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Słowo wstępne

Przypadająca w tym roku 100. rocznica odzyskania przez Polskę
Niepodległości stanowi doskonałą okazję, aby poświęcić większą uwagę warszawskim zabytkom powstałym w latach
1918-1939. Architektura dwudziestolecia międzywojennego od
początków działalności Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków była jednym z głównych obszarów zainteresowań konserwatorskich. Obiekty te prócz walorów zabytkowych mają
niepodważalną wartość historyczną – stanowią ważny dokument związany z procesem odradzania się państwowości i narodzinami demokratycznego społeczeństwa w Niepodległej Polsce.
Architektura międzywojnia odzwierciedla aspiracje młodego państwa, które z jednej strony charakteryzowało poszukiwanie własnej tożsamości kulturowej i narodowej, a z drugiej – potrzeba
oderwania się od tradycji i zwrot ku nowoczesności. Oba te nurty
przeplatają się i są istotnym elementem krajobrazu kulturowego
dzisiejszej Warszawy. Architektura dwudziestolecia stanowi niezniszczony działaniami wojennymi zasób zabytkowy miasta. Są
to zabytki w większości oryginalne i choćby z tego względu stanowią ewenement w historycznej zabudowie Warszawy.

biuro od 2012 r. gminnej ewidencji zabytków możemy populary
zować wiedzę na jej temat. Dużą zasługę w propagowaniu dzie
dzictwa tego okresu ma działalność organizacji pozarządowych,
których wnioski stanowią istotny wkład w aktualizację zasobów
ujętych w ewidencji.
Niniejsza publikacja jest poświęcona zabytkom powstałym
w okresie dwudziestolecia międzywojennego, niewpisanym do
rejestru zabytków, ale ujętym w gminnej ewidencji zabytków. To
one w dużej mierze kształtują historyczny krajobraz architektoniczny miasta. Zamierzeniem naszym było zaprezentowanie na
ich przykładzie, jakiego typu obiekty są ujmowane w ewidencji
i jakie walory decydują o tym, że stają się zabytkami.
Michał Krasucki
Stołeczny Konserwator Zabytków

Architektura lat 1918-1939 stanowi ważny element badań i dokumentacji prowadzonej przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Dzięki opracowywanym przez nas materiałom,
stan badań na temat spuścizny architektonicznej międzywojnia
w Warszawie stale się powiększa. W ramach prowadzonej przez
4

Warszawa – stolica niepodległego państwa – stała się wyznacznikiem nowych trendów. Wśród panujących nurtów
w architekturze, dominującym stał się modernizm. Architektura
Warszawy dwudziestolecia międzywojennego to realizacje kojarzone przede wszystkim z postępowym ruchem awangardy.
Nurt ten postulował zerwanie z tradycyjnym budownictwem.
Zastosowanie nowych technologii i materiałów pozwoliło na
tworzenie wizjonerskich projektów i zrewolucjonizowało planowanie i projektowanie miast. Modernizm był przede wszystkim
ruchem prospołecznym, próbą holistycznego rozwiązania największej bolączki ówczesnych miast – przeludnienia. Wyzwanie
to stało się impulsem dla tworzenia masowych i tanich, ale nowoczesnych i estetycznie przemyślanych osiedli mieszkaniowych.
Funkcjonalność połączona z elegancją prostych, niezmąconych
detalem form stała się synonimem nowoczesnej architektury.
W nurcie tym powstawały zarówno tanie osiedla i kameralne
wille, jak i reprezentacyjne gmachy, luksusowe kamienice, a także
obiekty infrastruktury technicznej. W projektowaniu budynków
główną rolę zaczęły odgrywać czynniki dotychczas pomijane
w procesie projektowania, takie jak ustawność i funkcjonalność
lokali, ich odpowiednia wentylacja i nasłonecznienie czy też
dostęp do zieleni. Nowe budynki wyróżniała prosta, kubiczna
bryła, płaski dach i duże okna oraz pozbawione tradycyjnego
detalu elewacje.

Lapidarność i prostota formy powodowała, że przez wiele lat architektura modernizmu była traktowana jako
budownictwo bezstylowe, o małej wartości zabytkowej. Brak
wiedzy i rozpoznania zasobów zabytkowych tego okresu
prowadził do szpecących przekształceń i nieprzemyślanych modernizacji, a w konsekwencji do zatarcia charakterystycznych
cech stylowych tej architektury. Jeszcze dekadę temu obiekty dwudziestolecia międzywojennego nie były postrzegane
jako zabytki. Tylko niewielka ich część była chroniona prawnie,
tj. wpisana do rejestru zabytków. Dopiero nowelizacja ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w 2010 r. oraz wprowadzenie gminnej ewidencji zabytków zmieniły ten stan rzeczy.
Założona w 2012 r. gminna ewidencja zabytków m.st. Warszawy
pozwoliła na sukcesywne ujmowanie w ewidencji niewpisanych
do rejestru zabytków międzywojnia. Dla nowo ujmowanych
obiektów Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków opracowuje
kompleksowe dokumentacje konserwatorskie. Zebrany materiał
stanowi następnie podstawę do objęcia ich prawną ochroną konserwatorską. Za sprawą gminnej ewidencji zabytków modernizm
jest popularyzowany i wchodzi do kanonu warszawskich zabytków architektury.
Anna Jagiellak, Paulina Świątek
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Wprowadzenie
Rok 1918 był przełomowy dla Warszawy. Po latach zaborów stała
się z dnia na dzień stolicą Niepodległej Polski. Fakt ten miał kluczowe znaczenie dla jej rozwoju w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Pod zaborem rosyjskim Warszawa przeistoczyła
się w miasto-twierdzę. Ciasny pierścień fortów zamknął ją w granicach obejmujących zaledwie tereny Śródmieścia, Pragi i części
Woli, hamując na kilkadziesiąt lat rozwój miasta. Doprowadziło
to do ogromnego przeludnienia w bardzo trudnych warunkach
mieszkaniowych i sanitarnych. Dopiero likwidacja twierdzy umożliwiała poszerzenie obszaru i naturalny rozwój przestrzenny
miasta.

