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W

arszawa została założona na wysokim
brzegu Wisły, która stanowiła barierę
obronną przed najeźdźcami, ale była także drogą komunikacyjną. Jednocześnie, ze względu na
swą wielkość, była przeszkodą w przeprawianiu
się na drugi brzeg. Skrótowo zarysowane dzieje historycznych stałych i sezonowych mostów
Warszawy przedstawione zostały w odautorskim wstępie do niniejszej książki. Jej głównym
celem jest prezentacja wiedzy o niezwykłych
technicznych osiągnięciach, jakimi była budowa 150 lat temu mostu popularnie nazywanego Mostem Kierbedzia, a 50 lat później – mostu nazwanego po odzyskaniu niepodległości
Mostem Poniatowskiego.
Jest znamienne, że mieszkańcy Warszawy
swój pierwszy trwały most nazwali imieniem
jego budowniczego. Nie wynikało to tylko ze
społecznego buntu przeciwko oficjalnej carskiej nazwie. Wszak mogli nazwać go choćby Mostem Zamkowym, Mostem Nowym itp.
W przyjętej przez warszawiaków nazwie wyrażał się jednak szacunek i uznanie dla osoby budowniczego. Bo jego inżynierskie dzieło
było niezwykłym osiągnięciem swego czasu.
I wielkim dobrodziejstwem dla miasta. Nie
jest też przypadkiem, że mosty otrzymują szlachetne nazwy własne, bardzo często osób zasłużonych dla miasta czy kraju, choćby księcia
Józefa Poniatowskiego. Jest to forma nobilitowania takiej budowli. My, zewsząd otoczeni
ogromnymi osiągnięciami techniki XX wieku,
nie zdajemy sobie sprawy, jakim wyzwaniem
było zaprojektowanie konstrukcji obu mostów
w połowie XIX stulecia i na początku XX wieku oraz ich wybudowanie. To tę część historii
polskiej myśli technicznej chcieliśmy Państwu
przybliżyć w niniejszej książce.
Stołeczny Konserwator Zabytków

Piotr Brabander

T

he city of Warsaw was located on a high
bank of the Vistula River which was both
a natural barrier against invaders and a transport route. At the same time, however, due to its
breadth, the river was difficult to cross. A brief
introduction to the history of permanent and
temporary bridges of Warsaw is included in
the Authors’ introductory words to this book.
Its main purpose is to present the knowledge
about these great technological achievements
which was the construction, 150 years ago, of
a bridge, popularly called Kierbedź Bridge,
and 50 years later – of a bridge which after
Poland regained independence was named
Poniatowski Bridge.
It is characteristic that the inhabitants of
Warsaw named their first permanent bridge after its constructor. This was not only a manifestation of their protest against its official
tsarist name, for they could call it the “Castle
Bridge” or “New Bridge,” etc. In this name they
expressed their profound respect and esteem
for the person of its constructor. For his engineering work was an outstanding achievement of its time. And a great benefit for the
city. It is not by accident that the bridges were
called by their own, very noble names, often after persons who had done great service for the
city or country, like Prince Józef Poniatowski.
It is a form of ennobling of such structures.
Nowadays, when we are surrounded by technology achievements of the 20th century, we
are not aware of how great a challenge it was
to design the structure of both bridges in the
mid-19th century and early 19th century and
their construction. This is the part of history of
Polish technological thought which we would
like to bring closer to you in the present book.
Director of Heritage Protection Department
City of Warsaw

Piotr Brabander
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Od Autorów From the Authors

H

istoria Warszawy, walecznej stolicy Polski
i losy jej mieszkańców są i były opisywane na różne sposoby. Tym razem pragniemy
przedstawić Państwu dzieje dwóch warszawskich mostów, nierozerwalnie splecione z historią miasta i Polski. Piszemy o mostach przez
Wisłę w Warszawie – o Moście Kierbedzia
i o Moście im. Ks. Józefa Poniatowskiego; oba
dzierżą palmę pierwszeństwa, choć w różnych
kategoriach.
Most Kierbedzia jest pierwszym stałym mostem zbudowanym z kamienia i stali, łączącym
oba brzegi Wisły, który umożliwił skomunikowanie Europy i Rosji.
Most Poniatowskiego to pierwszy most
miejski, zaprojektowany ze względu na potrzeby transportowe mieszkańców (ruch samochodowy, tramwajowy i pieszy) – wcześniejsze
mosty w Warszawie były budowane na potrzeby transportu kolejowego.
Dlaczego akurat historia tych mostów została opisana w publikacji zatytułowanej Dwa
mosty Warszawy? Z powodu specjalnej okazji,
mianowicie dwóch rocznic przypadających na
rok 2014:
• 150-lecia oddania do eksploatacji Mostu
Kierbedzia
oraz
• 100. rocznicy uroczystego otwarcia Mostu
Poniatowskiego.
Na tak dostojne jubileusze zwrócił uwagę stołeczny konserwator zabytków, poświęcając
tym mostom wystawę. Dodatkowo, Instytut
Badawczy Dróg i Mostów odszukał i wydobył
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H

istory of Warsaw, the heroic capital of
Poland and the fate of its inhabitants
have been and still are described in various
ways. This time we would like to present the
history of two Warsaw bridges, inextricably
linked to the history of the city and Poland. We
are writing about the bridges over the Vistula
River – Kierbedź Bridge and Poniatowski
Bridge; both bear the palm of victory, though
in different categories.
The Kierbedź Bridge was the first permanent bridge, built with stone and steel to connect the two banks of the Vistula that made it
possible to link Europe and Russia.
The Poniatowski Bridge was the first urban
bridge, designed to provide best possible flow
of urban traffic (public transportation, vehicle and pedestrian traffic) – former bridges in
Warsaw had been built for the needs of railway
transport.
Why is it the history of these two bridges
that is traced in the publication entitled Two
Bridges of Warsaw? There is a special occasion,
namely two anniversaries falling in 2014:
• the 150th anniversary of the official opening
of Kierbedź Bridge;
and
• the centenary of the ceremonial opening of
Poniatowski Bridge.
It was the head of the Office of the City of
Warsaw Historical Monuments Conservation
Department who drew attention to the anniversaries by organising a special exhibition.
In addition, the Road and Bridge Research

fragmenty starych konstrukcji mostowych
spoczywających od 1944 r. na dnie Wisły. Nie
bez znaczenia jest również odnalezienie w archiwum Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie
obszernego zbioru dokumentacji projektowej
z czasów budowy Mostu Poniatowskiego – wykorzystano wybrane projekty, które wcześniej
nie były publikowane.
Codziennie, jadąc do pracy i szkoły czy idąc
na spacer, widzimy mosty i wiadukty, przemieszczamy się po kładkach dla pieszych lub
po mostach, które łączą brzegi rzek w różnych
miastach, ale czy zastanawiamy się nad tym,
kiedy i jak te obiekty budowano? Śledząc historię mostów poznajemy historię techniki, możemy docenić trud budowniczych i mamy okazję
poznać znaczenie postępu techniki i jej wpływu na rozwój otaczającego nas świata.
Historię warszawskich przepraw mostowych
zwykle rozpoczyna się od drewnianego mostu
zbudowanego w XVI w. (1568–1580) na polecenie króla Zygmunta Augusta, przez Erazma
Cziotko z Zakroczymia. Most był drewniany, zatem nietrwały i już koło roku 1605 uległ
zniszczeniu na skutek wiosennego pochodu
lodu (Mistewicz 2012). Często most ten nazywany jest pierwszym stałym mostem Warszawy,
ale jedynie ze względu na stałe podpory, ponieważ wszystkie inne warszawskie przeprawy przez Wisłę przed Mostem Kierbedzia
były mostami pływającymi: łyżwowymi, budowanymi na statkach rzecznych z płaskim
dnem, zwanych łyżwami. Były one stawiane
na okres sejmów elekcyjnych, na których wybierano królów Polski, a po elekcjach rozbierane. Podobne mosty budowano w trakcie bitew
toczonych pod Warszawą, np. podczas potopu

Institute found and removed from water fragments of old bridge structures that sunk in the
mud at the bottom of the Vistula in 1944. Not
without importance is also the fact that in the
archives of the Municipal Road Authority in
Warsaw a large collection of design documentation from the time of Poniatowski Bridge
construction has been found – selected designs
are used, previously unpublished.
Every day, while commuting to work and
school or going for a walk, we see bridges
and viaducts, we use footbridges or bridges
that connect two riverbanks in various towns
and cities; but do we reflect on when and how
these structures were built? Tracing the history of bridges we learn the history of technology, we can appreciate efforts of builders and
get to know the value of technological progress
and its impact on the development of the surrounding world.
Usually, the history of Warsaw crossings over
the Vistula begins with a timber bridge built by
Erazm Cziotko of Zakroczym in the 16th century (1568–1580) by order of King Sigismund
August. The bridge was built of timber, thus it
proved impermanent and already in ca. 1605 it
was destroyed by a spring ice flow (Mistewicz
2012). Often, the bridge is called the first permanent bridge of Warsaw, but only because of
its permanent supports, for before Kierbedź
Bridge all the other Warsaw crossings over the
Vistula were floating bridges, built on riverboats with flat bottoms. They were constructed
for the election sejm meetings at which new
kings of Poland were elected and afterwards
the bridges were dismantled. Similar bridges
were built during battles fought near Warsaw,
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szwedzkiego (1656). W 1775 r. powstał most
o konstrukcji częściowo pływającej u wylotu
ulicy Bednarskiej, jego budowę sfinansował
podskarbi koronny Adam Poniński w zamian
za prawo do pobierania opłat mostowych.
Przeprawa, częściowo zniszczona w 1794 r.
podczas insurekcji kościuszkowskiej, po naprawie przetrwała do wkroczenia do Warszawy
wojsk napoleońskich w 1806 r. Później mosty
łyżwowe były stawiane na wiosnę i rozbierane wraz z nastaniem zimy (Jankowski 1973;
Osiecka 2001). Zimą, w zależności od warunków, komunikacja odbywała się po lodzie lub
łodziami i promami.
W XIX stuleciu, w związku z rozwojem
Warszawy i Pragi, potrzeba stałego mostu
przez Wisłę stawała się coraz pilniejsza. Wisła
rozdzielała Warszawę i Pragę, stając się granicą kulturową dwóch światów, jakże bliskich,
a zarazem odległych. W XIX w. Praga, z rosyjskim charakterem zabudowy, odznaczała się
niepowtarzalnym kolorytem. Po zniszczeniach
w czasie tak zwanej rzezi Pragi (1794) i wyburzeniach napoleońskich (1806–1807) stała się
nowym miastem rosyjskim. Istotnym czynnikiem rozwoju urbanistycznego Pragi była
budowa Kolei Petersburskiej. Praga była swoistą bramą Imperium Rosyjskiego, z reprezentacyjnym Dworcem Petersburskim, cerkwią
Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny
i Rosyjskim Gimnazjum; była miastem rosyjskich koszar i fortyfikacji, tyglem wielu
narodowości i kultur, miastem granicznym
i garnizonowym.
Budowa pierwszych warszawskich mostów
stałych była związana z rosyjską doktryną wojenną, która wyznaczała ich lokalizację i formę. Rosjanie nie wykazywali zainteresowania
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e.g. during the Swedish Deluge (1656). In 1775,
deputy Crown Treasurer Adam Poniński financed the erection of a semi-floating bridge
in return for the right to charge the bridge toll.
The crossing, partly destroyed in 1794 during Kościuszko Insurrection was repaired and
survived until the troops of Napoleon entered
the city in 1806. Later on, floating bridges were
constructed in spring and dismantled in winter
(Jankowski 1973; Osiecka 2001). In winter, depending on the weather conditions, people and
vehicles crossed the river on the ice or in boats
and ferries.
In the 19th century the development of
Warsaw and Praga made it increasingly necessary to build a permanent crossing over the
Vistula. The river divided Warsaw and Praga,
being a cultural border between the two
worlds, so close and yet so far apart. In the 19th-century Praga, with a Russian-like character
of building, was the town where two cultures
met, creating a unique local colour. After the
destructions during the so-called “slaughter of
Praga” (1794) and the great demolition for the
purposes of Napoleonic fortifications (1806–
1807) Praga became a new Russian town.
Construction of the Saint Petersburg–Warsaw
railway line was an important factor of its urban development. Praga was sort of a gate to
the Russian Empire with its magnificent
Petersburg Station, Orthodox church of the
Holy Equal-to-the-Apostles Mary Magdalene
and Russian Middle School (Gymnasium); it
was the town of Russian barracks and fortifications, a melting pot of different nationalities
and cultures, a garrison border town.
The building of first permanent bridges
in Warsaw was a resultant of the Russian war

budową stałych mostów przez trudną do przeprawy rzekę. Dlatego przez wiele lat ze względów strategicznych jedynym łącznikiem obu
światów był Most Kierbedzia. Pierwszy stały most umożliwił nie tylko dalszy intensywny rozwój miasta, łącząc Warszawę z Pragą,
ale dał też szansę na gospodarcze skomunikowanie Europy z jej wschodnimi rubieżami.
Wzrastające potrzeby transportu kolejowego
przyczyniły się do budowy w latach 1873–1875
kolejnej przeprawy: mostu pod Cytadelą (w latach 1905–1908 wybudowano drugi obiekt tego
mostu – także kolejowy). Most Poniatowskiego
był budowany jako „Trzeci Most”; na cześć
cara Mikołaja II otrzymał nazwę mostu
„Jego Cesarskiej Mości Najjaśniejszego Pana
Mikołaja II”. Ze względu na powszechną dezaprobatę dla działalności zaborców, społeczeństwo Warszawy nie zaakceptowało tej nazwy
i po zakończeniu I wojny światowej został nazwany Mostem księcia Józefa Poniatowskiego.
Była to postać symbolizująca polskie aspiracje
niepodległościowe – koncepcję powstania wolnego państwa polskiego przy udziale cesarza
Francuzów Napoleona Bonapartego.
Opowieść o splataniu się losów Warszawy i jej
mostów można snuć długo, przytaczając wiele interesujących szczegółów. Ograniczymy się
jednak do tych dwóch mostów, których rocznice dają okazję do przypomnienia dziejów warszawskich przepraw mostowych oraz historii
techniki mostowej.

doctrine at that time, which determined their
location and form. The Russians were not interested in constructing permanent bridges
over a river difficult to cross. For this reason,
it was Kierbedź Bridge that for many years was
the only connection between the two worlds.
The first permanent bridge contributed not
only to the rapid development of the city, linking Warsaw and Praga, but also offered an
economic connection between Europe and its
eastern borderlands. Increasing needs of the
railway transport led in 1873–1875 to the erection of another crossing – near the Citadel (in
1905–1908 a second structure of this bridge was
built – both were railway bridges). Poniatowski
Bridge was built as the “Third Bridge”; in
honour of Tsar Nicholas II it was christened
“The Bridge of His Imperial Majesty the Most
Illustrious Highness Nicholas II”. Because
of a general disapproval for the partitioning
states, Warsaw inhabitants did not accept the
name and after the First World War the bridge
was renamed Poniatowski Bridge. Prince Józef
Poniatowski symbolised Polish aspirations for
independence – the concept of independent
Polish State created with the help of Napoleon
Bonaparte.
The story about interweaving the history of
Warsaw with that of its bridges could be a long
narrative, with many interesting details. Let us,
however, restrict ourselves to a description of
these two bridges – their anniversaries present
an excellent occasion to remind both the history of Warsaw crossings over the river and of
bridge technology.
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M

ost Kierbedzia zbudowano na przedłużeniu Nowego Zjazdu, biegnącego od
Placu Zamkowego w kierunku Wisły (w ciągu dzisiejszej Alei Solidarności; Ryc. 1, 2). Jego
konstruktorem był Polak, Stanisław Kierbedź,
wybitny inżynier, projektant i budowniczy

T

he Kierbedź Bridge was built as the extension of Nowy Zjazd Street, running from
the Castle Square towards the Vistula River
(today, along Solidarności Avenue; Figs. 1, 2). It
was constructed by Stanisław Kierbedź, a brilliant Polish engineer, designer and constructor

1

Plan sytuacyjny z mostami łyżwowym i Kierbedzia, widok boczny Nowego Zjazdu i budowanej przeprawy przez Wisłę
na rycinie z „Dziennika Polytechnicznego” z 1862 r. (F. Kucharzewski, Inżynier polski Feliks Pancer, Warszawa 1900;
polona.pl)
Site plan with the floating bridge and Kierbedź Bridge, side view of Nowy Zjazd and the new crossing being built over the
Vistula, from an engraving in Dziennik Polytechniczny, 1862 (F. Kucharzewski, Inżynier polski Feliks Pancer, Warsaw, 1900;
polona.pl)
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2

Most Kierbedzia od
strony Nowego Zjazdu;
po lewej widoczny
Pałac Pod Blachą,
zdjęcie z albumu
Widoki Warszawy; fot.
Konrad Brandel (?),
ok. 1880 r.
(Mazowiecka
Biblioteka Cyfrowa)
Kierbedź Bridge seen
from Nowy Zjazd; the
Tin-Roofed Palace on
the left, ca. 1880; photo
by Konrad Brandel
(?) (Mazovian Digital
Library)

(Ryc. 3). Urodził się w 1810 roku w Nowym
Dworze na Żmudzi; ukończył Instytut Korpusu
Inżynierów Komunikacji w Petersburgu, swoją wiedzę pogłębiał w Niemczech, Francji,
Anglii, Austrii, Holandii, Belgii i Szwajcarii.
Zaprojektował, a następnie zbudował pierwszy
most żeliwny przez Newę w Petersburgu, był
zastępcą dyrektora budowy Kolei PetersburskoWarszawskiej, zaprojektował wiele mostów
na tej linii. Podczas pobytu w Warszawie był
naczelnikiem Warszawskiego Okręgu Komunikacji, członkiem Rady Stanu oraz Rady
Administracyjnej Królestwa Polskiego; został mianowany rzeczywistym tajnym radcą,
co odpowiadało stopniowi generała. Była to
najwyższa ranga cywilna, jaką kiedykolwiek
otrzymał Polak w Imperium Rosyjskim w okresie zaborów. Pomimo zasług i wysokich godności, Kierbedź nigdy nie zapomniał o swym

(Fig. 3). He was born in 1810 at Nowy Dwór in
Samogitia (nowadays Naudvaris, Lithuania)
and graduated from the Institute of Transport
Engineers Corps in Saint Petersburg. He
broadened his knowledge in Germany, France,
England, Austria, the Netherlands, Belgium and
Switzerland. He designed and then constructed
the first permanent, cast-iron bridge across the
Neva River in Saint Petersburg. He was a deputy director of Saint Petersburg–Warsaw Railway
and designed several bridges along this railway
line. During his stay in Warsaw, he was head
of Warsaw Communication District, member
of the Council of State and the Administrative
Council of the Congress Kingdom of Poland
under the Russian sceptre. He was designated
actual privy councillor, which was a civil rank
equivalent to that of a general. It was the highest rank ever granted to a Pole in the Russian
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pochodzeniu. Jego dom w Petersburgu był
ośrodkiem polskości, w pracy zawodowej starał
się otaczać współpracownikami pochodzenia
polskiego. Po zakończeniu kariery Stanisław
Kierbedź zamieszkał w Warszawie, gdzie zmarł
w 1899 roku i został pochowany na Cmentarzu
Powązkowskim (Jankowski 1973, s. 84–89; Orłowski 2001, s. 105–108).
Stanisław Kierbedź wspierał potrzebujących, był prezesem warszawskiego Towarzystwa Homeopatycznego, któremu pozostawił swoją cenną bibliotekę. Księgozbiór techniczny jeszcze za życia podarował bibliotece Szkoły Politechnicznej we Lwowie. Jego
córka, Eugenia, ufundowała budowę gmachu Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych na
Wybrzeżu Kościuszkowskim oraz gmachu Biblioteki Publicznej, mieszczącej się do dziś
przy ulicy Koszykowej w Warszawie. Syn Michał i bratanek (a zarazem zięć) Stanisław
byli inżynierami; Stanisław budował Kolej
Wschodniochińską, zajmował się również projektowaniem i budową mostów. Wszystkich
członków rodziny Kierbedziów cechowała
ofiarność na cele charytatywne.

16

Empire during the partitions. Despite his mer- 3
its and high position, Kierbedź never forgot his Stanisław Kierbedź
(polona.pl)
Polish origins. His Petersburg house was a hub
Stanisław Kierbedź
of Polishness; in his work he tried to surround (polona.pl)
himself with people of Polish descent. Having
ended his career, Stanisław Kierbedź moved
to Warsaw, where he died in 1899 and was
buried in Powązki Cemetery (Jankowski 1973,
pp. 84–89; Orłowski 2001, pp. 105–108).
Stanisław Kierbedź helped people in need
and was chairman of the Polish Homeopathic
Society to which he bequeathed his valuable selection of books. Still during his lifetime, he presented his collection of technical books to the
library of Lviv Polytechnic School. His daughter Eugenia funded the building of the School
of Fine Arts at Wybrzeże Kościuszkowskie. She
also donated to the city the building of a public library in Koszykowa Street, especially built
and furnished for this purpose (the building
still houses the Warsaw Public Library). His
son Michał and nephew Stanisław (who was
also his son-in-law) were engineers; Stanisław
built the Chinese Eastern Railway and also was
bridge designer and constructor. All members
of the Kierbedź family contributed to and supported charitable causes.
Warsaw bridge was originally supposed to serve
both railway (Saint Petersburg–Vienna line)
and communication needs of the city inhabitants and for this reason it was initially designed
for considerable service loads of heavy locomotives and rolling stock. The railway line design was made by two Polish engineers, brothers Bronisław and Witold Marczewski. Due to
high costs of implementation and the necessity
of getting it through the dense city layout, the
direction of the railway was changed and subsequently it became only a road bridge.
The choice of its location was determined
by economic reasons. It was the cheapest solution since there had already been a completed

4

Przekroje wiaduktu
Pancera oraz rysunek
stalowej ankry na
rycinie z „Dziennika
Polytechnicznego”
z 1862 r.
(F. Kucharzewski,
Inżynier polski Feliks
Pancer, Warszawa
1900; polona.pl)
Cross sections of
Pancer Viaduct and
a drawing of a steel
anchor in Dziennik
Polytechniczny, 1862
(F. Kucharzewski,
Inżynier polski Feliks
Pancer, Warsaw, 1900;
polona.pl)

Warszawski most początkowo miał służyć zarówno potrzebom kolei (połączeniu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej z Petersbursko-Warszawską), jak i komunikacji mieszkańców stolicy.
Z tego względu obliczano go na znaczne obciążenie taborem kolejowym. Projekt przeprowadzenia linii przez teren miasta został opracowany przez inżynierów, braci Bronisława
i Witolda Marczewskich. W związku z rezygnacją z przebiegu kolei przez miasto, ze względu
na konieczność przebicia szlaku w zwartej zabudowie oraz duży koszt inwestycji, ostatecznie zrezygnowano z tej koncepcji i most ukończono jako drogowy.
O wyborze jego usytuowania zadecydowały
względy ekonomiczne. Było to najtańsze rozwiązanie, jako że w tym miejscu był już gotowy
dojazd do rzeki – nasyp z wiaduktem zbudowanym w latach 1844–1846 (Ryc. 4).
Budowa Nowego Zjazdu (wiaduktu Pancera) została zaplanowana przez inżynierów Zarządu Komunikacji Lądowych i Wodnych jako

access to the river: an embankment with a viaduct built in 1844–1846 (Fig. 4).
The construction of Nowy Zjazd Street
(Pancer Viaduct) was planned by the engineers
of the Land and Water Transportations Board
as an element of permanent crossing of the
Vistula River connecting Warsaw and Praga.
The author of the design was Feliks Pancer who
also supervised its construction.
Feliks Jan Felicjan Pancer (1798–1851) was
one of the most outstanding civil and water engineers of the Congress Kingdom of
Poland (Fig. 5). In 1815 he graduated from
the Departmental School in Krakow, then he
studied mathematical and physical sciences
at the Faculty of Philosophy of Jagiellonian
University. In 1818 he entered the Polish Army
Corps of Engineers and was engaged in preparing maps of Warsaw and its environs. He built
the bridges near the fortresses of Zamość (1823)
and Modlin (1825), and over the Wieprz River
at Kośmin (1841); he organised a production
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element stałej przeprawy przez Wisłę, łączącej
Warszawę z Pragą. Autorem projektu był ówczesny „inspektor komunikacyj” inż. Feliks
Pancer, który kierował później budową zjazdu.
Feliks Jan Felicjan Pancer (1798–1851)
był jednym z najwybitniejszych inżynierów
Królestwa Kongresowego (Ryc. 5). W 1815 roku
ukończył Szkołę Departamentalną w Krakowie,
następnie studiował matematykę i nauki fizyczne na Wydziale Filozofii Uniwersytetu
Jagiellońskiego. W 1818 roku wstąpił do Korpusu Inżynierów Wojskowych, brał udział w sporządzaniu map Warszawy i okolic. Zbudował
mosty przy twierdzach w Zamościu (1823)
i na Narwi w Modlinie (1825) oraz most na
Wieprzu w Kośminie (1841). Dla potrzeb budowy Kanału Augustowskiego zorganizował
produkcję wapna hydraulicznego1 do budowy śluz. W 1838 roku zaprojektował wodociąg
dla Warszawy. Kierował modernizacją kilku
mostów na Wiśle oraz pracami regulacyjnymi
na Wiśle, pomiędzy Warszawą a Modlinem.
Zmarł w Warszawie i został pochowany na
Cmentarzu Powązkowskim (Kucharzewski
1900; Jankowski 1973, s. 72–73).
Prace przy budowie Nowego Zjazdu rozpoczęto od rozbiórki zabytkowego klasztoru bernardynek, dwupiętrowego domu
Cohna oraz stajni i oficyn Pałacu Pod Blachą.
Przesunięto również kolumnę Zygmunta na
Placu Zamkowym. Za wywłaszczone posesje zapłacono ok. 18 tys. rubli odszkodowań.
Podczas budowy wykonano dojazd czasowy do
mostu łyżwowego u wylotu ul. Bernardyńskiej.
14 czerwca 1844 roku położono pierwszą cegłę
1

Sztuczne wapno hydrauliczne powstaje w wyniku wypalenia mieszaniny kredy i gliny, jest stosowane do zapraw
twardniejących pod wodą. Zostało wynalezione w 1756
roku przez Anglika Johna Smeatona przy okazji budowy urządzeń portowych i latarni morskiej w Eddystone.
Feliks Pancer zastosował nowy typ sztucznego wapna
hydraulicznego, przygotowywanego według technologii wynalezionej przez Louisa Josepha Vicata w latach
1815–1819.
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5

Feliks Pancer
(Instytut Badań
Literackich PAN)
Feliks Pancer
(Institute of Literary
Research, Polish
Academy of Sciences)

of hydraulic lime1 for the construction of locks
on the Augustów Canal. In 1838 he designed
the water supply system for Warsaw. He also
managed the modernisation of several Warsaw
bridges as well as the Vistula River engineering
works between Warsaw and Modlin. He died
in Warsaw and is buried in Powązki Cemetery
(Kucharzewski 1900; Jankowski 1973, pp.
72–73).
Construction of Nowy Zjazd began with
a demolition of a historic Bernardine monastery and the two-story Cohn House, together
with the stables and annexes of the Tin-Roofed
Palace. Also the Sigismund Column in Castle
Square was moved. The owners of expropriated parcels were paid ca. 18 000 rubles of
compensation. A new temporary access road
to the floating bridge was built at the exit of
Bernardyńska Street. The first brick was laid
in the foundation of left wing of the abutment
1

Artificial hydraulic lime is produced by heating limestone with a high proportion of clay and is used for mortars solidifying under water; it was invented in 1756 by
an Englishman John Smeaton when he was constructing the port installations and lighthouse at Eddystone.
Felix Pancer used a new type of artificial hydraulic lime,
prepared according to the technology invented by Louis
Joseph Vicat in 1815–1819.

