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Warszawa 2020

WSTĘP

Zrealizowane w ostatnich latach inwestycje infrastrukturalne,
zwłaszcza budowa nowej linii metra, a także kontynuowanie
przez władze Warszawy działań rewitalizacyjnych na prawym
brzegu, doprowadziły do wzrostu zainteresowania Pragą ze
strony inwestorów prywatnych. Oprócz inwestycji mieszkaniowych wpisujących się w rewitalizację zdegradowanych kwartałów zabudowy kamienicowej coraz większym zainteresowaniem
cieszą się tereny poprzemysłowe, pozbawione po transformacji
społeczno-gospodarczej przełomu lat 80. i 90. XX w. swych dotychczasowych funkcji. Wielkie zespoły przemysłowe (Schicht/
Pollena, „Koneser”, Zakłady Amunicyjne „Pocisk”, „Drucianka”
czy Stalownia), które – może poza „Koneserem” – usytuowane
były poza granicami zwartej zabudowy miejskiej, dość szybko
zamieniły się w przestrzeń zdegradowaną.
W kontekście funkcji poszczególnych fabryk istotne były
również zapisy planów miejscowych, które zarówno w sztywny, jak i bardziej ogólny sposób określały przeznaczenie danego terenu. W przypadku niektórych obiektów fabrycznych
w zapisach planów miejscowych wprost określone zostały tylko funkcje usługowe, co w praktyce uniemożliwiało wprowadzanie w taką przestrzeń najłatwiejszej do zmonetyzowania
przez inwestorów zabudowy mieszkaniowej (przykłady fabryk
A. Manna czy zabudowań „Peruna”). W innych przypadkach zapisy planów były bardziej zróżnicowane pod względem funkcji,
dokładnie określając przeznaczenie poszczególnych kwartałów,
a nawet znajdujących się w ich obrębie obiektów. Pozytywnym
wyróżnikiem jest tutaj wspomniany „Koneser”, dla którego
funkcje mieszkaniowe, usługowe, handlowe, biurowe, a nawet
miejsce na zieleń publiczną określili autorzy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla Pragi Centrum.
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Fabryki, pomimo zaprzestania w większości przypadków
działalności produkcyjnej, są ważnym elementem industrialnego dziedzictwa Pragi, budującym tożsamość dzielnicy o przemysłowym charakterze. Przez wiele lat praskie zabudowania
fabryczne nie cieszyły się takim samym zainteresowaniem jak
zabudowa mieszkaniowa, zarówno ze strony architektów, historyków sztuki, ale i organów konserwatorskich. Na dobrą sprawę
dopiero w XXI w., poprzez wpisy do rejestru, zaczęto obejmować ochroną budowle wchodzące w skład likwidowanych po
1989 r. zakładów przemysłowych. Dało się zauważyć, że głównym problemem budynków przemysłowych stała się też utrata
ich wartości użytkowych. Obiekty te w większości przypadków
przestały pełnić swoje pierwotne funkcje, a nierzadko także, na
skutek przeprowadzanych adaptacji, traciły swój autentyzm
i swą historyczną formę.
Sposób patrzenia na fabryki zmienił się wraz z rewitalizacją „Konesera” w centrum Pragi-Północ czy budową Soho
Factory na Kamionku. Sukcesy tych komercyjnych inwestycji
oraz wspomniany rozwój infrastruktury spowodowały, że kolejni inwestorzy przychylnie patrzą na dawne zakłady, widząc
w nich nie tyle teren, który można szybko uwolnić pod zabudowę mieszkaniową, co raczej miejsce, wokół którego można
budować markę danej inwestycji.
Niniejsza publikacja, będąca kolejną w serii wydawanych
przez stowarzyszenie „Porozumienie dla Pragi” poradników
dotyczących praskiej architektury, stanowi efekt wieloletnich
obserwacji procesu wygaszania praskiego przemysłu, degradacji zabudowy fabryk, a także zabiegów różnych podmiotów na
rzecz zachowania śladów przemysłowej przeszłości dzielnicy.
Nie jest to monografia poświęcona zakładom przemysłowym
prawobrzeżnej Warszawy, choć warto, by takowa powstała na
kanwie rosnącego zainteresowania Pragą ze strony środowisk
naukowych. To przewodnik po praskim dziedzictwie architektonicznym oraz zbiór pomysłów na jego ochronę, do którego lektury zachęcamy inwestorów, prywatnych właścicieli, urzędników,
a także mieszkanki i mieszkańców.
Publikacja składa się z sześciu części oraz aneksu.
W pierwszej przedstawiona została historia i teraźniejszość przemysłu w prawobrzeżnej Warszawie. W kolejnej zaprezentowano
zakres ochrony zabytkowych obiektów fabrycznych znajdujących
się na Pradze-Północ i Pradze-Południe, a także formy wsparcia finansowego dla właścicieli w przypadku prowadzenia prac
konserwatorskich przy zabytkach. Z części trzeciej czytelnik dowie się, jak krok po kroku odtworzyć dawny wygląd fabryki
i co zrobić, by podczas remontu ocalić jak najwięcej oryginalnej
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substancji. W tym rozdziale zaprezentowana została również
konserwatorska próba przywrócenia dawnego wyglądu elewacji
jednej z najbardziej znanych praskich fabryk. Kolejna część to
przegląd dobrych i złych praktyk remontowych. Warto się z nią
zapoznać, by nie powielać cudzych błędów, ale także by oprzeć
się na dobrych rozwiązaniach przy planowaniu remontu. Dwie
ostatnie części to kompendium podstawowej wiedzy teoretycznej z dziedziny architektury oraz podpowiedź, gdzie szukać
wsparcia planując remont zabytków pofabrycznych. Dopełnieniem publikacji jest wspomniany aneks, w którym została przedstawiona historia i obecny stan blisko 40 obiektów fabrycznych,
które znajdują się na terenie obu dzielnic.
Publikacja nie powstałaby, gdyby nie wsparcie wielu osób,
organizacji i instytucji zaangażowanych w promocję i ratowanie dziedzictwa materialnego prawego brzegu. To m.in. Towarzystwo Przyjaciół Pragi, Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców
„Michałów”, stowarzyszenie Na Pradze, stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu, Fundacja Hereditas czy Zespół Opiekunów
Kulturowego Dziedzictwa Warszawy. Źródłem inspiracji są też
instytucje samorządowe, szczególnie Muzeum Warszawskiej
Pragi, zaangażowane w popularyzację industrialnego dziedzictwa. Podziękowania należą się też właścicielom i administratorom praskich fabryk, które dzięki ich uprzejmości zostały
zinwentaryzowane na potrzeby niniejszej publikacji.
Poradnik nie powstałby wreszcie, gdyby nie wsparcie finansowe i merytoryczne udzielone ze strony m.st. Warszawy,
reprezentowanego przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, w tym dyrektora BSKZ – Michała Krasuckiego.
Adam Lisiecki
Krzysztof Michalski
Piotr Stryczyński
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Przedwojenna reklama
słynnego mydła Jeleń-Schicht
produkowanego na Pradze

2. PRAGA
FABRYCZNA

INDUSTRIALIZACJA

Praga i Kamionek to rejony Warszawy o silnych tradycjach
przemysłowo-robotniczych. Świadczy o tym nie tylko historia,
ale i kilkadziesiąt zachowanych do naszych czasów obiektów
fabrycznych1. To m.in. hale produkcyjne, magazyny, budynki
biurowe, kominy i inne nieruchomości, na które bez trudu natrafimy tak przy głównych, jak i bocznych ulicach – mają interesujące dzieje, z roku na rok zyskują coraz większą wartość ze
względu na zainteresowanie inwestorów Pragą i stanowią duże
wyzwanie dla współczesności.

POD ROSYJSKIM ZABOREM

W XIX wieku produkcja fabryczna zachodniej Europy osiągnęła
wysoki poziom techniczny i innowacyjny, a przemysł stał się
podstawą silnych państwowych gospodarek. Później podobne
przemiany zaczęły zachodzić na ziemiach polskich znajdujących
się od końca XVIII w. pod panowaniem zaborców. W przypadku Warszawy, na jej lewym brzegu działały rozwinięte ośrodki
produkcyjne, np. Powiśle, Solec, tereny dzisiejszej Woli. W tym
kontekście o przemysłowym charakterze Pragi i Kamionka możemy mówić dopiero od ostatnich dwóch dekad wspomnianego stulecia2. To wówczas tutejszy krajobraz, o niskiej i często
1

2

Należy wspomnieć, że działalność produkcyjna na mniejszą skalę odbywała
się również w innych miejscach niż wybudowane obiekty fabryczne. Przedsiębiorstwa wytwórcze mieściły się na przykład w lokalach w kamienicach
oraz w parterowych lub piętrowych oficynach na terenie posesji.
Niewielkie zakłady wytwórcze oferowały na przykład maszyny dla tkalni,
wyroby mydlarskie, świece, pieczywo. Do słynniejszych zaliczymy fabrykę
maszyn rolniczych Jana Rolbieckiego (słynna żniwiarka „Polka”) i wytwórnię kamieni do rozdrabniania ziarna na mąkę i innych urządzeń młyńskich
prowadzoną przez Cezarego Skorynę. Obydwie firmy funkcjonowały przy

2. Praga fabryczna
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Panorama Pragi
ok. 1930 r. Źródło:
Narodowe Archiwum
Cyfrowe (NAC)

drewnianej zabudowie, urozmaiciły kominy fabryczne oraz architektura industrialna. Był to proces spontaniczny.
Z najstarszych zakładów, założonych przed 1890 rokiem, do naszych czasów przetrwała zabudowa tylko jednego – Warszawskiej Fabryki Stali z 1879 roku (ul. Szwedzka
2/4). Miejsce to zostało wybrane na budowę fabryki przez międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodziły słynna
warszawska firma Lilpop, Rau i Loewenstein (producent m.in.
maszyn, narzędzi, wagonów kolejowych, kotłów), Towarzystwo
Urządzeń Górniczych ze Starachowic oraz firma niemiecka
Rheinische Stahlwerke. Stalownia składała się m.in. z oddziału
hutniczego, odlewni, walcowni i młotowni, w których zatrudnienie znalazło łącznie ponad tysiąc osób3. Głównym wytwarzanym asortymentem były szyny wykorzystywane następnie do
budowy sieci kolejowej na terenie Cesarstwa Rosyjskiego.
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dzisiejszej ul. Okrzei. Później jedna splajtowała, a druga przeniosła się na
ul. Olszową.
Warszawska Stalownia została zamknięta po 10 latach funkcjonowania.
W tym czasie bowiem przemysł ciężki zaczął rozwijać się na południu Cesarstwa Rosyjskiego. Kopalnie, huty i fabryki były lokowane m.in. na terenie
dzisiejszej Ukrainy. Tam również przeniesiono produkcję z Pragi, a tereny pofabryczne zostały sprzedane władzom rosyjskim. W tym momencie
w dziejach rozległej posesji rozpoczął się ponad stuletni rozdział związany
z wojskiem.
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Specyfika przemysłowego przed- Przy przykładzie Stalowni warto zatrzymać się chwilę
mieścia tej części Warszawy ugrunto- dłużej, by zadać pytanie: dlaczego powstała właśnie
wała się dopiero w okresie 1890–1914.
w tym miejscu? Wydaje się, że decydujące mogły być
Prywatni inwestorzy (w jednym przy- trzy czynniki: występowanie rozległych i tańszych,
padku inicjatorem budowy był ów- w porównaniu z dzielnicami śródmiejskimi Warszawy,
terenów do zabudowy; bliskość istniejącego
czesny rząd), głównie reprezentujący
chemiczną i metalową gałąź gospodarki, węzła kolejowego (zapewniał transport surowców
i towarów); sąsiedztwo dużego skupiska miejskiego,
postawili wówczas kilkadziesiąt fabryk.
skąd rekrutowano pracowników oraz gdzie zbywano
Liczne budynki wzniesione z nieotyntowar. Odpowiedzi te mogą pomóc nam zrozumieć
kowanej czerwonej cegły, cechujące
„przemysłową” popularność Pragi i Kamionka.
się różnym podejściem architektów
do detalu (były to najczęściej proste
formy zdobnicze – np. okienne nadproża w formie łuku odcinkowego – rzadziej skomplikowane stylizacje przypominające
średniowieczne zamki), musiały robić wrażenie na ówczesnych
mieszkańcach Warszawy. Inwestorzy najczęściej traktowali
tę część miasta jako zaplecze produkcyjne. Siedziby zarządów,
kantory lub sklepy firmowe lokowali przy eleganckich ulicach
lewobrzeżnej Warszawy.
Wiele obiektów z tego okresu możemy podziwiać i dziś.
Ze względu na wspomnianą czerwoną cegłę stanowią one barwny element tutejszego krajobrazu. Są wśród nich te o stosunkowo niewielkich gabarytach, jak na przykład Fabryka Armatur,
Odlewnia Metali i Niklownia K. Barwich (ul. Inżynierska 5)
oraz Fabryka Cukrów F. Anczewski (ul. 11 listopada 10A), jak
i większe, jak w przypadku Fabryki Listew na Ramy i do Tapet
W. Domański i S. Zabłocki (ul. Kawęczyńska 36), pozostałości po kompleksie Młyna Parowego (ul. Objazdowa 2), Fabryki
Drutu, Sztyftów i Gwoździ (ul. Objazdowa 1) oraz zespołu rektyfikacji i fabryki wódek (ul. Ząbkowska 27/31).

DWUDZIESTOLECIE
MIĘDZYWOJENNE

Wybuch i skutki I wojny światowej (wojenne rekwizycje, pobór
pracowników do wojska oraz zamknięcie lub ograniczenie rynku dla handlu wschodniego) postawiły warszawskie firmy przed
dużym wyzwaniem. Dla części z nich czas ten oznaczał upadek,
zmiany właścicielskie, dla innych z kolei rodząca się niepodległość Polski była początkiem realizacji nowych pomysłów.
Znaczącym aktorem na przedsiębiorczej scenie stało się państwo, zainteresowane produkcją dóbr o znaczeniu strategicznym
dla bezpieczeństwa kraju. Na terenie Pragi i Kamionka wraz
z nową falą przedsiębiorców i inżynierów pojawiły się również
innowacyjne technologie związane z komunikacją, transportem
oraz elektrotechniką.
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W tym okresie inwestorzy startowali z działalnością na
omawianym terenie na dwa sposoby. Część z nich lokowała produkcję w przejętych na własność starych obiektach. Taką drogę na przykład obrała Fabryka Wyrobów Gumowych „Polonit”
(ul. Otwocka 14), zajmując budynek po dawnej parowej pralni. Swoją wytwórnię elektrotechniczną Kazimierz i Władysław
Pustoła ulokowali natomiast w budynkach po niezachowanej do
naszych czasów fabryce naczyń emaliowanych „Wulkan” (ul. Jagiellońska 4/6). Także chemiczny koncern Schicht wprowadził
się do zabudowań powstałych ponad 20 lat wcześniej przy ul.
Szwedzkiej. Drugą opcją było stawianie nowych fabryk – tak na
przykład postąpiły firmy Brabork (ul. Grochowska 306/308),
Wedel (ul. Zamoyskiego 28/30), Brage (ul. 11 Listopada 22),
Franboli (ul. Śnieżna 3), AVIA (ul. Siedlecka 47) oraz zakłady
Kazimierza Szpotańskiego (ul. Gocławska 12).