Miasto przeżywało okres intensywnego rozwoju urbanistycznego
i było areną szeroko zakrojonych działań budowlanych. Postacią
niezwykle zasłużoną dla rozwoju stolicy był Stefan Starzyński –
ostatni prezydent Niepodległej Warszawy. Starzyński pragnął
stworzyć ze stolicy nowoczesne miasto. Dzięki jego zaangażowaniu realizowano także w okresie kryzysu gospodarczego szereg projektów miejskich, m.in. specjalny program budowy szkół,
w którego ramach powstało kilkadziesiąt nowych budynków. Za
sprawą władz miasta wznoszono także liczne obiekty użyteczności publicznej, modernizowano i brukowano ulice i place, inwestowano w komunikację miejską. Zrealizowano wówczas linię
średnicową, bez której nie sposób sobie wyobrazić współczesnej
Warszawy. Powstały także liczne parki, m.in. Sowińskiego czy
Dreszera. Warszawa miała stać się miastem zieleni i kwiatów.

W odradzającym się kraju, miastu będącemu centrum prawie
30-milionowego państwa przypadła szczególna rola. Nowa stołeczna funkcja wymagała odpowiedniej oprawy. Reprezentacyjne rządowe gmachy, siedziby ważnych instytucji krajowych
i zagranicznych czy wreszcie nowoczesne osiedla mieszkaniowe kreowały wizerunek dynamicznie rozwijającego się młodego
państwa.

Architektura Niepodległej Warszawy jest wyrazem niebywałego
entuzjazmu związanego z tworzeniem się nowoczesnego społeczeństwa w wolnym państwie. Niezaprzeczalnym jej walorem
jest fakt, że jest to dziedzictwo oryginalne – większość obiektów powstałych w tym okresie nie uległa zniszczeniom podczas
działań II wojny światowej. Zachowana w dużej części do dziś
zabytkowa architektura tego okresu współtworzy wizerunek
historycznej Warszawy. Część zasobów została już wpisana do
rejestru zabytków, co oznacza, że jest chroniona prawem. Są to
m.in. takie obiekty, jak: osiedla mieszkaniowe na Żoliborzu i na
Kole, siedziby wyższych uczelni, jak np. gmach Szkoły Głównej
Handlowej czy Akademii Wychowania Fizycznego, bądź też budynki użyteczności publicznej, jak np. Tor Wyścigów Konnych na
Służewcu. Pozostałe obiekty są sukcesywnie ujmowane w gminnej ewidencji zabytków. Dzięki niej służby konserwatorskie
mogą weryfikować stan zachowania zabytków i monitorować
zmiany zachodzące w tym zasobie. Ewidencja niebędąca ustawowo prawną formą ochrony zabytku stanowi narzędzie badawcze pozwalające na rozpoznanie i dokumentowanie dziedzictwa
kulturowego miasta.

W pierwszych latach Niepodległej głównym nurtem w architekturze był przede wszystkim styl narodowy i powiązana z nim
koncepcja miasta-ogrodu. Kierunek ten, czerpiący wzorce z epok
historycznych utożsamianych z okresem największej świetności
I RP, odzwierciedlał wspólną dla podzielonego dotychczas kraju
potrzebę zaakcentowania własnej tożsamości narodowej i kulturowej. W kolejnych latach nastąpił zdecydowany zwrot w stronę
awangardy. Kierunki takie, jak modernizm i funkcjonalizm zmieniły radykalnie dotychczasowe myślenie o architekturze. Były
one wyrazem nowatorskiego spojrzenia na miasto w kontekście
urbanistyki i architektury, po raz pierwszy rozumianych jako integralne elementy budowania nowoczesnej aglomeracji. Nowe
wyzwania stojące przed stolicą przyciągały wybitne jednostki –
specjalistów, w tym architektów odnajdujących tutaj możliwość
realizacji swoich nowatorskich wizji.
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Il. 1. Ul. Lwowska 7 –

przykład luksusowej
kamienicy powstałej
w latach 1936-1937
wg projektu architektów
Józefa Gelbarda i Romana
Sigalina.
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Gminna ewidencja zabytków
m.st. Warszawy (GEZ)

Stołecznego Konserwatora Zabytków i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W ten sposób jest weryfikowany zasób zabytków ujętych w ewidencji.

Gminna ewidencja zabytków m.st. Warszawy umożliwia określenie zabytkowych zasobów miasta, w tym zabytków okresu
dwudziestolecia międzywojennego. Realizowane w ten sposób
ewidencjonowanie jest jednym z podstawowych zadań służb konserwatorskich. Prowadzenie ewidencji, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r., leży w zakresie
obowiązków samorządu terytorialnego. W przypadku Warszawy
ewidencję prowadzi Prezydent m.st. Warszawy, a w jego imieniu
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (BSKZ), zajmujące się
opieką i ochroną dziedzictwa kulturowego miasta.

Podstawowym zadaniem ewidencji jest rozpoznanie i dokumentowanie zasobów zabytkowych. Jedną z form dokumentacji
zabytku są karty ewidencyjne (tzw. białe karty) – stanowiące
kompendium wiedzy konserwatorskiej na temat obiektu. Wnioski konserwatorskie zawarte w karcie są punktem wyjścia do
przygotowywania planów inwestycyjnych dla zabytku. Takie
specjalistyczne analizy służą poznaniu i popularyzacji wiedzy
o dziedzictwie kulturowym Warszawy. Informacje te pozwalają
ponadto na poszerzenie stanu badań na temat specyfiki i stanu zachowania zabytków miasta. Kompleksowa wiedza na ten
temat umożliwia prowadzenie zrównoważonej polityki rozwoju
miasta, w której nowe inwestycje realizowane są przy poszanowaniu spuścizny kulturowej minionych epok.

