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Oprócz samych budynków wyróżniliśmy także tereny zielone,
których najlepszym przykładem są zrealizowany na Żoliborzu
park im. Żeromskiego czy zespół budynków Toru Wyścigów
Konnych, do dziś jeden z najlepiej zaprojektowanych torów
wyścigowych w Europie – budzący zachwyt i będący dumą
mieszkańców przykład wizjonerstwa polskich architektów
i urbanistów, których plany i marzenia brutalnie przerwała
II wojna światowa.
Oddając w Państwa ręce Mapę Zabytków Niepodległej, mamy
nadzieję, że stanie się ona przewodnikiem po Warszawie
i próbą syntetycznego spojrzenia na osiągniecia architektury
międzywojennej na tle przemian politycznych i społecznych
zapoczątkowanych sto lat temu.
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Oprócz gmachów rządowych i administracyjnych, niezbędnych do funkcjonowania państwa, autorzy Mapy chcieli ukazać
również architekturę budynków użyteczności publicznej, służących bezpośrednio mieszkańcom stolicy, np. szkół czy szpitali będących symbolami troski o wychowanie młodzieży oraz
ochronę zdrowia obywateli.
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Obiekty na Mapie Zabytków Niepodległej zostały wybrane
i pogrupowane według pełnionej przez nie funkcji. To architektura mieszkaniowa, szkolna, sakralna, szpitalna, sportowa
i przemysłowa, opisana w kontekście historycznym i społecznym. Na mapie przedstawiono także ważniejsze założenia
urbanistyczne.
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Architektura międzywojennej Warszawy wyrażać miała aspiracje nowoczesnego państwa i społeczeństwa, czerpiąc równocześnie z przeszłości. W dwudziestoleciu międzywojennym
możemy wyróżnić kilka prądów artystycznych i architektonicznych, jak styl narodowy, art déco, funkcjonalizm oraz szeroko
pojęty styl międzynarodowy. W architekturze miasta uważny
obserwator może odnaleźć także elementy historyzmu czy
echa klasycyzmu.
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Architektura była elementem modernizacji kraju, a projektowane wtedy budynki miały kreować wizerunek państwa.
Monumentalne gmachy reprezentacyjne były próbą ukazania
wizji Polski jako państwa silnego, opartego na zasadach demokratycznych.
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ARCHITEKTURA 20-LECIA
W WARSZAWIE (1918-1939)
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Wraz z odzyskaniem przez Polskę suwerenności w listopadzie
1918 roku, Warszawa stała się stolicą odrodzonego państwa.
Przeludnione i pozbawione nowoczesnej infrastruktury miasto zetknęło się z wyzwaniami czasu niepodległości, takimi
jak budowa gmachów administracyjnych, osiedli mieszkaniowych, szkół czy szpitali. Jego architektura miała odwoływać
się do wartości nadrzędnych, a jednocześnie zaspokajać ważne potrzeby społeczne. W dwudziestoleciu międzywojennym
Warszawa była największym miastem w kraju. Zlokalizowano
tu siedziby instytucji rządowych, administracyjnych, finansowych, placówek dyplomatycznych, a także instytucji zagranicznych. W latach 20. rozpoczął się jej urbanistyczny rozwój,
zahamowany ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym, który zakończył się w połowie lat 30.
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Miasto Stołeczne Warszawa, 2018
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Aneta Bojanowska
Katarzyna Zawiła

DR

KIE

Koncepcja i pomysł

SKA
LOŃ
IEL
JAG

YŃS
GD

IEGO

MI
ŃS
KA

OMSK

J. O

S. ŻER

Architektura mieszkalna
Architektura sakralna
Architektura przemysłowa

Zespół Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków

Polona
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Polona

Pierwsza siedziba ministerstwa wybudowana od podstaw w II RP miała wyrażać siły narodu, a także troskę o przyszłość, której widocznym znakiem było
kształcenie kolejnych pokoleń. Prestiż instytucji podkreślała jej lokalizacja, bliskość gmachów rządowych i wojskowych – Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych i Ministerstwa Spraw Wojskowych. Zdzisław Mączeński zaprojektował
ministerialny gmach w duchu uproszczonego klasycyzmu. W latach 1927–1930
powstał budynek o wewnętrznych dziedzińcach, z podwyższonym cokołem
przyziemia oraz podkreślającym monumentalizm portykiem z podwójnymi filarami. Oszczędna fasada stanowiła kontrast dla bogatego wyposażenia, którego
zapowiedzią są płyciny z płaskorzeźbami umieszczone nad wejściem, wykonane według projektu Jana Kurzątkowskiego przez Karola Tchorka. Urok wnętrz
w stylu art déco urozmaicały elementy
wytworzone w Warszawie, jak oświetlenie z zakładów Antoniego Marciniaka.
Pomimo dramatycznych dziejów związanych z gmachem – siedzibą Gestapo w latach 1939–1944 – kładących się
cieniem na jego historii, zachowane
wnętrza mówią nam wiele o guście artystycznym, z jakim urządzano pomieszczenia rządowe i ministerialne w II RP.