II WOJNA ŚWIATOWA
I OKRES PRL

Kolejna wojna przyniosła olbrzymie straty nie tylko wśród ludności Warszawy oraz jej mieszkalnej zabudowy i zabytków, ale
również w przemyśle: fabryki w większości były zniszczone lub
uszkodzone, pozbawione maszyn, z dużymi stratami wśród kadry pracowniczej. Budynki w najlepszym wypadku wymagały
remontu, w najgorszym – postawienia na nowo.
Okres PRL to czas odbudowy części warszawskich zakładów przemysłowych, pozbawienia dotychczasowych właścicieli prawa własności4, budowy nowych fabryk oraz utworzenia
nowych ośrodków przemysłowych, m.in. na Żeraniu i Targówku Fabrycznym, gdzie w nowoczesnych i obszernych halach fabrycznych zainicjowano produkcję m.in. samochodów
osobowych (Fabryka Samochodów Osobowych), telewizorów
(Warszawskie Zakłady Telewizyjne) oraz sprzętu elektronicznego (Warel).
W przypadku Pragi i Kamionka pod państwowym zarządem rozpoczęto na nowo przemysłową produkcję jedynie w części fabryk (często dokonując zmian w tradycyjnych nazwach, np.
Wedel został przemianowany na 22 Lipca, dla upamiętnienia
Manifestu Lipcowego PKWN, a fabrykę Szpotańskiego nazwano Zakładami Wytwórczymi Aparatury Wysokiego Napięcia).
4

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1946 roku o przejęciu na własność
Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. 1946 nr 3
poz. 17), znacjonalizowano wiele gałęzi polskiego przemysłu (np. huty, fabryki zbrojeniowe, cukrownie, gorzelnie, olejarnie i przemysł włókienniczy
o większej zdolności produkcyjnej) oraz przedsiębiorstwa przemysłowe zatrudniające więcej niż 50 pracowników na jedną zmianę.
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Pozostałe obiekty stały się lokalizacją dla spółdzielni pracy oferujących drobną wytwórczość i usługi lub zostały rozebrane
(np. „Wulkan” i „Labor”), ustępując miejsca nowym osiedlom
mieszkaniowym. W rezultacie państwowych inwestycji wyrosły
również nowe zabudowania, m.in. przy ul. Chodakowskiej, Żupniczej, Siedleckiej i Wojnickiej.

TRANSFORMACJA

Wraz z upadkiem PRL i przemianami społeczno-gospodarczymi
dla fabryk w Polsce nastał nowy, niepewny czas. Tylko nieliczne
zwycięsko przeszły okres transformacji, utrzymując produkcję
i poddając się modernizacji w obszarze jakości wytwórczości
i zarządzania. Większość upadła lub została przeobrażona. Tak
działo się również na terenie lewobrzeżnej Warszawy.
Po 1989 roku przemysł na Pradze i Kamionku stopniowo ulegał li- Obiekty pofabryczne cieszą się dużym
zainteresowaniem inwestorów. Są doskonale
kwidacji lub przeniesieniu. Stare mury
zlokalizowane – w centrum Warszawy, blisko głównych
fabryczne w centrum największego
tras, na uzbrojonych działkach, do tego posiadają
miasta w Polsce postrzegano jako
przestronną architekturę oraz ciekawą historię. Barierą
niespełniające odpowiednich warun- bywają jednak nakłady finansowe niezbędne do ich
ków do masowej produkcji, z drugiej
konserwacji – większość z nich bowiem została uznana
strony pojawiła się presja rynków
za zabytki i objęta prawną ochroną konserwatorską.
mieszkaniowego i usługowego. Następowały zmiany właścicielskie (prywatyzacja, reprywatyzacja).
Sytuacja ulegała dynamicznym zmianom. Wybrane obiekty pofabryczne stały się przedmiotem zainteresowania deweloperów,
inne w części zasiedlili drobni przedsiębiorcy i przedstawiciele
kultury i nauki. Produkcja została utrzymana jedynie w kilku
(m.in. Wedel oraz AVIA). Pozostałe ciągle czekają na swoją drugą szansę, popadając powoli w ruinę. Prawie wszystkie dawne
fabryki zostały objęte ochroną konserwatorską i figurują jako
zabytki.

FABRYKI DZIŚ

Co stało się z dawnymi fabrykami, w których zaprzestano produkcji przemysłowej? Sytuację można przedstawić, wykorzystując następujący podział:
1. Część obiektów pofabrycznych została wyburzona, np.
Warszawsko-Ryska Fabryka Wyrobów Gumowych „Rygawar”
Spółka Akcyjna (ul. Gocławska 9); Fabryka Ślusarska L. Ogórkiewicz i J. Zagórny (ul. Krowia 6)5; fabryka mydła i świec
5

Obecny budynek powstał z wykorzystaniem zachowanych materiałów budowlanych, z odtworzeniem części bryły, ale oryginał będący w ruinie ostatecznie został rozebrany.

2. Praga fabryczna

10

„Adamczewski i S-ka” (ul. Grodzieńska 21/29); Zakłady Mechaniczne Budowy Dźwigów „Unruh i Liebig” (ul. Konopacka 19),
a w ich miejsce pojawiły się inwestycje deweloperskie.
2. Kolejną partię stanowiły obiekty, które obecnie wchodzą
w skład realizowanych lub zakończonych prywatnych inwestycji deweloperskich, przystosowujących nieruchomości do pełnienia nowych funkcji – usługowej, mieszkaniowej, handlowej
lub mieszanej. Takie realizacje przeprowadzono na przykład
przy ul. Ząbkowskiej 27/31 na terenie Warszawskiej Wytwórni
Wódek (inwestycja Centrum Praskie „Koneser”) oraz przy ul.
Mińskiej 25 na dawnym terenie Zakładów „Pocisk” (inwestycja
Soho Factory). Obecnie prace trwają w dużym kompleksie pofabrycznym przy ul. Szwedzkiej 20 (dawna Pollena-Uroda – inwestycja pod nazwą Bohema) oraz przy ul. Kłopotowskiego 11,
w zabudowaniach dawnej Fabryki Maszyn i Kamieni Młyńskich
G. Łęgiewskiego i O. Hartwiga. Mieszkańców posiada kolejna
inwestycja – Fabryka na Pradze – zlokalizowana w wyremontowanej dawnej Fabryce Farb Graficznych przy ul. Kawęczyńskiej
9/13. Zapowiadane są mniejsze inwestycje mieszkaniowe przy
ul. Inżynierskiej 5 (dawna Fabryka Armatur, Odlewnia Metali
i Niklownia K. Barwich) oraz 11 Listopada 10A (Fabryka Cukrów F. Anczewskiego).
3. Nie wszystkie budynki pofabryczne łączone są z inwestycjami deweloperskimi. Dużą grupę stanowią obiekty przystosowane do roli biur, miejsc niewielkiej produkcji lub usług,
a także do pełnienia funkcji dydaktycznych. Przykładem tego
jest dawna fabryka wyrobów gumowych Brage (ul. 11 Listopada
22), która pomieściła w swoich budynkach kluby młodzieżowe,
hostel, teatr, a także pracownię rzemieślniczą oraz sklep z artykułami fryzjerskimi. Poza tym warto wspomnieć o „Franboli”
(ul. Śnieżna 3 i 4), gdzie siedzibę mają organizacje pozarządowe,
firmy handlowe i usługowe, a także mieści się tam salka prób
muzycznych, o fabryce Alfonsa Manna (ul. Białostocka 42),
z której przestrzeni korzystają liczne podmioty gospodarcze
(m.in. piekarnia znanej sieci), fabryce Brabork (ul. Grochowska
306/308) zamienionej w biurowiec, a także o dwóch fabrykach
pełniących obecnie funkcje związane ze szkolnictwem wyższym (dawna fabryka K. Szpotańskiego przy ul. Gocławskiej 12
oraz dawna Fabryka Listew na Ramy i do Tapet W. Domański
i S. Zabłocki przy ul. Kawęczyńskiej 36). Interesującym przykładem jest Otwocka 14 – zabudowania pofabryczne przystosowano do pełnienia funkcji rozrywkowo-kulturalnych.
4. Ostatnią kategorię stanowią obiekty obecnie niezagospodarowane, znajdujące się w bardzo złym stanie technicznym. Są to obiekty o zróżnicowanym potencjale i różnych
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ograniczeniach. Zawalona od kilku lat hala pofabryczna przy
ul. Konopackiej 17 to pamiątka po Fabryce Wyrobów Żelaznych
i Konstrukcji H. Zieleziński. Jest ukryta w głębi podwórza, do
którego dostępu „broni” frontowa kamienica. Przy sąsiedniej
ulicy, pod adresem ul. Strzelecka 30/32 znajdziemy ruiny niewielkiej fabryczki, w której przez dekady wyrabiano sejfy i kasy
pancerne, m.in. pod szyldem firmy Specjalistyczna Spółdzielnia
Pracy „Skarbiec”. W ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku analizowano możliwości
adaptacji dawnej fabryki mydeł, perfum i kosmetyków „Florange” (ul. Równa 1) na potrzeby sektora kultury. Najbliżej etapu renowacji, a następnie nadania nowych funkcji znajduje się
obecnie kilkupiętrowy spichlerz dawnego młyna przy ul. Objazdowej 2. Brano pod uwagę funkcje kulturalne lub magazynowe,
ostatecznie władze miasta przyjęły koncepcję zorganizowania
w nim przestrzeni na działalność rzemieślniczą.
Niestety, nigdy nie odbyła się dyskusja, która mogłaby
wyłonić alternatywne pomysły dotyczące przyszłości prawobrzeżnych obiektów pofabrycznych. Olbrzymi zasób interesującej przestrzeni został poddany powolnej „konsumpcji”. Z jednej
strony na szczęście uratowano część obiektów, zachowując
dziedzictwo kulturowe dla kolejnych pokoleń, niemniej jednak
w nowej odsłonie w industrialnej przestrzeni rzadko znajduje
się miejsce na aktywności związane z wytwórczością drobną
i masową.

PRODUKTY

Przy okazji opisywania dawnych fabryk wielką stratą byłoby
pominięcie wytwarzanych w nich dóbr. A bywają one często zaskakujące. Trudno w to uwierzyć, ale wśród gałęzi wytwórczości
obecnych na omawianym terenie prym wiodły przemysł ciężki,
chemiczny i maszynowy. Wiele z tych produktów miało status
wyrobów codziennego użytku i można było je spotkać w przeciętnych polskich domach, inne miały charakter innowacyjny
i produkowane były w ograniczonym zakresie, a nawet obejmowała je tajemnica państwowa. Niektóre doczekały się ochrony
ze strony urzędu patentowego. Ta jakość mogła zostać doceniona nie tylko przez konsumentów krajowych, ale i zagranicznych
– w 1939 roku, na wielkiej światowej wystawie w Nowym Jorku,
gdzie promowano najnowsze osiągnięcia polskiej techniki, nauki
i sztuki, wśród produktów ponad 200 firm z całego kraju znalazły się także wytwory z Pragi i Kamionka, wystawione m.in.
przez Wedla, Szpotańskiego, A. Manna i Brabork.
Wśród całego produkowanego tu asortymentu chyba najbardziej zaskakuje obecność branży lotniczej. Podobnie jak dziś,
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Bombowce PZL 37
„Łoś” z 210. Dywizjonu
Bombowego. Źródło: NAC

ten sektor gospodarki wymagał olbrzymiej precyzji, istnienia
odpowiednio wyposażonych laboratoriów, kooperacji różnych
podmiotów, dużego zaplecza finansowego i wysokiej kultury
pracy. Na Szmulowiźnie udało się to osiągnąć. Na końcu ul.
Siedleckiej w Wytwórni Maszyn Precyzyjnych AVIA w latach
30. XX w. projektowane i składane były silniki lotnicze oraz
amortyzatory do podwozi (m.in. do słynnego średniego bombowca PZL 37 „Łoś”). Jak podawano w prasie, aparatura do
tego służąca „stanowiła równowartość porządnej warszawskiej
kamienicy”. Apetyt szefów firmy był zresztą większy, dążyli do
produkowania silników samochodowych. Zamierzenia te pozostały na papierze ze względu na wybuch wojny.
Przy ul. Szwedzkiej w firmie Pollena-Uroda w okresie
PRL powstawały z kolei m.in. perfumy „Być może” oraz „Pani
Walewska”. Zapachy te uwiodły tysiące Polek. Równie dużą popularnością cieszyło się mydło z charakterystycznym jeleniem
oraz „Radion” – proszek do prania, wytwarzane w tej fabryce za
czasów firmy Schicht.
Przy ul. Zamoyskiego stoją olbrzymie zabudowania fabryki Wedla. Wrażenie robi nie tylko budynek, który przypomina
obronny zamek, ale i unoszący się w okolicy zapach czekolady.
To tu od niemal stu lat wytwarzane są m.in. Ptasie Mleczko oraz
okrągłe, ręcznie dekorowane torciki czekoladowe.
Kilometr dalej, przy ul. Grochowskiej, stoją budynki innego potentata z okresu przedwojennego. Stworzona przez trzech
braci firma Brabork (akronim od słów Bracia Borkowscy) z początku zajmowała się głównie pośrednictwem w handlu elektrycznym wyposażeniem domów (lampy, dzwonki, kontakty),
by wkrótce wziąć na siebie produkcję. Wytwarzano tu rzeczy,
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bez których i dziś trudno jest sobie wyobrazić nasze życie, m.in.
elektryczne suszarki do włosów, czajniki, kuchenki oraz sprzęt
oświetleniowy.
Po sąsiedzku, przy ul. Kałuszyńskiej, tam, gdzie dziś
w odbudowanych po wojnie budynkach studenci przyswajają
wiedzę w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, w latach 30.
XX w. mieściła się wytwórnia aparatów elektrycznych założona
i prowadzona przez Kazimierza Szpotańskiego. Firma powstała jeszcze w 1918 roku na lewym brzegu, w kamienicy przy
ul. Mirowskiej, pod czujnym okiem Szpotańskiego rozrosła się
do wielkich rozmiarów, stając się potentatem na rynku liczników energii elektrycznej oraz innych aparatów elektrycznych.
Niełatwe to było zadanie – po I wojnie światowej polski rynek
był łakomym kąskiem szczególnie dla firm niemieckich, m.in.
Siemensa. Firma Szpotańskiego ciężką pracą zdobyła połowę
udziałów w krajowym rynku. Brała czynny udział w elektryfikacji Polski.
Warto wspomnieć również o produkcji narzędzi chirurgicznych (Mann), precyzyjnych przyrządów optycznych
– mikroskopów i lornetek (Polskie Zakłady Optyczne), pomp
wodnych niezbędnych do funkcjonowania wodociągów i oczyszczalni (Twardowski), sprzętu spawalniczego (Perun), radioodbiorników i urządzeń telekomunikacyjnych (Polskie Zakłady
Tele- i Radiotechniczne, później Zakłady Wytwórcze Urządzeń
Telekomunikacyjnych), amunicji (Pocisk) oraz wódki i spirytusu (Monopol). Z kronikarskiego obowiązku należy zaznaczyć,
Przykłady słodyczy produkowanych
m.in. na Pradze. Źródło: NAC

że po wielu budynkach pofabrycznych nie ma już praktycznie
śladu, a powstawały tam naczynia emaliowane (Labor, Wulkan)
oraz wyroby gumowe (Rygawar, później Stomil). W nieistniejącej fabryce należącej do Państwowych Zakładów Inżynierii
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(przy ul. Terespolskiej, obecnie Chodakowskiej) w latach 30.
XX w. montowano jedno z marzeń mieszkańców Polski – samochody osobowe marki Fiat 508 na włoskiej licencji. Wówczas
było to najpopularniejsze auto na naszych drogach. Z fabryki
zjechało kilka tysięcy sztuk tego modelu. W halach tej fabryki
montowano także pojazdy z myślą o wojsku, m.in. samochody
ciężarowe oraz motocykle (np. słynny „Sokół”).