Gminna ewidencja zabytków jest zbiorem obiektów zabytkowych,
do którego należą zabytki nieruchome (tj. obiekty architektury
i budownictwa, układy urbanistyczne i zespoły budowlane oraz
zabytki archeologiczne). Zabytki te tworzą trzy grupy obiektów:
wpisanych do rejestru zabytków (RZ), ujętych w wojewódzkiej
ewidencji zabytków (WEZ) przez Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków (MWKZ) oraz wskazanych przez Prezydenta m.st. Warszawy (il. 2). Zbiór zabytków ujętych w ewidencji tworzą karty adresowe, zawierające podstawowe informacje
na temat zabytku: adres, datę powstania, zdjęcie oraz jeśli jest
to możliwe do ustalenia – imię i nazwisko architekta. Ewidencja,
prowadzona w porozumieniu z MWKZ, jest zbiorem otwartym,
co oznacza, że zabytki znajdujące się w niej podlegają ciągłej
ocenie i weryfikacji. Wnioski osób prywatnych, organizacji pozarządowych i instytucji w sprawie zmian w GEZ są na bieżąco analizowane przez specjalistów z urzędów konserwatorskich: Biura

Choć sama ewidencja nie stanowi ochrony, to jednak fakt ujęcia w niej zabytku umożliwia służbom konserwatorskim wpływ
(w mniejszym zakresie niż w przypadku zabytku wpisanego do
rejestru zabytków) na charakter i zakres prac prowadzonych przy
obiektach w procesie wydawania pozwolenia na budowę.
Ujęcie obiektu w GEZ daje również możliwość ubiegania się
o dotacje na prace przy obiekcie, przyznawane od 2018 r.
przez Radę m.st. Warszawy.
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GEZ

WEZ

RZ

Il. 2. Gminną ewidencję zabytków można porównać do zbioru

z podzbiorami. W zbiorze głównym GEZ znajdują się dwa podzbiory:
zabytki wpisane do rejestru zabytków (RZ) i zabytki ujęte
w wojewódzkiej ewidencji zabytków (WEZ). Pozostałe, to obiekty
wskazane przez Prezydenta m.st. Warszawy (GEZ). Zabytki wpisane
do rejestru zabytków i ujęte w WEZ są automatycznie ujmowane
w GEZ. Pozostałe są włączane do ewidencji w drodze porozumienia
przedstawicieli Prezydenta m.st. Warszawy z Mazowieckim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków1.

1

Art. 22 ust. 5 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r.
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Zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków
na portalu mapowym m.st. Warszawy

Wszystkie zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków posiadają
karty adresowe. Informacje zawarte w karcie są upowszechnione
za pomocą ogólnodostępnej mapy miejskiej – portalu mapowego m.st. Warszawy: www.mapa.um.warszawa.pl. Mapa zawiera
podstawowe informacje na temat zabytku: datę jego powstania,
nazwę historyczną obiektu oraz imię i nazwisko architekta. Zmiany zachodzące w GEZ są na bieżąco aktualizowane na mapie.
W ten sposób portal umożliwia sprawdzenie, czy dany obiekt jest
ujęty w ewidencji.

Portal zawiera zbiór map historycznych miasta, tj. tzw. plan
Lindleya, plan z 1936 r. oraz fotoplany z 1935 i 1945 r. Prezentuje
ponadto różnorodne współczesne dane, m.in.: geodezyjne, własnościowe czy też informacje o planowaniu przestrzennym. Na
mapie prześledzić można także rozwój przestrzenny Warszawy
począwszy od 1770 r. aż po dzień dzisiejszy. W oparciu o zgromadzony materiał kartograficzny portal umożliwia przeanalizowanie
zmian w odniesieniu zarówno do zabytku, jak i obszaru, na którym się on znajduje. Obiekt można wyszukać na mapie na podstawie adresu i danych geodezyjnych.

Il. 3. Gminną ewidencję zabytków
tworzy zbiór kart adresowych zabytków,
które zawierają podstawowe informacje
o obiekcie. Przykład karty adresowej
architektury międzywojnia dla budynku
przy ul. Skolimowskiej 6.
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Il. 4.

Budynek przy ul. Skolimowskiej 6,
ujęty w gminnej ewidencji zabytków.
Zabytek został oznaczony kolorem
fioletowym przyporządkowanym,
zgodnie z legendą mapy, gminnej
ewidencji zabytków. Z mapy można
wyczytać podstawowe informacje
dotyczące zabytku. Czarny trójkąt
oznacza, że dla budynku wykonana
została karta ewidencyjna. Karta
ewidencyjna w przeciwieństwie do
karty adresowej jest opracowaniem
konserwatorskim i stanowi
kompendium wiedzy na temat
obiektu.

Il. 5. Informacje zawarte

w serwisie mapowym dla obszaru
ujętego w gminnej ewidencji
zabytków, na przykładzie układu
urbanistycznego Dzielnicy Rządowej.
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Udział zabytków Niepodległej w gminnej
ewidencji zabytków m.st. Warszawy
Zabytki 20-lecia w GEZ

Wykres 1.

Ewidencjonowanie zabytków pozwala na stały monitoring
zmian zachodzących w zasobach zabytkowych. Umożliwia także
wyselekcjonowanie poszczególnych obiektów pod względem ich stylu
i czasu powstania. Wszystkich zabytków ujętych w gminnej ewidencji
zabytków m.st. Warszawy jest 11 121 (wg stanu na październik
2018 r.). Zabytki okresu dwudziestolecia międzywojennego stanowią
ok. 59% całego zasobu. Część z nich znajduje sie na obszarach
wpisanych do rejestru zabytków, co oznacza, że podlegają one
w określonym zakresie prawnej ochronie konserwatorskiej. Zabytki
ujęte w GEZ nie są chronione prawnie, zatem zakres nadzoru
konserwatorskiego jest w tym przypadku ograniczony. Tym samym są
one w większym stopniu niż obiekty rejestrowe narażone na rozbiórki
i samowolne przebudowy. Z tego względu wymagają rozpoznania
i ewidencjonowania.

59%

41%

Pozostałe obiekty
ujęte w GEZ

Wykres 2.

Zabytki powstałe w latach 1918-1939 wpisane do rejestru
zabytków (RZ) stanowią ok. 8% wszystkich obiektów międzywojnia
ujętych w GEZ. Pozostałe – ok. 92% zasobów zabytkowych 20-lecia –
uwzględnia jedynie gminna ewidencja zabytków.

92%

8%
Pozostałe zabytki
20-lecia w GEZ

Zabytki 20-lecia wpisane
do rejestru zabytków w GEZ
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Wykres 3 i 4.

