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1. WSTĘP

W ostatnich latach nastąpił wzrost zainteresowania inwestorów
rejonem Pragi-Północ. Przyczyniły się do tego inwestycje infrastrukturalne, głównie metro, a także podejmowane przez władze Warszawy działania na rzecz rewitalizacji prawobrzeżnych
dzielnic.
Jednym z beneficjentów tych zmian są praskie kamienice. Przez lata zaniedbane, remontowane tylko w podstawowym
zakresie, niespełniające standardów jakości życia, do których
przywykliśmy w XXI w., często opuszczone w związku z katastrofalnym stanem technicznym, znów mają swoje pięć minut.
Obserwując działania inwestorów, można przypuszczać,
że wielu z nich chciałoby przywrócić budynkom dawny blask,
ale często na dobrych chęciach się kończy, a wygrywa perspektywa szybkiego zysku przy minimalnych nakładach. Niejednokrotnie finalne dzieło rozczarowuje, a odnowiony budynek
bardziej przypomina współczesne inwestycje mieszkaniowe niż
zabytkową kamienicę. Uproszczone fasady pozbawione detali,
współczesne rozwiązania w miejsce oryginalnych elementów,
przeskalowane nadbudowy czy rozbudowy budynku diametralnie zmieniające historyczną bryłę, to częsty widok na praskich
ulicach. Oprócz bylejakości nie brakuje jednak inwestycji, które
można uznać za wzorcowe. Są oparte na pogłębionych badaniach archiwalnych, konstrukcyjnych i materiałowych, na solidnym programie prac konserwatorskich, na wykorzystywaniu
oryginalnych materiałów, a tam gdzie ich brakuje, na wysokiej
jakości współczesnych odpowiednikach.
Mając w pamięci zarówno te lepsze przykłady, jak i oglądając inwestycje niepasujące do Pragi, napisaliśmy ten poradnik. Nie jest to monografia naukowa praskiej kamienicy. Taka
pewnie powstanie na kanwie rosnącego zainteresowania Pragą
ze strony środowisk naukowych. To przewodnik po praskim
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dziedzictwie architektonicznym oraz zbiór pomysłów na jego
ochronę dla inwestorów, prywatnych właścicieli, wspólnot
mieszkaniowych, urzędników i administratorów budynków należących do miasta, ale i dla mieszkanek, i mieszkańców.
Publikacja składa się z sześciu części. W pierwszej został
przedstawiony praski krajobraz historyczny oraz zmiany w architekturze, a także podejściu do remontów praskich kamienic.
W kolejnej zakres ochrony zabytkowych budynków mieszkalnych na Pradze oraz formy wsparcia finansowego dla właścicieli
w przypadku prowadzenia prac konserwatorskich przy zabytkach. Czytelnik części trzeciej dowie się, jak krok po kroku
odtworzyć dawny wygląd kamienicy i co zrobić, by podczas
remontu ocalić jak najwięcej oryginalnej substancji. Pozna też
cztery stylowe architektoniczne ikony Pragi oraz zobaczy, jak
może wyglądać kamienica, jeśli podczas remontu inwestor zastosuje się do porad zawartych w tej publikacji. Część czwarta
to przegląd dobrych i złych praktyk remontowych. Warto się
z nią zapoznać, by nie popełnić cudzych błędów, ale także by
oprzeć się na dobrych rozwiązaniach, samemu planując remont
kamienicy. Dwie ostatnie części to kompendium podstawowej
wiedzy teoretycznej z dziedziny architektury oraz podpowiedź,
gdzie szukać wsparcia, planując remont praskiego zabytku.
Publikacja nie powstałaby, gdyby nie wsparcie wielu osób,
organizacji czy instytucji. Szczególne podziękowania kierujemy
do dr. inż. arch. Piotra Kilanowskiego oraz Ewy Ziajkowskiej za
cenne uwagi merytoryczne. Dziękujemy również organizacjom,
które od lat podejmują działania na rzecz ratowania i popularyzacji praskich zabytków. To m.in.: Towarzystwo Przyjaciół Pragi,
Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców „Michałów”, stowarzyszenie Na Pradze, stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu, Fundacja Hereditas, Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa
Warszawy. Nieustannym źródłem inspiracji są też instytucje
samorządowe, szczególnie Muzeum Warszawskiej Pragi. Podziękowania należą się również wspólnotom mieszkaniowym, które
doceniły prawdziwą wartość swoich kamienic, m.in. z ul. Marcinkowskiego i z ul. Kawęczyńskiej.
Poradnik nie powstałby wreszcie, gdyby nie wsparcie finansowe i merytoryczne m.st. Warszawy, reprezentowanego przez
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, w tym jego dyrektora – Michała Krasuckiego.
Adam Lisiecki
Krzysztof Michalski
Piotr Stryczyński
Stowarzyszenie „Porozumienie dla Pragi”
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2. PRAGA –
DZIELNICA
KAMIENIC
Kamienica – co najmniej
dwukondygnacyjny, miejski
budynek mieszkalny,
murowany z cegły lub kamienia.
Kamienice były podstawą
miejskiego budownictwa od
średniowiecza do drugiej
połowy XX wieku.

Na warszawskiej Pradze-Północ zachowało się
ponad 500 przedwojennych kamienic, które tworzą unikalne w skali Warszawy zespoły budynków
z przejazdami bramnymi i wewnętrznymi podwórkami. Przetrwały II wojnę światową, a następnie
kilkadziesiąt lat zaniedbań. Ich walory zaczęto zauważać już
w latach 80. ubiegłego wieku, ale największe nimi zainteresowanie przypadło na minioną dekadę. Wiele z kamienic uznano za
zabytki, co skutkowało objęciem ich ochroną prawną1.
Dlaczego? Bo praskie kamienice nie tylko tworzą spójny,
po prostu przyjemny dla oka krajobraz, ale są również bezcenną,
ogólnodostępną, plenerową „wystawą muzealną” opowiadającą
dzieje tej części Warszawy. Dzięki niej możemy zrozumieć, jak
rozwijało się nasze miasto w okresie zaboru rosyjskiego, a nawet jak wyglądały relacje społeczne (kto mieszkał na pierwszym
piętrze, a kogo było stać jedynie na suterenę). Zachowane dekoracje i bryła budynków opowiadają o zmieniających się stylach
architektonicznych, fantazji projektantów i podejściu do wygody mieszkańców, a ślady zniszczeń i zaniedbań przypominają
o okresie wojny i PRL. Z kamienicami związane są historyczne
postaci i wydarzenia.
A współcześnie? Praskie kamienice po 1989 roku spotkał różny los: wyburzenia, pożary, remonty zgodne ze sztuką
konserwatorską lub jej przeczące2, często niepewna przyszłość
1

2

Praskie kamienice często chronione są wpisem indywidualnym lub obszarowym w rejestrze zabytków, a dla części przewidziano ochronę w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Większość z nich została ujęta w gminnej ewidencji zabytków.
Z analiz przeprowadzonych na potrzeby niniejszego poradnika wynika, że
ok. 150 praskich kamienic zostało w różnym stopniu wyremontowanych po
1989 roku.

2. Praga – dzielnica kamienic

4

i skomplikowana sytuacja własnościowa (budynki stanowią własność prywatną, komunalną, czasem mieszaną; co do niektórych
pojawiają się roszczenia reprywatyzacyjne komplikujące procesy
inwestycyjne). Wciąż są jednak przede wszystkim domami tworzącymi zasób mieszkalny.
Spacerując m.in. ulicą Wileńską, Stalową lub Ząbkowską
obejrzymy kamienice o różnej liczbie pięter, zróżnicowanym
wyglądzie – pełne zdobiącego je detalu lub ogołocone z niego do cegły. Czasem ze śladami po pociskach z wojny, która
zakończyła się 75 lat temu. Jedno je zwykle łączy – zły stan
techniczny. Śpieszmy się więc dbać o te ponad 100-letnie domy.
Jeżeli tego nie zrobimy, to nawiązując do użytego powyżej porównania do „wystawy muzealnej”, kolejne pokolenia mogą nie
mieć możliwości jej doświadczenia.

A. KAMIENICE CZYNSZOWE

Stojące przy praskich ulicach kamienice zostały wybudowane
w czasach zaboru rosyjskiego (głównie w latach 1880-1914)
oraz w dwudziestoleciu międzywojennym. Wzmożona w tych
okresach aktywność inwestorów na Pradze łączona jest z poprawą infrastruktury w tej części miasta, funkcjonowaniem dziesiątek zakładów przemysłowych oraz kurczeniem się możliwości
inwestycyjnych w śródmieściu Warszawy. Praskie kamienice służyły przede wszystkim jako domy z mieszkaniami do wynajęcia.
Zaspokajały w ten sposób potrzeby ludzi o różnej zasobności
portfela: urzędników, kolejarzy, robotników, studentów, inteligentów, handlarzy, przedsiębiorców, rzemieślników.

B. MODA

Z początku stawiano parterowe, jedno- lub dwukondygnacyjne
budowle, następnie dzięki coraz lepszym rozwiązaniom technologicznym kamienice osiągały wysokość nawet pięciu pięter.
Najczęściej miały proste bryły, urozmaicone jednym lub kilkoma
pseudoryzalitami (nieznacznymi występami przed lico budyn
ku). O ile oficyny były w niemal każdym przypadku jedynie
otynkowane, to fasady frontowych budynków często otrzymywały kostium dekoracyjny zgodny z panującą w architekturze
modą.
W II połowie XIX wieku był to przede wszystkim styl
historyzujący, nawiązujący do renesansu i baroku, nieraz je
łączący (eklektyzm).
Na przełomie XIX i XX wieku praskie kamienice stają się
dużo wyższe i sięgają do czterech, pięciu kondygnacji. Utrzymuje się eklektyczny wystrój elewacji, ale coraz częściej widać
wpływ nowego stylu – secesji, niejako uwalniającej architekturę
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Ul. Ząbkowska 13
(ok. 1870 r.),
fot. Piotr Stryczyński*

Ul. Stalowa 28 (1890 r.)

Ul. Wileńska 9 (1899 r.)

*

Piotr Stryczyński jest autorem większości współczesnych zdjęć wykorzystanych w niniejszej publikacji. W przypadku zdjęć innych autorów taka informacja została podana przy odpowiedniej fotografii.
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Ul. Brzeska 7 (1899 r.)

Ul. Kłopotowskiego 38
(ok. 1900 r.)

Ul. Okrzei 26 (1906 r.)
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Ul. Wileńska 21 (1911 r.)

Ul. Stalowa 41 (1911 r.)

Ul. Ząbkowska 2 (1913 r.)
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od nawiązań historycznych na rzecz swobodnej dekoracji z motywami roślinnymi, zwierzęcymi i geometrycznymi.
W drugiej dekadzie XX w. obiekty stają się jeszcze wyższe,
a w wystroju, do elementów secesji, dochodzi wczesny modernizm połączony z kompozycją wertykalną.
Z kolei po I wojnie światowej dominują różne odmiany
modernizmu, który zakładał odejście nie tylko od stylów historycznych, ale i uproszczenie ornamentyki, a czasem jej zupełny
brak.
Na wygląd kamienic miała wpływ oczywiście również ich
lokalizacja. Te elegantsze znajdowały się przede wszystkim przy
głównych ulicach Pragi. Znajdziemy je np. przy ul. Targowej,
Brzeskiej, Jagiellońskiej, Wileńskiej i Stalowej. Do szczególnie
wyjątkowych należały te, których fasady wykańczano zamiast

Ul. Strzelecka 2 (1934 r.)

Ul. Radzymińska 53
(ok. 1936 r.)
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popularnym tynkiem, różnokolorową okładziną ceramiczną (np.
„Dom pod Sowami” przy ul. Okrzei 26, a także kamienice przy
ul. Wileńskiej 9 i Targowej 62).
Pomiędzy nimi znajdują się obiekty z dwudziestolecia
międzywojennego – zarówno te wyróżniające się architekturą
i stonowaną ornamentyką (np. kamienice przy al. Solidarności
53, ul. Białostockiej 20, ul. Mackiewicza 1), jak i te bez znaczących cech stylistycznych (przede wszystkim liczne kamienice
czynszowe we wschodnim rejonie Szmulowizny).

C. PRAWO BUDOWLANE

Formę kamienic w znacznym stopniu regulowało obowiązujące
prawo budowlane. Według przepisów z XIX wieku bryła budynku musiała spełniać m.in. następujące wymogi:
• nie wolno było przekraczać wyznaczonej przez inżynierów
miejskich linii zabudowy,
• ściany szczytowe musiały przylegać do sąsiednich budynków,
• dach oficyn bocznych miał zachować spadek w stronę własnego podwórza,
• podwórko wraz z przejazdem bramnym musiało zachować
odpowiednią szerokość w celach przeciwpożarowych.
Przez długi czas obowiązywało także prawo określające
wymiary frontowej kamienicy – nie mogła ona być wyższa niż
szerokość ulicy, przy której stoi, a jej piętro mieszkalne musiało
mieć minimum 3,45 m wysokości3.
3

A. Łupienko, Kamienice czynszowe Warszawy 1864-1914, Warszawa 2015,
s. 125.
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Ul. Stalowa 47 (1937 r.)

Także w dwudziestoleciu międzywojennym budowniczych
kamienic obowiązywały odpowiednie przepisy. Do najważniejszych można zaliczyć:
• pozostawienie niezabudowanej przestrzeni wynoszącej co najmniej 25% powierzchni całej działki (chodziło o odpowiednie
nasłonecznienie i wentylację budynku),
• zachowanie odpowiedniej wysokości budynku frontowego
(nie mogła przekraczać szerokości przyległej ulicy),
• określenie wysokości pomieszczeń mieszkalnych na co najmniej 2,50-2,75 m.

D. URBANISTYKA

Innym kluczowym czynnikiem mającym wpływ na szerokość
i rozplanowanie praskich kamienic były same działki, na których je budowano. 100 czy 200 lat temu Praga składała się
z setek takich działek. Były one wynikiem wielu skomplikowanych planistycznych parcelacji większych obszarów, podziałów

Współczesny przebieg
ul. Zaokopowej
umieszczony na
fragmencie tzw. planu
Deutscha z 1765 roku.
Oryginał planu znajduje
się w zbiorach Instytutu
Sztuki Polskiej Akademii
Nauk
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dużych posesji oraz wytyczania ulic. Co ważne, w większości
podziały te nie zmieniły się do naszych czasów. Omówimy je na
kilku przykładach.
W rozplanowaniu kwartału pomiędzy ulicami Wileńską,
Konopacką, 11 Listopada i Targową odnajdziemy co najmniej
XVIII-wieczne formy osadnicze, z czasów, kiedy Praga była odrębnym od Warszawy miastem. Wówczas rejon ten składał się
z oddzielonych od siebie miedzą, wąskich, kilkusetmetrowych
posesji ciągnących się od dzisiejszej ul. Targowej w kierunku
wschodnim. Przy ulicy zwykle stały zabudowania gospodarcze,
a w głębi funkcjonowały sady, ogrody, łąki oraz pola uprawne.
Wraz z gospodarczym rozwojem Warszawy w XIX wieku rolniczy sposób użytkowania posesji tracił na znaczeniu – większe
zainteresowanie zyskiwało stawianie na nich budynków mieszkalnych. Podłużne, wąskie działki były jednak trudne do zagospodarowania. Dzielono je więc na mniejsze oraz zapewniano
dostęp do drogi publicznej. Aby taka operacja się udała – wszak
czasem należało pogodzić interesy kilku sąsiadów – ważną rolę
odgrywał nadzór inżynierów miejskich. W ten sposób poprowadzono np. ulicę Zaokopową, która przebiega w poprzek czterech dawnych pól.
Inny stosowany wariant to poprowadzenie drogi wzdłuż
dłuższego boku działki. Właściciel takiej posesji następnie dzielił
ją na mniejsze, wyznaczając ich front od strony nowo wytyczonej ulicy. Przykładem takiej operacji jest parcelacja posesji przy
ul. Wileńskiej – zamiast jednej podłużnej, właściciel pozyskał
kilkanaście mniejszych działek.

2. Praga – dzielnica kamienic

12

Plan Nowej Pragi
należącej do Ksawerego
Konopackiego. Oryginał
znajduje się w zbiorach
Archiwum Państwowego
w Warszawie

Zupełnie odmienną genezę ma fragment dzielnicy pomiędzy ul. Konopacką, Wileńską, 11 Listopada i Kowelską
(historyczna Nowa Praga). Jeszcze w I połowie XIX wieku prawdopodobnie znajdowały się tu nieużytki. Zainteresował się tym
obszarem, leżącym tuż przy granicy z ówczesną Pragą, Ksawery
Konopacki. Na zakupionym przez niego gruncie inżynierowie
wytyczyli kilkanaście ulic przecinających się lub zbiegających
pod kątem prostym. Powstałe pomiędzy nimi duże działki
podzielili na szereg mniejszych, które Konopacki z zyskiem
odsprzedał. Chętnych nie brakowało, więc okolica szybko się
zabudowała. Podobny model biznesowy zastosowali także Joachim Kurakowski oraz rodzina Brühlów. Pierwszy nadał kształt
posesjom na wschód od Nowej Pragi, a drugim w większości
zawdzięczamy obecny kształt Szmulowizny4.
Praska urbanistyka została ukształtowana również dzięki
dużym publicznym inwestycjom. Przykładem jest funkcjonowanie carskiej Cytadeli, która wpłynęła na ograniczenia inwestycyjne w północnej części Pragi. Prywatne posesje zostały
wchłonięte przez obszar jej esplanady, co skutkowało niwelacją
istniejących tu ulic i zabudowy. Wraz z budową mostu Kierbedzia (1859-1864) wytyczono natomiast rozległą siatkę ulic,
m.in. Aleksandrowską (ob. część al. Solidarności) oraz Petersburską (ob. ul. Jagiellońska). Jeszcze innym przykładem jest budowa (możliwa dzięki wywłaszczeniu kilku właścicieli posesji)
Dworca Petersburskiego, czyli poprzednika dzisiejszego Dworca
Wileńskiego. Stworzona wtedy linia kolejowa na kolejne dekady
podzieliła Pragę na dwie części.

E. KRAJOBRAZ

Wymienione wyżej elementy stworzyły charakterystyczny architektoniczno-urbanistyczny krajobraz Pragi, w którym:
• w bliskim sąsiedztwie znajdowały się budynki mieszkalne, fabryczne i użyteczności publicznej,
• sąsiadowały ze sobą eleganckie kamienice i drewniane budynki mieszkalne (również w ramach jednej posesji),
4

Najsłabiej rozpoznana jest geneza podziałów własnościowych na najstarszej części obszaru ujętego opracowaniem – na historycznych terenach
Pragi i Skaryszewa, włączonych do Warszawy pod koniec XVIII wieku. Wciąż
trwają badania historyczne mające na celu określenie istotnych czynników
kształtujących podziały własnościowe w południowo-zachodniej części
tego rejonu. Brana jest pod uwagę adaptacja wcześniejszych, XVIII-wiecznych form osadniczych, wywłaszczenia związane z budową wojskowych fortyfikacji (wojny napoleońskie, powstanie listopadowe), a także planowanie
przestrzenne z XIX wieku, wytyczające liczne ulice (jak np. Krowią, Wrzesińską, Sierakowskiego).
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• zabudowa była w znacznym stopniu pierzejowa – stojące
w szeregu budynki stykały się ze sobą ścianami szczytowymi,
ciągnąc się wzdłuż ulic,
• zabudowę często tworzyły tzw. kamienice studnie – podwórze było obudowane z czterech stron, a komunikacja pomiędzy kolejnymi podwórkami w ramach jednej posesji odbywała
się za pomocą przejazdów,
• liczne lokale usługowe zlokalizowane były w przyziemiu
kamienic,
• więcej bogato zdobionych kamienic stało w centrum Pragi,
przy istotniejszych ciągach komunikacyjnych (np. przy ul. Targowej, Brzeskiej, Jagiellońskiej, Stalowej), a skromniejszych

Krajobraz Pragi ok. 1910
roku (ul. Targowa).
Fot. ze zbiorów
Adama Lisieckiego

Uszkodzona w wyniku
niemieckiego ostrzału
kamienica przy
ul. Kłopotowskiego 28,
1948 rok, autor nieznany.
Fot. ze zbiorów archiwum
Wydziału Architektury
i Budownictwa Urzędu
Dzielnicy Praga-Północ
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w wyglądzie w dalszych rejonach dzielnicy (np. przy ul. Łomżyńskiej, Wołomińskiej, Bródnowskiej),
• w panoramie Pragi widzianej od strony Starego Miasta dominantą był kościół św. Floriana, wybudowany w latach
1888-1901.

F. PRZEMIANY

Od czasu II wojny światowej po współczesność ten jednolity krajobraz ulegał przeobrażeniom. Duży wpływ na to miały niemieckie bombardowania z 1939 i 1944 roku, które
doprowadziły do zniknięcia z przestrzeni Pragi wielu budynków,
a w przypadku innych skutkowały uszkodzeniem kilku kondygnacji lub dachu. W okres powojenny część praskich kamienic
wchodziła więc z bagażem sporych zniszczeń i zaniedbań.
Pochodzące z wczesnego okresu PRL archiwalia dowodzą,
że zobowiązywano właścicieli takich nieruchomości do prowadzenia prac zabezpieczających. Brak funduszy i materiałów
skutkował decyzjami najprostszymi: skuwaniem odparzonych
tynków, skorodowanych balkonów, ewentualnie odbudową z pominięciem rekonstrukcji pierwotnego wyglądu budynku. Wkrótce wszystkie kamienice skomunalizowano (tzw. dekret Bieruta).
Los praskich obiektów komplikowały niejasne plany warszawskich władz. W ich ocenie kamienica często była bowiem
traktowana jako element kapitalistycznej historii miasta, ale
i typ budynku niefunkcjonalnego, nieprzystającego do nowych
prądów w architekturze i urbanistyce (nie traktowano wówczas
kilkudziesięcioletnich budynków jako zabytków). Rozpatrywano

Dominantą w krajobrazie
Pragi w okresie PRL
stały się blokowiska. Na
zdjęciu widoczne osiedle
Panieńska, 1972 rok.
Fot. Grażyna Rutowska,
zbiory Narodowego
Archiwum Cyfrowego
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rozmaite scenariusze względem przedwojennej praskiej zabudowy: zastępowanie jej modernistycznymi rozwiązaniami lub
rozrzedzanie zabudowy wewnątrz kwartałów. W grę często
wchodziła więc rozbiórka kamienic. Tymczasem trudna rzeczywistość powojennej Warszawy, a wraz z nią ciągły deficyt mieszkań, wpływały na odkładanie wykonania „wyroku”.
Naszkicowany wyżej krajobraz Pragi właśnie w okresie PRL uległ największym przeobrażeniom. Nie chodzi tylko
o prace remontowe przeprowadzone w nielicznych kamienicach,
które nadały im zupełnie nowy wygląd, rozebranie większości
drewniaków i części budynków murowanych. Przede wszystkim
pojawiała się nowa dominanta w formie wielopiętrowych i wielosegmentowych blokowisk.
Dalsze zmiany krajobrazu nastąpiły w okresie transformacji ustrojowej. Po 1989 roku odnotowaliśmy z jednej strony
kolejne wyburzenia kamienic, katastrofy budowlane, niedbałe
remonty, podpalenia, a z drugiej udane renowacje z poszanowaniem sztuki konserwatorskiej, realizowane ze środków publicznych i prywatnych (w tym wspólnot mieszkaniowych). Normą
stało się uzupełnianie zabudowy o budynki plomby oraz adaptacja terenów pofabrycznych do nowych celów.
Obecny krajobraz najstarszej części Pragi jest więc układanką elementów z różnych okresów. W wielu miejscach mocno zaniedbana, zachowała jednak swój przedwojenny, spójny
charakter.
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Ul. Grodzieńska, widok w kierunku
bloków Osiedla Białostocka
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3. TEORIA I PRAWO
PRZED REMONTEM

Praga-Północ jest jedną z tych dzielnic Warszawy, która może
się poszczycić licznymi obiektami zabytkowymi. W obliczu planowanych prac budowlanych lub restauratorskich wskazane
jest więc sprawdzenie, czy i nasza kamienica jest objęta którąś
z prawnych form ochrony1 lub znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Taka sytuacja dodaje splendoru właścicielowi, ale
pociąga również za sobą liczne następstwa. Wiążą się z nią bowiem określone obowiązki i prawa (np. różne formy wsparcia,
o jakie mogą się starać właściciele takich obiektów), a także
różnorodne procedury w zakresie wydawania pozwoleń na prowadzenie prac.

REJESTR ZABYTKÓW

Wojewódzki rejestr zabytków
to najbardziej powszechna forma ochrony zabytków w Polsce.
Wpis do rejestru może mieć
charakter indywidualny (wtedy
obejmuje konkretny obiekt, samodzielnie lub z otoczeniem)
i obszarowy (np. zespół zabudowy, układ urbanistyczny).
1

Uwaga: przed przystąpieniem do remontu
obiektu zabytkowego warto wystąpić o zalecenia
konserwatorskie do Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Na wniosek właściciela lub
posiadacza urząd przygotowuje je w formie pisemnej.
Zalecenia zawierają wskazówki dla architektów,
inwestorów i wykonawców poszczególnych prac.
Czasem pojawia się w nich wymóg przeprowadzenia
specjalistycznych badań konserwatorskich (np.
stratygraficznych). Ich realizacja może zminimalizować
ryzyko przerwania prac w trakcie budowy czy remontu.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami może to być wpis do rejestru zabytków, wpis na Listę
Skarbów Dziedzictwa, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego, ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku
publicznego.
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Praga w rejestrze
zabytków. Zaznaczone na
czerwono pola to zabytki
wpisane do rejestru. Źródło:
www.mapa.um.warszawa.pl

W przypadku obiektów wpisanych indywidualnie,
wszelkie prace budowlane prowadzone zarówno na zewnątrz, jak i w środku obiektu, mogą być realizowane
jedynie po uzyskaniu przez właściciela zgody od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz otrzymaniu pozwolenia na budowę.
Natomiast jeżeli prace mają być prowadzone przy obiekcie wpisanym do rejestru jako element układu urbanistycznego lub zespołu budowlanego, pozwolenie konserwatora będzie
niezbędne wyłącznie do prowadzenia prac mających wpływ na
bryłę, elewację budynku czy sposób zagospodarowania działki.
Co istotne, w przypadku wpisu obszarowego dotyczy to również prac przy budynkach nowych, znajdujących się w układzie
przestrzennym chronionym wpisem do rejestru.
Obecnie na terenie Pragi-Północ do rejestru zabytków
wpisanych jest kilkanaście obszarów, w tym najważniejsze
z punktu widzenia urbanistyki ulice z zabudową historyczną
z różnych epok: Mała, zachodni odcinek Ząbkowskiej, Targowa,
Brzeska. Ponadto ok. 150 obiektów jest wpisanych do rejestru
indywidualnie lub jako część zespołu budynków.
Aktualny wykaz obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków publikowany jest na portalu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (www.mwkz.pl) oraz
na stronie www.mapa.um.warszawa.pl.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
w przypadku budynków zabytkowych znajdujących się na obszarze jego obowiązywania zazwyczaj zawiera przepisy określające zakres i charakter prac, które są dopuszczane przy danym
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Fragment rysunku MPZP
Pragi Centrum – ukośną
kratką zaznaczone są
wpisane do rejestru
zabytków obiekty
na terenie d. Warszawskiej
Wytwórni Wódek
„Koneser”. Źródło:
www.mapa.um.warszawa.pl

obiekcie. Jeśli budynek znajduje się na obszarze obowiązywania MPZP bądź trwają prace nad jego uchwaleniem, koniecznie
należy sprawdzić jego ustalenia (lub projekt ustaleń) zapisane
zarówno w tekście, jak i w rysunku.
Szczegółowych informacji w tym zakresie może udzielić Wydział Architektury i Budownictwa w Urzędzie Dzielnicy
Praga-Północ.
W przypadku Pragi-Północ plany miejscowe obejmują
ok. 1/3 jej powierzchni:
• Praga Centrum (obejmuje większość obszaru historycznej
Starej Pragi oraz fragmenty Szmulowizny),
• Nowa Praga II (Park Praski wraz z ogrodem zoologicznym,
a także powojenne osiedla Praga I, II i III),
• rejon Dworca Wschodniego (w przypadku Pragi-Północ obejmuje fragmenty zabudowy wzdłuż ul. Kijowskiej, Targowej
i Mackiewicza).
Jeśli chodzi o pozostałą część dzielnicy, w tym cenne pod
względem zachowanej zabudowy z okresu 1860-1939 obszary historycznej Nowej Pragi, Szmulowizny i Michałowa, trwa
procedura sporządzania planów, która znajduje się na różnym
stadium zaawansowania.
Informacje zarówno o obowiązujących MPZP, jak i tych
w trakcie przygotowywania, dostępne są na stronach:
www.architektura.um.warszawa.pl/plany-miejscowe oraz
www.mapa.um.warszawa.pl.

PARK KULTUROWY

Kolejną formą ochrony zabytków jest park kulturowy. Obecnie w Polsce funkcjonuje 38 takich parków. Mają one na celu
ochronę krajobrazu kulturowego – otaczającej nas, unikalnej
przestrzeni, ukształtowanej historycznie w wyniku działalności
człowieka i czynników naturalnych.
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Wyjątkowość każdego z parków znajduje odzwierciedlenie w zindywidualizowanych zapisach powołujących je do życia
uchwał rad gminy. Uchwała taka, poza nazwą parku, zawiera
zakazy i ograniczenia dotyczące m.in. prowadzenia robót budowalnych, sytuowania obiektów małej architektury, umieszczania
reklam, prowadzenia działalności handlowej, usługowej, przemysłowej czy zmiany sposobu korzystania z zabytku. Warto pamiętać, że zapisy te dotyczą nie tylko budynków wpisanych do
rejestru zabytków. Celem parku kulturowego jest kształtowanie
ładu wizualnego szeroko pojętej przestrzeni publicznej, na którą składają się wnętrza uliczne, współczesne budynki, a nawet
obiekty tymczasowe (np. ogródki gastronomiczne). Dokumentem analitycznym, pomocnym przy określeniu celów i sposobów ochrony krajobrazu kulturowego, jest plan ochrony. Jest on
uchwalany przez radę gminy i podobnie jak uchwała tworząca
park musi zostać zaopiniowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.
W Warszawie od 2012 r. działa Wilanowski Park Kulturowy. W Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków trwają prace
związane z utworzeniem parku kulturowego dla historycznego
centrum Warszawy. We wrześniu 2019 r. Rada m.st. Warszawy
podjęła uchwałę intencyjną, mającą na celu utworzenie parku
kulturowego Starej i Nowej Pragi. Łatwo zgadnąć, że każdy z
tych obszarów reprezentuje inne wartości krajobrazowe i inne
wyzwania związane z ekspozycją dziedzictwa kulturowego i porządkowaniem przestrzeni miasta2.

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami upoważnia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do założenia gminnej
ewidencji zabytków (GEZ) w formie zbioru kart adresowych
zabytków nieruchomych z terenu gminy. GEZ dla Warszawy została ustanowiona w 2012 r. (Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 2998/2012 z 24 lipca 2012 r.).
W GEZ powinny być ujęte zabytki nieruchome (tzn. budynki, układy urbanistyczne, zespoły budowlane i zabytki archeologiczne) wpisane do rejestru oraz inne zabytki nieruchome
znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków lub wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Samo ujęcie
obiektu w GEZ nie chroni od strony prawnej na zasadach wpisu
do rejestru. Jednak w przypadku uwzględnienia danego obiektu
2

M. Krasucki, Praski Park Kulturowy – zbędna biurokracja czy skuteczne narzędzie?, „Spotkania z zabytkami” 2018, nr 9-10, s. 10-13.
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w GEZ, jego właściciel jest zobowiązany do uzgadniania z urzędem konserwatorskim decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę lub rozbiórkę. Uzgodnień dokonuje właściwy
organ administracji architektoniczno-budowlanej. Ustalenia
z właściwym konserwatorem zabytków wymagane są również
w przypadku wydawania decyzji dot. lokalizacji inwestycji celu
publicznego, jeśli koliduje ona z obiektem ujętym w GEZ.
GEZ ma charakter otwartego zbioru. Jej zmiany (włączenia lub wyłączenia z ewidencji) w formie zarządzeń Prezydenta
są upubliczniane w BIP Urzędu m.st. Warszawy. Obecnie na
terenie dzielnicy Praga-Północ znajduje się ponad 900 obiektów
ujętych w GEZ, w tym praktycznie wszystkie budynki (kamienice) wybudowane przed 1939 r.3.