LUDZIE

Patrząc na mury starych fabryk, dostrzegamy również dzieje ludzi. Tych, którzy przedsiębiorstwa zakładali i prowadzili, oraz
tych, którzy w nich pracowali. Są to historie poruszające, niezwykłe – uzupełniające wartość nieruchomości, w których się
rozgrywały. Relacje o nich są obecne w dokumentach archiwalnych, książkach, pamiętnikach, prasie z epoki. To setki nazwisk.
Warto zapamiętać choć kilka z nich.
Zacznijmy od przedsiębiorców. Nie ma co ukrywać, że
nie wywodzili się z Pragi lub Kamionka. W zdecydowanej większości to ludzie niepochodzący stąd. Ale rozumieli atuty tej części miasta – dawała im możliwości realizacji śmiałych planów
i rozbudowy zakładów. Przenosili firmy z lewobrzeżnej Warszawy lub zaczynali tu od zera. Realizowali innowacyjne projekty,
wprowadzali interesujące systemy zarządzania jakością. Z tymi
postaciami wiążą się również dramaty bankructw, zniszczeń fabryk w wyniku II wojny światowej lub utraty przedsiębiorstw
w rezultacie nacjonalizacji. Śledząc ich decyzje, zauważamy
również różne postawy wobec pracowników – od wyzysku
i niesprawiedliwości, po rozbudowany blok socjalnego wsparcia:
nagrody, ubezpieczenia, fundusze. Oto zaledwie kilku z nich:
Kazimierz Szpotański (1887–1966) – inżynier, elektryk,
twórca Fabryki Aparatów Elektrycznych na Kamionku – największego w przedwojennej Polsce przedsiębiorstwa produkującego aparaturę elektryczną. Przyczynił się do elektryfikacji
Polski. Stracił firmę w okresie PRL w wyniku nacjonalizacji.
Jan (1882–1929), Edward (1876–1936) i Ferdynand
(1884–1952) Borkowscy – bracia, założyciele firmy Brabork.
Zaczynali od handlu sprzętem oświetleniowym, następnie stworzyli jedno z największych przedsiębiorstw produkujących sprzęt
gospodarstwa domowego przed II wojną światową. Fabrykę
zbudowali na Kamionku. Stracili ją w wyniku nacjonalizacji.
Lucjan Nowiński (1873–1972), Mieczysław Kośmiński (1886–1949), Włodzimierz Szomański (1884–1946)
– trzej założyciele Wytwórni Maszyn Precyzyjnych AVIA przy
ul. Siedleckiej – jedynej prywatnej firmy w przedwojennej Polsce, która w sposób zrównoważony rozwijała się w obszarze
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innowacyjnych technologii precyzyjnych: silników i innego
oprzyrządowania dla lotnictwa. Jak wspominał p. Paweł Elsztein,
wytwórnia była prowadzona na tyle sprawnie, że dobrze płatna
praca w niej była marzeniem młodych ludzi.
Ignacy Kiełbasiński (1878–1936) – założyciel niewielkiej fabryczki słodyczy przy ul. Śnieżnej na Szmulowiźnie. Produkowane łakocie zdobyły uznanie w całej Polsce, a nazwa firmy
Franboli była wymawiana jednym tchem wraz z takimi markami
jak Wedel lub Fuchs. Po śmierci Ignacego firmę poprowadziła
żona Laura wraz z synem Tadeuszem.
Warto wspomnieć również inżynierów, konstruktorów
i menedżerów:
Tadeusz Tański (1892–1941) – wynalazca, konstruktor,
inżynier, współpracownik Centralnych Warsztatów Samochodowych (a później Państwowych Zakładów Inżynieryjnych) na
Kamionku. Był m.in. twórcą słynnego samochodu CWS T-1.
Dr Alfred Sznerr (1883–1945) – chemik, pionier
i propagator spawalnictwa w Polsce. Przez wiele lat dyrektorował spółce Francuskie Towarzystwo Akcyjne „Perun” przy
ul. Grochowskiej. Siłami tej firmy m.in. wzniesiono pierwszą
w kraju spawaną konstrukcję budowlaną (gmach Pocztowej
Kasy Oszczędności przy ul. Świętokrzyskiej).
Szczepan Łazarkiewicz (1893–1966) – konstruktor i wynalazca, który swoje życie związał z firmą Zakłady Mechaniczne inż. Stefan Twardowski (w okresie PRL znacjonalizowanej
i przemianowanej na Warszawską Fabrykę Pomp). Był projektantem wielu rodzajów pomp z powodzeniem stosowanych
w cukrowniach, kopalniach i wodociągach na terenie Polski.
Mieszkał na Pradze.
Władysław Zalewski (1892–1977) – utalentowany konstruktor samolotów i silników lotniczych, współpracował z wieloma firmami, m.in. z Wytwórnią Maszyn Precyzyjnych AVIA
oraz Państwowymi Zakładami Lotniczymi. Jeden z silników jego
projektu znajduje się w zbiorach Narodowego Muzeum Techniki.
Kornel Kubacki (1873–1955) – przejął Fabrykę Wyrobów Żelaznych H. Zieleziński i przeniósł jej siedzibę na ul.
Konopacką na Pradze. Był inżynierem, autorem interesujących
rozwiązań konstrukcyjnych, także zastrzeżonych patentem.
Nie można zapominać o budowniczych praskich fabryk.
Szczególnie dwa nazwiska są warte przypomnienia:
Kazimierz Loewe (1845–1924) – wybitny inżynier budowniczy i architekt, zaprojektował m.in. zabudowania tzw.
„Drucianki” przy ul. Objazdowej. Część badaczy przypuszcza
również, że mógł być projektantem najbardziej reprezentacyjnych budynków na terenie d. Warszawskiej Wytwórni Wódek
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Zdjęcie tablicy
upamiętniającej
Karola Wójcika na
zabudowaniach
tzw. „Drucianki”

– od strony ul. Ząbkowskiej i ul. Markowskiej. Poza pracą architekta zaangażowany w sprawy wspólnoty ewangelicko-reformowanej w Warszawie.
Józef Napoleon Czerwiński (1871–1940) – wybitny architekt warszawski, autor wielu projektów kamienic. Projektował również obiekty przemysłowe na prawym brzegu, w tym na
Kamionku (Wedel). W literaturze przedmiotu pojawiają się też
sugestie (na podstawie relacji krewnego architekta), że mógł
projektować zabudowania młyńskie przy ul. Objazdowej, jednak
informacje te nie znalazły do tej pory potwierdzenia w innych
źródłach.
Wreszcie jest też bohater zbiorowy – pracownicy, głównie
rekrutujący się z najbliższej okolicy. Ludzie, którzy stale łączyli
różne drogi – pracy zawodowej i walki o poprawę jej warunków,
a także zainteresowanie losem swojego kraju. Brali udział m.in.
w strajkach w 1905 roku, w walkach w czasie wojny polsko-bolszewickiej, w powstaniu warszawskim, w strajkach solidarnościowych. Swoją postawą przyczynili się do rozwoju Polski,
a także regulacji prawa (to im zawdzięczamy np. 8-godzinny
dzień pracy). Mimo to są bohaterem anonimowym. W szerszej
świadomości zapisało się zaledwie kilka nazwisk:
Karol Wójcik (1883–1941) – wieloletni pracownik Warszawskiej Fabryki Drutu, Sztyftu i Gwoździ „Drucianki” przy ul. Objazdowej 1, członek
Komunistycznej Partii Polski. Zasłynął z organizacji na
Pradze strajków robotników branży metalowej. Zginął
w Auschwitz.
Stefan Okrzeja (1886–1905) – pracownik praskich fabryk Labor, a następnie Wulkan, gdzie produkowano naczynia emaliowane, członek Polskiej Partii
Socjalistycznej. Wziął udział w zamachu na oberpolicmajstra warszawskiego, barona Nolckena. Schwytany, osądzony i powieszony. Stał się symbolem walki
o niepodległość oraz prawa robotnicze. Jego nazwisko
nosi jedna z ulic na Pradze.
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Ul. Objazdowa 1, zrujnowane
obiekty postindustrialne
wchodzące w skład tzw. „Drucianki”,
czyli Warszawskiej Fabryki Drutu,
Sztyftów i Gwoździ
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3. TEORIA I PRAWO
PRZED REMONTEM

Zarówno na Pradze-Północ, jak
UWAGA: przed przystąpieniem do remontu
i Pradze-Południe znajduje się wieobiektu zabytkowego warto wystąpić o zalecenie
le obiektów zabytkowych. W obliczu
konserwatorskie do właściwego konserwatora
planowanych prac budowlanych lub
zabytków (w Warszawie jest to Mazowiecki Wojewódzki
restauratorskich wskazane jest więc
Konserwator Zabytków). Na wniosek właściciela urząd
sprawdzenie, czy obiekt, którym
przygotowuje je w formie pisemnej. Zalecenia zawierają
dysponujemy, nie jest objęty którąś
wskazówki dla architektów, inwestorów i wykonawców
z prawnych form ochrony (zgod- poszczególnych prac. Czasem pojawia się w nich
wymóg przeprowadzenia specjalistycznych badań
nie z art. 7 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opie- konserwatorskich (np. stratygraficznych). Ich realizacja
może zminimalizować ryzyko przerwania prac w trakcie
ce nad zabytkami może to być wpis
budowy czy remontu.
do rejestru zabytków, wpis na Listę
Skarbów Dziedzictwa, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego, ustalenia ochrony
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie
lotniska użytku publicznego) lub znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Taka sytuacja dodaje splendoru właścicielowi,
ale pociąga również za sobą liczne następstwa. Wiążą się z nią
bowiem określone obowiązki i prawa (np. różne formy wsparcia, o jakie mogą się starać właściciele takich obiektów), a także
różnorodne procedury w zakresie wydawania pozwoleń na prowadzenie prac.

REJESTR ZABYTKÓW

Rejestr zabytków prowadzony przez wojewódzkich konserwatorów zabytków to najbardziej powszechna forma ochrony zabytków w Polsce. Wpis do rejestru może mieć zarówno charakter
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Obiekty w rejestrze
zabytków na Pradze-Północ
i Pradze-Południe, źródło:
mapa.um.warszawa.plv

indywidualny (wtedy obejmuje konkretny obiekt, samodzielnie
lub z otoczeniem), jak i obszarowy (np. zespół zabudowy, układ
urbanistyczny).
W przypadku obiektów wpisanych indywidualnie,
wszelkie prace budowlane prowadzone zarówno na zewnątrz, jak i w środku obiektu, mogą być realizowane jedynie w przypadku uzyskania przez właściciela zgody od
właściwego konserwatora zabytków oraz otrzymania pozwolenia na budowę.
Jeżeli prace mają być prowadzone przy obiekcie wpisanym
do rejestru jako element układu urbanistycznego lub zespołu
budowlanego, pozwolenie konserwatora będzie niezbędne do
prowadzenia prac mających najczęściej wpływ na bryłę, wygląd
elewacji budynku czy sposób zagospodarowania działki. W przypadku niektórych wpisów obszarowych zakres uzgodnień może
być jednak większy. Co istotne, w przypadku wpisu obszarowego
dotyczy to również prac przy budynkach nowych, znajdujących
się w układzie przestrzennym chronionym wpisem do rejestru.
Obecnie na terenie Pragi-Północ i Pragi-Południe do rejestru zabytków wpisanych jest 14 obiektów fabrycznych, w tym
najważniejsze z punktu widzenia dziejów przemysłu zabudowania fabryczne przy ulicy Szwedzkiej, Ząbkowskiej, Objazdowej
czy Mińskiej. Łącznie do rejestru w obu dzielnicach wpisanych
jest ponad 270 obiektów (wpisy indywidualne, zespoły budynków, układy urbanistyczne).
Aktualny wykaz obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków publikowany jest na portalu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: www.mwkz.pl oraz na
stronie www.mapa.um.warszawa.pl.
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
w przypadku budynków zabytkowych znajdujących się na obszarze jego obowiązywania zazwyczaj zawiera przepisy określające zakres i charakter prac, które są dopuszczane przy danym
obiekcie. Jeśli budynek znajduje się na obszarze obowiązywania MPZP bądź trwają prace nad jego uchwaleniem, koniecznie
należy sprawdzić jego ustalenia (lub projekt ustaleń) zapisane
zarówno w tekście, jak i w rysunku.

Szczegółowych informacji w tym zakresie mogą udzielić
Wydziały Architektury i Budownictwa w Urzędzie Dzielnicy
Praga-Północ oraz Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe.
W przypadku Pragi-Północ plany miejscowe obejmują ok.
1/3 powierzchni dzielnicy (3 plany miejscowe), w przypadku
Pragi-Południe plany pokrywają ok. 40% dzielnicy (16 planów
miejscowych).
Z wyjątkiem zabudowań dawnej Warszawskiej Wytwórni
Wódek „Koneser” praktycznie wszystkie cenne obiekty pofabryczne z rejonu Nowej Pragi, Szmulowizny i Michałowa czy
Kamionka znajdują się na terenach, dla których trwa procedura
sporządzania planów (w różnym stadiach zaawansowania).
Informacje zarówno o obowiązujących MPZP, jak i tych
w trakcie przygotowywania, dostępne są na stronach: www.
architektura.um.warszawa.pl/plany-miejscowe oraz www.
mapa.um.warszawa.pl.
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Fragment rysunku MPZP
Pragi Centrum – ukośną
kratką zaznaczone wpisane
do rejestru zabytków
obiekty na terenie
d. Warszawskiej Wytwórni
Wódek „Koneser”, źródło:
mapa.um.warszawa.pl

PARK KULTUROWY

Kolejną formą ochrony zabytków jest park kulturowy. Obecnie
w Polsce funkcjonuje 40 takich parków, w tym jeden na terenie
Warszawy (Wilanowski Park Kulturowy). W Biurze Stołecznego
Konserwatora Zabytków trwają prace związane z utworzeniem
dwóch kolejnych – dla historycznego centrum Warszawy oraz
dla Starej i Nowej Pragi (w przypadku Pragi, Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę intencyjną we wrześniu 2018 r.).
Celem funkcjonowania parku kulturowego jest ochrona
określonego obszaru krajobrazu kulturowego oraz wyróżniających się terenów z zabytkami nieruchomymi, charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej.
Park jest tworzony na podstawie uchwały rady gminy,
po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków.
W uchwale należy przedstawić takie elementy, jak:
• nazwa parku,
• sposób ochrony,
• zakazy i ograniczenia związane z prowadzeniem prac budowlanych, różnego rodzaju działalnością (rolniczą, przemysłową
itp.), zmianami sposobu korzystania z zabytków nieruchomych oraz umieszczaniem znaków i elementów małej architektury niezwiązanych bezpośrednio z samym parkiem (np.
reklam lub ogródków kawiarnianych).
Organ władzy wykonawczej w gminie (wójt, burmistrz,
prezydent miasta) jest odpowiedzialny – w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków – za utworzenie planu
ochrony parku kulturowego, który to plan również uchwala
rada gminy.

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami upoważnia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do założenia gminnej
ewidencji zabytków (GEZ) w formie zbioru kart adresowych
zabytków nieruchomych z terenu gminy. GEZ dla Warszawy
została ustanowiona w 2012 r. (Zarządzenie Prezydenta m.st.
Warszawy nr 2998/2012 z 24 lipca 2012 r.).
W GEZ powinny być ujęte zabytki nieruchome (tzn. budynki, układy urbanistyczne, zespoły budowlane i zabytki archeologiczne) wpisane do rejestru, inne zabytki nieruchome
znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków lub wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Samo ujęcie
obiektu w GEZ nie chroni go od strony prawnej na zasadach
wpisu do rejestru. Jednak w przypadku uwzględnienia danego
obiektu w GEZ, jego właściciel jest zobowiązany do uzgadniania
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z urzędem konserwatorskim decyzji o warunkach zabudowy,
pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę. Uzgodnień dokonuje właściwy organ administracji budowlanej. Ustalenia z właściwym
konserwatorem zabytków wymagane są również w przypadku
wydawania decyzji dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego,
jeśli koliduje ona z obiektem ujętym w GEZ.
GEZ ma charakter otwartego zbioru. Jej zmiany (włączenia lub wyłączenia z ewidencji) są publikowane w formie zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy dostępnych w BIP Urzędu m.st.
Warszawy. Obecnie na terenie Pragi-Północ i Pragi-Południe
znajduje się łącznie ok. 1850 obiektów ujętych w GEZ1.