Gminna ewidencja zabytków m.st. Warszawy
została założona w 2012 r.1 W chwili jej powstania liczba zabytków
wzniesionych w okresie 1918-1939 i ujętych w GEZ wynosiła 6638
(60%). W 2018 r. po ostatniej weryfikacji GEZ ich liczba wynosi
6497 (59%). Aktualizacje, tj. włączanie i wyłączanie obiektów
z GEZ, prowadzone są na podstawie wnikliwej analizy, oceniającej
zasadność zarówno ujęcia, jak i usunięcia obiektu z ewidencji.
Z uwagi na bieżącą weryfikację zasobu, zmiany liczbowe w ewidencji
są niewielkie. Od chwili jej założenia suma włączeń i wyłączeń jest
w zasadzie taka sama. Baza pod względem ilościowym nie zmienia
się w istotny sposób – zmienia się natomiast pod względem
jakościowym.

architektura mieszkaniowa –
ok. 89%

89%

budynki przemysłowe – ok. 1%

60%

59%

Zabytki z lat 1918-1939 w GEZ
– 2012 r.

Zabytki z lat 1918-1939 w GEZ
– 2018 r.

Wykres 6. Zasoby zabytków dwudziestolecia z podziałem

na dzielnice. Wykres pokazuje, że najwięcej obiektów z tego
okresu jest na Mokotowie, następnie na Żoliborzu i na
Pradze Południe.

budynki administracyjne – ok. 1%

Żoliborz

szkoły wyższe – ok. 0,6%

Praga Południe

szkoły – ok. 1%
Ochota

zieleń – ok. 1%
budowle sakralne – ok. 0,3%

Mokotów

8%

bruki – ok. 0,2%
szpitale – ok. 0,2%

19%

12%
12%

Wykres 5.

Ok. 91% zabytków międzywojnia to architektura
mieszkaniowa,co stanowi ok. 89% całego zasobu zabytków
międzywojnia w GEZ.

10%
Bielany

1

Fakt założenia GEZ został obwieszczony w drodze Zarządzenia Prezydenta
m.st. Warszawy nr 2998/2012 z dnia 24.07.2012 r.

Pozostałe dzielnice
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39%

Warszawa Nowoczesna

W 1915 r. Niemcy wkroczyli do Warszawy, wypierając Rosjan.
Nowy okupant, zabiegając o przychylność warszawiaków, zdecydował się na szereg liberalnych ustępstw. W 1916 r. władze
pruskie podjęły decyzję o rozszerzeniu granic miasta o przyległe tereny, m.in.: Mokotów, Czyste, Czerniaków, Młociny, Marymont, Powązki, a także Pelcowiznę, Nowe Bródno, Targówek czy
Grochów.

czeniem XIX-wiecznych ciemnych i niehigienicznych kamienic.
Awangardowe trendy zrewolucjonizowały budownictwo i planowanie urbanistyczne. Nowo powstające domy miały zapewnić
optymalne warunki mieszkaniowe dla każdego, niezależnie od
statusu społecznego. Projektowane osiedla miały być tanie, ale
jednocześnie funkcjonalne i estetyczne.
Zastosowanie nowych technologii i materiałów, w tym szczególnie żelbetu i stali pozwoliło na tworzenie nowatorskich projektów. Wypracowana wówczas nowoczesna forma wyrażona
w prostych i rytmicznie spiętrzonych bryłach przeszła do kanonu
współczesnego budownictwa. Boom budowlany okresu międzywojnia diametralnie zmienił charakter miasta. Warszawa stała
się wizytówką dynamicznie rozwijającego się państwa i przykładem prospołecznie rozwiązywanych problemów mieszkaniowych.
Powstało wtedy wiele zachowanych do dnia dzisiejszego osiedli
mieszkaniowych, jak np.: Boernerowo, „Zdobycz Robotnicza” czy
też „Towarzystwa Osiedli Robotniczych” (TOR). Zabytki te nie są
wpisane do rejestru zabytków, ale zostały ujęte w gminnej ewidencji zabytków.

W ten sposób Warszawa powiększyła się prawie trzykrotnie,
o 251%1. Decyzja ta miała kluczowe znaczenie dla późniejszego
rozwoju urbanistycznego miasta – stolicy Niepodległej. W okresie
dwudziestolecia granice miasta poszerzono jeszcze dwukrotnie,
włączając m.in.: tereny Służewia, Służewca i części Ursynowa.
W 1939 r. powierzchnia Warszawy wynosiła już 14 148 ha2.
Największą bolączką nowej stolicy było przeludnienie i wynikającego z niego katastrofalne warunki higieniczno-sanitarne.
W owym czasie Warszawa należała do najgęściej zaludnionych
miast w Europie. Problemy mieszkaniowe stały się impulsem do
projektowania nowoczesnych osiedli socjalnych, będących zaprze1
2

Lech Królikowski, Marek Ostrowski, Rozwój przestrzenny Warszawy, Warszawa
2009, s. 128.
Tamże.
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obecnie
1938
1930
1916
1913
1825
1770

Il. 6. Granice Warszawy

od XVIII w. do dziś
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Rozwój urbanistyczny Warszawy
na przykładzie portalu mapowego
m.st. Warszawy

Il. 7. Teren przy ul. Hołówki 3 na planie

Il. 8. ...i na planie z 1935 r. wraz z budynkami

Il. 9. Kwartał zabudowy na fotoplanie z 1945 r.,

Il. 10. Stan aktualny: współczesne zdjęcie lotnicze

Lindleya (1891-1908), z naniesioną współczesną
siatką ulic...

przy ul. Podchorążych.

na którym widać, że blok mieszkalny przy ul. Hołówki 3
zachował się bez uszczerbku, natomiast z zabudowy
przy ul. Podchrążych ocalały budynki od nr 16 do 22.

z zaznaczonym zakresem ochrony konserwatorskiej –
budynki oznaczone kolorem fioletowym, m.in. blok mieszkalny
przy ul. Hołówki 3 oraz budynki przy ul. Podchorążych 16, 18
i 22 zostały ujęte w GEZ.
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Nurty i style w architekturze
Warszawy Niepodległej
państwie. Zabytki reprezentujące styl dworkowy, ujęte w gminnej
ewidencji zabytków stanowią ok. 3% całego zasobu Niepodległej.

Dwudziestolecie międzywojenne to okres niezwykle intensywny
i twórczy. Warszawa – centralny ośrodek polityczny i kulturalny
odrodzonego państwa – stała się jednocześnie przykładem dynamicznego rozwoju polskiej myśli architektonicznej.