WSPARCIE FINANSOWE – DOTACJE NA ZABYTKI

Środki publiczne z budżetu państwa lub samorządów to podstawowe źródło dotacji na ochronę i opiekę nad zabytkami w Polsce. Mają one formę współfinansowania prac przy obiektach
zabytkowych w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami. Zgodnie z art. 73 tej ustawy dotacji
można udzielić osobie fizycznej, jednostce samorządu terytorialnego lub innej jednostce organizacyjnej (np.: fundacji, stowarzyszeniu, związkowi wyznaniowemu, wspólnocie mieszkaniowej),
które są właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do
rejestru lub posiadają zabytek w trwałym zarządzie.
Dotacja jest udzielana na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, a szczegółowy
3

Zgodnie z wykazem zabytków ujętych w GEZ wg stanu na 18 października
2019 r.
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Na fioletowo
zaznaczono obiekty ujęte
w GEZ na Szmulowiźnie
i Michałowie. Źródło:
www.mapa.um.warszawa.pl

wykaz działań, na które można otrzymać dofinansowanie, jest
wymieniony w art. 77 przywołanej ustawy.
Należy pamiętać, że dotacja udzielana jest w wysokości
do 50% nakładów koniecznych na wykonanie wymienionych
w ustawie działań. Jej wysokość może zostać zwiększona do
100% nakładów koniecznych (w przypadku dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), jeżeli:
• zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną
lub naukową,
• wymagane jest przeprowadzenie złożonych pod względem
technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych,
• stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego przeprowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych.

Dotacje przyznają:
Rada m.st. Warszawy poprzez Biuro Stołecznego Konserwatora
Zabytków (BSKZ):
• Z budżetu m.st. Warszawy mogą być udzielane dotacje celowe
na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych przy zabytku wpisanym indywidualnie do rejestru lub ujętym w GEZ, położonym na obszarze
m.st. Warszawy.
• Dotacja może być udzielona, gdy wniosek o jej przyznanie
zostanie pozytywnie rozpatrzony oraz gdy wnioskodawca
wcześniej uzyska pozytywną opinię BSKZ co do zgodności prac objętych projektem lub programem prac z katalogiem nakładów koniecznych wymienionych w uchwale Rady
m.st. Warszawy, na podstawie której udzielane są dotacje.
• Wnioski o udzielenie dotacji składa się do Prezydenta Warszawy za pośrednictwem BSKZ w październiku roku poprzedzającego rok realizacji planowanych prac4. W przypadku prac
zakończonych, o refundację poniesionych kosztów można się
ubiegać, składając wniosek od 1 do 30 kwietnia w roku następującym po wykonaniu prac. Wnioski o udzielenie dotacji
ocenia komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele Rady
m.st. Warszawy, Społecznej Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Prezydencie m.st. Warszawy i Biura Stołecznego
Konserwatora Zabytków. Do prac komisji mogą być powoływani również eksperci.
4

Wyjątek dotyczy prac planowanych w 2020 r. – wniosek o dotację na takie prace powinien zostać złożony w okresie od 1 października 2019 r. do
31 stycznia 2020 r.
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• Wnioski należy złożyć w siedzibie BSKZ (osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego). Więcej informacji oraz
formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej
BSKZ (www.zabytki.um.warszawa.pl) oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków:
• Dotacje są przyznawane na podstawie złożonych wniosków.
• Wnioski składa się w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków na właściwym formularzu (osobiście lub
za pośrednictwem operatora pocztowego) w terminie do końca lutego dla roku, w którym mają zostać przeprowadzone
prace w ramach wnioskowanej dotacji oraz do 30 czerwca
w przypadku wniosku o refundację prac przy zabytku przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku.
• Wnioski każdorazowo rozpatruje merytorycznie Komisja
Konserwatorska pod kątem ich kompletności oraz rzeczywistych i niezbędnych potrzeb remontowych, z uwzględnieniem
zarówno walorów zabytkowych i architektonicznych budynku,
jak i znaczenia prac dla jego stanu oraz wizerunku miasta.
• Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej:
www.bip.mwkz.pl.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
• Dotacje są przyznawane w ramach programu „Ochrona zabytków” na dofinansowywanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków.
• Wnioski należy wypełnić i złożyć za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI). Wymagane jest
uprzednie założenie konta (https://esp.mkidn.gov.pl/).
• Wnioski są rozpatrywane w następujących etapach:
1) ocena formalna, która polega na stwierdzeniu, czy podanie nie zawiera braków lub błędów formalnych,
2) konkurs, w którym minister przyznaje dofinansowania
dla zadań w oparciu o rekomendacje dyrektora instytucji zarządzającej, dokonane na podstawie oceny punktowej,
której podlegają wnioski niezawierające braków i błędów
formalnych,
3) minister przyznaje dofinansowania dla wybranych zadań
w trybie odwoławczym.
• Więcej informacji, w tym regulamin przyznawania dotacji
oraz terminy dla poszczególnych edycji, można znaleźć na
stronie internetowej: www.mkidn.gov.pl.

3. Teoria i prawo przed remontem
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4. REMONT
KONSERWATORSKI

Prawidłowe i skuteczne przeprowadzenie
Uwaga: wszelkie prace budowlane
prac konserwatorskich, remontowych lub
i remontowe (np. wymiana okien,
budowlanych w przypadku praskich kamiezastosowanie ocieplenia, wymiana
nic wiąże się z podjęciem szeregu działań.
pokrycia dachowego czy montaż szyldu
Najistotniejsze z nich to:
na elewacji) prowadzone na obiekcie
chronionym wpisem do rejestru
• Rozpoznanie wartości zabytkowych
zabytków muszą być prowadzone za
obiektu pod względem kubatury, układu
zgodą organu konserwatorskiego.
funkcjonalno-przestrzennego, pierwotnego wyglądu, rozwiązań materiałowych,
kolorystyki.
• Kwerenda w archiwach, dokumentacja fotograficzna i rysunkowa (pomiary, projekty).
• Rozpoznanie zasad prawnej ochrony budynku.
• Ustalenie, czy obiekt zabytkowy znajduje się na terenie, na
którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.
• Określenie rodzaju planowanych prac (w rozumieniu zapisów ustawy Prawo budowlane) – czy jest to budowa, remont, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, odbudowa, czy
rozbiórka oraz sprawdzenie, które z tych prac wymagają pozwolenia na budowę, a które wyłącznie zgłoszenia. Uwaga:
zgodnie z ustawą Prawo budowlane (art. 29 pkt. 4 ust. 1)
wszystkie prace prowadzone przy obiekcie wpisanym indywidualnie do rejestru zabytków wymagają uzyskania pozwolenia
na budowę.
• Rozpoznanie i analiza stanu technicznego obiektu: zawilgocenie, stopień korozji biologicznej, stan techniczny elementów
konstrukcyjnych, takich jak stropy i ściany, stolarka otworowa
(okna i drzwi), dach, obróbki, materiały elewacyjne.
• Waloryzacja: które elementy budynku kwalifikują się do zachowania, a które do wymiany.
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• Opracowanie dokumentacji projektowej, która powinna
zawierać:
inwentaryzację architektoniczno-budowlaną obejmującą pomiary obiektu i jego poszczególnych
części oraz zastosowanych w nim rozwiązań
techniczno-budowlanych,
inwentaryzację konserwatorską, uwzględniającą m.in.
charakterystyczne elementy przewidziane do odtworzenia albo konserwacji – detale okien, drzwi, cokołów,
gzymsów w stanie istniejącym i w stanie projektowanym
wraz z opisem stanu zachowania substancji zabytkowej,
badania konserwatorskie w celu rozpoznania historii
i funkcji zabytku, ustalenia użytych materiałów i zastosowanych technologii, określenia stanu zachowania zabytku oraz opracowania diagnozy, projektu i programu prac
konserwatorskich; badania obejmują m.in. wykonanie odkrywek stratygraficznych oraz analizę pobranych próbek
w celu określenia oryginalnej techniki wykonania, sposobu wykończenia oraz kolorystyki poszczególnych elementów i detali architektonicznych elewacji, wnętrz, wystroju
i wyposażenia budowli zabytkowej,
program robót konserwatorskich, który określa zakres
i sposób ich prowadzenia oraz wskazuje, jakie materiały i technologie powinny być zastosowane podczas prac
budowlanych.
• Złożenie dokumentacji projektowej u odpowiedniego konserwatora zabytków.
• Złożenie w Wydziale Architektury i Budownictwa w Urzędzie
Dzielnicy wniosku o pozwolenie na budowę wraz z załącznikiem uzyskanej zgody ze strony konserwatora zabytków.
• Opcjonalne złożenie wniosku o dotację na dofinansowanie
prace konserwatorskich.
• Prowadzenie prac, nad którymi nadzór sprawuje uprawniona osoba. Prace prowadzone na obiektach wpisanych do
rejestru zabytków, a także na tych, które znajdują się w obszarze objętym takim wpisem, mimo iż indywidualnie nie
zostały objęte wpisem do rejestru, wymagają nadzoru konserwatorskiego. Jest on sprawowany przez dyplomowanych
konserwatorów dzieł sztuki lub architektów-konserwatorów,
wykazujących min. 12-miesięczne doświadczenie w zawodzie. Osoba, która sprawuje nadzór, egzekwuje przygotowany
wcześniej i zatwierdzony przez organ konserwatorski program prac konserwatorskich.
■

■

■

■
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A. PLAN MIEJSCOWY LUB JEGO BRAK
W KONTEKŚCIE PRAC BUDOWLANYCH
PRZY ZABYTKU

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązują na ok. 1/3 obszaru Pragi-Północ. W zapisach planu zawarte
są informacje, jakie prace budowlane na obiekcie zabytkowym
można prowadzić, a jakie są zabronione.
Sytuacja jest bardziej skomplikowana na obszarach, dla
których plany miejscowe są dopiero przygotowywane, szczególnie wtedy, gdy planowana budowa, rozbudowa oraz zmiana
przeznaczenia danego obiektu prowadzić będzie do zmiany zagospodarowania terenu, na którym obiekt się znajduje. W takich przypadkach należy w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ
(lub w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w przypadku inwestycji o powierzchni powyżej
15 tys. m kw. lub o wysokości powyżej 30 m) uzyskać tzw.
decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
wprowadzoną na mocy ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Popularne „wuzetki”
(WZ – warunki zabudowy) są wydawane po przeprowadzeniu
uzgodnień z określonymi w ustawie organami. W przypadku
obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską, takim
organem jest Wojewódzki Konserwator Zabytków. Zgodnie
z przepisami Urząd Dzielnicy ma na wydanie decyzji dwa miesiące, jednakże w warunkach warszawskich proces ten może
trwać nawet pół roku.

B. ZGŁOSZENIE CZY POZWOLENIE
NA BUDOWĘ?

Zasady prowadzenia prac budowlanych określa ustawa Prawo
budowlane, a w obiektach zabytkowych dodatkowo Ustawa
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Prace niewymagające pozwolenia na budowę są określone w art. 29 ustawy
Prawo budowlane (ust. 1 i 2).

Gdy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się
na obszarze wpisanym do rejestru zabytków:
• roboty budowlane można rozpocząć na podstawie decyzji
o pozwoleniu na budowę (art. 28 ustawy Prawo budowlane)
– wyjątki od tej zasady są określone w art. 29 ust. 1 oraz 2
ustawy Prawo budowlane,
• art. 29 ust. 4 ustawy Prawo budowlane wskazuje, że roboty
budowlane, o których mowa w art. 29 ust. 1 oraz 2 przy
obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wymagają pozwolenia na budowę,
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• na obszarze wpisanym do rejestru zabytków takie roboty wymagają dokonania zgłoszenia, o których mowa w art. 30 ust. 1
ustawy Prawo budowlane.

Składając wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lub
przy zgłoszeniu do Wydziału Architektury i Budownictwa
w Urzędzie Dzielnicy, należy dołączyć pozwolenie właściwego konserwatora zabytków zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane. Wojewódzki konserwator zabytków powinien zająć stanowisko w sprawie nie później niż w ciągu 30 dni
od złożenia takiego wniosku.
Organ administracji architektoniczno-budowlanej zgodnie
z art. 35 ust. 6 oraz 8 ustawy Prawo budowlane na wydanie
decyzji pozwolenia na budowę ma maksymalnie 65 dni
od daty wpływu wniosku. Termin ten nie obejmuje okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień z winy
wnioskującego oraz z przyczyn niezależnych od organów. Zgłoszenie jest skuteczne, jeśli Urząd nie wyrazi sprzeciwu
w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.

Gdy obiekt ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków:
• roboty budowlane można rozpocząć na podstawie decyzji
o pozwoleniu na budowę (art. 28 ustawy Prawo budowlane),
• zgodnie z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane – dla
obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków – pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego
wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej
w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Organ administracji architektoniczno-budowlanej ma
na zajęcie stanowiska 21 dni od daty doręczenia zgłoszenia.

Uzyskiwanie opinii i uzgodnienia z urzędem konserwatorskim:
• zalecenia konserwatorskie: rodzaj opinii konserwatora zabytków wydanej (bez procedury administracyjnej) na wniosek
właściciela lub posiadacza zabytku, odnośnie zmian w danym
obiekcie możliwych do przeprowadzenia z punktu widzenia
konserwatorskiego,
• pozwolenie w formie decyzji: wydawane na podstawie projektu budowlanego na wniosek inwestora przed skierowaniem
przez niego wniosku o pozwolenie na budowę do właściwego
organu administracji architektoniczno-budowlanej (dotyczy
obiektów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków oraz
obszarów wpisanych do rejestru zabytków, gdy planowane
działania dotyczyć będą bryły budynku lub nieruchomości,
na której się on znajduje),
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• uzgodnienie przez urząd konserwatorski w formie postanowienia: w ramach procedury wydawania pozwolenia na
budowę przez właściwy organ administracji architektoniczno
-budowlanej (dotyczy obiektów ujętych w GEZ).

C. GDZIE ZNALEŹĆ
NIEZBĘDNE DOKUMENTY?

Na stronie internetowej Mazowieckiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (www.mwkz.pl/formularze-i-wnioski)
można znaleźć wzory wniosków o wydanie m.in.:
• zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania
z zabytku nieruchomego/ruchomego, jego zabezpieczenia
i wykonania prac konserwatorskich oraz zakres dopuszczalnych w nim zmian,
• pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, podjęcie innych działań mogących prowadzić
do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku przy
zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków,
• pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu
zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwolenie na budowę i zgłoszenie:
Wzory wniosków wraz z listą koniecznych załączników można
pobrać ze strony internetowej: www.warszawa19115.pl.
Wnioski składamy w Urzędzie Dzielnicy i kierujemy do
Wydziału Architektury i Budownictwa.
Zestawienie wymaganych zezwoleń dla poszczególnych prac:
Rodzaj prac
budowlanych

Rejestr zabytków Wpis obszarowy

GEZ

Obiekt
niezabytkowy

REMONT
(np. wymiana okien,
drzwi, instalacji
wewnętrznych)

Pozwolenie
konserwatorskie
Pozwolenie na
budowę z UD

Pozwolenie
konserwatorskie
Pozwolenie na
budowę z UD
Zgłoszenie do UD

Pozwolenie na
budowę z UD
Zgłoszenie do UD

Pozwolenie na
budowę z UD
Zgłoszenie do UD

BUDOWA
(nowy obiekt)

Pozwolenie
konserwatorskie
Pozwolenie na
budowę z UD

Pozwolenie
konserwatorskie
Pozwolenie na
budowę z UD
Zgłoszenie do UD

Pozwolenie na
budowę z UD
Zgłoszenie do UD

Pozwolenie na
budowę z UD
Zgłoszenie do UD
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ODBUDOWA
(budowa nowego,
identycznego
obiektu w miejsce
obiektu, który uległ
zniszczeniu)

Pozwolenie
konserwatorskie
Pozwolenie na
budowę z UD

Pozwolenie
konserwatorskie
Pozwolenie na
budowę z UD

Pozwolenie na
budowę z UD

Pozwolenie na
budowę z UD

PRZEBUDOWA
(zmiana układu
wewnętrznych
i zewnętrznych
elementów budynku)

Pozwolenie
konserwatorskie
Pozwolenie na
budowę z UD

Pozwolenie
konserwatorskie
Pozwolenie na
budowę z UD
Zgłoszenie do UD

Pozwolenie na
budowę z UD
Zgłoszenie do UD

Pozwolenie na
budowę z UD
Zgłoszenie do UD

ROZBUDOWA
(powiększenie
budynku poprzez
dobudowanie
kubatury)

Pozwolenie
konserwatorskie
Pozwolenie na
budowę z UD

Pozwolenie
konserwatorskie
Pozwolenie na
budowę z UD
Zgłoszenie do UD

Pozwolenie na
budowę z UD
Zgłoszenie do UD

Pozwolenie na
budowę z UD
Zgłoszenie do UD

NADBUDOWA

Pozwolenie
konserwatorskie
Pozwolenie na
budowę z UD

Pozwolenie
konserwatorskie
Pozwolenie na
budowę z UD

Pozwolenie na
budowę z UD

Pozwolenie na
budowę z UD

MONTAŻ
URZĄDZEŃ (np.
klimatyzacja, anteny
na dachu, tablice
reklamowe)

Pozwolenie
konserwatorskie
Pozwolenie na
budowę z UD

Pozwolenie
konserwatorskie
Zgłoszenie do UD

-

-

ADAPTACJA (zmiana
przeznaczenia
zabytku)

Pozwolenie
konserwatorskie

-

-

-

D. PRACE WSTĘPNE – ROZPOZNANIE
HISTORII KAMIENICY I JEJ PIERWOTNEGO
WYGLĄDU

1. Kwerenda archiwalna

Interesujące historie, niezwykłe postacie związane z kamienicą,
rekonstrukcja jej pierwotnego wyglądu mogą wpływać na atrakcyjność nieruchomości. Stają się bowiem istotnym, wyróżniającym atutem (marką) oraz podnoszą jej realną wartość w oczach
mieszkańców i inwestorów.
Wiele praskich kamienic wciąż jednak czeka na pogłębione badania dotyczące ich pierwotnego wyglądu oraz historii. Wartość tego typu opracowań potwierdzają m.in. ustalenia
dotyczące kamienicy przy ul. Targowej 63. Korzystając z dokumentów z lat 50. i 60. ubiegłego wieku, zgromadzonych
w archiwum Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu
Dzielnicy Praga-Północ, dowiedziono, że wystrój architektoniczny fasady był pierwotnie znacznie bardziej urozmaicony
niż obecnie (wykorzystano m.in. rzadko spotykane na Pradze
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około 1910 roku wykończenie z zastosowaniem okładziny ceramicznej, naśladującej kształtem tzw. licówkę, a także boniowanie,
gzymsy podokienne, pilastry zwieńczone wazonami)1. Z badań
historycznych wynika natomiast, że np. w powojennej historii tej kamienicy zapisał się bohater filmu Pianista, Władysław
Szpilman.
Celem uzyskania podobnych informacji odnośnie do naszego obiektu, niezbędne jest przeprowadzenie badań archiwalnych. W tym kontekście interesujące mogą się okazać księgi
wieczyste, inwentaryzacje, korespondencja urzędowa, fotografie,
księgi adresowe, archiwalne czasopisma, oraz inne liczne dokumenty. Do rzadkości należą oryginalne projekty architektoniczne. Niestety nie ma jednego miejsca, w którym tego typu
materiały byłyby zgromadzone – zwykle, jeżeli w ogóle przetrwały do naszych czasów, pozostają rozproszone w urzędach
miejskich, instytucjach kultury i archiwach prywatnych. Dlatego
niezbędne jest podjęcie kroków w celu ich uzyskania (najczęściej kopii) poprzez różnego rodzaju kwerendy. W zależności
od czasu, chęci i umiejętności można je poprowadzić samemu lub ich wykonanie i opracowanie zlecić specjalistom.
ŹRÓDŁA WIRTUALNE
Prace badawcze warto zacząć od danych prezentowanych w sieci, gdzie dostęp do wielu zbiorów w formie zeskanowanej jest
całkowicie otwarty – nie wymaga logowania i jest bezpłatny.
Oto kilka z nich:

Mapa.um.warszawa.pl – serwis mapowy prowadzony przez
Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy to podstawa
prowadzonych badań. Do dyspozycji otrzymujemy bardzo dokładne i niezwykle funkcjonalne mapy miasta, archiwalne materiały kartograficzne i fotograficzne z minionych dwóch stuleci.

Genealogyindexer.org – wystarczy wpisać adres lub nazwisko,
a serwis może, w zależności od dostępnych danych, wskazać
i wyświetlić zeskanowane strony odpowiednich ksiąg adresowych i telefonicznych z XIX i XX w. Dzięki nim możemy odkryć nazwiska właścicieli nieruchomości i mieszkańców oraz
ich zawody lub ustalić nazwy przedsiębiorstw mieszczących się
pod danym adresem.
1

Zainteresowanych szerszym opisem m.in. tego przykładu odsyłamy do
artykułu W domu, na aukcji, w urzędzie — gdzie szukać materiałów do rekonstrukcji praskich kamienic, E. Kalnoj-Ziajkowska, A. Lisiecki, „Kronika Warszawy” 2017, nr 2.
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Polona.pl – prowadzony przez Bibliotekę Narodową serwis
pozwala bez wychodzenia z domu przeglądać cyfrowe wersje
tysięcy archiwalnych czasopism, gazet, druków. Dzięki sprawnej
i intuicyjnej wyszukiwarce możemy odnaleźć skany z interesującymi informacjami dotyczącymi naszej nieruchomości, pod
warunkiem, że takie pojawiły się w ówczesnej prasie.

Archiwa fotograficzne – warto uwzględnić również instytucje
zajmujące się gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów fotograficznych w formie cyfrowej – zarówno zagraniczne (np. austriackie lub niemieckie archiwa oraz biblioteki), jak i polskie,
m.in. Ośrodek KARTA, Narodowe Archiwum Cyfrowe lub
Fototeka Filmoteki Narodowej.

Fotopolska.eu – serwis internetowy tworzony przez miłośników fotografii. Znajdziemy w nim współczesną dokumentację
fotograficzną obiektów z całej Polski, jak również archiwalne
materiały skopiowane z aukcji internetowych (Allegro, eBay,
Delcampe), czasopism (tygodnik „Stolica”), prywatnych zbiorów lub zeskanowane pocztówki.

ARCHIWA TRADYCYJNE
Kolejnym krokiem w czasie kwerendy powinna być wizyta
w tradycyjnych archiwach różnych instytucji. W niektórych
przypadkach wizyty tego typu wymagają umówienia się z wyprzedzeniem oraz odpowiedniego umotywowania, by uzyskać
wgląd do interesujących nas materiałów.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
(ul. Nowy Świat 18/20) – jeśli nasza kamienica znajduje się
w grupie nieruchomości chronionych prawem (np. jest wpisana
do rejestru zabytków), możemy poprosić Urząd o udostępnienie
karty ewidencyjnej takiego obiektu. Znajdziemy w niej inwentaryzację architektoniczno-konserwatorską, opis historii budynku,
przeprowadzonych prac budowlanych i wiele innych bezcennych informacji. Prawdziwym rarytasem z praskiego podwórka
jest kilkadziesiąt dobrej jakości czarno-białych fotografii z lat
II wojny światowej, na których uwieczniono wygląd poszczególnych budynków wschodniej pierzei ul. Targowej.

Archiwum Państwowe w Warszawie (ul. Krzywe Koło 7)
– w zbiorach tej instytucji znajdują się m.in. dawne księgi hipoteczne. Dostarczają one bezcennych informacji dotyczących
personaliów właścicieli nieruchomości, stanu zadłużenia, przekształceń i powierzchni nieruchomości. Szczególną uwagę warto
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zwrócić na zespół Akta nieruchomości zarządu miejskiego 19181939, w którym można natrafić na oficjalną korespondencję
między właścicielami budynków a stołecznymi władzami budowlanymi oraz projekty i wytyczne architektów miejskich.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
Wydział Ksiąg Wieczystych (al. Solidarności 58) – w jego
zbiorach znajdują się najstarsze księgi hipoteczne dotyczące
warszawskiej Pragi. Podobnie jak w przypadku Archiwum Państwowego, możemy spodziewać się tutaj informacji dotyczących
nazwisk, zadłużeń hipotek, spadków, zastawów, wykreślania
granic nieruchomości itd.

Archiwum przy Wydziale Architektury i Budownictwa
Urzędu Dzielnicy Praga-Północ (ul. ks. I. Kłopotowskiego 15)
– wśród zawartości teczek dedykowanych poszczególnym adresom praskich nieruchomości znajdziemy dokumentację z lat
1945-1989 oraz współczesną. Uwaga: archiwum nie jest jednostką badawczo-naukową!

Archiwum Urzędu m.st. Warszawy (na VI piętrze Pałacu Kultury i Nauki) – tu również niemal każda praska nieruchomość posiada własną teczkę z oficjalną korespondencją
i projektami m.in. reklam wytworzonych w okresie PRL. Trafiają się tam również fotografie, jak np. zdjęcie kamienicy przy
ul. Ząbkowskiej 6, na którym można dostrzec duży fragment
pierwotnego detalu oraz wyglądu czterech górnych kondygnacji
kamienicy przy ul. Okrzei 28 (stanowiło ono część akt dokumentujących poważne uszkodzenia domu powstałe w wyniku
niemieckiego ostrzału pod koniec 1944 r.).
Muzeum Warszawy (Rynek Starego Miasta 28-42) – bogate
zbiory zdjęć archiwalnych skrywają także te dokumentujące warszawską Pragę. Znajdziemy tam m.in. fotografie zabudowy przy
ul. Ząbkowskiej, Okrzei, Wileńskiej. Warto skorzystać z konsultacji z pracownikami merytorycznymi tej instytucji kultury.

ARCHIWA PRYWATNE
Duży potencjał mogą posiadać niestety niedostatecznie rozpoznane archiwa prywatne, zwłaszcza że ich właściciele często
bagatelizują wartość własnych zbiorów. Nierzadko bowiem
w starych domowych albumach znajdują się także, oprócz portretów i zdjęć z uroczystości rodzinnych, ujęcia ulic i budynków
uchwycone obiektywem w całości lub fragmentarycznie. Jak
ważne mogą być to zdjęcia pokazały historie związane z dwiema
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Kamienica przy
ul. Inżynierskiej 10,
ok. 1930 r. Fot. NN,
ze zbiorów Joanny
Kozłowskiej (skan
w Muzeum Warszawskiej
Pragi) oraz zdjęcie
współczesne

kamienicami: Inżynierska 10 oraz Targowa 21. Pierwsza z nich
to wzniesiony w 1910 r. u zbiegu z ul. Małą masywny czteropiętrowy budynek. Po stu latach doczekał się on remontu mocno zaniedbanej elewacji – obiekt uzyskał ładnie prezentujący się
w słoneczne dni jasnobeżowy kolor, z zarysowaniem licznych
lizen. Niestety dopiero pięć lat później odkryto dobrej jakości
czarno-białe zdjęcie tej kamienicy wykonane ok. 1930 r. Okazało się, że pierwotnie dom prezentował się inaczej – posiadał
znacznie więcej elementów dekoracyjnych, m.in. boniowanie
oraz niewielki szczyt z widoczną datą roczną wieńczący narożnik budynku. Detal ten usunięto po 1945 roku.
Drugi przypadek dotyczy kamienicy przy ul. Targowej,
u wylotu ul. Kijowskiej. Po wielu dekadach zaniedbań budynek
pod numerem 21, będący prywatną własnością, został poddany gruntownemu remontowi oraz charakterystycznej nadbudowie. W 2018 r., po rozebraniu budowlanych rusztowań, oczom
przechodniów ukazała się elewacja pokryta tynkiem ze zrekonstruowanymi elementami dekoracyjnymi, m.in. naczółkami i gzymsami. W kolejnym roku została upubliczniona przez
Muzeum Warszawskiej Pragi archiwalna fotografia z dwudziestolecia międzywojennego z pozującymi mężczyznami w mundurach. W tle wyraźnie widać fasadę budynku Targowa 19
oraz fragment omawianej sąsiadki. Dzięki niej wiemy, że mimo
podejmowanych wysiłków i skrupulatności, podczas remontu
zakończonego w 2018 r. nie zrekonstruowano oryginalnego
wystroju tego budynku.
W jaki sposób odnaleziono obydwie wspomniane fotografie? Pierwsza z nich należała do autorki internetowego bloga
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Ulica Targowa, przypuszczalnie druga połowa lat 30. XX w. W tle widoczny
dom nr 19 i fragment domu nr 21. Fot. NN, ze zbiorów rodziny Majewskich
(skan w Muzeum Warszawskiej Pragi) oraz zdjęcie współczesne

„Rzeczy minione”, która opublikowała ją w celu zilustrowania
rodzinnej historii – w kamienicy funkcjonowała szkoła, której
uczniem był dziadek autorki. Skan drugiej w 2019 r. został
przekazany do Muzeum Warszawskiej Pragi przez osobę, której
rodzina związana była z sąsiednią kamienicą. Warto podkreślić,
że nim oba zdjęcia trafiły do powszechnego obiegu, musiały
wiele lat przeleżeć w domowych archiwach.
Przywołane dwa przykłady powinny zachęcać do prowadzenia własnych poszukiwań. Warto je zacząć od mieszkańców danego obiektu, sąsiadów, a nawet ogłaszając się
publicznie.
PUBLIKACJE TEMATYCZNE
Oprócz archiwów, istotnej wiedzy w kontekście badań nad
pierwotną architekturą obiektów zabytkowych niewątpliwie
dostarczają także bardziej współczesne opracowania zbiorcze poświęcone m.in. kamienicom z przełomu XIX i XX wieku, w tym również budynkom zrealizowanym w obrębie Pragi.
Mowa o publikacjach popularnych i naukowych, w tym zarówno opracowaniach ogólnych, jak i bardziej szczegółowych, poświęconych m.in. zabudowie wybranych ulic2, rozplanowaniu3,
2
3

J. Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, t. 1-15, Warszawa 1995-2012.
P. Kilanowski, Rozplanowanie kondygnacji mieszkalnych w śródmiejskich kamienicach warszawskich na przełomie XIX i XX wieku, w: Architektura w mieście, architektura dla miasta – społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania
architektury na ziemiach polskich 1815-1914, M. Getka-Kenig, A. Łupienko
(red.), Warszawa 2017.
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stolarce drzwiowej4, niektórym stylom architektonicznym5, infrastrukturze technicznej6, lokatorom7, czy też konkretnym kamienicom8. Wspomniane publikacje zazwyczaj obejmują bogaty
wykaz bibliografii, umożliwiający m.in. rozpoznanie wszelkich
zbiorów archiwalnych, miejsc ewentualnego przechowywania
dokumentacji projektowej lub pomiarowej oraz odwołania do
innych publikacji poświęconych wybranym kamienicom, co znacząco poszerza pole potencjalnych możliwości rozpoznania ich
pierwotnej architektury.

2. Kolorystyka fasady

Badania stratygraficzne w przypadku zabytku prowadzą do
ustalenia i określenia chronologii występujących warstw technologicznych i nawarstwień historycznych (takich jak rodzaj
budulca, zaprawy, podkładów czy warstw malarskich). Tym samym otrzymujemy informacje na temat pierwotnej technologii
wykonania, oryginalnej kolorystyki elewacji oraz jej detalu architektonicznego. Z układu warstw historycznych dowiadujemy
się, ilu i jakiego rodzaju remontom był poddawany obiekt, oraz
które elementy są oryginalne, a które wtórne. Ponadto dzięki
badaniom tego typu dowiadujemy się, które z odkrytych warstw
są szlachetne (czyli mają charakter mazerunku, polichromii,
stiuku itp.), a które były mniej wartościowe (zwykła farba). Pozyskane w ten sposób dane uzupełnione o informacje na temat
zabytku – takie jak jego historia, materiał ikonograficzny, relacje
mieszkańców i właścicieli – umożliwiają szczegółową analizę
konserwatorską zabytkowego obiektu.
Badania stratygraficzne elewacji budynku służą do przeprowadzenia prawidłowego przebiegu prac konserwatorsko-budowlanych. Stratygrafia jest badaniem inwazyjnym, ingerującym, często destrukcyjnym, dlatego do analiz powinno się dobierać przede wszystkim istniejące odparzenia, odspojenia oraz
4

5
6

7
8

J. Roguska, Drzwi w warszawskich kamienicach w drugiej połowie XIX i na
początku XX wieku, w: Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki
Warszawskiej, J. Putkowska (red.), Warszawa 2002.
A. Szkurłat, Secesja w Architekturze Warszawy, Warszawa 1999.
P. Kilanowski, Wpływ nowoczesnej infrastruktury technicznej na rozwiązania
planu warszawskich domów dochodowych pod koniec XIX wieku oraz po
roku 1900, w: Studia do dziejów architektury i urbanistyki w Polsce. Przyszłość
rzeczy minionych, t. 2, M. Rozbicka (red.), Warszawa 2019.
M. Stopa, J. Brykczyński, Ostańce. Kamienice warszawskie i ich mieszkańcy,
t. 2, Warszawa 2011.
M. Wesołowska, Mało znana ikonografia Targowej 14, „Stolica” 2019, nr 6;
M. Wesołowska, Targowa 63 – Kamienica Hersza Griffenberga, w: Spotkania
z konserwatorem in situ 2018, Warszawa 2018.
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zniszczenia warstw tynkarskich i malarskich. W dalszej kolejności należy wykonać odkrywki (odsłonięć poszczególnych warstw
tynkarskich i malarskich). Odkryte i oczyszczone pierwotne
kolory należy zbadać przy użyciu kolorymetru. Trzeba pamiętać, że oko ludzkie indywidualnie odbiera kolor i barwę, dlatego
podczas identyfikacji należy posługiwać się wyłącznie numerami
barw bądź znormalizowanym, powszechnie dostępnym wzornikiem z wachlarzami kolorów. Warto stosować tzw. Natural
Colour System (NCS), gdyż wachlarz ujętych w nim barw zawiera aż 1950 odwzorowań. Pozwala on opisać wszelkie wyobrażalne kolory, niezależnie od materiału, faktury, receptury itp.
oraz nadać im jednoznaczną notację symboliczną, co pozwala
je analizować, wytwarzać, kontrolować oraz przekazywać dane
o kolorze między producentami, projektantami i ich klientami.