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ŻOLIBORZ
pl. Thomasa Woodrowa Wilsona, ul. Zygmunta Krasińskiego,
ul. Juliusza Słowackiego

Budowa na warszawskim Żoliborzu tanich kolonii mieszkaniowych była efektem działań związanej ze środowiskiem lewicowym i robotniczym Warszawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Celem założonej w 1921 roku WSM było zapewnienie
ludności robotniczej jak największej liczby jasnych, komfortowych mieszkań,
których czynsz nie przekraczałby jednej dziesiątej dochodów robotnika. Budynki próbowano wkomponować w topografię dzielnicy, z wykorzystaniem terenów zielonych, których było niewiele w przedwojennej stolicy. Z tego zadania
wywiązała się świetnie grupa
architektów, wśród których
znaleźli się Barbara i Stanisław Brukalscy oraz Bruno
Zborowski. Dla mieszkańców
przewidziano także teatr czy
Dom Spółdzielczy mieszczący, oprócz przedszkola, bursę
dla robotników. Wszystko to
sprawiło, że tę część dzielnicy
zaczęto nazywać Republiką
Spółdzielczą.

GIMNAZJUM BATOREGO
(obecnie Liceum im. Stefana Batorego)
ul. Myśliwiecka 6

Męskie Gimnazjum im. Króla Stefana Batorego jest rówieśnikiem niepodległej
Polski. Powołaną do życia we wrześniu 1918 roku placówkę wyróżniała wyjątkowa kadra nauczycielska oraz nowoczesny program nauczania. Już w latach
1922–1924 doczekała się ona swojej nowej siedziby przy ulicy Myśliwieckiej. Budynek szkoły z aulą, salą gimnastyczną oraz pomieszczeniami dla kadry zaprojektował Tadeusz Tołwiński. Cofnięty od linii zabudowy ulicy korpus główny szkoły,
wzorem siedzib ziemiańskich czy magnackich, poprzedza gazon. Gmach szkoły
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W 1921 roku położony na północnym zachodzie Warszawy Fort P (Parysów),
będący częścią Twierdzy Warszawa, został nazwany Fortem Bema, a od roku 1924
wykorzystywany był przez Wytwórnię Amunicji nr 1. W najbliższym otoczeniu
fortu powstało osiedle przeznaczone dla oficerów Wojska Polskiego, a dokładniej działaczy Sportowego Związku Strzeleckiego „Fort Bema”, działającego przy
tamtejszej fabryce amunicji. Za prawdopodobnego projektanta zespołu uważa
się Aleksandra Sygietyńskiego. Najbardziej reprezentacyjnym obiektem w zespole jest willa generalska. Została wybudowana z cegły, na planie prostokąta, ujęta
po bokach niższymi alkierzami, a nakryta czterospadowym dachem pokrytym
dachówką ceramiczną. Siedmioosiowa fasada korpusu głównego została zaakcentowana wejściem głównym na osi środkowej
budynku. Budowla otoczona zielenią jest przykładem poszukiwań stylu narodowego opartego na
wykorzystaniu dorobku kulturowego, a przy tym
luksusowego budownictwa willowego dla docelowej grupy społecznej, jaką w tym przypadku
stanowili oficerowie odradzającego się Wojska
Polskiego.

nawiązuje do założeń pałacowych entre cour et jardin, czyli między dziedzińcem a ogrodem. Był to efekt poszukiwań narodowego stylu, lecz w połączeniu
z modernizmem, zwłaszcza w warstwie konstrukcyjnej. Historyzująca szata inspirowana wazowskim barokiem kryje nowoczesny gmach, którego projekt oparto
na zasadach ówczesnego budownictwa szkolnego z uwzględnieniem wymogów przestrzennych i sanitarnych. Rozwojowi młodzieży sprzyjała infrastruktura sportowa oraz działająca przy szkole 23. Warszawska Drużyna Harcerska
„Pomarańczarnia”.
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Zasób BSKZ

SZPITAL PRASKI PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
Al. „Solidarności” 67

24

SZKOŁA POWSZECHNA NA OŻAROWSKIEJ
(obecnie Zespół Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego)
ul. Ożarowska 71

Światowy kryzys gospodarczy lat 20. i 30. spowodował zastój w budownictwie
szkolnym, rozwijającym się z powodzeniem w latach 1923–1928. Program budowy wznowiono dopiero w roku 1934 pod patronatem Zarządu Miasta. O miejscu
budowy decydowało posiadanie wolnego placu. W latach 1937–1938 powstała
szkoła powszechna na Kole według projektu Marii Wroczyńskiej i Mieczysła-
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FABRYKA WEDLA
ul. Jana Zamoyskiego 28/30

Saska Kępa, będąca dawniej
miejscem świątecznych wypadów warszawiaków na łono natury, tuż przed rokiem 1914 stała się
lokalizacją atrakcyjną, a atrakcyjność tę potęgowało oddanie do
użytku Trzeciego Mostu, dzisiejszego mostu Poniatowskiego,
który znajdował się w jej pobliżu.
Przeprawa połączyła Śródmieście z lewym brzegiem Wisły,
przyczyniając się do wzrostu znaczenia zielonej części miasta. W okresie dwudziestolecia międzywojennego Saska Kępa stała się polem popisu architektów,
zmieniających ją w zagłębie luksusowej zabudowy. Przy wytyczonych pośród
zieleni ulicach w ciągu zaledwie kilkunastu lat domy zaprojektowali m.in. Bohdan Lachert i Józef Szanajca, Lucjan Korngold czy Bohdan Pniewski. W willowej
architekturze chętnie stosowano się do zasad Le Corbusiera lub też do innych
rozwiązań awangardowych. W okresie międzywojennym na Saskiej Kępie planowano zorganizować tereny wystawowe i chociaż ostatecznie nie zostały zrealizowane, wywarły wpływ na przestrzenny rozwój dzielnicy.