6

Nowy Zjazd
w Warszawie;
fot. Konrad Brandel,
ok. 1890 r. (Muzeum
Narodowe w Warszawie,
DI 36402)
Nowy Zjazd in Warsaw;
photo by Konrad
Brandel, ca. 1890
(National Museum in
Warsaw)

w fundamencie pod lewe skrzydło przyczółka
od strony ogrodu zamkowego. Zjazd o długości 675 m składał się z nasypu ziemnego i wiaduktu, o długości 127 m i szerokości 20,80 m,
o siedmiu ceglanych sklepieniach (arkadach)
murowanych z cegły łączonej zaprawą na bazie wapna hydraulicznego (Ryc. 6). Trzy arkady były półkoliste o rozpiętości 14,76 m, cztery
kolejne, licząc od Wisły, o bardziej owalnych
prześwitach, miały zmniejszającą się rozpiętość od 14,50 do 9,94 m (Czapski, Niemierko,
Rymsza 2012, s. 20). W sklepieniach zastosowano wzmacniające stalowe ankry (kotwy).
Konstrukcję między sklepieniami wypełniono gliną i gruzem. Jezdnia na wiadukcie, ze
spadkiem pionowym 3,5%, łagodnym łukiem
biegła w kierunku Wisły, była pokryta brukiem z kamieni płytowych, zaś chodniki – nawierzchnią ze smołowca (asfaltu), a częściowo brukiem układanym na betonie. Wiadukt
posiadał bogato zdobione poręcze – żeliwne
słupki wzorowane na pilastrach porządku korynckiego, łączone kutymi ozdobnymi kratami

on the side of the Castle garden. 675-metrelong Nowy Zjazd consisted of an earth embankment and a viaduct that was 127 metres
long and 20.80 metres wide and had seven
brick vaults (arcades) laid with hydraulic lime
mortar (Fig. 6). Three arcades, spanning 14.76
metres, were semicircular, and the next four,
counting from the Vistula side, with more oval
clearances, had decreasing span length from
14.50 to 9.94 m (Czapski, Niemierko, Rymsza
2012, p. 20). The vaults were reinforced with
steel anchors. The space between and above
the vaults was filled with clay and rubble. The
carriageway of the viaduct, with a vertical dive
of 3.5 percent, was gently curving towards the
Vistula. It was paved with flagstones and sidewalks – with asphalt and partially with cobbles
laid on concrete. The viaduct had richly decorated banisters – cast-iron balusters modelled
on pilasters of the Corinthian order, joined together with ornamental grills (Figs. 7, 8). The
rails were originally painted in green and yellowish brown. Individual sections of the rails
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7

Sklepienia wiaduktu
Pancera oraz
przekroje poprzeczne
i wzdłużne nasypu na
rycinie z „Dziennika
Polytechnicznego”
z 1862 r. (Biblioteka
Uniwersytecka
w Warszawie)
Vaults of Pancer
Viaduct and cross and
longitudinal sections of
the embankment from
an engraving in Dziennik
Polytechniczny, 1862
(University of Warsaw
Library)

8

Widok gzymsu
i balustrady wiaduktu
Pancera wraz
z detalami oraz
przekroje poprzeczne
murów oporowych na
rycinie z „Dziennika
Polytechnicznego”
z 1862 r. (Biblioteka
Uniwersytecka
w Warszawie)
View of a cornice and
a balustrade of Pancer
Viaduct together with
details and cross sections
of revetments, from an
engraving in Dziennik
Polytechniczny, 1862
(University of Warsaw
Library)

(Ryc. 7, 8). Poręcze malowano pierwotnie na
kolor zielony i żółto-brązowy. Poszczególne
sekcje poręczy łączono kamiennymi filarkami. Na nasypie wiaduktu zamontowano poręcze drewniane. Kamienice usytuowane w pobliżu wiaduktu połączono z nim żeliwnymi

20

were joined together with small stone pillars.
The viaduct embankment had wooden rails.
The neighbouring houses were connected to
the viaduct by cast-iron footbridges. The total cost of the construction amounted to ca.
147 000 rubles (see: Majewski 1862a, 1862b).

9

Most Kierbedzia;
fot. Konrad
Brandel, ok. 1873 r.
(Muzeum Narodowe
w Warszawie, DI 17751)
Kierbedź Bridge, ca.
1873; photo by Konrad
Brandel (National
Museum in Warsaw,
DI 17751)

kładkami. Koszt budowy zjazdu zamknął się
kwotą ok. 147 tys. rubli (zob. Majewski 1862a,
1862b). Większość prac budowlanych wykonał
warszawski przedsiębiorca Wojciech Łapiński.
Otwarcie wiaduktu odbyło się 24 października
1846 roku.
Nowy Zjazd przetrwał do II wojny światowej, kiedy po Powstaniu Warszawskim został
wysadzony w powietrze. Zniszczeniu uległ
przedostatni filar, co spowodowało zawalenie
się dwóch sąsiadujących przęseł. Zniszczony
wiadukt został rozebrany w 1948 roku, w związku z budową tunelu trasy W-Z. Obecnie jedyną pozostałością wiaduktu jest zabytkowa
tablica żeliwna z okresu budowy o polskiej
i rosyjskiej treści: ROZPOCZĘTO W ROKU 1844m UKOŃCZONO W ROKU 1846m

The major part of the building works was performed by an entrepreneur from Warsaw,
Wojciech Łapiński. The opening of the viaduct
took place on 24 October, 1846.
Nowy Zjazd survived until the Second World
War, when it was blown up after the Warsaw
Uprising. The last pier was destroyed which
caused two neighbouring spans to collapse. The
destroyed viaduct was pulled down in 1948,
when a tunnel for the Trasa W-Z (East-West
Thoroughfare) was being built. At present, the
only relic of the viaduct is a historic cast-iron
plaque from the time of its construction, with
an inscription in Polish and Russian: BEGAN
IN THE YEAR 1844 FINISHED IN THE
YEAR 1846 BUILT BY TRANSPORTATION
INSPECTOR FELIX PANCER.

MOST KIERBEDZIA

■

KIERBEDZ BRIDGE

21

10

Wjazd na Most
Kierbedzia, zdjęcie
z albumu Widoki
Warszawy; fot. Konrad
Brandel (?), ok.
1880 r. (Mazowiecka
Biblioteka Cyfrowa)
Entrance to Kierbedź
Bridge, photo from
the book: Views of
Warsaw, ca. 1880; photo
by Konrad Brandel
(Mazovian Digital
Library)

BUDOWAŁ INSPEKTOR KOMMUNIKACYJ
FELIX PANCER.
Most Kierbedzia był sześcioprzęsłowy, stalowy, nitowany, o konstrukcji kratownicowej, z jezdnią poprowadzoną dołem, między
kratownicami (Ryc. 9). Zastosowany typ dźwigarów systemu amerykańskiego był wówczas
powszechnie wykorzystywany przy budowie
mostów na linii Kolei Petersbursko-Warszawskiej. Most był oparty na pięciu filarach
i dwóch przyczółkach. Miał długość około 475 m (1560 stóp angielskich, tj. 475,46 m),
ciężar żelaznych elementów wynosił 4565 ton.
Ustrój niosący składał się z trzech belek ciągłych dwuprzęsłowych. Każda z belek zbudowana była z dwóch dźwigarów o konstrukcji kratownicowej: o pasach równoległych,
słupkach nad podporami i gęstej kracie krzyżulcowej. Krzyżulce, z których składała się
kratownica (dźwigar) były skonstruowane
z płaskowników skrzyżowanych pod kątem
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The Kierbedź Bridge was a six-span, steel
riveted truss structure with the deck between
the truss girder (Fig. 9). This type of American
system girder was at that time universally used
for the bridges of Saint Petersburg–Vienna
line. The bridge was based on five piers and
two abutments. It was ca. 475 metres (1560 ft)
long; the weight of iron elements reached 4,565
tons. Its superstructure was composed of three
continuous two-span beams. Each beam was
constructed of two truss girders with parallel
chords, posts above supports and cross braces of X type. The cross braces forming a truss
were made of rolled, wrought-iron flat bars
crossed at 45-degree angles. The cross braces
were ¾-inch thick (1.9 cm) and from 4- to 18½-inch wide (from 10.16 to 47 cm); their ends
were joined by rivets, together with an iron
plate. The rivets used for the bridge were from
¾ to 1⅛ inch in diameter (Majewski 1861, p.
53). The spans were ca. 79 metres long (260 ft,

11

Drewniany most
pomocniczy; fot. Karol
Beyer, 8 kwietnia
1862 r. (Mazowiecka
Biblioteka Cyfrowa)
Assembly timber
bridge; photo by Karol
Beyer, 8 April, 1862
(Mazovian Digital
Library)

45˚, wykonanych z walcowanego, kutego żelaza. Płaskowniki miały grubość ¾ cala (1,9 cm),
a szerokość od 4 do 18½ cala (10,16 do 47 cm)
i były na końcach złączone na nity z blachą żelazną. Nity użyte w konstrukcji mostu miały
średnice od ¾ do 1⅛ cala (Majewski 1861, s. 53).
Przęsła miały rozpiętość około 79 m (260 stóp
angielskich, tj. 79,23 m). Dźwigary kratownicowe miały wysokość około 9 m (28 stóp angielskich, tj. 8,52 m)2.
Chodniki, o szerokości ok. 2,5 m każdy
(ponad 4 łokci; Surzycki 1862b, s. 2), zostały

i.e. 79.23 m). The truss girders were ca. 9 metres high (28 ft, i.e. 8,52 m).2
The sidewalks were approximately 2.5 metres wide (over 4 cubits; Surzycki 1862b, p. 2)
and were designed outside the girders, on the
cantilevers on both sides of the bridge. Their
pavement was made of pitched pine logs. From
outside, the sidewalks were protected by an
iron barrier. The two-lane carriageway was 10.5
metres wide. The deck structure was made of
cross beams on which the longitudinal pine
beams were mounted, covered with a layer of

2 Zob. Most na Wiśle pod Warszawą, Wiadomości bieżące,
„Dziennik Polytechniczny”, poszyt 1–2, 1860, s. 15.

2 See: “Most na Wiśle pod Warszawą,” in: “Wiadomości
bieżące,” Dziennik Polytechniczny, nos. 1–2 (1860), p. 15.
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zaprojektowane na zewnątrz dźwigarów, na
wspornikach z obu stron mostu, zamocowanych
do pasów dolnych kratownic. Ich nawierzchnię
wykonano z bali sosnowych smołowanych. Od
zewnątrz chodniki były zabezpieczone żelazną barierą. Dwupasmowa jezdnia miała 10,5
m szerokości. Na belkach poprzecznych ułożono sosnowe belki przykryte warstwą żwiru.
Na tym umieszczono płyty żeliwne o grubości
89 mm, wykładane drewnianą kostką na lepiku. Żelazna konstrukcja pomostu powodowała
niesamowity hałas w momencie, gdy po moście przejeżdżały tramwaje i wozy. Pośrodku
jezdni przewidziany był jeden tor kolei konnej,
po bokach – pasy ruchu drogowego (Ryc. 10).
Po elektryfikacji w 1908 roku jezdnia stała się
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gravel, then with 89-milimeter-thick cast-iron 12
plates and finally with wood-blocks with a bitu- Plac budowy; fot.
zakład Karola Beyera,
minous binder. The iron structure of the bridge 25 października 1861 r.
caused an extremely loud noise each time a ve- (Mazowiecka Biblioteka
Cyfrowa)
hicle was passing over. In the centre of the carConstruction site;
riageway one railway track was provided with photo by Karol Beyer’s
two traffic lanes on its sides (Fig. 10). In 1908 atelier, 25 October,
1861 (Mazovian Digital
horse railway tracks were doubled and changed Library)
into electric ones. The total cost of the bridge
construction amounted to 2.7 million rubles.
The bridge design was preceded by a series of geological drilling up to 30 metres into
the river bed. The construction began in 1859.
There was a board management established,
headed by General Paweł Kotzebue. The main
engineer was Stanisław Kierbedź. From 1861
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Przekrój przez
cylinder w trakcie
jego opuszczania; na
górze ryciny widoczna
lokomobila o mocy
15 KM, służąca
do wytworzenia
nadciśnienia w komorze
roboczej kesonu,
„Tygodnik Ilustrowany”
z 1861 r. (polona.pl)
Section of a cylinder at
the time of its embedding;
at the top of the
engraving there is a 15 HP
locomobile to produce an
overpressure in a working
chamber of a caisson;
Tygodnik Ilustrowany, 1861
(polona.pl)
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Budowa filaru Mostu
Kierbedzia; widok od
góry na cztery cylindry
zalane betonem; fot.
Karol Beyer, 6 maja
1862 r. (Mazowiecka
Biblioteka Cyfrowa)
Construction of the
Kierbedź Bridge pier; top
view at four cylinders
filled with concrete;
photo by Karol Beyer,
6 May, 1862 (Mazovian
Digital Library)
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Rozmieszczenie
cylindrów w filarze
mostu, „Tygodnik
Ilustrowany” z 1861 r.
(polona.pl)
Arrangement of cylinders
in a bridge pier; Tygodnik
Ilustrowany, 1861
(polona.pl)

26

16

dwupasmowa, przeznaczona dla ruchu kołowego i dwóch torów tramwajowych. Całkowity
koszt budowy mostu zamknął się w sumie 2,7
mln rubli.

Temporary bridge
and finished piers
of Kierbedź Bridge;
photo by Karol Beyer,
3 February, 1863
(Mazovian Digital
Library)

Przed sporządzeniem projektu mostu wykonano serię wierceń geologicznych w dnie rzeki do głębokości 30 m. Budowę mostu rozpoczęto w 1859 roku. Powołano zarząd, na czele
którego stanął gen. Paweł Kotzebue. Głównym
inżynierem został Stanisław Kierbedź. Od 1861
do 1862 roku stanowisko głównego naczelnika
zarządu budowy sprawował po gen. Kotzebue
generał artylerii Zygmunt Merchelewicz,
a następnie, od początku 1863 roku do końca budowy, Stanisław Kierbedź, nie przestając być głównym inżynierem. W skład zarządu weszli Seweryn Smolikowski (tzw. główny

Most tymczasowy oraz
gotowe filary Mostu
Kierbedzia; fot. Karol
Beyer, 3 lutego 1863 r.
(Mazowiecka Biblioteka
Cyfrowa)

to 1862 the construction management board
was headed by artillery general Zygmunt
Merchelewicz and then, from the beginning
of 1863 to the end of the bridge construction –
by Stanisław Kierbedź, who retained his position as main engineer at the same time. Other
board members were Seweryn Smolikowski
(the so-called main bridge constructor engineer until 1861) and Tadeusz Chrzanowski (initially, Smolikowski’s deputy, then bridge constructor engineer from 1861 to the end of the
bridge construction). The committee for administrative matters and control was headed by
Jakub Łaszczyński, a civil governor of Warsaw.
The technical staff included Julian Surzycki and
Julian Adam Majewski (both were senior engineers responsible for supervising works on
the construction site), Tadeusz Węgrzynowicz,
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konstruktor do 1861 roku) i Tadeusz Chrzanowski (początkowo zastępca Smolikowskiego,
później, od 1861 roku do końca budowy, tzw.
główny konstruktor). Na czele komitetu do
spraw administracyjnych i kontroli stanął Jakub Łaszczyński, gubernator cywilny warszawski. W skład personelu technicznego wchodzili: Julian Surzycki i Julian Adam Majewski
(obaj zajmowali się nadzorem nad robotami
na miejscu budowy), Tadeusz Węgrzynowicz,
Józef Falkowski (zarząd magazynów i administracja), Karol Klemczyński (rachunkowość
budowy), Piotr Biendugowski, Józef Liszko
(projektant linii tramwajowej), Ferdynand Janczewski, Edward Czarkowski, Leon Horoch,
Bronisław Brzezicki (Chwaściński 1997, s. 83,
87).
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Józef Falkowski (storehouses management and 17
obu mostów
administration), Karol Klemczyński (account- Widok
połączonych pomostami
ing), Piotr Biendugowski, Józef Liszko (design- oraz drewniane
rusztowania pomiędzy
er of the tramway line) and Ferdynand Jan- filarami dla podparcia
czewski, Edward Czarkowski, Leon Horoch, Bro- żelaznych belek przy ich
nasuwaniu; od strony
nisław Brzezicki (Chwaściński 1997, pp. 83, 87). Warszawy widoczna
The construction began with the laying pierwsza nasunięta
belka; fot. Karol Beyer,
of the foundations of an abutment on Praga 1 października 1863 r.
side of the Vistula River and with the erec- (Mazowiecka Biblioteka
Cyfrowa)
tion of a temporary timber bridge for conView of the two bridges
struction purposes (Fig. 11). It was a 12-span connected by platforms
Town lattice truce bridge (patented in 1820), and wooden scaffolds
between the piers to
designed by engineer Julian Adam Majewski. provide support for iron
during their sliding
All its spans were made of three girders. The beams
over the piers. On Warsaw
first span, counting from the Old Town side, side, there is the first beam
over; photo by Karol
was different: it had the deck placed between slid
Beyer, 1 October, 1863
the girders that allowed for river boats traffic (Mazovian Digital Library)

18

Stalowa belka
nasunięta na filary; fot.
Karol Beyer, 9 listopada
1863 r. (Mazowiecka
Biblioteka Cyfrowa)
A steel beam slid
over the piers; photo
by Karol Beyer,
9 November, 1863
(Mazovian Digital
Library)

Prace rozpoczęto od budowy fundamentów przyczółka mostu po praskiej stronie rzeki
oraz wzniesienia tymczasowego, drewnianego
mostu montażowego (Ryc. 11). Był to dwunastoprzęsłowy most z dźwigarów typu Towna
(patent z 1820 roku). Jego projektantem był
inżynier Julian Adam Majewski. Wszystkie
przęsła zbudowane były z trzech dźwigarów.
Pierwsze przęsło od strony Starego Miasta różniło się od pozostałych. Było to przęsło z pomostem pomiędzy dźwigarami, umożliwiającym ruch statków po rzece przy wyższym
stanie wody. Wszystkie pozostałe przęsła miały pomost ułożony na dźwigarach. Na moście
biegły dwa tory kolejowe. Budowę mostu pomocniczego zakończono w drugiej połowie

during high tide. All the remaining spans had
the deck on girders. There were two railway
tracks on the bridge deck. The construction of
the temporary bridge ended in the second half
of 1860 (Chwaściński 1997, p. 85). The bridge
was periodically made available to the city
inhabitants.3
The structure-assembly site was situated on
Praga side of the river (Fig. 12). From the Praga
Station of the Saint Petersburg line there were
two working railway sidings – one leading to
the construction site and the other to a harbour located upriver, where steel structures
3

“Most na Wiśle,” in: “Wiadomości bieżące,” Dziennik
Polytechniczny, no. 2 (1861), p. 49.
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Prace wykończeniowe
przy budowie zjazdu
z mostu, widok od
strony Pragi; fot. Karol
Beyer, 9/21 kwietnia
1864 r. (Mazowiecka
Biblioteka Cyfrowa)
Finishing works on
the construction of
a descent from the
bridge, view from the
side of Praga; photo by
Karol Beyer, 9/21 April,
1864 (Mazovian Digital
Library)

1860 roku (Chwaściński 1997, s. 85). W trakcie
budowy most ten czasowo udostępniany był do
użytku mieszkańcom Warszawy3.
Plac budowy znajdował się po praskiej stronie rzeki (Ryc. 12). Od stacji kolei petersburskiej
Praga doprowadzono dwie bocznice: jedną na
plac budowy, drugą – do przystani w górze rzeki, gdzie wyładowywano konstrukcje stalowe
transportowane drogą wodną z Francji.
Ze względu na fakt, iż piaszczyste dno Wisły
ulega rozmywaniu, filary mostu oparto na
żelaznych cylindrach (zwanych też studniami), opuszczonych do głębokości ponad 14 m
od zera Wisły4. Po raz pierwszy w Imperium
Rosyjskim przy opuszczaniu cylindrów zastosowano komorę roboczą ze sprężonym powietrzem. Była to metoda dzisiaj znana jako
3

Ibidem, poszyt 2, 1861, s. 49.