Wachlarz NCS Index.
Fot. Wikipedia.org

Paleta barw RAL.
Fot. Wikipedia.org

Barwy podstawowe NCS.
Fot. Wikipedia.org

Krąg kolorów NCS.
Fot. Wikipedia.org

System NCS bazuje na zdolności człowieka do rozróżniania sześciu podstawowych kolorów: bieli (W), czerni (S), żółci (Y),
czerwieni (R), błękitu (B) i zieleni (G). Drugim powszechnie
stosowanym międzynarodowym systemem jest RAL (Reichsausschuss für Lieferbedingungen), zawiera on jednak w swoim podstawowym wachlarzu „jedynie” 215 wzorów kolorów.
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Dokumentacja z konserwatorskich badań stratygraficznych powinna zawierać m.in.:
1. Kartę tytułową:
a) identyfikację obiektu – rodzaj obiektu, lokalizację, właściciela/użytkownika, informację, czy obiekt jest ujęty
w gminnej ewidencji zabytków, czy został wpisany do rejestru zabytków,
b) dane dotyczące prac badawczych – zleceniodawca, wykonawca prac, czas trwania prac,
c) dane dotyczące dokumentacji – autora dokumentacji wraz
z odpowiednimi uprawnieniami, autora fotografii, dokumentacji opisowej i fotograficznej.
2. Podstawę opracowania: rodzaj zlecenia, decyzję służb konserwatorskich (pozwolenie na przeprowadzenie badań), odkrywki wykonane w wytypowanych fragmentach elewacji
budynku oraz analiza makro- i mikroskopowa pobranych
próbek.
3. Szczegółowy przedmiot i zakres opracowania, w tym stan
zachowania obiektu.
4. Cel i zakres podjętych prac.
5. Przebieg i wynik prac badawczych.
6. Wnioski i zalecenia konserwatorskie.
7. Program prac konserwatorskich.
Podczas wykonywania prac renowacyjnych należy użyć preparatów (tynków, impregnatów, farb, materiałów budowlanych itp.)
charakteryzujących się przede wszystkim właściwościami hydrofobowymi oraz stosowną paroprzepuszczalnością.
WAŻNE:
Jeżeli podczas prowadzonego remontu dojdzie do odkrycia
jakichkolwiek dekoracji malarskich, należy bezwzględnie przerwać
pracę i niezwłocznie poinformować służby konserwatorskie.
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3. Badania detalu architektonicznego

Właściwie od samego początku dom w kształcie swojej bryły,
spełniając zarówno techniczne, jak i praktyczne wymagania,
rzadko kiedy ograniczał się do prostej formy. Człowiek, zgodnie z naturalnym dążeniem do piękna, starał się nadać swojej
budowli pewne cechy charakterystyczne wzbogacające wygląd,
podkreślające atrakcyjność i uwydatniające harmonię proporcji.
Detal w architekturze to fragment budowli, np. okno, jego
obramowanie, bądź szczegół, jak tralka, płytka ceramiczna, dachówka czy zbiór pewnych motywów określanych jako ornament9. Różnica między detalem a ornamentem polega na tym,
iż ornament pełni głównie funkcje dekoracyjną, zaś detal jest
pojęciem nieco szerszym, obejmującym jednocześnie funkcje
użytkowe, dekoracyjne czy informacyjne. Jeden i drugi element
stosowano dla podkreślenia struktury, kompozycji elewacji czy
układu przestrzennego obiektu. Pierwotnym źródłem wzorów
dla motywów zdobniczych była natura, stąd ich generalny podział na roślinne, zwierzęce i geometryczne. Dzięki poszczególnym rozróżnieniom detalu możemy lepiej identyfikować obiekty,
określać czas ich powstania, dokonywać odpowiedniego ich
wartościowania, a przede wszystkim określać styl czy epokę,
w której dany obiekt powstał.
W historii architektury zmieniał się nie tylko sam detal,
ewoluując bądź nawiązując do klasycznych form, ale również był
mocno odczuwalny zróżnicowany stosunek do niego architektów,
urbanistów, czy zwykłych odbiorców. Wiedza na temat detalu
architektonicznego jest potrzebna w działaniach wykonawczych, budowlanych, technologicznych i remontowych.
PODZIAŁ DETALU ZE WZGLĘDU NA MATERIAŁ,
Z JAKIEGO ZOSTAŁ WYKONANY

detal żelazny – miał najszersze zastosowanie w praskich
kamienicach z przełomu XIX i XX w., zarówno w dekoracjach
indywidualnych, jak i we wzorach szablonowych. Najczęściej
był spotykany w konstrukcjach i dekoracjach (a) balkonów,
(b) bram, (c) odbojów bramnych, (d) schodów, (e) balustrad
schodów, (f) studni (zdrojów podwórkowych), czy nieco
mniejszych elementach jak (g) klamki, okucia oraz tabliczki
numeryczne mieszkań.
9

Z. Mączeński, Poradnik budowlany dla architektów, Warszawa 1954; A. Cichy,
Zabytkowa stolarka drzwiowa – analiza konstrukcji, dekoracji i problematyka
konserwatorska, w: Aedifico et Conservo, Warszawa 2011; Detal architektoniczny warszawskiej Pragi 1850–1939, red. J. Roguska, Warszawa 2018.
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a) balkony – żelazo wypierało dotychczasowy naturalny budulec kamienny czy drewniany, który utrzymał się w elementach balkonów do przełomu XIX i XX w. Znalazło ono
zastosowanie właściwie do wszystkich elementów balkonu, tj.
płyt, wsporników czy balustrad. W późniejszych latach, na
skutek rozwoju i obniżenia kosztów nowoczesnej technologii,
żelazo stopniowo było zastępowane przez stal kowalną.
Balustrady żeliwne cechowała powtarzalność wynikająca
z szablonowego, fabrycznego wzoru. Mimo ich stopniowego wzbogacania, miały stosunkowo ograniczoną liczbę
wzorów, które zaistniały już w pierwszej połowie XIX w.
i utrzymały się (głównie w balkonach od podwórza bądź
w lokalizacjach nieco peryferyjnych) do około 1910 roku.
Wyznacznikiem użytego materiału było oczywiście położenie balkonu. W omawianym okresie na wyższych kondygnacjach stosowano niemal zawsze żeliwo, natomiast pierwsze,
najbardziej reprezentacyjne piętro, często zdobiły balkony
z kamienia (piaskowca) z tralkami kamiennymi bądź betonowymi. Płytę balkonu wspierały żeliwne wsporniki, z których

Ul. Kawęczyńska 15

Ul. Konopacka 12

Ul. Strzelecka 11

Ul. Targowa 84
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Ul. Targowa 48

Ul. Targowa 46

najpopularniejszy był kroksztyn ażurowy z żeliwa i jego
późniejsze odmiany. W kamienicach bardziej reprezentatywnych wsporniki często miały formę pełną, a w późniejszych
latach wsparte były na belkach dwuteowych pokrytych atrapą
z blachy imitującej podporę kamienną10. Od lat 90. XIX w.
zaczęto coraz częściej wprowadzać stal podatną na obróbkę
plastyczną, co miało ogromny wpływ na technikę wykonania
i estetykę balkonów.
Balkony z przełomu XIX i XX w. cechuje ogromna różnorodność kompozycji i dekoracji – często bardzo indywidualnego ornamentu. Najbardziej było to widoczne w epoce secesji,
w formie wici kwiatu, liści akantu, motywów roślinnych
i zwierzęcych. Balkony kamienic późno secesyjnych bądź
modernistycznych cechuje już znaczne uproszczenie form
i dekoracji. Istotne novum zostało wprowadzone w pierwszej
dekadzie XX w. – uformowanie balkonu na planie odcinka
koła, czy też zasady „im wyżej, tym lżej”. W okresie międzywojennym, oprócz upraszczania form, stosowano nowsze
technologie, wykorzystując płyty samonośne o konstrukcji
żelbetowej i prostych profilach stalowych. Niemal zupełnie
zdominowały warszawskie budynki.
10 Sposoby

kształtowania balkonów warszawskich kamienic (w tym praskich)
dokładniej omówiono w artykule J. Roguskiej poświęconym temu zagadnieniu na łamach „Kwartalnika Architektury i Urbanistyki” 2010, nr 4.
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b) bramy – pełniły ważne funkcje praktyczne i estetyczne. Ich
okazałość była wizytówką właściciela domu, świadczącą
o jego pozycji społecznej i majętności. Sam otwór bramny
był zazwyczaj dziełem projektanta budynku. Najczęściej był
on zrealizowany na planie wydłużonego prostokąta. Z początku przejazdy bramne przeważnie przekrywano łukowymi
sklepieniami, jednakże w późniejszych dekadach – ze względu na stosowanie w konstrukcjach stropów belek żelaznych
i żelbetowych – odznaczały się one płaskim przekryciem11.
Same skrzydła bramy często były dziełem innego autora niż
budynek, a czasami powstawały później niż cała kamienica.
Materiał używany do bram sprowadzał się zasadniczo do
dwóch rozwiązań: drewnianych (z żelaznymi okuciami) i żelaznych. W pierwszym przypadku stosowano konstrukcję ramowo-płycinową, w drugim najczęściej szkieletową (łączoną
na nity i spawy bądź odlewaną). Generalnie wyróżnić można
trzy typy bram:
• dwuskrzydłowe,
• dwuskrzydłowe z nieruchomym nadświetlem,
• trójskrzydłowe.
Pierwszy typ był często bardzo niepraktyczny w użyciu, gdyż
otwarcie tak dużych skrzydeł bramnych wymagało użycia
dużej siły, przez co było niewygodne. Stąd od drugiej połowy XIX w. zaczęto stosować drugi typ zarówno w materiale
drewnianym, jak i żelaznym. Ostatni typ stosowany był już

Ul. Stalowa 46

11

Ul. Stalowa 50

Tematykę przejazdów bramnych w warszawskich (w tym praskich) kamienicach dokładniej omówiono w poświęconym temu zagadnieniu artykule
J. Roguskiej na łamach „Kwartalnika Architektury i Urbanistyki” 2010, nr 1.
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od końca XIX w., ale zyskał na popularności na początku
XX w., wraz ze wzrostem przeciętnej szerokości przejazdu
i użycia niemal wyłącznie materiałów żelaznych. W tego typu
bramach, najczęściej w środkowym skrzydle, instalowano
furtkę. W pierwszej dekadzie XX w. dość często spotykanym
rozwiązaniem było użycie przeszkleń w połączeniu z żelaznymi motywami ornamentowymi. Podobnie jak przy balkonach, wraz z upływem lat bramy cechowało uproszczanie
form i estetyki z wyłączeniem krótkiego epizodu w latach
30. XX w. dotyczącego „kamienic luksusowych”. Wykonawcy
bram zaliczani byli do elity rzemiosła. Bardzo często sygnatury wykonawcy umieszczane były na bramach, co podnosiło
rangę dzieła.

c) odboje bramne – był to typowy element funkcjonalny osadzany przy wlocie i wylocie przejazdu na jego rogach, w celu
ochrony ścian przejazdu przed destrukcją spowodowaną piastą kół wozów i pojazdów. Pierwotnie ich funkcję pełniły kamienie polne wmurowywane w ściany przejazdu bramnego.
Odboje produkowane były w sposób przemysłowy i występowały w wielu odmianach w licznych katalogach odlewni
żeliwa. Pod względem budowy podzielić je można na część

Ul. Inżynierska 3

Ul. Jagiellońska 28

Ul. Stalowa 46

Ul. Inżynierska 7

Ul. Targowa 41

Ul. Stalowa 50

Ul. Wileńska 19

Ul. Ząbkowska 28
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niewidoczną po montażu (wpusty usytuowane u podstawy i w górnej części, odpowiednio montowane w posadzce
i ścianie przejazdu bramnego) oraz część naziemną, zdobioną, najliczniej występującą w formie esowo-wolutowej z bogato zdobionym ornamentem. W kolejnych latach, oprócz
modyfikacji rozmiaru i wysokości, zaczęły się pojawiać mocno wyróżniające się odboje w formie klęczących krasnali
trzymających tarczę z datą, odboje zaokrąglone i kopulaste,
często zwieńczane u góry gałkami, a po bokach dekorowane
kołnierzem z liści bądź motywem wydłużonych linii zbiegających się w okolicach gałek. Mniej powszechną odmianę
stanowiły odboje w formie rurowych pałąków o przekroju
okrągłym. Mniej standardowe były również stosowane oddzielnie bądź wraz z odbojami pachołki – okrągłe wolno stojące przed przejazdem słupki, na których zawieszano łańcuch
w celu uniemożliwienia wjazdu osobom postronnym przy
otwartych wrotach bramnych. Potrzeba stosowania odbojów
zanikła wraz z rozwojem środków transportu i zmiany architektury oraz zwiększeniem się liczby budynków pozbawionych przejazdów bramnych.

d) schody (żelazne) – występują sporadycznie, właściwie wyłącznie na klatkach schodowych domów frontowych, szczególnie tych, w których ruch zarówno mieszkańców, jak
i gości był wzmożony. Konstrukcja opiera się na belkach
dwuteowych (rzadziej ceowych), a pozostałe elementy konstrukcyjne (podesty, balustrady, stopnie) łączone są za pomocą nitów i śrub.

Ul. Stalowa 41
Ul. Jagiellońska 9
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Ul. Strzelecka 26

Ul. Targowa 59

e) balustrady schodów – upowszechniły się w drugiej połowie
XIX w. jako żeliwne odlewy mocowane na śruby do stopnia
schodów i żelaznej części poręczy. Do najstarszych zachowanych egzemplarzy z lat 80. i 90. XIX w. należą te o kształcie
prostokątnym, zakończonym u góry i u dołu półkoliście oraz
umieszczonym pośrodku ornamencie w formie rozety z liśćmi akantu12. Na przełomie XIX i XX w. zostały wyparte przez
balustrady z żelaza kowalnego, wykonywane ręcznie i projektowane na indywidualne zamówienie. Do ok. 1910 r. cechowały się bogatym ornamentem, często charakterystycznym
dla secesji motywem wici czy kwiatu akantu oraz elementami spiralnymi i esowymi. Po 1910 r. zaczęły występować
w mocno uproszczonej wersji z właściwym dla wczesnego
modernizmu geometryzmem. Różnice pomiędzy wykończeniem dla klatek schodowych domów frontowych i oficyn uległy stopniowemu zatarciu w okresie międzywojennym.

12 Balustrady

schodowe kamienic warszawskich (w tym praskich) bliżej omówiono w poświęconym temu zagadnieniu artykule J. Roguskiej na łamach
„Kwartalnika Architektury i Urbanistyki” 2008, nr 4.
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Ul. Łochowska 13
Ul. Sprzeczna 8

Ul. 11 Listopada 12
Ul. Kłopotowskiego 29

Ul. Stalowa 2
Ul. Stalowa 28

Ul. Targowa 32
Ul. Targowa 61
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f) studnie (zdroje podwórkowe) – wprowadzać je zaczęto
wraz z uruchomieniem ogólnomiejskiej sieci wodociągowo
-kanalizacyjnej wg projektu W. Lindleya w latach 80. XIX w.
Montowano je zazwyczaj w podwórzach, w ścianach oficyn,
gdzie często funkcjonowały jako jedyne źródło wody (przed
podłączeniem wewnętrznym kamienicy do sieci), a następnie
służyły do zachowania czystości na podwórkach czy pojenia koni. Składały się z części pionowej chroniącej elewację
przed wilgocią oraz części poziomej przeznaczonej do odpływu wody. Oprócz praktycznej funkcji pełniły również
funkcję estetyczną, gdyż były zdobione bogatym ornamentem w ozdobnej masce w formie paszczy zwierzęcej, twarzy
ludzkiej bądź motywem roślinnym. Montowanie tego typu
zdrojów było najczęściej wtórne – tj. już po wybudowaniu
kamienicy.
Ul. Jagiellońska 9
Ul. Kawęczyńska 36

Ul. Stalowa 1
Ul. Wileńska 13
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g) drobny detal – do tej grupy należy zaliczyć wszelkie okucia,
uchwyty do przywiązywania koni czy bydła, wsporniki dla
flag, tabliczki numeryczne, kraty czy rolety witrynowe.
Numery mieszkań,
ul. Inżynierska 1
Numer lokalu
mieszkalnego,
ul. Jasińskiego 6
Uchwyt trakcji
tramwajowej,
ul. Kawęczyńska 24
Wywietrznik,
ul. Kowieńska 19

Numerek metalowy, ul. Łochowska 37
Uchwyt na flagę, ul. Kępna 6
Uchwyt na flagę, ul. Kawęczyńska 45

detal drewniany – występował przede wszystkim w wystroju klatek schodowych (w przeważającej większości na klatkach
służbowo-gospodarczych/pomocniczych) oraz w stolarce zewnętrznej (oknach i wrotach bramnych).

a) schody – najpopularniejszym rozwiązaniem stosowanym
w praskich kamienicach są schody dwubiegowe powrotne,
z podestami na półpiętrach i piętrach. Najczęściej wykańczano je drewnem mocowanym do murowanej płyty schodowej.
W niektórych kamienicach zastosowano również schody wykończone z użyciem kamienia, betonu, czy metalu. Równie
często elementy uzupełniające jak podesty, belki policzkowe
czy podstopnice także wykonywano z drewna, podobnie
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zresztą jak wykończenia służbowo-gospodarczych klatek
schodowych (w odróżnieniu od bogato wykończonych głównych klatek schodowych).

Ul. Brzeska 5

Ul. Stalowa 10

Ul. Inżynierska 5
Ul. Strzelecka 46

Ul. Ząbkowska 11
Ul. Ząbkowska 13
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b) balustrada – to ażurowa przegroda biegnąca wzdłuż schodów. Poza praktycznymi zastosowaniami (ochrona przed
upadkiem), zazwyczaj pełniła też rolę dekoracyjną. Konstrukcja balustrady składa się z pionowych elementów, tzw.
tralek (balasów), połączonych u góry poręczą, a na dole
z częścią przy krawędzi schodów. Od wieków były kształtowane w sposób ozdobny i dekorowane w zgodzie ze stylem
typowym dla epoki.
Ul. Brzeska 11
Ul. Kawęczyńska 20

Ul. Kłopotowskiego 28
Ul. Okrzei 1

Ul. Wileńska 9
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c) drzwi – ruchome przegrody w ścianach budynku. Pełnią
funkcję ochronną (przed włamaniem, warunkami atmosferycznymi, pożarem etc.) oraz dekoracyjną. Składają się z elementu nieruchomego (ościeżnica), ruchomego (skrzydła)
i elementów dodatkowych – okucia (zawiasy) czy klamki. Ze
względu na położenie w budynku dzielimy je na zewnętrzne (umieszczone w ścianie zewnętrznej, służące jako wejście/
wyjście z budynku) i wewnętrzne (umieszczone w ścianach
wewnętrznych), służące do przemieszczania się pomiędzy
pomieszczeniami. Ze względu na kierunek otwierania dzielimy je na prawe i lewe.
Drzwi w przestrzeniach reprezentacyjnych kamienic, jak
np. drzwi na klatki schodowe, do mieszkań, do stróżówki

Ul. Kawęczyńska 15

Ul. Czynszowa 6

Ul. Jagiellońska 9

Ul. Brzeska 5

Ul. Okrzei 1

Ul. Okrzei 30
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itp., zazwyczaj charakteryzowały się zindywidualizowanym
opracowaniem estetycznym, a po roku 1900 także rosnącą
przeciętną powierzchnią przeszkleń. W bogatszych kamienicach ich opracowanie zazwyczaj nawiązywało do odcienia
stylowego budynków – u schyłku XIX wieku historyzującego lub eklektycznego, po roku 1900 secesyjnego, natomiast
przed wybuchem I wojny wczesno modernistycznego. Drzwi
wewnętrzne (wewnątrz lokali) oraz prowadzące z sieni do
mieszkania wykonywano zazwyczaj z wykorzystaniem utylitarnego wzoru powszechnie stosowanego od lat 80. XIX w.
do 1914 r. Kompozycję wypełniano zazwyczaj dwoma parami poziomych i pionowych pól (płycin). W okresie międzywojennym opracowanie skrzydeł ulegało stopniowemu
uproszczeniu na modłę modernistyczną oraz dążeniu do wyeksponowania faktury wykończenia.

d) okno – obejmuje dwa różne pojęcia. Pierwsze to sam otwór
w ścianie, którego zadaniem jest doprowadzić do wnętrza
światło i powietrze; z pojęciem tym wiąże się kształt otworu
oraz jego obudowa architektoniczna i plastyczna. Drugie – to
przegroda w otworze okiennym, najczęściej w formie drewnianej konstrukcji wypełnionej szkłem. Płaszczyzna okna
dzielona jest słupkami, ślemieniem i szprosami na mniejsze
kwatery. Większość praskiej stolarki okiennej wykonana jest
z drewna sosnowego.
OŚCIEŻNICA
SKRZYDŁA
ŚLEMIĘ
NADŚLEMIĘ
SZPROSY
KWATERY

Rys. Piotr Stryczyński
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Do najczęściej występujących typów należą:

• okna krosnowe – rama okienna (oboknie) składa się na całym swoim obwodzie z jednego elementu o przekroju prostokątnym, ustawionym w otworze okiennym w ten sposób, że
dłuższy bok przekroju jest prostopadły do muru; w przypadku tych okien rama jest niepodzielona, przeszklenie stanowi
jedną całość; stosowane najczęściej jako okno w przyziemiu
(piwniczne),
• okna ościeżnicowe („okna polskie”) – zbudowane z ościeżnicy, do której mocowane są podwójne skrzydła okienne – jedno otwierane na zewnątrz pomieszczenia, drugie do środka;
występują najczęściej na parterze,
• okna skrzynkowe – rama złożona jest z ościeżnicy i krosna,
do niej mocowane są podwójne skrzydła okienne otwierane do środka (stąd skrzydła zewnętrzne zawsze mają nieco
mniejszy wymiar niż skrzydła wewnętrzne),
• okna półskrzynkowe – rama złożona jest z ościeżnicy i poziomych elementów krosna zwanych krośniakami. Skrzydła
okien półskrzynkowych są tej samej szerokości, lecz różnej
wysokości.
Dodatkowo możemy wyróżnić szczególne typy okien:

• okna połaciowe – wbudowane w połać dachu w celu doświetlenia poddasza,
• lukarna – doświetlające poddasze. Składa się z powierzchni
frontowej, w której umieszczone jest okno, oraz prostopadłych do niej powierzchni bocznych łączących front z połacią dachu; od góry nakryta jest zwykle dachem dwu- lub
trójspadowym,

Ul. Mała 7, okno krosnowe
Ul. Kowelska 4, okno ościeżnicowe
Ul. Środkowa 12, okno skrzynkowe

4. Remont konserwatorski

54

Ul. Wileńska 2/4, tzw. bawole oko

Ul. Bródnowska 16,
drzwi i okna balkonowe
(budynek rozebrany)
Ul. Marcinkowskiego 9,
drzwi i okna balkonowe

Ul. Kawęczyńska 4, witryny sprzężone z drzwiami
wejściowymi do lokalu użytkowego

• tzw. bawole oko – małe okienko umieszczane w górnej części
kondygnacji, w szczycie budynku, nad drzwiami lub oknami,
czasem we wnętrzu, niekiedy w ozdobnej ramie,
• witryna – okno wystawowe w lokalu użytkowym lub
usługowym,
• portfenetr – wysokie okno, sięgające od sufitu do podłogi,
często z balustradą ochronną.
Stolarka okienna była najczęściej malowana od strony zewnętrznej na ciemny kolor – w barwach brązu, mahoniu czy
odcieni zieleni/oliwki. Malowanie od wewnątrz dostosowywano
do kolorystyki wnętrza, które najczęściej było jasne. Do drugiej
połowy XIX w. najczęściej nie stosowano bieli, która pojawiła
się dopiero w pierwszej dekadzie XX w. Tendencje do barw
jaśniejszych i bieli utrwalił modernizm. Także przemysłowa produkcja prowadziła do unifikacji barwy i preferencji uniwersalnej
bieli. Od tego czasu do dzisiaj kolor biały jest dominujący w kolorystyce stolarki.

e) drewniane wrota bramne – drzwi dużych rozmiarów zamykające przelot przejazdu bramnego. Wrota swoim kształtem powtarzają obrys przejazdu bramnego, który najczęściej
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zamknięty był odcinkiem łukowym, łukiem lub prosto. Przy
czym dwa pierwsze rozwiązania stosowane były od XIX w.,
a ostatnie z wymienionych od początku XX w. Dominujące
rozwiązanie na Pradze stanowią wrota dwudzielne z osadzoną w jednym skrzydle furtką i nieruchomym nadślemieniem.

Podobnie jak stolarkę okienną, wrota również malowano
na ciemny kolor (brązowy, wiśniowy), a w późniejszym okresie
na kolory nieco jaśniejsze.

ceramika budowlana

Płytki posadzkowe (ceramiczne i cementowe), stosowano
głównie na podestach półpięter i pięter, a także w przejazdach
bramnych i wewnątrz mieszkań (kuchnia, łazienka), gdzie jednak zachowały się do czasów współczesnych w znacznie skromniejszym stopniu. Ze względu na kształt możemy podzielić je
na kwadratowe, prostokątne albo oktagonalne – uzupełniane

Ul. Wileńska 13, płytka firmowa Marywil,
fot. Adam Lisiecki
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Ul. Wileńska 21
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Ul. Inżynierska 9
Ul. Środkowa 25
Ul. Targowa 84

Ul. Ząbkowska 38, gorseciki, fot. Krzysztof Michalski

Ul. Marcinkowskiego 7,
fragment cegły
z sygnaturą „…ZEWO”
i „…ACH” pochodzącej
z cegielni „ROŚCISZEWO”
Z. Mendrzyckiego
i Szpilbauma w Markach.
Zawiera często spotykany
błąd z pierwszych lat
istnienia cegielni –
odwróconą literę „Z”

Ul. Jagiellońska 9

najczęściej mniejszymi, kwadratowymi o odmiennej barwie. Pod
względem estetyki można je podzielić na dwie grupy: jednoi wielobarwne. Często łączono je z zastosowaniem tzw. bordiury
z płytkami wielobarwnymi pośrodku, otoczonymi jednobarwnymi po obwodzie. Zdarzały się również kompozycje w układzie
odwrotnym wobec wspomnianego.
Płytki posadzkowe odznaczały się znakomitą jakością
i wytrzymałością zarówno na warunki atmosferyczne (mróz,
śnieg, deszcz), jak i na ścieranie. Do najpopularniejszych należały wyroby trzech firm: Dziewulski i Lange, Marywil oraz
Zakłady Cegielniane Kazimierz Granzow. Niestety ze względu
na nikłą liczbę zachowanych katalogów, a przede wszystkim powtarzalność wzorów, rozpoznanie faktycznego producenta bez
ingerencji w substancję może sprawiać trudności.
cegły to sztuczny materiał budowlany uformowany w kształcie

prostopadłościanu. Dzięki niewielkim kosztom podstawowego
surowca (glina), łatwości produkcji i wytrzymałości, cegły uchodzą za najbardziej popularny materiał budowlany. Najmniejsza
płaszczyzna cegły nazywana jest główką, wąska i długa płaszczyzna to wozówka, największa płaszczyzna to podstawa. Cegły

Ul. Marcinkowskiego 7, budynek prywatny; dobry
przykład zachowania cegieł z rozbiórki do ponownego
ich użycia
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Ul. Inżynierska 5, budynek komunalny; sygnatury
na cegłach; GL to najprawdopodobniej cegielnia
w Ożarowie należąca do Leopolda Głowackiego

Ul. Stalowa 36, budynek prywatny; zachowana
cegłą z widoczną sygnaturą „CZAPL.” z cegielni
Czaplowizna

Ul. Stalowa 28, budynek komunalny; data powstania budynku
widoczna na ścianie szczytowej elewacji

produkowano w różnych wymiarach (w zależności od okresu
i obszaru), jednak stosunek ich grubości do szerokości i długości wynosił najczęściej 1:2:4.
Cegły można podzielić ze względu na:
• budowę (cegła pełna, dziurawka, kratówka, sitówka, cegła
porowata),
• kształt (normalna, połówka, trzyćwierciówka, pasek, cegła
profilowana, fazowana, kominówka i inne),
• wykończenie (cegła glazurowana, wiśniówka i inne),
• materiał (m.in. cegła ceramiczna, wapienno-piaskowa,
szamotowa).

Jako materiał wykończeniowy, cegła była wykorzystywana
w dwóch podstawowych formach do tworzenia pełnych płaszczyzn i kubatur ceglanych oraz do tworzenia wybranych detali
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Ul. Grodzieńska 26,
budynek komunalny;
krzyż na ścianie
szczytowej elewacji,
stanowiący swoiste
publiczne wyznanie
wiary budowniczych
kamienicy, wykonany
z cegieł wysuniętych przed
lico ściany; element wart
zachowania podczas
remontu elewacji

elewacyjnych budynku. Największymi dostawcami cegieł do budowy praskich kamienic były zakłady skupione wokół Marek,
Ząbek, Zielonki i Kawęczyna. Wypalane we wspomnianych cegielniach cegły charakteryzują się dużą odpornością i wytrzymałością. W przypadku remontów bądź przebudów, należy
dążyć do możliwie maksymalnego odzysku cegieł i powtórnego ich użycia. Dobrą praktyką jest również wykonanie dokumentacji fotograficznej ścian podczas remontów, gdyż często
pozwala to na zidentyfikowanie źródła pochodzenia cegieł.
Na trwałość obiektów murowanych najistotniejszy wpływ
mają warunki eksploatacji: czynniki klimatyczne, możliwość zawilgocenia lub zamrożenia oraz obecność substancji chemicznych. Stąd powinno dążyć się do jak najlepszego zachowania
murów poprzez właściwe orynnowanie i otynkowanie elewacji.

tynki

Zaprawy tynkarskie stanowią nie tylko element wykończenia fasady, ale przede wszystkim chronią budynek przed negatywnym
oddziaływaniem zewnętrznych warunków atmosferycznych13.
Do połowy XIX w. głównymi składnikami tynków był piasek
i wapno. Tworzone z nich zaprawy odznaczały się dużą wytrzymałością, o czym świadczą nadal licznie zachowane tynki
na elewacjach praskich kamienic. Korzystny wpływ na ich jakość miały również obowiązujące przepisy prawa budowlanego,
zgodnie z którymi domy mieszkalne mogły zostać otynkowane
dopiero w roku następnym od momentu ich wystawienia14. Carski dekret z 1817 r. zalecał dodatkowo malowanie obiektów
w odcieniach jasnych i stonowanych, a co za tym idzie dominowały m.in. odcienie białości i żółci.
Ze względu na mniejszą trwałość spoiw wapiennych,
w drugiej połowie XIX w. zaczęto od nich odchodzić na rzecz
powłok cementowych i krzemianowych. Od końca XIX w. stosowano tynki wapienno-cementowe i cementowe, co wydatnie
zwiększało ogólną wytrzymałość zaprawy. Kolejnym składnikiem był nadwiślański piasek bądź – w przypadku tynków wyższej jakości – rozdrobnione elementy kamienne. Na początku
XX w. nastąpił przełom technologiczny dzięki opatentowanym
w 1878 r. przez A. W. Keima farbom krzemianowym, opartym
na szkle wodnym potasowym, będącym spoiwem dla pigmentów mineralnych. Odporność na czynniki zewnętrzne, trwałość
13 W.