Obiekty ujęte w GEZ na
Kamionku, źródło: mapa.
um.warszawa.pl

ZAKRES OCHRONY WYBRANYCH OBIEKTÓW
FABRYCZNYCH I INNYCH POINDUSTRIALNYCH
NA PRADZE-PÓŁNOC I PRADZE-POŁUDNIE
Nazwa fabryki

Adres

Rejestr
zabytków

MPZP

GEZ

Warszawska Stalownia

Szwedzka 2/4

Tak

Nie

Tak

Szwedzka 20/22

Tak

Nie

Tak

Składy Towarzystwa Akcyjnego Przechowania
i Transportowania Mebli i Towarów A. Wróblewski
i S-ka

Inżynierska 3

Tak

Nie

Tak

Fabryka Przemysłu Metalowego „Granat”

Stalowa 67

Nie

Nie

Tak

T. A. Fabryki Lamp, T.A. Produktów Chemicznych
„Praga”, Przemysł Tłuszczowy Schicht – Lever S. A.
Pollena – Uroda

1

Zgodnie z wykazem zabytków ujętych w GEZ wg stanu na 18 października
2019 r.

3. Teoria i prawo przed remontem

24

Warszawska Piekarnia Mechaniczna

Stolarska 2/4

Tak

Nie

Tak

Fabryka Mydeł, Perfum i Kosmetyków „Florange”

Stalowa 34

Tak

Nie

Tak

Zakład Wyrobów Mechanicznych G. Pulsta

Strzelecka 30/32

Tak

Nie

Tak

Fabryka Wyrobów Żelaznych, Konstrukcji
i Ornamentów H. Zieleziński

Konopacka 17

Nie

Nie

Tak

Fabryka Wyrobów Gumowych „Brage”

11 Listopada 22

Nie

Nie

Tak

Piekarnia i Stolarnia (Wendla)

Grodzieńska 26

Nie

Nie

Tak

Parowa Fabryka Mydeł i Perfum „Nestor”

Grodzieńska 49/51

Nie

Nie

Tak

Fabryka Koronek i Haftów A. Pypke/ Fabryka Armatur
/ Fabryka Wyrobów Blacharskich K. Junga

Inżynierska 5

Tak

Nie

Tak

Wytwórnia Maszyn Precyzyjnych „Avia”

Siedlecka 47

Nie

Nie

Tak

Fabryka Cukrów i Czekolady „Franboli”

Śnieżna 3/4

Nie

Nie

Tak

Fabryka Polskiego Przemysłu Gumowego

Otwocka 14

Nie

Nie

Tak

Belgijska Spółka Akcyjna Warszawskiej Fabryki
Drutu, Sztyftów i Gwoździ „Drucianka”/Cynkownia
Warszawska

Objazdowa 1

Tak

Nie

Tak

Warszawski Młyn Parowy

Objazdowa 2

Tak

Nie

Tak

Fabryka Narzędzi Chirurgicznych, Weterynaryjnych
Alfons Mann i S-ka

Białostocka 42

Nie

Tak

Tak

Fabryka Listew na Ramy i do Tapet W. Domański i S.
Zabłocki

Kawęczyńska 36

Nie

Nie

Tak

Fabryka Cukrów Anczewskiego

11 Listopada 10a

Tak

Nie

Tak

Białostocka 22

Nie

Tak

Tak

Warszawska Wytwórnia Wódek / Warszawskie
Towarzystwo Oczyszczania i Sprzedaży Spirytusu

Ząbkowska 27-33

Tak

Tak

Tak

Fabryka Farb Drukarskich „Pigment” Sp. Akc.

Kawęczyńska 9

Nie

Nie

Tak

Młyn Parowy Schultza i Parzyńskiego

Brzeska 8

Nie

Tak

Tak

Fabryka Maszyn Młyńskich

Kłopotowskiego 11

Nie

Tak

Tak

Fabryka Koronek

Kłopotowskiego 18

Nie

Tak

Tak

Młyn Parowy „Praga” M. Rubinsteina

Okrzei 23

Nie

Tak

Nie

Fabryka Aparatów Pomiarowych K. Szpotańskiego

Chodakowska 19/31

Nie

Nie

Tak

Piekarnia Teodora Reicherta

Grochowska 224

Tak

Tak

Tak

Fabryka Czekolady E. Wedel

Zamoyskiego 28/30,
Lubelska 1/3

Tak

Tak

Tak

Garbarnia Braci Lejzerowicz

Lubelska 16

Tak

Tak

Tak

Dom i Magazyn S.A. Handlu Towarami Żelaznymi
„Krzysztof Brun i Syn”
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Mechaniczna Fabryka Obuwia „Polus”

Lubelska 30/32

Nie

Tak

Tak

Towarzystwo Akcyjne Lnianej i Jutowej Manufaktury /
Zakłady Amunicyjne „Pocisk”

Mińska 25

Tak

Nie

Tak

Zakłady Elektrotechniczne Bracia Borkowscy S.A.

Grochowska 306-308

Nie

Tak

Tak

Fabryka Sprzętu Spawalniczego „Perun”

Grochowska 301-305 Tak

Tak

Tak

Polskie Zakłady Optyczne

Grochowska 316-318

Nie

Tak

Tak

Zakłady Radiowe Telefunken

Owsiana 14

Nie

Nie

Tak

WSPARCIE FINANSOWE – DOTACJE
NA ZABYTKI

Środki publiczne z budżetu państwa lub samorządów to podstawowe źródło dotacji na ochronę i opiekę nad zabytkami w Polsce. Mają one formę współfinansowania prac przy obiektach
zabytkowych w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami. Zgodnie z art. 73 tej ustawy dotacji
można udzielić osobie fizycznej, jednostce samorządu terytorialnego lub innej jednostce organizacyjnej (np. fundacji, stowarzyszeniu, związkowi wyznaniowemu, wspólnocie mieszkaniowej),
które są właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do
rejestru lub posiadają zabytek w trwałym zarządzie.
Dotacja jest udzielana na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, a szczegółowy
wykaz działań, na które można otrzymać dofinansowanie, jest
wymieniony w art. 77 przywołanej ustawy.
Należy pamiętać, że dotacja udzielana jest w wysokości
do 50% nakładów koniecznych na wykonanie wymienionych
w ustawie działań. Jej wysokość może zostać zwiększona do
100% nakładów koniecznych (w przypadku dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), jeżeli:
• zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną
lub naukową,
• wymagane jest przeprowadzenie złożonych pod względem
technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych,
• stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego przeprowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych.
Dotacje przyznają:
Rada m.st. Warszawy poprzez Biuro Stołecznego Konserwatora
Zabytków (BSKZ):
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• Z budżetu m.st. Warszawy mogą być udzielane dotacje celowe
na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych przy zabytku wpisanym indywidualnie
do rejestru lub ujętym w GEZ, położonym na obszarze m.st.
Warszawy.
• Dotacja może być udzielona, gdy wniosek o jej przyznanie zostanie pozytywnie rozpatrzony oraz wnioskodawca wcześniej
uzyska pozytywną opinię BSKZ co do zgodności prac objętych projektem lub programem prac, z katalogiem nakładów
koniecznych wymienionych w uchwale Rady m.st. Warszawy,
na podstawie której udzielane są dotacje.
• Wnioski o udzielenie dotacji składa się do Prezydenta Warszawy za pośrednictwem BSKZ do końca października roku poprzedzającego rok realizacji planowanych prac. W przypadku
prac zakończonych, o refundację poniesionych kosztów można się ubiegać, składając wniosek od 1 do 30 kwietnia w roku
następującym po wykonaniu prac. Wnioski o udzielenie dotacji ocenia komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele
Rady m.st. Warszawy, Społecznej Rady Ochrony Dziedzictwa
Kulturowego przy Prezydencie m.st. Warszawy i Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Do prac komisji mogą być
powoływani również eksperci.
• Wnioski należy złożyć w siedzibie BSKZ (osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego). Więcej informacji oraz
formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej
BSKZ (www.zabytki.um.warszawa.pl) oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków:
• Dotacje są przyznawane na podstawie złożonych wniosków.
• Wnioski składa się w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków na właściwym formularzu (osobiście lub
za pośrednictwem operatora pocztowego) w terminie do końca lutego dla roku, w którym mają zostać przeprowadzone
prace w ramach wnioskowanej dotacji oraz do 30 czerwca
w przypadku wniosku o refundację prac przy zabytku przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku.
• Wnioski każdorazowo rozpatruje merytorycznie Komisja
Konserwatorska pod kątem ich kompletności oraz rzeczywistych i niezbędnych potrzeb remontowych, z uwzględnieniem
zarówno walorów zabytkowych i architektonicznych budynku,
jak i znaczenia prac dla jego stanu oraz wizerunku miasta.
• Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej:
www.bip.mwkz.pl.
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Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
• Dotacje są przyznawane w ramach programu „Ochrona zabytków” na dofinansowywanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków.
• Wnioski należy wypełnić i złożyć za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI). Wymagane jest
uprzednie założenie konta (pod adresem https://esp.mkidn.
gov.pl/).
• Wnioski są rozpatrywane w następujących etapach:
1) ocena formalna, która polega na stwierdzeniu, czy podanie nie zawiera braków lub błędów formalnych,
2) konkurs, w którym minister przyznaje dofinansowania
dla zadań w oparciu o rekomendacje dyrektora instytucji zarządzającej, dokonane na podstawie oceny punktowej,
której podlegają wnioski niezawierające braków i błędów
formalnych,
3) minister przyznaje dofinansowania dla wybranych zadań
w trybie odwoławczym.
• Więcej informacji, w tym regulamin przyznawania dotacji
oraz terminy dla poszczególnych edycji, można znaleźć na
stronie internetowej: www.mkidn.gov.pl.
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Ul. Grochowska 301/305,
dawne zakłady „Perun”,
klatka schodowa w budynku
magazynowym z 20-lecia
międzywojennego

4. REMONT
KONSERWATORSKI

A. PRZEKSZTAŁCANIE OBIEKTÓW
POINDUSTRIALNYCH

Przebudowa i adaptacja obiektów poprzemysłowych do usługowych, handlowych, kulturalno-rekreacyjnych i mieszkaniowych
funkcji stanowi wyzwanie inżynieryjne, architektoniczne oraz
finansowe1.
Po pierwsze nastręcza olbrzymich trudności technicznych
związanych ze specyficznymi cechami tychże obiektów, tj. konstrukcją, formą i gabarytami. Prace projektowe powinny zostać
poprzedzone odpowiednimi ekspertyzami nośności wszystkich
elementów konstrukcyjnych. Wynika to z faktu, że obiekty przemysłowe bardzo często były przebudowywane z konieczności
ich przystosowania do nowych funkcji produkcyjnych. Ponadto
w połączeniu z aktualnie obowiązującymi normami wynikającymi z prawa budowlanego może się okazać, że ich elementy
konstrukcyjne nie mają odpowiedniej nośności obliczeniowej do
przejęcia nawet stosunkowo niedużych obciążeń, występujących
choćby w obiektach mieszkalnych. Z reguły konstrukcja tych
obiektów jest solidna i znajduje się w większości przynajmniej
w dostatecznym lub dobrym stanie technicznym. Związane jest
to m.in. z tym, że obiekty te ówcześnie projektowane były dla
większych obciążeń i wykonywane, zgodnie ze sztuką, z bardzo
dobrych materiałów i pod nadzorem uprawnionych inżynierów.
Jedynym, ale i ich podstawowym problemem, jest często pozostawienie ich samym sobie, co doprowadza do ich powolnej,
aczkolwiek skutecznej degradacji.

1

Wierzchowski M., 2009, Koncepcje i instrumenty planowania i prowadzenia
procesów rewitalizacji, w: Rydzik W. (red.), Aspekty prawne i organizacyjne
zarządzania rewitalizacją, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009; Turek A.,
Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na cele mieszkaniowe, w: Problemy
rozwoju miast, 1/2013, s. 71–86.
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Po drugie, zdegradowane tereny poprzemysłowe po utraceniu pierwotnej funkcji mogą być silnie zanieczyszczone i stanowić znaczne zagrożenie dla zdrowia nowych mieszkańców
i środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy. Przed podjęciem działań zmierzających do przekształcenia terenów przemysłowych niezbędne jest zatem przeprowadzenie kompleksowego
audytu ekologicznego i dokładne zbadanie terenu z określeniem
stopnia skażenia gleb, powietrza oraz wody.
Po trzecie, należy zwrócić uwagę na historyczny kontekst
przekształcanych nieruchomości. Przy renowacji historycznych
obiektów przemysłowych należy wziąć pod uwagę zachowanie
układu i kompozycji urbanistycznej, a także charakter i specyfikę samej architektury. Warto również pamiętać o niezatarciu
zupełnie pierwotnej funkcji obiektu, a tym samym jego roli
w życiu miasta pod kątem przestrzenno-twórczym i społecznym.
Jest to ważne z punktu widzenia nie tylko funkcji gospodarczej
czy społecznej, ale i turystycznej, która coraz częściej rozwijana
jest na obszarach postindustrialnych.
Po czwarte, warszawskie obiekty poprzemysłowe często
są uznawane za zabytki, jako ważny element tożsamości kulturowej miasta. Objęcie fabryk ochroną konserwatorską z jednej
strony może uchronić je przed rozbiórką, ale z drugiej często
utrudnia adaptację obiektu do innych celów (dodatkowe uzgodnienia i wymagania konserwatora zabytków, które bardzo często trwają wiele lat, długotrwałe procedury dotyczące wszczęcia
i zakończenia postępowania o wpis do rejestru zabytków).
Jak widać, podczas rewitalizacji przestrzeni przemysłowych występuje wiele problemów, z jakimi często musi się
zmierzyć projektant i wykonawca. Wszystkie te zagadnienia
wpływają oczywiście na znaczący wzrost kosztów adaptacji i rewitalizacji przestrzeni przemysłowych.
Należy podkreślić, iż rewitalizacja terenów poprzemysłowych staje się niezwykłą sposobnością na przywrócenie do życia
dawnych dzielnic przemysłowych (Pragi-Północ, Pragi-Południe,
Targówka czy Woli), ale również jest szansą na pobudzenie gospodarcze danego terenu i aktywizację zawodową jego mieszkańców. Może być również jedyną nadzieją na przywrócenie
minionej świetności poszczególnych obszarów czy całych dzielnic, pozwala bowiem na ponowne „jakiekolwiek” wykorzystanie
fragmentów miasta, które zaprzestały pełnić swoją podstawową
rolę gospodarczą.
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Przykłady adaptacji obiektów przemysłowych/poprzemysłowych:
• dostosowanie obiektu do współczesnych norm produkcyjnych,
bądź przebranżowienie zakładu (np. Avia),
• przekształcenie obiektu pod funkcje mieszkaniowe, możliwość
budowy nowych obiektów bądź stworzenie tzw. „loftów” (np.
dawna Fabryka Farb Graficznych),
• przekształcenie obiektu pod działalność handlowo-usługową
wraz z funkcją mieszkaniową (np. Koneser, Soho),
• dostosowanie obiektu na działalność kulturalno-rozrywkową
(ul. 11 Listopada 22),
• dostosowanie obiektu do potrzeb organów administracji publicznej bądź stworzenie miejsca aktywności lokalnej, miejsca
dla działalności rzemieślników itp. (np. planowane funkcje dla
spichlerza Warszawskiego Młyna Parowego),
• przekształcenie obiektu w atrakcję turystyczną (np. Fabryka
Trzciny/Mała Warszawa).
Warto nadmienić, że zdarzają się przypadki przedłożenia
projektu adaptacji obiektów poprzemysłowych przez inwestora,
jednakże podczas procesu przemian cenne obiekty zostają wyburzone (np. Stalownia).

