przywi zanie do stylów
historycznych, tj. architektury XVIII wieku, baroku czy te klasycyzmu.
Reprezentował w swoim warsztacie architektonicznym podej cie
do architektury akcentuj ce bardzo silnie ci gło tradycji, ci gło
miejsca, ci gło pewnego przekazu (skala, detal, sposób ukształtowania
bryły architektonicznej). Projektant posiadał du
umiej tno
budowania architektury nastroju, miał zwyczaj lirycznego kształtowania
architektury, zarazem tej, któr budował, jak i tej któr odbudowywał.
Była to architektura i urbanistyka, któr cechowało projektowanie
i budowanie w skali miasta, tzw. „ludzka skala”. Projekty St pi skiego
cechowała logika, umiar, a jednocze nie stosowny rozmach przypisywany wielkomiejsko ci.
Ju w okresie II wojny wiatowej St pi ski projektował podobne
zało enia. Jednym z wcze niejszych konspiracyjnych projektów
St pi skiego, a pochodz cym z lat 1943-1944, był projekt „Domu
kultury dla małego miasteczka”, gdzie na elewacji budynku wykonanej
w kamieniu, zaprojektował wykucie napisu: „Budujemy gmach dla
przyszło ci na fundamentach przeszło ci”. Motto powy sze mo emy
uzna za credo postawy twórczej tego architekta i urbanisty93.
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Jest to wersja robocza artykułu Z. St pi skiego na temat jego pracy zawodowej,
osi gni i trudno ci napisanego na zaproszenie „ ycia Warszawy”, s. 3 [w:]
Zb. Specjalne BN, R kopisy-akcesja 012433, nlb., dz. cyt.
Cykl rysunków architektonicznych zatytułowany „Typowy dom kultury dla małego
miasteczka” został wykonany przez Z. St pi skiego i Tadeusza Miazka.
Za powy szy projekt konkursowy obaj architekci otrzymali III nagrod . Cykl
obejmuje 7 rysunków, które s własno ci Muzeum Historycznego m.st. Warszawy
(Archiwum rodzinne Pa stwa St pi skich, Działalno
zawodowa Zygmunta
St pi skiego, maszynopis, s. 5; Dary i darczy cy. 70 lat Muzeum Historycznego m.st.
Warszawy. Katalog wystawy jubileuszowej, grudzie 2006 – maj 2007, Muzeum
Historyczne m.st. Warszawy 2006, s. 460-461).
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Opinie, głosy pozytywne oraz negatywne o osiedlu
Zygmunt St pi ski, główny projektant osiedla, pisał, e niezapomnianym wra eniem z budowy Trasy W-Z i Mariensztatu pozostały dla
niego tłumy odwiedzaj cych stale t budow , tak zwana „kontrola
społeczna”,
wiadcz ca o zainteresowaniu prac
architektów
i przywi zaniu do rodzinnego miasta. Budowa osiedla zrodziła równie ,
po raz pierwszy, dyskusje publiczne nad projektem. „ adna gał sztuki
nie zajmuje tak wiele miejsca w yciu wszystkich ludzi, jak architektura.
Uwa am dyskusje i krytyk publiczn za niezwykle cenn i pomocn
w pracy i samemu zdarzało mi si ju kilkakrotnie wprowadza
poprawki i zmiany do projektów wła nie w wyniku głosów krytyki
publicznej w projekt”94.
Edmund Goldzamt w swojej sztandarowej publikacji95 pisał
o Mariensztacie, i osiedle to stanowiło swoisty wyj tek w kosmopolitycznej twórczo ci i zawa yło znacznie nad dalszym rozwojem
architektury polskiej. „Osiedle Mariensztat jest nowym masywem
mieszkaniowym powstałym na historycznym układzie terenowym
i ulicznym dzielnicy podskarpowej i wł czaj cym w sw kompozycj
kilka zachowanych lub odbudowanych kamieniczek zabytkowych. [...]
Architektura osiedla pomy lana jest jako neutralna w zasadzie
podbudowa pi trz cych si nad nim zabytków Skarpy, a zwłaszcza
ko cioła w. Anny. St d wyrównany gabaryt zabudowy, spływaj cy
łagodnymi uskokami domów po pochyło ci terenu; st d zrezygnowanie
z odr bnych dominant architektonicznych na rzecz niepodzielnego
panowania budowli zabytkowych, st d drobna skala architektoniczna
zabudowy mariensztackiej, podkre laj ca znaczenie Skarpy i wielko ci
ustawionych na jej kraw dzi wielkoskalowych pałaców i ko ciołów.
Zasada ta przeprowadzona konsekwentnie i pozwalaj ca stopi
w jedn cało kompozycyjn nowe osiedle mieszkaniowe z pi trz cymi
si nad nim bryłami zabytkowymi okazała si jednak niewystarczaj ca
dla ukształtowania panoramy tego odcinka Warszawy lewobrze nej
od strony Wisły. Domki mariensztackie ze swym małym gabarytem
94
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Jest to wersja robocza artykułu St pi skiego na temat jego pracy zawodowej,
osi gni i trudno ci napisanego na zaproszenie „ ycia Warszawy”, s. 2 [w:]
Zb. Specjalne BN, R kopisy-akcesja 012433, nlb., dz. cyt.