Zalewski, Dokumentacja badań tynków i warstw malarskich. Stan i potrzeby, w: Materiały z ogólnopolskiego seminarium…, s. 107–120; W. Ślesiński,
Techniki malarskie. Spoiwa mineralne, Warszawa 1983.
14 S. Herbst, Ulica Marszałkowska, wyd. 3 posz., Warszawa 1998, s. 64.
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i możliwość użycia szerokiej gamy kolorów sprawiły, iż zasadniczo zaprzestano wówczas stosowania farb wapiennych.
W pierwszej dekadzie XX w., na skutek rozwoju nowych
technologii, upowszechniły się tzw. tynki szlachetne – gotowe
fabryczne mieszanki zawierające zmielone elementy naturalnych
kamieni. Ich użycie podnosiło wartość nieruchomości, stąd ich
powszechne zastosowanie podczas ożywienia ruchu budowlanego w latach 20. XX w. Niestety kryzys gospodarczy początku lat 30. spowodował konieczność obniżania kosztów budowy,
co często skutkowało zubożoną jakością wykończenia elewacji,
w tym tynków.
Okres dwudziestolecia międzywojennego to również moda
na zestawienie różnych materiałów i podkreślenie poszczególnych elementów elewacji kamieniem naturalnym bądź okładziną
ceramiczną. Bywało też, że cała elewacja frontowa nie była malowana w jednym kolorze – stosowano podział na odrębny kolor
dla lica ściany, detalu czy poszczególnych stref, np. cokołu.
Zabytkowe tynki pozwalają na odczytanie wielu informacji na temat dziedzictwa kulturowego z ubiegłych lat, m.in. jakie
Okładzina ceramiczna
na kamienicach przy
ul. Stalowej 46 i Wileńskiej 9

Tynk żółty, szlachetny, na
fasadzie kamienicy przy ul.
Stalowej 15; dzięki podziałom
tynk markuje płyciny z okładziny
szlachetnej w formie płyt
o wydłużonych prostokątnych
proporcjach
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Mieszana faktura tynków w płycinach
podokiennych na kamienicy przy
ul. Jagiellońskiej 20
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materiały stosowano, jakie technologie były wykorzystywane do
położenia tynków oraz jaką miały one trwałość. Prace związane
z tynkowaniem elewacji warto powierzyć firmie, która ma odpowiednie doświadczenie. Powinny być poprzedzone badaniami
stratygraficznymi, których celem jest ustalenie i określenie chronologii występujących warstw technologicznych i nawarstwień
historycznych, m.in. rodzaj podstawowego budulca, zaprawy,
podkładu i warstwy malarskiej oraz występowanie elementów
pierwotnych, ilości i jakości przeprowadzanych remontów.
W praskich kamienicach z XIX i początku XX w. elewa
cje frontowe były zawsze ozdobione choćby drobnym detalem,
charakterystycznym dla danej epoki i stylu. Ich bogaty wystrój
przyciągał zarówno przyszłego najemcę mieszkania, jak i ewen
tualnego kupca całej kamienicy. Kompozycja elewacji tworzona
była najczęściej w masie sztukatorskiej oraz w tynku szlachet
nym i zwykłym. Bardzo rzadko detal na elewacji pojawiał się
na skutek zamysłu architekta. Stąd mało detali ma podbudo
wę ceglaną – częściej były zamawiane i wybierane z katalogów,
a następnie mocowane we właściwych miejscach budynku za
pomocą specjalnych sztyftów. W przeciwieństwie do elewacji frontowych, wystrój elewacji podwórzowych lub oficyn był
zminimalizowany – najczęściej pojawiał się w formie gzymsów
i ryzalitu klatki schodowej.

Ul. Jagiellońska 25; widoczna ceglana podbudowa
gzymsu parapetowego i koronującego
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Ul. Marcinkowskiego 7 i 9; po lewej stronie
zrekonstruowany detal, po prawej widoczny pilaster
joński i ceglana podbudowa pola fryzu, gzymsu
koronującego i płyty
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Ul. Inżynierska 1;
widoczne sztyfty do
mocowania trójkątnych
naczółków

Ul. Stalowa 36; elewacja
podwórzowa kamienicy frontowej
ogranicza się do gzymsów:
międzykondygnacyjnych,
parapetowego i koronującego;
widoczne również ryzality klatki
schodowej głównej i w oficynie

Najczęściej jednak detal wykonywany był techniką tzw.
robót ciągnionych, za pomocą odpowiedniego wzornika (szablonu) przesuwanego po zamocowanych prowadnicach toru.
Elementy wykonywane w ten sposób mogą nawet wystawać
z płaszczyzny tynku, przy grubości wyskoków nieprzekraczających 4 cm, gdyż w takim przypadku wyskoki powinny mieć
rdzenie wyrobione w murze, bądź zawierać odpowiednie zbrojenie połączone z podłożem. Technika ta pozwala na wykonanie detalu najczęściej występującego na praskich kamienicach,
tj. gzymsów, opasek, płycin, naczółków, ale także tynkowania
pilastrów, słupów, kopuł, nisz czy sklepień.

Ul. Brzeska 14; gzyms
i pole fryzu wykonane
w masie sztukatorskiej

Ul. Brzeska 9;
naczółek trójkątny
w oprawie okna na
drugiej kondygnacji

Ul. Brzeska 9; naczółek w formie
odcinka belkowania w zdwojonej
oprawie otworu okiennego

Technika robót ciągnionych ma również zastosowanie do
wykonywania boni – żłobków w wyprawie ścian zewnętrznych
imitujących mur z bloków kamiennych. Najczęściej stosowano
je w części przyziemia, w późniejszym okresie również na wyższych kondygnacjach.
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Ul. Brzeska 9;
naczółek zamknięty
łukiem odcinkowym
w oprawie okna na
trzeciej kondygnacji

Ul. Jagiellońska 9;
boniowanie
występujące na
pierwszej i drugiej
kondygnacji

Ul. Jagiellońska 9;
niezwykle rzadko
spotykany przykład
boniowania elewacji
podwórzowej
w oficynie bocznej
i poprzecznej

Ul. Inżynierska 6; boniowanie w układzie
pasowym (po bokach) i wachlarzowym
(nad oknem)

Ul. Stalowa 10; boniowanie pasowe
w formie gładkiej i wyciskanej w mokrym
tynku

W podanych przykładach widać wyraźnie, iż kompozycja
elewacji nie była przypadkowa, a wpływ na nią miał zarówno
czas powstania obiektu, jego lokalizacja, jak i przede wszystkim
gust właściciela kamienicy i zasobność jego portfela.
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Ul. Środkowa 18, unikalny w skali
Pragi odbój bramny w postaci
polnego kamienia
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E. STYLOWE IKONY PRAGI

Przedstawione w tej części publikacji cztery praskie kamienice odpowiadają stylom architektonicznym, jakie występowały
na Pradze pomiędzy rokiem 1860 a 1939. Ich detal został
opisany i zilustrowany na podstawie rozpoznania architektoniczno-historycznego.

Środkowa 18

Obiekt wybudowany ok. 1878 roku dla Fryderyka i Marianny
Jesionków. Styl: neorenesans.
Trzykondygnacyjna (licząc sutereny), dwutraktowa kamienica frontowa usytuowana w pierzei zabudowy zwartej.
Konstrukcja ceglana z drewnianymi stropami i dachem dwupołaciowym krytym papą. Układ komunikacyjny obsługiwany
przez dwie klatki z wejściem od strony podwórza.

Elewacja frontowa

Fragment oprawy okiennej
w formie odcinka belkowania,
gzymsu parapetowego i płyciny
podokiennej
Profilowana głowica pilastru
i gzyms koronujący. Widoczny
relikt niezachowanego
ornamentu w polu fryzu
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Zachowany na I kondygnacji fragment
boniowania pasowego

Elewacja frontowa z dobrze zachowanym detalem architektonicznym, w większości wykonanym w masie sztukatorskiej.
Elewacja podwórzowa wykonana skromniej, ograniczona
do gzymsu kordonowego i koronującego.

Elewacja podwórzowa

Stolarka okienna typ A. Okno
skrzynkowe, dwuskrzydłowe,
czterokwaterowe z lufcikiem w lewym
dolnym rogu i nadślemieniem dzielonym
na dwie kwatery
Stolarka okienna typ B. Okno
dwuskrzydłowe z nadślemieniem
dzielonym na dwie kwatery
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Balkon z żeliwną płytą
i balustradą
Bogaty ornament
podstawy tralek i fartucha
płyty balkonowej

Obydwie elewacje posiadają w większości skute tynki i po
części są obrzucone nową zaprawą murarską. Przejazd bramny i klatki są pomalowane. W elewacji frontowej zachowała się
stolarka okienna – na potrzeby opracowania określona mianem
dwóch typów A i B – oraz oryginalne drzwi balkonowe, natomiast w elewacji podwórzowej jedynie na klatkach schodowych
na podestach półpięter.

Balustrada schodów
z drewnianymi tralkami
Zachowana stolarka
drzwiowa z parą
wydłużonych kwater
płycinowo-płytowych
umieszczonych pionowo
i poziomo

Kamienica jest niezwykle cenna ze względu na to, iż reprezentuje jedną z najwcześniejszych faz zabudowy Nowej
Pragi. To jedyna kamienica w tej okolicy wybudowana przed
przyłączeniem Nowej Pragi do Warszawy, zachowana w niemal
pierwotnej formie bez żadnej nadbudowy i ze skromnym, charakterystycznym dla tego okresu detalem.
Obiekt jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Czeka
na rozpatrzenie złożonego przez Towarzystwa Przyjaciół Pragi
wniosku o wpis do rejestru zabytków.
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Wileńska 13

Obiekty wybudowane w 1900 roku dla Jana Helda. Styl:
eklektyzm.
Czterokondygnacyjna, dwutraktowa kamienica frontowa
usytuowana w pierzei zabudowy zwartej. Od strony dziedzińca połączona z pięciokondygnacyjnymi bocznymi oficynami
jednotraktowymi oraz dwukondygnacyjnym, poprzecznym budynkiem fabrycznym. Całość tworzy układ jednopodwórzowy
zamknięty o stosunkowo wydłużonych proporcjach. Na środku dziedzińca został usytuowany eliptyczny skwer z kutą balustradą i zachowaną żeliwną pompą kolumnową. Konstrukcja
wszystkich obiektów jest ceglana z drewnianymi stropami. Dachy (nad kamienicą frontową dwupołaciowy, a nad oficynami
pulpitowe) mają niewielki spadek, są kryte papą.

Elewacja frontowa

Balkon półokrągły
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Balkon z płytą z piaskowca i koszowymi balustradami
Oprawa drzwi balkonowych w formie pilastrów z konsolami i odcinek
belkowania zwieńczonego bogato zdobionym kartuszem
Oryginalna stolarka okienna z obrysem boniowania płytowego w formie
rustyki i płyciną podokienną

Dekoracja w polu
fryzu – kartusz
z kobiecą głową, wicią
akantu i ornamentem
roślinnym, ujęty wolutą
i ząbkowaniem
Zwornik nad przejazdem
bramnym

Zachowany oryginalny detal stolarki okiennej
Pilastry wielkiego porządku z kanelowanym trzonem, ujęte przepaską
i kokardą z festonem kwiatowym

69

4. Remont konserwatorski

Kuta krata ujęta pośrodku rozetą, umieszczona
w nadświetlu nad otworem wejściowym do lokalu
użytkowego

Wrota bramne

Eliptyczny skwer z umieszczonym pośrodku betonowym reliktem dawnej
fontanny
Kuta balustrada
Żeliwna pompa kolumnowa

Część frontowa kamienicy nie jest połączona z oficynami
typowym pokojem berlińskimi1. Wyróżnia się również rzadko
spotykanym na Pradze rozmiarem oraz liczbą pokoi. Standard
wnętrz klatki schodowej w kamienicy frontowej jest ponadprzeciętny, a przy tym zaskakująco wysoki w oficynach bocznych.
1

Pokój berliński – narożny, przechodni pokój, który łączy część kuchenno
-techniczną z reprezentacyjną częścią mieszkania.
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Awers rozety
umieszczonej na pręcie
balustrady
Rewers rozety
umieszczonej na pręcie
balustrady
Kuta balustrada
z czworobocznymi
prętami i rozetą

Podesty pięter
i półpięter ułożono
z płytek ceramicznych
z bordiurą, dodatkowo
ujętą na zewnątrz białymi,
kwadratowymi płytkami

Dwuskrzydłowe drzwi z czterema kwaterami płycinowo-płytowymi, ozdobione
girlandą podwieszoną na kokardach
Gipsowa supraporta z kartuszem podtrzymywanym przez parę amorków
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Kuta balustrada
o powtarzalnej roślinnej
kompozycji
Nisza na oświetlenie
gazowe, obwiedziona
profilowaną opaską
i bogato zdobionym
kartuszem

Podest półpiętra z polem
wypełnionym płytkami
ceramicznymi i bordiurą
Okienny haczyk
Zakładka do okien
Schody dwubiegowe,
powrotne oblicowane
białym marmurem
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Przejazd bramny został odnowiony wraz z renowacją
stolarki (zwycięski projekt z budżetu partycypacyjnego na
2016 rok pt. „Odnawiamy praskie bramy”).
Odmalowana została również północno-wschodnia klatka
schodowa bocznej oficyny. Pozostałe klatki są bardzo zaniedbane, a elewacje podwórzowe są niemal zupełnie pozbawione
tynków.
Czteroprzęsłowy przejazd
bramny ze sklepieniami
żaglastymi. Zachowane
oryginalne chodniczki
przyścienne z piaskowca

Drewniana balustrada ze stopniami wyrównawczymi
Kuta balustrada o trzech jednakowych przęsłach
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Półpodest i podest
poddasza wykonane
z desek
Zamek skrzynkowy

Elewacja podwórzowa
Oryginalna stolarka
okienna

Ryzalit klatki schodowej,
drugie półpiętro: otwór
okienny z belkowaniem,
z profilowaną opaską
z uszakami ozdobionymi
pojedynczymi
trapezowymi łezkami
Trzecie półpiętro: otwór
okienny z dwoma oknami
dwuskrzydłowymi,
czterokwaterowymi
i półokrągłym
nadślemieniem
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Ryzalit klatki schodowej, pierwsze
półpiętro: otwór okienny ujęty
profilowaną opaską, dwiema
lizenami z konsolami, płytą nadproża
i trójkątnym przyczółkiem

Ryzalit, pierwsza kondygnacja:
otwór okienny zwieńczony płytą
nadproża oraz ujęty profilowaną
opaską i konsolami zakończonymi
trapezowymi łezkami

Otwór okienny z profilowaną opaską
z uszakami i zwornikiem fazowanym
pryzmatycznie. Stolarka współczesna
odwzorowująca podział oryginalny

Profilowana opaska z uszakami
i zwornikiem fazowanym
pryzmatycznie. Stolarka współczesna
odwzorowująca podział oryginalny

Kamienica frontowa ze względu na zachowany, bogaty,
w większości wykonany w masie sztukatorskiej wystrój elewacji,
posiada wyjątkowy walor architektoniczny w skali zarówno ulicy Wileńskiej, jak i całej Pragi.
Budynek ten figuruje w rejestrze zabytków, zgodnie z wpisem nr 893 z 31 sierpnia 1976 r.
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Kłopotowskiego 38

Obiekt wybudowany dla Izraela Galberga ok. 1900-1905 r.
Trzyfrontowa, dwutraktowa kamienica, wystawiona na działce
między dzisiejszymi ulicami: ks. I. Kłopotowskiego, Targową
i Okrzei.
Pierwotnie o układzie jednopodwórzowym zamkniętym
z oficyną wyburzoną pomiędzy 1976 a 1982 r. Konstrukcja
budynku ceglana, ze stropami Kleina, prawdopodobnie wymienionymi ok. 1976 r. Otwór przejazdu bramnego na szóstej
i siódmej osi elewacji od strony ul. Kłopotowskiego. Dachy dwupołaciowe, kryte papą. Od strony ul. Okrzei licznie występujące
okna połaciowe. Podobnie od strony ul. Kłopotowskiego, gdzie
dodano również niewielką wystawkę na osi szóstej i siódmej.
Na kolejnych osiach – od dziewiątej do dwunastej – dodano
Elewacja frontowa
od strony ul. Targowej

Elewacja frontowa
od strony ul. Okrzei
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trzy lukarny, które nie trzymają podziału osi. Najbardziej reprezentacyjna elewacja od strony ul. Targowej została zwieńczona
belwederem na osi piątej, szóstej i siódmej. Elewacje frontowe
po kilku remontach, w dobrym stanie.

Elewacja frontowa
od strony
ul. ks. I. Kłopotowskiego

Widok elewacji od strony
podwórza

Zachowana została większość secesyjnego wystroju, choć
ulegał on zmianom już od drugiej dekady XX w. Elewacja podwórzowa odnowiona, w bardzo dobrym stanie. Stolarka okienna w większości nowa, spójna, odpowiadająca oryginalnym
podziałom. Klatki schodowe zadbane i czyste, przejazd bramny
zaniedbany z nieodpowiednio dobranymi kolorami. Płyty balkonowe prawdopodobnie wtórne, oryginalne balustrady zastąpiono zwykłymi, prętowymi.
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Kamienica posiada
detal charakterystyczny
dla secesji – odcinki
zamknięte łukowo
i ornament roślinny
Różne formy secesyjnego
opracowania pilastru
i opasek okiennych

Wrota bramne bogato zdobione ornamentem typowym dla okresu secesji
Opracowanie nadślemienia we wrotach bramnych nawiązuje do łuku
wolutowego zastosowanego na elewacji frontowej od ul. Targowej

Kamienica reprezentuje wysoki poziom architektoniczny. Bogaty, secesyjny wystrój został zastosowany zarówno na
zewnątrz budynku, w przejeździe bramnym, jak i na klatkach
schodowych. Niestety podczas remontu w latach 70. XX w., na
skutek wymiany stropów, zupełnie zniszczono pierwotny wystrój wnętrz mieszkań. Po 2005 r., dzięki działaniom wspólnoty mieszkaniowej i wsparciu finansowemu Biura Stołecznego
Konserwatora Zabytków, przeprowadzono m.in. remont klatek
schodowych, wymieniono instalację wewnątrz obiektu oraz zrekonstruowano część stolarki drzwiowej.
Kamienica została wpisana do rejestru zabytków w 2007 r.
(A-755).
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Przejazd bramny
z nieodpowiednio
dobranym kolorem.
Po przeprowadzeniu
badania stratygraficznego,
oryginalna barwa
powinna zostać
zrekonstruowana
Drzwi wejściowe na klatkę
główną prowadzącą
z przejazdu bramnego

Metalowe, ażurowe,
wachlarzowe schody
z duszą oraz z balustradą
dekorowaną motywem
roślinnym

Schody na drugiej klatce
reprezentacyjnej od strony
ul. Okrzei
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Drzwi na klatce
schodowej, model
najbardziej utylitarny,
stosowany głównie
na klatkach
kuchenno-technicznych
Zachowana oryginalna
stolarka drzwiowa wraz
z ceramiczną posadzką

Klatka główna
reprezentacyjna.
Drewniane podesty
metalowych schodów
z czterema rozetami na
podstopnicy
Secesyjny wzór
balustrady schodów
w formie wygiętej łodygi
czteropłatkowego kwiatu

Zrekonstruowana balustrada schodów na klatce kuchenno-technicznej
Zachowana oryginalna balustrada schodów z dodatkową poręczą
dostosowującą całość do wysokości wynikającej z obecnie obowiązujących
przepisów prawa budowlanego
Klamka do drzwi w mieszkaniu w oficynie
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Środkowa 3 i 3A

Obiekty wybudowane dla małżeństw Buszewskich i Kwiatkowskich w latach 1937-1938, według projektu Remigiusza Ostoi-Chodkowskiego. Czterokondygnacyjne trzytraktowe budynki
frontowe o lustrzanym odbiciu, usytuowane w pierzei zabudowy zwartej.
Od podwórza dodano również bliźniacze, czterokondygnacyjne i trzytraktowe oficyny poprzeczne. Wyjątkowo rzadko
spotykane rozwiązanie usytuowania ich przed granicą posesji
względem ścian szczytowych pozwoliło zachować nieco ukryte
przejście na płytkie drugie podwórze. Konstrukcja wszystkich
obiektów jest żelbetowa z wypełnieniem ceglanym2, z dachami
dwupołaciowymi krytymi papą.
Elewacja frontowa
segmentu należącego do
adresu Środkowa 3

Elewacja frontowa;
widoczne dwa wykusze
oraz umieszczone na ich
skrajach i pomiędzy nimi
rzędy balkonów

2

Podobne rozwiązania zastosowano m.in. w budynkach przy ul. Stalowej 3, 5,
7, 16A, 47, Wileńskiej 63, 65 oraz Strzeleckiej 8.
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Podwórze: balkon z płytą żelbetową, trzema kwadratowymi przęsłami
wypełnionymi stalowym drutem i jednym identycznym przęsłem od strony
bocznej
Balkon z zaokrąglonym narożnikiem, obejmujący dwie osie z płytą żelbetową
i ramami wypełnionymi płytami betonowymi

Elewacja frontowa budynku znajdującego się od strony
ulicy jest dość zaniedbana, miejscami obrzucona zaprawą murarską. Elewacja podwórzowa jest w podobnym stanie, miejscami z ubytkami tynku i śladami postrzelin. Stolarka okienna,

Mosiężna tabliczka z nazwiskiem lokatora i dzwonkiem umieszczonym dla
nieparzystych numerów mieszkań po prawej stronie
Mosiężna tabliczka z nazwiskiem lokatora i dzwonkiem umieszczonym dla
parzystych numerów mieszkań po lewej stronie
Oryginalna, mosiężna, spłaszczona klamka z okrągłym szyldem

4. Remont konserwatorski

82

Balustrada schodów
z drewnianą poręczą,
zdwojonymi poziomymi
prętami i umocowanymi
prostopadle do nich
trzema taśmami, z których
środkowa jest dwa razy
szersza niż te zewnętrzne
L-kształtny podest piętra

w większości nowa, odpowiada oryginalnym podziałom. Klatki
schodowe są zadbane i czyste, w przeciwieństwie do przejazdu
bramnego ze zniszczoną szafką wnękową mieszczącą przegródki na listy i spis lokatorów.
Oryginalna stolarka,
jednoskrzydłowe
drzwi osadzone
w szerokich ościeżnicach.
Pośrodku widoczne
wymienione drzwi
zupełnie niepasujące do
oryginałów
Podest dolny i górny
z trzema stopniami
wyrównawczymi

Podest półpiętra
z ciemniejszym od
schodów szarym
lastrykiem o gęstym,
białym i czarnym ziarnie,
obwiedziony szeroką
czarną bordiurą
Schody dwubiegowe,
powrotne

Poprzecznie szeroki
prostokątny podest
półpiętra z oknem typu
„termometr”
Schody oraz podesty
półpięter i pięter
wykonano z lastryka
o różnej grubości ziarna
i kolorze
Zniszczona poprzez
zamalowanie farbą olejną
tabliczka z nazwiskiem
i dzwonkiem
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Elewacja podwórzowa
oficyny poprzecznej
Zachowana oryginalna
stolarka z drzwiami
dwuskrzydłowymi,
w dolnej części z kwaterą
płytowo-płycinową,
a w górnej oszklona ze
szprosami dzielącymi ją
na cztery kwatery

Nieco zaniedbany
zieleniec podwórza
Przejazd bramny wyłożony
płytami betonowymi,
z chodnikami
przyściennymi i słupami
do połowy zatopionymi
w ścianie

Szafka wnękowa w przejeździe bramnym
z dwoma rzędami przegródek na listy
i umieszczonym pośrodku spisem
lokatorów – unikat w skali Pragi
Szafka wnękowa z umieszczoną nad nią
kapliczką bramową
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Wysokie chodniczki
przyścienne wykonane
z lastryka
Zdwojone przejazdy
bramne o lustrzanym
odbiciu dla posesji
nr 3 i 3A

Ślady postrzelin na elewacji podwórzowej kamienicy frontowej
Poniżej zamknięte odcinkiem łukowym przemurowanie okna piwnicznego

Zachowane izolatory
na elewacji kamienicy
frontowej
Zachowany zaczep linii
trakcyjnej i widoczne
poniżej ślady postrzelin

Kamienica reprezentuje wysoki jak na tę część Pragi poziom architektoniczny oraz standard mieszkań. Specyficznym
rozwiązaniem jest ulokowanie drugiego zacisznego ogrodowego dziedzińca. Kamienica została ujęta w gminnej ewidencji
zabytków.
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F. KONSERWATORSKIE STUDIUM PRZYPADKU
– ELEWACJA FRONTOWA KAMIENICY PRZY
UL. TARGOWEJ 46

Kamienica przy ul. Targowej 46 zalicza się do grupy najbogatszych domów zrealizowanych w dobie wczesnego modernizmu
na Pradze, stanowiąc zarazem dzieło architektów uchodzących
za czołowych twórców zabudowy tego typu w Warszawie przed
1914 rokiem. Budynek zachował się do czasów współczesnych,
jednakże po 1945 roku utracił oryginalny wystrój elewacji. Jego
pierwotny stan udokumentowano wszelako na wysokiej jakości fotografiach wykonanych przed 1945 rokiem, zgromadzonych aktualnie w kilku zbiorach archiwalnych. Wspomniane
materiały umożliwiły podjęcie próby opracowania rekonstrukcji
elewacji.
Dom dochodowy zlokalizowany przy ul. Targowej 46
(pierwotnie Targowej 14 nr hip. 159/160) został wzniesiony
w 1912 roku na zamówienie Natana Morgensterna wg projektu
Józefa Napoleona Czerwińskiego i Wacława Heppena. Budynek
zrealizowano jako jednopodwórzową, wczesno modernistyczną
kamienicę z przewagą charakterystycznych dla jego autorów,
przetworzonych motywów neobarokowych, wykorzystanych
także m.in. w innej inwestycji zrealizowanej rok wcześniej dla
Morgensterna przy ul. Nowo Siennej 4 (obecnie Sienkiewicza 4
nr hip. 6439).
Kamienica składała się z budynku frontowego, oficyny
poprzecznej oraz dwóch oficyn bocznych. Fasadę urozmaicono

Współczesny widok kamienicy przy ul. Targowej 46

4. Remont konserwatorski

86

parą 3-osiowych wykuszy w skrajnych osiach, oraz niewielkimi
szczytami w ich zwieńczeniu. W latach poprzedzających wybuch II wojny światowej, budynek stanowił własność Sary Zusman i Józefa Wildera. W trakcie walk we wrześniu 1939 roku
kamienica uległa uszkodzeniom w partii zwieńczenia oraz dachu
w obrębie budynku frontowego. Prowizorycznie naprawiona
w kolejnych latach, nie odzyskała wszelako fragmentu zwieńczenia lewego szczytu. Po 1945 roku budynek znacjonalizowano, natomiast około roku 1960, w związku z pogarszającym się
stanem elewacji, poddano go zewnętrznemu remontowi z usunięciem wystroju architektonicznego, przemurowaniem fragmentów zwieńczenia oraz likwidacją większości wyposażenia
stałego, w tym m.in. balustrad balkonowych. W kolejnych latach
przekształcono ponadto układ kompozycyjny parteru z wprowadzeniem obszernych witryn reklamowych wysuniętych przed
lico elewacji.
Pomimo długoletniej eksploatacji oraz wtórnych przekształceń, wewnątrz kamienicy przetrwały liczne elementy
wystroju i wyposażenia stałego, takie jak m.in. piece kaflowe,
dekoracje sztukatorskie, oryginalne drzwi wejściowe do mieszkań czy kuta balustrada schodowa na głównej/frontowej klatce
schodowej o wzorze charakterystycznym dla twórczości projektantów. Dziś budynkiem zarządza wspólnota mieszkaniowa
z własnościowym udziałem m.st. Warszawy.
Zrekonstruowana elewacja
kamienicy frontowej przy
ul. Targowej 46 w Warszawie.
Rys. Piotr Kilanowski
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5. DOBRE I ZŁE
PRAKTYKI

Wymieniać stare drewniane okna na nowoczesne plastikowe
czy raczej poddać je renowacji? Obłożyć zabytkową kamienicę styropianem czy poprawić jej właściwości termiczne w inny
sposób? Jak umieszczać reklamy na fasadzie budynku w sposób
elegancki i widoczny? Jak uniknąć pułapek przy wyborze nieodpowiednich materiałów i nieprofesjonalnych wykonawców?
Jak sprawić, by kamienica wybudowana przed stu laty stała się
dostępna dla osób mających trudności w poruszaniu się? Niniejszy rozdział zawiera ilustrowany przykładami zbiór wskazówek,
porad i ciekawostek dla właścicieli praskich kamienic, tego, na
co zwrócić szczególną uwagę w czasie planowania remontu, tak
by po jego zakończeniu nasz budynek wciąż był wyjątkowy. To
zestawienie powinno zainspirować do podejmowania działań
chroniących architekturę Pragi z poszanowaniem sztuki konserwatorskiej i obowiązującego prawa.

ELEWACJA FRONTOWA – DETAL

Zniszczenia wojenne oraz niedobory materiałowe okresu PRL
miały bardzo negatywny wpływ na wygląd praskich kamienic.
Budynki, których fasady zostały stopniowo odarte z elementów
dekoracyjnych, zaczęły swoim wyglądem coraz bardziej przypominać późniejsze realizacje. Zmiana w podejściu do remontów praskich kamienic nastąpiła dopiero w latach 90. XX w.,
wraz z transformacją ustrojową. Prawdziwy przełom przyniósł rok 2000, gdy obrońcy zabytków i varsavianiści, Janusz
Sujecki i Jarosław Zieliński, przedstawili „Społeczny projekt
rewitalizacji ulicy Ząbkowskiej na odcinku pomiędzy ulicami Targową i Brzeską”, proponując przekształcenie tego fragmentu Starej Pragi w zaczątek „praskiej starówki”. Do tego
pomysłu przychylnie podeszły ówczesne władze samorządowe,
decydując się na przeprowadzenie remontów kilku kamienic
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Ul. Jagiellońska 14-20,
wspólnoty mieszkaniowe;
przykład praskich kamienic,
których elewacje frontowe
podczas remontów
przeprowadzonych
w okresie PRL zostały
pozbawione detalu
i pokryte na gładko
tynkiem

przy ul. Ząbkowskiej w oparciu o badania archiwalne, z odtworzeniem architektonicznych detali. Ze względu na ograniczone
środki, prace remontowe objęły przede wszystkim fasady budynków oraz ich najbliższe otoczenie (podwórka), co po latach
było krytykowane, niemniej były to pierwsze tak złożone prace
konserwatorskie przy praskich kamienicach.

Ul. Ząbkowska, widok
w kierunku płd.-zach.

Ul. Ząbkowska, widok
w kierunku płn.-wsch.
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Ul. Ząbkowska 11, budynek komunalny; elewacja frontowa

Ul. Ząbkowska 11, budynek
komunalny; podczas prac
remontowych przywrócono
wystrój elewacji frontowej, m.in.
gzymsy międzykondygnacyjne oraz
opracowania opraw okiennych

Ul. Ząbkowska 2, budynek komunalny; naczółek Ul. Ząbkowska 11, budynek komunalny;
nad centralną osią kamienicy (elewacja od
metalowa tabliczka informacyjna (przyłącze
strony ul. Ząbkowskiej) z widoczną datą budowy gazu) umieszczona na elewacji budynku
budynku

Widok na odnowione
fasady kamienic
komunalnych przy
ul. Ząbkowskiej 2 i 4
z częściowo odtworzonym
detalem
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Ul. Ząbkowska 7, budynek
komunalny; odnowiona
elewacja, ale i zaniedbana
przestrzeń podwórka

Rozpoczęta w 2000 roku przez samorząd praski rewitalizacja Pragi, jej zabytkowej substancji, z coraz większą dbałością o detal, w kolejnych latach zaczęła znajdować naśladowców
w postaci inwestorów prywatnych.