Realizacja prac konserwatorskich, re- UWAGA: wszelkie prace budowlane
montowych lub budowlanych wiąże się
i remontowe (np. wymiana okien, zastosowanie
ocieplenia, wymiana pokrycia dachowego,
z podjęciem szeregu działań. Najistotniejsze
czy montaż szyldu na elewacji) prowadzone
z nich to:
na obiekcie chronionym wpisem do rejestru
• Rozpoznanie wartości zabytkowych obiektu
pod względem kubatury, układu funkcjonal- zabytków muszą być prowadzone za zgodą
organu konserwatorskiego.
no-przestrzennego, pierwotnego wyglądu,
rozwiązań materiałowych, kolorystyki.
• Kwerenda w archiwach, dokumentacja fotograficzna i rysunkowa (pomiary, projekty).
• Rozpoznanie zasad prawnej ochrony budynku.
• Ustalenie, czy obiekt zabytkowy znajduje się na terenie
objętym zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
• Określenie rodzaju planowanych prac (w rozumieniu zapisów
ustawy Prawo budowlane) – czy jest to budowa, remont, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, odbudowa czy rozbiórka
oraz sprawdzenie, które z tych prac wymagają pozwolenia
na budowę, a które wyłącznie zgłoszenia. Uwaga: zgodnie
z ustawą Prawo budowlane (art. 29 ust. 7) wszystkie
roboty budowlane prowadzone przy obiekcie wpisanym
indywidualnie do rejestru zabytków wymagają uzyskania
pozwolenia na budowę.
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• Rozpoznanie i analiza stanu technicznego obiektu: zawilgocenie, stopień korozji biologicznej, stan techniczny elementów
konstrukcyjnych, takich jak stropy i ściany, stolarka otworowa
(okna i drzwi), dach, obróbki, materiały elewacyjne.
• Waloryzacja: które elementy budynku kwalifikują się do zachowania, a które do wymiany.
• Opracowanie dokumentacji projektowej, która powinna
zawierać:
– inwentaryzację architektoniczno-budowlaną obejmującą
pomiary obiektu i jego poszczególnych części oraz zastosowanych w nim rozwiązań techniczno-budowlanych,
– inwentaryzację konserwatorską, uwzględniającą m.in.
charakterystyczne elementy przewidziane do odtworzenia albo konserwacji – detale okien, drzwi, cokołów, gzymsów w stanie istniejącym i w stanie projektowanym wraz
z opisem stanu zachowania substancji zabytkowej,
– program robót konserwatorskich, który określa zakres
i sposób ich prowadzenia oraz wskazuje, jakie materiały i technologie powinny być zastosowane podczas prac
budowlanych.
• Złożenie dokumentacji projektowej u odpowiedniego konserwatora zabytków.
• Złożenie w Wydziale Architektury i Budownictwa w Urzędzie
Dzielnicy wniosku o pozwolenie na budowę wraz z załącznikiem uzyskanej zgody ze strony konserwatora zabytków.
• Opcjonalne złożenie wniosku o dotację na dofinansowanie
prac konserwatorskich.
• Prowadzenie prac, nad którymi nadzór sprawuje uprawniona
osoba.
• Prace konserwatorskie, restauratorskie lub badania konserwatorskie prowadzone na obiektach wpisanych do rejestru
zabytków, a także na tych, które znajdują się w obszarze objętym takim wpisem, mimo iż indywidualnie nie zostały objęte
wpisem do rejestru, wymagają nadzoru konserwatorskiego.
Prowadzą go legitymujący się odpowiednim wykształceniem
i doświadczeniem zawodowym konserwatorzy dzieł sztuki lub
konserwatorzy zabytków. Osoba, która sprawuje nadzór, egzekwuje przygotowany wcześniej i zatwierdzony przez organ
konserwatorski program prac konserwatorskich.

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

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pokrywają
ok. 30% obszaru Pragi-Północ i ok. 40% obszaru Pragi-Południe.
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W zapisach planu zawarte są informacje, jakie prace budowlane
na obiekcie zabytkowym można prowadzić, a jakie są zabronione.
Sytuacja jest bardziej skomplikowana na obszarach, dla
których plany miejscowe są dopiero przygotowywane, szczególnie wtedy, gdy planowana budowa, rozbudowa oraz zmiana
przeznaczenia danego obiektu prowadzić będzie do zmiany zagospodarowania terenu, na którym obiekt się znajduje. W takich
przypadkach należy w Urzędzie Dzielnicy (lub w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w przypadku inwestycji o powierzchni powyżej 15 tys. m kw. lub
o wysokości powyżej 30 m) uzyskać tzw. decyzję o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, wprowadzoną na mocy
ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Popularne „wuzetki” (WZ – warunki zabudowy) są wydawane po przeprowadzeniu uzgodnień z określonymi
w ustawie organami. W przypadku obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską, takim organem jest Wojewódzki
Konserwator Zabytków. Zgodnie z przepisami Urząd Dzielnicy
ma na wydanie decyzji dwa miesiące, jednakże w warunkach
warszawskich proces ten może trwać nawet pół roku.

C. ZGŁOSZENIE CZY POZWOLENIE
NA BUDOWĘ?

Zasady prowadzenia prac budowlanych określa ustawa Prawo
budowlane, a w obiektach zabytkowych dodatkowo Ustawa
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Prace niewymagające pozwolenia na budowę są określone w art. 29 ustawy
Prawo budowlane (ust. 1–4).
Gdy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje
się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków:
• roboty budowlane można rozpocząć na podstawie decyzji
o pozwoleniu na budowę (art. 28 ustawy Prawo budowlane)
– wyjątki od tej zasady są określone w art. 29 ust. 1–4 ustawy
Prawo budowlane,
• art. 29 ust. 7 ustawy Prawo budowlane wskazuje, że roboty
budowlane, o których mowa w art. 29 ust. 1–4 przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wymagają pozwolenia na budowę,
• na obszarze wpisanym do rejestru zabytków takie roboty
wymagają dokonania zgłoszenia, o których mowa w art. 30
ust. 1b ustawy Prawo budowlane.
Składając wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lub
przy zgłoszeniu do Wydziału Architektury i Budownictwa
w Urzędzie Dzielnicy, należy dołączyć pozwolenie właściwego
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konserwatora zabytków zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane. Wojewódzki konserwator zabytków powinien zająć
stanowisko w sprawie nie później niż w ciągu 30 dni od daty
złożenia takiego wniosku (dotyczy wniosku o wydanie pozwolenia na budowę).
Organ administracji architektoniczno-budowlanej zgodnie
z art. 35 ust. 6 oraz 8 ustawy Prawo budowlane na wydanie
decyzji pozwolenia na budowę ma maksymalnie 65 dni od
daty wpływu wniosku. Termin ten nie obejmuje okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień z winy wnioskującego lub z przyczyn niezależnych od organów. Zgłoszenie
jest skuteczne, jeśli Urząd nie wyrazi sprzeciwu w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.

Gdy obiekt ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków:
• roboty budowlane można rozpocząć na podstawie decyzji
o pozwoleniu na budowę (art. 28 ustawy Prawo budowlane),
• zgodnie z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane – dla
obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków – pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego
wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem
zabytków.
• Organ administracji architektoniczno-budowlanej ma na zajęcie stanowiska 21 dni od daty doręczenia zgłoszenia.
Trzy rodzaje uzgodnień z urzędem konserwatorskim:
• zalecenia konserwatorskie: informacja dla właściciela lub
posiadacza zabytku o zmianach w danym obiekcie możliwych
do przeprowadzenia z punktu widzenia konserwatorskiego;
wydawane na podstawie wstępnej koncepcji projektowej,
• pozwolenie w formie decyzji: wydawane na podstawie projektu budowlanego na wniosek inwestora przed skierowaniem
przez niego wniosku o pozwolenie na budowę do właściwego
organu administracji architektoniczno-budowlanej (dotyczy
obiektów wpisanych do rejestru zabytków),
• uzgodnienie przez urząd konserwatorski w formie postanowienia: w ramach procedury wydawania pozwolenia na
budowę przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej (dotyczy obiektów ujętych w GEZ).

D. GDZIE ZNALEŹĆ NIEZBĘDNE DOKUMENTY?

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

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

Rejestr zabytków

Wpis obszarowy GEZ

Obiekt
niezabytkowy

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

Pozwolenie
konserwatorskie

Pozwolenie
konserwatorskie

Pozwolenie na
budowę z UD

Pozwolenie na
budowę z UD

Pozwolenie na
budowę z UD

Pozwolenie na
budowę z UD

Zgłoszenie do UD

Zgłoszenie do UD

BUDOWA (nowy
obiekt)

Pozwolenie
konserwatorskie

Pozwolenie
konserwatorskie

Pozwolenie na
budowę z UD

Pozwolenie na
budowę z UD

Pozwolenie na
budowę z UD

Pozwolenie na
budowę z UD

Zgłoszenie do UD

Zgłoszenie do UD

Pozwolenie
konserwatorskie

Pozwolenie na
budowę z UD

Pozwolenie na
budowę z UD

Pozwolenie na
budowę z UD

Zgłoszenie do UD

Zgłoszenie do UD

Zgłoszenie do UD

Zgłoszenie do UD
PRZEBUDOWA (zmiana Pozwolenie
układu wewnętrznych
konserwatorskie
i zewnętrznych
elementów budynku)
Pozwolenie na
budowę z UD

Zgłoszenie do UD
ROZBUDOWA
(powiększenie budynku
poprzez dobudowanie
kubatury)

Pozwolenie
konserwatorskie

Pozwolenie
konserwatorskie

Pozwolenie na
budowę z UD

Pozwolenie na
budowę z UD

Pozwolenie na
budowę z UD

Pozwolenie na
budowę z UD

Zgłoszenie do UD

Zgłoszenie do UD

Zgłoszenie do UD
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NADBUDOWA

Pozwolenie
konserwatorskie

Pozwolenie
konserwatorskie

Pozwolenie na
budowę z UD

Pozwolenie na
budowę z UD

MONTAŻ URZĄDZEŃ
(np. klimatyzacji, anten
na dachu, tablice
reklamowe)

Pozwolenie
konserwatorskie

Pozwolenie
konserwatorskie

Pozwolenie na
budowę z UD

Zgłoszenie do UD

ADAPTACJA (zmiana
przeznaczenia zabytku)

Pozwolenie
konserwatorskie

-

Pozwolenie na
budowę z UD

Pozwolenie na
budowę z UD

-

-

-

-

E. PRACE WSTĘPNE – ROZPOZNANIE
HISTORII OBIEKTU I JEGO PIERWOTNEGO
WYGLĄDU

Czy wygląd praskich fabryk został zmieniony na przestrzeni lat?
Czy wiążą się z nimi jakieś interesujące historie albo postaci?
Czy wytwarzane w nich produkty miały znaczenie ponadlokalne? W celu znalezienia odpowiedzi na takie lub podobne pytania, do naszej dyspozycji pozostaje wiele źródeł i opracowań. Są
dostępne w internecie, archiwach oraz bibliotekach.

ŹRÓDŁA WIRTUALNE
Prace badawcze warto zacząć od skorzystania z danych prezentowanych w internecie, gdzie dostęp do wielu materiałów jest
całkowicie otwarty – nie wymaga logowania i jest bezpłatny.
Kompletowanie materiałów warto rozpocząć od zapoznania się z dotychczasowymi ustaleniami innych badaczy. Jednym
z dostępnych kompendiów wiedzy na temat historii i architektury warszawskich, w tym praskich, zakładów przemysłowych
jest Katalog Warszawskiego Dziedzictwa Postindustrialnego autorstwa Michała Krasuckiego. Dwutomowe opracowanie wydane
w latach 2009–2010 dostępne jest on-line:
• https://issuu.com/hereditas/docs/katalog_warszawa_1
• https://issuu.com/hereditas/docs/katalog_warszawa_2
Katalog został przygotowany m.in. na podstawie badań realizowanych przez historyczkę sztuki, Ewę Pustoła-Kozłowską2.
Dostępna jest w nim podstawowa historia, fotografie, opisy architektoniczne, a także rysunki z podziałem na dzielnice. Katalog ten, dziś w części nieaktualny – wszak badania historyczne
wciąż uzupełniają nasz stan wiedzy o wiele danych – nadal pozostaje jednym z najpopularniejszych w swojej kategorii.
W sieci znajdziemy również katalog wystawy Zakłady przemysłowe Pragi Południe w służbie Wojska Polskiego 1918–1939, która
2

E. Pustoła-Kozłowska, Mapa budownictwa przemysłowego Warszawy w: Archiwum WUOZ, Warszawa 1983.
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została przygotowana przez Centralną Bibliotekę Wojskową
w 2016 r.: http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/Content/
13633/folder_praga_int.pdf. Bogato ilustrowane opisy prezentują ciekawostki o szesnastu fabrykach, głównie z terenu
Kamionka.
Poza tym w internecie znajdziemy również opracowania dotyczące historii Pragi – Warszawskiej Pragi dzieje dawne
i nowsze z 2006 r. (http://www.praga-pn.waw.pl/data/other/
dzieje_pragi.pdf) – oraz Grochowa – Grochów przedmurze
Warszawy z 1938 r. (http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/
doccontent?id=24843).
Wielu informacji na temat historii praskiego przemysłu
dostarczają również następujące serwisy internetowe:
mapa.um.warszawa.pl – serwis mapowy prowadzony przez
Biuro Geodezji i Katastru Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
to podstawa prowadzonych badań. Do dyspozycji otrzymujemy
bardzo dokładne i niezwykle funkcjonalne mapy miasta, takie
jak archiwalne materiały kartograficzne i fotograficzne z minionych dwóch stuleci.
genealogyindexer.org – wystarczy wpisać adres lub nazwisko,
a serwis może, w zależności od dostępnych danych, wskazać
i wyświetlić zeskanowane strony odpowiednich ksiąg adresowych i telefonicznych z XIX i XX w. Dzięki nim możemy
odkryć nazwiska właścicieli i założycieli fabryk, osób mieszkających na terenie danego zakładu oraz wiele innych informacji, jak
np. datę uruchomienia, kapitał, liczbę zatrudnionych oraz produkowany asortyment. Sporadycznym, ale bezcennym elementem wspomnianych dokumentów są reklamy przedsiębiorstw.
polona.pl – prowadzony przez Bibliotekę Narodową serwis
pozwala bez wychodzenia z domu przeglądać cyfrowe wersje
tysięcy archiwalnych czasopism, gazet, druków. Dzięki sprawnej
i intuicyjnej wyszukiwarce możemy odnaleźć skany z interesującymi nas informacjami dotyczącymi badanej fabryki, pod warunkiem, że takie pojawiły się w ówczesnej prasie. Warto szukać
za pomocą np. nazwisk, adresów, nazw produktów.

szukajwarchiwach.gov.pl – w tym serwisie znajdziemy akta,
metryki, mapy, zdjęcia i wiele innych materiałów w formie opisów (z dokładnymi sygnaturami), a czasami i skanów, m.in. ze
zbiorów Archiwów Państwowych i Narodowego Archiwum Cyfrowego. Do szczególnie interesujących należy zaliczyć zespół
dokumentów wytworzonych przez Biuro Odbudowy Stolicy,
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w tym rysunki i opisy określające stan techniczny i przeznaczenie warszawskich budynków, w tym fabryk, po zakończeniu
II wojny światowej.
fbc.pionier.net.pl – ponad 7,3 miliona obiektów ze zbiorów
polskich instytucji kultury dostępnych on-line.

archiwa fotograficzne – warto uwzględnić również zbiory dostępne on-line instytucji zajmujących się gromadzeniem
i udostępnianiem materiałów w formie cyfrowej, m.in. Ośrodek
KARTA, Narodowe Archiwum Cyfrowe.

fotopolska.eu – internetowy serwis tworzony przez miłośników fotografii. Znajdziemy w nim współczesną dokumentację
fotograficzną obiektów z całej Polski, ale również archiwalne
materiały skopiowane z aukcji internetowych (allegro, ebay, delcampe), archiwalnych czasopism (tygodnik „Stolica”), prywatnych zbiorów lub zeskanowane pocztówki. Zdarzają się również
zdjęcia fabryk.

ARCHIWA TRADYCYJNE
Kolejnym krokiem w czasie kwerendy powinna być wizyta
w tradycyjnych archiwach różnych instytucji. W niektórych
przypadkach tego typu wizyty wymagają umówienia się z wyprzedzeniem oraz odpowiedniego umotywowania, by uzyskać
wgląd do interesujących nas materiałów.
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie (ul.
Nowy Świat 18/20) – jeśli badana fabryka znajduje się w grupie nieruchomości chronionych prawem (np. jest wpisana do
rejestru zabytków), możemy poprosić Urząd o udostępnienie
karty ewidencyjnej takiego obiektu. Znajdziemy w niej inwentaryzację architektoniczno-konserwatorską, opis historii budynku,
przeprowadzonych prac budowlanych i wiele innych bezcennych informacji.