Czas największej prosperity firmy Wedel przypadł na okres dwudziestolecia
międzywojennego, kiedy przeszła ona w ręce Jana Wedla. Widocznym znakiem zmian w sposobie zarządzania i produkcji stały się nowoczesne zabudowania fabryczne, które w latach 1927–1931 stanęły przy ulicy Zamoyskiego 28.
Gmach fabryczny, według projektu Józefa Czerwińskiego, zaprojektowano na
planie podkowy, zaś oś główną zaakcentowano wieżą, a raczej podwyższonym

KOŚCIÓŁ NA KAROLKOWEJ
ul. Karolkowa 49

Zlokalizowany przy ulicy Karolkowej kościół pod wezwaniem św. Klemensa
Hofbauera został zaprojektowany przez Stanisława Marzyńskiego i wybudowany w latach 1932–1933. Rozplanowanie kościoła na tej działce było podporządkowane istniejącemu obok klasztorowi. Sama świątynia jest trzynawowa,
rozplanowana na rzucie krzyża łacińskiego. Nawa główna jest oddzielona od
naw bocznych słupami żelbetowymi, które tak jak inne elementy konstrukcyjne
pierwotnie miały pozostać w stanie surowym. Tym samym w okazałej świątyni
widać inspiracje konstruktywizmem, co miało na celu podkreślenie i wyeksponowanie cech konstrukcyjnych obiektu. Dzięki zastosowaniu na szeroką
skalę żelbetu kościół sprawia optycznie wrażenie bardzo lekkiej konstrukcji. Konsekrowana przez kardynała
Aleksandra Kakowskiego świątynia
pod wezwaniem patrona Warszawy
to jeden z najlepszych przykładów
architektury sakralnej dwudziestolecia międzywojennego.

25

Na przełomie XIX i XX wieku w Europie
modna stała się idea miasta-ogrodu
zaproponowana
przez
Ebenezera
Howarda. Była ona podyktowana chęcią tworzenia enklaw zieleni w uprzemysłowionych miastach. Koncepcja
została entuzjastycznie przyjęta przez
społeczeństwo, a widziano w niej możliwość powrotu do architektonicznej
tradycji dawnej Rzeczypospolitej. Na rozwój tego typu założeń wpłynęło przekazanie państwowych gruntów spółdzielniom. Tereny te znajdowały się najczęściej na przedpolach dawnych fortów carskich. Chociaż zlokalizowane w różnych
częściach Warszawy, zostały podporządkowane zasadzie zwartej zabudowy
wielorodzinnej i uzależnionemu od niej układowi ulic. Najlepszym przykładem
realizacji idei miasta-ogrodu mogą być Bielany, Żoliborz Oficerski, zaplanowany
ostatecznie przez Kazimierza Tołłoczkę, czy Oficerska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Sadyba”, projektowana przez Oskara Sosnowskiego, Kazimierza
Tołłoczkę, Tadeusza Tołwińskiego i Aleksandra Więckowskiego. Domy wznoszono w stylu dworkowym, nawiązującym do architektury i tradycji wieku XVIII.
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KOŚCIÓŁ I KLASZTOR NAZARETANEK
ul. Czerniakowska 137

Górujący nad ulicą Czerniakowską zespół klasztorny należy do Sióstr Najświętszej Rodziny
z Nazaretu. W jego skład wchodzi kościół, klauzura, internat i żeńskie gimnazjum. Projekt architektoniczny zrealizowany w latach 1924–1930
przygotowali Karol Jankowski i Franciszek Lilpop.
Wszystkie obiekty zespołu obłożono szarą cegłą
cementową, zastosowaną tu po raz pierwszy
w Warszawie na tak dużą skalę. Wejście do kościoła oraz gimnazjum zostało zlokalizowane od
ulicy Czerniakowskiej. Kościół jest jednonawowy. Wewnątrz umieszczono konstrukcje geometryczne oraz żelbetowe sklepienie gwiaździste.
Sklepienie takie zostało zastosowane również
w pomieszczeniach przeznaczonych dla sióstr
w budynku klauzury. Mimo że cały kompleks stanowi ogromny obszar składający się z obiektów o różnym przeznaczeniu, architektom udało się stworzyć
niezwykle funkcjonalny zespół budynków, będący ciekawym połączeniem architektury sakralnej i szkolnej II RP.

MIASTO-OGRÓD
Bielany, Sadyba, Żoliborz Oficerski

ryzalitem z zegarem. Zespół zabudowań łączy w sobie tradycyjną architekturę
industrialną wyrażoną w historyzującej elewacji oraz nowatorskie rozwiązania
konstrukcyjne. Jan Wedel zadbał też o zaplecze socjalne z mieszkaniami pracowników, szkołą i przedszkolem. Całość tworzyła nowoczesną przestrzeń i była
symbolem potęgi przedsiębiorstwa. Tuż przed wybuchem II wojny firma dysponowała także flotą samochodów marki Chevrolet oraz samolotem RWD-13,
z którego zrzucano słodycze wypoczywającym na polskim wybrzeżu.
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WYŚCIGI KONNE
ul. Puławska 266