Ul. Okrzei 26, inwestor prywatny;
oprawa okienna trzeciej kondygnacji
z detalem w postaci gryfów oraz
– wpisanymi w okrąg w pasie fryzu –
sylwetkami nietoperzy

Ul. Okrzei 26, inwestor prywatny;
narożny wykusz, obłożony
wielokolorową okładziną
ceramiczną

Ul. Jagiellońska 36, inwestor
prywatny; profilowane płyty
boniowania z wykończeniem
w formie pozornej rustyki

Ul. Jagiellońska 36, inwestor
prywatny; oprawa płyciny
podokiennej i gzymsu
parapetowego
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Ul. Jagiellońska 27, inwestor prywatny;
opracowanie wspornika balkonu
z kanelowaniem, kimationem jońskim,
wieńcem i rozetami

Ul. Targowa 41, wspólnota
mieszkaniowa; odnowiony
podczas remontu w latach
2018-2019 wystrój elewacji
w stylu zmodernizowanego
baroku; podczas remontu
nie przywrócono jednak
oryginalnego wyglądu
balkonów

Ul. Ząbkowska 14, inwestor
prywatny; odrestaurowana
gablota reklamowa
wmurowana w fasadę
budynku
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Ul. Jagiellońska 27, inwestor prywatny; oprawy okienne
najbardziej reprezentacyjnego pierwszego piętra
odrestaurowane podczas remontu elewacji

Ul. Kawęczyńska 16, wspólnota mieszkaniowa;
pomiędzy belkowaniem a gzymsem
parapetowym otworów okiennych klatki
schodowej, podczas remontu elewacji
odrestaurowano płaskorzeźbę przedstawiającą
parę gryfów z ujętą pomiędzy nimi wazą

Ul. Kępna 2,
wspólnota
mieszkaniowa; uchwyt
na flagę na elewacji
frontowej budynku
(współczesna kopia)

Ul. Kawęczyńska 16,
wspólnota mieszkaniowa;
odlany z betonu element
dekoracyjny obramienia okna,
odrestaurowany podczas
remontu elewacji

Ul. Białostocka 20, spółdzielnia
mieszkaniowa; zachowane
i odrestaurowane podczas remontu detale
w formie przedwojennej tabliczki adresowej
z dodatkowymi informacjami o budynku
(numerem posesji, działki hipotecznej,
okręgu policyjnego i danymi o właścicielu)
oraz podświetlanej latarenki adresowej
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Ul. Białostocka 20, spółdzielnia mieszkaniowa;
zachowane i odrestaurowane podczas
renowacji fasady metalowe uchwyty na
skrzynki na kwiaty

TYNKI

Kolejną kwestią, która może sprawić trudności podczas remontu elewacji, jest dobór odpowiednich tynków. Wymagania
ogólne, które powinny wykazywać tynki, to dobra przyczepność do podłoża i między poszczególnymi warstwami, jednolita struktura i grubość zaprawy w każdej z warstw, odporność
na ścieranie i zdolność do przewodzenia pary wodnej. Ponadto
tynki zewnętrzne powinny wykazywać odporność na czynniki
zewnętrzne. Tynki wewnętrzne zaś powinny wykazywać dodatkowo paroprzepuszczalność oraz zdolność do kapilarnego
przewodzenia wilgoci, dobrą właściwość przyczepności pod powłoki malarskie bądź tapetowanie oraz odpowiednią odporność
ogniową.

Tynk to warstwa zaprawy budowlanej nałożonej na element budynku w stanie surowym
w celu nadania mu ostatecznego kształtu, wymaganych właściwości powierzchni i wyglądu
estetycznego. Tynki spełniają dwie zasadnicze funkcje:
a) wykończeniową – nadają formę architektoniczną, fakturę powierzchni i barwę,
b) ochronną – zmniejszają straty ciepła, zabezpieczają przed warunkami atmosferycznymi.
Ze względu na miejsce zastosowania możemy je podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne.
Z kolei ze względu na technikę wykonania i jakość powierzchni, dzielimy je na:
a) zwykłe,
b) szlachetne,
c) cienkie wyprawy z zapraw plastycznych.
Kolejnym może być podział ze względu na liczbę warstw:
a) jednowarstwowe (narzut),
b) dwuwarstwowe (obrzutka i narzut),
c) trójwarstwowe (obrzutka, narzut, gładź).
Więcej na temat tynków: Z. Wolski, Sztukatorstwo, Warszawa 1992.

Praskie kamienice na zewnątrz najczęściej posiadają tynki
piaskowo-wapienne albo cementowo-wapienne. Natomiast tam,
gdzie ściany są narażone na uszkodzenia mechaniczne lub działanie wilgoci (np. cokoły), zastosowano tynki cementowe. Tynki
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wapienne znajdują najszersze zastosowanie we wnętrzach budynku, do wykańczania powierzchni ścian i sufitów.
Na szczególną ochronę zasługują tynki szlachetne posiadające walory dekoracyjne, otrzymywane z zapraw o specjalnie
dobieranych składnikach oraz dzięki zastosowaniu odpowiedniej techniki fakturowania powierzchni. Ich dodatkową cechą
charakterystyczną jest barwa uzależniona od naturalnego koloru
kruszywa i wypełniaczy oraz pigmentu, który dodaje się do zaprawy. Ze względu na rodzaj możemy je podzielić na:
• nakrapiane (otrzymywane przez odpowiedni narzut zaprawy),
• cyklinowane (otrzymywane przez obróbkę świeżego tynku za
pomocą cykliny),
• zmywane (otrzymywane po zmyciu spoiwa i odsłonięciu ziaren kruszywa),
• kamieniarskie (stanowiące imitację niektórych rodzajów
kamienia).

Ul. Grajewska 2, spółdzielnia mieszkaniowa; odnowiona elewacja z estetycznym
choć przypadkowo dobranym kolorem przyziemia

Ul. Grajewska 4, budynek komunalny; odnowiona elewacja z przywróconym
kolorem i boniowaniem, widok elewacji frontowej
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Ul. Kawęczyńska 16, wspólnota mieszkaniowa; odnowiona elewacja
z oryginalnym kolorem ustalonym w wyniku badań stratygraficznych

Ul. Targowa 41, wspólnota
mieszkaniowa; do dekoracji
elewacji wykorzystano dwa kolory
(ciemniejszy dla parteru) odcięte
gzymsem międzykondygnacyjnym

Ul. Targowa 50/52, trzy najstarsze murowane kamienice na tej ulicy,
w których dziś mieści się Muzeum Warszawskiej Pragi; po badaniach
stratygraficznych każda z innym kolorem elewacji

Ul. Łomżyńska 29, budynek
komunalny; podczas remontu
elewacji zostały usunięte zdobienia
z okładziny ceramicznej w niszach
przy oknach w narożniku kamienicy,
w ich miejsce zastosowano gorsze
rozwiązanie (dwa kolory na elewacji)

„STYROPIANIZACJA”

W ciągu ostatnich 30 lat część praskich kamienic zostało poddanych tak silnym przekształceniom, że dziś ciężko jest dostrzec
ich oryginalny wygląd. Jednym z największych zagrożeń, których konsekwencją może być zatarcie cech stylowych ocalałych
zabytków, jest nieumiejętnie przygotowana i przeprowadzona
termomodernizacja obiektu. Docieplanie obiektów zabytkowych
jest zagadnieniem skomplikowanym zarówno pod względem
konserwatorskim, technicznym, jak i estetycznym.
Najczęściej popełnianym błędem jest wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych bez odpowiedniego rozpoznania
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i przeprowadzenia analizy bilansu energetycznego całego budynku. Taka analiza powinna zostać przeprowadzona indywidualnie dla każdego obiektu, uwzględniając technologię wykonania
oraz rodzaj zastosowanych pierwotnie i wtórnie materiałów.
Jednym z pierwszych pytań, na które trzeba sobie odpowiedzieć
przed rozpoczęciem prac, jest to, czy docieplanie ścian od zewnątrz w ogóle ma sens, a także czy jest to jedyna i najlepsza
droga termomodernizacji. Należy pamiętać, że ciepło z budynku tylko w 20-30% ucieka przez ściany, a w 70-80% przez
nieszczelne okna, drzwi, elementy związane z kanałami wentylacyjnymi, a przede wszystkim przez dach. Ważne jest również
to, że mury w praskich kamienicach są masywne i cechuje je
dobra izolacyjność termiczna.
Ocieplanie budynków metodą BSO (styropianem wykończonym tynkiem cienkowarstwowym na siatce) jest w Polsce
najbardziej rozpowszechnionym sposobem termomodernizacji
budynków. Wynika to zarówno z dostępności tej metody, jak
i z łatwości jej aplikacji oraz relatywnie niskich kosztów jej stosowania. Niesie ona jednak za sobą poważne konsekwencje dla
zabytku. Warstwę styropianu nanosi się m.in. na klej lub stosując kołki montażowe, dlatego powierzchnia musi być odpowiednio przygotowana i wyrównana. Zazwyczaj wiąże się to nie
tylko z zakryciem styropianem oryginalnej elewacji, ale często
z usunięciem różnego rodzaju detalu bądź jego otynkowaniem.
Podczas termomodernizacji najczęściej wymieniona zostaje
również stolarka (zazwyczaj na plastikową), co w połączeniu
z ociepleniem ściany styropianem zaburza prawidłową cyrkulację powietrza i prowadzi do powstawania pleśni i grzybów.

Ul. Panieńska/Jasińskiego, bunkier poniemiecki
wmurowany w ogrodzenie terenu Szpitala
Praskiego; efekty nieprzemyślanej i źle wykonanej
„termomodernizacji” doprowadziły do jeszcze
większej degradacji obiektu
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Ul. Inżynierska 7,
wspólnota mieszkaniowa;
przez źle wykonaną
obróbkę blacharską
wilgoć zniszczyła płytę
i kolumnę balustrady
balkonu
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Alternatywą dla ociepleń zewnętrznych mogą być cienkowarstwowe tynki i farby termoizolacyjne. Odmiennym wariantem jest ocieplenie obiektu od wewnątrz. W tej metodzie
najważniejsze jest wykonanie obliczenia cieplnego przegrody1,
bowiem wilgotność powietrza w mieszkaniu sprawia, że para
wodna próbuje przeniknąć przez ściany na zewnątrz. Przy źle
wykonanej termomodernizacji woda będzie się skraplać, co grozi
rozwojem grzybów i pleśni, które mogą wywoływać różnego rodzaju alergie i choroby, a także prowadzić do degradacji zabytku.
Na szczęście na rynku pojawia się coraz więcej nowoczesnych materiałów, które w sposób naturalny wspomagają
regulację wilgotności pomieszczeń. Są to tzw. płyty klimatyczne wytwarzane z silikatu wapiennego, który ma właściwości

Ul. Łochowska 47, wspólnota mieszkaniowa;
modelowe z przyrodniczego punktu widzenia
rozwiązanie polegające na „zatopieniu”
w styropianie, którym docieplono budynek,
budek lęgowych dla jerzyków

Ul. Jadowska 5 i 5A, wspólnoty mieszkaniowe; remont
kamienicy, w tym jej termomodernizacja, doprowadziły
do zatarcia cech charakterystycznych budynku
modernistycznego (m.in. likwidacja okna doświetlającego
klatkę schodową, tzw. termometru)

mineralne, termoizolacyjne i paroprzepuszczalne. Dzięki temu
płyty mogą czasowo wchłonąć część wilgoci, a następnie oddać
ją z powrotem do pomieszczenia – podczas wzrostu temperatury lub w czasie wietrzenia. Płyty klimatyczne przykleja się
bezpośrednio do powierzchni istniejącego muru, później szpachluje, a na końcu maluje. Należy także pamiętać, że ocieplenie
ścian zewnętrznych i wewnętrznych można przeprowadzić tylko w przypadku, gdy obiekt posiada izolację przeciwwilgociową
fundamentów.

1

Przegroda budowlana to element budowli oddzielający wnętrze budynku
od otoczenia zewnętrznego (lub wydzielający pomieszczenia w jej wnętrzu).
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Ul. Radzymińska 2, budynek komunalny;
kamienica Menachema Rotlewiego z 1910 r.,
wyremontowana w latach 2004-2007; w ramach
prac wykonano m.in. termomodernizację,
ocieplając budynek styropianem, co upodobniło
go do współczesnych rozwiązań

Ul. Okrzei 22, wspólnota mieszkaniowa; pokrycie
elewacji budynku styropianem doprowadziło do
zaburzenia „oddychania” tynku; konsekwencją są liczne
ślady grzyba i pleśni oraz uszkodzenia mechaniczne
tynku; ponadto zostały zatarte cechy stylowe
Ul. Okrzei 22, wspólnota mieszkaniowa;
widoczne zagrzybienie gzymsu w ryzalicie
pomiędzy pierwszą a drugą kondygnacją;
powodem jest najprawdopodobniej źle
wykonana obróbka blachy
Ul. Okrzei 22, wspólnota mieszkaniowa;
widoczne zagrzybienie nad ostatnią
kondygnacją, które doprowadziło do
uszkodzenia mechanicznego nowo
nałożonego tynku

NIESTANDARDOWE ROZWIĄZANIA DLA
ELEWACJI – ZIELONE ŚCIANY, MURALE

Rozwiązaniami na stałe lub tymczasowo poprawiającymi estetykę budynku są pnącza (np. winobluszcz, bluszcz pospolity czy
hortensja pnąca), które przy odpowiedniej pielęgnacji przybierają formę zielonych (wiosną i latem) oraz kolorowych (jesienią) ścian, a także artystyczne lub reklamowe murale, których
coraz więcej pojawia się na elewacjach praskich kamienic.

Ul. Środkowa 6A, budynek
komunalny; zielona ściana na
elewacji szczytowej
Ul. Panieńska 3, wspólnota
mieszkaniowa; mural artystyczny
na ścianie szczytowej
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Ul. Środkowa 17, budynek
komunalny; artystyczny
mural na ścianie
szczytowej
Ul. Zamoyskiego 29,
inwestor prywatny; mural
reklamowy na ścianie
szczytowej

POSTRZELINY

Wyzwaniem, z którym często muszą się mierzyć właściciele zabytkowych budynków w Warszawie podczas remontu elewacji,
są ślady po ostatniej wojnie, przede wszystkim z czasów powstania warszawskiego oraz wyzwalania stolicy przez wojska
sowieckie. Zazwyczaj elewacja ze śladami postrzelin jest w trakcie remontu po prostu na nowo tynkowana i w ten sposób ślady
działań wojennych są zacierane. Czasem postrzeliny służą do
realizacji projektów artystycznych. Od 2019 r. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków prowadzi projekt „Rany pamięci”,
polegający na inwentaryzacji śladów wojny w przestrzeni Warszawy. Ponadto część inwestorów, realizując prace remontowe,
decyduje się na zachowanie fragmentu elewacji w niezmienionym stanie, co stanowi przykład wart naśladowania.

Ul. Grajewska 17, budynek komunalny; elewacja od strony
podwórza, widoczne postrzeliny, szczególnie na wysokości
dwóch ostatnich kondygnacji
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Ul. Białostocka 45, budynek komunalny;
projekt artystyczny z wykorzystaniem
postrzelin; obecnie budynek
z wyremontowaną elewacją, bez śladów
postrzelin, fot. Krzysztof Michalski
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Gmach Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych,
Ul. Targowa 74; ślady postrzelin osłonięte płytą
pleksi podczas przeprowadzonego w 2015 r.
remontu elewacji

Ul. Marcinkowskiego 7, inwestycja prywatna;
remont elewacji z zachowaniem fragmentu
z widocznymi postrzelinami; prace dofinansowane
z dotacji BSKZ

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej stanowi remont w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane i w przypadku
obiektów wpisanych do rejestru zabytków wymaga uzyskania
pozwolenia na budowę. Podstawowym problemem jest wypracowanie, a następnie wyegzekwowanie spójnej strategii dla
wymiany stolarki w całym obiekcie. O ile podczas remontów
nieruchomości należącej w całości do jednego właściciela da
się wymienić okna czy drzwi o spójnej plastyce i wykonane
w jednolitej technologii, tak w przypadku mieszanej struktury własności taka wymiana często odbywa się bez odpowiednich zezwoleń czy też porozumienia i konsultacji z innymi
lokatorami.

Ul. Białostocka 4, budynek prywatny; prawidłowo
wykonana renowacja stolarki okiennej; rytm
zaburza jedynie złe oklejenie witryn, elewacja
płn.-wsch.
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Ul. Kawęczyńska 4, budynek komunalny; w pełni
zrekonstruowana stolarka okienna jest niemal we
wszystkich oknach jednakowa; niestety nie jest to
podział oryginalny, co widać po zrekonstruowanym
oknie na ósmej osi trzeciej kondygnacji; można
przypuszczać, że pierwotnie w nadślemieniu
występował podział szprosami na cztery kwatery
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Ul. Łomżyńska 18, budynek komunalny; zachowana
stolarka na pierwszej kondygnacji na siódmej, ósmej
i dziewiątej osi; te egzemplarze powinny zostać
zinwentaryzowane, poddane renowacji i użyte jako wzór
do rekonstrukcji pozostałej stolarki

Ul. Wileńska 25, budynek komunalny; lata
zaniedbań doprowadziły do samowolnej wymiany
stolarki, której efektem jest nie tylko zupełny
brak ujednolicenia okien (typów i podziałów), ale
również liczne przemurowania otworów okiennych
w lokalach mieszkalnych i użytkowych

Okna są istotnym elementem kompozycji architektonicznej
elewacji, zmiennej stylowo w zależności od okresu jej powstania. Decydują nie tylko o plastyce elewacji, ale także o wnętrzu
obiektu. Obok dociepleń budynków zabytkowych właśnie wymiana stolarki stanowi jeden z poważniejszych problemów związany z remontami. Z punktu widzenia ochrony konserwatorskiej
problem jest złożony i dotyczy kilku najczęściej występujących
kwestii – m.in. kwestii finansowej, gdyż drewniana stolarka jest
droższa niż plastikowa, oraz nieszczelności tej oryginalnej.
Zarówno jeden, jak i drugi powód przynosi krótkotrwałe
rezultaty, a często może prowadzić do pojawienia się w przyszłości dużo poważniejszych problemów. To, co jest pozornie
największą zaletą nowych okien, czyli ich bardzo duża szczelność, jest jednocześnie ich największą wadą, ponieważ pomieszczenie, w którym przebywają ludzie, powinno mieć zapewnioną
ciągłą wymianę powietrza. W oryginalnych, drewnianych oknach
na zewnątrz ulatnia się „zużyte” powietrze – para wodna, którą wytwarza sam człowiek, i ta, która pochodzi z kuchni czy
łazienki. Przy szczelnych oknach para osiada na ścianach,
szczególnie w miejscach tzw. mostków termicznych, powodując skraplanie i zawilgacanie, które powoduje z kolei występowanie rozmaitych grzybów działających destrukcyjnie zarówno
na zdrowie człowieka, jak i na całą kamienicę. Należy również
pamiętać, że nieszczelność stolarki wynika zazwyczaj z nieusuwania nakładanych przez lata kolejnych warstw farby. W konsekwencji profile okienne zostają znacznie pogrubione i okien czy
drzwi nie można domknąć. Po usunięciu starych farb, oczyszczeniu, nałożeniu warstwy ochronnej i nowej farby, stolarka
odzyskuje zazwyczaj swój pierwotny kształt, urok, a przede
wszystkim właściwości techniczne.
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O czym należy pamiętać przy wymianie zabytkowej stolarki?
1. Należy się upewnić , czy taka wymiana jest naprawdę konieczna; oryginalne okna i drzwi
z przełomu XIX i XX w. można poddać renowacji przywracającej ich pierwotną urodę, a przy
okazji podnieść ich izolacyjność termiczną. Doszczelnienie stolarki polega na wykluczeniu
luzów powstałych wskutek wielokrotnego jej przemalowywania oraz naturalnego paczenia
drewna. Po tych zabiegach należy nanieść nowe powłoki zabezpieczające. Dodatkowe
podniesienie właściwości termicznych okien zapewnia wymiana szkła zwykłego na szybę
zespoloną.
2. W przypadku, gdy wymiana jest niezbędnym działaniem z powodu bardzo złego stanu
okien, należy pamiętać, że na każdą wymianę musimy mieć zgodę wydaną przez organ
administracji architektoniczno-budowlanej bądź właściwy organ konserwatorski.
3. Nowa stolarka powinna być wykonana w technologii oryginału, powtarzać konstrukcję,
podziały i plastykę oryginalnie występującej stolarki w danym budynku. Dobrym
rozwiązaniem jest zamówienie u biegłego rzemieślnika dokładnej repliki całego okna,
ewentualnie wykorzystanie elementów ze starego poddanych wcześniejszej renowacji.
Wszystkie szprosy powinny być naklejane na szybę z obu stron. Nie należy stosować
podziałów wewnątrz zestawu szybowego.
4. Oryginalną kolorystykę należy ustalić na podstawie badań stratygraficznych warstw malarskich.

Ul. Białostocka 20, spółdzielnia mieszkaniowa;
prawidłowo zrekonstruowana stolarka
zachowująca jednolity kształt, podział i kolor

Ul. Jagiellońska 32,
inwestor prywatny;
bardzo dokładna
rekonstrukcja detalu okna
w formie kanelowanej
listwy zwieńczonej
niewielką głowicą
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Ul. Łochowska 36, inwestor prywatny; podczas
generalnego remontu wymieniono okna
dwuskrzydłowe na jednoskrzydłowe z profilem
imitującym podział okna; jest to gorsze rozwiązanie
nie tylko pod względem konserwatorskim, ale
również praktycznym, z uwagi na efektywność
energetyczną budynku

Ul. Jagiellońska 27, inwestor prywatny; prawidłowo zrekonstruowana stolarka
okienna; efekt psuje użycie dwóch kolorów (parter i wyższe kondygnacje), co
nie było praktykowane w oryginalnych projektach z XIX i XX w.
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Podsumowując, bardzo często stolarka wymieniana jest
bez spójnego planu, bez uwzględniania jej oryginalnych podziałów i plastyki. Zmiany bez konsultacji dokonuje właściciel
mieszkania bądź najemca, co skutkuje samowolą i estetycznym
chaosem. Często oryginalne egzemplarze, pomimo dobrego stanu, są wyrzucane, co nie tylko jest błędem, ale również uniemożliwia w przyszłości odtworzenie okien czy drzwi.
Uratowane przez Towarzystwo
Przyjaciół Pragi oryginalne
drzwi różnych typów spotykane
w obiektach z przełomu XIX i XX w.
Olbrzymia ilość oryginalnej
stolarki, pomimo możliwości
odrestaurowania, jest wyrzucana do
śmieci

WITRYNY

Ul. Stalowa 47, piekarnia
rzemieślnicza i kawiarnia
w lokalu usługowym
na parterze budynku;
pomimo wymiany stolarki
na współczesną inwestor
zachował oryginalne kraty
(„sieć rybacka”), a także
zastosował estetyczne
markizy; całość uzupełniają
stylowe fryzy pod przyszłą
reklamę (neon?) oraz
subtelny krój pisma na
witrynie

Odrębną kwestię, na którą trzeba zwrócić uwagę podczas remontów, stanowią witryny lokali usługowych. Przez wiele lat
każda modernizacja lokalu sprowadzała się w zasadzie do demontażu starych, wykonanych z drewna lub metalu witryn,
i zastępowania ich nowymi, plastikowymi, najczęściej w uniwersalnym, białym kolorze. Właściciele lub najemcy lokali tłumaczyli taki sposób postępowania względami praktycznymi
i kosztami utrzymania lokalu (stare witryny były nieszczelne,
powykrzywiane, a wymiana miała na celu podniesienie efektywności energetycznej danego lokalu). W ostatnich latach widać
jednak odwrócenie tego negatywnego trendu i rosnącą świadomość właścicieli lokali zarówno w zakresie rodzaju materiału,
z którego witryna jest wykonana, jak i samego wyglądu witryny.
W tym ostatnim przypadku widać odchodzenie od popularnego
do niedawna trendu wyklejania witryn na rzecz lepszej ekspozycji oferty danego lokalu i „kuszenia” w ten sposób potencjalnych
klientów. Poniżej kilka przykładów.
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Ul. Jagiellońska 20, wspólnota mieszkaniowa,
oryginalna witryna pracowni kuśnierskiej;
na szczególną uwagę zasługują elementy
zabezpieczające, jakimi są oryginalne,
bogato zdobione kraty w nadświetlach drzwi
i otworów okiennych

Ul. Stalowa 34, organizacja pozarządowa; pozostawienie
oryginalnej stolarki przy jednoczesnym montażu od
środka witryny plastikowej poprawiło efektywność
energetyczną lokalu; warto zwrócić uwagę na
stylizowany szyld reklamowy wykonany przez lokalnych
rzemieślników
Ul. Ząbkowska 38,
fryzjer męski; estetyczna,
nowa witryna wraz
z reklamowym fryzem
oraz ażurowymi
wyklejkami na witrynach

Ul. Targowa 44, sklep z odzieżą; warto zwrócić uwagę
na powojenną witrynę skrzynkową oraz ręcznie
malowane na szkle szyldy reklamowe w niszach
elewacji

Ul. Ząbkowska 50, lokal komunalny, inwestor
prywatny; wymiana oryginalnej, metalowej stolarki
na okna plastikowe – rozwiązanie niepożądane,
fot. Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców „Michałów”

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

Wpływ na estetykę elewacji obiektów zabytkowych mają również różnego rodzaju instalacje doprowadzone do budynku
(np. gazowa, elektryczna, monitoring, klimatyzacja, TV). Umiejętność odpowiedniego dopasowania tych rozwiązań do estetyki zabytkowego budynku to problem występujący nie tylko na
Pradze.
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Ul. Wileńska 69, instytucja kościelna; skrzynka gazowa
pomalowana na żółty kolor, zainstalowana na
odnowionej przy wsparciu m.st. Warszawy elewacji
z cegły klinkierowej, fot. Krzysztof Michalski

Ul. Stalowa 52, inwestor prywatny; skrzynka gazowa
stylizowana, rozwiązanie pożądane

Ul. Stalowa 29, TBS; katalogowa plastikowa obudowa Ul. Jagiellońska 32, inwestor prywatny; subtelne
rozdzielnicy elektrycznej kontrastuje z odnowioną
w formie, dopasowane kolorystycznie do bramy
stelaże dla kamer monitoringu – rozwiązanie
elewacją kamienicy, fot. Krzysztof Michalski
pożądane, fot. Krzysztof Michalski

Ul. Szwedzka 9, inwestor prywatny
(działalność gastronomiczna);
klimatyzator w otworze okiennym
zasłaniający zwornik nad oknem
w formie kobiecej maski; budynek
ujęty w GEZ
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Ul. Tarchomińska 11,
budynek komunalny;
dobry przykład
„ukrycia”
klimatyzatora
w przejeździe
bramnym
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Ul. Ząbkowska 33, wspólnota mieszkaniowa; przykład
montażu anten satelitarnych ingerujących w estetykę
elewacji kamienicy wpisanej do rejestru zabytków

Ul. Ząbkowska 54, wspólnota mieszkaniowa;
nieestetyczny ekran LED na elewacji
oraz katalogowa plastikowa rozdzielnica
elektryczna; budynek ujęty w GEZ,
obowiązuje plan miejscowy, fot. Krzysztof
Michalski

Ul. Kawęczyńska 16, wspólnota mieszkaniowa;
stylizowana lampa (współczesna) umieszczona
na elewacji budynku od strony podwórza oraz
subtelnie zamocowane pod gzymsem kamery
monitoringu, fot. Krzysztof Michalski

Centrum Praskie Koneser,
brama od strony
ul. Ząbkowskiej; dobry przykład
estetycznego mocowania
instalacji elektrycznej,
fot. Krzysztof Michalski

PRASKIE DACHY

Dach to jeden z najistotniejszych elementów budynku – ma
chronić dom i jego mieszkańców przed warunkami atmosferycznymi: deszczem, śniegiem czy wiatrem. Rozróżniamy kilka
kształtów dachów, m.in.: jednopołaciowy (pulpitowy), dwupołaciowy (dwuspadowy), czteropołaciowy (kopertowy), mansardowy i półszczytowy. W praskich kamienicach dominują dachy
dwupołaciowe, spadziste, o kącie nachylenia połaci pomiędzy 30
a 45 stopni. Umożliwia to szybkie spływanie wody deszczowej
oraz niezaleganie warstw śniegu. W oficynach bocznych najczęściej występują dachy jednopołaciowe ze spadkiem w stronę
własnego podwórka. Dachy spadziste opierają się prawie zawsze
na drewnianej konstrukcji zwanej więźbą. Rodzaj zastosowanej więźby jest wypadkową rozpiętości i kąta nachylenia dachu.
Komplikować ją mogą załamania połaci dachowych, np. lukarny.
W praskich kamienicach występują dwie podstawowe
konstrukcje ciesielskie: krokwiowo-jętkowa albo płatwiowo-
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Ul. Siedlecka 29, budynek
komunalny; instalacja
gazowa oraz internetowa
w odnowionym prześwicie
bramowym; w przypadku
instalacji gazowej rozwiązanie
dopuszczalne przepisami;
rozwiązaniem niskiej jakości
jest natomiast montaż
kabla w plastikowej rurce
mocowanej za pomocą
plastikowych opasek
uciskowych

-kleszczowa. W konstrukcji krokwiowo-jętkowej nie występują
podpory pośrednie, a obciążenia pionowe od krokwi przejmują
bezpośrednio ściany zewnętrzne budynku. Konstrukcja ta jest
możliwa tylko w przypadku dachu dwuspadowego przy rozpiętości do 12 metrów. W parterowych domach z drewnianym
stropem spotyka się najprostszą wersję, gdzie para krokwi tworzy wraz z drewnianą belką stropową trójkąt. Najczęściej jednak krokwie opierają się na poziomych belkach – murłatach.
Żeby zmniejszyć ich ugięcie, rozpiera się je poziomymi jętkami
(mniej więcej na 2/3 wysokości dachu). Przy rozpiętości dachu
poniżej sześciu metrów jętki nie są koniecznie, a taką więźbę
nazywa się krokwiową.
Konstrukcję płatwiowo-kleszczową projektuje się przy
rozpiętości dachu do 16 metrów. Tu potrzebne są dodatkowe
podpory – słupy albo ścianki. Krokwie opiera się na poziomych
belkach zwanych płatwiami. Skrajne płatwie leżą na stropie
lub ściance kolankowej, pozostałe spoczywają na słupach, które
umieszcza się co trzy do pięciu krokwi, z którymi tworzą wówczas tzw. wiązary pełne. Ciężar dachu spoczywa głównie na słupach, co oznacza, że nie można ich usuwać bez zgody architekta.
Remont dachu wykonuje się zazwyczaj z dwóch powodów: uszkodzenia starej konstrukcji lub chęci zaadaptowania
strychu na poddasze użytkowe. Remont lub wymiana dachu
jest konieczna w przypadku uszkodzenia poszycia lub więźby
dachowej. Uszkodzenia poszycia dachu są główną przyczyną
przeciekania całej konstrukcji, remont powinien być więc przeprowadzony w jak najszybszym terminie. Pozostawienie zniszczonego poszycia dachowego rodzi ryzyko uszkodzenia całej
konstrukcji dachowej, przemięknięcia stropów i przedostania się
nadmiernej wilgoci do wnętrza budynku. Uszkodzenie więźby
dachowej jest przeważnie spowodowane przez atak grzybów.
Zagrzybiona więźba traci swoje właściwości konstrukcyjne, co
grozi zawaleniem się konstrukcji dachowej i skutkuje koniecznością przeprowadzenia pilnego remontu.
Przygotowując się do remontu dachu, musimy pamiętać,
że większość prac podlega konieczności zgłoszenia bądź otrzymania pozwolenia na budowę. Bez dopełnienia tych formalności
możemy naprawiać jedynie poszczególne fragmenty poszycia
dachowego. Zezwolenie na remont dachu będzie nam potrzebne
w przypadku całkowitej zmiany poszycia dachowego.
Dachy praskich kamienic były najczęściej kryte papą. Rozwiązaniem obecnie najpopularniejszym jest blacha trapezowa.
Na niektórych obiektach możemy też dostrzec historyczną dachówkę ceramiczną („karpiówkę”) lub stylizowaną na tę ostatnią blachodachówkę.
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Zaprojektowany przez
K. Jakimowicza kompleks
gmachów szkolnych
między ulicami Otwocką,
Siedlecką i Łochowską;
budynek szkoły i domy
nauczycielskie były
pierwotnie kryte dachówką
ceramiczną „karpiówką”;
widok z 1926 r.,
fot. H. Poddębski, polona.pl;
w 2018 r. staraniem
Praskiego Stowarzyszenia
Mieszkańców „Michałów”
cały kompleks został
wpisany do rejestru
zabytków

Ul. Siedlecka 29, budynek komunalny; w trakcie
remontu w ramach Zintegrowanego Programu
Rewitalizacji inwestor nie zdecydował się na powrót
do historycznego pokrycia dachu

Ul. Łochowska 40, budynek komunalny, bliźniaczy
do budynku przy ul. Siedleckiej 29; kryty
blachodachówką imitującą dachówkę ceramiczną

Ul. Otwocka 3,
budynek szkoły; kryty
blachodachówką; brak
ujednolicenia pokrycia
dachu odbiera całemu
kompleksowi spójny
charakter pierwotnego
założenia
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Ul. Inżynierska 6, budynek komunalny; dach
kryty dachówką ceramiczną („karpiówką”)

Ul. Strzelecka 42, budynek komunalny; dwuspadowy dach
kryty papą; po lewej fragment ściany szczytowej sąsiedniego
budynku pod numerem 44, której dwuspadowy dach
w wyniku nadbudowy został wypłaszczony

Przykłady okien połaciowych na poddaszach, których funkcje
zostały zmienione na użytkowe w ramach remontów kamienic.