Archiwum Państwowe w Warszawie (ul. Krzywe Koło 7) –
w zbiorach tej instytucji znajdują się liczne materiały dotyczące
fabryk: księgi hipoteczne, zdjęcia, ryciny, księgi, dokumenty, wykazy, spisy, bilanse, plany, pisma i wiele innych.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie (Hipoteka) (al. Solidarności 58) – w jego zbiorach znajdują się najstarsze księgi hipoteczne dotyczące warszawskiej Pragi. Podobnie
jak w przypadku Archiwum Państwowego, możemy spodziewać
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się tutaj informacji dotyczących nazwisk, zadłużeń hipotek, spadków, zastawów, wykreślania granic nieruchomości itd.

Muzeum Warszawy (Rynek Starego Miasta 28-42) – bogate zbiory skrywają także te dotyczące prawobrzeżnej Warszawy.
Znajdziemy tam m.in. fotografie (np. z czasów budowy zakładów monopolowych przy ul. Ząbkowskiej), archiwalia (np. katalogi produktów fabrycznych, papiery firmowe) oraz Archiwum
Historii Mówionej, czyli nagrane wspomnienia np. z byłymi pracownikami zakładów przemysłowych. Warto skorzystać z konsultacji z pracownikami merytorycznymi tej instytucji kultury.
Narodowe Muzeum Techniki (Plac Defilad 1) – największe zbiory dotyczące fabryk i przemysłu. Kilkaset eksponatów,
liczne zdjęcia i archiwalia. Niestety Muzeum wciąż znajduje się
w fazie organizacji.

PUBLIKACJE TEMATYCZNE
Istotnej wiedzy w kontekście badań nad historią i architekturą
praskich fabryk niewątpliwie dostarczają naukowe i popularyzatorskie opracowania drukowane. Poza wspomnianymi przy
okazji kwerendy internetowej pracami Michała Krasuckiego
(ukazały się również drukiem), warto sięgnąć po publikacje poświęcone poszczególnym historycznym obszarom, w tym położonym na nich fabrykom3, konkretnym zakładom, np. fabrykom
Wedla4, Szpotańskiego5 czy Warszawskiej Wytwórni Wódek6.
Cennym opracowaniem, choć niededykowanym wprost architekturze przemysłowej, jest również wielotomowy Atlas dawnej
architektury ulic i placów Warszawy autorstwa Jarosława Zielińskiego. Znajdziemy w nim m.in. szczegółowe opisy obiektów
przemysłowych znajdujących się na Szmulowiźnie.
Wspomniane publikacje zazwyczaj obejmują bogaty wykaz
bibliografii, umożliwiający m.in. rozpoznanie zbiorów archiwalnych, miejsc ewentualnego przechowywania dokumentacji
projektowej lub pomiarowej oraz odwołania do innych publikacji poświęconych wybranym obiektom, co znacząco poszerza pole potencjalnych możliwości rozpoznania ich pierwotnej
architektury.
3

4
5
6

Praca zbiorowa, Dzieje Pragi, Warszawa 1970; P. Elsztein, Moja Praga, Warszawa 2002; Michał Pilich, Ulice Nowej Pragi, Warszawa 2003; Andrzej Barański, Grochów. Odchodzące klimaty, Warszawa 2016.
M. Kozłowski, Dzieje firmy Wedel, Warszawa 1993.
Kazimierz Tadeusz Szpotański (1887–1966), oprac. zbior., Warszawa 2018.
J. Zieliński, Koneser, Ząbkowska i okolice, Warszawa 2012.
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F. BADANIE DETALU ARCHITEKTONICZNEGO

Style architektoniczne określają wspólne cechy estetyczne, przestronne i konstrukcyjne, dzięki czemu możemy określić, że dany
budynek jest charakterystyczny dla obiektów powstałych w danym okresie. Warto podkreślić, że style architektoniczne różniły
się między sobą w poszczególnych krajach nie tylko zastosowanymi rozwiązaniami, ale także ramami czasowymi, które niekoniecznie nakładały się na siebie.
O ile w przypadku obiektów mieszkalnych bądź użyteczności publicznej style architektoniczne zmieniały się dość często na przestrzeni nawet kilkudziesięciu lat, o tyle w przypadku
obiektów fabrycznych możemy mówić o stosunkowo ujednoliconym i zunifikowanym stylu, który zdominował wystrój europejskich fabryk w okresie od połowy XIX w. do wybuchu
I wojny światowej.
W większości przypadków obiekty fabryczne wznoszone
były na rzucie prostokąta (fot. 1), murowane z cegły ceramicznej, cementowej lub silikatowej (fot. 2-3), z metalową konstrukcją więźby dachowej (fot. 4), samonośnej lub
wspartej na stalowych filarach (fot. 5). Elewacje opracowywane były najczęściej w jednorodnej konwencji stylistycznej za
pomocą czerwonej cegły układanej w tzw. wątku fortecznym
(fot. 6). Najczęściej były pozbawione tynków i strefy cokołowej, z lizenami akcentującymi narożniki i wejścia (fot. 7-8)
oraz podziałem horyzontalnym w postaci gzymsów parapetowych, międzykondygnacyjnych i koronujących (fot. 9-10).

Fot. 1, ul. Kijowska/ul. Objazdowa, Warszawska Fabryka Drutu,
Sztyftów i Gwoździ „Drucianka”
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Fot. 2, ul. Objazdowa 2,
„Warszawski Młyn Parowy”

Fot. 3, ul. Brzeska 8, Młyn
Parowy Schultza
i Parzyńskiego

Fot. 4,
ul. Szwedzka 20,
T.A. Fabryki
Lamp,
T.A. Produktów
Chemicznych
„Praga”, Przemysł
Tłuszczowy
Schicht – Lever
S. A. Pollena
– Uroda

Fot. 5,
ul. 11 Listopada
10A, Fabryka
Cukrów
Anczewskiego

Fot. 6, ul. Brzeska 8, Młyn
Parowy Schultza i Parzyńskiego
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Fot. 7, ul. Objazdowa 1,
Warszawska Fabryka
Drutu, Sztyftów
i Gwoździ „Drucianka”

Fot. 8, ul. Objazdowa 2,
„Warszawski Młyn Parowy”

Fot. 9, ul. Szwedzka 20, T.A. Fabryki Lamp, T.A. Produktów Chemicznych „Praga”,
Przemysł Tłuszczowy Schicht – Lever S. A. Pollena – Uroda

Fot. 10, ul. Stalowa 58, Warszawska Stalownia
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Fot. 11, ul. Gocławska 16,
d. warsztat na terenie
posesji należącej do
Z. Majewskiej

Dodatkowo urozmaicano je podziałem wertykalnym
w postaci lizen zamykanych u góry odcinkiem prostym bądź
łukowym, w środku których wstawiano otwór okienny bądź
blendę (fot. 11), opaskami okiennymi (fot. 12-15), ceglanymi nadprożami (fot. 16-17), małymi i dużymi oculusami
(fot. 18-19) i dekoracyjnymi szczytami, często układanymi
w niezwykle ciekawe wzory (fot. 20-24).
Fot. 12-15, ul. Mińska 25,
Soho Factory

Fot. 15, ul. Mińska 25, Soho Factory
Fot. 16, ul. Inżynierska 5, fabryka
armatur, odlewni i niklowni
Ludwika Barwicha i Aleksandra
Junga
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Fot. 17, ul. Objazdowa 1,
Warszawska Fabryka
Drutu, Sztyftów i Gwoździ
„Drucianka”

Fot. 18, ul. Objazdowa 1,
Warszawska Fabryka
Drutu, Sztyftów i Gwoździ
„Drucianka”

Fot. 19, ul. Szwedzka 20, T. A. Fabryki Lamp,
T.A. Produktów Chemicznych „Praga”,
Przemysł Tłuszczowy Schicht-Lever S. A.
Pollena-Uroda

Fot. 20, ul. Objazdowa 1,
Warszawska Fabryka Drutu,
Sztyftów i Gwoździ „Drucianka”
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Fot. 21, ul. Mińska 25, Soho Factory
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Fot. 22, ul. Strzelecka
30/32, Zakład Wyrobów
Mechanicznych G. Pulsta

Fot. 23, 24, ul. Strzelecka
30/32, Zakład Wyrobów
Mechanicznych G. Pulsta

Elewacje budynków fabrycznych zdominowane były często
przez duże otwory okienne (fot. 25-26), z oknami dzielonymi szprosami na liczne kwatery (fot. 27-29), doświetlające
najczęściej jednoprzestrzenne (fot. 30) bądź kilkunawowe
wnętrza (fot. 31).

Fot. 25, ul. Mińska 25, Soho Factory
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Fot. 26, ul. Objazdowa 1, Warszawska Fabryka Drutu, Sztyftów i Gwoździ „Drucianka”

Fot. 27, ul. Mińska 25, Soho Factory

Fot. 29, ul. Szwedzka 2/4, Warszawska
Stalownia
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Fot. 28, ul. Grochowska 301/305, dawne zakłady „Perun”

Fot. 30, ul. Szwedzka 20, T. A. Fabryki Lamp, T.A. Produktów
Chemicznych „Praga”, Przemysł Tłuszczowy Schicht-Lever S. A.
Pollena-Uroda

4. Remont konserwatorski

Fot. 31, ul. Strzelecka 30/32,
Zakład Wyrobów
Mechanicznych G. Pulsta

Do dzisiaj zachowało się również sporo elementów dekoracyjnych w postaci odbojów (fot. 32-34), oryginalnej stolarki (fot. 35-39) czy też jej drobnych elementów (fot. 40),
dekoracyjnych krat (fot. 41-42), wywietrzników (fot. 43)
a nawet całych szyldów (fot. 44).
Fot. 32, 33, ul. Inżynierska 3,
d. składy meblowe
A. Wróblewskiego
Fot. 34,
ul. Kłopotowskiego 11,
d. Fabryka Maszyn Młyńskich
O. Hartwiga
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Fot. 35, ul. Objazdowa 1,
Warszawska Fabryka Drutu,
Sztyftów
i Gwoździ „Drucianka”
Fot. 36, ul. 11 Listopada
10A, Fabryka Cukrów
Anczewskiego

Fot. 37, ul. 11 Listopada 10A, Fabryka
Cukrów Anczewskiego

Fot. 38, ul. Grochowska 224, d. piekarnia T. Rajcherta

Fot. 40, ul. Mińska 25,
Soho Factory

Fot. 39, ul. Mińska 25, Soho Factory
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Fot. 43, ul. Objazdowa 1,
Warszawska Fabryka Drutu,
Sztyftów i Gwoździ „Drucianka”

Fot. 41, ul. Objazdowa 1,
Warszawska Fabryka Drutu,
Sztyftów i Gwoździ „Drucianka”

Fot. 42, ul. Mińska 25, Soho
Factory

Fot. 44, ul. Ząbkowska 27/31, Centrum Praskie Koneser

Od lat 20. XX w. zmieniła się konstrukcja obiektów, co
podyktowane było rozwojem przemysłu, techniki i technologii
produkcji. Powstające zakłady przemysłowe były szczegółowo
projektowane, poczynając od doboru lokalizacji, przez funkcje
transportowo-magazynowe aż po odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne. Odchodzono od elementów wystroju elewacji
na rzecz jej upraszczania i ujednolicania, decydując się na
funkcjonalność i możliwość delokalizacji obiektów (fot. 45-46).
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Fot. 45, ul. Otwocka 14,
d. magazyny fabryczne
PPG

Fot. 46, ul. Objazdowa 1,
Warszawska Fabryka
Drutu, Sztyftów i Gwoździ
„Drucianka”

Na osobne wyróżnienie zasługuję detal wewnętrzny,
w tym nieczęsto ocalone wyposażenie dawnych fabryk (fot.
47-51).

Fot. 47, 48, 49, ul. Białostocka 22, dawne magazyny firmy K. Brun i Syn S.A.
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Fot. 50, ul. Stolarska 2/4,
d. Warszawska Piekarnia
Mechaniczna

Fot. 51, ul. Szwedzka 20,
T. A. Fabryki Lamp,
T.A. Produktów
Chemicznych „Praga”,
Przemysł Tłuszczowy
Schicht-Lever S. A.
Pollena-Uroda

W zdewastowanych i odrestaurowanych współcześnie
obiektach przemysłowych wciąż odnajdziemy zachowane
okładziny ceramiczne (fot. 52-54), metalowe (fot. 55-56)
i drewniane (fot. 57-58) balustrady schodów, stolarkę
drzwiową (fot. 59-61), okucia (fot. 62-66), żeliwne kolumny (fot. 67-68), oryginalną więźbę (fot. 69-70), oporniki
(fot. 71-72) czy nawet ocalone oznaczenia lub szyldy reklamowe, w tym jeden z najciekawszych i najbardziej cennych
szyldów w Warszawie – dwujęzyczny napis sprzed 1915 r. (fot.
73-76).
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Fot. 52, ul. Szwedzka 20,
T. A. Fabryki Lamp, T.A.
Produktów Chemicznych
„Praga”, Przemysł Tłuszczowy
Schicht-Lever S. A. Pollena-Uroda
Fot. 53, ul. 11 Listopada
10A, Fabryka Cukrów
Anczewskiego

Fot. 54, ul. Owsiana 14,
d. zakłady „Telefunken”

Fot. 55, ul. Szwedzka 20,
T. A. Fabryki Lamp, T.A.
Produktów Chemicznych
„Praga”, Przemysł
Tłuszczowy Schicht-Lever
S. A. Pollena-Uroda

Fot. 56, ul. Lubelska 30/32,
zabudowania dawnej
fabryki „Polus”
Fot. 57, ul. Objazdowa 1,
Warszawska Fabryka
Drutu, Sztyftów i Gwoździ
„Drucianka”
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Fot. 58, 59, ul. Objazdowa 1,
Warszawska Fabryka
Drutu, Sztyftów i Gwoździ
„Drucianka”

Fot. 60, ul. Inżynierska 3, d.
składy meblowe
A. Wróblewskiego
Fot. 61, ul. 11 Listopada
22, d. Fabryka Wyrobów
Gumowych „Brage”

Fot. 62, ul. 11 Listopada 10A,
Fabryka Cukrów
Anczewskiego
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Fot. 63, ul. Inżynierska 3,
d. składy meblowe
A. Wróblewskiego

Fot. 64, ul. Objazdowa 1, Fot. 65, ul. 11 Listopada
Warszawska Fabryka
10A, Fabryka Cukrów
Drutu, Sztyftów
Anczewskiego
i Gwoździ „Drucianka”

Fot. 66, ul. Objazdowa 1,
Warszawska Fabryka
Drutu, Sztyftów
i Gwoździ „Drucianka”

Fot. 67, ul. Szwedzka 20,
T.A. Fabryki Lamp, T.A.
Produktów Chemicznych
„Praga”, Przemysł
Tłuszczowy Schicht-Lever
S. A. Pollena-Uroda
Fot. 68,
ul. 11 Listopada 10A,
Fabryka Cukrów
Anczewskiego

Fot. 69, ul. Szwedzka 20,
T.A. Fabryki Lamp,
T.A. Produktów
Chemicznych „Praga”,
Przemysł Tłuszczowy
Schicht-Lever S. A.
Pollena-Uroda
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Fot. 70, ul. 11 Listopada
10A, Fabryka Cukrów
Anczewskiego

Fot. 71, ul. Mińska 25,
Soho Factory
Fot. 72, ul. Grochowska
301/305, dawne zakłady
„Perun”

Fot. 73, ul. 11 Listopada 10A,
Fabryka Cukrów Anczewskiego

Fot. 74, ul. Grochowska 301/305,
dawne zakłady „Perun”

Fot. 75, ul. Grochowska
301/305, dawne zakłady
„Perun”

Fot. 76, ul. Inżynierska 5, fabryka armatur, odlewni i niklowni Ludwika Barwicha
i Aleksandra Junga
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Obecnie zainteresowanie architekturą fabryczną przeżywa
rozkwit. Wiele obiektów przemysłowych poddano w ostatnich
latach generalnym remontom. Coraz częściej nie tylko zachowywane są detale architektoniczne, ale również dokonuje się
oczyszczania elewacji, wymiany bądź naprawy zniszczonych
ceglanych partii w oparciu o odzyskiwaną z danej epoki cegłę.
Dodawane na przestrzeni kilkudziesięciu lat szpecące
dobudówki są rozbierane. Wstawiane z przyczyn finansowych
plastikowe, nieodpowiadające oryginalnym podziałom okna są
wymieniane na zgodne z oryginałem.
Interesujący i wciąż niedoceniany detal fabryczny, poddawany pieczołowitej konserwacji, odzyskuje więc nie tylko swoją
świetność, ale pozwala również dostrzec i zrozumieć specyficzne piękno poindustrialnej architektury.