E. Goldzamt, Architektura zespołów ródmiejskich i problemy dziedzictwa,
Warszawa 1956, s. 448-452.
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i drobn skal architektoniczn nie odpowiadaj zadaniu wytworzenia
pierwszej kulisy elewacyjnej miasta od strony wielkiego obszaru rzeki.
W architekturze osiedla Mariensztackiego autorzy po raz pierwszy
w twórczo ci powojennej si gn li do rodków ekspresji architektonicznej przekazanych nam przez tradycj . [...] wyrazili je przez u ycie
tradycyjnych form podcieni arkadowych, skarp, wysokich ceramicznych
dachów, poprzez podj cie tradycyjnego w tku tektonicznego ciany
zwie czonej gzymsem i rozczłonkowanej profilowanymi podziałami
poziomymi”96.
Pozytywn opini o osiedlu napisał Stefan Rassalski: „Dzielnica
Mariensztat nie jest wi c dzielnic domów zabytkowych, jest ona raczej
dzielnic tradycyjnego budownictwa, w której uszanowano pi kne,
stylowe, historyczne formy elewacji, wyposa aj c wn trza domów
w nowoczesny plan i nowoczesne urz dzenia. [...] Mariensztat cechuje
pi kno i wygoda. Elewacja ka dego domu jest dziełem sztuki
architektonicznej, plan urbanistyczny osiedla przewidział przede
wszystkim przestrze otwart , sło ce, powietrze i ziele . [...] Jest to
dzielnica barwna, radosna i pi kna, gdzie ludzka praca wi ciła wiele
swych bezprzykładnych triumfów”97. I nast pna pochlebna ocena
Mariensztatu: „Budowniczowie tego pi knego osiedla warszawskiego
wło yli wiele serca i artyzmu w estetyk form zewn trznych poszczególnych domów, placów i ulic, daj c im urocz opraw artystyczn
w postaci rze b, mozaik i innych architektonicznych ozdób”98.
Troch mniej przychylne opinie na temat osiedla mo emy odnale
w „Architekturze” z 1951 roku: „Autorzy Mariensztatu staj c wobec
mo liwo ci twórczego pogwałcenia powstałego w kapitalistycznej
formacji organizmu miejskiego Warszawy, wobec kusz cej perspektywy
odtwarzania czy te obna ania historycznej formy urbanistycznej
i architektonicznej, nie zawsze chc da z siebie maximum staranno ci
w opracowaniu tych fragmentów, które s od pocz tku ich tworem. [...]
Wszyscy pragn li wiedzie , czym tłumacz si takie zjawiska, jak wyizolowanie w zła komunikacyjnego z zabudowy, asymetryczne obsadzenie
rynku tak silnym akcentem kompozycyjnym, jakim jest fontanna, niczym
96
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Tam e, s. 448-449.
S. Rassalski, Mariensztat, dz. cyt., s. 7.
Zwiedzamy Warszaw . Mariensztat, red. K. Saysse-Tobiczyk, „Stolica” 1953, nr 19, s. 16.
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nie podkre lony prze wit z rynku w przyległe tereny obok przedszkola. –
Reprezentant twórców nie potrafił da w tej dziedzinie zadowalaj cej
odpowiedzi. Nie udało nam si odczu dyscypliny kompozycyjnej,
zastosowanej przez autorów. [...] Niemniej nie wytłumaczył młodzie y
(za wyj tkiem stwierdzenia, e teraz zrobiliby wiele rzeczy inaczej) tych
problemów, które przy obserwacji mariensztackiego osiedla narzucaj si
widzowi z moc nieodpart . [...] Ka dy twórca – realizator winien nie
tylko pami ta , e ci y na nim odpowiedzialno za wieloletnie
oddziaływanie stworzonej przeze formy, ale równie musi on rozumie
obowi zek wytłumaczenia si ze swych osi gni ”99.
Autorzy projektu byli wiadomi popełnionych bł dów i niedoskonało ci oraz przyznawali si do nich otwarcie: „Dzi z perspektywy kilku
lat, kiedy ró owe tynki Mariensztatu nabrały ju nieco patyny, kiedy
młode drzewa i krzewy, posadzone w czasie budowy na zboczach Skarpy,
rozrosły si i mocno zapu ciły korzenie w ziemi ju nie jurydyki, lecz
nowego, socjalistycznego osiedla – autorzy projektu widz cał mas
bł dów popełnionych zarówno w urbanistyce, jak i w architekturze”100.
Socrealistyczne znami
W referacie in . E. Golzamta, wygłoszonym na Krajowej Partyjnej
Naradzie Architektów w dniach 20-21 czerwca 1949 (bezpo rednio
przed uko czeniem budowy Mariensztatu), czytamy: „Architektura
polska podj ła rozwi zanie takich kapitalnych zada wynikaj cych
z nowej rzeczywisto ci społecznej jak stworzenie nowego typu domów
i osiedli mieszkalnych, nowych typów gmachów jak wietlice robotnicze
i wiejskie, domy kultury itp. Zało one zostały fundamenty nowej,
polskiej architektury – socjalistycznej w tre ci, narodowej w formie,
której pierwsze lecz silne p dy wyrastaj dzi w naszych oczach
na budowie Trasy W-Z”101, Pojawiały si i takie głosy: Mariensztat
pierwszy przemówił architektur zrozumiał i blisk ludziom stolicy
i ludziom naszego kraju. I w tym tkwi tajemnica tego, e Mariensztat ju
w kilka dni po zako czeniu robót został wchłoni ty przez Warszaw .