Ul. Jagiellońska 27, inwestor prywatny,
fot. Krzysztof Michalski

Ul. Okrzei 26, inwestor prywatny,
fot. Krzysztof Michalski

Ul. Łochowska 38B, inwestor prywatny,
fot. Krzysztof Michalski

Ul. Łochowska 36, inwestor prywatny,
fot. Krzysztof Michalski
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NADBUDOWY

Nadbudowy stanowią jedno z podstawowych źródeł pozyskiwania przez właścicieli budynków środków na ich remonty lub modernizację. W przypadku budynków zabytkowych często zdarza
się, że inwestorzy uzależniają podjęcie decyzji o przystąpieniu
do prac remontowych właśnie od możliwości realizacji nadbudowy lub przynajmniej adaptacji na cele użytkowe strychów lub
poddaszy, powołując się przy tym na argumenty o opłacalności danej inwestycji. Dla mniejszej części obszaru Pragi kwestie
możliwości nadbudowy budynków zabytkowych regulują plany
miejscowe, które wprost określają, czy dany budynek można
nadbudować, czy też nie. W pierwszym przypadku wymaga to
oczywiście uzyskania uprzednio zgody właściwego konserwatora zabytków. Trudniejsza sytuacja występuje na tych terenach, na
których wciąż nie obowiązują plany miejscowe. W takim przypadku możliwość nadbudowy określana jest na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy.
Najważniejsze problemy związane z nadbudową istniejących budynków historycznych sprowadzają się w praktyce do
tego, jak de facto nową część budynku wkomponować w jego
dotychczasową bryłę. Popularnym rozwiązaniem stosowanym
przez inwestorów na Pradze jest odcięcie się kolorystyczne lub
wycofanie nowej kondygnacji w stosunku do elewacji pierwotnego budynku, a czasem i jedno, i drugie. Nadbudowom często
towarzyszy również zmiana geometrii dachu w kierunku jego
wypłaszczenia.

Ul. Jagiellońska 27, inwestor prywatny; przykład
udanej nadbudowy kamienicy wybudowanej
w latach 1913-1914 wraz z adaptacją poddasza na
funkcje użytkowe; doświetlenie nowej kondygnacji
zapewniają okna połaciowe
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Ul. Jagiellońska 27, inwestor prywatny; widok
odnowionej ściany szczytowej, fot. Krzysztof Michalski
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Ul. Jagiellońska 36, inwestor prywatny; przykład
Ul. Jagiellońska 36, inwestor prywatny; widok
nadbudowy kamienicy z 1929 r. wraz z adaptacją
odnowionej elewacji frontowej
poddasza na funkcje użytkowe poprzez cofnięcie
nowej kondygnacji względem elewacji istniejącego
budynku wraz z zastosowaniem kontrastowego
odcięcia od reszty budynku; rozwiązanie przyjęte
przez inwestora w znacznym stopniu przekształciło
bryłę kamienicy, m.in. dach dwuspadowy o łagodnych
spadkach w stronę ulicy i podwórka został zastąpiony
dachem płaskim, charakterystycznym dla nowych
realizacji, fot. Krzysztof Michalski

Ul. Targowa 21, inwestor prywatny; zastosowanie
Ul. Targowa 21, inwestor prywatny; widok odnowionej
analogicznego rozwiązania jak w przypadku
elewacji frontowej
budynku przy ul. Jagiellońskiej 36, w tym zastąpienie
dachu dwuspadowego dachem wypłaszczonym
diametralnie upodobniło bryłę budynku z przełomu
XIX i XX w. (wybudowany w dwóch etapach,
w 1868 r. oraz w latach 1910-1912) do współczesnych
realizacji; budynek wpisany do rejestru zabytków jako
element historycznego układu urbanistycznego
ul. Targowej
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Ul. Okrzei 26, inwestor prywatny; budząca kontrowersje
nadbudowa kamienicy wpisanej do rejestru zabytków
na podstawie pochodzących sprzed 1914 r. planów
nadbudowy kamienicy; zastosowane rozwiązanie
w znacznym stopniu zmieniło pierwotną bryłę budynku

Ul. Kawęczyńska 16, wspólnota mieszkaniowa,
inwestor prywatny; udana nadbudowa od strony
ul. Kawęczyńskiej, doświetlenie nowych pomieszczeń
zapewnione dzięki zastosowaniu lukarn,
fot. Krzysztof Michalski

Ul. Okrzei 26, inwestor prywatny; widok ściany
szczytowej, w tym na część nadbudowaną, od
strony ul. Jagiellońskiej

Ul. Kawęczyńska 16, zdjęcie z 2013 r., sprzed
nadbudowy, fot. Krzysztof Michalski

Ul. Grajewska 19;
mimo otynkowania
w jednakowy
sposób całej
kamienicy,
nadbudowa
wyraźnie odcina
się od bryły
pierwotnego
budynku,
fot. Krzysztof
Michalski
Ul. Grajewska 19, wspólnota mieszkaniowa, inwestor prywatny;
nadbudowa może być śmiało zaklasyfikowana do jednej
z najbardziej kontrowersyjnych inwestycji na Pradze-Północ
w ostatnich latach; miała wpływ na dekompozycję całej pierzei
modernistycznych kamienic, fot. Krzysztof Michalski
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Ul. Grajewska 19;
nadbudowa miała
destrukcyjny wpływ
na czytelność całej
fasady: nowe otwory
okienne swoją wielkością
nie odpowiadają
dotychczasowym,
ponadto nie trzymają osi
podziałów; przerwana
została również ciągłość
„termometru”
Ul. Grajewska 19; widok
od strony podwórza

Ul. Otwocka 10, inwestor prywatny; udana
nadbudowa kamienicy dzięki zastosowaniu
mansardowego dachu oraz kontrastu
kolorystycznego między pierwotną bryłą budynku
a podwyższoną kondygnacją, fot. Krzysztof Michalski

Ul. Łomżyńska 20, TBS; zrekonstruowana kamienica
podwyższona o dwie nowe kondygnacje w stosunku
do pierwotnego budynku; niezbyt udana
nadbudowa, która wyraźnie zdominowała bryłę
pierwotnej kamienicy, fot. Krzysztof Michalski

Ul. 11 Listopada 24, wspólnota mieszkaniowa, inwestor prywatny;
na skutek nadbudowy niekorzystnemu przeobrażeniu uległa
bryła modernistycznej kamienicy, m.in. dwuspadowy dach został
zastąpiony układającą się kaskadowo, wypłaszczoną konstrukcją,
co w połączeniu z wcześniejszą „styropianizacją” doprowadziło do
zatarcia cech stylowych
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Ul. 11 Listopada 24, wspólnota
mieszkaniowa, inwestor prywatny;
widok od frontu
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METALOPLASTYKA

Balustrady balkonów, bramy, kraty zabezpieczające otwory
okienne oraz ogrodzenia posesji, czy zieleńców wewnątrz podwórek, to najczęściej spotykane elementy metalowe, na które należy zwrócić uwagę, planując remonty praskich kamienic.
Ich cechą charakterystyczną jest bogata w zdobienia forma. Ze
względu na stosunkowo prosty proces konserwacji, warto przy
remoncie zachować oryginalne elementy wyposażenia metalowego, a w przypadku ich zachowania w ograniczonym stopniu,
na podstawie oryginałów wykonać współczesne kopie. Dotyczy
to przede wszystkim balkonów.
Balkony w praskich kamienicach były najczęściej wykonywane z żeliwa i stali. Brak odpowiedniej konserwacji spowodował, że wiele z tych, które przetrwały do naszych czasów, nie
nadaje się już do użytkowania. Z kolei te, których stan techniczny jest zadowalający, nie spełniają współczesnych norm budowlanych, w tym dotyczących wysokości balustrady (obecnie
w przypadku budynków wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego minimalna wysokość balustrady mierzona do wierzchu
poręczy powinna wynosić 1,1 m). Stosowane w związku z tym
rozwiązania to: podwyższenie balustrady (dodatkowe barierki
lub płyta ze szkła o podwyższonej odporności na uderzenia),
wykonanie kopii balustrady odpowiadającej obecnym przepisom
lub wykonanie balkonu o uproszczonej formie.

Ul. Czynszowa 6, inwestor prywatny; zastosowano
pożądane rozwiązanie, zasadniczo nieingerujące
w historyczną formę balkonu, poprzez podwyższenie
balustrady za pomocą płyty wykonanej ze
wzmocnionego szkła
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Ul. Siedlecka 45, budynek komunalny;
balkon zrekonstruowany na podstawie
zdemontowanych przed kilkoma lata
balkonów oryginalnych

114

Ul. Stalowa 12, budynek komunalny; podczas
remontu balkonów uwzględniono konieczność
zachowania oryginalnych balustrad, jednak
dostosowując je do współczesnych przepisów,
zastosowano rozwiązanie ingerujące w ich
historyczną formę poprzez dospawanie relingów –
ślady łączeń dobrze widoczne na zdjęciu

Ul. Mała 15, TBS; współczesna replika
balkonu wykonana podczas modernizacji
budynku

Ul. Łomżyńska 20, TBS; dostosowane do współczesnych
przepisów kopie balkonów wykonane na podstawie
zachowanych oryginałów

Inaczej sytuacja wygląda z bramami. Ze względu na niewiele
zachowanych oryginalnych bram, inwestorzy decydują się albo
na kopie (o ile jest zachowana dokumentacja, np. fotograficzna),
albo na rozwiązania współczesne. Forma tych ostatnich bywa
jednak uproszczona, a w przypadku stosowania zdobień, ich dobór jest często przypadkowy.
Ul. Kępna 15, inwestor prywatny;
współczesna brama metalowa
o prostej geometrycznej formie,
kontrastująca z oryginalnymi,
zdobionymi odbojami bramnymi,
fot. Krzysztof Michalski

Ul. Jagiellońska 32, inwestor prywatny;
odrestaurowana bogato zdobiona
oryginalna brama metalowa ze
współczesnym wypełnieniem
w formie szklanych paneli,
fot. Krzysztof Michalski
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Ul. Jagiellońska 12, wspólnota mieszkaniowa;
współczesna brama metalowa z wypełnieniem
w formie przezroczystych paneli; prosta geometryczna
konstrukcja uzupełniona spiralnymi uchwytami na obu
skrzydłach oraz emblematem adresowym o prostym,
czytelnym kroju

Ul. Kępna 13, wspólnota mieszkaniowa;
oryginalne odrestaurowane nadświetle
uzupełnione o współczesne skrzydła o ciężkiej
konstrukcji; forma dość przypadkowa
(oryginalne skrzydła były najprawdopodobniej
drewniane), niepasująca do pozbawionej
zdobień elewacji kamienicy i prostych
balkonów, fot. Krzysztof Michalski

Ul. Kępna 6, budynek komunalny;
współczesna stylizowana brama
o ażurowej konstrukcji, w formie
nawiązująca do zachowanych
oryginalnych balustrad balkonów
zdobionych motywami roślinnymi,
fot. Krzysztof Michalski
Ul. Brzeska 18, inwestor
prywatny; stylizowana brama
metalowa z motywami roślinnymi,
nawiązująca do secesyjnej
architektury budynku

Kraty okienne to kolejny element metalowy, na który należy
zwrócić uwagę podczas remontu. W przypadku zastosowania
tej formy zabezpieczeń, należy dążyć do ujednolicania stosowanych w danym budynku wzorców, a jednocześnie trzeba
pamiętać o obowiązujących przepisach (§ 300 pkt 1 i 2 Rozporządzania Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie, dotyczący montażu krat w sposób
uniemożliwiający wspinanie się po nich na wyższe kondygnacje
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oraz umożliwiający ich otwieranie od wewnątrz w przypadku
co najmniej jednego otworu okiennego w danym mieszkaniu ze
względu na kwestie bezpieczeństwa przeciwpożarowego).

Ul. Kawęczyńska 16, wspólnota
mieszkaniowa, rejestr zabytków;
odnowiona oryginalna metalowa
krata okienna (okno na klatce
schodowej od strony podwórza),
fot. Krzysztof Michalski

Ul. Kawęczyńska 16, wspólnota
mieszkaniowa, rejestr zabytków;
odnowiona oryginalna metalowa
krata okienna (pomieszczenie
piwniczne)

Ul. Kawęczyńska 16, wspólnota
mieszkaniowa, rejestr zbytków;
odnowiona oryginalna metalowa
krata okienna (lokal usługowy na
parterze)

Ul. Targowa 70, wspólnota
mieszkaniowa, rejestr zabytków;
oryginalna krata metalowa
zabezpieczająca otwór okienny
na parterze, fot. Krzysztof Michalski

Ul. Targowa 70, wspólnota
mieszkaniowa, rejestr zabytków;
rozwiązanie wtórne, niespójne
z oryginalnym

Ul. Targowa 70, wspólnota
mieszkaniowa, rejestr zabytków;
inny przykład rozwiązania
wtórnego, niespójnego
z oryginalnym

Ze względu na pierzejowy charakter praskiej zabudowy, ogrodzenia posesji w przypadku budynków mieszkalnych to rozwiązania praktycznie niewystępujące. Co najwyżej można
wspomnieć o ogrodzeniach podwórkowych zieleńców lub elementów małej architektury, takich jak kapliczki. Oryginalne
metalowe ogrodzenia zachowały się natomiast przy budynkach
użyteczności publicznej (zespół szkolny przy ul. Otwockiej, teren wokół nieistniejącej synagogi praskiej przy ul. Kłopotowskiego, zabudowania DOKP przy ul. Targowej).
Zgodnie z przepisami, budowa ogrodzenia nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowę, jeśli jednak jego wysokość
przekracza 2,2 m, należy dokonać zgłoszenia. Dla części obszaru Pragi, na której obowiązują zapisy planów miejscowych,
dopuszczalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,8 m.
W przypadku montażu ogrodzeń należy pamiętać o ograniczeniach wynikających ze wspominanego rozporządzania Ministra
Infrastruktury, w tym zakazie umieszczania na mniejszej niż 1,8 m
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wysokości elementów ostro zakończonych, otwieraniu furtki tylko do wewnątrz działki oraz zachowaniu kryteriów dostępności
(§§ 41-43 rozporządzenia).

Ul. Otwocka 3, zespół szkolny; wymagające renowacji Ul. Otwocka 3, zespół szkolny; wymagające renowacji
oryginalne ażurowe przęsło ogrodzenia (widok od
oryginalne ażurowe przęsło ogrodzenia między
strony ul. Otwockiej), fot. Krzysztof Michalski
budynkiem mieszkalnym przy ul. Siedleckiej 29
a gmachem szkoły, fot. Krzysztof Michalski

Ul. Otwocka 3, zespół szkolny; w trakcie prac
modernizacyjnych oryginalne ażurowe ogrodzenie
zostało zastąpione ciężkimi w formie – ze
względu na zastosowanie cegły klinkierowej do
wykonania podmurówki i słupków – rozwiązaniami
katalogowymi, fot. Krzysztof Michalski

Ul. Ząbkowska 54, wspólnota mieszkaniowa;
oryginalne, bogato zdobione, kute ogrodzenie figury
Maryi, wykonane w 1908 r. przez pracowników
fabryki Labor, odrestaurowane wraz z figurą w 2008 r.,
fot. Krzysztof Michalski

Ul. Kawęczyńska 16,
wspólnota
mieszkaniowa;
odnowione oryginalne
ogrodzenie od strony
frontu budynku
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Centrum Praskie
Koneser; pieczołowicie
odrestaurowane
oryginalne ogrodzenie
metalowe z bogatą
ornamentyką,
fot. Krzysztof Michalski

Ul. Wołomińska 54, wspólnota
mieszkaniowa; oryginalne ogrodzenie
metalowe, na betonowej podmurówce,
częściowo odmalowane farbą olejną
(kolor przypadkowy), widoczne
od elewacji frontowej kamienicy,
fot. Krzysztof Michalski

Ul. Targowa 70, wspólnota mieszkaniowa; pomalowane na
różne kolory oryginalne metalowe przęsła ogrodzenia posesji
od strony ul. Targowej, fot. Krzysztof Michalski

STROPY

W najstarszych praskich kamienicach występują stropy drewniane. W obiektach wybudowanych na początku XX w. zaczęły
pojawiać się stropy ogniotrwałe, które sukcesywnie zaczęły wypierać drewniane konstrukcje, co wynikało ze zmieniających się
ówczesnych przepisów prawa budowlanego.
Strop to poziomy układ konstrukcyjny oddzielający poszczególne
kondygnacje budynku, przenoszący obciążenia na pionowe
elementy nośne (ściany lub słupy). Niezależnie od wytrzymałości
obciążeń każdy strop powinien być tak wykonany, by zapewniać
dostateczną izolację dźwiękową i cieplną.

STROPY DREWNIANE:
Składają się z belek drewnianych, opartych na ścianach oraz
z wypełnienia pomiędzy drewnianymi deskami. Są lekkie i proste w wykonaniu.
Najczęściej stosowany był strop pełny z pustym pułapem
składającym się z desek ułożonych na łatach i przybitych z boku
do belek. Dla zapewnienia lepszej izolacji cieplnej i dźwiękowej
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Rys. Piotr Stryczyński

na ślepym pułapie układano polepę (najczęściej z gliny zmieszanej z sieczką, czasami trocinami). Od spodu znajdowała się podsufitka wykonana z desek cieńszych niż deski ślepego pułapu.
Jeżeli na suficie miały zostać umieszczone sztukaterie, stosowano tzw. „strop cichy”. Różnica polegała na tym, że podsufitki nie przybijano do belek stropowych, lecz do belek ułożonych
nieco niżej. Dzięki temu sztukaterie były odseparowane od
wstrząsów, co mogłoby spowodować ich odpadnięcie.

STROPY NA BELKACH STALOWYCH:
W tym rozwiązaniu belka jest zastąpiona stalowym dźwigarem
– dwuteownikiem. Jeżeli nie było konieczności, aby strop był płaski, od spodu wypełniano go płytą ceglaną sklepioną. Powstałe
sklepienie odcinkowe stosowano najczęściej w piwnicach.

Rys. Piotr Stryczyński

Od początku XX w. coraz częściej stosowano strop płaski (zwany stropem Kleina), o rozstawie belek wynoszącym od 1,0-2,5
m. W zależności od obciążenia użytkowego i odległości między
belkami rozróżniamy trzy rodzaje stropów Kleina:
a) ciężki – wszystkie cegły są ułożone na rąb o grubości płyty
½ cegły,
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b) lekki – wszystkie cegły są ułożone na płasko, a grubość płyty wynosi ¼ cegły,
c) półciężki („żeberkowy”) – cegły układa się na zmianę na
rąb i na płasko.

Rys. Piotr Stryczyński

Dla wzmocnienia płyt prostopadłych do belek pomiędzy
cegłami układa się zbrojenie w formie taśm stalowych (bednarki). Jako izolację stosowano podsypkę zazwyczaj z gruzu bądź
żużlu. Dla zapewnienia przyczepności podstawy dolne stopy
dwuteowników owijano siatką stalową. W konstrukcji Kleina
wykonywane były również nadproża drzwiowe i okienne w budynkach o konstrukcji murowanej.
Na przełomie lat 20. i 30. XX w. zaczęto stosować stropy
żelbetowe, z żebrami (belkami żelbetowymi) wypełnionymi płytami żelbetowymi, betonowymi lub cegłami.

Ul. Łochowska 36, inwestor prywatny; strop
drewniany

Ul. Kawęczyńska 37, inwestor prywatny; strop
drewniany wraz z podsufitką i tynkiem

Ul. Stalowa 46, budynek komunalny;
przejazd bramny ze stropem Kleina
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REKLAMY W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Reklamy mają duży wpływ na ład przestrzenny w mieście.
W przypadku Pragi szyldy, oznaczenia i tabliczki informacyjne
powinny współgrać z zabytkowym charakterem dzielnicy i nie
wprowadzać chaosu przestrzennego. Dobre reklamy powinny
być dopasowane nie tylko do wyglądu konkretnej elewacji, na
której są instalowane, ale też do charakteru całej ulicy. Sytuacja
jest idealna, gdy np. szyldy występujące przy danej ulicy reprezentują podobny styl.
Myśląc o instalowaniu nowej reklamy, należy pamiętać o:
• wielkości – dobra reklama powinna być indywidualnie dopasowana do kompozycji elewacji, jej elementy nie powinny
konkurować z architekturą budynku i jego otoczeniem,
• kompozycji i kolorystyce elewacji – dobre reklamy nie powinny agresywnie kontrastować z architekturą budynku, nie tylko
kolorystycznie, ale też poprzez ich instalację w oknach, na
balkonach, czy powyżej gzymsu odcinającego parter od wyższych kondygnacji,
• uspójnieniu reklam w pierzei ulicy,
• nawiązywaniu do wzorów historycznych.
Kwestie umieszczania reklam na elewacjach budynków
regulują przepisy obowiązujących dla części Pragi-Północ miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Planując instalację reklam, warto sięgnąć też po bardzo pomocną publikację,
jaką jest Praski poradnik szyldowy2, a także wystąpić o opinię
do Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta.

Ul. Brzeska 21, własność prywatna; zachowana
historyczna, malowana na elewacji reklama
pracowni krawieckiej, którą prowadził Moszek Szatz

2

Przykłady różnych historycznych szyldów praskich
pracowni rzemieślniczych, wyeksponowane w Muzeum
Warszawskiej Pragi, mogą posłużyć jako wzór dla
współczesnych kreacji (liternictwo), fot. Krzysztof Michalski

J. F. Cieślak, A. Stępień-Dąbrowska, E. Zielińska, Praski poradnik szyldowy.
Dobre praktyki w projektowaniu szyldów i witryn dla obszaru rewitalizowanego na Pradze, Warszawa 2018.
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Ul. Ząbkowska 6, budynek komunalny; odnowiony
szyld semaforowy z okresu PRL, podświetlany,
fot. Krzysztof Michalski

Ul. Okrzei 30, budynek komunalny; malowany na
szkle szyld reklamujący pracownię zegarmistrzowską,
fot. Krzysztof Michalski

Ul. Inżynierska 5, własność prywatna; pisany cyrylicą,
malowany na elewacji napis reklamowy fabryki
armatur, odlewni i niklowni Ludwika Barwicha
i Aleksandra Junga powstałej w 1892 r.

Ul. Ząbkowska 39, budynek komunalny; zła praktyka
wyklejania całych okien folią reklamową; kaseton
reklamowy kontrastujący z kolorystyką elewacji,
fot. Krzysztof Michalski

Ul. Ząbkowska 2, budynek komunalny, Bar
Ząbkowski; neon reklamowy wykonany
współcześnie przez związaną z Pragą pracownię
produkującą neony, fot. Krzysztof Michalski

Ul. Jadowska 2, budynek prywatny; piekarnia
i prywatne muzeum chleba; stylizowany szyld
semaforowy, fot. Krzysztof Michalski
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Ul. Białostocka 4, wybudowana w latach 1910-1913 kamienica użytkowana przez Polski Związek Głuchych;
dobry przykład symetrycznego estetycznego rozmieszczenia szyldów informacyjnych na elewacji budynku
oraz złe praktyki zaklejania reklamami całych okien, umieszczania banerów reklamowych powyżej gzymsu
rozgraniczającego parter i kolejne kondygnacje, a także dyskusyjna pod względem estetycznym markiza;
budynek wpisany do rejestru zabytków
Ul. Stalowa 4, własność prywatna; szyld
malowany na elewacji, reklamujący
pracownię renowacji mebli; powstał
w ramach współpracy m.st. Warszawy ze
stowarzyszeniem Traffic Design

Ul. Targowa 46, wspólnota mieszkaniowa; oryginalny
szyld semaforowy reklamujący pracownię szewską,
który powstał na bazie stelażu maszyny do szycia
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Ul. Ząbkowska 11, budynek komunalny;
szyld malowany na elewacji, reklamujący
pracownię zegarmistrzowską, powstał
w ramach współpracy m.st. Warszawy ze
stowarzyszeniem Traffic Design
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Ul. Ząbkowska 11, budynek
komunalny; niezwykle oryginalny
szyld semaforowy reklamujący
sklep z płytami winylowymi

Ul. Ząbkowska 13, budynek komunalny;
szyld stylizowany, stworzony w ramach
projektu „Rewitalizacji ulicy Ząbkowskiej”,
fot. Krzysztof Michalski

Ul. Targowa 61, wspólnota mieszkaniowa; neon
reklamowy piekarni, fot. Krzysztof Michalski

Ul. Okrzei 26, inwestor prywatny; neon reklamowy
restauracji, fot. Krzysztof Michalski

Ul. Targowa 70, wspólnota mieszkaniowa;
zła praktyka wyklejania całych witryn foliami
reklamowymi; budynek wpisany do rejestru
zabytków

Ul. Szwedzka 9, budynek komunalny, inwestor
prywatny (działalność gastronomiczna); płachta
reklamowa zasłaniająca otwór okienny
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PRZEJAZD BRAMNY

Do wnętrza kamienicy można się dostać na dwa sposoby. W zabudowaniach bez podwórza użytkowego i oficyn dostęp możliwy jest poprzez drzwi prowadzące bezpośrednio z poziomu
ulicy, do sieni, a później na klatkę schodową. Częściej praktykowanym rozwiązaniem jest dostęp na klatkę schodową poprzez
drzwi wejściowe umieszczone w jednej z wewnętrznych ścian
przejazdu bramnego.
Ul. Stalowa 10, budynek
komunalny; wejście do
sieni z poziomu ulicy
Ul. Targowa 63, wspólnota
mieszkaniowa; wejście
z przejazdu bramnego na
reprezentacyjną klatkę
schodową

Przejazd bramny pełnił również funkcję komunikacyjną
do lokali użytkowych bądź np. pomieszczenia dla stróża, czy
wejścia do piwnicy. Prowadził również na podwórze, a także
do zabudowań ulokowanych wokół niego, tj. oficyn, budynków
gospodarczych, lokali użytkowych, studni, ubikacji i śmietnika.

Ul. 11 Listopada 14, wspólnota
mieszkaniowa; podczas remontu
przejazdu bramnego zachowano
większość okładziny ceramicznej;
niestety jej ubytki zostały zastąpione
płytkami o innej barwie i wzorze
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Ul. Jagiellońska 32, inwestor prywatny;
kompletny remont przejazdu bramnego
wraz z małą architekturą – odbojami
zabezpieczającymi krawędzie budynku
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Wydłużone praskie parcele pozwalały w wielu przypadkach na
budowę dwóch, a nawet większej liczby podwórek. Najczęściej
pierwsze z nich pełniło funkcję reprezentacyjną z zieleńcem,
a nawet fontanną, w kolejnych lokowano ustępy podwórkowe
czy śmietniki.
Wystrój przejazdu bramnego, wraz z klatką reprezentacyjną i fasadą, świadczył o randze domu. Stąd często przejazd
bramny był zdobiony bogatym detalem, m.in. pilastrami, kolumnami, okładziną ceramiczną i reprezentacyjnymi wrotami bramnymi oraz usytuowanymi w nich drzwiami.
Ul. Okrzei 26,
inwestor prywatny;
zrekonstruowana
okładzina ceramiczna
użyta na posadzce
i ścianach pomiędzy
przęsłami
Ul. Ząbkowska 14,
inwestor prywatny;
zrekonstruowany i po
części przebudowany
przejazd bramny
z zachowanymi wrotami
bramnymi

Ul. Kępna 14,
inwestor prywatny;
podczas remontu
przejazdu bramnego
zrekonstruowano część
posadzki, dodając do niej
współczesną bordiurę
z czarnych płytek
Ul. Mała 1, inwestor
prywatny; podczas
remontu przejazdu
bramnego odtworzono
jego detal i wstawiono
ażurową bramę
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Ul. Targowa 40, budynek komunalny; prawidłowy
montaż klimatyzatora w przejeździe bramnym;
dobrym rozwiązaniem byłoby również
wpuszczenie skrzynek na listy w lico ściany
przejazdu

Ul. Brzeska 18, inwestor prywatny; bardzo dobre
rozwiązanie polegające na wpuszczeniu skrzynek
pocztowych w lico ściany

Ul. Inżynierska 5, wspólnota
mieszkaniowa; wyremontowany
przejazd bramny z zachowaną
posadzką ceramiczną
i odresturowaną stolarką drzwiową

Ul. Brzeska 18, inwestor prywatny; podczas remontu
dobrze wpasowano elementy instalacji elektrycznej
i wentylacyjnej

Ul. Brzeska 18, inwestor prywatny; widoczny pozostawiony fragment oryginalnej okładziny ceramicznej;
w pozostałej części zastosowano współczesne płytki o dobrze dobranej kolorystyce i kształcie
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Ul. Brzeska 18, inwestor prywatny; widoczna różnica
w jakości zachowanych oryginalnych materiałów
wykończeniowych i tych użytych współcześnie;
w dolnej części ściany trzy lata po remoncie doszło
do uszkodzenia okładziny ceramicznej
Ul. Wileńska 13, budynek komunalny;
wyremontowany przejazd bramny, widok
w kierunku frontu budynku; podczas remontu
odrestaurowano m.in. wrota bramne, drzwi
wejściowe na klatkę i do lokali użytkowych oraz
chodniczki przyścienne

W przejeździe bramnym umieszczano również drobną architekturę w formie list lokatorów lub niewielkich kapliczek. W najbardziej reprezentacyjnych kamienicach stosowano również
dekoracje malarskie.

Ul. Inżynierska 9, budynek
komunalny; jedno z dwóch tond
z puttami na stropie przejazdu
bramnego

Ul. Tarchomińska 11, budynek komunalny;
zachowana tablica z listą lokatorów; skuta elewacja
powinna zostać jak najszybciej oczyszczona,
zabezpieczona i pokryta tynkiem
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Ul. Wileńska 31, budynek
komunalny; odnowiona kapliczka
naścienna w przejeździe
bramnym
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Wrota bramne należały do detalu reprezentacyjnego całej kamienicy. Stąd od samego początku dążono do tego, aby oprócz
funkcji praktycznej, spełniały również funkcję estetyczną. Oryginalna kolorystyka z przełomu XIX i XX w. zawężała się właściwie do trzech kolorów: brązowego, ciemnoczerwonego
i zielonego – wszystkie stosowane w różnych odcieniach.

Ul. Łochowska 36, inwestor prywatny; podczas
remontu budynku wstawione zostały współczesne
stylizowane wrota bramne, mimo że zachowały się
wrota oryginalne

Ul. Ząbkowska 14, inwestor prywatny; zachowane
podczas remontu wrota bramne; jeden
z najstarszych typów występujących na Pradze

Ul. Targowa 40, budynek
komunalny; współczesne
wrota zainstalowane
w ramach remontu
kamienicy (Zintegrowany
Program Rewitalizacji)
Ul. Wileńska 13, budynek komunalny;
wrota bramne wyremontowane w ramach
zwycięskiego projektu z budżetu
partycypacyjnego „Odnawiamy praskie bramy”
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Ul. Stalowa 52,
inwestor prywatny;
zrekonstruowane
pod nadzorem
konserwatorskim wrota
bramne
Ul. Czynszowa 6,
wspólnota mieszkaniowa;
pomimo dość dobrze
odwzorowanej
rekonstrukcji, zastosowano
prawdopodobnie słabej
jakości materiał, co
doprowadziło w krótkim
czasie do licznych
uszkodzeń mechanicznych

KLATKI

Klatki schodowe w kamienicy dzielą się na reprezentacyjne i kuchenno-techniczne. Klatki reprezentacyjne były jedną z wizytówek kamienicy. Ich wystrój często decydował o podjęciu decyzji
o wynajmie lokalu bądź kupnie mieszkania. Do wnętrza klatki
prowadziły najczęściej drzwi z przejazdu bramnego. Były one
zazwyczaj bogato dekorowane i znacząco wyróżniały się od pozostałej stolarki użytej w innych klatkach schodowych.