G. KONSTRUKCJA OBIEKTÓW FABRYCZNYCH

Elementy budynków fabrycznych możemy podzielić na trzy
grupy:
a) konstrukcyjne: fundament, ściany nośne, stropy, dach
(stropodach), nadproża, wieńce, schody;
b) niekonstrukcyjne: ściany działowe i samonośne, instalacje;
c) elementy wykończeniowe.
Konstrukcje nośne budynków przenoszą na grunt wszystkie
obciążenia działające na budynek lub działające w nim samym.
Można je podzielić na:
a) pionowe: ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz słupy;
b) poziome lub pochyłe: stropy, belki, stropodachy, dachy
i tarasy, fundamenty;
c) elementy komunikacji wewnętrznej: schody i szyby dźwigowe.
Elementy budynku niemające znaczenia konstrukcyjnego to te
elementy, które nie przenoszą obciążeń działających na budynek, lecz muszą przenieść swój ciężar własny. Można je podzielić na:
a) ściany wypełniające – wypełniają szkielet konstrukcyjny;
ich zadaniem jest ochrona wnętrza przed ubytkiem ciepła,
czynnikami atmosferycznymi czy hałasem;
b) ścianki działowe – ich zadaniem jest podział przestrzeni
mieszkalnej oraz izolacja akustyczna;
c) gzymsy – wysunięte przed lico ściany, najczęściej profilowane elementy w postaci poziomej listwy wystającej
przed lico muru, która chroni elewację przed ściekającą
wodą, pełniąc jednocześnie funkcję dekoracyjną;
d) ściany kominowe i kominy – stanowią obudowę kanałów
dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych.
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Elementy wykończeniowe:
1. Izolacje:
a) cieplne – chronią budynek przed utratą ciepła w zimie
oraz nadmiernym nagrzaniem w lecie;
b) akustyczne – chronią przed hałasem oraz jego rozprzestrzenianiem się wewnątrz budynku;
c) wodochronne – służą do ochrony budynku przed zawilgoceniem, parą wodną oraz przenikaniem wody opadowej
i gruntowej.
2. Podłogi – element wykańczający górną część stropu; składa się z izolacji, podkładu, warstwy wyrównawczej oraz
nawierzchni zwanej posadzką (posadzki drewniane, ceramiczne, kamienne, z tworzyw sztucznych, z zapraw betonowych).
3. Tynki – pokrywają widoczne fragmenty ścian budynków,
chronią przed czynnikami atmosferycznymi, przed działaniem ognia i wody. Stanowią równocześnie wykończenie estetyczne elewacji lub wnętrz.
4. Malowanie – zabezpiecza elementy budowlane przed uszkodzeniami, zabrudzeniami i korozją oraz nadaje im estetyczny
wygląd.
5. Stolarka budowlana – wyroby z drewna i tworzyw drzewnych stanowiące wykończenie budynków (okna, drzwi, balustrady) oraz okna i drzwi z tworzyw sztucznych i metalu.
6. Elementy ślusarsko-kowalskie (ogrodzenia, kraty okienne,
balustrady).
7. Pokrycia dachowe – zewnętrzna część dachu zabezpieczająca budynek przed działaniem czynników atmosferycznych.
8. Obróbki blacharskie – wszelkie wykonane z blachy lub
z tworzyw sztucznych wykończenia części zewnętrznych budynku odprowadzające wodę z dachu (rynny, rury spustowe,
parapety, okapniki, obróbki kominów, gzymsów).
9. Okładziny ścian zewnętrznych – zewnętrzne warstwy powierzchni ścian nadające estetyczny wygląd budynkom oraz
zwiększające ich trwałość.
10. Instalacje w budynkach (wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, ciepłej wody do celów użytkowych,
elektryczna, gazowa, wentylacyjna, klimatyzacyjna i inne).
UKŁADY KONSTRUKCYJNE
Konstrukcje nośne budynków, ze względu na rodzaj nośnych
elementów pionowych, można podzielić na trzy grupy:
1. Budynki o konstrukcji szkieletowej (rys. 1)
Elementami przenoszącymi obciążenia z przegród poziomych
(dachów, stropów) na fundamenty są słupy. Pośrednimi ele-
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Rys. 1.

Rys. 1-18 Piotr Stryczyński

mentami nośnymi są belki (rygle i podciągi), które przenoszą
obciążenia ze stropów i przekazują je na słupy. Belki i słupy
tworzą płaskie lub przestrzenne ramowe układy konstrukcyjne.
Konstrukcja budynków szkieletowych jest najczęściej żelbetowa
(monolityczna lub prefabrykowana) lub stalowa.
Element monolityczny – jest wykonywany na budowie
w miejscu wybudowania, natomiast element prefabrykowany –
to gotowy wyrób wykonany w zakładzie prefabrykacji i montowany na budowie.
2. Budynki o konstrukcji ścianowej (rys. 2)
Elementami przenoszącymi obciążenia są ściany nośne, na których opiera się przekrycie (strop).
Rys. 2.

3. Budynki o konstrukcji mieszanej (słupowo-ścianowe/półszkieletowe)
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Ze względu na układ ścian – w zależności od kierunku oparcia
przekrycia rozróżnia się następujące układy konstrukcyjne:
a) układ podłużny – przekrycie opiera się na ścianach konstrukcyjnych usytuowanych równolegle do podłużnej osi
budynku (rys. 3),
b) układ poprzeczny – przekrycie opiera się na ścianach
konstrukcyjnych położonych prostopadle do dłuższej osi
budynku (rys. 4),
c) układ mieszany – w budynkach, w których występują równocześnie oba układy konstrukcyjne (poprzeczny
i podłużny) (rys. 5),
d) układ krzyżowy – ściany nośne usytuowane są zarówno
równolegle, jak i prostopadle do osi podłużnej budynku,
stropy opierają się na ścianach całym swym obwodem,
czyli są rozpięte w dwóch kierunkach (rys. 6).

Rys. 3.

Rys. 4.

Rys. 5.

Rys. 6.
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Ze względu na rozwiązania materiałowe rozróżniamy obiekty:
a) wybudowane z cegieł, pustaków, bloczków (ścianowe),
b) wybudowane z cegieł, z drewna i materiałów drewnopochodnych (szkieletowe, wieńcowe),
c) wybudowane z cegieł, z elementów metalowych (szkieletowe),
d) z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych (elementy wielkopłytowe),
e) o konstrukcji monolitycznej: ścianowej (rys. 7), szkieletowej (rys. 8), słupowo-płytowej (rys. 9).
Rys. 7.

Rys. 8.

Rys. 9.
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OŚWIETLENIE
Dobrze zaprojektowane oświetlenie (naturalne i sztuczne), podnosi walory wizualne wnętrz budynków przemysłowych, ich
sylwetki nocne i jest istotnym składnikiem architektury. Odpowiednie warunki oświetleniowe uzyskuje się w budynkach poprzez:
a) usytuowanie budynków względem stron świata,
b) wybór systemu oświetlenia i proporcji między oświetleniem górnym a bocznym,
c) wybór wielkości i charakterystyk kątowych i wysokościowych powierzchni oszklonych,
d) zapewnienie największego dopływu światła odbitego i rozproszonego.
Orientacja przestrzenna budynku i jego otworów okiennych,
a także bliskie rozmieszczenie sąsiadujących obiektów są wykorzystywane w celu ochrony przeciwsłonecznej. Otwory okienne ukierunkowane na wschód i zachód powinny być poddane
większej ochronie niż okna skierowane w stronę południową.
Okna usytuowane w części północnej w ogóle nie wymagają
ochrony pod tym kątem.
Wyróżniamy trzy systemy oświetlenia:
1. Oświetlenie boczne – polega na dopuszczeniu światła dziennego przez otwory okienne w ścianach bocznych. Jest jedyną
formą oświetlenia dziennego w obiektach wielokondygnacyjnych. Stworzenie odpowiednich warunków oświetlenia
ustala się na etapie projektowania obiektu. Osiąga się to poprzez odpowiedni stosunek powierzchni otworów okiennych
do powierzchni podłogi, dobór właściwej relacji wysokości
okna do głębokości pomieszczenia oraz sam kształt otworu
okiennego. Dlatego tak ważne jest zachowanie oryginalnych
otworów okiennych, szczególnie w przypadku kontynuacji
procesu produkcyjnego. Zaletą oświetlenia bocznego jest
możliwość zróżnicowania natężenia oświetlenia, a także wykorzystanie otworów okiennych do wentylacji pomieszczeń.
Wadą tego typu oświetlenia jest znaczny spadek natężenia
oświetlenia w głębszych partiach pomieszczeń – szczególnie
przy oświetleniu jednostronnym.
2. Oświetlenie górne – polega na dopuszczeniu światła dziennego poprzez świetliki umieszczone w dachach. Oświetlenie
to ma więc zastosowanie w halach jednokondygnacyjnych
bądź wielokondygnacyjnych na ostatniej kondygnacji. Na
natężenie i równomierność tego typu oświetlenia wpływają
m.in. nachylenie płaszczyzn otworów, wielkość powierzchni
świetlików, kształt i rozmieszczenie świetlików oraz odległość
świetlików od miejsc oświetlanych. Zaletą oświetlenia gór-
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nego jest ochrona przed insolacją (nasłonecznieniem) oraz
zwiększenie równomierności oświetlenia. Do wad zaliczamy
zwiększenie kosztów budowy obiektu, eksploatacji i konserwacji (wzrost strat ciepła i więcej pracy w celu utrzymania
czystości).
3. Oświetlenie mieszane – pozwala łączyć zalety obu wyżej opisanych systemów, likwidując jednocześnie ich indywidualne
wady. Jest stosowane najczęściej w halach jednokondygnacyjnych.
Świetliki dachowe zaliczają się do grupy najprostszych i zarazem
najbardziej praktycznych rozwiązań umożliwiających doprowadzenie światła dziennego do budynku. Montuje się je najczęściej
na całej długości dachu, co wpływa dodatkowo na optymalizację wewnętrznej wentylacji budowli. Świetliki dachowe znajdują
szerokie zastosowanie w budownictwie przemysłowym. Poniżej
przykłady zastosowania świetlików w halach fabrycznych.

Rys. 10 – przykład
najczęstszego zastosowania
świetlików od strony
północnej w dachu pilastym
(szedowym)

Rys. 11 – dach płaski
z zastosowaniem świetlików
od strony północnej

Rys. 12 – dach płaski
z zastosowaniem
dwustronnych świetlików

Rys. nr 13 – dach
dwuspadowy
z zastosowaniem świetlików
w obu spadach

Rys. 14 – dach płaski
z zastosowaniem świetlików
od osi północno-południowej

Rys. 15 – dach
beczkowy o lekkim łuku
z zastosowaniem świetlików
w jednym pasie

Rys. 16 – dach
beczkowy o lekkim łuku
z zastosowaniem świetlików
w dwóch pasach

Rys. 17 – dach płaski
z użyciem świetlików
z pochyłym oszkleniem od
strony północnej

Rys. 18 – dach dwuspadowy
z użyciem świetlików
z pochyłymi przeszkleniami
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H. WYBRANE FABRYCZNE IKONY PRAGI

W niniejszej części publikacji zostało przedstawionych sześć
obiektów, a w zasadzie kompleksów fabrycznych, stanowiących
przykłady adaptacji obiektów industrialnych do zmian, jakie
nastąpiły po 1989 r. wraz z zakończeniem, de facto, produkcji
przemysłowej na Pradze.
Avia jest w tym gronie jedynym zakładem, który utrzymał, a nawet rozwinął działalność produkcyjną. Zabudowania
dawnej Fabryki Pollena przy ul. Szwedzkiej oraz Warszawskiej
Wytwórni Wódek przy ul. Ząbkowskiej, to przykłady przekształcenia fabryk na działalność handlowo-usługową wraz z funkcjami rozrywkową i mieszkaniową. Ten sam kierunek przyjęli
właściciele kamionkowskiego „Peruna”, planując realizację nowej
inwestycji w 2020 r. Dawna Warszawska Stalownia to z kolei
przykład próby nadawania miejscu nowych funkcji przy jednoczesnym zacieraniu śladów przeszłości. Ostatnim obiektem jest
spichlerz Michla – wyjątkowy zabytek przemysłowy należący
do miasta, który od blisko 20 lat ulega stopniowej degradacji
i któremu wciąż, mimo podejmowanych prób, nie nadano nowych funkcji, co może skończyć się jego bezpowrotną stratą.

Warszawska Stalownia [ul. Szwedzka 2/4]
Właściciel: prywatny (uczelnia wyższa)
Zakres ochrony: rejestr zabytków
W 1877 r. trzech udziałowców: Starachowickie Towarzystwo Zakładów Górniczych, Towarzystwo „Rheinische Stahlwerke” i odgrywające główną rolę Towarzystwo „Lilpop, Rau i Loewenstein”
utworzyły „Towarzystwo Akcyjne Warszawskiej Fabryki Stali”.
Motorem napędowym całej inwestycji były ogromne rządowe
zamówienia na stalowe szyny kolejowe. Stalownia została uruchomiona w 1879 r., a w 1882 r. zatrudniała prawie 1300 osób,
użytkując 42 machiny parowe. Fabryka miała osiem wydziałów, produkujących stal, a z niej przede wszystkim szyny i obręcze do kół wagonów i parowozów. We wspomnianym roku
wytwarzała aż 87% szyn spośród wszystkich wyprodukowanych w Królestwie Polskim i 22,1% produkcji tych wyrobów
całego imperium rosyjskiego! Całe przedsiębiorstwo powiązano z bocznicą Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej. Wprowadzenie
przez władze carskie wysokiego cła spowodowało tymczasową
zmianę produkcji, a następnie jej całkowitą likwidację. Decyzją władz wojskowych w opuszczonych budynkach urządzono
warsztaty i magazyny artylerii. W pierwszej kolejności rozbiórce uległy wszystkie zabudowania drewniane, w następnych latach wystawiono kolejne obiekty o ceglanej konstrukcji. Kolejna
zmiana właściciela nastąpiła po odzyskaniu niepodległości, kiedy
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to Wojsko Polskie w 1924 r. utworzyło tu Zbrojownię Nr 2,
w której uruchomiono produkcję prototypów broni i sprzętu
wojskowego. Hale produkcyjne zostały w 1944 r. wysadzone
przez Niemców.
Zabudowania dawnej
Warszawskiej Stalowni
w 1945 r. (mapa.
um.warszawa.pl)

Szczęśliwie wiele obiektów nie zostało zniszczonych i do
2000 r. dawną Stalownię zajmowało wojsko. W 2011 r. cały
teren został sprzedany jednej z prywatnych uczelni wyższych
z 50% bonifikatą, którą uczelnia zobowiązana była przeznaczyć
na przeprowadzenie prac zabezpieczających i remontowych.
Niestety podczas budowy nowych obiektów zostały wyburzone starsze zabudowania. Ostatnie zniszczenia miały miejsce
w 2020 r. Pomimo wpisania do rejestru zabytków wyburzona
została część dawnych stajni i zabudowań gospodarczych.
Do najcenniejszych zachowanych obiektów należą cztery
parterowe hale (budynki nr 7-10), cztery budynki gospodarcze
(nr 44-47), z których nr 47 został zburzony, oraz relikt dawnej
Zabudowania dawnej
Warszawskiej Stalowni
w 2019 r. (mapa.
um.warszawa.pl)
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hali warsztatowej Zbrojowni, przekształcony (prawdopodobnie
po 1945 r.) w kaplicę (nr 17).
W opuszczonych przez Wojsko Polskie budynkach początkowo ulokowane zostały składy i magazyny. Po 2016 r.
pofabryczne obiekty zaczęły powoli przyciągać artystów
i prywatnych inwestorów. Obecnie teren został zagospodarowany pod funkcje mieszkaniowe oraz dydaktyczne (nowe budynki), a w historycznych obiektach realizowane są działania
kulturalno-artystyczne.
Pod względem architektonicznym budynki charakteryzują
się typowym dla architektury industrialnej ceglanym detalem
architektonicznym, z użyciem lizen, dużych otworów okiennych zamkniętych łukiem pełnym i opaską z wysuniętych cegieł
o układzie wachlarzowym. Również stolarka okienna utrzymana
została w stylu „fabrycznym”. Najczęściej występujące okna to te
podzielone szprosami na dwadzieścia kwater (w układzie 5×4),
z półkolistym nadślemieniem, dzielonym pięcioma szprosami na
sześć kwater.

