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w o j. ko sza liń sk ie
7. Koszalin — Zygm unt Sw iechow ski
8. K ołobrzeg — Stanisław  B obiński, Ewa Sm u

likow ska

w oj. lu b e lsk ie
9. Chełm — Jerzy K łoczowski

w o j. łó d zk ie
10. Zgierz — Jan Warężak 
U. Pabianice — Jan W arężak
12. Tomaszów Maz. — Jan W arężak

w o j. opolskie
13. Racibórz — Stefan G olachow ski, W ładysław  

D ziew ulski, Stanisław  N iem ierko, Ewa Ję- 
czałik

leoj. p o zn a ń sk ie
14. Srem — W iesław Posadzy
15. U niejów  — W ojciech K alinow ski, Stanisław  

Trawkowski

w oj. rzeszo w sk ie
16. Przem yśl — Józef Jamroz, Tadeusz Żychiew icz
17. Sanok — Adam Fastnacht
18. Przeworsk — Józef B enbenek
19. Jarosław — Kazim ierz G ottfried, Maria Bir- 

kenm ajerow a

w o j. sta lin o g ro d zk ie
20. Kłobuck —
21. Tarnowskie Góry — H elena Królówna

w oj. szczec iń sk ie
22. Stargard — Zygm unt Sw iechow ski

w oj. w arsza w sk ie
23. M ińsk Maz. — Alicja Lutostańska
24. Siedlce — Zbigniew R ew ski, W ojciech Trze

biński
25. Ostrołęka — W itold D ynow ski

w o j. w ro c ła w sk ie
26. Złotoryja — Stefan G olachowski, W ładysław  

D ziew ulski
w oj. zie lonogórsk ie

27. Głogów — Teresa Uzdowska, Tadeusz Za- 
grodzki, Stefan G olachow ski

28. Żagań — Józef Piątek, M ieczysław  Zlat,
W ojciech G luziński, S tanisław  Niem terko

Z . S w iec h o w sk i

DYSKUSJA

NA MARGINESIE ARTYKUŁU „OGRODY 
KAZIMIERZA PONIATOWSKIEGO 

W WARSZAWIE“

Mgr Wanda Tomicka w swym ciekawym 
i cennym artykule „Ogrody Kazimierza Po
niatowskiego w Warszawie“ („Ochr. Zab.“ 
nr 4 (23) z 1953 r.), opartym przeważnie na 
niewyzyskanych dotychczas projektach
S. B. Zuga, podaje opis budowli wzniesio
nych przez starszego brata królewskiego.

Do artykułu tego, jako oddawna interesu
jący się wspomnianymi budowlami, o któ
rych pisałem kilkakrotnie,1 pragnę dorzucić 
parę uzupełnień.

Autorka artykułu podaje, iż pałacyk Po
niatowskiego na Solcu składał się z „bel- 
wederku“, stojącego przy tej ulicy oraz 
dwóch skrzydeł biegnących w głąb terenu. 
Nadmienia następnie, że „belwederek“ 
przestał istnieć w pierwszych latach XIX w. 
a skrzydła pałacu wzmiankowane są jeszcze 
ok. r. 1874; następnie teren ten zostął roz
parcelowany pod zabudowę i obecnie z ze
społu tego nie pozostało żadnych śladów.

Otóż przed drugą wojną światową 
(w r. 1927) widziałem jeszcze dobrze zacho
wane dwie fasady skrzydeł bocznych owego 
pałacyku, „Belwederku“ już nie było, 
a wewnątrz dziedzińca, równolegle do ul. 
Solec, znajdował się późniejszy budynek 
piętrowy, w którym dorożkarze mieli wo

1 W olnom ularstwo polskie za Augusta III, W ol
nom ularstw o polsk ie za Stanisław a Augusta, 
„W iedza i Ż ycie“ , 1927, nr 8—12; Historia groty 
w Parku K ultury, „Życie W arszawy“ z 22. III. 
1953; Ongiś kaprys książęcy, dziś Centralny Park  
K ultury, „Ż ycie W arszaw y“ z 19. IV. 1953.

Ryc. 138. Legnica — widok miasta w końcu XVIII w.



zownie. Owe fasady skrzydeł bocznych 
istniały jeszcze w r. 1945.

Opisując grotę „Eliseum“ na „Książę
cym“, autorka artykułu wzmiankuje, że 
nie zachowały się żadne, znane z opisów, 
elementy wnętrza jak freski, ławy, kase
tony kopuły itp. W tymże r. 1927 widzia
łem w grocie tej piękne kasetony kopuły 
(ryc. 139).

Dalej mgr Tomicka przypuszcza, iż prze
bicie wejścia do sali na wprost istniejącego 
do dziś korytarza wejściowego oraz „ścian
ka parawanowa“, osłaniająca jego wylot na 
skarpę, powstały podczas okupacji (1939— 
1944).

Pragnę zaznaczyć, że już w r. 1927 kory
tarz miał połączenie bezpośrednie z wielką 
salą. Co się zaś tyczy zewnętrznej „ścianki 
parawanowej“, to ta przed wojną nie 
istniała, zbudowana została przez Niemców 
i powinna być zburzona jako naleciałość, 
nie mająca nic wspólnego z zabytkiem.

Żyje tradycja, że w grocie „Eliseum“ 
odbywały się za Kazimierza Poniatowskie

go zebrania masońskie. Nie ma na dowód 
tego żadnych poważniejszych danych, jak 
również nie ma danych, stwierdzających 
przynależność jego do wolnomularstwa. 
Grota „Eliseum“, jak czytamy na planie 
Zuga, poświęcona była „aux amis ou 
aux jolies femmes“, z czego widać, iż od
bywały się w niej zebrania towarzyskie.

Wspomnę jeszcze, iż parę lat temu istnia
ły zabytkowe schodki kamienne, prowa
dzące ze skarpy w dół do obecnej ul. Ksią
żęcej i że zburzone zostały a na ich miejsce 
zbudowano nowe schody. Są to drugie 
schody w stronę Wisły, licząc od pl. Trzech 
Krzyży.

Istnieje również podanie, że w domu na 
„Górze“ odbywały się zebrania masońskie 
i budynek ten zowią „lożą masońską“. 
Słusznie autorka artykułu nazywa go „lożą 
masońską“ w cudzysłowie, nie ma bowiem 
danych pozwalających twierdzić, iż była to 
siedziba wolnomularska.

St. Małachowski

Ryc. 139. Kopuła z kasetonami w rotundzie 
groty Poniatowskiego.