Osobną kategorię obiektów utrzymanych w nurcie historyzującym
stanowią drewniane domy letniskowe (il. 12). Niewielka zachowana
grupa „drewniaków” reprezentuje styl zwany nadświdrzańskim
lub świdermajerem. Nurt ten charakterystyczny dla podmiejskiej
architektury letniskowej narodził się pod koniec XIX w. w oparciu o wzory zaczerpnięte z alpejskich schronisk. Drewniane
wille o charakterystycznych przeszklonych werandach i dwuspadowych dachach krytych gontem wyróżniała przede wszystkim misternie wycinana ornamentyka. Utrzymane w tej samej
konwencji stylistycznej domy powstawały również w okresie
dwudziestolecia. Większość z zachowanych do dnia dzisiejszego
willi nie jest wpisana do rejestru zabytków. Te, które przetrwały,
zostały ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Budynki te stanowią
ok. 5% zasobu zabytków dwudziestolecia w GEZ.

Pierwsze lata Niepodległej to przede wszystkim okres nawiązań
do tradycji historycznej, ale w uproszczonej, modernistycznej
formie. Warszawa – stolica kraju potrzebowała reprezentacyjnych budynków dla siedzib nowo powstających urzędów i gmachów użyteczności publicznej. Majestatyczna forma tych budowli
stanowiła jednocześnie wyraz aspiracji i potrzebę zaznaczenia
w kształtowanej przestrzeni miasta świeżo odzyskanej państwowości. Opracowanie bryły i detalu architektonicznego zarówno
gmachów ministerstw jak i instytucji charakteryzuje nawiązanie do form architektury klasycznej w uproszczonej zmonumentalizowanej formie. Architekturę tą można zdefiniować jako
klasycyzm redukcyjny (il. 13). W gminnej ewidencji zabytków
nurt ten reprezentuje ok. 14% zabytków powstałych w okresie
dwudziestolecia.

W drugiej połowie lat 20. w polskiej architekturze następuje zdecydowany zwrot ku awangardzie (il. 14). Architektura nowoczesnych domów zrywała z tradycją XIX-wiecznego budownictwa
– czynszowej kamienicy z podwórkiem-studnią. W nurcie tym
projektowane zarówno budownictwo socjalne, jak i luksusowe kamienice wyposażone w nowinki techniczne, tj. np.: garaże i windy.
Styl ten wyróżnia kubiczne opracowanie brył, pasowe, ciągnące
się przez całą długość elewacji rzędy okien oraz płaskie dachy.
Oszczędny detal ograniczał się do strukturalnie bądź graficznie
opracowanych tynków lub okładzin kamiennych. Kluczową rolę
w projektowaniu odrywały kwestie użytkowe i higieniczne. Nurt
ten w zasobach GEZ reprezentuje ok. 26% wszystkich zabytków
tego okresu.

W kręgu nawiązań do budownictwa historycznego pozostaje również jeden z najpopularniejszych nurtów w architekturze początków dwudziestolecia międzywojennego – styl dworkowy (il. 11).
Nurt ten nazywany też swojskim lub rodzimym – inspirowany był
tradycją budownictwa ziemiańskiego, przywołującego na myśl architekturę dawnych siedzib szlacheckich. Domy z charakterystycznym kolumnowym portykiem, trójkątnym naczółkiem i łamanym
dachem stanowiły rozpoznawalny element polskiego krajobrazu.
Styl dworkowy przypominający o czasach świetności I Rzeczypospolitej przemawiał do szerokich warstw społecznych i wzmacniał poczucie wspólnej tożsamości kulturowej w nowo scalonym
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nictwa (il. 15), realizowanego przy ograniczonych nakładach finansowych. Jego głównym zadaniem było – w obliczu problemów
mieszkaniowych Warszawy –zapewnienie uboższym warstwom społecznym „dachu nad głową”. Nie posiadając żadnych szczególnych walorów architektonicznych, budynki te
nawiązywały do prostej i funkcjonalnej bryły propagowanej
przez awangardę. Obiekty te stanowią przede wszystkim zachowane dziedzictwo budowlane tego okresu. Z uwagi na wartość
historyczną są ujmowane w ewidencji. Brak wspomnianych wyżej cech stylowych uniemożliwia oszacowanie ich udziału procentowego w GEZ. Brak cech jednoznacznie świadczących o ich
„zabytkowości” powoduje, że są one często wyburzane pod nową
zabudowę.

O krok dalej w lapidarności i oszczędności opracowania bryły
poszedł nurt zwany funkcjonalizmem. Styl ten charakterystyczny dla lat 30. XX w. wyróżniała bardzo uproszczona, pudełkowa
i zgeometryzowana forma. Głównym wyzwaniem tej architektury była funkcjonalność domów, której podporządkowano zarówno kształt samej bryły, jak i sposób jej opracowania. Budynki
reprezentujące ten styl stanowią ok. 1% wszystkich zabytków
międzywojnia w GEZ.
W dwudziestoleciu międzywojennym wznoszono również budynki, które nie stanowią żadnych wybitnych rozwiązań zarówno pod względem kompozycji urbanistycznej, jak i opracowania
bryły czy też elewacji. Domy te są przykładem taniego budow-

Architektura międzywojnia

Il. 11. Styl

dworkowy
Styl dworkowy utożsamiany ze stylem narodowym cieszył się
dużą popularnością w pierwszym dziesięcioleciu Niepodległej.
Powstające wille i całe zespoły budynków mieszkaniowych
wyróżniała kameralna skala zabudowy, wysokie łamane
dachy kryte ceramiczną dachówką, portyki kolumnowe oraz
skromny detal architektoniczny nawiązujący do epoki baroku.
W pierwszych latach międzywojnia styl dworkowy był dominujący
w architekturze. Nawiązania do stylu narodowego widoczne są
we wszystkich typach budownictwa wznoszonego w tym okresie,
od reprezentacyjnych gmachów począwszy, poprzez architekturę
mieszkaniową, użyteczności publicznej, aż po budynki kolejowe.