Budowa Toru Wyścigów na Służewcu była jedną z największych warszawskich
inwestycji w II RP. Ostatecznie prace podjęte w 1925 roku zwieńczyło oddanie
do użytku największego i najnowocześniejszego toru wyścigów konnych w Europie w czerwcu 1939 roku. Autorem całego założenia był Zygmunt Plater-Zyberk,
wspierany m.in. przez Juliusza Żórawskiego. Na 135 hektarach ulokowano
tor wyścigów, strefę treningową oraz
miasteczko wyścigowe ze stajniami, mieszkaniami dla pracowników,
a nawet przedszkolem. W strefie wyścigów największe wrażenie robi Trybuna
Honorowa zaprojektowana w modnym
wówczas stylu okrętowym. Wrażenie
przebywania na transatlantyku potęgował trap służący do komunikacji

ZAKŁADY AMUNICYJNE „POCISK” (obecnie Soho Factory)
ul. Mińska 25

Zakłady Amunicyjne „Pocisk” były spółką
zawiązaną przez byłych legionistów i przemysłowców
warszawskich.
Znaczenie
zakładu podnosił fakt, iż była to pierwsza
wytwórnia amunicji na terenie odradzającej się Rzeczypospolitej. Początkowo
fabryka korzystała z infrastruktury pozostawionej przez poprzedniego właściciela nieruchomości – Towarzystwo Akcyjne
„Juta” przy ulicy Mińskiej 25. W latach 20.
kompleks budynków uzupełniono o narzędziownię z elewacją o rytmicznych podziałach i z otworami wypełnionymi luksferami. Elewacja została dodatkowo zaakcentowana ryzalitem ze schodami
prowadzącymi do hali. Powstała w tym samym czasie hala fabryczna została zaś
obłożona cegłą ceramiczną oraz ozdobiona profilowanym gzymsem. Trzyosiową elewację ozdabia pod gzymsem plakieta z datą „1923”. Obejmująca ogromną działkę fabryka, położona między ulicami Mińską, Terespolską i Bliską, była
jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych Warszawy. W okresie
dwudziestolecia fabryka produkowała amunicję na potrzeby armii, a także na
rynek cywilny. Brała też udział w konkursach projektowych Ministerstwa Spraw
Wojskowych.

NAC

23

płytami piaskowca, z charakterystycznymi arkadami umożliwiającymi swobodną komunikację pieszym. Jedyną ozdobą gmachu są zgeometryzowane maski
lwów pojawiające się pod gzymsem nad arkadami. Jego zaokrąglone narożniki
przyczyniły się nie tylko do nadania mu zwyczajowej nazwy, ale także sprawiły, iż budynek w sensie architektonicznym uzupełnia się z pobliskim Hotelem
Europejskim.

WILLE WOJSKOWE NA BEMOWIE
ul. Jerzego Waldorffa 22

27
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Organizacje sportowe odegrały znaczącą rolę w odzyskiwaniu niepodległości.
Józef Piłsudski w aktywności fizycznej widział ogromne możliwości kształcenia młodzieży w oparciu o sportowe współzawodnictwo. Do realizacji tego celu
konieczne było posiadanie uczelni kształcącej nauczycieli wychowania fizycznego. Kompleks przeznaczony na Centralny Instytut Wychowania Fizycznego
zlokalizowano na działce położonej na Bielanach. Na 73 hektarach powstał
funkcjonalistyczny zespół budynków, z których najbardziej charakterystyczna
jest wieża, będąca połączeniem komina, wieży ciśnień
oraz budynku mieszkalnego.
Gmach główny zaprojektowany
został na planie podkowy. Mieścił on sale wykładowe, bibliotekę i kasyno. Kampus uczelniany
został uzupełniony wielką halą
do ćwiczeń o nowatorskiej żelbetowej konstrukcji, stadionem
lekkoatletycznym oraz najnowocześniejszym w przedwojennej stolicy basenem. Słuszność
budowy w Warszawie uczelni sportowej potwierdzały sukcesy polskich olimpijczyków: złoty medal dla Haliny Konopackiej w 1928 oraz Janusza Kusocińskiego
w 1934 roku.
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INSTYTUT HIGIENY DZIECIĘCEJ
ul. Litewska 16

Potrzeba restrukturyzacji szpitali była tym mocniejsza, że stolica odrodzonego
państwa nie posiadała nowoczesnych gmachów szpitalnych, czego nie można było nadrobić nawet najbardziej ofiarną pracą personelu tych instytucji. Ich
budowę rozpoczęto już w latach 20. Ikoną stał się Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego wybudowany na uregulowanym przez Antoniego Jawornickiego placu Weteranów 1863 roku.
Nowoczesny budynek projektu
Jawornickiego i Józefa Holewińskiego czerpie odważnie z przeszłości i tradycji miejsca, w którym
został ulokowany, czego przykładem są nisze okienne nawiązujące
do sąsiadującej z nim neogotyckiej architektury katedry praskiej.
Fasada czteropiętrowego gmachu
została wkomponowana w kolisty
układ placu, a partia cokołu obłożona klinkierem. Oprócz sal szpitalnych gmach mieścił gabinety lekarskie, aptekę oraz pomieszczenia administracyjne. Osiągnięte przez magistrat cele byłyby
niemożliwe bez postawy społeczeństwa, lekarzy oraz świadomego swojej misji
personelu.