Ul. Targowa 67, wspólnota
mieszkaniowa; wejście na klatkę
schodową z przejazdu bramnego
z wyremontowanymi drzwiami
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Ul. Stalowa 9, wspólnota
mieszkaniowa; drzwi wejściowe po
remoncie; dobrym rozwiązaniem
jest zachowanie numerków
mieszkań, natomiast dość
kontrowersyjnie został dobrany
kolor drzwi

Ul. Kępna 15, inwestor prywatny;
drzwi do reprezentacyjnej klatki
schodowej z bogatą oprawą
przejazdu bramnego
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Ul. Jagiellońska 9, budynek
komunalny; podczas rekonstrukcji
drzwi użyto materiału o niskiej
jakości, co w konsekwencji
doprowadziło do ich szybkiego
zużycia”
Ul. Brzeska 18, inwestor prywatny;
drzwi wejściowe prowadzące na
główną klatkę schodową

Ul. Targowa 40, budynek
komunalny; drzwi wejściowe do
oficyny bocznej; odtworzenie
stylizowane, niepowtarzające
wzoru i podziału oryginalnego
Ul. Targowa 40, budynek
komunalny; drzwi wejściowe
do kamienicy frontowej od
strony podwórza; odtworzenie
stylizowane, niepowtarzające
wzoru i podziału oryginalnego

Ul. Wileńska 13,
budynek komunalny;
podczas remontu
przejazdu bramnego
bardzo dokładnie
zrekonstruowano
drzwi wejściowe do
lokalu użytkowego

Ul. Nieporęcka 12,
inwestor prywatny;
bardzo dokładny
remont drzwi
wejściowych na klatkę
schodową od strony
podwórza
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Ul. Jasińskiego 6, wspólnota
mieszkaniowa; podczas
remontu przejazdu bramnego
wstawiono współczesne
metalowe drzwi zupełnie
niepasujące do ówczesnego
wystroju
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Również drzwi do mieszkań w klatkach reprezentacyjnych obfitowały w detal i dość często wykonywane były na indywidualne
zamówienie.

Ul. Wileńska 9, budynek komunalny;
bogato zdobione, dwuskrzydłowe
drzwi wejściowe do lokalu
mieszkalnego z neobarokową
supraportą

Ul. Konopacka 6, inwestor
prywatny; pomimo generalnego
remontu, właściciel zdecydował
się na zachowanie oryginalnych
drzwi do szafy wnękowej na
korytarzu
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Ul. Kawęczyńska 16,
wspólnota mieszkaniowa;
dwuskrzydłowe drzwi do
lokalu mieszkalnego po
dobrze wykonanych pracach
remontowych

Ul. Ząbkowska 7, budynek
komunalny; pomimo wielu uszkodzeń
mechanicznych, lokator podjął się
odrestaurowania oryginalnych drzwi,
które zapewne posłużą jeszcze przez
kilkadziesiąt lat

Ul. Okrzei 26, inwestor prywatny; na
pierwszym planie zrekonstruowana
ościeżnica, w głębi drzwi wejściowe do
mieszkania
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Na klatkach reprezentacyjnych często projektowano dodatkowe
ozdoby w formie np. nisz na oświetlenie gazowe.
Ul. Wileńska 9, budynek
komunalny; nisza na
oświetlenie gazowe
udekorowana opaską,
gzymsem i konsolami
Ul. Kępna 15, inwestor
prywatny; przykład dobrze
wyremontowanej niszy na
oświetlenie gazowe

Elementem wyróżniającym klatki reprezentacyjne były również
schody wykonane często z białego marmuru, dodatkowo pokryte dywanem. Należy podkreślić, że zdarzały się również klatki
z bogatym, drewnianym wystrojem. Dodatkowym elementem
podkreślającym wystrój była okładzina ceramiczna posadzek
pięter i półpięter.

Ul. Stalowa 15, wspólnota mieszkaniowa; pomimo
częściowego odnowienia klatki właściciele nie zdecydowali
się na uzupełnienie brakujących gorsecików na
podłodze przy wejściu; wybrakowania uzupełnione masą
samopoziomującą
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Ul. Kawęczyńska 16, wspólnota
mieszkaniowa; przykład udanej
rekonstrukcji schodów i podestu pięter
i półpięter z dębowego parkietu
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Kolejnym elementem dekoracyjnym były zdobione elementy
schodów, wykonane z dużą dokładnością i jakością.

Ul. Kawęczyńska 16, wspólnota
mieszkaniowa; bardzo dobra
rekonstrukcja policzków schodów

Ul. Kępna 15, inwestor
prywatny; bardzo dobrze
zrekonstruowane policzki
schodów z wolutą i małą
rozetą ujętą w kwadratowej
ramie

Ul. Kawęczyńska 16, wspólnota
mieszkaniowa; bardzo dobra rekonstrukcja
schodów z balustradą i poręczą

Ostatnim elementem wyróżniającym reprezentacyjne klatki
schodowe były dekoracje malarskie. Malarstwo dekoracyjne jest
ściśle związane z architekturą, najczęściej wykonywane bezpośrednio na ścianie/murze, przyjmujące monumentalne rozmiary i służące dekoracji przestrzeni architektonicznej. Głównymi
rodzajami malarstwa monumentalnego jest malarstwo ścienne
oraz sklepienne/plafonowe (terminy te można stosować wymiennie; w obu przypadkach chodzi o dekoracje górnych partii
architektury, tzn. sklepień, kopuł i sufitów – fr. plafond oznacza
właśnie sufit).

Ul. Targowa 84, wspólnota
mieszkaniowa; oceanida na plafonie
głównej klatki schodowej
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Ul. Wileńska 21, budynek komunalny;
malowidło na stropie głównej klatki
schodowej
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Techniki malarskie stosowane w dekoracjach malarskich
w praskich kamienicach to przede wszystkim fresk – wywodzi
się od włoskiego fresco, co oznacza „świeży”, gdyż technika ta
polega na pokrywaniu mokrych ścian, a dokładniej tynku, określonym rodzajem farb, odpornym na działanie wapnia. Potocznie
freskami nazywa się wszystkie malowidła powstałe na ścianach,
bez względu na technikę użytą podczas tworzenia dzieła. Technika ta była czasami łączona ze stosowaną wcześniej techniką
al secco, która polegała na pokrywaniu suchego tynku farbami zmieszanymi z wodą. Nazwa pochodzi z języka włoskiego
i oznacza „na sucho”.

Ul. Stalowa 11, wspólnota mieszkaniowa;
malowidło na podeście półpiętra głównej klatki
schodowej

Ul. Jagiellońska 14, wspólnota mieszkaniowa; widoczny
fragment malowania pasowego wzdłuż podestu
schodów na głównej klatce schodowej

Dobrym rozwiązaniem jest dokonanie odkrywek (badań stratygraficznych) przed rozpoczęciem remontu, przede wszystkim na
głównych klatkach schodowych. Bardzo często prowadzi to do
odkrycia dekoracji malarskich. W takim przypadku powinno się
bezwzględnie przerwać prace remontowe i o odkryciu poinformować odpowiednie służby konserwatorskie.

Ul. Sprzeczna 8, budynek
komunalny; po dokonaniu
fragmentarycznych
odkrywek, udało się odkryć
dekoracje malarskie na
ścianie wzdłuż podestu
schodów
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Ul. Sprzeczna 8, budynek
komunalny; po dokonaniu
fragmentarycznych
odkrywek, udało się odkryć
dekoracje malarskie na
ostatniej kondygnacji klatki
schodowej

Ul. Środkowa 23 budynek komunalny;
widoczne dekoracje malarskie po wykonaniu
fragmentarycznych odkrywek na głównej klatce
schodowej
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Niestety pomimo niewielkiej ilości odkrytych dekoracji malarskich, często ze względu na brak odpowiedniej wiedzy po stronie inwestora, zostają one zniszczone podczas remontu klatek
schodowych. Taka sytuacja miała miejsce m.in. przy ul. Targowej 61.

Ul. Targowa 61, inwestor
prywatny; pomimo odkrycia
dekoracji malarskich, zostały
one zniszczone (zamalowane
przez inwestora)

Oprócz głównych, reprezentacyjnych klatek schodowych lokowanych w okolicy przejazdu bramnego od strony podwórza, kamienice i oficyny posiadały klatki kuchenno-techniczne.
Zazwyczaj ich wystrój był drewniany i mocno kontrastował
z dekoracjami głównych klatek schodowych. Nie należy jednak
umniejszać ich roli, gdyż ze względu na olbrzymie zniszczenia
lewobrzeżnej części Warszawy stanowią one unikatowy przykład techniki budowlanej i kontrastu stosunków społecznych
panujących w kamienicy czynszowej.

PRASKIE PODWÓRKA

Podwórka stanowią jeden z najbardziej charakterystycznych elementów praskiej przestrzeni. Poza funkcjami czysto użytkowymi,
od niepamiętnych czasów pełnią również rolę wspólnoto- i kulturotwórczą. Sąsiedzkie spotkania na ławeczce, koncerty podwórkowych kapel, gry i zabawy podwórkowe – to aktywności,
które nadal można zaobserwować na Pradze.
Kiedyś uporządkowane, wyłożone równym brukiem lub
„kocimi łbami”, z założonymi i dobrze utrzymanymi zieleńcami,
dziś praskie podwórka czekają na drugie życie. W tym oczekiwaniu towarzyszą im rozjeżdżające je samochody, pokruszony
asfalt, którym pokryto dawną nawierzchnię po 1945 r., rachityczna zieleń lub jej brak oraz wszędobylskie w wielu miejscach
błoto. A w tle dostrzec można niszczejące relikty dawnej świetności – ślad po zdroju, połamaną ławkę, czy nadszarpniętą zębem czasu podwórkową kapliczkę wybudowaną przez dawnych
mieszkańców w chwilach wojennego zagrożenia.
Ten obraz ulega jednak zmianom. Inwestorzy, oprócz
odnawiania czy modernizacji budynków, coraz większą wagę
zaczynają przykładać do podwórek, czy szerzej – najbliższego
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otoczenia budynku. Pojawia się nowa lub jest odnawiana i uzupełniana dotychczasowa nawierzchnia, na podwórka znów
wkracza zieleń – również w formie niestandardowej (zielone
ściany) – możemy też dostrzec estetyczne rozwiązania w zakresie małej architektury. Część historycznych podwórek znalazła
się również pod ochroną poprzez odpowiednie zapisy w planach
miejscowych, zabraniające np. dzielenia tej przestrzeni i stawiania płotów (wciąż popularnych wśród części inwestorów).
Podczas remontów podwórek jednym z największych
problemów, jaki pojawia się przed inwestorami, jest rodzaj
nawierzchni, który powinien zostać zastosowany. W przypadku praskich podwórek dawniej dominowała nawierzchnia
kamienna, tzw. kocie łby. Ślady po tego rodzaju nawierzchni
wciąż można dostrzec w wielu miejscach. Z czasem nierówna
nawierzchnia kamienna była wyrównywana poprzez zalewanie jej asfaltem. Ten z kolei ulegał po pewnym czasie destrukcji

Ul. Kawęczyńska 18, budynek komunalny; jedno
z ostatnich podwórek wyłożonych „kocimi łbami”,
z zachowanym rynsztokiem

Ul. Kawęczyńska 26, budynek komunalny;
spod asfaltu wystają resztki „kocich łbów”

Ul. Siedlecka 29, ul. Łochowska 40, budynki
komunalne; jedno z największych w Warszawie
podwórek wyłożonych „kocimi łbami”; po lewej
stronie widać spękany w wyniku naporu korzeni
drzew przedwojenny chodnik, który ułatwiał
poruszanie się po podwórku

Ul. Siedlecka 29, budynek komunalny; chodnik z płyt
betonowych 50 x 50 cm ułożony wzdłuż elewacji
budynku podczas remontu kamienicy
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138

w wyniku naporu korzeni drzew lub z powodu parkujących na
nim samochodów.
Tendencja do asfaltowania podwórek już minęła, niemniej
podczas remontów inwestorzy stoją przed dylematem, czy
przywracać dawną kamienną, niezbyt funkcjonalną i wygodną nawierzchnię, czy też zastosować praktyczne rozwiązania
współczesne (kostka granitowa lub betonowa). Z obserwacji
dotychczasowych remontów wynika, że pragmatyka i wygoda
biorą górę, a „kocie łby” traktowane są jako rozwiązanie nieprzystające do obecnych czasów, które może zostać zachowane
jedynie w przypadku konserwatorskiego nakazu.
Ul. Mała 15, TBS; oprócz
remontu kamienicy
prace objęły również
modernizację podwórka
– wytyczono chodniki
z kostki granitowej
(współczesnej) oraz
założono trawniki,
fot. Krzysztof Michalski

Ul. Jagiellońska 32, inwestor prywatny; nawierzchnia
podwórka wyłożona współczesną kostką granitową;
pośrodku niewielki zieleniec z siedziskami
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Ul. Grajewska 2, spółdzielnia mieszkaniowa;
nawierzchnia podwórka po remoncie wyłożona
kostką betonową kształtem przypominającą kostkę
granitową; na zdjęciu widać odrestaurowany zdrój
oraz fragment zieleńca,
fot. Krzysztof Michalski
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Ul. Stalowa; jeden z wielu zachowanych oryginalnych
wjazdów bramowych na posesję, wyłożony kostką
bazaltową, tzw. skandynawką lub szwedką,
fot. Krzysztof Michalski

Ul. Łomżyńska 27, budynek komunalny;
zmodernizowane podwórko wyłożono kostką betonową
imitującą granit; miejsca postojowe wyznaczono na
betonowych ażurowych kratach; na obrzeżach zostały
założone zieleńce wydzielone współczesnymi płotkami
(konstrukcja spawana), fot. Krzysztof Michalski

Podwórko między ul. Nieporęcką 12 i 12A
(inwestycje prywatne), a ul. Tarchomińską 11
(budynek komunalny); przy realizacji inwestycji od
strony ul. Nieporęckiej nawierzchnię podwórka
wyłożono cegłami, wytyczono również niewielki
zieleniec; inwestor, chcąc zachować „praski charakter”
podwórka, zrezygnował z wygradzania działek

To samo podwórko – widok na pokrytą asfaltem
część komunalną; w oczy rzuca się brak małej
architektury i zieleni; brązowe drzwi prowadzą
do wspólnego dla ww. budynków pomieszczenia
z pojemnikami na śmieci

To samo podwórko – widok w kierunku odnowionej
przez mieszkańców kapliczki

Podwórko pomiędzy ul. Nieporęcką 8 (budynek
komunalny) a Tarchomińską 7 (wspólnota
mieszkaniowa); zrealizowane wygrodzenie
podwórka zaburzyło historyczny układ oraz estetykę
unikalnej, dwustronnej kapliczki

5. Dobre i złe praktyki
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Ważną rolę przy zagospodarowaniu praskich podwórek odgrywała i nadal odgrywa zieleń. Pełni nie tylko funkcje estetyczne,
ale przede wszystkim jej obecność warunkują przepisy prawa
budowlanego (powierzchnia biologicznie czynna) oraz kwestie
praktyczne (retencja). Możliwości działania w zakresie zieleni
są ograniczone ze względu na układ urbanistyczny Pragi. Podwórka studnie, w przypadku kamienic z przełomu XIX i XX w.,
nie stwarzają tu dużych możliwości. W związku z tym inwestorzy ograniczają się zazwyczaj do pielęgnacji istniejącej zieleni
i jej uzupełnienia o nowe założenia w formie krzewów i trawników. W przypadku realizacji nasadzeń warto nawiązywać do gatunków drzew historycznie obecnych na praskich podwórkach,
przede wszystkim kasztanowców, w tym kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum L.) lub robinii akacjowych (Robinia pseudoacacia L.).
Fragment mapy Pragi
z lat 1891-1908, widać
odcinek ulicy Wileńskiej
z istniejącymi do dziś
zieleńcami wewnątrz
podwórek pod numerami
5, 9, 13; zdjęcie za
mapa.um.warszawa.pl

Ten sam kwartał Pragi na
zdjęciu lotniczym
z 2017 r.; zdjęcie za
mapa.um.warszawa.pl
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Ul. Kłopotowskiego 7, wspólnota mieszkaniowa;
zieleniec w podwórzu kamienicy,
fot. Krzysztof Michalski

Ul. Grajewska 2, spółdzielnia mieszkaniowa; zieleniec
urządzony podczas modernizacji podwórka,
fot. Krzysztof Michalski

Elementem charakterystycznym dla podwórek kamienic z przełomu XIX i XX w. były zdroje. Pełniły funkcje praktyczne, dostarczając lokatorom wodę na teren posesji. Dziś, o ile się zachowały,
pełnią głównie funkcje dekoracyjne. Na zdjęciach zostały przedstawione przykłady odnowionych lub wykonanych współcześnie
według dawnego wzorca praskich zdrojów podwórkowych.

Ul. Grajewska 2,
spółdzielnia
mieszkaniowa;
odrestaurowany
żeliwny zdrój wraz
z kamienną podstawą,
fot. Krzysztof Michalski

Ul. Mała 1, inwestycja
prywatna; kopia zdroju,
niestandardowa
kamienna misa
i współczesny,
stylizowany kran

Ul. Stalowa 1, wspólnota
mieszkaniowa;
zachowany oryginalny
żeliwny zdrój z kamienną
podstawą, bez kranu

Innym ważnym elementem wpisującym się w krajobraz praskich podwórek są kapliczki. Najwcześniejsze datowane są na
okres II wojny światowej, a ich pojawienie się było związane ze
wzrostem ludowej pobożności w tym okresie. Za ich utrzymanie
i renowację przez lata odpowiadali mieszkańcy. Obecnie coraz
częściej kapliczki są restaurowane przez inwestorów, traktujących
je jako element lokalnego genius loci.
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Ul. Czynszowa 4, budynek
komunalny; odnowiona kapliczka
podwórkowa

Ul. Radzymińska 53, budynek
komunalny; współczesna
kapliczka podwórkowa

Ul. Kępna 6, budynek
komunalny; odnowiona kapliczka
podwórkowa pośrodku zieleńca,
fot. Krzysztof Michalski

Ul. Białostocka 53, budynek
komunalny; współczesna kapliczka
podwórkowa wybudowana
w ramach projektu modernizacji
podwórka, fot. Krzysztof Michalski

Ul. Targowa 61, wspólnota
mieszkaniowa; zieleniec z figurą
Chrystusa, fot. Krzysztof Michalski

Ul. Ząbkowska 5, inwestor
prywatny; figura Maryi odnowiona
w trakcie remontu i rozbudowy
kamienicy

Na praskich podwórkach można znaleźć również różne przykłady małej architektury: ławki, kosze na śmieci czy altany śmietnikowe. Mogą to być zarówno odnowione rozwiązania pierwotne,
jak i współczesne realizacje.

Ul. Kawęczyńska 16, wspólnota
mieszkaniowa; ławka, wzór
historyczny, oraz dawny
trzepak, fot. Krzysztof Michalski

Ul. Kawęczyńska 16, wspólnota
mieszkaniowa; ławka, wzór
historyczny, fot. Krzysztof Michalski
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Ul. Kijowska, ławka warszawska,
nowy model ustawiony w ramach
realizacji zwycięskiego projektu
z budżetu partycypacyjnego
„Nowe ławki dla Pragi”,
fot. Krzysztof Michalski
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Ul. Targowa 38 i 40, budynki
komunalne; katalogowe ławki
ustawione na zmodernizowanym
wspólnym podwórku
przynależnym do ww. kamienic

Ul. Łomżyńska 27, budynek
komunalny; estetyczna altana
śmietnikowa wykonana z cegły
klinkierowej; minusem konstrukcji
jest brak oddzielnego miejsca na
gabaryty, fot. Krzysztof Michalski

Ul. Mała 15, TBS; katalogowa ławka
ustawiona na zmodernizowanym
podwórku wraz z koszem na śmieci
z nakładką zabezpieczającą
przed dostępem ptaków,
fot. Krzysztof Michalski

Ul. Jagiellońska 32, inwestor
prywatny; podwórkowy kosz
(rozwiązanie katalogowe)
z przykrywką zabezpieczającą
przed dostępem ptaków,
fot. Krzysztof Michalski

Ul. Mała 15, TBS; niewielkich
rozmiarów altana śmietnikowa
wykończona w drewnie; minusem
konstrukcji jest brak oddzielnego
miejsca na gabaryty, fot. Krzysztof
Michalski

Ul. Targowa 38 i 40, budynki
komunalne; wspólna,
estetyczna, dwukomorowa
altana śmietnikowa, wykonana
podczas modernizacji podwórka
przynależącego do ww. kamienic;
minusem konstrukcji jest brak
oddzielnego miejsca na gabaryty

DOSTĘPNOŚĆ

Na potrzeby niniejszej publikacji została przyjęta uproszczona
definicja dostępności, odnosząca się do swobodnego poruszania się po częściach wspólnych budynku przez wszystkich użytkowników danej przestrzeni, w tym przez osoby o ograniczonej
mobilności (osoby poruszające się na wózkach, rodzice z małymi dziećmi, seniorzy). W zakresie części wspólnych budynku
dostępność zapewniają windy lub podnośniki, a także pochylnie
i rampy. Kwestie konkretnych rozwiązań regulują przepisy prawa budowlanego, w tym wspominane rozporządzenie Ministra
Infrastruktury, a także – w przypadku budynków należących do
m.st. Warszawy – standardy dostępności obowiązujące w Warszawie, wydane na podstawie zarządzenia nr 1682/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 października 2017 r.

Windy pojawiły się na Pradze stosunkowo wcześnie, jeszcze
przed I wojną światową (jeden z pierwszych dźwigów, po którym zachowany jest przeszklony szacht, znajdował się w kamienicy Jana Nieznańskiego przy ul. Stalowej 46).

5. Dobre i złe praktyki
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Ul. Stalowa 46, budynek
komunalny; szyb obecnie
niedziałającej windy,
w którą kamienica została
wyposażona podczas
budowy; widok od strony
podwórza

Dziś posiadanie windy w budynku mieszkalnym z jednej strony determinują przepisy prawa
budowlanego (występuje obowiązek wyposażenia
w windę budynku mieszkalnego, jeśli różnica poziomów posadzek między pierwszą a najwyższą kondygnacją nadziemną, niestanowiącą drugiego poziomu
w mieszkaniu dwupoziomowym, przekracza 9,5 m),
a z drugiej strony potrzeby zgłaszane przez samych
mieszkańców. W przypadku budynków liczących do
pięciu kondygnacji nadziemnych, przepisy dopuszczają możliwość niewyposażania ich w windy w sytuacji, gdy pomieszczenia ostatniej kondygnacji są
częścią mieszkań dwupoziomowych.
W przypadku kamienic z montażem wind inwestorzy będą mieć najczęściej do czynienia przy
nadbudowach lub adaptacji poddasza na funkcje
użytkowe. Problemem może być sam montaż. Należy pamiętać, że w przypadku już istniejących
budynków mówimy o ich doposażeniu w windę. Oznacza to
konieczność wybudowania szybu (szachtu), w którym kabina dźwigu będzie się poruszać i w którym schowany zostanie
jego mechanizm. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest
budowa szybu zewnętrznego (przeszklonego lub nie), rzadziej
spotykanym i mniej opłacalnym dla inwestora ze względu na
konieczność zmniejszenia powierzchni użytkowej budynku, jest
budowa szybu wewnętrznego. W przypadku budynków, które

Ul. Łochowska 36, inwestycja prywatna; szyb
windowy zewnętrzny od strony podwórza,
zabudowany, fot. Krzysztof Michalski
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Ul. Okrzei 26, inwestycja prywatna; szyb windowy
zewnętrzny od strony podwórza, przeszklony; ze względu
na wysokość zniekształca bryłę budynku wpisanego do
rejestru zabytków

5. Dobre i złe praktyki

są wspólnotami z udziałem miasta, dodatkowym problemem jest
często brak tytułu prawnego do działek obok budynku (działki
były najczęściej wydzielane po obrysie budynku), co wydłuża
cały proces (konieczność wydzierżawienia terenu) bądź uniemożliwia doposażenie budynku w windę (stanowiąc tym samym
podstawę do uzyskania ministerialnego odstępstwa od przepisów wynikających z ww. rozporządzenia). Dodatkowy problem
często stanowi kwestia wyjść z windy sytuowanych na wysokości spoczników międzypiętrowych w przypadku doposażenia
w windę budynków już istniejących. W praktyce oznacza to konieczność montażu dodatkowych pochylni lub platform umożliwiających dostęp do pomieszczeń na piętrze.

Ul. 11 Listopada 12, inwestycja prywatna; szyb
windowy zewnętrzny od strony podwórza,
przeszklony

Ul. Brzeska 18, inwestycja prywatna; szacht windowy
poprowadzony wewnątrz budynku

Rozwiązaniem znacznie tańszym od wind, które często służy
poprawie dostępności tylko do części lokali, są pochylnie. Ich
parametry (kąt nachylenia przy określonej wysokości, długość
spoczników, długość samej pochylni) dokładnie określa przywoływane wcześniej rozporządzenie Ministra Infrastruktury, przy
czym należy pamiętać, że nie wszystkie pochylnie, jakie możemy
spotkać przy praskich budynkach, mogą być wykorzystywane
przez osoby o ograniczonej mobilności. Co więcej, zauważalnym
trendem jest doprowadzanie pochylni do spocznika parterowego
w danym budynku, bez rozwiązania problemu dostępności lokali położonych na kolejnych kondygnacjach. W praktyce więc
takie pochylnie pełnią jedynie funkcję wspierającą, umożliwiającą np. rodzicom wprowadzenie do klatki schodowej dziecięcego wózka. W przypadku pochylni dostosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych, należy pamiętać o ich zaopatrzeniu
w obustronne poręcze.
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Ul. Jadowska 7, budynek komunalny; pochylnia w miejsce schodów,
wykonana zgodnie z przepisami, pozwala osobie poruszającej się na wózku
na samodzielny wjazd do lokalu (widok z zewnątrz i ze środka budynku);
minus to zastąpienie oryginalnego okna na klatce, dzielonego szprosami oraz
oryginalnych drzwi współczesnymi rozwiązaniami

Ul. Łomżyńska 27, budynek komunalny; pochylnia
dobudowywana do budynku, który wcześniej
przeszedł prace remontowe; rozwiązanie koliduje
z obecnym biegiem chodnika, a także zielenią
podwórka, dodatkowo podjazd ulokowany jest
z niewłaściwej strony (zjazd powinien być skierowany
ku widocznej na dalszym planie altanie śmietnikowej),
fot. Krzysztof Michalski

Ul. Łomżyńska 27, budynek komunalny; pochylnia
do drugiej klatki, wybudowana w sposób
utrudniający korzystanie z niej (poza głównym
biegiem chodnika), fot. Krzysztof Michalski

Ul. Mała 8, budynek komunalny; pochylnia dla osoby
niepełnosprawnej; rozwiązanie wadliwe ze względu
na niemożność dostania się na wyższe kondygnacje
budynku (począwszy od parteru), fot. Krzysztof
Michalski

Ul. Mała 8, budynek komunalny; pochylnia dla osoby
niepełnosprawnej, widok klatki (poziom drzwi
wejściowych), fot. Krzysztof Michalski
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Budynek szkoły przy ul. Otwockiej 3; prawidłowo
wykonana pochylnia umożliwiająca osobie
poruszającej się na wózku samodzielne pokonanie
różnicy poziomów i dostęp do poziomu z windą;
dyskusyjne zastosowanie posrebrzanych poręczy
niepasujących kolorystycznie do zabytkowego
gmachu, fot. Krzysztof Michalski

Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego
przy ul. Kawęczyńskiej 53; prawidłowo wykonana
pochylnia umożliwiająca osobie poruszającej się na
wózku samodzielne pokonanie różnicy poziomów
i dostęp do poziomu z windą; rozwiązanie
uzgodnione z BSKZ; warto zwrócić uwagę na estetykę
wykonania i jakość zastosowanych materiałów,
fot. Krzysztof Michalski

Ul. Łochowska 37, budynek komunalny; estetycznie
wykonany podjazd do poziomu drzwi wejściowych
poprzez odpowiednią niwelację terenu podwórka,
fot. Krzysztof Michalski

Ul. Jagiellońska 20, wspólnota mieszkaniowa;
napędzana silnikiem elektrycznym platforma
schodowa umożliwiająca pokonanie różnicy
wysokości między poziomem podwórza a parterem

NOWA ZABUDOWA

Praga to nie tylko zabytki. Pod względem urbanistycznym dzielnica nie jest dziełem skończonym. Można wręcz powiedzieć,
że wciąż istnieją na jej obszarze niewykorzystane rezerwy. To
z jednej strony obszary poprzemysłowe takie jak Port Praski,
zabudowania dawnej Fabryki Drutu, Sztyftów i Gwoździ popularnie zwanej „Drucianką” na Szmulowiźnie, zabudowania
fabryki „Pollena” oraz Stalowni na Nowej Pradze, a z drugiej
działki inwestycyjne blisko metra (ulice: Sprzeczna, Brzeska,
Wrzesińska) oraz wzdłuż praskich wylotówek (al. Solidarności,
„mała” ul. Radzymińska).
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Zdominowana przez starą zabudowę przestrzeń Pragi
wciąż oferuje architektom i inwestorom dużą swobodę w twórczej inwencji, jedynie w centralnym obszarze dzielnicy ograniczoną zapisami planów miejscowych. Na przykładzie nowej
zabudowy widać wyraźnie zmieniające się trendy w modzie
na Pragę w ostatnim trzydziestoleciu. I tak, na przełomie XX
i XXI w. panowała moda na budowanie na Pradze obiektów
imitujących zabudowę historyczną (ul. Ząbkowska 23/25,
ul. Radzymińska 63, ul. Tarchomińska 13, ul. Kijowska 3). Pewnym przełomem w zakresie kształtowania nowej zabudowy był
2010 rok, gdy Rada Miasta uchwaliła plany miejscowe dla Pragi
Centrum oraz rejonu Dworca Wschodniego. Inwestorzy zyskali jasne wytyczne odnośnie do możliwości zagospodarowania
wolnych działek. W następstwie powstały udane inwestycje przy
ul. Nieporęckiej czy nowatorski budynek przy ul. Sprzecznej,
wykonany z elementów prefabrykowanych. Mimo powyższych
regulacji nie brakuje również budzących mieszane uczucia inwestycji, np. przy ul. Ząbkowskiej, gdzie nowe, uzupełniające
historyczną zabudowę posesji budynki, dominują kubaturą nad
sąsiednimi obiektami. Inaczej sytuacja wygląda m.in. na Nowej
Pradze i w Porcie Praskim, gdzie wciąż nie obowiązują plany
miejscowe. W takim przypadku inwestorzy mają większą swobodę w zmienianiu tych przestrzeni, często przy zupełnej negacji historycznego dziedzictwa.
Warto przy tym pamiętać, że tzw. boom inwestycyjny
trwający nieprzerwanie na Pradze w ostatnich latach, to również okazja do lepszego poznania historii tej części Warszawy
(badania archeologiczne w następstwie robót ziemnych prowadzonych podczas prac budowlanych).

Ul. Ząbkowska 23/25, budynek komunalny
wybudowany w latach 1998-2000;
przy okazji budowy zostały rozebrane
dawne zabudowania sięgające maksymalnie
do pierwszego piętra, które udało się
odtworzyć w fasadzie nowego budynku,
fot. Krzysztof Michalski
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Ul. Stalowa 26, inwestor prywatny; wzniesiony ok. 1988 r.
budynek, którego bryła oraz kolorystyka elewacji zupełnie
nie pasują do zachowanego niemal w całości historycznego
układu urbanistycznego ul. Stalowej
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Ul. Okrzei 18, inwestor prywatny; budowa „nowego
miasta” na terenie Portu Praskiego, z funkcjami
mieszkaniowymi oraz usługowymi, w miejsce dawnej
zabudowy usługowej, przemysłowej i w mniejszym
stopniu mieszkalnej

Ul. Mała 1 i 3, inwestor prywatny; pieczołowicie
odrestaurowana kamienica frontowa oraz nowy
budynek łączący się z fragmentem dawnej zabudowy;
uwagę należy zwrócić również na zastosowanie przez
inwestora dla nowej części budynku płaskiego dachu,
niewystępującego w historycznej zabudowie tej ulicy

Ul. Nieporęcka 12A, inwestor prywatny; udana
„plomba” uzupełniająca pustą działkę; dzięki
inwestycjom prowadzonym przy Nieporęckiej po
2010 r., w ciągu dziewięciu lat udało się utworzyć
pierzeję tej ważnej dla Pragi ulicy

Ul. Środkowa 20, inwestor prywatny; nowy budynek
swoją formą i kolorystyką niepasujący do dominującej
przy ul. Środkowej zabudowy z XIX i początków XX w.;
dodatkowo kontrowersje wzbudziło wyburzenie
przez inwestora jednego z zachowanych elementów
konstrukcyjnych oryginalnego budynku, mimo działań
na rzecz objęcia obiektu ochroną konserwatorską
w formie wpisu do rejestru

Ul. Kijowska 3, inwestor prywatny; wzniesiony w 1999 r. nowy budynek w miejsce
kamienicy z 1882 r., która została wyburzona w związku z tą inwestycją;
pieczołowicie zrekonstruowana elewacja budynku przy jednoczesnym zupełnym
ograniczeniu jakichkolwiek funkcji od strony ul. Brzeskiej
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Ul. Radzymińska 59A, czteropiętrowy budynek z poddaszem mieszkalnym
wybudowany w latach 2007-2008; ze względu na bryłę mocno zaburza
zachowaną zabudowę pierzejową ul. Radzymińskiej na praskim odcinku
Ul. Ząbkowska 5, inwestor prywatny;
współczesny czteropiętrowy budynek
w pierzei powstał przy okazji remontu
zabytkowych oficyn; realizacja budynku
frontowego sprzeczna z założeniami
„Społecznego projektu rewaloryzacji ulicy
Ząbkowskiej”, który przewidywał odtworzenie
dwukondygnacyjnego pawilonu handlowousługowego, będącego rekonstrukcją
parterowej kamieniczki z facjatami,
pochodzącej z 1870 r., a rozebranej w latach
60. XX w.; wraz z budową wyższego budynku
inwestor bezpowrotnie zasłonił datę „1890”
znajdującą się na szczytowej ścianie sąsiedniej
kamienicy komunalnej pod nr 3,
fot. Krzysztof Michalski

Ul. Olszowa 14, inwestor prywatny;
współczesna realizacja doklejona do
wpisanej do rejestru zabytków kamienicy
W. Wendy wybudowanej w latach
1875-1877; nowa realizacja swoją formą
zdominowała historyczny budynek
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6. POMOCNIK.
PRZYDATNE
INFORMACJE
I STRONY
Zestawienie aktów prawnych, stron internetowych instytucji
i organizacji, a także wykaz publikacji dotyczących różnych
aspektów ochrony i remontów obiektów zabytkowych.