Il. 12. Architektura

letniskowa
Drewniana architektura letniskowa powstająca na przełomie
XIX i XX w. wzdłuż tzw. linii otwockiej cieszyła się znacznym
zainteresowaniem również w okresie dwudziestolecia. Do dziś
zachowały się przykłady tego niezwykle malowniczego stylu
zwanego powszechnie świdermajerem. Oryginalne wille z tego czasu
można jeszcze podziwiać na terenie Wawra i Białołęki. Budynki
te wyróżniała przede wszystkim lekka drewniana konstrukcja
z charakterystycznymi werandami i przedsionkami, szpiczaste
zwieńczenia dachów oraz ażurowy, misternie wycinany ornament
laubzegowy. Podmiejsko-wypoczynkowy charakter domów
podkreślało otoczenie zabudowy zielenią.
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Klasycyzm redukcyjny
Jednym z kluczowych wyzwań II RP była budowa
siedzib dla nowo powstałych urzędów, instytucji,
szkół i placówek kultury. Wymagało to specjalnej
reprezentacyjnej oprawy architektonicznej, odpowiedniej
dla wizerunku odradzającego się państwa. Architekci
sięgnęli po repertuar tradycyjnych, klasycznych form
architektonicznych, ale w nowej, uproszczonej formie.
W nurcie tym powstawały monumentalne budynki,
których elewacje podkreślano, podobnie jak
w architekturze klasycznej, kolumnami, portykami
lub pilastrami, jednak o prostszym, zredukowanym
rysunku. Na elewacjach stosowano najczęściej okładziny
z kamienia lub tynk.
Il. 13.

Awangarda
Architekci tworzący na terenie Warszawy w dwudziestoleciu
międzywojennym należeli do kręgu awangardy skupionej
wokół CIAM-u – międzynarodowego środowiska architektów
inspirowanych działalnością Le Corbusiera. Ich działalność
odzwierciedlała najnowsze trendy w architekturze i budownictwie
tego okresu. Nowoczesne technologie, użycie żelbetu, przeszkleń,
podkreślanie konstrukcji i kształtowanie bryły budynków
za pomocą kubicznych form – to główne cechy tej architektury.
Detal stanowił również istotny element opracowania plastycznego
budynków. Historyzujący ornament typowy dla wcześniejszej
epoki zastąpiono oszczędnym w formie i finezyjnym w wyrazie
wykończeniem. Najczęściej stosowanym materiałem były
szlachetne tynki i kamień.
Il. 14.

Budownictwo
Problem mieszkaniowy Warszawy okresu międzywojnia
wymusił konieczność budowy tanich i masowych domów.
Uboższa część społeczeństwa żyła w warunkach skrajnej
nędzy, w przeludnionych i pozbawionych podstawowego
zaplecza socjalnego kamienicach czynszowych. Problem ten
miała rozwiązać budowa tanich, ale nowoczesnych osiedli
mieszkaniowych. Funkcjonalistyczna, „pudełkowa” architektura
zainspirowała wiele socjalnych realizacji na terenie miasta.
Powstawała zabudowa o prostych i pozbawionych detalu
formach. Zachowane przykłady takiego budownictwa do dziś
świadczą zarówno o technicznym, jak i społecznym rozwoju
miasta.
Il. 15.
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Przykłady typów zabytków okresu dwudziestolecia
międzywojennego ujętych w gminnej ewidencji
zabytków m.st. Warszawy

Układ urbanistyczny

Osiedle Boernerowo

Osiedle Boernerowo kształtowało się na przestrzeni lat 1932-1939.
Nazywane początkowo Osiedlem Łączności zrealizowano dla pracowników Transatlantyckiej Centrali Radiotelefonicznej, z inicjatywy ówczesnego Ministra Poczt i Telegrafów – Ignacego Boernera.
Domy budowano w kilku etapach, w pierwszym okresie powstały
charakterystyczne parterowe drewniane budynki, a w kolejnych
murowane wille. Założenie stanowi modelowy przykład kształtowania nowoczesnego osiedla mieszkaniowego, wyposażonego
w funkcje edukacyjne, społeczne i usługowe (tj. szkoła, kościół
parafialny, obiekty handlowe i sportowo-rekreacyjne). Dominującym elementem założenia jest zieleń, typowa dla popularnego wówczas nurtu przedmiejskich osiedli-ogrodów. Tym samym
osiedle ma unikalny, leśno-willowy charakter. Układ został ujęty
w gminnej ewidencji zabytków w 2012 r.
Il. 16. Układ urbanistyczny Osiedla Boernerowo.

Fotoplan z naniesionym obszarem ujętym w GEZ.
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Il. 17. Przykład zabudowy
drewnianej Osiedla Boernerowo.
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Zespół budowlany

„Osiedle Towarzystwa
Osiedli Robotniczych” (TOR)

Zespół powstał w latach 1935-1937 wg projektu Aleksandra Brzozowskiego we współpracy ze Zdzisławem Szulcem, Mirosławem
Szabuniewiczem, Kazimierzem Lichtensteinem i Romanem Piotrowskim. Zespół stanowi przykład taniego, awangardowego
osiedla mieszkaniowego zrealizowanego przez TOR dla robotników, będący przed wojną największą tego typu realizacją
w Polsce. Budynki usytuowane w kwartale ulic: Obozowa–Deotymy–Bolecha–Magistracka reprezentują przykład funkcjonalistycznej architektury o prostej, „pudełkowej” bryle i skromnym
detalu architektonicznym. Bloki z zielonymi podwórkami zaprojektowanymi jako tereny rekreacji dla mieszkańców, połączone
zostały charakterystycznymi ceglanymi łącznikami. Robotnicze
osiedle, zgodnie nowoczesnymi nurtami w budownictwie, miało odpowiednie zaplecze społeczno-kulturalne. Na jego terenie
powstał osiedlowy dom społeczny, w którym znajdowała się
m.in. sala widowiskowa, biblioteka, świetlica i przedszkole. Zespół
został ujęty w gminnej ewidencji zabytków w 2012 r.

Il. 18. Zespół budowlany osiedla TOR na Woli.

Fotoplan z zabudową ujętą w GEZ.
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Il. 19, 20. Budynki zespołu TOR.
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Architektura mieszkaniowa –
styl dworkowy

Budynki przy pl. Konfederacji

Budynki są elementem osiedla „Zdobycz Robotnicza”, zrealizowanego w latach 1926-1931 przez spółdzielnię mieszkaniową
o tej samej nazwie. Zabudowa wg projektu Janusza Dzierżawskiego objęła ulice Przybyszewskiego, Płatniczą, Kleczewską,
Lipińską, Schroegera oraz plac Konfederacji. Osiedle składa się
z szeregowych segmentów jedno- i wielorodzinnych o małej,
kameralnej skali, otoczonych zielenią. Architekturę budynków
wyróżniają biało tynkowane elewacje i czterospadowy, łamany dach – elementy typowe dla stylu dworkowego, czerpiącego
inspirację z dawnych dworów ziemiańskich. Osiedle zostało ujęte
w GEZ w 2012 r. Obiekty leżą na terenie układu urbanistycznego
i zespołu budowlanego Stare Bielany, również uwzględnionego
w GEZ.