4 Zero Wisły to umowny punkt odniesienia pomiarów
wysokościowych w Warszawie – zob. niżej, s. 42.
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transported from France by sea were being
unloaded.
Because of the unstable Vistula river sand
bed, constantly washed away by the currents,
the bridge piers were based on iron cylinders (called also wells), founded at a depth of
more than 14 metres below the “Vistula zero.”4
An innovative method was implemented for
the first time in the Russian Empire that enabled to work at the bottom of the water tank
in a dry environment. Today, the method is
known as the caisson method. Caisson was
a kind of a turned-over sunk crate (in the case
of Kierbedź Bridge, it was cylinder-shaped;
Fig. 13). After it was sunk to the required level,
its walls rested on the river-bed. The interior
of the caisson was called a working chamber.
It was linked to the surface through vertical
tubes and sluices that created a passage from
4 For the „Vistula zero” point, see below, p. 42.
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Bulwarek przy Moście
Kierbedzia, widok
od frontu; rys. Julian
Adam Majewski
(Archiwum Polskiej
Akademii Nauk)
Bulwark at Kierbedź
Bridge, front view;
drawing by Julian Adam
Majewski (Archives of
the Polish Academy of
Sciences)
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Bulwarek przy Moście
Kierbedzia, przekrój
poprzeczny; rys.
Julian Adam Majewski
(Archiwum Polskiej
Akademii Nauk)
Bulwark at Kierbedź
Bridge, cross section;
drawing by Julian Adam
Majewski (Archives of
the Polish Academy of
Sciences)

kesonowa, umożliwiająca prowadzenie prac
w warunkach bezwodnych na dnie zbiornika
wodnego. Keson to rodzaj odwróconej do góry
dnem stalowej skrzyni (w przypadku Mostu
Kierbedzia posiadał on formę cylindra; Ryc.
13). Po zatopieniu, opierała się ona ścianami
na gruncie. Za pomocą sprężonego powietrza
usuwano z niej wodę. Przestrzeń, którą obejmowała, nazywa się komorą lub izbą roboczą. Z powierzchnią łączyły ją pionowe szyby
i śluzy, które stanowiły przejście od powietrza
sprężonego wypełniającego wnętrze kesonu do
atmosfery zewnętrznej. Ciśnienie w kesonie
utrzymywało się, wtłaczając powietrze, które
równoważyło ciśnienie otaczającej keson wody
i powodowało, że woda nie przedostawała się
do wnętrza cylindra od strony dna. Praca robotników polegała na wydobywaniu ziemi
i śluzowaniu jej na powierzchnię. W miarę usuwania kolejnych warstw i opuszczania

the caisson interior filled with compressed air
to the external atmosphere. The pressure inside
the caisson was sustained by pumping the air
that counterbalanced the pressure of water surrounding the caisson. Workers were responsible for excavating the soil and transporting it to
the surface. As the ground was being removed
and the caisson was being sunk into the riverbed, workers on the surface assembled rings
or erected a wall so that its upper edge was always above water level. After the caisson had
sunk to the required depth, tubes and sluices
were removed and the working chamber interior was either filled with concrete or covered
with a brick wall. In this way a safe monolithic
foundation for the pier was laid (Czapski 2006,
p. 252).
Each pier of Kierbedź Bridge was based on
four iron cylinders (Figs. 14, 15); the two larger
ones were 5.43 cm (10 cubits) in diameter, and
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kesonu, robotnicy na powierzchni montowali
pierścienie lub wznosili na stropie kesonu mur,
tak aby zawsze wystawał on ponad poziom
wody. Po opuszczeniu kesonu na odpowiednią

the two smaller ones – 2.74 cm (almost 5 cubits) each. “Thirty people could stand next to
each other on its circumference, and fifteen on
the circumference of the smaller one” (Surzycki

głębokość, szyby i śluzy były usuwane, a wnętrze komory roboczej wypełniane betonem lub
murem. W ten sposób powstawał monolityczny, bezpieczny fundament dla filaru (Czapski
2006, s. 252).
Każdy filar Mostu Kierbedzia oparto na czterech cylindrach wykonanych z blachy walcowanej (Ryc. 14, 15). Dwa większe cylindry miały
średnice po 5,43 m (10 łokci), zaś dwa mniejsze
– po 2,74 m (blisko 5 łokci). „Trzydziestu ludzi
na obwodzie większego, a piętnastu na obwodzie mniejszego mogłoby stanąć obok siebie”
(Surzycki 1862a, s. 2). Wyciągnięcie jednego

1862a, p. 2). It took ca. 4 minutes to hoist one 22
bucket of mud to the surface. Approximately Uroczystość
poświęcenia i otwarcia
320 buckets, i.e. two fathoms of mud (one cu- Mostu Kierbedzia
bic fathom, 1 ftm3, was equivalent to 5,1598 m3) dla ruchu (widoczny
Nowy Zjazd); fot.
were hoisted per day. The work was carried out Maksymilian Fajans,
listopada 1864 r.
day and night as compressed air had to be con- 22
(Mazowiecka Biblioteka
stantly pumped to prevent the caisson from Cyfrowa)
being flooded with water from below. A cylin- Ceremony of opening
der of 10 ells in diameter was being sunk to the and consecration of
Kierbedź Bridge (there is
depth of 25 ells (ca. 14 metres) in 30 days, and also Nowy Zjazd visible);
by Maksymilian
the smaller one, of 5 ells in diameter, was being photo
Fajans, 22 November,
sunk to the same depth in 10 days (Surzycki 1864 (Mazovian Digital
Library)
1862b, p. 2).
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Most Kierbedzia
na starej pocztówce,
1908–1915 r. (polona.pl)
Old postcard of
Kierbedź Bridge,
1908–1915 (polona.pl)

kubła ziemi z cylindra na powierzchnię zajmowało ok. 4 minut. Na dobę wyciągano ok.
320 kubłów, tj. 2 sążnie ziemi (1 sążeń sześcienny odpowiadał 5,1598 m3). Praca odbywała się
dniem i nocą, bo sprężone powietrze musiało
być tłoczone cały czas (inaczej woda zalałaby
cylinder od spodu). Cylinder o średnicy 10 łokci opuszczano na głębokość 25 łokci (ok. 14 m)
w ciągu 30 dni, mniejszy, o średnicy 5 łokci,
opuszczano na taką samą głębokość w ciągu
10 dni (Surzycki 1862b, s. 2).
Majstrzy kesonowi pochodzili z Francji, robotnicy byli miejscowi. Pracowali po czterech,
zmieniając się co 6 godzin i odpoczywając 12
godzin. Praca w kesonie nie była bezpieczna
dla zdrowia. Groziła tzw. chorobą kesonową
(dekompresyjną), która objawia się krwotokiem, bólami w stawach, trudnościami w oddychaniu, utratą przytomności, uszkodzeniami
układu nerwowego, paraliżem, a nawet śmiercią (zob. Sterner 1960, s. 82–84). Choroba kesonowa została szczegółowo opisana i nazwana
dopiero w drugiej połowie XIX w.
Nad całością prac fundamentowych czuwał
Ernest Cézanne, specjalista od nowej techniki,

Caisson masters were from France and workers were locals. They were working in fours,
changing shifts every 6 hours and resting for 12
hours. Working in a caisson posed a health hazard, it could result in caisson disease (decompression sickness) marked by haemorrhage,
joint pains, distress in breathing, collapse, neuralgic pains and paralysis, or even death (see:
Sterner 1960, pp. 82–84). It was not until the
second half of the 19th century that caisson disease was accurately described and named.
The construction works were supervised by
Ernest Cézanne, a specialist in the new technique, who cooperated with the French construction company Ernest Goüin et Cie. The
foundation works, as well as the installation of
spans were overseen by the engineers of that
company: a Frenchman, Charles Cotard and
a Pole, Stanisław Janicki.
Cylinders forming the foundation of one
pier were walled with timber sheet piles driven deep into the bottom of the river. The space
between the wall and cylinders was filled with
concrete and fascine bundles were put around
the pier from the outside, weighted down

MOST KIERBEDZIA

■

KIERBEDZ BRIDGE

33

który współpracował z firmą konstrukcyjną
Ernest Goüin et Cie. W Warszawie nad robotami fundamentowymi, jak i nad montażem
przęseł czuwali inżynierowie tej firmy: Francuz
Charles Cotard oraz Polak Stanisław Janicki.
Cylindry tworzące fundament dla jednego
filara otaczano ścianką szczelną, tzw. szpuntpalową, wbitą kafarami głęboko w grunt.
Przestrzeń między ścianą a cylindrami wypełniano betonem, od zewnątrz zaś, wokół filaru,
umieszczano faszynowy materac, obciążony
polnymi kamieniami, który chronił filar przed
podmywaniem (Majewski 1861, s. 48). Dolną
część cylindrów, po opuszczeniu na wymaganą
głębokość, wypełniono betonem na wysokość
ok. 4 m. Beton zawierał wypełnienie tłuczniem
granitowym. Przygotowywany był pod kierunkiem inż. Tadeusza Węgrzynowicza, przy
użyciu trzech „młynów” do mieszania piasku
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with field rock to prevent the pier from be- 24
ing washed away (Majewski 1861, p. 48). The Most na obrazie
Aleksandra
lower part of cylinders, after being sunk to the Gierymskiego
z 1887 r.
required depth, was filled with concrete up to Piaskarze
(Muzeum Narodowe
ca. 4 meters high. The concrete was mixed with w Warszawie, MP 962)
granite rubble. It was prepared under the su- The bridge on
pervision of engineer Tadeusz Węgrzynowicz, Aleksander Gierymski’s
painting Sand Miners of
with the use of three “mills” to mix sand with 1887 (National Museum
concrete and of a wooden roller to mix mortar in Warsaw, MP 962)
with rubble.5
Upper parts of cylinders, as well as the interiors of the piers and abutment bodies of
Kierbedź Bridge were filled with red sandstone from Wąchock, from the neighbourhood of Kraków and from Moravia. Support
sidings were made of granite with hydraulic
lime mortar (Fig. 16). Masonry works were
5

Most na Wiśle…, nos. 3–4, 1860, p. 34.

z cementem oraz drewnianego walca do mieszania zaprawy z tłuczniem5.
Górne części cylindrów, a także wnętrza korpusów filarów i przyczółków Mostu Kierbedzia
zostały wypełnione czerwonym piaskowcem
z Wąchocka, spod Krakowa i z Moraw. Licowanie filarów wykonano ze śląskiego granitu
na zaprawie z wapna hydraulicznego (Ryc. 16).
25

Rosjanie opuszczający
Warszawę na Moście
Kierbedzia, „Illustrirte
Zeitung” z 1915 r.
(zbiory prywatne)
Russians leaving
Warsaw on Kierbedź
Bridge; Illustrirte
Zeitung, 1915 (private
collection)
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Widok mostu
wysadzonego przez
Rosjan, „Illustrirte
Zeitung” z 1915 r.
(zbiory prywatne)
The bridge blown up
by Russians; Illustrirte
Zeitung, 1915 (private
collection)

Prace murarskie powierzono warszawskiej firmie Bein i Reichman. Do robót kamieniarskich sprowadzono Włochów, wówczas najlepszych w Europie mistrzów kamieniarskich;
pracowało ich na budowie około 30, maksymalnie 70. Ogółem liczba robotników sięgała
700, a w ostatnich miesiącach dodatkowo zatrudniano do 400 żołnierzy.
Przyczółki mostu budowano w następujący sposób: na początku przy użyciu kafarów
wbito ścianki szpuntpalowe, tworzące skrzynie
okalające przyczółki. Dragą wybrano ziemię
ze skrzyni przyczółkowej, a po wyrównaniu
gruntu w skrzyni, ułożono w niej fundament
5

Most na Wiśle…, poszyt 3–4, 1860, s. 34.

commissioned by the firm “Bein i Reichman”
from Warsaw. Stonework was done by Italian
workers, the best stone-masons in Europe at
the time; usually, there were 30, maximally going up to 70. Altogether, the number of workers on the construction site was about 700, with
additional 400 soldiers during the last months
of the construction.
The bridge abutments were constructed in
the following way: first, the timber sheet pile
walls were driven into the river bottom to make
crates bordering the abutments. Next, soil was
dredged from the abutment crate and after levelling the bottom in the crate, a dry set stone
foundation was made (without mortar) with
the use of granite field rocks. Then, another
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Wysadzone przęsła
Mostu Kierbedzia,
z lewej strony widoczny
Most Beselera (zbiory
prywatne)
Blown-up spans of
Kierbedź Bridge with
Beseler Bridge on the
left (private collection)

z granitowych kamieni polnych na sucho (bez
zaprawy). Na nim wzniesiono fundament
z granitowych kamieni polnych, na zaprawie
hydraulicznej, złożonej z cementu portlandzkiego6 angielskiej firmy Robins and Co. Ltd.,
wapna i piasku. Następnie wzniesiono mury
z dużych bloków piaskowca wąchockiego. Do
licowania użyto granitu śląskiego z kamieniołomów w Strzelinie, na zaprawie hydraulicznej,
łączonego żelaznymi, ocynkowanymi ankrami.
Ciężkie bloki granitowe i piaskowcowe układano za pomocą windy, ustawionej na wózku
kolejki roboczej, ułożonej na rusztowaniach
pomocniczych. Tym sposobem dowieziony
na wagonie do przyczółka wielki blok, w ciągu
pięciu minut mógł być podniesiony i przenie-

foundation was laid with granite field rocks
with mortar made of hydraulic lime, sand and
Portland cement6 from the English firm Robins
and Co. Ltd. Next, the walls were laid with large
blocks of Wąchock sandstone. Sidings were
made of Silesian granite from Strzelno, with
hydraulic lime mortar, the blocks were joined
together with zinc-coated iron anchors. Heavy
blocks of sandstone and granite were carried
by a lift fitted onto a working rail track cart
which in turn was on scaffolds. In this way,
a huge granite block transported by a cart to
the abutment could have been lifted and shifted into place by two people in five minutes. On
both sides of the abutments granite stairs were
built from the bridge to the embankment road

6 Jego wynalezienie przypisywane jest Anglikowi
Josephowi Aspdinowi (patent z 1824 roku); otrzymywany był ze zmielenia klinkieru cementowego z gipsem.

6 The invention of Portland cement usually is attributed
to an Englishman Joseph Aspdin, who in 1824 took out
a patent for a material that was produced from a synthetic mixture of limestone and clay.
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siony przez dwóch ludzi w żądane miejsce. Po
obu stronach przyczółków wybudowano granitowe schody tworzące zejście z mostu na drogę
bulwarczną (Majewski 1861, s. 47–48; Różański
1869a, s. 302).
Żeliwne płyty pod jezdnię odlano w zakładach polskich, zaś żelazne elementy kon-

(Majewski 1861, pp. 47–48; Różański 1869a,
p. 302).
Cast-iron plates for the deck were cast in
Polish foundries and iron structure elements of
the bridge were imported from the French company Schneider et Cie factories at Marquises
near Boulogne and from Valenciennes et

strukcyjne mostu sprowadzono z wytwórni
francuskiej firmy Schneider et Cie w Marquises
koło Boulogne oraz z Valenciennes et Denain
koło Calais. Na placu budowy firma Ernest
Goüin et Cie miała swój zakład montażowy,
wykonujący metalowe konstrukcje nie tylko
dla mostu warszawskiego, ale też dla innych
mostów budowanych w tym okresie na trasie
Kolei Petersbursko-Warszawskiej.
Wyglądem ustrój niosący mostu przypominał rodzaj otwartej z dwóch stron klatki.
Montaż polegał na ułożeniu gotowej (złożonej
na lądzie) dwuprzęsłowej belki na przedłużeniu osi budowanego mostu po stronie Pragi,
następnie nasunięciu jej metodą wspornikową

Denain near Calais. Ernest Goüin et Cie firm
set up their assembly workshop on the construction site in which metal structures were
prepared not only for the Warsaw bridge but
also for other bridges being built along the
Saint Petersburg–Warsaw railway line.
The bridge superstructure resembled an
open-sided cage. Two-span beam structures,
already assembled on land, were longitudinally launched from Praga side and laid on the
bridge piers. A special scaffold was erected for
this purpose to provide an additional support
for the launched beams (Figs. 17, 18; the end of
a beam could extend only 130 ft, i.e. ca. 40 m,
beyond a pier). Thirty two workers, using lifts
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Most Beselera
w dniu jego otwarcia
(polona.pl)
Beseler Bridge on the
day of its opening
(polona.pl)
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Most Kierbedzia 1916–
1944, widok od strony
Pragi (polona.pl)
Kierbedź Bridge,
1916–1944, view from
the side of Praga
(polona.pl)
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Most Kierbedzia
po przebudowie
środkowych przęseł,
widok od strony
Zamku Królewskiego
(Narodowe Archiwum
Cyfrowe, 1-G-3522-2)
Kierbedź Bridge after
the reconstruction of its
central spans, view from
Praga side (National
Digital Archives,
Poland, 1-G-3522-2)

i opuszczeniu na filary. W tym celu pomiędzy
filarami zbudowano specjalne rusztowania dla
dodatkowego podparcia belek podczas nasuwania (Ryc. 17, 18; konstrukcja pozwalała na
swobodne wysunięcie belki jedynie 130 stóp, tj.
ok. 40 m poza filar). Trzydziestu dwóch robotników, przy użyciu wind i pras hydraulicznych,
przesuwało belkę o długości prawie 159 metrów
(520 stóp) z szybkością ok. 6 m (18¾ stopy) na
godzinę (Majewski 1863, s. 3).
Stanisław Kierbedź zastosował kilka bardzo
nowatorskich jak na owe czasy metod. Poza
wspomnianymi komorami roboczymi ze sprężonym powietrzem były to belki poprzeczne
w konstrukcji pomostu. W czasie budowy mostu przeprowadził jedne z pierwszych badań
nad połączeniami nitowymi. Doszedł do wniosku, iż korzystniejsze jest wiercenie otworów
na nity niż ówcześnie stosowane przebijanie;
otwory wiercone zwiększały trwałość połączeń
nitowych. Na wszystkich etapach prac zastosowano wiele różnego rodzaju nowoczesnych
jak na owe czasy urządzeń mechanicznych.
Do wbijania pali i ścianek używano kafarów
o młotach wolnospadowych. Na początku młot
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and hydraulic presses, were hauling an almost
159-metre-long beam (520 ft) with an average speed of ca. 6 meters (18¾ ft) per hour
(Majewski 1863, p. 3).
During the bridge construction Stanisław
Kierbedź applied many innovative technological solutions: apart from the above mentioned
working chambers with compressed air he
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Wjazd na Most
Kierbedzia; fot. Willem
van de Poll, 1934 r.
(Kolekcja Narodowego
Archiwum Królestwa
Niderlandów, Haga,
2.24.14.02, sygn.
190-0034, licencja CCBY-SA)
Entrance to Kierbedź
Bridge; photo by Willem
van de Poll (Collection
of the National Archives
of the Kingdom of the
Netherlands, Haga,
2.24.14.02, no. 190-0034,
licence CC-BY-SA)

podnoszono wciągarką poruszaną ręcznie,
później sprowadzono z Francji kafary o wciągarkach poruszanych parą wytwarzaną przez
lokomobilę o mocy 9 KM. Podobne lokomobile o mocy 15 KM stosowano do wytworzenia
nadciśnienia w komorach roboczych kesonów
(zob. Ryc. 13). Używano też sprowadzonego
z Anglii kafara parowo-powietrznego, wynalezionego w 1839 roku przez szkockiego inżyniera
Jamesa Nasmytha. Użycie obu typów kafarów
wpłynęło na obniżenie kosztów budowy, jak
również na przyspieszenie wykonania robót.
Jeden pal wbity kafarem ręcznym kosztował 28
rubli srebrem, a prace z tym związane trwały
12 godzin, kafarem napędzanym lokomobilą
– 4½ rubla, przy 6 godzinach pracy, kafarem
Nasmytha zaś tylko 3½ rubla, przy 4½ godziny pracy (Majewski 1861, s. 53). Przy pracach
murarskich zastosowano windy ruchome (do
przenoszenia kamieni), przy nasuwaniu żelaznych elementów mostu użyto pras hydraulicznych ze specjalnymi krążkami żelaznymi, ułatwiającymi przesuwanie bardzo ciężkich belek
(Majewski 1863, s. 3–4; Ryc. 19).
Na zakończenie robót usypano od strony
Pragi groblę, po której przebiegała ulica Aleksandrowska (później nazwana Zygmuntowską, a obecnie Aleją Solidarności), prowadząca
do ulicy Targowej, oraz wykonano zjazd na bulwar. Od strony Warszawy zbudowano nasyp,

also introduced cross beams in the deck structure. He conducted one of the first research
studies in rivet joints. He concluded that rivet holes drilled and not punched made joints
more durable. On each stage of the construction many modern devices were used, such as
pile drivers with free-fall hammers for driving
piles and pile walls into the ground. Initially,
the hammers were raised with a manually operated winch and later with the steam from
a 9 HP locomobile. These steam pile drivers were imported from France. Similar 15 HP
locomobiles were used to produce an overpressure in a working chamber of a caisson (see
Fig. 13). There was also a powerful steam hammer used, imported from England, designed
in 1839 by Scottish engineer James Nasmyth.
The use of both types of pile drivers resulted in
reducing the time and costs of the bridge construction. It cost 28 silver rubles to drive one
pile with a manually operated pile driver and
it took 12 hours; with a locomobile pile driver
it cost 4½ rubles and took 6 hours and with
the Nasmyth pile driver – only 3½ rubles and
4½ hours (Majewski 1861, p. 53). For masonry
works lifts for moving stones were used and hydraulic presses with special iron bearings that
facilitated sliding extremely heavy iron beams
over the piers (Majewski 1863, pp. 3–4; Fig. 19).
At the end of the construction work an
embankment was built, on Praga side and on
it Alexander Street (later renamed Zygmunt
Street, and Solidarności Avenue today), leading to Targowa Street. There was also a descent
from the bridge to the river bank. On Warsaw
side an embankment was built to connect the
bridge to Nowy Zjazd Street and a descent to
Bugaj Street. River banks next to the abutments
were reinforced with a stone wall to form the
“bulwarks” as they were termed at the time
(Figs. 20, 21). Dismantling of the temporary
timber bridge began in January 1865 (Różański
1869b, p. 311).
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Most Kierbedzia,
widoczny fragment
trzeciego dźwigara
usytuowanego w osi
mostu; fot. Willem
van de Poll, 1934 r.
(Kolekcja Narodowego
Archiwum Królestwa
Niderlandów, Haga.
2.24.14.02, sygn.
190-0035, licencja CCBY-SA)
Kierbedź Bridge,
a fragment of the third
girder located in the
bridge longitudinal axis;
photo by Willem van
de Poll (Collection of
the National Archives
of the Kingdom of the
Netherlands, Haga,
2.24.14.02, no. 190-0035,
licence CC-BY-SA)

który połączył most z Nowym Zjazdem, oraz
zjazd boczny do ulicy Bugaj. Skarpy obok przyczółków umocniono, tworząc, jak nazywano
je wówczas, „bulwarki” (Ryc. 20, 21). W styczniu 1865 roku przystąpiono do rozbiórki drewnianego mostu roboczego (Różański 1869b,
s. 311).
Budowa mostu przypadła na okres przedpowstaniowy, powstania styczniowego i trudny czas
późniejszych represji. Prawie cztery miesiące
przed otwarciem mostu stracono na stokach
Cytadeli członków Rządu Narodowego wraz
z Romualdem Trauguttem. Otwarcie mostu
nastąpiło 22 listopada 1864 roku (Szymanowski
1864, s. 438) – miało urzędowy charakter, bez
udziału społeczeństwa, które zbojkotowało
uroczystość (Ryc. 22). Przeprawa otrzymała
formalną nazwę Most Aleksandrowski (na
cześć cara Aleksandra II), przez mieszkańców Warszawy była zaś popularnie nazywana
Mostem Kierbedzia lub I Mostem. Dopiero po
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The period of the bridge construction coincided with the January Uprising and difficult
times of increased repression after the collapse
of the Uprising. Almost four months prior to
the opening date of the bridge the last and most
prominent leader of the Uprising, Romualt
Traugutt, was executed on the slopes of the
Warsaw Citadel, along with four members
of the National Government. The bridge was
opened on 22 November, 1864 (Szymanowski
1864, s. 438) – the ceremony had a very official character, without the participation of
the city inhabitants who boycotted the occasion (Fig. 22). The bridge was formally named
Aleksandrowski Bridge (in honour of Emperor
of Russia Alexander II) but was popularly called
Kierbedź Bridge or the 1st Bridge by Warsaw inhabitants. It was not until Poland regained its
independence that the bridge was officially
christened Kierbedź Bridge.
The crossing became an extremely important element of the railway connecting Vienna
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Most Kierbedzia,
początek
środkowego przęsła
z trzecim dźwigarem
zlokalizowanym w osi
mostu; fot. Willem
van de Poll, 1934 r.
(Kolekcja Narodowego
Archiwum Królestwa
Niderlandów, Haga.
2.24.14.02, sygn.
190-0033, licencja CCBY-SA)
Kierbedź Bridge,
beginning of the central
span with the third
girder located in the
bridge longitudinal axis;
photo by Willem van
de Poll (Collection of
the National Archives
of the Kingdom of the
Netherlands, Haga,
2.24.14.02, no. 190-0033,
licence CC-BY-SA)

odzyskaniu przez Polskę niepodległości most
otrzymał oficjalną nazwę Most Kierbedzia.
Przeprawa stała się niezwykle istotnym uzupełnieniem drogi kolejowej łączącej Wiedeń
z Petersburgiem. Mostem Kierbedzia biegła trasa pierwszego w Warszawie tramwaju konnego,
uruchomionego w grudniu 1866 roku. Tramwaj
konny, a w zasadzie jednotorowa kolej konna
z kilkoma mijankami do krzyżowania składów,
zapewniała połączenie pomiędzy Dworcem
Wiedeńskim a Petersburskim. Tramwaj przewoził pasażerów pomiędzy dworcami, ale
też służył do transportu towarów z obu kolei, głównie węgla do parowozów kursujących
z Warszawy do Porzecza. Węgiel wydobywany
w Zagłębiu Dąbrowskim przewożono Koleją
Wiedeńską do Warszawy, po przeładunku na
wagony kolei konnej przewożono go na stację
Kolei Petersbursko-Warszawskiej. Po zbudowaniu mostu kolejowego pod Cytadelą w 1875
roku i rozbudowie węzła, transport towarów
koleją przez Most Kierbedzia stracił rację bytu.

with Saint Petersburg. The first line of horse
tramway ran via Kierbedź Bridge; it started
operating in December 1866. The horse tramway or, actually, a one-track horse railway,
was running between the stations of Vienna
and Petersburg lines. It had several intersections to make it possible for opposite trams to
pass each other. The trams transported passengers between the stations as well as goods
from both stations, mainly charcoal for steam
engines running from Warsaw to Porzecze.
Coal mined in the Dąbrowa Górnicza Basin
was transported by rail to Warsaw and after being reloaded onto horse train wagons, it was
transported to the station of Saint Petersburg–
Warsaw Railway. After a railway bridge had
been constructed near the Citadel along with
the Warsaw Circumferential Line, the transport of goods by train via Kierbedź Bridge lost
its importance. In 1908 horse railway tracks
were doubled and changed into electric ones
(Fig. 23).
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W 1908 roku linię jednotorowego tramwaju
konnego na Moście Kierbedzia przebudowano
na dwutorową i zelektryfikowano (Ryc. 23).
Most Kierbedzia był pierwszym stałym (wykonanym z trwałych materiałów) mostem,
który połączył oba brzegi Wisły w Warszawie.
Na jednym z filarów zlokalizowano tzw. zero
Wisły – punkt odniesienia wszystkich pomiarów wysokościowych w mieście. Zero Wisły,