CENTRALNY INSTYTUT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
(obecnie Akademia Wychowania Fizycznego)
ul. Marymoncka 34

PARK ŻEROMSKIEGO
pl. Thomasa Woodrowa Wilsona, ul. Adama Mickiewicza,
ul. Zygmunta Krasińskiego, ul. Stefana Czarnieckiego,
ul. Ludwika Mierosławskiego

Jedną z potrzeb mieszkańców po odzyskaniu niepodległości
było posiadanie infrastruktury wypoczynkowej. Stworzenie
miejsc przeznaczonych do spędzania wolnego czasu w mieście wydawało się tym bardziej konieczne, jeżeli uzmysłowimy
sobie, że na jednego mieszkańca Warszawy przypadało najmniej
metrów kwadratowych zieleni spośród wszystkich europejskich
stolic. Z inicjatywą utworzenia parku im. Stefana Żeromskiego
wystąpiło Towarzystwo Przyjaciół Żoliborza. Na park przeznaczono teren dawnego fortu Sokolnickiego, w centrum prężnie
rozwijającej się dzielnicy. W latach 1931–1932 Leon Danielewicz
i Stanisław Zadora-Życieński zaprojektowali park w taki sposób, aby porosyjska
fortyfikacja znalazła się w jego centrum. Modernistyczny układ był swoistego
rodzaju dopełnieniem zabudowy Żoliborza. O atrakcyjności zieleńca decydowała także mała architektura. Niekwestionowaną ozdobą parku od 1936 roku była
też rzeźba „dziewczyny z dzbanem” dłuta Henryka Kuny, która od tej pory stała
się jednym z symboli dzielnicy.

W latach 1925–1930 w placówkach szpitalnych stolicy
przeprowadzono konieczne, daleko idące modernizacje, mając na celu zapewnienie pacjentom jak
najlepszej opieki medycznej. Przykładem ingerencji
w istniejącą architekturę jest Instytut Higieny Dziecięcej fundacji barona Leona Lenvala, stojący przy
ulicy Litewskiej. Zaprojektowany przez Karola Jankowskiego i Franciszka Lilpopa budynek z początku
XX wieku został przebudowany w latach 1930–1932
według projektu Romualda Millera oraz Emilii Hiżowej. Budynek podwyższono i poszerzono o jedną
oś od strony zachodniej. W nowej oprawie architektonicznej widać wpływy ekspresjonizmu, czego
znakiem są wykusze w kształcie pryzmatów. Dzięki
zastosowaniu szarej cegły oraz ciemnych płytek klinkierowych budynek prezentował się niezwykle nowocześnie. Szara cegła, będąc zarówno elementem konstrukcyjnym, jak i dekoracyjnym, nadawała architekturze całkowicie nowy wyraz.
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Ogromny gmach Funduszu Kwaterunku Wojskowego to jeden z najmłodszych budynków przy Krakowskim Przedmieściu i chociaż w latach 30. mógł
wzbudzać emocje, dzisiaj jest nierozerwalnie związany z Traktem Królewskim.
Budynek był jedną z wielu realizacji FKW, ale żadna nie mogła dorównać mu
tak prestiżową lokalizacją. Gmach wzniesiony w latach 1933–1935 zajął miejsce
dawnych Kuźni Saskich, sąsiadujących z siedzibą Komendy Miasta Warszawy.
Zaprojektowany przez Czesława Przybylskiego, posiadał nowoczesną konstrukcję autorstwa Stefana Bryły. Ostatecznie budynek zyskał surowe fasady obłożone

Cz. Olszewski, Warszawa Nowoczesna
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Polona

DOM FUNDUSZU KWATERUNKU WOJSKOWEGO –
DOM BEZ KANTÓW
ul. Krakowskie Przedmieście 11
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MINISTERSTWO WYZNAŃ RELIGIJNYCH
I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO
(obecnie budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej)
ul. Jana Chrystiana Szucha 25
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odzwierciedlał program placówki podzielonej na Muzeum Sztuki, Muzeum Kultury i Muzeum Wojska. Architektura budynku reprezentowała tzw. nowy monumentalizm, był to największy tego typu obiekt w II RP i jeden z największych
w Europie. Tuż przed 1939 rokiem snuto plany rozbudowy Muzeum, już wówczas
niemogącego pomieścić posiadanych zbiorów.

5

Willa, jako dom własny architekta Bohdana Pniewskiego, powstała w wyniku
przebudowy istniejącego wcześniej w tym miejscu klasycystycznego pawilonu
księcia Kazimierza Poniatowskiego, zwanego, zresztą nieprzypadkowo, „Lożą
masońską”. Pniewski kupił budynek w 1936 roku. W latach 1936–1937 przebudował go, zachowując od strony zachodniej fragment jego XVIII-wiecznej bryły.
Od strony alei Na Skarpie budynek uzyskał zwartą, masywną bryłę z rustykalną
okładziną – w nawiązaniu do architektury
włoskiej. Ponadto monumentalne kamienne okładziny, małe otwory okienne oraz
cofnięcie ostatniej kondygnacji sprzyjały
wrażeniu inspiracji architekturą obronną.
Dom miał być architektoniczną wizytówką
Pniewskiego, zwanego księciem architektów, autora np. gmachu Sądów Grodzkich
w Warszawie czy należącego do Jana Kiepury hotelu Patria w Krynicy.