Il. 21. Budynki przy pl. Konfederacji w zwartej zabudowie.

Fotoplan z zabudową i obszarem ujętym w GEZ.
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Il. 22. Zabudowa szeregowa przy pl. Konfederacji.
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Architektura mieszkaniowa –
modernizm

Budynek przy ul. Dąbrowskiego 30

Powstał ok. 1934 r. wg projektu słynnej pary architektów awangardy Heleny i Szymona Syrkusów. Dom zaprojektowany dla
Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej (P.A.S.T.) jest przykładem
architektury funkcjonalistycznej, o charakterystycznej uproszczonej „pudełkowej” bryle, zrealizowanej zgodnie z 5 zasadami
nowoczesnej architektury Le Courbusiera: pasmowe okna, wolny
plan, konstrukcja oparta na słupach, płaski dach i wolna elewacja. Budynek został ujęty w gminnej ewidencji zabytków w 2012 r.
Zabytek znajduję się na terenie układu urbanistycznego i zespołu
budowlanego Starego Mokotowa ujętego w GEZ.

Il. 23. Budynek przy ul. Dąbrowskiego 30.

Fotoplan z naniesionym zakresem ujęcia obiektu w GEZ.
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Il. 24. Budynek przy ul. Dąbrowskiego 30.
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Architektura mieszkaniowa.
Modernistyczna willa w nurcie
architektury luksusowej

Willa przy ul. Zawrat 1

Powstała w 1938 r. wg projektu architekta Bohdana Pniewskiego – jednego z najwybitniejszych twórców polskiej architektury
XX w. Dom stanowi przykład architektury modernistycznej o prostej bryle i plastycznie opracowanych elewacjach. Ściany budynku
są licowane ciosanymi kamiennymi płytami z piaskowca o nieregularnej powierzchni, kontrastującymi z gładkimi płaszczyznami.
Widoczne na elewacji ślady pocisków z okresu II wojny światowej stanowią niekwestionowaną wartość historyczną. Budynek
został ujęty w gminnej ewidencji zabytków w 2012 r.

Il. 25. Budynek przy ul. Zawrat 1.
Fotoplan z naniesionym zakresem ujęcia willi w GEZ.
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Il. 26, 27. Willa przy ul. Zawrat 1.
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Architektura
użyteczności publicznej

Budynek szkoły
przy ul. Oszmiańskiej 23/25

Powstał w 1937 r. w ramach nowatorskiego programu budowy
miejskich szkół powszechnych, zainicjowanego przez prezydenta Stefana Starzyńskiego. Szczegółowo zaprojektowane, nowoczesne budynki szkolne powstały w bardzo krótkim czasie i przy
ograniczonych nakładach finansowych. Obiekty te projektowali
wybitni architekci, którzy zadbali, aby szkoły były dopracowane
zarówno pod względem użytkowym, jak i estetycznym.
Każda ze szkół jest projektem autorskim, o indywidualnej recepcji obowiązujących wówczas trendów w budownictwie. Szkoła,
zrealizowana wg projektu Jerzego Przymanowskiego i Henryka
Lutoborskiego, nawiązuje do architektury awangardy osadzonej
w nurcie funkcjonalizmu. Prostą architekturę budynku urozmaica jedynie oszczędny detal architektoniczny, ograniczający się do
tynków cementowo-wapiennych i klinkierowej okładziny. Budynek został ujęty w gminnej ewidencji zabytków w 2012 r.

Il. 28. Budynek szkoły przy ul. Oszmiańskiej 23/25.
Fotoplan z naniesionym zakresem ujęcia obiektu w GEZ.
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Il. 29. Budynek szkoły
przy ul. Oszmiańskiej 23/25.
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Architektura letniskowa –
świdermajer

Dom letniskowy przy ul. Drwali 9

Powstał w latach 20. XX w. Willa stanowi modelowy przykład
tzw. stylu nadświdrzańskiego, popularnie określanego jako
„świdermajer”, mającego swoje korzenie w XIX-wiecznej architekturze alpejskich schronisk i rosyjskich daczy. Dom o lekkiej
drewnianej konstrukcji kryty dwuspadowym dachem charakteryzuje – nieodzowny element tego stylu – piętrowa weranda:
na parterze przeszklona – zamknięta, na wyższej kondygnacji
otwarta. Ważnym elementem architektury świdermajerów był
kolor. Skryte w lesie budynki malowano zazwyczaj na kolory
kontrastujące z zielonym otoczeniem. Ściany utrzymane były
najczęściej w tonacjach jasnoseledynowych, różu, bieli, lub – jak
w przypadku ul. Drwali – szaroniebieskich. Zabieg ten pozwalał
na wydobycie willi z otoczenia, z jednoczesnym uniknięciem efektu krzykliwości. W odróżnieniu od elewacji detale akcentowano
natomiast innym, jaśniejszym lub ciemniejszym kolorem.

Il. 30. Dom letniskowy przy ul. Drwali 9.

Fotoplan z naniesionym zakresem ujęcia budynku w GEZ.
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Il. 31. Świdermajer przy ul. Drwali 9.
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Infrastruktura kolejowa –
modernizm
Wiata przystanku kolejowego stacji Warszawa
Włochy przy ul. Bolesława Chrobrego

Wiata powstała w 1936 r w ramach budowy stacji Warszawa
Włochy. Modernistyczny zespół stacji składał się z dwóch peronów, budynku stacji z kasą biletową i poczekalnią oraz z dwóch
charakterystycznych wiat wykonanych w żelbetowej konstrukcji
łupinowej. Prosta i lekka architektura wiaty nawiązuje do funkcjonalizmu lat 30. XX w. Charakterystyczny, przypominający rozpostarte skrzydła żelbetowy dach jest reminiscencją XIX-wiecznych
ażurowych wiat peronowych, wykonywanych wówczas w konstrukcji stalowej. Budynek został ujęty w gminnej ewidencji
zabytków w 2012 r. Obiekt znajduje się na obszarze układu urbanistycznego Miasto-Ogród Stare Włochy, ujętego w gminnej ewidencji zabytków.