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S. Staszewski, Dyskusja o Mariensztacie, „Architektura” 1951, nr 11/12, s. 367.
Z. St pi ski, Od Mariensztatu do MDM, dz. cyt., s. 6.
101
podaj za: Zb. Specjalne BN, R kopisy-akcesja 012433, nlb., dz. cyt., Zygmunt
St pi ski, Od Mariensztatu do M.D.M..., s. 7.
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Przyszły Mariensztat, jako zespół urbanistyczny miał stanowi tło
dla powstaj cej Trasy W – Z. Oddanie Trasy W – Z i Mariensztatu
nast piło 22 lipca 1949 roku. Kolonia mieszkaniowa Mariensztat została
zbudowana metod tzw. socjalistycznego współzawodnictwa pracy
i racjonalizacji (np. dom Mariensztat 19 zbudowany w 19 dni)102.
Zarówno o Trasie W-Z, jak i o Mariensztacie mówiono,
e w kompozycji tych zało e zastosowano zasad ci gło ci
historycznej. Naczeln przesłank powy szych struktur była idea troski
o człowieka, czyli idea socjalistycznego humanizmu. Ta humanistyczna
zasada znalazła swój dobitny wyraz w intymnym, pełnym lirycznego
czaru potraktowaniu osiedla Mariensztat. Miało to swoje odbicie
w zakładaniu parków, skwerów, w wytyczeniu o rodków społecznych
i sieci obsługi społeczno-kulturalnej, w wyposa eniu osiedla elementami
małej architektury, takimi jak fontanny, rze by, mozaiki.
Mo na zaryzykowa stwierdzenie, e pierwsze lata odbudowy
Warszawy nie dopuszczały budownictwa mieszkaniowego do centrum
miasta, a buduj ce si nowe dzielnice były jedynie osiedlami,
które powstaj c na peryferiach stanowiły wyspy zamieszkiwane przez
ludno
robotnicz miasta. Pierwszym wtargni ciem budownictwa
mieszkaniowego do ródmie cia Stolicy był Mariensztat. Du y procent
mieszka na tym osiedlu zamieszkiwanych było przez robotników, którzy
sami wznie li domy na ul. Sowiej, Bednarskiej, Dobrej i Mariensztat.
Cz sto pisano i mówiono o Mariensztacie jako o osiedlu robotniczym, które pierwsze odpowiedziało na hasło „architektura narodowa
w formie i socjalistyczna w tre ci”. „W budowie Trasy W-Z (buduj cej
si jednocze nie z osiedlem mariensztackim), wielkim, bez precedensu
pozostaj cym dziele, ukazano wiatu, czym jest socjalistyczna
architektura i jej tre . Nie jest to dom elbetowo-szklany, maszyna
do mieszkania. Lecz jest to dom, pi kny, jest to wyraz najwy szego
szacunku dla sztuki architektonicznej ubiegłych wieków, z których ona
powstała i, barbarzy sko zniszczona przez naje d ców, została
z pietyzmem odbudowana”103.
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„Rekordowy czyn załogi murarskiej – wystawienie w ci gu 19 dni domu przy
ul. Mariensztadt 19, dla uczczenia zjednoczenia partii – jest najlepszym dowodem
tego, co mo e dokona fachowo , poł czona z entuzjazmem pracy” (Fragment
nowej, pi knej Warszawy, dz. cyt., s. 4; Z. St pi ski, Gaw dy..., dz. cyt., s. 62-63).
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S. Rassalski, Trasa W-Z..., dz. cyt., s. 5.
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Niektóre domy budowano, bij c murarskie rekordy szybko ci,
co odbiło si na niskiej jako ci ich murów. „Michał Krajewski
na budowie Mariensztatu dał pokaz pracy zespołowej podpatrzonej
w czasie wojny na budowach uralskich. W ci gu dniówki nieomal
sze ciokrotnie przekroczył obowi zuj c norm . W jego lady rychło
poszli inni, powstawały trójki murarskie, zmieniały si rytm i organizacja pracy” – pisał Lech Chmielewski w „Przewodniku warszawskim104.
Tak e na budowie Mariensztatu Michał Krajewski wprowadził
po raz pierwszy system „trójek murarskich”.
Prasa warszawska cz sto donosiła w relacjach z budowy,
jak rozwija si i realizuje praca przodowników pracy: „Lewandowski
przechodził koło budynku kierownictwa. Na cianie wisiała du a, biała
tablica z fotografiami przodowników pracy, wykresem i cyframi
wyników. Było tam te i jego zdj cie, umie cili je wła nie wtedy,
gdy okazało si , e jego brygada przoduje. Stosuj c nowy, zespołowy
system pracy osi gni to wówczas 326,4% normy. Dochodziło teraz
jednak i do 400%, a mo e i co ponadto. […] W kwietniu 1948 roku
Lewandowski zacz ł pracowa tu wła nie, na Mariensztacie i tu widział
te , jak i murarze rozpoczynali stosowanie nowych metod pracy”105.
Dla upami tnienia Mariensztatu, jako miejsca narodzin zespołowego
systemu pracy, istniały plany stworzenia rze by trójki murarskiej,
która miała by zlokalizowana na przyrynku mariensztackim106.