The Kierbedź Bridge was the first permanent (made of durable elements) bridge across
the Vistula River in Warsaw. On one of its supports there was the so-called “Vistula zero”
point located – it was a reference point of all
height measurements in the city. “Vistula zero”
was the lowest (for 60 years backwards) level
of water in the Vistula River, officially specified
on 13 September, 1865, as 78.79 m above sea
34

Pozostałości Mostu
Kierbedzia, widok
od strony Pragi; na
pierwszym planie
perony wąskotorowej
kolejki jabłonowskiej
przy stacji Warszawa-Most; fot. Karol
Pęcherski, 1947 r.
(Muzeum Powstania
Warszawskiego, MPWIN/4979)
Remains of Kierbedź
Bridge; view from
Praga shore; in the
foreground, the
platforms of Warsaw-Bridge station of
Jabłonowska narrow-gauge railway; photo
by Karol Pęcherski, 1947
(The Warsaw Rising
Museum, MPWIN/4979)

czyli najniższy (dla 60 lat wstecz) poziom wody
w rzece, zostało oznaczone komisyjnie 13 września 1865 roku i wynosiło ok. 78,79 m n.p.m.
Ustalenie to obowiązywało do 1959 roku.
W 1864 roku na Moście Kierbedzia podjęto
jedne z pierwszych doświadczeń z oświetleniem elektrycznym (zob. Chylińska-Stańczak
2006, s. 6). W 1867 roku uzyskał on oświetlenie gazowe. Z czasem na moście podwieszono
przewody telefoniczne, energetyczne i gazowe,
umożliwiające świadczenie usług komunalnych
mieszkańcom Pragi przez zakłady działające
na lewym brzegu Wisły. Po obu stronach mostu pod chodnikami zostały zawieszone dwa
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level. “Vistula zero” was used until 1959. In 1864
one of the first experiments with electric lighting was conducted on Kierbedź Bridge (see
Chylińska-Stańczak 2006, p. 6); and in 1867
the bridge received gas lighting. With time, telephone wires, energy distribution cables, water
pipes and gas pipes were hanged on the bridge,
enabling plants operating on the left side of the
Vistula River to render municipal services to
Praga inhabitants (Grotowski 1911, p. 135).
Immortalized by painters, described in various literary works, presented on postcards and
photographs, the bridge strongly rooted itself in Warsaw landscape (Fig. 24). It became
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Pozostałości Mostu
Kierbedzia, widok
od strony Pragi;
w tle widoczne ruiny
zabudowy Powiśla; fot.
Karol Pęcherski, 1947 r.
(Muzeum Powstania
Warszawskiego, MPWIN/4985)
Remains of Kierbedź
Bridge, with the ruins
of Powiśle District in
the background; photo
by Karol Pęcherski,
1947 (The Warsaw
Rising Museum,
MPW-IN/4985)

główne przewody wodociągowe prowadzące
na praską stronę rzeki (Grotowski 1911, s. 135).
Uwieczniany przez malarzy, opisywany
w różnego rodzaju dziełach literackich, często przedstawiany na pocztówkach i zdjęciach,
Most Kierbedzia mocno wrósł w krajobraz
Warszawy (Ryc. 24). Stał się świadkiem historii miasta i jego mieszkańców. W dniach 12–14
maja 1926 roku w pobliżu mostu trwały walki
przewrotu majowego. W 1944 roku zostali na
nim osaczeni uczestnicy zamachu na dowódcę
SS i policji Franza Kutscherę, zwanego katem
Warszawy. Otoczeni na moście żołnierze AK
Zbigniew Gęsicki ps. Juno i Kazimierz Sott ps.
Sokół skoczyli z mostu, ginąc w nurtach rzeki.
Historia Mostu Kierbedzia jest tak samo bolesna jak losy Warszawy i całej Polski. Przeprawa
była dwukrotnie niszczona podczas działań
wojennych: 5 sierpnia 1915 roku dwa środkowe
przęsła zostały wysadzone w powietrze przez
wycofujące się wojska rosyjskie (Ryc. 25, 26).
Początkowo Niemcy nie byli przekonani, czy
most Kierbedzia należy odbudowywać. Dla
ruchu kołowego oraz przemarszu wojsk saperzy zbudowali w ciągu miesiąca, poniżej

a witness to the history of the city and its inhabitants. On 12–14 May, 1926, the fights of the
May Coup d’État took place near the bridge. In
1944, after the assassination of Franz Kutschera,
SS and Reich’s Police Chief in Warsaw, called
the “Executioner of Warsaw,” two members
of the assassination group were intercepted
on Kierbedź Bridge. Home Army soldiers
Zbigniew Gęsicki alias “Juno” and Kazimierz
Sott alias “Sokół” jumped into the river where
they were either shot or drowned.
The history of Kierbedź Bridge is as painful
as that of Warsaw and all Poland. The bridge
was destroyed twice during two world wars: on
5 August, 1915, two middle spans of the bridge
were blown up by the withdrawing Russian
troops (Figs. 25, 26). Initially, the Germans
were indecisive whether to rebuild the bridge.
Because of the needs of vehicular traffic and
troop movements, German sappers erected
within a month, below the damaged bridge,
a beam bridge on timber pile supports called
Beseler Bridge (after Hans Hartwig Beseler,
German general and Warsaw governor). The
new bridge was 632 metres long and 7 metres
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Most Śląsko-Dąbrowski
zbudowany na
zachowanych filarach
Mostu Kierbedzia,
maj 2014 r., fot. Anna
Mistewicz
Śląsko-Dąbrowski
Bridge built on the
Kierbedź Bridge
supports; May 2014;
photo by Anna
Mistewicz

uszkodzonego mostu, tymczasowy most belkowy (leżajowy), na drewnianych podporach palowych, zwany mostem Beselera (od nazwiska
niemieckiego generała, gubernatora Warszawy,
Hansa Hartwiga von Beselera). Przeprawa
miała 632 m długości i 7 m szerokości. Została
otwarta 22 września 1915 roku (Ryc. 27, 28).
Na Moście Kierbedzia zbudowano przejście dla pieszych, oparte na zwalonych przęsłach. Prowizorium zostało wykonane w ciągu trzech tygodni przez firmę Bracia Horn
i Rupiewicz na koszt magistratu. Ostatecznie
podjęto jednak decyzję o odbudowie mostu.
Zdemontowano prowizoryczne przejście dla
pieszych. Wydobycie zwalonych przęseł zlecono Towarzystwu K. Rudzki i S-ka. Wykonanie
nowej konstrukcji i jej montaż powierzono firmom niemieckim: C. H. Jucho z Dortmundu
i Philipp Holzmann AG z Berlina, pod kierunkiem inż. Martina Arndta. Przy odbudowie mostu pracowała polska firma Bracia Horn
i Rupiewicz, która stawiała rusztowania i wykonała roboty ciesielskie. Otwarcia odbudowanego mostu dokonano 1 lutego 1916 roku.
Nowe przęsła zostały zbudowane w zmienionej formie według projektu inż. Bronisława
Plebińskiego, kierownika działu mostów w Wydziale Technicznym Magistratu (Ryc. 29, 30).
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wide. It was opened on 22 September, 1915
(Figs. 27, 28).
On the destroyed spans of Kierbedź Bridge
a pedestrian crossing was constructed in three
weeks by the Polish firm of “Bracia Horn
i Rupiewicz” at the expense of the Municipality.
Eventually, it was decided to rebuild the bridge.
The temporary pedestrian crossing was dismantled. The removal of the collapsed spans
from the river was commissioned to the Polish
company “Towarzystwo K. Rudzki i S-ka” and
the construction of a new bridge structure and
its assembly – to the German firms: C. H. Jucho
from Dortmund and Philipp Holzmann AG
from Berlin, under the supervision of engineer Martin Arndt. Scaffolds and carpentry
works were made by the Brothers Horn and
Rupiewicz. On 1 February, 1916, the bridge was
reopened.
New spans were rebuilt in a changed form,
according to the design of Bronisław Plebiński,
head of the Bridge Section in the Technical
Department of the Warsaw Municipality (Figs.
29, 30). Most probably it was for military needs
that the scheme of continuous two-span beam
was replaced with two beams simply supported.
In its cross-section the new structure was constructed of three truss girders with the upper

Zapewne dla potrzeb wojska schemat belki ciągłej dwuprzęsłowej zastąpiono dwoma belkami
swobodnie podpartymi. W przekroju poprzecznym nowe przęsła miały po trzy dźwigary,
skonstruowane jako kratownice o parabolicznym pasie górnym i rzadkiej kracie krzyżulcowej. Trzeci dźwigar znajdował się w osi mostu
(Ryc. 31, 32, 33; Czapski, Niemierko, Rymsza
2012, s. 28–29).
Po odbudowie most służył Warszawie do
II wojny światowej. W czasie okupacji władze
niemieckie zmieniły nazwy wszystkich warszawskich mostów. Most Kierbedzia otrzymał
nazwę Stadtbrücke (Most Miejski). Ze względu na duże znaczenie strategiczne, w czasie
okupacji był chroniony przez schrony ziemno-betonowe i zasieki. Jego obsadę stanowiło
75 żołnierzy uzbrojonych w broń maszynową,
dwa działka przeciwlotnicze oraz pięć dział.
Most został zaminowany 27 lutego 1944 roku
(Komorowski 2006, s. 90–91).
13 września 1944 roku około godziny
23.20–23.30 Most Kierbedzia został wysadzony przez 2. kompanię 654. batalionu pionierów Wehrmachtu, dowodzonego przez
Oberleutnanta Karla Eymera7. Zniszczenia
były dużo większe niż w 1915 roku, konstrukcja
ustroju niosącego mostu została prawie całkowicie zburzona (na odcinku 313 m.b.). Ocalały
przyczółki, skrajne filary oraz skrajne przęsła
(Ryc. 34, 35). Po wojnie dwa fragmenty przęseł,
które nie zostały zniszczone, zdemontowano,
usunięto też z nurtu rzeki większość wysadzonych elementów. Wykorzystując zachowane

chord curved in the shape of a circular sector. The third girder was located in the bridge
longitudinal axis (Figs. 31, 32, 33; Czapski,
Niemierko, Rymsza 2012, pp. 28–29).
After the reconstruction, the bridge served
Warsaw almost to the end of the Second World
War. During the occupation, the German authorities changed the names of all Warsaw
bridges. Kierbedź Bridge was renamed
Stadtbrücke (City Bridge). Because of its great
strategic importance, during the German occupation it was defended by earth and concrete
emplacements and 75 soldiers with machine
guns, two small anti-aircraft guns and five cannons. On 27 February, 1944, the bridge was
mined by the Germans (Komorowski 2006, pp.
90–91).
On 13 September, 1944, around 11.20–11.30
PM Kierbedź Bridge was blown up by the
Second Company of Pioneer Battalion 654,
commanded by Oberleutnant Karl Eymer.7 The
damage was much more serious than in 1915
and the bridge superstructure was almost totally destroyed (the whole 313-metre-long section). Only its abutments, utmost piers and
utmost spans survived (Figs. 34, 35). After the
war, two spans which had not been destroyed
were dismantled and the bridge debris was removed from the river. The preserved supports
of Kierbedź Bridge were used to build ŚląskoDąbrowski Bridge (Fig. 36).
In 1862, engineer Julian Surzycki (1862b,
p. 2) wrote: “We will live to see a permanent,
strong and durable bridge in Warsaw. Would to

7 „[Po 13] września 1944, b. m. w. Raport dowódcy 2
kompanii 654 batalionu pionierów z wykonania zadania
wysadzenia mostów drogowych na Wiśle. Sprawozdanie
w sprawie przygotowania i wysadzenia Nowego Mostu
i Mostu Miejskiego w W[arsza]wie”, w: Powstanie Warszawskie 1944 w dokumentach z archiwów służb specjalnych, red. P. Mierecki, W. Christoforow, Warszawa–
Moskwa 2007, dok. nr 36, s. 182–187 (także na stronie:
http://powstaniewarszawskie.ipn.gov.pl/__data/assets/
pdf_file/0007/115981/Powstanie_Warszawskie_1944_w_
dokumentach.pdf.).

7 “[After 13] September 1944 (no place), Report of the
commander of 2nd Company of Pioneer Battalion 654,
on the completed task of demolition of the Vistula
River road bridges. Account of preparation and blowing up of the New Bridge and City Bridge in W[arsa]w”,
in: Powstanie Warszawskie 1944 w dokumentach z archiwów służb specjalnych, ed. P. Mierecki, W. Christoforow,
Warszawa–Moskwa 2007, document no. 36, pp. 182–
187 (also on: http://powstaniewarszawskie.ipn.gov.
pl/__data/assets/pdf_file/0007/115981/Powstanie_
Warszawskie_1944_w_dokumentach.pdf.).
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a. Prof. Barbara Rymsza z IBDiM nad fragmentami Mostu
Kierbedzia, 2011 r.; fot. Janusz Rymsza
a. Prof. Barbara Rymsza from the R&BRI with the fragments
of Kierbedź Bridge, 2011; photo by Janusz Rymsza
b. Fragment konstrukcji Mostu Kierbedzia podczas prac
antykorozyjnych, 2013 r.; fot. Barbara Rymsza
b. Fragment of the Kierbedź Bridge structure during anticorrosive treatment, 2013; photo by Barbara Rymsza

filary, w miejscu Mostu Kierbedzia zbudowano
Most Śląsko-Dąbrowski (Ryc. 36).
W 1862 roku inż. Julian Surzycki (1862b, s. 2)
pisał: „Doczekamy się więc stałego, mocnego
i trwałego mostu pod Warszawą. Da Bóg! jeżeli
się skończy, nie tylko nas, ale nie jedno po nas
pokolenie przeżyje”. Ciekawe, czy zdawał sobie
sprawę, jak prorocze były jego słowa. Most spełniał swoją funkcję przez 80 lat. Po wojnie górne
części filarów zostały rozebrane i przebudowane przy użyciu żelbetu. Na solidnych fundamentach kesonowych zbudowano Most ŚląskoDąbrowski, który jest użytkowany do dziś.
Od 2008 r. Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) prowadzi pod kierunkiem prof.
Barbary Rymszy prace badawcze mające na
celu odszukanie, wydobycie i utrwalenie fragmentów konstrukcji pierwszych stałych mostów Warszawy, spoczywających na dnie Wisły
od 1944 r. Zapoczątkowane w lipcu 2011 r. poszukiwania fragmentów konstrukcji Mostu
Kierbedzia zostały uwieńczone sukcesem 15
września 2011 r. Spod kilkumetrowej warstwy
piasku i kamieni odkopano i wydobyto z dna
Wisły fragmenty Mostu Kierbedzia, które następnie przetransportowano na teren instytutu.
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c. Montaż fragmentu konstrukcji Mostu Kierbedzia na
terenie IBDiM, 2013 r.; fot. Barbara Rymsza
c. Assembly of a fragment of the Kierbedź Bridge structure
on the premises of R&BRI, 2013; photo by Barbara Rymsza

God! If it is finished, it may survive not only
us, but several generations to come.” It would
be interesting to know whether he realised
how prophetic his words were. The bridge had
served its purpose for 80 years. After the war,
the upper parts of its piers were dismantled
and rebuilt with reinforced concrete. On the
solid caisson foundations Śląsko-Dąbrowski
Bridge was constructed, still used today.
Since 2008, the Road and Bridge Research
Institute, under the leadership of Prof. Barbara
Rymsza, has conducted research works that
focus on finding, retrieving and preserving
fragments of structures of first permanent
bridges in Warsaw that were situated on the
Vistula River bed since 1944. The search for the
Kierbedź Bridge fragments initiated in July 2011
was crowned with success on 15 September,
2011, when under a few-meter-thick layer of
sand and rocks some fragments of Kierbedź
Bridge were discovered and then transported
to the premises of the Institute.

Bulwarek przy Moście
Kierbedzia, przekrój
poprzeczny; rys.
Julian Adam Majewski
(Archiwum Polskiej
Akademii Nauk)
Bulwark at Kierbedź
Bridge, cross section;
drawing by Julian Adam
Majewski (Archives of
the Polish Academy of
Sciences)
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Plan sytuacyjny z mostami
łyżwowym i Kierbedzia,
widok boczny Nowego Zjazdu
i budowanej przeprawy przez
Wisłę na rycinie z „Dziennika
Polytechnicznego” z 1862 r.
(F. Kucharzewski, Inżynier
polski Feliks Pancer, Warszawa
1900; polona.pl)
Site plan with the floating
bridge and Kierbedź Bridge,
side view of Nowy Zjazd
and the new crossing being
built over the Vistula, from
an engraving in Dziennik
Polytechniczny, 1862
(F. Kucharzewski, Inżynier
polski Feliks Pancer, Warsaw,
1900; polona.pl)
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Przekroje wiaduktu Pancera oraz
rysunek stalowej ankry na rycinie
z „Dziennika Polytechnicznego”
z 1862 r. (F. Kucharzewski, Inżynier
polski Feliks Pancer, Warszawa
1900; polona.pl)
Cross sections of Pancer Viaduct
and a drawing of a steel anchor
in Dziennik Polytechniczny, 1862
(F. Kucharzewski, Inżynier polski
Feliks Pancer, Warsaw, 1900;
polona.pl)
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Most Kierbedzia; fot. Konrad
Brandel, ok. 1873 r. (Muzeum
Narodowe w Warszawie, DI 17751)
Kierbedź Bridge, ca. 1873; photo by
Konrad Brandel (National Museum
in Warsaw, DI 17751)
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Sklepienia wiaduktu Pancera
oraz przekroje poprzeczne
i wzdłużne nasypu na rycinie
z „Dziennika Polytechnicznego”
z 1862 r. (Biblioteka Uniwersytecka
w Warszawie)
Vaults of Pancer Viaduct and cross
and longitudinal sections of the
embankment from an engraving
in Dziennik Polytechniczny, 1862
(University of Warsaw Library)
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Widok gzymsu i balustrady
wiaduktu Pancera wraz z detalami
oraz przekroje poprzeczne
murów oporowych na rycinie
z „Dziennika Polytechnicznego”
z 1862 r. (Biblioteka Uniwersytecka
w Warszawie)
View of a cornice and a balustrade of
Pancer Viaduct together with details
and cross sections of revetments,
from an engraving in Dziennik
Polytechniczny, 1862 (University of
Warsaw Library)
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Pozostałości Mostu Kierbedzia,
widok od strony Pragi; na pierwszym
planie perony wąskotorowej kolejki
jabłonowskiej przy stacji Warszawa-Most; fot. Karol Pęcherski, 1947 r.
(Muzeum Powstania Warszawskiego,
MPW-IN/4979)
Remains of Kierbedź Bridge; view
from Praga shore; in the foreground,
the platforms of Warsaw-Bridge
station of Jabłonowska narrow-gauge railway; photo by Karol
Pęcherski, 1947 (The Warsaw Rising
Museum, MPW-IN/4979)
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1. Wprowadzenie1

Stefan Żeromski, polski kandydat do Nagrody
Nobla w dziedzinie literatury w 1924 r. napisał
o Warszawie: „Istnieją miasta, na podobieństwo dzieci dobrze urodzonych, dla których
rozwoju czyniono wszystko. Warszawa należała do typu miast wydziedziczonych – spychanych z linii rozwoju” (Plebiński 1927).
Rządy zaborców – od końca XVIII do początku XX stulecia – nie troszczyły się o rozwój Warszawy. Pierścień fortów obronnych
krępował rozwój miasta na zachód i południe,
Cytadela uniemożliwiała rozprzestrzenianie
się miasta ku północy. O rozwoju miasta na
wschód decydowała liczba mostów. W 1900 r.
Warszawa miała zaledwie dwa mosty na Wiśle:
Most Kierbedzia, oddany do eksploatacji
w 1864 r. i most kolejowo-drogowy pod Cytadelą, eksploatowany od 1875 r.
Gdy do Dworca Wiedeńskiego w Warszawie
(obecnie dworzec Warszawa Główna przy pl.
Zawiszy) dochodziła już kolej Warszawsko-Wiedeńska, wybudowana w latach 1843–1848,
w 1851 r. zapadła w Petersburgu decyzja o budowie kolei Petersbursko-Warszawskiej. Linia
kolejowa wiodła z Petersburga, przez Psków,
Wilno, Grodno i Białystok do Warszawy.
Stację końcową linii nazwano „Warszawa
Petersburska” (obecnie Warszawa Wileńska),
a dworzec – Petersburskim. W celu umożliwienia połączenia obu linii kolejowych należało wybudować most na Wiśle. Łatwe
1

Głównym źródłem informacji jest praca: Chwaściński
1997.
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1. Introduction1

Stefan Żeromski, a Polish candidate to the
Nobel Prize in literature in 1924, wrote about
Warsaw: “There are cities, like well-born children, for the development of which the best
was done. Warsaw belonged to disinherited
towns – it had been pushed off the track of development” (Plebiński 1927).
The partitioning states – ruling from the
end of the 18th century to the early 20th century
– did not care for the development of Warsaw.
The ring of fortifications hampered expansion
of the city in western and southern directions;
the Citadel was a major impediment to expansion to the north. The growth of the city to the
east was determined by a number of its bridges.
In 1900 Warsaw had only two bridges over the
Vistula River: Kierbedź Bridge, opened in 1864,
and a railway bridge near the Citadel, serving
the city since 1875.
When the Warsaw-Vienna Railway line,
built in 1843–1848, reached the Vienna Station
in Warsaw (today Warsaw Main Railway
Station on Zawisza Square), Petersburg decided to construct a new railway line between Petersburg and Warsaw, through Pskov,
Vilnius, Grodno and Białystok. The terminus station was originally named “Warsaw
Petersburg Station” (today Wileńska Station).
A bridge over the Vistula was needed in order
to connect the two railways. The easiest way
to extend the Petersburg-Warsaw Railway to
the Vienna Station in Warsaw was only along
1

The main source of information is: Chwaściński 1997.
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Mapa z 1912 r.
(polona.pl)
Plan of Warsaw, 1912
(polona.pl)

przyłączenie Kolei Petersbursko-Warszawskiej
z Dworcem Wiedeńskim mogło nastąpić tylko wzdłuż Alei Jerozolimskich, gdyż przy
nich był już usytuowany dworzec. W 1861 r.
Bronisław Marczewski, zajmujący się projektami regulacji Wisły w Warszawie, wykonał
wstępny projekt mostu na Wiśle, na przedłużeniu Alei Jerozolimskich (Marczewski w latach
1860–1862, wraz z bratem Witoldem, wydawał „Dziennik Politechniczny”, pierwsze polskie czasopismo poświęcone zagadnieniom
inżynieryjno-budowlanym).

Jerozolimskie Avenues (Jerusalem Avenues),
for there had already been a railway station.
In 1861 Bronisław Marczewski, responsible for
Vistula regulation designs in Warsaw, prepared
an initial design of a bridge over the river as the
extension of Jerozolimskie Avenues (in 1860–
1862 Marczewski, together with his brother
Witold, was editor of Dziennik Politechniczny,
the first Polish periodical devoted to the engineering and construction issues).
In the meantime, Kierbedź Bridge, built as
the extension of Nowy Zjazd Street, excluded
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Tymczasem wybudowanie Mostu Kierbedzia
na przedłużeniu zjazdu z Placu Zamkowego
wykluczało łatwe połączenie obu kolei, a połączenie kolejowe w ciągu Alei Jerozolimskich
straciło na znaczeniu, gdyż była już wybudowana linia obwodowa po moście kolejowo-drogowym pod Cytadelą. W 1887 r. sztab generalny
wojsk rosyjskich stacjonujących w Królestwie
Polskim uznał, że należy zwiększyć przepustowość linii komunikacyjnych ze wschodu
na zachód – należy zbudować trzeci most na
Wiśle – właśnie w ciągu Alei Jerozolimskich.
Ze względów estetycznych Zarząd Okręgu
Komunikacji w Warszawie zaproponował budowę mostu z jezdnią górną.

2. Budowa mostu (lata 1904–1913)
2.1. Przygotowania

W 1903 r. magistrat warszawski przeznaczył
4,5 mln rubli na budowę mostu z dojazdami. Rosyjskie Ministerstwo Wojny zażądało,
aby każde przęsło stanowiło niezależną konstrukcję (było swobodnie podparte), a spadek wjazdu na most nie przekraczał 1,5%.
Projekt wstępny mostu opracował Mieczysław
Marszewski, absolwent Instytutu Inżynierii
Komunikacyjnej w Petersburgu. W czerwcu
1904 r. powołano dwunastoosobowy Komitet
Budowy Mostu, pod przewodnictwem prezydenta miasta gen. Nikołaja Bibikowa, złożony z siedmiu Polaków i pięciu Rosjan. Przy
Komitecie utworzono biuro budowy mostu,
na którego czele stanął M. Marszewski, kierownik budowy mostu. Projekt mostu opracowało biuro budowy, w tym projekt techniczny
– Marszewski i Bronisław Plebiński (również
absolwent Instytutu Inżynierii Komunikacyjnej
w Petersburgu), a projekt architektoniczny –
Stefan Szyller (projektant m.in. gmachu głównego Politechniki Warszawskiej).
Most otrzymał roboczą nazwę Mostu Trzeciego. W zamyśle budowniczych miał to być
jeden z najpiękniejszych mostów na świecie.
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the easy connection between the two railway
lines and a connection along Jerozolimskie
Avenues lost its importance after Warsaw
Circumferential line had been built near the
Citadel. In 1887 the General Staff of the Russian
Army stationing in the Polish Kingdom decided that the flow capacity of communication lines from the east to the west should be
increased – a third bridge over the Vistula
was needed – exactly at the extension of
Jerozolimskie Avenues. For aesthetic reasons,
the Warsaw Communication District proposed
to build a bridge with an upper deck.