Il. 32. Wiata przystanku kolejowego przy ul. Bolesława Chrobrego.
Widok na fotoplanie z zaznaczonym zakresem ujęcia obiektu w GEZ.

Budynek nastawni kolejowej przy ul. Tunelowej

Powstał w latach 1934-1936 wg projektu wybitnego architekta
Edgara Norwertha, znanego przede wszystkim z projektu Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego, dzisiejszej AWF.
Nastawnia (budynek mieszczący urządzenia do sterowania
ruchem kolejowym), wzniesiona w ramach budowy linii średnicowej, jest jednym z dwóch zrealizowanych wówczas nowoczesnych budynków obsługi i sterowania ruchem. Drugi bliźniaczy
budynek został zniszczony w 1944 r. Obiekt o charakterystycznym
wydłużonym planie, zaokrąglonym miękkim zakończeniu i okrągłych oknach-bulajach nawiązuje do stylu okrętowego – jednego z nurtów architektury modernistycznej. Budynek jest jednym
z ostatnich obiektów sterowniczych epoki elektryfikacji kolei na
terenie Warszawy. Nastawnia została ujęta w gminnej ewidencji
zabytków w 2015 r.

Il. 32. Nastawnia kolejowa przy ul. Tunelowej widoczna na
fotomapie z naniesionym zakresem ujęcia budynku w GEZ.
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Il. 33. Wiata przystanku

kolejowego stacji
Warszawa Włochy
przy ul. Bolesława
Chrobrego.

Il. 34. Nastawnia przy ul. Tunelowej.
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Zabytkowa zieleń

Park im. gen. Józefa Sowińskiego
przy ul. Elekcyjnej 17

Park został założony w 1936 r. wg projektu Zygmunta Hellwiga
i Karola Kozłowskiego. Zieleń zgodnie z modernistyczną koncepcją urbanistyczną odgrywała kluczową rolę w planowaniu miast.
W duchu tej idei na terenie Warszawy w dwudziestoleciu powstał
szereg zieleńców i parków mających zapewnić mieszkańcom
zdrową przestrzeń do życia. Z inicjatywy prezydenta Starzyńskiego szczególny nacisk położono na zagospodarowanie na cele
publiczne obszarów przyłączonych do Warszawy w 1916 r. Na
terenie robotniczej Woli park Sowińskiego był pierwszym zieleńcem przeznaczonym na wypoczynek i rekreację mieszkańców.
W 1937 r. w parku odsłonięto pomnik generała Józefa Sowińskiego – obrońcy Woli w czasie Powstania Listopadowego. Park
został ujęty w gminnej ewidencji zabytków w 2013 r.

Il. 35. Park im. Sowińskiego widoczny na fotoplanie
z naniesionym zakresem ujęcia w GEZ.
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Il. 36. Pomnik generała
Józefa Sowińskiego
w parku.
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Dotacje
Od 2018 r. w związku ze zmianami przepisów ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, Rada m.st. Warszawy udziela
dotacji nie tylko na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, ale również przy zabytkach ujętych w ewidencji. Dotacje przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane mogą być udzielane w formie dofinansowania planowanych prac lub refundacji kosztów zrealizowanych już
robót. Katalog dotowanych prac jest taki sam, jak w przypadku
zabytków wpisanych do rejestru zabytków i obejmuje:
• sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
• przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
• wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
• opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
• wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa
budowlanego;
• sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
• zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
• stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
• odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
• odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
• odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic
i okiennic; zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
• modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych
lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
• uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej
oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

• działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
• zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytkach, o których
mowa wyżej;
• zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, posiadające tytuł prawny do zabytku. Udzielanie dotacji odbywa się na zasadzie konkursu. Wnioski ocenia specjalnie
powołana komisja dotacyjna. Dotacje przyznaje Rada m.st. Warszawy w drodze uchwały. Następnie, na jej podstawie Miasto zawiera z beneficjentami umowy dotacji1.

48%

Zabytki 20-lecia ujęte w GEZ,
które otrzymały datację
od Rady m.st. Warszawy w 2018 r.

52%
Pozostałe zabytki w GEZ, którym
przyznano dotacje w 2018 r.

Wykres 7.

W 2018 r. po raz pierwszy Rada m.st. Warszawy przyznała dotacje na prace przy obiektach ujętych
w gminnej ewidencji zabytków. Spośród 75 dotowanych
obiektów ujętych w ewidencji 36 to zabytki architektury
mieszkaniowej powstałe w okresie 20-lecia międzywojennego, co stanowi 48 % wszystkich dotacji przyznanych
na GEZ.
1
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Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania dotacji na prace
przy zabytkach są zamieszczone na stronie internetowej BSKZ,
www.zabytki.um.warszawa.pl, zakładka „Dotacje”.

Il. 37. Budynek przy ul. Hetmańskiej 9
przed pracami konserwatorskimi...

Il. 38. ...i w trakcie
prowadzonych prac
w 2018 r.
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Wnętrza

Od 2018 r., w związku ze zmianą ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na prace konserwatorskie
tych elementów można uzyskać dotacje od miasta. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada m.st. Warszawy.

Na zabytki architektury i budownictwa nie należy patrzeć tylko
z perspektywy elewacji. W gminnej ewidencji zabytków ujęte są
całe budynki, tj. nie tylko fasady, ale również wnętrza, czyli klatki
schodowe i wyposażenie lokali. Wiele takich oryginalnych wnętrz
przetrwało wojnę i zachowało się do dzisiaj. Materiały takie jak
lastriko czy terakota, z których tworzono wzorzyste kompozycje
na posadzkach, kamień oraz drewniane lub metalowe pochwyty i balustrady stanowią przykład dekoracyjnego potraktowania
form użytkowych. Elementy te charakteryzuje przemyślana funkcjonalność i estetyka wykonania. Wysoki kunszt opracowania
zapewnił im długowieczność – niejednokrotnie formy te dotrwały bez większych uszczerbków do czasów nam współczesnych.

Il. 39, 40. Przykłady

zachowanych wnętrz
klatek schodowych,
powstałych w latach
30. XX w. Katalog
dotowanych prac
obejmuje również
wyposażenie takich
wnętrz.
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