Powojenne dekoracje i detal na Mariensztacie107
Przy projekcie Mariensztatu architekci po raz pierwszy po wojnie
nawi zali szerok współprac z artystami plastykami. W budynkach
104

Podaj za: S. Majewski, Spacerownik..., dz. cyt., s. 28.
B. Ostrom cki, Brygada z Mariensztadtu, „Warszawa” 1950, nr 4, s. 3.
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Z. Nowaczkiewicz, Mariensztat – pi kne osiedle na uko czeniu, „Trybuna Ludu”
1952, nr 131, s. 5; jak donosiła prasa, miała by to rze ba autorstwa Lisowskiego
(por. T. Komorowski, dz. cyt., s. 7); W sprawie rze by wypowiadał si równie
prezydent B. Bierut na posiedzeniu w sprawie budownictwa miejskiego Warszawy
w dniu 7 lutego 1952 roku: […] „Co do trzech murarzy (pomnik) to słusznie, byle
ładnie zrobi ” (AAN, Archiwum Bolesława Bieruta, sygn. 254/IV-15, s. 25, dz. cyt.).
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Zb. Specjalne BN, R kopisy-akcesja 012432, s. nlb., Pracownia ródmie cie,
Niektóre dane o Trasie W-Z, s. 1-6; J. Sigalin, Warszawa 1944-1980. Z archiwum
architekta, t. 2, Warszawa 1986, s. 85; U. Zieli ska-Meissner, dz. cyt., s. 53-55.
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wprowadzono nast puj ce formy dekoracyjne: podcienia, obramienia
otworów okiennych i gzymsy. Zastosowanie w cokołach naro nych
domów ulicy Sowiej i Mariensztatu łuków eliptycznych, a w podcieniu
domu ciany wschodniej rynku łuków odcinkowych, miało swoje
uzasadnienie w pokrewie stwie tych wykroi, a równocze nie wprowadziło
urozmaicenie. Kompozycja brył i elewacji domów na Mariensztacie jest
przykładem dyscypliny plastycznej projektuj cego architekta.
Sgraffito na byłym Domu Towarowym, obecnie gmach szkoły
muzycznej przy zbiegu ulicy Furma skiej i Bednarskiej (ul. Bednarskiej
11) zostało zaprojektowane przez prof. Jana Seweryna Sokołowskiego
i art. mal. Zofi Czarnock -Kowalsk . S to dwie du e sceny z ycia
Warszawy, tej dawnej – z aglowcami na Wi le, i tej nowej – gdzie we
wspólnym trudzie murarze i murarki odbudowuj swoje miasto.
Tematyka prac doskonale wrasta w charakter miasta dwóch epok108.
Para wspomnianych powy ej artystów, czyli Jan Seweryn
Sokołowski i Zofia Czarnocka-Kowalska s równie autorami sgraffita
na elewacji bocznej kamienicy przy ul. Garbarskiej 7 (naro na Rynku,
od strony Trasy W-Z), tu, gdzie obecnie zlokalizowany jest pub
„Baryłka”. Jest to przedstawienie dwóch rybaków na łódce, którzy,
łowi c ryby, znajduj jeszcze czas, aby zapali fajk . Mo na skusi si
na stwierdzenie, i rybacy pozdrawiaj ludzi przeje d aj cych Tras
W-Z. Powy sza kompozycja figuralna okre la historyczny charakter tej
dzielnicy, jako osady rybackiej109.
Na Rynku Mariensztackim swoje miejsce w projekcie znalazł
mozaikowy zegar z kurantami (róg ul. Sowiej i Mariensztatu), projektu
równie Jana Seweryna Sokołowskiego i Zofii Czarnockiej-Kowalskiej.
Przedstawione s na nim nast puj ce postaci: dzie – złocisty,
108
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Sgraffito z przedstawieniami scen z ycia Warszawy było lepiej odbierane
i oceniane przez krytyków, dziennikarzy, ni sgraffito z przedstawieniem rybaków:
„Pod ka dym wzgl dem warto ciowym i dojrzałym dziełem sztuki monumentalnej
s wielkie kompozycje na mariensztackim PDT. Wida , e stanowi one integraln
cz
budynku i wynikaj z logiki zaprojektowania ciany” (por. S. Rassalski,
Forma i detal warszawskich realizacji (szkic opisowo-krytyczny). Sgraffito i mozaika,
„Stolica” 1953, nr 22, s. 3).
S. Rassalski krytykował to przedstawienie, okre lał je jako zbyt prymitywne
w formie o cechach groteskowych i naiwnych (por. S. Rassalski, Forma i detal...,
dz. cyt., s. 3).
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u miechni ty z kwiatami i białym goł biem, noc – ciemnobł kitna,
owiana tajemnic , z gwiazdami na sukni. Zegar na rynku
mariensztackim wykonał, ofiarował i zmontował Cech Złotników,
Jubilerów i Zegarmistrzów Warszawskich.