AKTY PRAWNE:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1186)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowania i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945)
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu
i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067)
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2018 r. poz. 644)
Ustawa krajobrazowa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1396)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1614)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065)
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na
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Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609)
Uchwała nr XCIII/2736/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Pragi Centrum (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 214
z dnia 22.12.2010 r., poz. 7210)
Uchwała nr XCIII/2737/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21
października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Dworca
Wschodniego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 214 z dnia
22.12.2010 r., poz. 7211)
Uchwała nr LXI/1683/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11
lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Praga II (Dz.
Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 26.07.2013 r., poz. 8440)
Uchwała nr XVII/428/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 29
sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym
na obszarze m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
z dnia 11.09.2019 r., poz. 10655)
Zarządzenie nr 1529/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia
2 października 2019 r. w sprawie trybu prac komisji
i oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się
w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze
m.st. Warszawy

WYBRANE INSTYTUCJE:

Urząd Dzielnicy Praga-Północ, Wydział Architektury i Budownictwa
www.praga-pn.waw.pl

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ
www.zgn-praga-pn.waw.pl
Zarząd Praskich Terenów Publicznych
www.zptp.waw.pl
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Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
www.zabytki.um.warszawa.pl

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (Zintegrowany
Program Rewitalizacji)
www.rewitalizacja.um.warszawa.pl

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
www.mwkz.pl
Narodowy Instytut Dziedzictwa
www.nid.pl

Muzeum Warszawskiej Pragi
www.muzeumpragi.pl

Archiwum Akt Nowych
www.aan.gov.pl

Archiwum Państwowe w Warszawie
www.warszawa.ap.gov.pl

Wydziały Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy
Mokotowa
www.bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/807/hipoteka
-ksiegi-wieczyste

WYBRANE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
I INICJATYWY NIEFORMALNE DZIAŁAJĄCE
NA RZECZ OCHRONY ZABYTKÓW NA
PRADZE-PÓŁNOC:
Stowarzyszenie „Porozumienie dla Pragi”
www.porozumieniedlapragi.pl

Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Pragi”
www.towarzystwoprzyjaciolpragi.com

Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców „Michałów”
www.stowarzyszeniemichalow.blogspot.com

Stowarzyszenie „Kolekcjonerzy Czasu”
www.kolekcjonerzyczasu.pl
Stowarzyszenie „Na Pradze”
www.napradze.waw.pl

Stowarzyszenie „Monopol Warszawski”
www.monopolpraski.pl
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Fundacja „Hereditas”
www.fundacja-hereditas.pl

Z Pragą za pan brat
www.facebook.com/ZPBzPraga

Klub historyczny „Stara Praga”
www.facebook.com/KlubStaraPraga
Historia Warszawy cegłą pisana
(strona na portalu Facebook)

Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy ZOK
(strona na portalu Facebook)

WYBRANE STRONY INTERNETOWE
Z OPRACOWANIAMI I ARTYKUŁAMI
SPECJALISTYCZNYMI:

Fotografia archiwalna:
www.szukajwarchiwach.gov.pl
www.fotopolska.eu
https://artmuseum.pl/pl/archiwum/archiwumtadeusza-rolke

Detal architektoniczny:
Detal architektoniczny warszawskiej Pragi 1850-1939, red. J. Roguska, Warszawa 2019.
www.zabytek.co/detal/
www.fundacja-arte.pl/detal/
Poprawa standardu energetycznego budynków historycznych:
www.izolacje.com.pl/artykul/id1767,poprawa-standardu-energetycznego-budynkow-historycznych
www.izolacje.com.pl/artykul/id1854,termomodernizacjabudynkow-historycznych
www.izolacje.com.pl/artykul/id2302,izolacjetechniczne-w-obiektach-rewitalizowanych
www.izolacje.com.pl/artykul/id2731,statecznosc-itermoizolacyjnosc-scian-zewnetrznychpozostawionych-po-rozebraniu-kamienic

Termoizolacja zewnętrzna/wewnętrzna:
www.ekspertbudowlany.pl/artykul/id4414,keimipor-hydroaktywny-i-niepalny-system-termoizolacji
-wewnetrznej
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Tynki izolacyjne (rodzaje):
www.izolacje.com.pl/artykul/id2079,specyfikatynkow-cieplochronnych

Zabytkowe tynki:
H.A. Gasch, G. Glaser, Historische Putze. Materialen und Technologien, Leipzig 2011.
www.renowacjeizabytki.pl/data/file/default/1/4488_
a8357fd0cd82219dd3883a4da8926480.pdf

Stolarka zabytkowa:
www.konserwatorzabytkow.pl/blog/stolarka-okienna
-w-obiektach-zabytkowych/

Ochrona i pielęgnacja zieleni na terenach zabytkowych:
www.sozosfera.pl/ochrona-przyrody/ochrona-drzew
-krzewow-terenach-zabytkowych/
www.sendzimir.org.pl/publikacje/broszury-instruktazowe-dot-zwiekszania-retencji-krajobrazowej/
Reklama:
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu
m.st. Warszawy
www.architektura.um.warszawa.pl/przestrzen
-publiczna

Praski poradnik szyldowy. Dobre praktyki w projektowaniu szyldów i witryn dla obszaru rewitalizowanego na Pradze
www.rewitalizacja.um.warszawa.pl/sites/rewitalizacja.
um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykul/baipp_6_praski
_przewodnik_szyldowy_0.pdf

Od strony ulicy. Poradnik dobrych praktyk szyldowych dla śródmieścia Gdyni
www.gdynia.pl/mieszkaniec/module/Files/controller
/Default/action/downloadFile/hash/5f5606299
c11ccf871dce5d34ef49fe3

Szyldy na Starym Mieście w Warszawie. Dobre praktyki dla właścicieli i użytkowników
www.zabytki.um.warszawa.pl/sites/zabytki.um.
warszawa.pl/files/Szyldy%20na%20Starym%20
Mie%C5%9Bcie.%20Poradnik_0.pdf

6. Pomocnik. Przydatne informacje i strony
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Układ urbanistyczny Szmulowizny
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Akant – motyw zdobniczy w formie stylizowanego liścia, kwiatów, wici, stosowany w ornamentyce od czasów starożytnych do
współczesnych.

Amfilada – trakt pomieszczeń połączonych wejściami umieszczonymi na jednej osi (najczęściej identycznej z osią traktu lub
równoległej do niej). Spotykany często w mieszkaniach kamienic XIX i XX wieku.

Antresola – niskie pomieszczenie mieszkalne, wydzielone
w górze z przestrzeni przyziemia lub piętra, niestanowiące jednak kondygnacji budynku.

Archiwolta – zdobione ornamentami, profilowane lico łuku, arkady zamykającej portal lub każdy inny u góry łukowo zakończony otwór w ścianie.

Astragal – ornament ciągły w formie półwypukłego pasma
z pałeczek rozdzielonych pojedynczymi lub podwójnymi krążkami lub perełkami.

Attyka – ścianka, balustrada lub rząd sterczyn wieńczących elewację budowli. Zależnie od ukształtowania rozróżnia się attyki
pełne, ażurowe, grzebieniowe i szczytowe.

Ażur – rodzaj zdobienia polegający na wycięciu w materiale otworów o ozdobnym kształcie, skomponowanych tak, aby
prześwitywała przez nie płaszczyzna tła. Stosowany dla podniesienia wrażenia lekkości i delikatności.
Adaptacja – zmiana sposobu przeznaczenia budynku lub jego
części.
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Badania konserwatorskie – działania mające na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytku, ustalenie użytych do jego
wykonania materiałów i zastosowanych technologii, określenie stanu zachowania tego zabytku oraz opracowanie diagnozy, projektu i programu prac konserwatorskich, a jeżeli istnieje
taka potrzeba również programu prac restauratorskich (zgodnie
z art. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami). W odniesieniu do zabytków architektury i budownictwa badania konserwatorskie obejmują zazwyczaj wykonanie odkrywek stratygraficznych oraz badania
pobranych próbek w celu określenia oryginalnej techniki wykonania, sposobu wykończenia oraz kolorystyki poszczególnych
elementów i detali architektonicznych elewacji, wnętrz, wystroju i wyposażenia budowli zabytkowej. W ramach badań konserwatorskich często wykonuje się także specjalistyczne badania
laboratoryjne próbek pobranych z poszczególnych elementów
zabytkowej budowli, dokonując oceny ich rozmaitych właściwości fizykochemicznych. W wielu przypadkach dopiero taka
szczegółowa analiza chemiczna umożliwia konserwatorom
dobór właściwej technologii oraz dopasowanie najlepszych
materiałów do wykonania uzupełnień czy rekonstrukcji uszkodzonych fragmentów zabytkowej budowli.
Balas (tralka) – pionowy element balustrady schodów, balkonu,
tarasu, złożony z jednego lub dwóch elementów zwanych lalkami, wsparty na bazie, zwieńczony najczęściej plintą dźwigającą
poręcz. Ze względu na materiał, z jakiego są wykonane, można
je podzielić na: kamienne, metalowe, drewniane.

Balkon – nadwieszony, otwarty element architektoniczny, pełniący funkcję użytkową. Składa się z płyty podtrzymywanej na
ogół przez wsporniki czy konsole i otaczającego ją parapetu lub
balustrady.

Balustrada – ażurowa ścianka parapetowa stosowana w ogrodzeniach, do zabezpieczania schodów, tarasów, balkonu, galerii
etc. Składa się z tralek połączonych u podstawy cokołem, u góry
poręczą.

Baza – dolna część podstawy kolumny, pilastra lub filaru, stosowana w porządkach architektonicznych.

Belkowanie (entablatura) – w architekturze starożytnej Grecji i Rzymu najwyżej położona część budowli. Wsparte na kolumnach lub ścianach nośnych, klasyczne belkowanie składa się
z architrawu, fryzu i gzymsu.
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Biforium – dwudzielne, arkadowe okno.

Blenda (ślepy otwór) – płytka wnęka w murze, w formie arkady lub okna. Stosowana raczej jako motyw dekoracyjny, estetyczny, rzadziej w celu odciążenia ściany.

Boniowanie – dekoracyjne opracowanie krawędzi oraz lica
muru podkreślające ich układ. Poszczególne typy boniowania
zależne są od układu rowków (płytowe, pasowe), ukształtowania płyt (płaskie, wypukłe) oraz faktury ich powierzchni (polerowana, szlifowana, rustykowana, etc.).

Brama – główne wejście prowadzące do wnętrza obiektu albo
wydzielonego terenu, zaopatrzone w zamknięcie. Brama może
być prostą konstrukcją o czysto utylitarnym charakterze albo
budowlą o bogatej bryle i dekoracji rzeźbiarskiej.

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego (termin z ustawy Prawo budowlane).

Cegła – sztuczny kamień najczęściej formowany w kształt prostopadłościanu, ale bryła może mieć też np. formę klina czy łuku.
Dzięki wygodzie i uniwersalności zastosowania, niewielkiej cenie i prostocie wykonania, jest to jeden z najczęściej używanych
materiałów budowlanych. Najmniejsza powierzchnia prostopadłościanu cegły nazywana jest główką, wąska i długa powierzchnia to wozówka, największa powierzchnia to podstawa.
Ceramika – materiał wykończeniowy i element zdobniczy wystroju zewnętrznego i wewnętrznego kamienicy.

Cokół – najniższa część budynku, podstawa bryły obiektu, czasem w znaczeniu konstrukcyjnym, częściej tylko dekoracyjnym.
Wyróżnia się wysunięciem albo cofnięciem względem wyżej
położonych części. Podział może być też zaakcentowany odmiennym ukształtowaniem faktury (rustyka, boniowanie) czy
wyeksponowaniem materiału (kamień kontrastujący z tynkowaną ścianą).
Dach – górne, płaskie lub krzywiznowe przykrycie budynku,
osłaniające pomieszczenia przed opadami atmosferycznymi,
słońcem i wiatrem. W zależności od kąta nachylenia połaci dachowych i kształtu rozróżnia się dachy płaskie, pochyłe (jedno-, dwu-, cztero- i wielospadowe) oraz łamane (mansardowe).
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W architekturze kamienic praskich występują najczęściej dachy
pochyłe jedno- i dwuspadowe.
Dekoracja – zespół elementów służących do ozdoby budowli.

Detal architektoniczny – potoczne określenie fragmentu architektonicznego wykończenia budowli.
Dominanta – główny akcent kompozycji architektonicznej lub
urbanistycznej.

Drewno – materiał konstrukcyjny i wykończeniowy uzyskiwany ze ściętych drzew iglastych lub liściastych.

Dymnik – mały otwór w dachu służący najczęściej do oświetlenia poddasza (strychu).

Eklektyzm – kierunek polegający na łączeniu w jednej budowli
w sposób swobodny elementów wybranych z różnych stylów
architektonicznych (często niezgodnych ze sobą).

Elewacja – zewnętrzna ściana budynku wraz ze wszystkimi
występującymi na niej elementami architektonicznymi. Usytuowanie danej elewacji określa się według jej położenia w stosunku do stron świata lub względem otoczenia (frontowa, tylna,
boczna).
Esownica (woluta podwójna) – element dekoracyjny zwinięty
z obu stron w woluty, zazwyczaj nierównej wielkości, nadający
mu kształt litery „S”.

Faseta
1. skośne ścięcie narożnika lub graniastej krawędzi, w celu
ochrony przed uszkodzeniem od przypadkowego uderzenia; najczęściej występuje jako wklęsły narożnik między prostopadłymi
ścianami;
2. wyokrąglone naroże lub ozdobny gzyms na połączeniu ściany
i sufitu (lub ściany i posadzki).

Feston – element dekoracyjny przedstawiający fragment tkaniny, wieniec z kwiatów, roślin lub owoców swobodnie zwieszający się z dwóch punktów zaczepienia.
Filar – pionowa wieloboczna wolno stojąca podpora konstrukcji. Na całej wysokości przekrój poprzeczny ma taki sam kształt.
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Budowa filara może być zbliżona do budowy kolumny, tzn.
może się składać z bazy, trzonu i głowicy. Filar przylegający
do ściany nazywa się filarem przyściennym; jeśli jest częściowo
zatopiony w ścianie – półfilarem.

Fronton (przyczółek) – w architekturze klasycznej niski trójkątny szczyt nad portykiem, który ograniczały krawędzie boczne dachu dwuspadowego. Wewnętrzne pole frontonu, gładkie
lub wypełnione dekoracją rzeźbiarską, nosi nazwę tympanonu.

Fryz – pośredni, poziomy człon belkowania z reguły położony między architrawem i gzymsem. To także element wystroju
architektonicznego w formie poziomego, ciągłego, płaskorzeźbionego lub malowanego pasa o rozmaitych motywach dekoracyjnych; był on stosowany do wizualnego podziału i zdobienia
zarówno elewacji, jak i wnętrz budowli.
Fundament – element konstrukcyjny poniżej podłogi najniższego pomieszczenia, przenoszący ciężar budynku na grunt.

Futryna (ościeżnica) – drewniana rama umocowana w otworze, służąca do zawieszania skrzydeł okiennych lub drzwiowych.

Gabaryt – w architekturze obrys przekroju budowli, w urbanistyce – maksymalna dozwolona wysokość obudowy ulic
i placów mierzona od poziomu ziemi do gzymsu koronującego.
Gabaryt wyrównany lub jednolity występuje w przypadku, gdy
wszystkie domy stojące w pierzei ulicy lub placu są jednakowej
lub bardzo nieznacznie zróżnicowanej wysokości.
Gips – najczęściej wykorzystywany jako materiał wiążący, po
wypaleniu w temperaturze 150-190 °C i zmieleniu. Po zmieszaniu roztartego na proszek gipsu z wodą zachodzi ponowna,
częściowa krystalizacja, gips twardnieje i tworzy gładką, spoistą
powierzchnię. Gips używany jest w budownictwie m.in. do tynków wewnętrznych, spoiw, i detali architektonicznych.

Girlanda – wieniec zamknięty z liści lauru, dębu, kwiatów lub
owoców.
Gryf – motyw dekoracyjny o ciele lwa, a skrzydłach i głowie
drapieżnego ptaka.

Gzyms – element architektoniczny w formie poziomego,
zwykle profilowanego, występującego przed lico muru, pasa
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pojedynczego lub złożonego, o krawędziach przebiegających
w płaszczyźnie równoległej do ściany. Podział gzymsów: zewnętrzne – wieńczą ścianę budowli, cokołowe – oddzielają
cokół od lica muru, międzypiętrowe – podkreślają poziomy
kondygnacji, nadokienne/podokienne/parapetowe/naddrzwiowe – ochraniające lub dekorujące otwory okienne lub drzwiowe.

Impost – element w formie płyty lub bloku, stanowiący przejście między głowicą podpory, a dźwiganym przez nią elementem (np. łukiem arkady).
Kafle – wyrób ceramiczny służący do wykładania powierzchni
pieców grzewczych, kuchennych i kominków.

Kalenica – najwyższa część dachu utworzona na przecięciu
połaci dachowych. Jest to tzw. kalenica główna, w odróżnieniu
od linii przecięcia skośnych krawędzi połaci, które tworzą tzw.
kalenice narożne.
Kamienica – co najmniej dwukondygnacyjny, miejski budynek
mieszkalny, murowany z cegły lub kamienia. Kamienice były
podstawą miejskiego budownictwa od średniowiecza do drugiej
połowy XX wieku.

Kartusz – ozdobne obramowanie herbu, emblematu, monogramu, napisu lub malowidła, a także motyw ornamentowy w formie ozdobnej tarczy.

Kondygnacja – pozioma nadziemna lub podziemna część budynku, zawarta między bezpośrednio nad sobą położonymi stropami.

Kanelury – pionowe wyżłobienia zdobiące najczęściej podpory
architektoniczne. Kanelowanie wzbogaca światłocieniowe efekty,
wizualnie nadając podporze lekkość i wysmukłość.

Kolumna – pionowa podpora architektoniczna w formie słupa.
Jeden z najstarszych i najpowszechniej stosowanych w architekturze elementów podporowych, pełniących funkcje konstrukcyjne, stosowany w budownictwie już od czasów starożytnych.
Kolumna składa się z trzech zasadniczych części: dolna jej część
tworzy bazę, środkowa trzon, a wieńczy ją głowica.
Konserwatorskie prace – działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów
jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań.
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Konsola – element architektoniczny w formie ozdobnego
wspornika, wykonany z kamienia, cegły lub drewna, podpierający gzyms, balkon czy żebro sklepienia.
Kotwa (kotew, ankier, ściąg) – element konstrukcji stosowany
do łączenia dwóch elementów konstrukcyjnych budowli. Zazwyczaj jest to poziomy pręt ściągający elementy konstrukcji, np. przeciwległe mury, słupy czy filary, chroniąc je przed rozchyleniem.

Klinkier – wyroby ceramiczne spieczone (cegła klinkierowa,
płytki klinkierowe), odznaczające się wysoką wytrzymałością na
ściskanie, odpornością na ścieranie, działanie czynników atmosferycznych i chemicznych. Klinkier stosowany jest jako okładzina ścian budynków, materiał do budowy nawierzchni i posadzek,
budowy kanałów ściekowych i kominowych.
Kroksztyn – architektoniczny element podtrzymujący (np.
balkon, wykusz, ganek, gzyms), osadzony w ścianie i wydatnie
z niej wystający. Kroksztynem jest również zakończenie belki
stropowej wystającej przed elewację budynku.

Lukarna – element architektoniczny umieszczony na/w dachu,
doświetlający poddasze. Składa się z powierzchni frontowej,
w której umieszczone jest okno klasyczne lub portfenetr, oraz
prostopadłych do niej powierzchni bocznych, łączących front
z połacią dachu.

Lizena – płaski, pionowy występ w murze zewnętrznym. Lizena pierwotnie miała znaczenie konstrukcyjne – występowała
w miejscu narażonym na działanie rozporu (sił rozpierających),
czyli w osiach, w których po stronie pomieszczenia przypadają
łuki od sklepień. Lizena różni się od pilastra tym, że nie ma
głowicy ani bazy.
Łuk – element architektoniczny, konstrukcyjny lub dekoracyjny.
Jeden z najważniejszych elementów architektonicznych o podstawowym znaczeniu dla kształtowania budowli poszczególnych
epok. Jako konstrukcyjny, podparty na końcach, służący głównie
do wzmacniania ścian, oraz w sklepieniach do przenoszenia na
zewnątrz ciężaru własnego jak i dźwiganego (tzw. oporowy).
Jako niekonstrukcyjny, służący do dekoracji ścian – formowany
w tynku lub stiuku.
Mansarda (facjata) – pomieszczenie mieszkalne znajdujące
się w kondygnacji strychowej, wydzielone z niej ścianami, które,
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przenikając przez połać dachu, formują nadbudowę nad koronującym gzymsem budynku. Facjata jest przykryta odrębnym
dachem.

Maszkaron – rzeźbiarski motyw dekoracyjny w formie stylizowanej głowy ludzkiej lub fantastycznej postaci, stosowany
w rzeźbie architektonicznej i rzemiośle artystycznym.

Medalion – owalny lub okrągły element dekoracyjny umieszczany na fasadzie lub na ścianie wewnątrz pomieszczenia oraz
na meblach. Wewnątrz medalionu znajdowała się płaskorzeźba
lub obraz.

Monogram – znak jednoliterowy lub składający się z kilku liter
(najczęściej inicjałów), stosowany przez właścicieli kamienic na
ścianach bądź bramach.
Nisza – wnęka, wgłębienie w fasadzie lub w ścianie wewnątrz
budynku przeznaczona do celów zdobniczych lub kultowych.

Odbudowa – budowa w miejscu zburzonego budynku (lub
jego części) nowego obiektu (lub części) identycznego ze zburzonym. Odbudowy dokonuje się na podstawie szczegółowej
inwentaryzacji obiektu istniejącego oraz ewentualnie analizy
materiałów archiwalnych. W praktyce dopuszcza się wykorzystanie innych materiałów budowlanych i technologii niż
pierwotne.
Odbój – słupek osadzony w posadzce przy bramie, często dekoracyjnie ukształtowany, zapobiegający nadmiernemu odchyleniu ciężkiego skrzydła bramy i uszkodzeniu ściany, jak również
zabezpieczający przed zniszczeniem naroży bramy przez koła
wozów.

Oficyna – budynek pozbawiony bezpośredniego dostępu do
ulicy, usytuowany w głębi podwórza. Z reguły miały one mniejszą powierzchnię i ich lokale były skromniejsze niż mieszkania
w głównej części kamienicy, niższy był również czynsz. Okna
w wielu budynkach wychodziły na podwórko studnię, czego rezultatem były niedoświetlone wnętrza.

Ornament – motyw lub zespół motywów zdobniczych stosowanych w architekturze. Motywy te, złożone z drobnych elementów, mogą pokrywać całą powierzchnię, występować tylko
w określonych polach albo przybierać formę pasową.
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Parapet – poziome wykończenie ściany pod oknem.

Piano nobile – wysoka kondygnacja (zwykle pierwsze piętro), zawierająca mieszkanie bądź mieszkania najbardziej
reprezentacyjne.

Pierzeja – ściana zabudowy ulicy albo placu złożona z szeregu
elewacji frontowych budynków. Najczęściej pierzeje mają charakter zabudowy zwartej, w której kamienice czy inne obiekty stykają się ścianami, zajmując całą szerokość frontu działki
budowlanej.

Pilaster – element architektoniczny w formie płaskiego filaru,
nieznacznie występującego przed lico ściany. Pełni on zarówno
funkcję konstrukcyjną, jak i dekoracyjną (rozczłonkowuje ścianę).
Może stanowić część obramienia otworów okiennych, drzwiowych lub bramnych. Podobnie jak kolumna, składa się z głowicy
(najczęściej w którymś z klasycznych porządków), gładkiego lub
kanelowanego trzonu oraz – czasami – z bazy i cokołu.

Płycina – element dekoracyjny w kształcie fragmentu płaszczyzny (ściany, stropu, elewacji) ujęty w obramowanie, zwykle
z profilowanych listew, czasem wklęsły lub wypukły. Zazwyczaj
płycina posiada kształt czworoboku, ale może być też owalna, okrągła lub nieregularna. Pole płyciny bywa dekorowane płaskorzeźbą, malowidłem, intarsją lub innymi technikami
zdobniczymi.
Polichromia – wielobarwna ozdoba malarska ścian, sufitów,
podniebienia sklepień, rzeźb; stosowana do dekoracji wewnętrznych i zewnętrznych.

Portal – ozdobne architektoniczne obramienie drzwi wejściowych (czasami też wewnętrznych).
Portfenetr – wysokie okno sięgające od podłogi do sufitu, zabezpieczone zewnętrzną balustradą.

Posadzka – wykładzina stanowiąca zewnętrzne wykończenie
podłogi, mająca charakter użytkowy i dekoracyjny.

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego
(art. 3 pkt 12 Prawa budowlanego, Dz. U. z 2003 r., nr 207,
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poz. 2016 t.j. z późniejszymi zmianami). Wbrew literalnemu
zapisowi w powyższej definicji ustawowej, otrzymanie pozwolenia na budowę nie wystarcza do rozpoczęcia robót budowlanych. Przedmiotowa decyzja administracyjna musi stać się
zgodnie z Prawem budowlanym decyzją ostateczną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Dodatkowo co
najmniej na siedem dni przed rozpoczęciem robót należy zawiadomić organy nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia
tych robót w określonym terminie, a roboty można rozpocząć,
jeżeli organ ten nie wniesie sprzeciwu.
Prawo budowlane – zbiór norm prawnych regulujących działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy i nadzoru,
utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określających zasady działania organów administracji publicznej w tych
dziedzinach.

Profilowanie – rodzaj zdobienia powierzchni elementów architektonicznych za pomocą jej podziału na części ciągłym, równoległym wąskim motywem o niezmiennym profilu przekroju.
Rodzaje stosowanych profilowań: wgłębne – żłobkami, wypukłe
– wałkami i płaskie – listwami lub opaskami.
Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku
których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Remont – przywrócenie wartości użytkowej (funkcjonalności, sprawności techniczno-ekonomicznej) obiektu (maszyny, urządzenia, budynku). Należy odróżnić remont i naprawę
(remont nieplanowy), która również polega na przywróceniu
wartości użytkowej, ale dotyczy obiektu uszkodzonego. Racjonalna gospodarka remontowa ma za zadanie nie dopuszczać do
uszkodzenia obiektu poprzez stosowanie systemu remontów
planowo-zapobiegawczych.
Rekonstrukcja – odtworzenie zniszczonego, zabytkowego
budynku lub jego nieistniejących już detali do stanu sprzed
zniszczenia, które dokonywane jest na podstawie zachowanych
planów, projektów, fotografii lub szkiców.

Renowacja – odświeżenie, odnowienie. W przypadku budownictwa może dotyczyć elewacji budynku, dachu lub innego

167

7. Słownik

elementu. Czasem wyrażenie „renowacja” używane jest w odniesieniu do restauracji.

Rewitalizacja – proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego
obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki; to działanie skoncentrowane
terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na
podstawie gminnego programu rewitalizacji (termin z ustawy
o rewitalizacji). Od 2015 do 2022 r. na Pradze prowadzony
jest Zintegrowany Program Rewitalizacji.
Rocaille – motyw dekoracyjny naśladujący muszlę, stosowany
w dekoracjach architektonicznych, wystroju wnętrz, rzemiośle
artystycznym.

Ryzalit – występ z lica w elewacji budynku w jego części środkowej, bocznej lub narożnej, prowadzony od fundamentów po
dach, stanowiący jego organiczną część. W rzucie poziomym
ryzalit może mieć kształt prostokąta lub półkola.
Rozeta – ornament architektoniczny w kształcie rozwiniętej róży.

Rustyka – sposób dekoracyjnego obrobienia faktury powierzchni muru kamiennego lub kamiennej okładziny ściennej,
tak aby miały surowy (naturalny) wygląd.

Schody – element budynku lub ukształtowania terenu, który
umożliwia komunikację między różnymi poziomami. Na konstrukcję schodów składają się następujące części:
• biegi – elementy pochyłe, na których umieszczone są stopnie,
• podesty (spoczniki) – poziome elementy, które pozwalają na
ewentualny odpoczynek, zmianę kierunku biegów, wejście do
mieszkania itp.,
• poręcze (balustrady) lub pochwyty (uchwyt mocowany bezpośrednio do ściany) – elementy zapewniające bezpieczne korzystanie ze schodów.
Strop (budownictwo) – jeden z głównych elementów konstrukcyjnych oddzielający poszczególne kondygnacje budynku.
Strop przenosi obciążenia na pionowe elementy (ściany i słupy).
Na górnej powierzchni stropu układana jest podłoga, a dolną
powierzchnię najczęściej pokrywa się tynkiem, tworząc sufit.
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Suterena – kondygnacja budynku lub jej część zawierająca
pomieszczenia, w której poziom podłogi w części lub całości
znajduje się poniżej poziomu projektowanego lub urządzonego
terenu, lecz co najmniej od strony jednej ściany z oknami poziom podłogi znajduje się nie więcej niż 0,9 m poniżej poziomu
terenu przylegającego do tej strony budynku.

Sztukateria – stiuki i inne elementy dekoracyjne (np. putta,
ornamenty, gzymsy wewnątrz pomieszczeń) wykonane z gipsu
lub żywicy poliestrowej, często odlewane i montowane do podłoża (do ścian, sufitów).

Termomodernizacja – przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym
obiekcie budowlanym, polegające głównie na dociepleniu, modernizacji urządzeń grzewczych, wymianie stolarki otworowej.

Tynk – warstwa zaprawy budowlanej pokrywająca lub kształtująca zewnętrzne powierzchnie elementów obiektu budowlanego (ścian, stropów), chroniąca je przed szkodliwym działaniem
czynników atmosferycznych, chemicznych czy oddziaływaniem
ognia, jak również nadająca tym elementom określonego wyrazu estetycznego. Rodzaje tynków: surowy, zwykły, szlachetny,
ozdobny.
Uszak – poszerzenie obramienia okiennego lub drzwiowego
akcentujące jego górne naroża.

Więźba dachowa – drewniana konstrukcja dachu, drewniany
szkielet dachu, który przenosi obciążenia z pokrycia dachowego.
Więźby należą do konstrukcji ciesielskich. Przekazywanie sił od
obciążeń ciężarem własnym, wiatrem i śniegiem pomiędzy poszczególnymi elementami odbywa się poprzez złącza ciesielskie.
Podstawowym elementem więźby są wiązary dachowe, wśród
których najczęściej spotyka się: wiązary krokwiowe, jętkowe,
płatwiowo-kleszczowe, wieszarowe. Dach składa się z kilku
wiązarów, na których spoczywa pokrycie dachu oparte za pośrednictwem łat (wąskich desek lub szerokich listew), ewentualnie dodatkowo kontrłat lub deskowania. Wiązary opiera się na
belkach stropu poddasza, na murze za pośrednictwem murłaty
lub ścianie szkieletowej – na belce oczepowej.
Zaprawa – mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem
lub innym wypełnieniem. Podstawową własnością zaprawy jest
wiązanie, czyli przejście ze stanu płynnego, plastycznego w stały.
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Zaprawy w budownictwie używane są przede wszystkim do łączenia elementów (np. cegieł w murze, elementów licujących
ścianę z murem itp.) w jedną całość i wypełnienia spoin, a przez
to równomiernego przenoszenia obciążeń i uszczelnienia elementów budowli.
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