O tym, jak ważne było w odradzającej się Rzeczypospolitej kształcenie
wykwalifikowanej kadry i personelu
szpitalnego, świadczy powołana do
życia w 1921 roku Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa. Jej powstanie
wspierali m.in. Ignacy Paderewski
czy Henryk Sienkiewicz. W latach
1927–1928 powstał nowoczesny
budynek szkolny zlokalizowany przy
skrzyżowaniu ulic Chałubińskiego i Koszykowej, a zaprojektowany
przez Romualda Gutta. Budynek
oblicowano charakterystyczną dla twórczości architekta szarą cegłą cementową. Gmach został podzielony na dwie części. Od ulicy Chałubińskiego znalazła się infrastruktura szkolna z recepcją, salą jadalną i gimnastyczną. Od ulicy
Koszykowej umieszczono zaś pokoje, w których docelowo miało mieszkać około
stu uczennic. Przewidziano dla nich pokoje jedno- i dwuosobowe. Do dyspozycji dziewcząt był także taras na dachu od strony ulicy Chałubińskiego. W ciągu
swojego krótkiego istnienia szkoła stała się wzorcową placówką pielęgniarstwa
świeckiego w II RP.

między piętrami. Trybuna II mogła pomieścić ponad 5500 widzów, zaś nigdy
nieukończona Trybuna III – nawet 8500. Wszystkie budynki, wraz z elementami
infrastruktury takimi jak numeratory, reprezentują styl funkcjonalistyczny, jednocześnie widoczne jest w nich również szczegółowe opracowanie detali. Wizjonerstwo architektów wyrażało się także w zaprojektowaniu parkingu na 2000
samochodów, mimo że w stolicy było ich wówczas tylko 400.
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Cz. Olszewski Cyfrowe Muzeum Narodowe

Kolej w odradzającym się kraju miała znaczenie nie tylko
komunikacyjne, była także ideą
łączącą ziemie scalone po latach
zaborów. Jej urzeczywistnieniem
była budowa siedziby Dyrekcji
Okręgowej Kolei Państwowych.
Wzniesienie gmachu było konsekwencją modernizacji warszawskiego węzła kolejowego oraz
zebraniem w jednym miejscu
wydziałów zajmujących się pracą nad rozwojem infrastruktury kolejowej w II RP. Powstały w latach 1928–1931
budynek był realizacją projektu Mariana Lalewicza, absolwenta petersburskiej
Akademii Sztuk Pięknych, profesora Politechniki Warszawskiej, którego projekt
stylistycznie zbliżony był do przedrewolucyjnej architektury nadnewskiej stolicy.
Na warszawskiej Pradze, pomiędzy Dworcem Wileńskim, ulicą Targową a Wileńską powstał klasycystyczny w formie budynek składający się z siedmiu pawilonów. Wejście do kompleksu zaakcentowano doryckim portykiem. Zachowane do
dzisiaj wnętrza są świadectwem estetyki art déco typowej dla reprezentacyjnych
budowli przełomu lat 20. i 30. W nienadszarpniętym przez wojnę gmachu od
lutego do lipca 1945 r. rezydował tymczasowy rząd RP.

WILLA WŁASNA BOHDANA PNIEWSKIEGO
(obecnie Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk)
al. Na Skarpie 20/26

WARSZAWSKA SZKOŁA PIELĘGNIARSTWA
(obecnie Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „Cepelek”)
ul. Koszykowa 78

wa Łokcikowskiego. Budynek
szkolny wybudowano z cegły
z zastosowaniem stropów żelbetowych. Elewacja została pokryta tynkiem, a partia cokołu ciemnobrązową okładziną
klinkierową, którą oblicowano
także słupy zewnętrzne w partii cokołu. Jedynym elementem dekoracyjnym poza płytkami klinkierowymi był umieszczony na budynku
herb miasta – syrena z napisem „Miejski Budynek Szkolny”. Zgodnie z założeniami epoki wyposażenie było surowe i pozbawione zbędnych ozdób. Szkoła przy
Ożarowskiej jako jedna z nielicznych wybudowanych w latach 30. posiadała salę
gimnastyczną.
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DYREKCJA OKRĘGOWA KOLEI PAŃSTWOWYCH
(obecnie Centralna Dyrekcja Kolei Państwowych)
ul. Targowa 74

13

17

Polona

Monumentalny gmach Muzeum Narodowego w momencie oddania go do
użytku stał się urzeczywistnieniem marzeń o nowoczesnej placówce muzealnej
w Warszawie. Zrealizowany projekt to plon konkursu z 1926 roku. Budynek został
zaprojektowany przez Tadeusza Tołwińskiego i zrealizowany w latach 1927–1938.
Budowę ukończono dzięki staraniom prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego oraz jego współpracy z dyrektorem Muzeum, Stanisławem Lorentzem.
Nowoczesny, a zarazem elegancki budynek cofnięto od linii Alei Jerozolimskich
w głąb działki. Rozczłonkowane pilastrami kamienne elewacje podkreślały
powagę instytucji. Podział na trzy korpusy budynku z poprzecznymi skrzydłami

Gmach Kierownictwa Marynarki Wojennej wzniesiono w latach 1933–1935. Biurowiec zaprojektował Rudolf Świerczyński, a nowoczesna konstrukcja była dziełem inżyniera Stefana Bryły, będącego zarazem posłem na Sejm II RP. Budynek
zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulicy Wawelskiej
oraz Żwirki i Wigury miał stanowić część reprezentacyjnej dzielnicy rządowej im. Józefa Piłsudskiego.
Sześciokondygnacyjna budowla została wybudowana na planie krzyża z wejściem od ulicy Żwirki
i Wigury. Jej front zaakcentowano monumentalnymi
pilastrami, a wejście wgłębnym portykiem. Dynamikę bryły potęgowały łukowe łączenia korpusu
i niższych skrzydeł bocznych. W budynku oprócz
pomieszczeń reprezentacyjnych i biurowych znalazły
się mieszkania admirała i adiutanta. Budowa nowoczesnego, luksusowego gmachu z przeznaczeniem
dla Marynarki Wojennej wyrażała aspiracje władz
i społeczeństwa w zakresie polityki morskiej oraz
obecności II RP nad Bałtykiem.