Stefan Rassalski zarówno sgraffito z przedstawieniem rybaków, jak
i zegar, czyli dwie kompozycje, plastyczn i malarsk , w architekturze
okre lał jako niewła ciwe i nazywał nieporozumieniem pomi dzy
plastyk i architektur . „W obu przykładach wida , e zd aj one
do tego, aby podporz dkowa sobie budowl , a nie uzupełnia j . Wyra a
si to w skali płaszczyzn w stosunku do elewacji i w agresywno ci
traktowania. Mo na powiedzie , e patrz c na rynek mariensztacki,
najpierw widzimy sgraffito i mozaik , z pó niej dopiero domy,
na których si one znajduj ”110. Jednak wi kszo autorów pisz cych
do ró norodnych czasopism była zupełnie odmiennego zdania.
Bystre oko zwiedzaj cego odnajdzie na Mariensztacie sporo
elementów kutych z elaza. Poczynaj c od mało zauwa alnych,
jak wskazówki w zegarze, poprzez kraty okienne, szyldy, uchwyty
na drzewce flag, a ko cz c na latarniach. Ciekawym i oryginalnym
elementem s , np. osłony na dzikie wino (półkoliste balustrady,
np. Mariensztat 19, 23, 25).
Troska o detal została równie uwidoczniona na kamiennych
tabliczkach z nazwami ulic, które widniej na cianach domów:
Mariensztadt, Garbarska, Krzywopoboczna,
ródłowa, Grodzka,
Białoskórnicza. Na terenie osiedla mariensztackiego umieszczono równie
pami tkow tablic , która miała przezwyci y tradycje anonimowo ci
w projektach urbanistycznych: „Kolonia mieszkaniowa MARIENSZTAT
mi dzy ulicami Dobr – Bednarsk – Krakowskim Przedmie ciem –
Tras W-Z zbudowana wg projektu PRACOWNI WZ przez zespół P.P.B.
Betonstal w latach 1948-1949 jednocze nie z Tras W-Z”111.
Najwi ksz popularno zdobyła jednak rze ba pełnoplastyczna,
usytuowana tu po zej ciu ze skarpy, id c od ko cioła w. Anny, na rogu
ulicy Bocznej i Mariensztat. Jest to dzieło zaprojektowane i wykonane
przez Barbar Zbro yn , a przedstawiaj ce posta kobiec z kur pod
110
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S. Rassalski, Detal architektoniczny w realizacjach warszawskich, „Architektura”
1952, nr 11, s. 286.
S. Jankowski, dz. cyt., s. 5.

154

pach 112. Rze ba ma upami tnia handlowe tradycje Mariensztatu,
gdzie w XIX i na pocz tku XX wieku istniał du y targ spo ywczy.
Ludno Warszawy szybko zwróciła uwag na fakt, i powy sza rze ba
„Przekupki” niewła ciwie trzyma kur pod pach ! Kura zwrócona
jest głow do przodu, gdy tymczasem zawsze przekupki pokazywały
klientom odwrotn stron kury. Rze ba ta harmonizuje z nastrojem
terenów otaczaj cych.
Ta sama artystka rze biarka, Barbara Zbro yna, wykonała
kamienn sow , umieszczon w naro niku domu u zbiegu ulicy Sowiej
i Mariensztat. Tabliczki z nazwami ulic i płaskorze b na resztkach
zachowanych murów pałacu Kazanowskich z napisem: „Tu u stóp
pałacu Kazanowskich walczył z małpami Pan Zagłoba” zaprojektowała
i wykonała artystka rze biarka Magdalena Wi cek-Wnuk113.
Ostatnie z rze b pełnoplastycznych znalazły swoje miejsce przy
balustradzie fontanny na Rynku Mariensztackim.114 S to postaci trzech
chłopców, którzy wsparci na łokciach, patrz na tryskaj c spod ich r k
wod . Autorem tej realizacji był Jerzy Jarnuszkiewicz115. Ten sam
artysta wykonał rze by koziołków podtrzymuj cych dach przedszkola
przy ul. Sowiej 4 oraz płaskorze b z wyobra eniem czytaj cych
i bawi cych si dzieci oraz kotka, umieszczon na elewacji frontowej
tego przedszkola116.
112

113
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116

Jeszcze w dniu 14 maja 1949 roku nie było decyzji, gdzie ma by posadowiona
rze ba: „Konieczna jest ostateczna decyzja, gdzie ma by ustawiona „Przekupka” na
Mariensztacie. Musz ju dla rze by budowa cokół (J. Sigalin, dz. cyt., t. 2, s. 48).
S. Jankowski, dz. cyt., s. 5; Z. St pi ski, Gaw dy..., dz. cyt., s. 65.
Fontanna z mozaik zaprojektowana i wykonana przez Jana Sokołowskiego i Zofi
Czarnock -Kowalsk .
S. Jankowski, dz. cyt., s. 5; J. Sigalin, dz. cyt., t. 2, s. 85.
Na zachodniej prefabrykowanej cianie przedszkola umieszczono narzutow
płaskorze b o tematyce dzieci cej, całkowicie odpowiadaj c charakterowi budynku.