2. The Construction of the Bridge
(1904–1913)
2.1. Preparations

In 1903 Warsaw Municipality allocated 4.5 million rubles to the construction of the bridge
and approach roads. The Russian Ministry of
War demanded that each span was a separate
38

Reklama firmy
Towarzystwo K. Rudzki
i S-ka z 1885 r.
(polona.pl)
Advertisement of the
company Towarzystwo
K. Rudzki i S-ka, 1885
(polona.pl)
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Projekt żelbetowej
konstrukcji wiaduktu
Poniatowskiego
(Zbiory archiwalne
Zarządu Dróg
Miejskich
w Warszawie,
dokumentacja
projektowa Mostu
Poniatowskiego)
Design of a reinforced-concrete structure of
Poniatowski viaduct
(Archival collection of
the Municipal Road
Authority in Warsaw,
Poniatowski Bridge
design)

W marcu 1905 r. ogłoszono przetarg na budowę mostu z dojazdami. Przetarg wygrała firma
Towarzystwo K. Rudzki i S-ka, która zobowiązała się wykonać roboty do 1908 r. za 2 887 380
rubli (oferta firmy Batignolles była o 124 690
rubli wyższa; jak się okazało w 1911 r., firma ta
złożyła wyższą ofertę za odstępne w wysokości
65 000 rubli).

2.2. Budowa dojazdów do mostu
W sierpniu 1904 r. rozpoczęto budowę dojazdu do mostu od strony prawego brzegu rzeki.
W 1905 r. zbudowano wąskotorową bocznicę
kolejową łączącą plac budowy na prawym brzegu z kolejką wąskotorową Jabłonna-Wawer.
Materiały budowlane dostarczano koleją szerokotorową do stacji Praga (obecnie Warszawa
Praga), gdzie je przeładowywano na kolejkę
wąskotorową. Przy skrzyżowaniu obecnych
ulic Jagiellońskiej i Kępnej odchodziła bocznica na plac budowy.

structure (simply supported) and the bridge
entrance slope did not exceed 1.5 percent. An
initial design of the bridge was developed
by Mieczysław Marszewski, a graduate from
the Institute of Transport Communications
Engineers in Petersburg. In June 1904 a twelve-person Construction Committee was established, headed by Warsaw President Nikolai
Bibikov; the Committee consisted of seven
Poles and five Russians. There was also a Bridge
Construction Bureau established, headed by
Marszewski, who supervised the bridge construction. The bridge design was developed
by the Bureau, including a technical design –
by Marszewski and Bronisław Plebiński (also
a graduate from the Institute of Transport
Communications Engineers in Petersburg) and
its architectonic design – by Stefan Szyller (the
author of, i.a., the main building of the Warsaw
University of Technology). The bridge adopted
the working name “Third Bridge” and was to be
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Widok wiaduktu
Poniatowskiego
stanowiącego wjazd
na most od strony
warszawskiej (polona.pl)
View of Poniatowski
viaduct being an access
road to the bridge from
Warsaw side (polona.pl)
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Aleje Jerozolimskie, zbudowane w latach
1823–1824, były arterią wysadzaną od dzisiejszego placu Zawiszy podwójnym rzędem
starych drzew. Ich niweleta obniżała się od
Nowego Światu ku Powiślu w wykopie ze spadkiem 3%. Wykonanie przeciwnego spadku na
dojeździe do mostu i konieczność utrzymania
ruchu na ulicach wzdłuż Wisły (m.in. na ul.
Solec), wykluczało budowę dojazdu ziemnego.
Jesienią 1908 r. przystąpiono do budowy dojazdu od strony lewego brzegu rzeki – żelbetowego wiaduktu, który – podobnie jak most – wykonywała firma Towarzystwo K. Rudzki i S-ka.
Długość wiaduktu wyniosła 701 m, a szerokość
– 21,36 m. Przy jego budowie wykorzystano po
raz pierwszy w Królestwie Polskim węzeł betoniarski – wiadukt był w owym czasie największą żelbetową budowlą w Europie.

2.3. Budowa mostu
W lipcu 1906 r. rozpoczęto wbijanie drewnianych pali pod przyczółek praski. W tym czasie także ustawiono od strony Pragi rusztowania do opuszczania dwóch kesonów, które
opuszczono we wrześniu tego roku. W 1908 r.
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one of the most beautiful bridges in the world.
In March 1905 companies were invited to tender for bridge and approach roads construction contract. The bid that won was made by
the Polish company “Towarzystwo K. Rudzki
i S-ka” which expected to build the bridge for
2 887 380 rubles (the price to carry out the contract offered by the French firm Batignolles was
124 690 rubles higher; as it turned out in 1911,
the firm lost the bid in exchange for a compensation of 65 000 rubles) and to finish construction by 1908.

Węzeł betoniarski,
w którym
przygotowywano
mieszankę betonową
przeznaczoną do
wykonania pomostu
(B. Plebiński, Most
i wiadukt im. ks. Józefa
Poniatowskiego przez
rzekę Wisłę w Warszawie,
Warszawa 1927)
Concrete-mixing plant to
prepare concrete mixture
for the deck construction
(B. Plebiński, Most
i wiadukt im. ks. Józefa
Poniatowskiego przez
rzekę Wisłę w Warszawie,
Warsaw, 1927)
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Widok mostu, 1913 r.
(B. Plebiński, op. cit.)
View of Poniatowski
Bridge, 1913 (Plebiński,
Most i wiadukt)

zakończono budowę podpór, a jesienią 1909 r.
– montaż dźwigarów. Ze względu na niedotrzymanie terminu wykonania mostu i zbyt duże
koszty budowy (według prasy już w 1910 r. wydano około 8 mln rubli) kierownikiem budowy po Marszewskim został jego wieloletni zastępca, Stefan Szyller, a po nim Aleksy Lubicki
(wcześniej kierował budową mostu kolejowego
pod Cytadelą).
W latach 1910–1911 na moście wykonano
pomost. Od Bożego Narodzenia 1911 r. pozwolono mieszkańcom Saskiej Kępy przechodzić
przez most do kościoła, ale tylko w niedziele
i święta, i tylko w kierunku Warszawy. W 1912 r.
na obiekcie ułożono jezdnię i tory tramwajowe. W roku następnym ustawiono latarnie
elektryczne. Wreszcie, w czerwcu 1913 r. most
otwarto dla ruchu publicznego. Całkowity koszt
budowy trasy mostowej wyniósł 7,969 mln rubli. W listopadzie tego roku magistrat warszawski nadał mostu imię: „Jego Cesarskiej Mości
Najjaśniejszego Pana Mikołaja II”. Oficjalne

2.2. The Construction of Bridge
Approach Roads
The erection of an access road to the bridge
from the right bank of the Vistula began in
August 1904 and in 1905 a narrow-gauge railway siding was built to connect the building
site on the right river bank with the Jabłonna-Wawer narrow-gauge railway line. Building
materials were transported by broad-gauge
trains to the Praga Station (today’s Warsaw-Praga Station), where they were reloaded into
narrow-gauge trains. The siding branched off
to the construction site at the present junction
of Jagiellońska and Kępna Streets.
Jerozolimskie Avenues, built in 1823–1824,
were an artery planted from today’s Zawisza
Square with a double row of old trees. Vertical
alignment of the road went down from Nowy
Świat to Powiśle Street, in a trench with a three-percent downgrade. The need to make a counter-downgrade on the bridge approach road
and the necessity to sustain traffic on the streets
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otwarcie mostu w obecności rosyjskich dygnitarzy odbyło się 4 stycznia 1914 r. Gdy most
oddawano do eksploatacji w 1913 r., mijała 100.
rocznica śmierci ks. Józefa Poniatowskiego.
Z tego względu mieszkańcy Warszawy most
nazwali Mostem Poniatowskiego.
W roku 1989 odkryto przypadkiem tablicę
wykonaną z brązu około 1918 r. Jest ona poświęcona budowniczym mostu oraz podaje
dane, z których wynika, że przy budowie mostu zużyto: 51 300 m3 muru i 6 025 t stali, a całkowity koszt budowy wyniósł: 3 404 000 rubli,
w tym 1 m3 kosztował 6 740 rubli, a 1 m2 – 321
rubli.

3. Parametry techniczne mostu

3.1. Schemat statyczny i rozpiętości przęseł
Most miał osiem swobodnie podpartych przęseł, o rozpiętościach, rozpoczynając od lewego
brzegu: 32 + 58 + 68 + 80 + 68 + 58 + 58 + 38
m (łącznie 460 m). Całkowita długość mostu
wyniosła około 505 m. Ze względów architektonicznych rozpiętości przęseł zwiększały się
ku środkowi mostu, podobnie niweleta mostu
wznosiła się ku środkowi obiektu. Środek mostu był wyniesiony około 18 m nad poziom zerowy Wisły.

3.2. Fundamenty
Oba przyczółki oraz trzy filary przybrzeżne
posadowiono na palach z drewna sosnowego.
Pozostałe cztery filary rzeczne posadowiono
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running parallel to the river (i.a. on Solec 43
Street) excluded building an earth embankment Przekrój podłużny
mostu (B. Plebiński,
access road. In autumn 1908 the construction op. cit.)
of an approach road began from the left river Longitudinal section
bank direction – a reinforced-concrete viaduct, of Poniatowski Bridge
(Plebiński, Most
that – similarly to the bridge – was built by the i wiadukt)
Towarzystwo K. Rudzki i S-ka. The viaduct was
701 metres long and 21.36 metres wide. For its
construction a concrete-mixing plant was used
for the first time in the Polish Kingdom – at the
time the viaduct was the biggest reinforced-concrete structure in Europe.

2.3. Building of the Bridge
The construction began in July 1906 with driving of timber piles for an abutment on Praga
side of the Vistula River. At the same time, scaffolds were erected on Praga side for embedding
two caissons, which was done in September
that year. In 1908 the construction of supports
was finished and in autumn 1909 – assembly of
girders. Because the deadline was missed and
the construction costs were too high at this
point (according to the press, already in 1910
ca. 8 million rubles were spent), Marszewski
as construction site manager was replaced first
by Stefan Szyller, his deputy of many years, and
then by Aleksy Lubicki (who had supervised
the construction of the railway bridge near the
Citadel).
In 1910–1911 a deck was constructed on the
bridge. In Christmas 1911, the inhabitants of
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Projekt filara
nurtowego,
posadowionego na
stalowym kesonie;
przekrój podłużny
i poprzeczny
(B. Plebiński, op. cit.)
Design of a centre-span
pier, founded on a steel
caisson; longitudinal
and cross sections
(Plebiński, Most
i wiadukt)
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Szkic poglądowy
przedstawiający pracę
w kesonie (B. Plebiński,
op. cit.)
Draft presenting work
in a caisson (Plebiński,
Most i wiadukt)
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Robotnicy w kesonie (Muzeum Narodowe
w Warszawie, MN-DI-74608)
Workers inside a caisson (National Museum
in Warsaw, MN-DI-74608)
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Projekt filara nadbrzeżnego posadowionego
na drewnianych palach; przekrój podłużny
i poprzeczny (B. Plebiński, op. cit.)
Design of a side-span pier founded on
wooden piles; longitudinal and cross sections
(Plebiński, Most i wiadukt)

na stalowych kesonach. Kesony opuszczono do
poziomu 22,5 m poniżej zwierciadła wysokiej
wody (około 15 m poniżej dna rzeki) (Plebiński
1927). Wieżyce posadowiono na palach betonowych, niezależnie od przyczółków.

3.3. Podpory
Podpory wykonano jako murowane z łamanego granitu i piaskowca (Plebiński 1927) na
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Saska Kępa District were allowed to use the
bridge for going to the church, but only on
Sundays and holidays and only in the direction
of Warsaw. In 1912 a carriageway and tramway
tracks were laid. In the following year electric lamp-posts were installed. Finally, in June
1913 the bridge was opened for public traffic.
The total cost of the bridge construction was
7,969 million rubles. In November the same year

the bridge was christened “The Bridge of His
Imperial Majesty the Most Illustrious Highness
Nicholas II” by the Warsaw Municipality. The
official opening of the bridge, attended by
Russian dignitaries, took place on 4 January,
1914. The year 1913 when the bridge was open
to public, however, marked the 100th anniversary of the death of Prince Józef Poniatowski
and for this reason Warsaw inhabitants called
the bridge by his name.
In 1989 a bronze commemorative plaque
from ca. 1918 was accidently discovered. It
was dedicated to the bridge constructors and
was holding information that the bridge was
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Wbijanie pala pod
filar nadbrzeżny
(B. Plebiński, op. cit.)
Driving of a pile
for a side-span pier
(Plebiński, Most
i wiadukt)
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Plac budowy
(Muzeum Narodowe
w Warszawie, MN-DI41813)
Construction site
(National Museum in
Warsaw, MN-DI-41813)

zaprawie cementowej, a licowano granitowymi
ciosami i ozdobiono granitowymi gzymsami.
Ze względów wojskowych, a także estetycznych, przed wjazdem na most, obok przyczółków, wybudowano wieżyce w stylu polskiego renesansu. Na podporach wykonano
murki z kamiennymi ławkami, na których miały być wykute herby guberni i miast Królestwa
Polskiego.

3.4. Rodzaj przęsła
Przęsło było siedmiodźwigarowe z jezdnią górną, o rozstawie skrajnych dźwigarów 6 × 3,06

built with 51 300 cubic metres of masonry and
6 025 tons of steel and the total cost of the construction was 3 404 000 rubles, including the
cost of one cubic metre – 6 740 rubles, and one
square metre – 321 rubles.

3. Bridge Technical Parameters
3.1. Static Scheme and Spans Length

The bridge had eight simply-supported spans,
with the following lengths, starting from the
left river bank: 32 + 58 + 68 + 80 + 68 + 58 +
58 + 38 m (altogether 460 m). The total length
of the bridge was ca. 505 m. For architectural
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= 18,36 m. Dźwigary usytuowano w odstępie co
3,06 m i oparto – poprzez miedziane podkładki
– na łożyskach wykonanych ze stali lanej (łożyska oparto na podporach poprzez podkładki z ołowiu). Dźwigary połączono belkami poprzecznymi oraz ukośnymi tężnikami.

3.5. Typ dźwigara
Dźwigar stanowiła kratownica o pasie dolnym parabolicznym. Był to dźwigar o kracie
w kształcie litery „N”, statycznie wyznaczalnej.
Wbrew informacjom zawartym w niektórych
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Filar nadbrzeżny
licowany granitowymi
ciosami kamiennymi
i ozdobiony
granitowymi gzymsami
(B. Plebiński, op. cit.)
Side-span pier with
granite blocks cladding
and granite cornices
(Plebiński, Most
i wiadukt)
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Projekt wieżycy
autorstwa Stefana
Szyllera (Zbiory
archiwalne Zarządu
Dróg Miejskich
w Warszawie,
dokumentacja
projektowa Mostu
Poniatowskiego)
Design of a bridge
tower by Stefan Szyller
(Archival collection of
the Municipal Road
Authority, Poniatowski
Bridge design)
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reasons, the spans length increased to the middle of the bridge, similarly vertical alignment of
the road raised to the same point of the bridge.
The centre of the bridge was raised ca. 18 metres above the zero level of the Vistula.

3.2. Foundations
The two abutments and three side-span piers
were based on pine timber piles. The remaining four centre piers were based on steel caissons. The caissons were founded to the depth
of approximately 22.5 metres below the high
water surface level (ca. 15 metres below the river bed) (Plebiński 1927). The entrance towers
were based on concrete piles, independently of
the abutments.

3.3. Supports
The supports were made of broken granite and
sandstone (Plebiński 1927) with cement mortar; their sidings were made of granite with
granite cornices. For military reasons, as well
as aesthetic ones, ahead of the entrances to
the bridge, next to the abutments, towers were
built, in the style of Polish renaissance. There
were stone walls made on the supports with
stone benches that were to be adorned with the
coats of arms of guberniyas and cities of the
Polish Kingdom.
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Projekt herbu
Warszawy wykonany
przez Stefana Szyllera,
1905 r. (Zbiory
archiwalne Zarządu
Dróg Miejskich
w Warszawie,
dokumentacja
projektowa Mostu
Poniatowskiego)

3.4. Type of Spans

Drawing of the coat
of arms of Warsaw by
Stefan Szyller, 1905
(Archival collection of
the Municipal Road
Authority, Poniatowski
Bridge design)
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Herb Warszawy na
podporze mostu;
fot. Barbara i Janusz
Rymsza, 2002 (zbiory
prywatne)
Warsaw’s coat of arms
on the bridge pier;
photo by Barbara and
Janusz Rymsza, 2002
(private collection)

materiałach źródłowych (Chwaściński 1997;
Plebiński 1927), dźwigary nie były łukowe dwuprzegubowe, a kratownicowe (w kratownicy
przyjmuje się, że elementy prętowe w węźle są
połączone przegubowo). Górne pasy kratownicy miały kształt litery „Π”, a dolne – litery „H”.
Rozstaw słupków w kratownicy wynosił od
3,80 do 4,00 m.

A span had seven girders and an upper deck,
with the utmost girders spacing 6 × 3,06 =
18,36 m. Girders were situated at a distance
of 3.06 metres from each other and they were
based – through copper plates – on cast steel
bearings (these rested on the supports through
lead plates). The girders were joined together
by cross beams and stiffening braces.

3.5. Type of Girders
A girder was a truss with a parabolic lower
chord. It was a girder with N-shaped truss,
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3.6. Materiały konstrukcyjne i połączenia
Konstrukcję przęseł wykonano ze stali zlewnej o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie 370 MPa. Masa stalowej konstrukcji wynosiła 5 028 t. Materiał wykonano w hutach
południowo-rosyjskich i dąbrowieckich (Plebiński 1927). Elementy przęsła i ich połączenia
były nitowane.

3.7. Pomost
Pomost tworzył stalowy ruszt z górnej części dźwigarów, belek poprzecznych i podłużnych, do których były przymocowane blachy
nieckowe (Plebiński 1927), wklęsłe w obrębie
jezdni i wypukłe w obrębie chodników. Na blachach położono warstwę betonu o grubości 22

statically determinate. Contrary to information
found in some source materials (Chwaściński
1997; Plebiński 1927), the girders were not two-hinge arches but trusses (it is accepted that
truss members in joints are connected with
hinges). Upper chords were Π-shaped and
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Schemat przekroju
poprzecznego
7-dźwigarowej
konstrukcji przęsła
(B. Plebiński, op. cit.)
Cross-section scheme
of a span structure
consisting of 7 girders
(Plebiński, Most
i wiadukt)
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Projekt oparcia
dźwigara
kratownicowego na
łożysku; na górze
przekrój poprzeczny, na
dole przekrój podłużny
(Zbiory archiwalne
Zarządu Dróg
Miejskich w Warszawie,
dokumentacja
projektowa Mostu
Poniatowskiego)
Drawing of a bearing
supporting a truss
girder (at the top: cross
section; at the bottom:
longitudinal section)
(Archival collection of
the Municipal Road
Authority, Poniatowski
Bridge design)
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Projekt kratownicowego dźwigara przęsła o rozpiętości
58 m; przekrój podłużny (Zbiory archiwalne Zarządu
Dróg Miejskich w Warszawie, dokumentacja projektowa
Mostu Poniatowskiego)
Drawing of a 58-metre-long truss span; longitudinal section
(Archival collection of the Municipal Road Authority in
Warsaw, Poniatowski Bridge design)
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Projekt fragmentu dźwigara przęsła o rozpiętości
32 m; przekrój podłużny z rozrysowanymi przekrojami
poprzecznymi elementów kratownicy (Zbiory archiwalne
Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, dokumentacja
projektowa Mostu Poniatowskiego)
Drawing of a girder fragment from the 32-meter-long span;
longitudinal section and cross sections of truss elements
(Archival collection of the Municipal Road Authority,
Poniatowski Bridge design)
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58

Projekt kratownicowego
dźwigara przęsła
o rozpiętości 58 m;
słupki kratownicy
(Zbiory archiwalne
Zarządu Dróg
Miejskich w Warszawie,
dokumentacja
projektowa Mostu
Poniatowskiego)
Design of a truss girder
from a 58-metre-long span; truss posts
(Archival collection of
the Municipal Road
Authority, Poniatowski
Bridge design)

59

Projekt kratownicowego
dźwigara przęsła
o rozpiętości 58 m;
szczegół słupków
kratownicy (Zbiory
archiwalne Zarządu
Dróg Miejskich
w Warszawie,
dokumentacja
projektowa Mostu
Poniatowskiego)
Design of a truss girder
from a 58-metre-long
span; a truss post detail
(Archival collection of
the Municipal Road
Authority, Poniatowski
Bridge design)
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Montaż pomostu;
łączenie stalowych
belek za pomocą nitów
(B. Plebiński, op. cit.)
Deck assembly; joining
steel beams with rivets
(Plebiński, Most
i wiadukt)
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Montaż konstrukcji
przęsła na drewnianym
rusztowaniu
(B. Plebiński, op. cit.)
Span structure assembly
on a wooden scaffold
(Plebiński, Most
i wiadukt)
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Widok
kratownicowych
przęseł opartych na
filarze (Muzeum
Narodowe
w Warszawie, MN-DI74672)
View of truss spans
supported on a pier
(National Museum in
Warsaw, MN-DI-74672)

cm. Jezdnia była brukowana kostkami sosnowymi. Balustrady wykonano z kutego żelaza
(były rozdzielone nad podporami kamiennymi
ławkami).

3.8. Parametry eksploatacyjne
Szerokość pomostu między balustradami wynosiła 21,36 m, z czego na jezdnie przypadało

lower ones had the shape of H letter. Truss
posts spacing was from 3.8 to 4. m.

3.6. Structural Materials and Joints
Span structure was made of cast steel with
a minimum tensile strength of 370 MPa. The
mass of steel structure was equal to 5 028 tons.
Materials were cast in foundries from Southern
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15,00 m, a na chodniki 2 × 3,27 m. Można przyjąć, że na podanej szerokości jezdni (5,0 m – licząc od główki szyny do krawężnika [Plebiński
1927]), po obu stronach torowiska tramwajowego mógł odbywać się ruch samochodowy po
dwóch pasach w każdą stronę. Ruch tramwajowy odbywał się po dwóch torach, których szyny oparto na żelbetowych podkładach.

3.9. Próbne obciążenie
Most zaprojektowano na obciążenie wozami
konnymi o masie 20 t oraz tłumem pieszych
o wartości 440 kg/m2. W końcu 1912 r. przeprowadzono statyczne próbne obciążenie mostu:
kolejno obciążano przęsła warstwą żwiru.
W maju 1913 r. przeprowadzono dynamiczną
próbę obciążenia. Po moście przejechały cztery
wozy załadowane żelazem, o masie od 9,8 do
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Russia and Dąbrowa Basin (Plebiński 1927). 63
Widok na wjazd na
Span elements and their joints were riveted.

3.7. The Deck
The deck consisted of steel floor system of truss
upper parts and cross and longitudinal beams
with buckle plates attached to them (Plebiński
1927). Buckle plates had a concave top under
the carriageway and a convex top under the
sidewalks. 22-centimeter-thick layer of concrete was placed above the buckle plates. The
carriageway was paved with pine-wood blocks.
Wrought-iron balustrades were separated
above the supports with stone benches.

3.8. Operation Parameters
The width of the bridge between the balustrades was 21.36 m, including a 15-metre-wide

most Poniatowskiego
od strony warszawskiej
(Muzeum Powstania
Warszawskiego, MPWIP-4014)
View of the entrance
to Poniatowski Bridge
from Warsaw side
(Warsaw Rising
Museum, MPW-IP4014)
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Projekt próbnego
obciążenia (Zbiory
archiwalne Zarządu
Dróg Miejskich
w Warszawie,
dokumentacja
projektowa Mostu
Poniatowskiego)
Load testing design
(Archival collection
of the Municipal Road
Authority, Poniatowski
Bridge design)

19,6 t, ciągnięte przez odpowiednio osiem lub
szesnaście koni, a kilka dni później przejechała
po moście 6. bateria artylerii ciężkiej w polowym rynsztunku – stępa, kłusem i galopem.

4. Pierwsze zniszczenie
mostu (1915) i jego prowizoryczna
odbudowa (1916)

1 sierpnia 1914 r. Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji, a 6 sierpnia zrobiły to Austro-Węgry.
Rankiem 5 sierpnia 1915 r. wojska rosyjskie wycofały się na praski brzeg Wisły i w ciągu jednej
godziny, od 6.00 do 7.00 rano, wysadziły w powietrze wszystkie warszawskie mosty na Wiśle.
Jako pierwszy zniszczono Most Poniatowskiego
(tego samego dnia od południa do Warszawy
wkroczyły wojska niemieckie, a wojska rosyjskie opuściły Pragę 8 sierpnia). Rosyjscy saperzy wysadzili dwa filary – trzeci i piąty, co
spowodowało zdeformowanie przęseł trzeciego i czwartego oraz zawalenie się przęseł piątego i szóstego (zniszczono cztery środkowe
przęsła).

carriageway and two 3.27-metre-long pavements. It can be assumed that this carriageway
width (5 metres between the head of the rail
and the kerb; [Plebiński 1927]) on both sides
of tramway tracks, could have provided two
lanes of vehicle traffic in each direction. The
two-track tramway line had rails based on reinforced-concrete sleepers (railroad ties).