Kampus najstarszej uczelni ekonomicznej w Polsce został zlokalizowany na terenach wchodzących
w skład nowo projektowanej reprezentacyjnej dzielnicy na Polu Mokotowskim. W roku 1930 oddano do
użytku gmach biblioteki zaprojektowany przez Jana Koszczyc-Witkiewicza. Architekt, przystępując do
pracy, przeprowadził konsultacje
z bibliotekarzami, a także przestudiował plany istniejących gmachów
bibliotecznych. Pragnął zapewnić
w budynku dostateczną ilość światła, co umożliwiła jego szkieletowa konstrukcja. Usytuowana na drugim piętrze Czytelnia Główna jest największym
pomieszczeniem biblioteki. Strop ozdobiony przeszklonymi kopułami wspierany jest przez osiemnaście kanelowanych kolumn o białych kapitelach. Trzony
kolumn obłożono jesionową boazerią. Dekoracje w stylu art déco zostały zastosowane w holu głównym oraz szatni. O dopracowaniu detalu świadczą także
zgeometryzowane klamki czy zaprojektowane także przez Witkiewicza nisze
ze zdroikami do picia wody. Biblioteka była jedynym tego typu budynkiem
powstałym w II RP.

DOM WŁASNY BRUKALSKICH
ul. Władysława Niegolewskiego 8

Okres dwudziestolecia międzywojennego
w architekturze mieszkaniowej to poszukiwanie nowych form przestrzennych. W grupie
awangardowych architektów znaczącą rolę
odgrywało małżeństwo Barbara i Stanisław
Brukalscy, związani z grupą Praesens. Dom
własny architektów, wybudowany w latach
1927–1928, jest uznawany za pierwsze dzieło
architektury awangardowej w przedwojennej Polsce. Jego nowoczesną formę potęgowało zlokalizowanie w prężnie rozwijającej się młodej dzielnicy Żoliborz.
Budynek został wzniesiony przy ulicy Niegolewskiego, na poprzecznej działce
sąsiadując z inną realizacją Stanisława Brukalskiego. Trzypiętrową otynkowaną
bryłę charakteryzują zróżnicowane otwory okienne, uskoki elewacji oraz, zgodnie z zasadami Le Corbusiera, taras na dachu. W budynku widzimy też inspirację
kierunkiem De Stijl i zaprojektowaną przez Gerrita Rietvelda willą w Utrechcie.
Dom Brukalskich to realizacja nowoczesnego myślenia o architekturze i prostych
formach. W 1937 roku budynek został nagrodzony brązowym medalem na Międzynarodowej Wystawie „Sztuka i Technika w Życiu Współczesnym” w Paryżu.

BIBLIOTEKA WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ
(obecnie Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej)
ul. Rakowiecka 22B
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MUZEUM NARODOWE
Al. Jerozolimskie 3

Kłopoty lokalowe mieszkańców stolicy przekładały się też na młodzież akademicką ściągającą do Warszawy. Bytowym problemom studentów miała zapobiec budowa monumentalnego gmachu Centralnego Akademika Bratniej
Pomocy zlokalizowanego przy placu Narutowicza. Budynek wzniesiono w latach
1922–1930 według projektu Kazimierza Tołłoczki i Stefana Bryły. Jego bok oparty został o ulicę Uniwersytecką, będącą osią przyszłego założenia akademickiego z planowanymi budynkami uniwersyteckimi, rządowymi i wojskowymi.
W liczącym osiem pięter Akademiku parter zajęty został przez pomieszczenia
administracyjne, zaś na wyższych kondygnacjach zlokalizowano pomieszczenia mieszkalne. Mieszkańcy mieli
do wyboru pokoje jedno-, dwu-,
a także wieloosobowe. Dostępne było też zaplecze sanitarne
z łaźnią i pralnią oraz rekreacyjne
z basenem i salą odpoczynku. Do
dyspozycji mieszkańców pozostawała także biblioteka oraz sala
muzyczna. „Akademik” dał zwyczajową nazwę domom studenckim obowiązującą do dziś.
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KIEROWNICTWO MARYNARKI WOJENNEJ
(obecnie Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych)
ul. Żwirki i Wigury 103
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CENTRALNY AKADEMIK BRATNIEJ POMOCY
ul. Akademicka 5
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BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Al. Jerozolimskie 7

Bank Gospodarstwa Krajowego był największym państwowym bankiem
w II RP. Powołana do życia w 1924 roku instytucja potrzebowała reprezentacyjnej siedziby, będącej widocznym symbolem jej finansowej potęgi. Projekt
gmachu wyłoniony w konkursie sporządził Rudolf Świerczyński, który w trakcie
budowy odbył podróż po Europie, by poznać architekturę siedzib europejskich
banków. BGK wybudowany w latach
1928–1931 należał do najnowocześniejszych tego typu placówek w Europie.
Monumentalna bryła posiadała dwie
elewacje: od strony Alei Jerozolimskich
oraz Nowego Światu. Ta pierwsza elewacja miała siedem kondygnacji, od
czwartej zwężających się uskokowo.
Wejście dla klientów znajdowało się
w trójosiowym ryzalicie od strony Alei.
Ściany boczne ryzalitu ozdobiono zgeometryzowanymi płaskorzeźbami dłuta Jana Szczepkowskiego. W II RP BGK wspierał budownictwo spółdzielcze oraz
udzielał długoterminowych pożyczek. W tym czasie kierowały nim osoby związane z sanacyjnym obozem władzy, m.in. gen. Roman Górecki oraz późniejszy
prezydent Warszawy – Stefan Starzyński.