Dekoracja ta równie była krytykowana, por. S. Rassalski, Detal architektoniczny...,
dz. cyt., s. 287: „Płaskorze ba nie odpowiada skali budynku. Grupa jest zdecydowanie
za du a i ci ka, co jeszcze bardziej podkre la ostre cieniowanie jej przez wiatło
południowe. Nie w tym jednak tkwi główny bł d. Tkwi on w zbyt daleko posuni tym
formalizmie traktowania rze by o tendencjach wyra nie deformacyjnych, przez co te
przedstawione postacie uderzaj swoj brzydot . Tymczasem grupa ta, okre laj ca
charakter budynku, powinna wyrazi si rado nie i realistycznie. Przykład formy,
jaka tu mogła i powinna by zastosowana, okre la płaskorze ba w zrekonstruowanym
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Ochrona oraz wpisy do rejestru zabytków
Osiedle Mariensztat zostało wł czone na List Obiektów
Architektury XX wieku z lat 1945-1989 okre laj cych, zdaniem
rodowiska architektów Oddziału Warszawskiego SARP, to samo
miasta i stolicy117. Lista ta została skierowana jako wniosek OW SARP
w marcu 2003 roku i wpłyn ła do Prezydenta Miasta z pro b o obj cie
ich ochron prawn , jako dziedzictwa kultury współczesnej, w ramach
ustale miejscowych planów zagospodarowania, uchwalonych przez
Rad Miasta Stołecznego Warszawy.
Natomiast 12 sierpnia 2009 roku, decyzj Mazowieckiego
Konserwatora Zabytków, został wpisany do rejestru zabytków układ
urbanistyczny (1948-1955) - Kolonia Mieszkaniowa Mariensztat,
ze wzgl du na swoj wyj tkowo
w skali miasta i jego
„małomiasteczkowy charakter” (nr wpisu 872).
Wpisami do Rejestru Zabytków Nieruchomych s równie
chronione poszczególne kamienice i domy: Bednarska 2/4, Bednarska 14,
Bednarska 21, Bednarska 23, Bednarska 24, Bednarska 25, Bednarska 26,
Bednarska 28/30, Mariensztat 9, Mariensztat 11/11A, Mariensztat 13,
Mariensztat 15 oraz układ urbanistyczny ulicy Bednarskiej.
Wnioski z realizacji
Tradycjonalizm odbudowanego osiedla mariensztackiego był
niew tpliwym nowatorstwem na tle pewnego rodzaju przyj tej zasady
schematyzmu w formach architektury mieszkaniowej. Szereg zastosowanych w tym zało eniu zasad architektoniczno-urbanistycznych było ci le
zwi zanych i uzale nionych od bliskiego s siedztwa ko cioła w. Anny
oraz zespołu zabytków wysokiej klasy, które znajduj si w niedalekiej
odległo ci od osiedla. Mariensztat został zbudowany cz ciowo jak
prowincjonalna zabudowa małego miasta. Tworzy on jedynie tło, plan
pierwszy dla monumentalnych zabytkowych dominant. Zabudowa
przedstawia si głównie jako szereg zwartych kamieniczek imituj cych
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XVIII-wiecznym Domu pod Łab dziem, która powinna była sta si punktem wyj cia
dla wszystkich opracowa plastycznych Mariensztatu”.
Oddział Warszawski SARP, marzec 2003.
ródło: Internet: http://warszawa.sarp.org.pl/pokaz.php?id=1632
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jak gdyby pojedyncze domy wyrastaj ce z prywatnych parcel i w swym
charakterze przedstawiaj ce tzw. kamieniczki pseudozabytkowe.
Główny projektant osiedla, Zygmunt St pi ski za prace nad
Mariensztatem został odznaczony licznymi orderami i nagrodami:
Nagroda Plastyczna Stolicy w uznaniu zasług poło onych przy
odbudowie Warszawy zabytkowej, szczególnie na terenie Trasy W-Z,
Mariensztatu, Krakowskiego Przedmie cia i Nowego wiatu (1948,
przyznana przez Rad Narodow i Zarz d m.st. Warszawy); Krzy
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za projekt i realizacj Trasy W-Z
i Osiedla Mariensztat (1949); Pa stwowa Nagroda Artystyczna I stopnia
dla zespołów na rok 1950 za prac nad Tras W-Z i Mariensztatem
(1950, przyznana przez Prezydium Rz du RP)118.
Mariensztat dawniej i współcze nie,
czyli cichy i zapomniany fragment stolicy
Kariera Mariensztatu był równocze nie błyskotliwa, jak i krótkotrwała. Od pocz tku otwarcia Mariensztatu, czyli od 22 lipca 1949 roku,
był to centralny punkt ycia towarzyskiego i kulturalnego nowej stolicy.
Odbywały si tu zabawy z okazji wi t 1 maja czy cho by 22 lipca.
„Z inicjatywy Jerzego Borejszy otwarto na Rynku Mariensztackim
pierwszy Klub Ksi ki i Prasy z czarn kaw , nowo ciami
wydawniczymi. Tu tak e organizował swe spotkania „Express
Wieczorny”. […] Wszystko to trwało nie dłu ej ni dwa, trzy lata.
Nast pnym miejscem był MDM, Stare Miasto i Krakowskie
Przedmie cie. Pó niej zacz li ucieka z Mariensztatu sławni mieszka cy
tej dzielnicy: arty ci, działacze, przodownicy pracy. W Klubie Prasy,
za zaci gni tymi na stałe kratami w oknach… ulokowano Laboratorium
Przemysłu Gastronomicznego”119.
Mariensztat do szybko zacz ł niszcze , a obiekty, które miały
słu y mieszka com do kulturalnego sp dzania czasu, albo nie zostały
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Zb. Specjalne BN, R kopisy-akcesja 011965, dz. cyt., Wa niejsze nagrody, s. 23,
Ordery i wa niejsze odznaczenia, s. 24.