3.9. The Bridge Load Testing
The bridge was designed to carry the weight
of horse-drawn wagons up to 20 tons together
with a crowd of pedestrians (440 kg/m2). At the
end of 1912, there was a static load testing carried out: the spans were in turns loaded down
with a layer of gravel.
In May 1913 there was a dynamic load testing performed, using four horse-drawn wagons
loaded with iron (from 9.8 to 16.6 tons), drawn
by eight and sixteen horses, while several days
later the sixth heavy artillery battery in summer gear crossed over the bridge – riding at
walk, trot and full gallop.
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Próbne obciążenie
dynamiczne 6. baterią
artylerii ciężkiej
w polowym rynsztunku;
maj, 1913 r. (B. Plebiński,
op. cit.)
Dynamic load testing with
the sixth mounted heavy
artillery unit in summer
gear, May 1913 (Plebiński,
Most i wiadukt)

Ze względów wojskowych Niemcy postanowili obudować mosty pod Cytadelą, natomiast zażądali, aby Mosty Kierbedzia i Poniatowskiego zostały odbudowane na koszt miasta. W magistracie warszawskim mostami zajmował się Bronisław Plebiński, który kierował oddziałem mostowym do 1939 r. Most
Poniatowskiego odbudowywano jako ostatni
i tylko prowizorycznie. W październiku 1915 r.
Towarzystwo K. Rudzki i S-ka przystąpiło do
rozbiórki i usuwania uszkodzonych przęseł.
W końcu 1916 r. na miejscu czterech zniszczonych przęseł wybudowano przęsła ze stalowych belek kratownicowych o parabolicznym pasie dolnym. Oparto je na stalowych,
kratownicowych podporach usytuowanych na
filarach. Pomost wykonano z drewna, a jego
szerokość wynosiła 7 m. Odbudowany prowizorycznie most oddano do użytku 25 września
1916 r.
Most jednak był eksploatowany przez niecały rok, gdyż 14 sierpnia 1917 r. na prowizorycznych przęsłach wybuchł pożar (drewniane
części pomostu nasycono kreozotem – łatwopalnym środkiem do impregnacji drewna
na bazie smoły z drzewa bukowego). Ogień
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4. First Destruction of the
Bridge (1915) and its Temporary
Reconstruction (1916)

On 1 August, 1914, Germany declared war on
Russia and on 6 August Austria-Hungary did
the same. In the morning of 5 August, 1915,
Russian troops withdrew to Praga bank of the
Vistula and during one hour, between 6.00 and
7.00 AM, they blew up all the Warsaw bridges over the river. Poniatowski Bridge was the
first to be destroyed (on the same day German
troops entered the city from the south and on
8 August Russians left Praga). Russian sappers
blew up two bridge piers – the third and the
fifth – which resulted in deformation of two
spans (the third and fourth) and collapse of the
fifth and the sixth span (in this way four central spans were destroyed).
For military reasons, Germans decided to
reconstruct the bridges near the Citadel, but
demanded that Warsaw Municipality should
repair Kierbedź and Poniatowski Bridges at
its expense. It was Bronisław Plebiński, head
of the Bridge Section in the Municipality, who
was responsible for Warsaw bridges until 1939.
Poniatowski Bridge was the last bridge to be
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Zniszczenie czterech przęseł mostu przez wojska
rosyjskie, 5 sierpnia 1915 r. (B. Plebiński, op. cit.)
Four spans of the bridge blown up by the Russian troops
on 5 August, 1915 (Plebiński, Most i wiadukt)
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Prowizoryczna odbudowa mostu w roku 1916
(B. Plebiński, op. cit.)
Temporary reconstruction of Poniatowski Bridge in 1916
(Plebiński, Most i wiadukt)
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Pożar tymczasowej konstrukcji, 14 sierpnia 1917 r.
(B. Plebiński, op. cit.)
Fire of the temporary structure, 14 August, 1917 (Plebiński,
Most i wiadukt)

ogarnął wszystkie cztery przęsła, a przęsło
czwarte od lewego brzegu rzeki, o największej
rozpiętości, runęło do wody. Pozostałe trzy
przęsła uległy znacznej deformacji. Do końca
I wojny światowej mostu już nie odbudowano.

rebuilt and only as a provisional structure. In
October 1915 Towarzystwo K. Rudzki i S-ka
began to dismantle and remove the damaged
spans. By the end of 1916 four damaged spans
were replaced with new spans made of steel
truss beams with a parabolic lower chord. They
were based on steel truss supports situated on
the piers. The wooden deck was 7 metres wide.
The provisionally rebuilt bridge was opened for
traffic on 25 September, 1916.
The bridge, however, was used for less than
a year, for on 14 August, 1917, it was destroyed
by fire (wooden elements of the deck were
treated with creosote – a highly combustible
chemical product used as a wood preservative,
based on beech-wood tar). The fire destroyed
all four spans and the fourth, the longest span
counting from the left bank, collapsed to the
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5. Odbudowa mostu
(rok 1920 i lata 1925–1927)
5.1. Przygotowania

Na wiosnę 1920 r. magistrat warszawski powołał Komitet Odbudowy Mostu, w skład którego wszedł m.in. Bronisław Plebiński, kierownik odbudowy mostu ze strony magistratu,
i Stefan Bryła, profesor budowy mostów na
Politechnice Lwowskiej (późniejszy projektant
pierwszego na świecie mostu spawanego).
Należy zauważyć, że w tamtym okresie kierownik budowy odpowiadał zarówno za stronę techniczną, jak i finansową przedsięwzięcia. Z reguły po otrzymaniu projektu przęseł,
przeprowadzał na miejscu pomiary hydrologiczne, wykonywał wiercenia, ustalał nacisk
jednostkowy na grunt i sposób posadowienia, a podległe mu biuro polowe, według jego
wskazówek, projektowało podpory. Ponadto
organizował przetargi na dostawy materiałów do budowy podpór i robót wykończeniowych. Przedsiębiorstwa wykonywały roboty
na budowie według jego wskazówek i po jego
akceptacji.
W 1920 r. rząd postanowił udzielić bezzwrotnej dotacji ze Skarbu Państwa na odbudowę
połowy (jednej nitki) Mostu Poniatowskiego.
Na odbudowę drugiej połowy fundusze miały
wyasygnować władze miejskie. Rozwiązanie
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river. The remaining three spans were signifi- 69
cantly deformed. During the First World War Dźwig wykorzystywany
przy odbudowie przęsła
the bridge was not rebuilt.
lewej jezdni od strony

5. Reconstruction of
the Bridge (1920 and 1925–1927)
5.1. Preparations

warszawskiej, 1920–1925
(B. Plebiński, op. cit.)
Crane used during the
reconstruction of the left
lane of the road, from
Warsaw side, 1920–1925
(Plebiński, Most
i wiadukt)

In spring 1920, a committee for reconstruction of the bridge was established by Warsaw
Municipality. Among its members there 70
were Bronisław Plebiński, head of the Bridge Otwarcie połowy mostu,
po próbnym obciążeniu
Section in the Technical Department of the tramwajami, 9 sierpnia
Warsaw Municipality, and Stefan Bryła, profes- 1925 r. (B. Plebiński,
op. cit.)
sor of bridge and civil engineering at the Lviv
Opening of the half of the
University of Technology (the future author of bridge, after a live-load
test with tramcars, on
the first welded bridge in the world).
9 August, 1925 (Plebiński,
It should be noted here that at that time Most i wiadukt)
a construction site manager was responsible
both for financial and technical part of the undertaking. Usually, after having received spans
design, he conducted hydrological measurements and drillings, determined the unit pressure on soil and the method of founding, whereas subordinated field office designed supports
according to his guidelines. He was also responsible for holding tenders for material supplies
for supports construction and finishing works.
Companies worked at the construction site according to his guidelines and after his approval.
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Odbudowa przęsła
prawej jezdni od
strony warszawskiej
(Narodowe Archiwum
Cyfrowe, NAC 1-G3496)
Reconstruction of
the right lane of the
road from Warsaw
side (National Digital
Archives, Poland, NAC
1-G-3496)

takie zaakceptował ówczesny minister robót
publicznych, a późniejszy prezydent Rzeczypospolitej, Gabriel Narutowicz.

5.2. Odbudowa
W maju 1920 r. rozpoczęto roboty przy odbudowie mostu (z funduszy rządowych). Roboty, po wygraniu przetargu, wykonywała firma
Towarzystwo Przemysłu Metalowego K. Rudzki i S-ka.
Filary na całej szerokości mostu odbudowano do końca 1923 r. Elementy stalowe wykonano w hutach Zakładów Ostrowieckich, Sosnowieckich i Modrzejowskich, a przygotowanie
do montażu – w fabryce mostów Towarzystwa
K. Rudzki i S-ka w Mińsku Mazowieckim
(w fabryce powstawały projekty robocze mostów, w których uwzględniano odkształcenia
i naprężenia powstające w czasie montażu konstrukcji). Na początku 1924 r. od strony praskiej rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej,
wykorzystując część starej konstrukcji stalowej. Przęsła montowano przy pomocy dźwigu
bramowego o napędzie parowym. Po stronie
warszawskiej stalową konstrukcję przewożono roboczym torem kolejowym, stanowiącym

In 1920 the Polish government decided to
give a non-repayable subsidy from the State
Treasury for the reconstruction of one lane of
the bridge. The second lane was supposed to
be financed by the Municipality. This solution
was accepted by Gabriel Narutowicz, the then
Minister of Public Works and later the first
president of the Second Polish Republic.

5.2. Reconstruction
Reconstruction works began in May 1920 (financed by government funds). The works
were carried out by the company Towarzystwo
Przemysłu Metalowego K. Rudzki i S-ka that
had won the bidding. All the piers were built
by the end of 1923. Steel elements were made
in foundries in Ostrowiec, Sosnowiec and
Modrzejów and prepared for assembly in
the Mińsk Mazowiecki bridge plant of the
K. Rudzki i S-ka Company (here bridge working drafts were prepared, that took strains
and deformations occurring during structure assembly into account). The assembly
of steel structure of the bridge began in early
1924 from the Praga side, with the use of the
existing part of the old structure. The spans
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przedłużenie bocznicy ze stacji Warszawa
Gdańska do budującego się mostu średnicowego. Do końca 1924 r. zmontowano wszystkie
cztery przęsła. Na początku 1925 r. przystąpiono do montażu balustrady, słupów tramwajowych i oświetleniowych. Wiosną 1925 r. wyko-

were installed with a steam-powered overhead crane. On Warsaw side, the steel structure was transported using a working railway
track that was an extension of the railway siding from the Warszawa Gdańska Station to
the then built Warsaw cross-city railway line
72

Wjazd na most od
strony warszawskiej
po zakończeniu
odbudowy i otwarciu
mostu 9 października
1927 r. (Narodowe
Archiwum Cyfrowe,
NAC 1-G-3497)
Entrance to the bridge
from Warsaw side, after
the reconstruction and
opening on 9 October,
1927 (National Digital
Archives, Poland, NAC
1-G-3497)

nano płytę betonową pomostu. 6 lipca 1925 r.
dopuszczono na moście ruch pieszy. Most
odbudowany na połowie szerokości, lewej
od strony warszawskiej, uroczyście otwarto
9 sierpnia 1925 r., po wykonaniu próbnego obciążenia tramwajami.
20 października 1925 r. odbył się przetarg
na odbudowę drugiej połowy czerech przęseł.
I tym razem przetarg wygrało Towarzystwo
Przemysłu Metalowego K. Rudzki i S-ka. Stal
do fabryki mostów w Mińsku Mazowieckim
pochodziła z Zakładów Ostrowieckich, Sosnowieckich i Huty „Pokój”. Kierownikiem budowy był ponownie Bronisław Plebiński.
Rusztowania zaczęto ustawiać w marcu 1926 r.,
a montaż rozpoczęto w czerwcu 1926 r. Konstrukcja z Mińska Mazowieckiego była dowożona na Dworzec Wschodni, skąd samochodami
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bridge. By the end of 1924 all four spans were
assembled. Installation of the balustrades,
tramway posts and electric lamp-posts began
in early 1925. In spring 1925 a concrete bridge
deck plate was constructed. On 6 July, 1925, pedestrian traffic was allowed on the bridge. The
reconstructed half of the bridge, the left one
when looking from Warsaw side, was opened
on 9 August, 1925, after a live-load testing with
tramcars.
On 20 October, 1925, a tender was organised for the reconstruction of the remaining
part of the four spans. The bid was won again
by the Towarzystwo Przemysłu Metalowego
K. Rudzki i S-ka. The steel for the Mińsk
Mazowiecki plant was brought from foundries
in Ostrowiec, Sosnowiec and “Huta Pokój”
(“Peace Foundry”). Construction works were
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Medal upamiętniający odbudowę mostu
(B. Plebiński, op. cit.)
Medal commemorating the bridge
reconstruction (Plebiński, Most i wiadukt)

ciężarowymi i furmankami przewożono ją na
plac budowy (Oficerski Yacht Club zbudował przystań na Wiśle tuż przy moście średnicowym i bocznicę kolejową od tego miejsca
rozebrano). Do 1 stycznia 1927 r. zakończono montaż przęseł. Potem wykonano pomost i prowadzono roboty wykończeniowe.
Całkowicie odbudowany most otwarto 9 października 1927 r. Na wieżycach umieszczono
tablice z brązu, upamiętniające jego odbudowę. W otwarciu uczestniczył prezydent Ignacy
Mościcki, który przeciął wstęgę i przejechał po
moście samochodem, udając się do Radzymina
na odsłonięcie pomnika poległych w 1920 r.
Most odbudowano tak wiernie, że wyglądał jak
przed zniszczeniem.
Do odbudowy przęseł użyto 1 354 t stali,
w tym 913 t z dawnej konstrukcji (w okresie
międzywojennym za złom żelazny płacono
1/10 ceny nowej konstrukcji). Po moście odbywał się ruch samochodowy i tramwajowy
dwoma torami. Prędkość samochodów ograniczono do 5 km/h; na moście nie wolno było
wyprzedzać ani zatrzymywać się. Ponadto ze
względu na niszczenie drewnianej kostki jezdni (na części mostu pomost był wybrukowany
drewnianą kostką niewymienianą od 1914 r.)
po moście nie wolno było poruszać się pojazdami konnymi (furmanki i dorożki mogły jeździć po Moście Kierbedzia i górnym pomoście

again supervised by Bronisław Plebiński. In
March 1926 first scaffolds were erected and in
June the assembly began. The bridge structure was transported from the plant at Mińsk
Mazowiecki to the Warszawa Wschodnia
(Warsaw East) Station and then reloaded onto
trucks and horsecars that carried it to the construction site (the Officer Yacht Club had built
a marina on the Vistula near Warsaw cross-city railway line bridge and consequently the
railway siding from this place had been dismantled). By 1 January, 1927, the bridge span
assembly was finished. Then the deck was completed and finishing works were carried out.
The rebuilt bridge was opened on 9 October,
1927. Bronze plaques were put on its towers
to commemorate the rebuilding. The opening
ceremony was attended by President Ignacy
Mościcki who cut the ribbon and took a drive
through the newly opened bridge, going to
Radzymin to unveil a monument to the memory of the soldiers killed in 1920. The bridge
was reconstructed faithfully according to the
original and it looked exactly like before its
destruction.
For the purpose of the spans reconstruction
1 354 tons of steel were used, including 913 tons
from the old structure (in the interwar period
scrap iron was worth 1/10 of the price of a new
structure). The bridge carried road traffic and
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mostu kolejowo-drogowego pod Cytadelą). Na
moście nie wolno było również palić tytoniu.
Dla upamiętnienia odbudowy mostu wybito medal ze złoconego brązu. Jego jedna strona przedstawia wieżyce wjazdowe oraz rok
zniszczenia i odbudowy mostu (1914 i 1927),
natomiast druga – widok zniszczonego i odbudowanego mostu oraz nazwisko osoby
obdarowanej.

6. Drugie zniszczenie
mostu (1944) i jego powojenna
przebudowa (1946)

W czasie II wojny światowej warszawskie mosty podlegały Ludwikowi Grzybowskiemu, zastępcy kierownika wydziału inżynierskiego
Zarządu Miejskiego. Dzięki jego staraniom,
mimo nalotów i ognia artyleryjskiego, szczególnie w pierwszych dniach wojny, komunikacja po mostach odbywała się normalnie. Za
postawę przy obronie mostów został on odznaczony 26 września Orderem Wojskowym
Virtuti Militari. Działania wojenne uszkadzały Most Poniatowskiego, ale naprawiano je. Po
zakończeniu działań wojennych na moście naliczono 71 poważnych uszkodzeń.
1 sierpnia 1944 r. wybuchło powstanie warszawskie. 13 września, w przeddzień wkroczenia
na Pragę wojsk sowieckich oraz polskich dowodzonych przez gen. Zygmunta Berlinga, Niemcy wysadzili wszystkie warszawskie mosty na
Wiśle – rozpoczynając od Mostu Poniatowskiego. Tym razem zniszczenia były zdecydowanie większe niż podczas I wojny, zniszczeniu
bowiem uległy cztery środkowe przęsła mostu.
W lutym 1945 r. powstało Biuro Odbudowy
Stolicy (BOS). Według jego opinii, w moście „pozornie zadbano o estetykę, w całości nie daje dodatniego wyrazu plastycznego”.
Dyskutowano o formie, a nawet potrzebie odbudowania mostu. Zdaniem BOS-u most należało przynajmniej dopasować do krajobrazu.
W kwietniu 1945 r. wojsko zażądało odbudowy
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trams with a double track. The speed limit on
the bridge was reduced to 5 km/h; overtaking
and stopping was forbidden. Because the carriageway was paved with wood-blocks (some
parts were paved with the original blocks unchanged since 1914), horse-drawn vehicles were
banned from the bridge (horsecars and horse-drawn carriages could use Kierbedź Bridge
and the upper deck of the road-and-railway
bridge near the Citadel). It was strictly forbidden to smoke on the bridge.
To commemorate the reconstruction of the
bridge a special medal was minted in gilded
bronze. On one side it featured the bridge towers with the dates of the bridge destruction and
reconstruction (1914 and 1927) and on the other it depicted the bridge destroyed and reconstructed, together with the name of the person
on whom the medal was bestowed.

6. Second Destruction of the
Bridge (1944) and its Post-War
Reconstruction (1946)

During the Second World War Ludwik
Grzybowski, deputy manager of the engineering department at the Municipality, was the
person responsible for all Warsaw bridges. It
was his merit that, despite bombing raids and
shellfire, especially in the first days of the war,
the traffic flow on the bridges was normal and
without disturbances. For his efforts he was
decorated with the Virtuti Militari Order on
26 September. The war operations damaged
the bridge, but the damages were constantly
repaired. After the war there were 71 serious
damages to the bridge counted.
On 1 August, 1944, the Warsaw Uprising
began. On 13 September, the day before the
Russian troops and the First Polish Army commanded by Gen. Zygmunt Berling entered
Praga, Germans blew up all the bridges over
the Vistula – starting with Poniatowski Bridge.
This time the damage was much more severe
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Zniszczenie czterech
przęseł mostu przez
wojska niemieckie
13 września 1944 r.
(Muzeum Powstania
Warszawskiego, MPWIN-2788)
Destruction of four
spans of the bridge by
the German troops
on 13 September,
1944 (Warsaw Rising
Museum, MPW-IN2788)

mostu, na istniejących filarach. W maju Huta
Kościuszko w Chorzowie zadeklarowała gotowość wykonania konstrukcji stalowej przęseł w ciągu czterech miesięcy. 15 czerwca BOS
zlecił Stanisławowi Hemplowi, późniejszemu
profesorowi Politechniki Warszawskiej, wykonane wstępnego projektu nowych przęseł jako
konstrukcji stałej (wcześniej pod uwagę brano
również konstrukcję tymczasową stalową lub
drewnianą). Hempel wykonał projekt przęsła
stalowego, podobny do wcześniej wykonanego
projektu przęsła drewnianego.

6.1. Konstrukcja przęsła
Przęsło było siedmiodźwigarowe z jezdnią
górną, a dźwigar był łukowy. Konstrukcja pełnościennego łuku była spawana, natomiast
połączenia elementów dźwigara – nitowane.
Na łuku poprzez słupki o przekroju kołowym
oparto pomost. Pomost zaprojektowany przez
Józefa Szulca, po raz pierwszy w Polsce wykonano z blach nieckowych cylindrycznych,
współpracujących z płytą żelbetową. Blachy

than during the First World War – four central
spans were destroyed.
In February 1945 the Bureau for Capital
City Reconstruction (BOS) was established.
According to its opinion: “only apparent care
was taken for the beauty of the bridge and the
whole does not create a positive visual impression.” The form and even the need to reconstruct
the bridge was being discussed. According to
the BOS, the bridge should be at least adjusted to the surrounding landscape. In April 1945
the army demanded that the bridge should be
rebuilt on the existing piers. In May the foundry “Huta Kościuszko” at Chorzów declared it
would be able to construct the steel span structure in four months. On 15 June the BOS commissioned Stanisław Hempel, later a professor
of the Warsaw University of Technology, to
prepare an initial design of new spans as a permanent structure (initially, the possibility was
considered to build a steel or timber temporary
structure). Hempel made a steel span design,
similar to the previous timber span design.
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nieckowe mocowano do stalowego rusztu wykonanego z dwuteowych belek podłużnych
i poprzecznych. Filary mostu znacznie obniżono w stosunku do pierwotnych, a niweletę w najwyższym punkcie obniżono o ponad
1,50 m. Był to zdecydowanie odmienny projekt
konstrukcji przęsła od konstrukcji wcześniejszej. Wprowadzenie nowego typu konstrukcji
Hempel uzasadniał łatwością montażu oraz
tym, że konstrukcja jest 2,5 razy lżejsza od po-

przedniej. Jezdnia, jak przed wojną, miała szerokość 14,82 m, ale torowisko tramwajowe było
szersze, zajmowało 6,40 m i na każdą jednię
pozostawało po 4,21 m.
Most odbudowało powołane 28 kwietnia
1945 r. Przedsiębiorstwo Budowy Mostów
i Konstrukcji Stalowych „Mostostal”. Umowa
na odbudowę mostu między BOS-em a „Mostostalem” została podpisana 16 lipca. Kierownikiem budowy był Hempel (przez pewien czas nawet zamieszkał na terenie budowy,
aby nie opuszczać jej nawet w nocy). Po dwa
przęsła łukowe wykonały Huta Kościuszko
w Chorzowie i Huta Pokój w Nowym Bytomiu.

6.2. Technologia
Przywiezione koleją części łuku nitowano na
platformach zbudowanych na palach pomiędzy filarami mostu, a następnie podnoszono
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6.1. Span Structure
A span had seven arch girders with an upper
deck. The structure of a plain arch was welded and girder members joints were riveted.
The deck was supported on the arch through
posts with a circular cross section. The deck,
designed by Józef Szulc, was for the first time
in Poland made of cylindrical buckle plates
connected to a reinforced concrete deck plate.

Buckle plates were fastened to a steel floor sys- 75
tem made of longitudinal and cross I-beams. Projekt łukowego
dźwigara przęsła
The bridge piers were significantly lowered in o rozpiętości 59,22 m,
przez
comparison with the original ones and the ver- wykonany
Stanisława Hempla
tical alignment of the bridge was lowered by (Zbiory archiwalne
Dróg
more than 1.50 m. It was definitely a different Zarządu
Miejskich w Warszawie,
design of the bridge structure. According to dokumentacja
Mostu
Hempel, this new type of structure was easier projektowa
Poniatowskiego)
to assemble and 2.5 times lighter than the old Design of an arch
one. The carriageway, like before the war, was girder from a 59.22long span, by
14.82 metres wide, but the tramway track was -metre
Stanisław Hempel
wider; it was 6.40 metres wide, thus 4.21 me- (Archival collection of
the Municipal Road
tres remained for each lane.
Authority, Poniatowski
The bridge was rebuilt by a company es- Bridge design)
tablished on 28 April, 1945, under the name
of Company for Bridge and Steel Structure
Construction Enterprise “Mostostal”. The contract between the BOS and “Mostostal” was
signed on 16 July. Hempel was construction site
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Widok obecny
przęsła łukowego
zamontowanego
podczas odbudowy
mostu w 1946 r.; fot.
Barbara i Janusz
Rymsza, 2002 (zbiory
prywatne)
Present view of the arch
span installed during
the bridge construction
in 1946; photo by
Barbara and Janusz
Rymsza, 2002 (private
collection)

i osadzano na łożyskach, wykorzystując dwa
dźwigi bramowe. Dźwigi poruszały się wzdłuż
mostu po torach roboczych, ułożonych na pomostach na palach wbitych w dno rzeki (30
lipca rozpoczęto wbijanie pali). Dźwigi te projektował Stefan Hojarczyk, z biura projektowego „Mostostal”. Montaż przęseł rozpoczęto 10
października 1945 r. od strony prawego brzegu. Na platformie scalano jednocześnie po
dwa łuki. Pierwsze przęsło, o rozpiętości 58 m,
zmontowano w ciągu 13 dni (do 22 października). Sposób montażu był następujący: pierwszy
podwójny łuk po ustawieniu stężano, łącząc
go śrubami z nogą dźwigu bramowego. Potem
łuki łączono tężnikami z poprzednimi również
za pomocą śrub. Po ustawieniu łuków montowano słupki, a następnie pomost. Montaż drugiego przęsła o rozpiętości 68 m trwał 21 dni
(od 23 października do 12 listopada). Montaż
trzeciego przęsła o rozpiętości 80 m trwał 15
dni (od 20 listopada do 4 grudnia). Podczas
montażu ostatniego łuku trzeciego przęsła wydarzyła się katastrofa. Gdy ostatni łuk był już
oparty na łożyskach, w momencie odłączania
go od dźwigu, aby przyłączyć do pozostałych

manager (he even resided at the site for some
time in order not to leave it at night). The foundries “Huta Kościuszko” at Chorzów and “Huta
Pokój” at Nowy Bytom produced two arch
spans each.