PRUDENTIAL
pl. Powstańców Warszawy 9

Prudential powstał w latach 1931–1934. Autorem
projektu był Marcin Weinfeld, zaś spawano-nitowany szkielet jest dziełem Stefana Bryły i Wenczysława Poniża. Najwyższy budynek w ówczesnej
Warszawie i drugi pod względem wysokości
w Europie stanął na skrzyżowaniu ulicy Świętokrzyskiej i placu Napoleona. Był siedzibą angielskiego Towarzystwa Ubezpieczeń „Prudential”.
Trzon budynku stanowiła wieża wznosząca się na
wysokość 16 pięter. Uzupełnieniem bryły budynku
były trzy skrzydła wokół wewnętrznego dziedzińca. Funkcjonalistyczną bryłę ożywiały pionowe
pilastry, natomiast wejście zostało zaakcentowane
oszczędnym, zgeometryzowanym portykiem sięgającym pierwszego piętra. Nad wejściami bocznymi znalazły się płaskorzeźby będące alegoriami
Przemysłu i Handlu dłuta Ryszarda Moszkowskiego. W 1936 roku na dachu budynku zainstalowano
antenę służącą pierwszym próbom telewizji, której stałe pasmo zaplanowano na rok 1942. 1 sierpnia 1944 nad zdobytym przez żołnierzy batalionu
„Kiliński” Prudentialem zawisła polska flaga, a jego
mury stały się powstańczą redutą.
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Telekomunikacja w II RP, podobnie jak infrastruktura kolejowa, miała za zadanie scalać ziemie
dawnych zaborów. Dla powołanego w tym celu
Urzędu Telekomunikacyjnego w latach 1929–1934
wzniesiono nowoczesny gmach zlokalizowany na
skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Nowogrodzkiej.
Zaprojektowany przez Juliana Putermana-Sadłowskiego, był jednym z największych budynków
urzędowych ówczesnej Warszawy. Składał się z wyższego budynku biurowego oraz niższego, pełniącego funkcje mieszkalne. Gmach mieścił głównie
urządzania techniczne oraz sale, m.in. do rozmów
międzymiastowych. W budynku znajdowała się też
szkoła teletechniczna oraz Muzeum Poczty i Telekomunikacji, a na tarasie strefa wypoczynku dla pracowników. Dwie pierwsze
kondygnacje oraz partie klatki schodowej oblicowano czerwonym piaskowcem.
Od strony ulicy Nowogrodzkiej nadano gmachowi reprezentacyjny charakter,
umieszczając napis „Telefon Międzymiastowy / Telegraf / Radiotelegraf” oraz stylizowanego orła, będącego dziełem Jana Golińskiego.
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Gmach Główny Sejmu RP, będący
uosobieniem trwałości, a zarazem
niepodległości państwa, powstał
w latach 1925–1928. Autorem plenarnej Sali Posiedzeń był kustosz Zamku
Królewskiego – Kazimierz Skórewicz.
Architekt zaprojektował ją jako amfiteatralny półokrąg, dostawiając do
zaadaptowanego na pomieszczenia
sejmowe budynku dawnego Aleksandryjsko-Maryjskiego Instytutu Wychowania Panien. Zewnętrzną białą ścianę półrotundy ożywiono rytmem
uproszczonych półkolumn, pomiędzy którymi umieszczono płaskorzeźby Jana
Antoniego Biernackiego, przedstawiające alegorie m.in. Religii, Sztuki i Oświaty.
Dębowe fotele oraz stół prezydialny zostały wykonane według projektu Stefana Sienickiego. W Sali Posiedzeń w kwietniu 1935 roku uchwalono Konstytucję
kwietniową – ostatnią ustawę zasadniczą w II RP.

URZĄD TELEKOMUNIKACYJNY
ul. Nowogrodzka 45, ul. Poznańska 29/31/33

Architektura i Budownictwo

GMACH GŁÓWNY SEJMU RP
ul. Wiejska 4/6/8
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Sztab Generalny Wojska Polskiego,
powołany już 25 października 1918 roku,
był głównym organizatorem sił zbrojnych. Do jego kompetencji należało planowanie operacyjne oraz dowodzenie
odradzającym się Wojskiem Polskim.
W roku 1928 jego nazwę zmieniono
na Sztab Główny WP. Budynek Sztabu
został zrealizowany w latach 1938–1939
według projektu Stanisława i Barbary
Brukalskich. Rozplanowano go na rzucie
litery H z bramami wjazdowymi zlokalizowanymi od ulicy Rakowieckiej. Część
środkowa budynku została odsunięta od linii ulicy i poprzedzona dziedzińcem.
Charakterystyczny jest słupowy prześwit w przyziemiu, będący tłem dla strefy
wejścia do budynku, oraz wyższe łączniki w kształcie wież oblicowanych ciosaną
kamienną okładziną chętnie stosowaną w końcu lat 30. Rustykalne opracowanie
części elewacji skontrastowano z gładkimi płytami z piaskowca zastosowanymi
w skrzydłach bocznych.
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SZTAB GŁÓWNY (Sztab Generalny Wojska Polskiego)
ul. Rakowiecka 4A
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