J. Kasprzycki, Warszawskie powitania. Małe mieszkanko na Mariensztacie, „ ycie
Warszawy” 1967, nr 156, s. 3; S. Jankowski, dz. cyt., s. 4.
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uruchomione po 1949 roku lub nie spotkały si z zainteresowaniem
mieszka ców osiedla120.

Współczesny wygl d fragmentu osiedla, róg ul. Bocznej i Mariensztatu,
po lewej rze ba „Przekupka” autorstwa Barbary Zbro yny. Fot. K. Rogalska, 2014
120

Dziennik „Express Wieczorny” z dnia 19 wrze nia 1951 roku donosił, i „Mariensztat,
ten uroczy zak tek i duma Warszawy, reprezentacyjne miejsce stolicy, stał si obecnie
jednym z najbardziej zaniedbanych punktów miasta”. Opisywał dalej, e
w nawierzchni rynku widniały wielkie otwory, natomiast podcienia w naro niku ulicy
Sowiej były porysowane i obtłuczone. Niektóre elewacje zniszczono przybijaj c
do nich transparenty, niektóre dachówki połamane i potłuczone. Okolic szpeciła
równie zniszczona drewniana estrada oraz zwisaj ce z drzew i latar przewody
radiomagnetofonowe. ([Zet], Osiedle pi kne, lecz niestety zapomniane. Mariensztat
bez gospodarza i opłakane tego skutki, „Express Wieczorny” 1951, nr 249, s. 5).
„ ycie Warszawy” z 1953 informowało, e mieszka cy osiedla nie interesowali si
zbytnio kioskami: „Długo si wlecze sprawa kiosków w kamienicach na Bednarskiej.
Ju od dwóch lat s one uko czone i przekazane u ytkownikom – którzy jeszcze
nie uruchomili adnego z tych kiosków” ([IP], dz. cyt., s. 4). Dalej „ ycie Warszawy”
z 28 lipca 1966 roku donosiło, e basen fontanny suchy, nieczynny, wypełniony
mieciami, kamienne ławy pod drzewami obtłuczone, elewacje domów pokryte
napisami, na ulicach pusto. Ju wówczas osiedle było zaniedbane i jakby opuszczone
(J. Wołowski, dz. cyt., s. 3).
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Przygn biaj cy opis osiedla przekazał nam równie Stanisław
Jankowski: „Rok 1968. Pusty mariensztacki rynek, na którym nic si
nie dzieje od lat. [...] Senne sklepy, które z trudem wyrabiaj miesi czne
plany i jedyny dobrze prosperuj cy lokal, restauracja „Pod Retmanem”,
gdzie si mleka ani wody nie pija. [...] Przy fontannie, kamienni chłopcy
z obtłuczonymi nosami, zegar, który zapomniał wydzwania kuranty...”121.
Ju w 1969 roku pisano o Mariensztacie w czasie przeszłym, i był on
wizytówk stolicy, a dzi jest ju zapomniany: „Zapomniano o Mariensztacie. Nie odwiedzaj go ani krajowi, ani zagraniczni tury ci, nie odwiedzaj
i warszawiacy. Nikt tu ju si nie bawi w niedzielne popołudnia”122.
W drugiej połowie lat 70. XX wieku pisano o Mariensztacie,
jako o miejscu, którego sława i najlepsze dni dawno ju przemin ły:
„Przed dwudziestu laty było tu jednak inaczej, Mariensztat był modny.
Z całej Warszawy zje d ali si ludzie, aby kilka razy obej rynek
wkoło, posiedzie na brzegu fontanny – wspomina jeden z mieszka ców.
– Ta czyło si tutaj, puszczało balony, organizowało nawet walki
bokserskie pod gołym niebem… Ale potem odbudowano inne fragmenty
miasta, moda przeniosła si z trasy W-Z do innych dzielnic. […]
A wreszcie najcz ciej odwiedzanym miejscem Warszawy stał si plac
Zamkowy. Raptem kilka kroków, a jednak za daleko. [...] Krótko trwała
jego chwała, szybko przestano piewa o nim piosenki, ycie potoczyło
si spokojnym trybem, jak w najzwyklejszym osiedlu mieszkaniowym.
Bo i taka te jest jego nazwa – Osiedle Mieszkaniowe Mariensztat”123.
Przytaczane opisy kolonii mariensztackiej z roku 1979 równie
nie daj złudze i szerokich perspektyw na przyszło : „Dni wietno ci tego
fragmentu miasta dawno ju przemin ły. Zapomniano o zabawach
na Rynku. Wyleciały z pami ci piosenki i wiersze... Domy niegdy wesołe
i czyste dzi robi wra enie mocno zaniedbanych. [...] Mariensztacka
fontanna to obiekt miechu wart. Ma a trzech opiekunów, wi c wygl da
po al si Bo e. [...] Mariensztat przez długie okresy w historii nie cieszył si
najlepsz sław i le ał na uboczu zainteresowa miasta”124. „Mariensztat
uchodził zawsze za siedlisko złodziejów, bandytów i wszelkich m tów
121
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S. Jankowski, dz. cyt., s. 4.