6.2. Technology
Transported by train, arch elements were riveted on temporary platforms built on piles between the bridge piers and then they were lifted
and put on bearings with the use of two overhead cranes. The cranes moved along the bridge
on special working rails put on decks on piles
driven into the river bed (pile driving began on
30 July). The cranes were designed by Stefan
Hojarczyk from the “Mostostal” design office.
Spans assembly began on 10 October, 1945,
from the right river bank side. Two arches were
integrated on the platform at the same time.
The first 58-metre-long span was assembled in
13 days (until 22 October). The assembly method was as follows: the first pair of arches was
put in place and was supported by screwing to
the leg of the overhead crane. The next pair of
arches was joined together by stiffening braces
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Odnowione wieżyce
przy wjeździe na jezdnię
poszerzoną w latach
1963–1965; fot. Barbara
i Janusz Rymsza, 2002
(zbiory prywatne)
Reconstructed towers
at the entrance to the
carriageway widened
in 1963–1965; photo
by Barbara and Janusz
Rymsza, 2002 (private
collection)

łuków, łuki zbyt słabo poprzecznie połączone runęły do wody. Zawalił się również jeden
z dźwigów. W katastrofie zginął dwudziestoletni monter.
Ponieważ zator lodowy zniszczył zimą platformy i tory robocze, montaż łuków czwartego
przęsła, o rozpiętości 68 m (pierwszego odbudowywanego od strony lewego brzegu), rozpoczęto dopiero 4 maja 1946 r. Montaż trwał tydzień. 23 maja rozpoczęto montaż pierwszego
łuku z ostatniego odbudowywanego przęsła,
czyli przęsła trzeciego. Łuk dodatkowo usztywniono kratownicowymi belkami stalowymi.
W ramach wkomponowywania mostu
w krajobraz miasta BOS zleciło w maju rozebranie wieżyc wjazdowych od strony praskiej.
Z wielkim trudem rozbierano je od 15 maja
do 27 czerwca. Ze względu na długotrwałą
rozbiórkę wieżyc i zbliżający się lipcowy termin oddania mostu do eksploatacji od strony
warszawskiej wieżyc już nie rozebrano. Zdjęto
z nich tablice upamiętniające odbudowę mostu
po I wojnie światowej i odesłano do Muzeum
Historycznego m.st. Warszawy.
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with the previous pair of arches using screws.
Once the arches were in place, posts were installed and a deck was concreted. The assembly
of the second 68-metre-long span took 21 days
(from 23 October to 12 November). The third
span, that was 80 metres long, was assembled
in 15 days (from 20 November to 4 December).
During the assembly of the last arch of the third
span a disaster happened. When the last arch
was already put on bearings, at the moment of
disconnecting from the crane in order to join
it with other arches, the poorly joined arches
collapsed into the water. One of the cranes collapsed too. Twenty-year-old assembler was
killed in this tragic accident.
Since platforms and working tracks were destroyed by an ice jam in winter, the assembly of
the fourth 68-metre-long span (the first to be
reconstructed from the left river bank) began
not until 4 May, 1946. The assembly took one
week to complete. On 23 May the assembly of
the first arch from the last reconstructed span
(i.e. the third span) began. The arch was additionally stiffened with truss steel beams.
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Dwa skrajne przęsła
kratownicowe
wymienione w latach
1985–1988; fot. Barbara
i Janusz Rymsza, 2002
(zbiory prywatne)
Two truss end spans
replaced in 1985–1988;
photo by Barbara and
Janusz Rymsza, 2002
(private collection)
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Widok na przęsło
łukowe (po lewej,
1946 r.) i kratownicowe
(po prawej, 1988 r.);
fot. Barbara i Janusz
Rymsza, 2002 (zbiory
prywatne)
View of the arch span
(on the left, from 1946)
and truss span (on the
right, from 1988); photo
by Barbara and Janusz
Rymsza, 2002 (private
collection)

18 lipca wykonano próbne obciążenie czołgami T-34, a 22 lipca most otwarto dla ruchu.
Po poświęceniu, otwarcia mostu dokonał prezydent Bolesław Bierut.
Na praskim brzegu, w pobliżu mostu, ułożono kamienną tablicę z napisem: „Bohaterom
10 pułku piechoty 4-tej Dywizji im. Jana
Kilińskiego poległym w walkach nad Wisłą
o wyzwolenie Warszawy 16 IX 1944 – 18 I 1945.
Towarzysze broni”. Dodanie pierwszej daty to
hołd złożony żołnierzom 10. pułku piechoty
1. armii Wojska Polskiego, którzy wbrew rozkazowi Stalina usiłowali we wrześniu 1944 r.
pomóc powstańcom warszawskim. W ciągu
kilku wrześniowych dni 1944 r. zginęło wówczas 3 700 polskich żołnierzy, podczas gdy
w sławnych osiągnięciach polskiego oręża, np.
w bitwie pod Monte Cassino – 924 polskich
żołnierzy. Ta bitwa powstania warszawskiego – okupiona olbrzymimi startami – była tak
skrzętnie przemilczana, zarówno przez zachodnich aliantów, jak i ZSRR, że nawet nie ma nazwy. Kilka miesięcy po otwarciu mostu tablicę
zmieniono.
Podczas otwarcia mostu Hempel stwierdził,
że „niekwestionowana nowoczesność tego mostu świadczy o naszym postępie w tej dziedzinie techniki. Tempo i sposób budowy mostu

In order to adjust the bridge to the city’s
landscape, the BOS commissioned to pull
down the towers on Praga side. It was done
with great effort between 15 May and 27 June.
Due to a long-lasting demolition process of
the towers and approaching July deadline for
handing over the bridge for use, the towers on
Warsaw side were left intact. Only the plaques
commemorating the bridge reconstruction after the First World War were removed and sent
to the Historical Museum of Warsaw.
On 18 July a live-load test was carried out
with T-34 tanks and on 22 July the bridge
was opened for traffic. After consecration,
the bridge was officially opened by President
Bolesław Bierut.
On Praga bank of the Vistula, near the bridge,
a stone plaque was placed with the following inscription: “To heroes of 10th Infantry Regiment
of 4th Jan Kiliński Division, who died in fights
on the Vistula for the liberation of Warsaw, 16
IX 1944 – 18 I 1945. Brothers in arms.” The first
date was a homage paid to the soldiers of 10th
Infantry Regiment of the First Polish Army,
who, against Stalin’s orders, tried to help the
Warsaw insurgents in September 1944. 3 700
Polish soldiers were killed during a couple of
days of September 1944, whereas some of the
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Poniatowskiego, nieznane w naszym kraju, dowodzą naszej samodzielności i oryginalności
myśli technicznej” (Chwaściński 1997).

7. Poszerzenie pomostu
(1963–1965) i wymiana czterech
przęseł (1985–1988)

W latach 1963–1965 przeprowadzono remont
mostu. Uznano, że ruch na nim jest tak duży,
iż mostu nie można zamknąć na czas wykonywania robót remontowych. Sposób przeprowadzenia remontu mostu bez konieczności
jego zamykania przedstawił Stefan Piwoński
z Warszawskiego Biura Studiów i Projektów
Transportu Drogowego i Lotniczego. Wymagało to poszerzenia jezdni, gdyż dotychczasowa szerokość (14,82 m) okazała się zbyt mała.
Do pasa górnego dźwigarów przymocowano nitami wsporniki kratowe o wysięgu ponad 1,5 m i na dobudowanych wspornikach
umieszczono chodniki. Po poszerzeniu mostu
jezdnię stanowiły dwa pasy ruchu po 3,5 m po
obu stronach dwutorowego torowiska tramwajowego; szerokość jezdni wyniosła 20,5 m,
a szerokość chodników – po 2,75 m. Po przebudowie szerokość mostu wynosiła 24,40 m.
Podczas remontu wymieniono część elementów pomostu: belek poprzecznych, niecek
i wiatrownic. Przebudowując górną część filarów, pod częścią przejazdową wybudowano
kładki, na które przełożono przewody instalacyjne spod chodników. Wieżyce wzmocniono
żelbetowymi wieńcami. Przebudowę mostu
wykonywało Płockie Przedsiębiorstwo Robót
Mostowych.
W 1964 r. Urząd Konserwatorski m.st. Warszawy uznał ocalałe resztki Mostu Poniatowskiego za zabytek kultury narodowej. Zarejestrowano je w wykazie zabytków pod numerem 748.
W latach 1985–1988 most przebudowano.
Rozebrano wykonane w latach 1908–1911 cztery przęsła mostu, po dwa skrajne z obu stron.
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most famous battles of the Polish troops, e.g.
the battle of Monte Cassino – took the toll of
924 Polish soldiers. This hard-fought battle of
Warsaw Uprising was so much concealed, both
by the Western allies and the Soviet Union,
that it has got no name. A few months after the
opening of the bridge the plaque was changed.
During the opening ceremony Hempel said
that “unquestionable modernity of the bridge
demonstrates our progress in this field of
technology. The pace and method of the construction of Poniatowski Bridge, previously
unknown in our country, prove our self-sufficience and originality of technological thought”
(Chwaściński 1997).

7. Widening of the Deck
(1963–1965) and Replacement
of Four Spans (1985–1988)

In 1963–1965 the bridge underwent renovation.
It was acknowledged that traffic was so heavy
that the bridge could not be closed during the
works. Method of carrying out repair works
without the necessity of closing down the
bridge was presented by Stefan Piwoński from
the Warsaw Office of Study and Design of Road
and Air Transport. It was required to widen the
carriageway, for its previous width (14.82 m)
turned out to be too narrow. 1,5-metre-long
truss cantilevers were riveted to the upper
chord of the girders. Sidewalks were placed on
the added cantilevers. After the widening, the
carriageway consisted of two 3.5-metre-wide
traffic lanes on both sides of a double-track
tramway; the width of a two-lane carriageway
was 20.5 metres and sidewalks were 2.75 metres
wide each. After the changes, the bridge was
24.40 metres wide. During the repair works
some deck elements were also replaced: cross
beams, buckle plates and lateral (wind) bracings. While upper parts of piers were rebuilt,
catwalks were installed under the carriageway to carry the installation cables and wires
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Widok ogólny mostu;
skrajne przęsła
kratownicowe z lat 1985–
1988 i cztery środkowe
przęsła łukowe z lat
1945–1946; fot. Barbara
i Janusz Rymsza, 2002
(zbiory prywatne)
General view of
Poniatowski Bridge;
the truss end spans
from 1985–1988 and
four middle arch spans
from 1945–1946; photo
by Barbara and Janusz
Rymsza, 2002 (private
collection)
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Widok ogólny mostu,
rys. Krzysztof Mróz,
lat 11 (2014)
General view od the
bridge; drawing by 11year-old Krzysztof Mróz
(2014)

Do końca 1985 r. stalowa konstrukcja południowej połowy mostu została zdemontowana.
Roboty rozbiórkowe wykonywano z pomocą
dźwigu stojącego na drugiej, nierozbieranej
połowie mostu. Drugie przęsło od strony lewego brzegu, nad wodą, zdemontowano przy
użyciu suwnicy wykonanej ze składanego mostu wojskowego MS 22-80. Demontaż południowej części mostu zakończono w 1986 r.
Stalową konstrukcję wykonała do końca 1985 r.
Wytwórnia Konstrukcji Stalowych „Mostostal”
w Słupcy. Do końca września 1986 r. zmontowano konstrukcję przęseł południowej części mostu. Montowano ją tak, jak rozbierano
– przy użyciu dźwigu stojącego na północnej stronie mostu (drugie przęsło zmontowano z pomocą suwnicy). W trzecim kwartale
1986 r. rozpoczęto demontaż strony północnej,
wykorzystując zmontowane przęsła strony południowej. Przęsła zostały zmontowane przy
użyciu śrub sprężających. Ich montaż zakończono w drugim kwartale 1987 r.

moved from under the sidewalks. The towers
were reinforced with ring-beams made of reinforced concrete. The rebuilding was conducted
by the bridge construction company, Płockie
Przedsiębiorstwo Robót Mostowych.
In 1964 the Warsaw Conservation Office registered the remaining old parts of Poniatowski
Bridge in the list of monuments as a monument
of national culture under the number of 748.
In 1985–1988 the bridge was rebuilt. Four
side spans (two at each end of the bridge), built
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Prace poszukiwawcze
pod Mostem im. Ks.
J. Poniatowskiego; fot.
Barbara Rymsza, 2012
(zbiory prywatne)
Exploratory works
under Poniatowski
Bridge; photo by
Barbara Rymsza, 2012
(private collection)

Przęsła mostu zaprojektował Jerzy Zboromirski z Centralnego Biura ProjektowoBadawczego Budownictwa Kolejowego „Kolprojekt”. Na podstawie projektu wykonano
przęsła kratownicowe, pozostawiając dawny
kształt dźwigara, ale zmieniając przekrój poprzeczny jego niektórych elementów. Zwiększono przekroje poprzeczne pasa dolnego
i górnego, stosując przekrój zamknięty, nie
zwiększając przekrojów słupków i krzyżulców.
Ponadto zwiększono wymiary blach węzłowych. Połączenia w węzłach wykonano ze śrub
sprężających. Niniejsza przebudowa zmieniła
schemat konstrukcyjny dźwigara, który ze stricte kratownicowego zmieniono na quasi-ramowy. W pozostałych czterech środkowych przęsłach wymieniono tylko elementy skorodowane
i wzmocniono słupki. Demontaż starych przęseł i montaż nowych wykonało Warszawskie
Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal 2”.
Od lipca do października 1987 r. betonowano
płytę pomostu. Zmieniono konstrukcję pomostu. Usunięto blachy nieckowe, a na stalowym
ruszcie pomostu położono, bez połączenia
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in 1908–1911, were replaced. By the end of 1985
a steel structure of the southern part of the
bridge was dismantled. Demolition works were
carried out with the use of a crane standing on
the second part of the bridge. The second span
from the left river bank, above the water, was
dismantled with a gantry crane made of a MS
22-80 military folding bridge. The disassembly
of the southern part of the bridge was completed in 1986. The steel structure was made by
the end of 1985 by the “Mostostal” steel structure producer at Słupca. The southern bridge
part span structure was assembled by the end
of September 1986. It was assembled in the
same way as it was dismantled – with the crane
standing on the northern side of the bridge
(the second span was assembled using the gantry). Dismantling of the northern part began in
the third quarter of 1986 with the use of already
assembled southern spans. The spans were assembled with high strength friction grip bolts.
Their assembly was completed in the second
quarter of 1987.
The bridge spans were designed by Jerzy
Zboromirski from the Railway Construction
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Ratownictwo Wodne
„RAKO” podczas prac
wydobywczych; fot.
Barbara Rymsza, 2012
(zbiory prywatne)
Water Rescue Team
“RAKO” during
exploratory works;
photo by Barbara
Rymsza, 2012 (private
collection)

z nim, płytę żelbetową o grubości 25 cm (zaprojektowaną przez Witolda Witkowskiego
z Biura Projektów Budownictwa Komunalnego
„Stolica”). W każdym przęśle pomost oparto na
kilkudziesięciu łożyskach (łożyska znajdowały
się w każdym górnym węźle dźwigara kratownicowego). Podniesiono niweletę na moście
o 70 cm. Po przebudowie szerokość mostu była
taka, jak po przebudowie w latach 1963–1965,
czyli wynosiła 24,40 m.
W 1987 r. wyremontowano także ślimaki
– południowy żelbetowy z 1966 r. i północny,
ziemno-ceglany wiadukt z 1912 r. Po przebudowie most mógł być eksploatowany na stosunkowo niskie obciążenie normowe.
Wiernie odbudowano rozebrane w 1946 r.
obie wieżyce przy wjeździe na most od strony
praskiej. Wieżyce od strony warszawskiej wyremontowano. Od 30 maja do 4 czerwca 1988 r.
przeprowadzono próbne obciążenie mostu.
Każde przęsło obciążono szesnastoma pojazdami samochodowymi i ośmioma tramwajowymi.
17 czerwca 1988 r. premier Zbigniew Messner
otworzył most. Ruch tramwajowy na moście,
ze względu na prace budowlane na wiadukcie,
uruchomiono dopiero 2 grudnia 1989 r.

Design and Research Central Office “Kolprojekt.” According to the design, truss spans
were to retain the shape of the former girder
but with changed cross sections of some of its
members. Lower and upper chords cross section area was increased, with a closed cross
section. Posts and cross bracings sections were
not made bigger. The dimensions of gusset
plates were also increased. Joint connections
were made of high strength friction grip bolts.
This rebuilding changed the structural scheme
of a girder, from a strictly truss one into a quasi
frame. In the remaining four spans only corroded elements were replaced and posts were
reinforced. The disassembly of the old spans
and assembly of the new ones was conducted
by the Warsaw Steel Structure and Industrial
Equipment Company “Mostostal 2.”
From July to October 1987 a new deck was
concreted. Its structure was changed. The buckle plates were removed and a 25-centimeter-thick reinforced concrete plate was put on the
steel deck floor system, without being joined
together (the plate was designed by Witold
Witkowski from the Communal Building
Design Office “Stolica”). In each span the deck
was laid on a several dozens of bearings (bearings were placed in each upper joint of a truss
girder). The vertical alignment of the bridge
was increased by 70 cm. After the rebuilding
the bridge width was 24.40 metres, the same as
after the reconstruction in 1963–1965.
In 1987 the snail shaped approach roads were
rebuilt – the southern, reinforced-concrete one
from 1966 and the northern earth-brick viaduct erected in 1912. After the reconstruction
the bridge was able to carry a relatively low
standard load.
Two entrance towers on Praga side, dismantled in 1946, were reconstructed and the towers
on the other end of the bridge were restored.
From 30 May to 4 June 1988 a live-load test was
performed. Each span was loaded with sixteen
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W 1991 r. w ścianę schodów przy południowej wieżycy wmurowano cztery tablice upamiętniające odbudowę mostu w latach
1920–1927.

8. Najnowsza historia mostu
im. Ks. J. Poniatowskiego

Najnowsza historia mostu Poniatowskiego
to nie tylko bieżące prace utrzymaniowe prowadzone w trosce o bezpieczeństwo i wygodę użytkowników oraz piękny wygląd mostu,
który na stałe wpisał się w krajobraz Warszawy
– to także prace naukowe prowadzone przez
Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
Prace wydobywcze przy Moście Poniatowskiego trwały od marca do grudnia 2012 r.
W efekcie pozyskano duży fragment konstrukcji mostu, z którego wytypowano, przeznaczony do zachowania i eksponowania, fragment o wymiarach około 7×6×1,5 m, po czym
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road vehicles and eight trams. On 17 June, 84 –85
1988, the bridge was opened by Prime Minister Fragment konstrukcji
przewożony na teren
Zbigniew Messner. Due to construction works Instytutu Badawczego
i Mostów (IBDiM);
on the viaduct, it was not until 2 December Dróg
fot. Barbara Rymsza,
2013 (zbiory prywatne)
1989 that the tramway traffic was opened.
In 1991 four plaques were attached to a stair- Fragment of the bridge
case wall near the southern tower to com- transported to the
premises of the Road
memorate the reconstruction of the bridge in and Bridge Research
Institute (R&BRI), photo
1920–1927.
by Barbara Rymsza, 2013

8. Recent History of Prince
Józef Poniatowski Bridge

The recent history of Poniatowski Bridge is
marked not only by current maintenance
works carried out for the safety and convenience of the public and the beautiful appearance of the bridge that has become part of the
city’s landscape, but also by scientific research
conducted by the Road and Bridge Research
Institute (R&BRI).

(private collection)
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Fragment konstrukcji
mostu podczas prac
antykorozyjnych
oraz zabezpieczony
antykorozyjnie; fot.
Barbara Rymsza, 2013
(zbiory prywatne)
Fragment of the bridge
during and after anticorrosive treatment;
photo by Barbara Rymsza,
2013 (private collection)
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Projekt fragmentu kratownicowego dźwigara przęsła
o rozpiętości 58 m (według dokumentacji projektowej
z 1905 r.) odpowiadający fragmentowi konstrukcji
wydobytej z dna Wisły w 2012 r.
Design of a truss girder fragment from a 58-metre-long
span (according to the design from 1905) corresponding
to the fragment taken out of the Vistula River bottom
in 2012

– z ogromnymi problemami – wydobyto go
z dna rzeki i spławiono do Portu Żerańskiego,
gdzie oczekiwał na możliwość przetransportowania do IBDiM. Ten ważący ponad 20 ton
fragment konstrukcji w czerwcu 2013 r. został
przewieziony na teren instytutu, gdzie przeprowadzono prace antykorozyjne i przygotowano stałą ekspozycję zatytułowaną „MOSTY
Z WISŁY”.

Exploratory works near Poniatowski Bridge
were conducted from March to December
2012. They resulted in acquiring a large fragment of the bridge structure. From the excavated bridge span a fragment was selected,
measuring approximately 7×6×1,5 m, which
was with great difficulties taken out of the river bed and floated down to the port of Żerań
where it awaited the possibility of being transported to the R&BRI. Finally, in June 2013 this
20-ton-heavy fragment of the bridge structure was transported to the premises of the
R&BRI, where it received an anti-corrosive
treatment and has been displayed at a permanent exhibition “BRIDGES FROM THE
VISTULA.”

MOST PONIATOWSKIEGO

■

PONIATOWSKI BRIDGE

97

Projekt żelbetowej konstrukcji
wiaduktu Poniatowskiego
(Zbiory archiwalne Zarządu
Dróg Miejskich w Warszawie,
dokumentacja projektowa Mostu
Poniatowskiego)
Design of a reinforced-concrete
structure of Poniatowski viaduct
(Archival collection of the
Municipal Road Authority in
Warsaw, Poniatowski Bridge design)
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Widok wiaduktu Poniatowskiego
stanowiącego wjazd na most od
strony warszawskiej (polona.pl)
View of Poniatowski viaduct being
an access road to the bridge from
Warsaw side (polona.pl)
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Plac budowy (Muzeum Narodowe
w Warszawie, MN-DI-41813)
Construction site (National Museum
in Warsaw, MN-DI-41813)
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Projekt oparcia dźwigara
kratownicowego na łożysku;
na górze przekrój poprzeczny,
na dole przekrój podłużny
(Zbiory archiwalne Zarządu
Dróg Miejskich w Warszawie,
dokumentacja projektowa Mostu
Poniatowskiego)
Drawing of a bearing supporting
a truss girder (at the top: cross
section; at the bottom: longitudinal
section) (Archival collection of
the Municipal Road Authority,
Poniatowski Bridge design)
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Projekt fragmentu dźwigara
przęsła o rozpiętości 32 m; przekrój
podłużny z rozrysowanymi
przekrojami poprzecznymi
elementów kratownicy
(Zbiory archiwalne Zarządu
Dróg Miejskich w Warszawie,
dokumentacja projektowa Mostu
Poniatowskiego)
Drawing of a girder fragment from
the 32-meter-long span; longitudinal
section and cross sections of truss
elements (Archival collection of
the Municipal Road Authority,
Poniatowski Bridge design)
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Widok kratownicowych przęseł
opartych na filarze (Muzeum
Narodowe w Warszawie,
MN-DI-74672)
View of truss spans supported on
a pier (National Museum in Warsaw,
MN-DI-74672)
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Odbudowa przęsła prawej jezdni
od strony warszawskiej (Narodowe
Archiwum Cyfrowe, NAC 1-G3496)
Reconstruction of the right lane
of the road from Warsaw side
(National Digital Archives, Poland,
NAC 1-G-3496)
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Spis ilustracji List of Illustrations
1. Plan sytuacyjny z mostami łyżwowym i Kierbedzia,
widok boczny Nowego Zjazdu i budowanej przeprawy
przez Wisłę na rycinie z „Dziennika Polytechnicznego”
z 1862 r. (F. Kucharzewski, Inżynier polski Feliks Pancer,
Warszawa 1900; polona.pl)

1. Site plan with the floating bridge and Kierbedź
Bridge, side view of Nowy Zjazd and the new crossing being built over the Vistula, from an engraving
in Dziennik Polytechniczny, 1862 (F. Kucharzewski,
Inżynier polski Feliks Pancer, Warsaw, 1900; polona.pl)

2. Most Kierbedzia od strony Nowego Zjazdu; po
lewej widoczny Pałac Pod Blachą, zdjęcie z albumu
Widoki Warszawy; fot. Konrad Brandel (?), ok. 1880 r.
(Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa)

2. Kierbedź Bridge seen from Nowy Zjazd; the TinRoofed Palace on the left, ca. 1880; photo by Konrad
Brandel (?) (Mazovian Digital Library)

3. Stanisław Kierbedź (polona.pl)
4. Przekroje wiaduktu Pancera oraz rysunek stalowej
ankry na rycinie z „Dziennika Polytechnicznego”
z 1862 r. (F. Kucharzewski, Inżynier polski Feliks Pancer,
Warszawa 1900; polona.pl)

3. Stanisław Kierbedź (polona.pl)
4. Cross sections of Pancer Viaduct and a drawing
of a steel anchor in Dziennik Polytechniczny, 1862
(F. Kucharzewski, Inżynier polski Feliks Pancer, Warsaw,
1900; polona.pl)

5. Feliks Pancer (Instytut Badań Literackich PAN)

5. Feliks Pancer (Institute of Literary Research, Polish
Academy of Sciences)

6. Nowy Zjazd w Warszawie; fot. Konrad Brandel, ok.
1890 r. (Muzeum Narodowe w Warszawie, DI 36402)

6. Nowy Zjazd in Warsaw; photo by Konrad Brandel,
ca. 1890 (National Museum in Warsaw)

7. Sklepienia wiaduktu Pancera oraz przekroje poprzeczne i wzdłużne nasypu na rycinie z „Dziennika
Polytechnicznego” z 1862 r. (Biblioteka Uniwersytecka
w Warszawie)

7. Vaults of Pancer Viaduct and cross and longitudinal
sections of the embankment from an engraving in
Dziennik Polytechniczny, 1862 (University of Warsaw
Library)

8. Widok gzymsu i balustrady wiaduktu Pancera
wraz z detalami oraz przekroje poprzeczne murów
oporowych na rycinie z „Dziennika Polytechnicznego”
z 1862 r. (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)

8. View of a cornice and a balustrade of Pancer Viaduct
together with details and cross sections of revetments,
from an engraving in Dziennik Polytechniczny, 1862
(University of Warsaw Library)

9. Most Kierbedzia; fot. Konrad Brandel, ok. 1873 r.
(Muzeum Narodowe w Warszawie, DI 17751)

9. Kierbedź Bridge, ca. 1873; photo by Konrad Brandel
(National Museum in Warsaw, DI 17751)

10. Wjazd na Most Kierbedzia, zdjęcie z albumu
Widoki Warszawy; fot. Konrad Brandel (?), ok. 1880 r.
(Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa)

10. Entrance to Kierbedź Bridge, photo from the book:
Views of Warsaw, ca. 1880; photo by Konrad Brandel
(Mazovian Digital Library)

11. Drewniany most pomocniczy; fot. Karol Beyer,
8 kwietnia 1862 r. (Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa)

11. Assembly timber bridge; photo by Karol Beyer,
8 April, 1862 (Mazovian Digital Library)

12. Plac budowy; fot. zakład Karola Beyera, 25 października 1861 r. (Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa)

12. Construction site; photo by Karol Beyer’s atelier,
25 October, 1861 (Mazovian Digital Library)

13. Przekrój przez cylinder w trakcie jego opuszczania;
na górze ryciny widoczna lokomobila o mocy 15 KM,

13. Section of a cylinder at the time of its embedding;
at the top of the engraving there is a 15 HP locomobile
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służąca do wytworzenia nadciśnienia w komorze
roboczej kesonu, „Tygodnik Ilustrowany” z 1861 r.
(polona. pl)
14. Budowa filaru Mostu Kierbedzia; widok od góry
na cztery cylindry zalane betonem; fot. Karol Beyer,
6 maja 1862 r. (Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa)
15. Rozmieszczenie cylindrów w filarze mostu,
„Tygodnik Ilustrowany” z 1861 r. (polona.pl)
16. Most tymczasowy oraz gotowe filary Mostu
Kierbedzia; fot. Karol Beyer, 3 lutego 1863 r.
(Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa)
17. Widok obu mostów połączonych pomostami
oraz drewniane rusztowania pomiędzy filarami dla
podparcia żelaznych belek przy ich nasuwaniu; od
strony Warszawy widoczna pierwsza nasunięta belka;
fot. Karol Beyer, 1 października 1863 r. (Mazowiecka
Biblioteka Cyfrowa)
18. Stalowa belka nasunięta na filary; fot. Karol Beyer,
9 listopada 1863 r. (Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa)

to produce an overpressure in a working chamber of
a caisson; Tygodnik Ilustrowany, 1861 (polona.pl)
14. Construction of the Kierbedź Bridge pier; top view
at four cylinders filled with concrete; photo by Karol
Beyer, 6 May, 1862 (Mazovian Digital Library)
15. Arrangement of cylinders in a bridge pier; Tygodnik
Ilustrowany, 1861 (polona.pl)
16. Temporary bridge and finished piers of Kierbedź
Bridge; photo by Karol Beyer, 3 February, 1863
(Mazovian Digital Library)
17. View of the two bridges connected by platforms
and wooden scaffolds between the piers to provide support for iron beams during their sliding over the piers.
On Warsaw side, there is the first beam slid over; photo
by Karol Beyer, 1 October, 1863 (Mazovian Digital
Library)
18. A steel beam slid over the piers; photo by Karol
Beyer, 9 November, 1863 (Mazovian Digital Library)

19. Prace wykończeniowe przy budowie zjazdu z mostu, widok od strony Pragi; fot. Karol Beyer, 9/21 kwietnia 1864 r. (Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa)

19. Finishing works on the construction of a descent
from the bridge, view from the side of Praga; photo
by Karol Beyer, 9/21 April, 1864 (Mazovian Digital
Library)

20. Bulwarek przy Moście Kierbedzia, widok od
frontu; rys. Julian Adam Majewski (Archiwum Polskiej
Akademii Nauk)

20. Bulwark at Kierbedź Bridge, front view; drawing by Julian Adam Majewski (Archives of the Polish
Academy of Sciences)

21. Bulwarek przy Moście Kierbedzia, przekrój
poprzeczny; rys. Julian Adam Majewski (Archiwum
Polskiej Akademii Nauk)

21. Bulwark at Kierbedź Bridge, cross section; drawing by Julian Adam Majewski (Archives of the Polish
Academy of Sciences)

22. Uroczystość poświęcenia i otwarcia Mostu
Kierbedzia dla ruchu (widoczny Nowy Zjazd); fot.
Maksymilian Fajans, 22 listopada 1864 r. (Mazowiecka
Biblioteka Cyfrowa)

22. Ceremony of opening and consecration of Kierbedź
Bridge (there is also Nowy Zjazd visible); photo by
Maksymilian Fajans, 22 November, 1864 (Mazovian
Digital Library)

23. Most Kierbedzia na starej pocztówce, 1908–1915 r.
(polona.pl)

23. Old postcard of Kierbedź Bridge, 1908–1915
(polona.pl)

24. Most na obrazie Aleksandra Gierymskiego
Piaskarze z 1887 r. (Muzeum Narodowe w Warszawie,
MP 962)

24. The bridge on Aleksander Gierymski’s painting
Sand Miners of 1887 (National Museum in Warsaw,
MP 962)

25. Rosjanie opuszczający Warszawę na Moście
Kierbedzia, „Illustrirte Zeitung” z 1915 r. (zbiory
prywatne)

25. Russians leaving Warsaw on Kierbedź Bridge;
Illustrirte Zeitung, 1915 (private collection)

26. Widok mostu wysadzonego przez Rosjan,
„Illustrirte Zeitung” z 1915 r. (zbiory prywatne)
27. Wysadzone przęsła Mostu Kierbedzia, z lewej strony widoczny Most Beselera (zbiory prywatne)

26. The bridge blown up by Russians; Illustrirte Zeitung,
1915 (private collection)
27. Blown-up spans of Kierbedź Bridge with Beseler
Bridge on the left (private collection)
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28. Most Beselera w dniu jego otwarcia (polona.pl)

28. Beseler Bridge on the day of its opening (polona.pl)

29. Most Kierbedzia 1916–1944, widok od strony Pragi
(polona.pl)

29. Kierbedź Bridge, 1916–1944, view from
the side of Praga (polona.pl)

30. Most Kierbedzia po przebudowie środkowych przęseł, widok od strony Zamku Królewskiego (Narodowe
Archiwum Cyfrowe, 1-G-3522-2)

30. Kierbedź Bridge after the reconstruction of its
central spans, view from Praga side (National Digital
Archives, Poland, 1-G-3522-2)

31. Wjazd na Most Kierbedzia; fot. Willem van de Poll,
1934 r. (Kolekcja Narodowego Archiwum Królestwa
Niderlandów, Haga, 2.24.14.02, sygn. 190-0034, licencja
CC-BY-SA)

31. Entrance to Kierbedź Bridge; photo by Willem
van de Poll (Collection of the National Archives of the
Kingdom of the Netherlands, Haga, 2.24.14.02, no. 1900034, licence CC-BY-SA)

32. Most Kierbedzia, widoczny fragment trzeciego
dźwigara usytuowanego w osi mostu; fot. Willem
van de Poll, 1934 r. (Kolekcja Narodowego Archiwum
Królestwa Niderlandów, Haga. 2.24.14.02, sygn. 1900035, licencja CC-BY-SA)

32. Kierbedź Bridge, a fragment of the third girder located in the bridge longitudinal axis; photo by Willem
van de Poll (Collection of the National Archives of the
Kingdom of the Netherlands, Haga, 2.24.14.02, no. 1900035, licence CC-BY-SA)

33. Most Kierbedzia, początek środkowego przęsła
z trzecim dźwigarem zlokalizowanym w osi mostu;
fot. Willem van de Poll, 1934 r. (Kolekcja Narodowego
Archiwum Królestwa Niderlandów, Haga. 2.24.14.02,
sygn. 190-0033, licencja CC-BY-SA)

33. Kierbedź Bridge, beginning of the central span
with the third girder located in the bridge longitudinal
axis; photo by Willem van de Poll (Collection of the
National Archives of the Kingdom of the Netherlands,
Haga, 2.24.14.02, no. 190-0033, licence CC-BY-SA)

34. Pozostałości Mostu Kierbedzia, widok od strony
Pragi; na pierwszym planie perony wąskotorowej kolejki jabłonowskiej przy stacji Warszawa-Most; fot. Karol
Pęcherski, 1947 r. (Muzeum Powstania Warszawskiego,
MPW-IN/4979)

34. Remains of Kierbedź Bridge; view from Praga
shore; in the foreground, the platforms of WarsawBridge station of Jabłonowska narrow-gauge railway;
photo by Karol Pęcherski, 1947 (The Warsaw Rising
Museum, MPW-IN/4979)

35. Pozostałości Mostu Kierbedzia, widok od strony Pragi; w tle widoczne ruiny zabudowy Powiśla;
fot. Karol Pęcherski, 1947 r. (Muzeum Powstania
Warszawskiego, MPW-IN/4985)

35. Remains of Kierbedź Bridge, with the ruins of
Powiśle District in the background; photo by Karol
Pęcherski, 1947 (The Warsaw Rising Museum, MPWIN/4985)

36. Most Śląsko-Dąbrowski zbudowany na zachowanych filarach Mostu Kierbedzia, maj 2014 r., fot. Anna
Mistewicz

36. Śląsko-Dąbrowski Bridge built on the Kierbedź
Bridge supports; May 2014; photo by Anna Mistewicz

37. Mapa z 1912 r. (polona.pl)
38. Reklama firmy Towarzystwo K. Rudzki i S-ka
z 1885 r. (polona.pl)
39. Projekt żelbetowej konstrukcji wiaduktu
Poniatowskiego (Zbiory archiwalne Zarządu Dróg
Miejskich w Warszawie, dokumentacja projektowa
Mostu Poniatowskiego)
41. Węzeł betoniarski, w którym przygotowywano
mieszankę betonową przeznaczoną do wykonania
pomostu (B. Plebiński, Most i wiadukt im. ks. Józefa
Poniatowskiego przez rzekę Wisłę w Warszawie,
Warszawa 1927)
42. Widok mostu, 1913 r. (B. Plebiński, op. cit.)
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37. Plan of Warsaw, 1912 (polona.pl)
38. Advertisement of the company Towarzystwo
K. Rudzki i S-ka, 1885 (polona.pl)
39. Design of a reinforced-concrete structure of
Poniatowski viaduct (Archival collection of the
Municipal Road Authority in Warsaw, Poniatowski
Bridge design)
41. Concrete-mixing plant to prepare concrete mixture
for the deck construction (B. Plebiński, Most i wiadukt im. ks. Józefa Poniatowskiego przez rzekę Wisłę
w Warszawie, Warsaw, 1927)
42. View of Poniatowski Bridge, 1913 (Plebiński, Most
i wiadukt)

43. Przekrój podłużny mostu (B. Plebiński, op. cit.)
44. Projekt filara nurtowego, posadowionego na
stalowym kesonie; przekrój podłużny i poprzeczny
(B. Plebiński, op. cit.)
45. Szkic poglądowy przedstawiający pracę w kesonie
(B. Plebiński, op. cit.)
46. Robotnicy w kesonie (Muzeum Narodowe
w Warszawie, MN-DI-74608)
47. Projekt filara nadbrzeżnego posadowionego na
drewnianych palach; przekrój podłużny i poprzeczny
(B. Plebiński, op. cit.)
48. Wbijanie pala pod filar nadbrzeżny (B. Plebiński,
op. cit.)
49. Plac budowy (Muzeum Narodowe w Warszawie,
MN-DI-41813)
50. Filar nadbrzeżny licowany granitowymi ciosami
kamiennymi i ozdobiony granitowymi gzymsami
(B. Plebiński, op. cit.)

43. Longitudinal section of Poniatowski Bridge
(Plebiński, Most i wiadukt)
44. Design of a centre-span pier, founded on a steel
caisson; longitudinal and cross sections (Plebiński,
Most i wiadukt)
45. Draft presenting work in a caisson (Plebiński, Most
i wiadukt)
46. Workers inside a caisson (National Museum in
Warsaw, MN-DI-74608)
47. Design of a side-span pier founded on wooden
piles; longitudinal and cross sections (Plebiński, Most
i wiadukt)
48. Driving of a pile for a side-span pier (Plebiński,
Most i wiadukt)
49. Construction site (National Museum in Warsaw,
MN-DI-41813)
50. Side-span pier with granite blocks cladding and
granite cornices (Plebiński, Most i wiadukt)

51. Projekt wieżycy autorstwa Stefana Szyllera (Zbiory
archiwalne Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie,
dokumentacja projektowa Mostu Poniatowskiego)

51. Design of a bridge tower by Stefan Szyller
(Archival collection of the Municipal Road Authority,
Poniatowski Bridge design)

52. Projekt herbu Warszawy wykonany przez Stefana
Szyllera, 1905 r. (Zbiory archiwalne Zarządu Dróg
Miejskich w Warszawie, dokumentacja projektowa
Mostu Poniatowskiego)

52. Drawing of the coat of arms of Warsaw by Stefan
Szyller, 1905 (Archival collection of the Municipal Road
Authority, Poniatowski Bridge design)

53. Herb Warszawy na podporze mostu; fot. Barbara
i Janusz Rymsza, 2002 (zbiory prywatne)
54. Schemat przekroju poprzecznego 7-dźwigarowej
konstrukcji przęsła (B. Plebiński, op. cit.)
55. Projekt oparcia dźwigara kratownicowego na
łożysku; na górze przekrój poprzeczny, na dole przekrój
podłużny (Zbiory archiwalne Zarządu Dróg Miejskich
w Warszawie, dokumentacja projektowa Mostu
Poniatowskiego)
56. Projekt kratownicowego dźwigara przęsła o rozpiętości 58 m; przekrój podłużny (Zbiory archiwalne
Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, dokumentacja
projektowa Mostu Poniatowskiego)
57. Projekt fragmentu dźwigara przęsła o rozpiętości
32 m; przekrój podłużny z rozrysowanymi przekrojami
poprzecznymi elementów kratownicy (Zbiory archiwalne Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, dokumentacja projektowa Mostu Poniatowskiego)

53. Warsaw’s coat of arms on the bridge pier; photo by
Barbara and Janusz Rymsza, 2002 (private collection)
54. Cross-section scheme of a span structure consisting
of 7 girders (Plebiński, Most i wiadukt)
55. Drawing of a bearing supporting a truss girder
(at the top: cross section; at the bottom: longitudinal
section) (Archival collection of the Municipal Road
Authority, Poniatowski Bridge design)
56. Drawing of a 58-metre-long truss span; longitudinal
section (Archival collection of the Municipal Road
Authority in Warsaw, Poniatowski Bridge design)
57. Drawing of a girder fragment from the 32-meterlong span; longitudinal section and cross sections of
truss elements (Archival collection of the Municipal
Road Authority, Poniatowski Bridge design)
58. Design of a truss girder from a 58-metre-long span;
truss posts (Archival collection of the Municipal Road
Authority, Poniatowski Bridge design)
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58. Projekt kratownicowego dźwigara przęsła o rozpiętości 58 m; słupki kratownicy (Zbiory archiwalne
Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, dokumentacja
projektowa Mostu Poniatowskiego)
59. Projekt kratownicowego dźwigara przęsła o rozpiętości 58 m; szczegół słupków kratownicy (Zbiory
archiwalne Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie,
dokumentacja projektowa Mostu Poniatowskiego)

59. Design of a truss girder from a 58-metre-long span;
a truss post detail (Archival collection of the Municipal
Road Authority, Poniatowski Bridge design)
60. Deck assembly; joining steel beams with rivets
(Plebiński, Most i wiadukt)
61. Span structure assembly on a wooden scaffold
(Plebiński, Most i wiadukt)

60. Montaż pomostu; łączenie stalowych belek za
pomocą nitów (B. Plebiński, op. cit.)

62. View of truss spans supported on a pier (National
Museum in Warsaw, MN-DI-74672)

61. Montaż konstrukcji przęsła na drewnianym rusztowaniu (B. Plebiński, op. cit.)

63. View of the entrance to Poniatowski Bridge from
Warsaw side (Warsaw Rising Museum, MPW-IP-4014)

62. Widok kratownicowych przęseł opartych na filarze
(Muzeum Narodowe w Warszawie, MN-DI-74672)

64. Load testing design (Archival collection of the
Municipal Road Authority, Poniatowski Bridge
design)

63. Widok na wjazd na most Poniatowskiego od strony
warszawskiej (Muzeum Powstania Warszawskiego,
MPW-IP-4014)
64. Projekt próbnego obciążenia (Zbiory archiwalne
Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, dokumentacja
projektowa Mostu Poniatowskiego)
65. Próbne obciążenie dynamiczne 6. baterią artylerii ciężkiej w polowym rynsztunku; maj, 1913 r.
(B. Plebiński, op. cit.)
66. Zniszczenie czterech przęseł mostu przez wojska
rosyjskie, 5 sierpnia 1915 r. (B. Plebiński, op. cit.)
67. Prowizoryczna odbudowa mostu w roku 1916
(B. Plebiński, op. cit.)
68. Pożar tymczasowej konstrukcji, 14 sierpnia 1917 r.
(B. Plebiński, op. cit.)
69. Dźwig wykorzystywany przy odbudowie przęsła lewej jezdni od strony warszawskiej, 1920–1925
(B. Plebiński, op. cit.)
70. Otwarcie połowy mostu, po próbnym obciążeniu
tramwajami, 9 sierpnia 1925 r. (B. Plebiński, op. cit.)
71. Odbudowa przęsła prawej jezdni od strony
warszawskiej (Narodowe Archiwum Cyfrowe, NAC
1-G-3496)
72. Wjazd na most od strony warszawskiej po zakończeniu odbudowy i otwarciu mostu 9 października
1927 r. (Narodowe Archiwum Cyfrowe, NAC 1-G3497)
73. Medal upamiętniający odbudowę mostu
(B. Plebiński, op. cit.)
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65. Dynamic load testing with the sixth mounted heavy
artillery unit in summer gear, May 1913 (Plebiński, Most
i wiadukt)
66. Four spans of the bridge blown up by the Russian
troops on 5 August, 1915 (Plebiński, Most i wiadukt)
67. Temporary reconstruction of Poniatowski Bridge
in 1916 (Plebiński, Most i wiadukt)
68. Fire of the temporary structure, 14 August, 1917
(Plebiński, Most i wiadukt)
69. Crane used during the reconstruction of the
left lane of the road, from Warsaw side, 1920–1925
(Plebiński, Most i wiadukt)
70. Opening of the half of the bridge, after a live-load
test with tramcars, on 9 August, 1925 (Plebiński, Most
i wiadukt)
71. Reconstruction of the right lane of the road from
Warsaw side (National Digital Archives, Poland, NAC
1-G-3496)
72. Entrance to the bridge from Warsaw side, after
the reconstruction and opening on 9 October, 1927
(National Digital Archives, Poland, NAC 1-G-3497)
73. Medal commemorating the bridge reconstruction
(Plebiński, Most i wiadukt)
74. Destuction of four spans of the bridge by the
German troops on 13 September, 1944 (Warsaw Rising
Museum, MPW-IN-2788)
75. Design of an arch girder from a 59.22-metre long
span, by Stanisław Hempel (Archival collection of the

74. Zniszczenie czterech przęseł mostu przez wojska
niemieckie 13 września 1944 r. (Muzeum Powstania
Warszawskiego, MPW-IN-2788)
75. Projekt łukowego dźwigara przęsła o rozpiętości
59,22 m, wykonany przez Stanisława Hempla (Zbiory
archiwalne Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie,
dokumentacja projektowa Mostu Poniatowskiego)
76. Widok obecny przęsła łukowego zamontowanego podczas odbudowy mostu w 1946 r.; fot. Barbara
i Janusz Rymsza, 2002 (zbiory prywatne)
77. Odnowione wieżyce przy wjeździe na jezdnię
poszerzoną w latach 1963–1965; fot. Barbara i Janusz
Rymsza, 2002 (zbiory prywatne)
78. Dwa skrajne przęsła kratownicowe wymienione
w latach 1985–1988; fot. Barbara i Janusz Rymsza, 2002
(zbiory prywatne)
79. Widok na przęsło łukowe (po lewej, 1946 r.) i kratownicowe (po prawej, 1988 r.); fot. Barbara i Janusz
Rymsza, 2002 (zbiory prywatne)
80. Widok ogólny mostu; skrajne przęsła kratownicowe
z lat 1985–1988 i cztery środkowe przęsła łukowe z lat
1945–1946; fot. Barbara i Janusz Rymsza, 2002 (zbiory
prywatne)
81. Widok ogólny mostu, rys. Krzysztof Mróz, lat 11
(2014)
82. Prace poszukiwawcze pod Mostem
im. Ks. J. Poniatowskiego; fot. Barbara Rymsza, 2012
(zbiory prywatne)
83. Ratownictwo Wodne „RAKO” podczas prac wydobywczych; fot. Barbara Rymsza, 2012 (zbiory prywatne)
84–85. Fragment konstrukcji przewożony na teren
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM);
fot. Barbara Rymsza, 2013 (zbiory prywatne)
86-87. Fragment konstrukcji mostu podczas prac
antykorozyjnych oraz zabezpieczony antykorozyjnie;
fot. Barbara Rymsza, 2013 (zbiory prywatne)

Municipal Road Authority, Poniatowski Bridge
design)
76. Present view of the arch span installed during the
bridge construction in 1946; photo by Barbara and
Janusz Rymsza, 2002 (private collection)
77. Reconstructed towers at the entrance to the carriageway widened in 1963–1965; photo by Barbara and
Janusz Rymsza, 2002 (private collection)
78. Two truss end spans replaced in 1985–1988;
photo by Barbara and Janusz Rymsza, 2002 (private
collection)
79. View of the arch span (on the left, from 1946) and
truss span (on the right, from 1988); photo by Barbara
and Janusz Rymsza, 2002 (private collection)
80. General view of Poniatowski Bridge; the truss end
spans from 1985–1988 and four middle arch spans from
1945–1946; photo by Barbara and Janusz Rymsza, 2002
(private collection)
81. General view od the bridge; drawing by 11-year-old
Krzysztof Mróz (2014)
82. Exploratory works under Poniatowski Bridge;
photo by Barbara Rymsza, 2012 (private collection)
83. Water Rescue Team “RAKO” during exploratory works; photo by Barbara Rymsza, 2012 (private
collection)
84–85. Fragment of the bridge transported to the
premises of the Road and Bridge Research Institute
(R&BRI), photo by Barbara Rymsza, 2013 (private
collection)
86-87. Fragment of the bridge during and after anticorrosive treatment; photo by Barbara Rymsza, 2013
(private collection)
88. Design of a truss girder fragment from a 58-metrelong span (according to the design from 1905) corresponding to the fragment taken out of the Vistula River
bottom in 2012

88. Projekt fragmentu kratownicowego dźwigara przęsła o rozpiętości 58 m (według dokumentacji projektowej z 1905 r.) odpowiadający fragmentowi konstrukcji
wydobytej z dna Wisły w 2012 r.
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