Z. Marci czak, dz. cyt., s. 7.
A. Białecki, Na Mariensztacie, „Architektura” 1976, nr 1, s. 20.
P. Knothe, W trzydzie ci lat pó niej, „Stolica” 1979, nr 10, s. 2.
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społecznych. Do reszty zepsuli mu opini doro karze, którzy podobno w te
stron nawet za podwójn i potrójn zapłat jecha nie chc ”125.
W latach 80. XX wieku Krystyna Krzy akowa, która sama
mieszkała na Bednarskiej 20 lat, tak opisywała cisz i spokój, który
zapanował, po wcze niejszych latach gwaru i ywotno ci, w któr
opiewało osiedle mariensztackie: „Dzi tej ciszy na Mariensztacie i ulicy
Bednarskiej a nadto, młode niegdy i pr ne osiedle postarzało si wraz
z ogółem swych mieszka ców. Jak goł bie odfrun li st d młodzi,
przenosz c si na inne miejsca. Sklepy zacz to przebran awia , wiele
straciło swoj racj bytu w tak odmienionym skupisku ludzkim. Bednarska
posmutniała i jako poszarzała, przestała bawi i przyci ga przechodniów,
po trosze jak cały Mariensztat. W okresie ostatnich lat zastanawiano si
nawet jak przywróci tu dawn wietno ”126. Padały ró ne propozycje,
niestety adnej nie wprowadzono. Na pewno warto powa nie zastanowi
si i przekształci ten pełen specyficznego uroku fragment Warszawy.
Próbowano cz ciowo zmieni taki stan rzeczy. I np. w 1965 roku
zaplanowano przeprowadzi remont terenów Osiedla Mariensztat127.
Opracowano projekt remontu terenów zielonych, remont i projekt
dodatkowych dróg, remont obiektów małej architektury oraz dosadzenie
zieleni. Jednak jak wida z wy ej przytoczonych wspomnie , na skutek
tych działa , nic si nie zmieniło.
Ani bezpo rednio po wybudowaniu osiedla Mariensztat, czyli
pod koniec lat 40. XX wieku, ani trzydzie ci lat pó niej, ani obecnie
Mariensztat nie przypominał i nie przypomina tego przedwojennego.
Obecnie jest to dzielnica bardzo cicha, spokojna, na rynku bardzo rzadko
maj miejsce imprezy kulturalne czy te rozrywkowe. Czasami niestety
Mariensztat nazywany jest „sennym zapleczem turystycznym Starego
Miasta” i peryferyjnym fragmentem ródmie cia. Znalezienie koncepcji
autentycznego o ywienia rynku jest trudne. Nie wydaje mi si , eby
Mariensztat na stałe wł czył si w organizm miejski. Pozostanie
prawdopodobnie zamkni t wysp , odwiedzan przez spacerowiczów,
a mo e zagoszcz tu jednorazowe imprezy estradowe, koncerty?
125
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„Tygodnik Ilustrowany” 1913 (podaj za: P. Knothe, dz. cyt., s. 2).
K. Krzy akowa, Ulica Bednarska, dz. cyt., s. 5.
APW, BPBKS, sygn. 42, s. 1-2, Projekt techniczno-roboczy na Osiedle Mariensztat
– remont terenu, autor in . B. Jankowska [1965].
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Mimo to do dnia dzisiejszego osiedle Mariensztat tworzy tak jakby
oddzieln tkank architektoniczo-urbanistyczn , enklaw spokoju
i troski o pojedynczego mieszka ca. Cało pokryta patyn prezentuje
si tajemniczo i nabiera indywidualnego wdzi ku. Efektownie prezentuj
si spatynowane naturalnie barwione tynki, mozaiki wykonane
ze szlachetnych szkliw, dzikie wino porastaj ce elewacje domów.
Zauwa amy równie mał architektur , rze b architektoniczn ,
malarskie dekoracje cienne oraz pozostały detal, jego oryginalno ,
to wła nie dzi ki temu całe zało enie zyskało na malowniczo ci.
Jedno z pi kniejszych wspomnie Mariensztatu przytacza „ ycie
Warszawy”: „Gdy siedziało si wieczorem w wychodz cym na Rynek
ogródku „Czytelnika”, nasuwał si na my l okupacyjny wiersz Andrzeja
Nowickiego128
Gdy o Ojczy nie mojej my l My l : Aleje, Zjazd, Powi le.
Nie las, nie ł ka, nie łan zbo a,
Lecz Krzywe Koło, Wspólna, Ho a.
Tobie Ojczyzn – wioska, ruczaj,
Mnie Mokotowska, Bracka, Krucza.
A kiedy bierze mnie t sknota,
To my l : Chmielna... marz : Złota...
Je li mam zgin - dobry Bo e,
To za spalone domy Ho ej.
Je li mam zgin – niech mnie zniszcz
Za Nowy wiat podobny zgliszczom,
Za wi tokrzysk zrujnowan ,
Za Dobr , Tward i Drewnian .
Lecz przedtem daj mi ujrze latem
Ksi yc id cy Mariensztatem...
I czekało si na ten ksi yc, który wreszcie wschodził, o wietlaj c,
z pietyzmem odbudowany Rynek”129.

128

129

Wiersz pt. „Moja Ojczyzna” został napisany przez Andrzeja Nowickiego w obozie
jenieckim w 1940 roku.
J. Wołowski, dz. cyt., s. 3.
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