T.A. Fabryki Lamp, T.A. Produktów Chemicznych „Praga”,
Przemysł Tłuszczowy Schicht-Lever S.A. Pollena-Uroda
[ul. Szwedzka 20]
Właściciel: prywatny
Zakres ochrony: rejestr zabytków
Rozpoczęcie działalności przemysłowej na terenach rozciągających się od ul. Strzeleckiej niemalże do ul. 11 Listopada
datować należy na rok 1899. W tymże roku założona została
wytwórnia cerezyny Henryka Welta, przekształcona wkrótce
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Zakres ochrony
konserwatorskiej na
terenie Warszawskiej
Stalowni (mapa.
um.warszawa.pl)

w Towarzystwo Akcyjne Fabryki Produktów Chemicznych
„Praga”. Fabryka produkowała głownie kwas siarczany według
nabytego przez jednego ze współwłaścicieli patentu umożliwiającego wytworzenie kwasu przy użyciu nowej metody fabrykacji.
Oprócz kwasu siarczanego przedsiębiorstwo produkowało cerezynę, wosk do impregnacji, wosk do kabli, smary do maszyn
i wazelinę. Pełna produkcja ruszyła w roku 1901. W 1904 r.
fabryka zatrudniała 100 robotników, posiadając trzy maszyny
parowe i jeden silnik elektryczny. W 1910 r. przedsiębiorstwo
powiększyło swój asortyment o wosk pszczeli, wosk do podłóg
oraz pastę do obuwia „Stella”. W 1919 r. fabryka została przejęta przez Spółkę Akcyjną „Woitz” – oprócz zachowanej produkcji
mydła do prania i farby rozpoczęto destylację żywicy na kalafonię i terpentynę. W 1920 r. nastąpiły kolejne zmiany własnościowe, fabrykę przejęła Spółka Akcyjna „Saturnia”, zmieniając
w 1921 r. nazwę na Przemysłowe Towarzystwo Przetworów
Tłuszczowych „Saturnia” Spółka Akcyjna. W 1926 r. nastąpiło
połączenie przedsiębiorstwa z Fabryką Przetworów Tłuszczowych „Trzebina”. Saturnia była największym przedsiębiorstwem
przetwarzania tłuszczów w ówczesnej Polsce, produkując m.in.
tłuszcz jadalny „Ceres”, trzy rodzaje mydła, w tym najbardziej
znane „Jeleń – Schicht”, „Saturnia” i „Merkur”, proszek do prania „Pochwała Gospodyń” oraz jeden z najbardziej znanych produktów – środek piorący „Radion”.
Drugim zakładem powstałym w 1899 r. bliżej ulicy Strzeleckiej (ul. Szwedzka 8/12) było Akcyjne Towarzystwo Fabryki
Lamp Braci Brunner, Hugo Schneider i R. Ditmar. W fabryce
produkowano przede wszystkim lampy naftowe, gazowe i elektryczne, a także palniki, kuchenki i piecyki naftowe. Fabryka
posiadała silnik parowy o sile 180 koni i zatrudniała ok. 500
robotników. Od 1916 r. firma występowała pod nową nazwą:
Towarzystwo Akcyjne Zjednoczonych Fabryk Lamp, Palników
i Wyrobów Metalowych „Metallamp”. Po zakończeniu I wojny
światowej na terenie fabryki utworzono Wojskową Wytwórnię
Amunicji Karabinowej. Składała się z trzech oddziałów produkcyjnych: łuskowni, kulowni i łódkowni oraz oddziału mechanicznego, w którym były wytwarzane potrzebne do produkcji
narzędzia. Fabryka szczyt swoich możliwości osiągnęła w 1922 r.,
zatrudniając ok. 500 osób i produkując rocznie ok. 24 mln łusek
i kul karabinowych. Zakład zlikwidowano w 1925 r.
Olbrzymie zmiany zaszły w 1928 r., kiedy to koncern
Schicht wykupił obydwie fabryki, budując pomiędzy nimi kolejne fabryczne obiekty. W 1934 r. udziały spółki kupują Brytyjczycy i Holendrzy, tworząc Schicht-Lever S.A. W 1939 r. całość
akcji wykupuje Unilever. Zabudowania w większości przetrwały
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okres okupacji, po którym wywieziono głównie silniki i pozostałe wyposażenie. W październiku 1944 r. ustanowiono Tymczasowy Zarząd Państwowy i sukcesywnie odbudowywano
budynki, uruchamiając coraz szerszą produkcję.
Zabudowania d. „Polleny”
w 1945 r. (mapa.
um.warszawa.pl)

Kolejne zmiany nastąpiły w 1951 r. kiedy doszło do podziału na dwie fabryki: Fabrykę Kosmetyków „Uroda” – produkującą mydła toaletowe i kosmetyki oraz Warszawskie Zakłady
Przemysłu Tłuszczowego – produkujące mydła i proszki do
prania oraz glicerynę. Pięć lat później doszło do ponownej fuzji, z której powstała Warszawska Fabryka Mydła i Kosmetyków
Przedsiębiorstwo Państwowe Uroda. W latach 70. powstaje „Pollena-Uroda”. Zakład rozwija się pod kątem produkcji, a także
badawczym i eksportu. Kolejne zmiany zaszły już po okresie
transformacji. Prywatyzacja przedsiębiorstwa zakończyła się
w 1995 r. Do 2014 r. tereny przechodziły w ręce kolejnych właścicieli. Ostatni właściciel, firma „Okam Capital”, realizuje obecnie na tym terenie projekt mieszkaniowo-usługowy „Bohema”.
Do rozpoczęcia II wojny światowej zarząd i biura spółki
mieściły się po lewej stronie Wisły, w budynkach przy ul. Nowy
Zjazd 1. W kamienicy wzniesionej dla Maksa Górewicza (jednego z dyrektorów zakładu), mieszczącej się naprzeciwko fabryki przy ul. Strzeleckiej 46, w późniejszym okresie znajdowały
się mieszkania dla pracowników. Jest to jeden z unikatowych
przyzakładowych domów, zachowany w niemal kompletnym
stanie, nawiązujący do pobliskiej fabryki formami i detalem
architektonicznym.
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Zabudowania d. „Polleny”
w 2019 r. (mapa.
um.warszawa.pl)

Pod względem architektonicznym obiekty utrzymane są
w stylu typowym dla fabrycznych budynków z przełomu wieków, z przekształceniami powstałymi po I i II wojnie światowej.
Na ścianach widoczne są pseudoryzality, lizeny i szerokie otwory okienne, zamknięte zróżnicowanymi nadprożami – prostymi
i zamkniętymi odcinkiem łukowym. Ostatnia kondygnacja nieco
niższa, z pasem zamkniętych łukiem odcinkowym małych okien.
Zakres ochrony
konserwatorskiej na
terenie d. „Polleny” za:
mapa.um.warszawa.pl
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Nad częścią ryzalitową dekoracyjne ceglane szczyty: na osiach
skrajnych attyki, a nad osiami środkowymi trójkątne szczyty
z oculusami. Gzyms kordonowy i koronujący z dekoracyjnie
układanej cegły.

Warszawska Wytwórnia Wódek / Warszawskie
Towarzystwo Oczyszczania i Sprzedaży Spirytusu
[ul. Ząbkowska 27-33]
Właściciel: prywatny
Zakres ochrony: rejestr zabytków, m.p.z.p
Pod koniec XIX wieku w cesarstwie rosyjskim wprowadzono
państwowy monopol na handel alkoholem wysokoprocentowym.
W kolejnych guberniach z inicjatywy państwa wznoszono specjalne magazyny i fabryki wódki. Zespół takich obiektów został
wybudowany również na warszawskiej Pradze przy ul. Ząbkowskiej. Dostarczać spirytus do wyrobu trunków zobowiązało się
Towarzystwo Warszawskie Wyrobu i Sprzedaży Spirytusu, które po sąsiedzku wybudowało przeznaczoną do tego celu rektyfikację. Oba przedsiębiorstwa działały w ścisłej współpracy.
Teren fabryczny był połączony bocznicą kolejową z dworcem
petersburskim. Ułatwiało to logistykę towarową. Całość została
otwarta z początkiem 1898 r. W czasie I wojny światowej studnie głębinowe na terenie zakładów dostarczały wody pitnej dla
mieszkańców Pragi. Dotychczasowe źródło – warszawski wodociąg – zostało odcięte w wyniku zniszczenia Mostu Kierbedzia,
a wraz z nim rur przesyłowych.
Po I wojnie światowej zakłady kontynuowały ścisłą współpracę. Po wprowadzeniu w 1924 r. ustawą państwowego monopolu m.in. na wyrób i sprzedaż czystych wódek, rektyfikacja
została wydzierżawiona podmiotowi państwowemu. Działało
Zabudowania
d. Warszawskiej Wytwórni
Wódek w 1945 r. (mapa.
um.warszawa.pl)
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Zabudowania
d. Warszawskiej Wytwórni
Wódek w 2019 r. (mapa.
um.warszawa.pl)

tu również laboratorium. Przy Ząbkowskiej produkowano m.in.
wódkę luksusową, wyborową i czystą. W budynkach od strony
ul. Markowskiej ulokowała się mennica państwowa. W 1944 r.
wycofujący się z Pragi Niemcy zniszczyli część fabryki. Po wojnie zakład został odbudowany bez dbałości o wierność pierwotnemu projektowi oraz uzupełniony o zabudowę magazynową.
Po 1989 r., w okresie transformacji, kompleks otrzymał
nazwę Warszawska Wytwórnia Wódek „Koneser”. Ostatnia
butelka trunku wyprodukowana została w 2007 r., a zakład
sprzedano prywatnemu nabywcy. Inwestor następnie stworzył
tu kompleks biurowo-mieszkalno-rekreacyjny Centrum Praskie
„Koneser”.
Stara zabudowa, wpisana do rejestru zabytków, została
uzupełniona o nowe obiekty.
Zakres ochrony
konserwatorskiej na
terenie d. Warszawskiej
Wytwórni Wódek za:
mapa.um.warszawa.pl
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Pod względem architektonicznym na uwagę zasługuje
zespół obiektów zabytkowych – unikalny w skali Warszawy,
utrzymany w stylistyce historyzującej, z czerwonej nieotynkowanej cegły, budynki kordegardy (portierni) i rektyfikacji,
a także współczesna architektura uzupełniająca.

Wytwórnia Maszyn Precyzyjnych „Avia” [ul. Siedlecka 47]
Właściciel: prywatny (spółka akcyjna)
Zakres ochrony: gminna ewidencja zabytków
W 1924 r. Lucjan Nowiński, Włodzimierz Szomański i Mieczysław Kośmiński zawiązali spółkę pod nazwą Wytwórnia Maszyn Precyzyjnych „Avia”. Pierwszy z nich był wysokiej klasy
rzemieślnikiem, właścicielem firm produkujących maszyny dla
przemysłu tytoniowego (zaczynał jeszcze na lewym brzegu,
ok. 1902 r., i ta data jest często, nieco błędnie, przyjmowana
za początki „Avii”). Drugi, jako były oficer, posiadał kontakty
w polskim wojsku oraz zorganizował na warszawskich Bielanach fabrykę śmigieł. Kośmiński natomiast był handlowcem specjalizującym się w częściach lotniczych.
Firma była budowana z myślą o realizacji zamówień na
rzecz wojska. Aż do wybuchu II wojny światowej zyskała status jednej z ważniejszych w tym sektorze. Tu zrealizowano silnik lotniczy WZ-7 projektu Władysława Zalewskiego – był to
jeden z pierwszych tego typu motorów produkcji polskiej. Tu
produkowano wysokiej jakości precyzyjne oprzyrządowanie
dla lotnictwa: silniki, rozruszniki, przewody paliwowe, a także
amortyzatory, np. do podwozia słynnego bombowca PZL-37
„Łoś”. Asortyment uzupełniano o proste maszyny dla przemysłu
tytoniowego oraz silniki do motorówek. W planach było wejście
w przemysł samochodowy.
Praca w Wytwórni była dobrze płatna, a robotnicy różnego szczebla mogli również liczyć na rozbudowane wsparcie
socjalne. W jego ramach otrzymywali np. dopłaty do urlopów
czy z okazji narodzin dziecka pracownika, a także nagrody
jubileuszowe.
Avia zaczynała od niewielkich zabudowań warsztatowych
przy ul. Siedleckiej 63. Wypracowany kapitał inwestowała w postawienie kolejnych hal fabrycznych (m.in. projekt Witolda Lalewicza), powiększenie parku maszynowego oraz stworzenie
laboratorium technologicznego.
W 1939 r. fabryka została przejęta przez niemieckiego
okupanta. W 1944 r. wycofujący się Niemcy część zabudowań
zniszczyli.
Po wojnie fabryka została odbudowana. Znacjonalizowana Avia zmieniła profil produkcyjny na precyzyjne obrabiarki
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Zabudowania Avii
w 1945 r.
(mapa.um.warszawa.pl)

przemysłowe, zmodyfikowała też nazwę (od 1960 roku jako
Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych „Avia”). Obecnie jest to jeden
z nielicznych przemysłowych zakładów funkcjonujących na terenie Pragi-Północ.
Wytwarzane maszyny reprezentują wysoki poziom technologiczny – skomputeryzowane urządzenia eksportowane są
również na rynek niemiecki.
Pod względem architektonicznym na uwagę zasługuje powojenna hala fabryczna posadowiona vis-a-vis bramy wjazdowej,
której kostium utrzymany jest w duchu socrealistycznym, hala
Zabudowania Avii
w 2019 r.
(mapa.um.warszawa.pl)
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Zakres ochrony
konserwatorskiej na
terenie fabryki AVIA za:
mapa.um.warszawa.pl

fabryczna (narzędziownia) o konstrukcji żelbetowej z łukowatym sklepieniem, w części zniszczona przez Niemców – odbudowana po wojnie, a także budynek pomocniczy (biurowy),
znajdujący się po lewej stronie bramy wjazdowej, reprezentujący pozostałości po sąsiedniej, przedwojennej firmie chemicznej
Leona Goldflama (zabudowania wchłonięte przez AVIĘ).

Warszawski Młyn Parowy [ul. Objazdowa 2]
Właściciel: m.st. Warszawa
Zakres ochrony: rejestr zabytków (spichlerz), gminna ewidencja
zabytków (d. budynek administracyjny)
Wbrew pozorom, pod koniec XIX w., w wielkim mieście jakim
była Warszawa funkcjonowało wiele młynów. Dostarczały one
na rynek mąkę, płatki, kasze. Kolejny został zbudowany w latach
1899–1900 przy ul. Objazdowej, tuż przy nasypie kolejowym,
niemal na krańcu Pragi. Rozległy zespół budynków, składający
się z młyna, kotłowni, spichlerza i budynku administracyjnego, był inwestycją Towarzystwa Akcyjnego „Warszawski Młyn
Parowy”. Założycielami przedsiębiorstwa byli Leopold Landau,
Maurycy Fraenkel oraz Eliasz Taentzler, jedni z reprezentantów
świata łódzkich przedsiębiorców.
Najważniejsze obiekty Młyna zostały zniszczone w 1939 r.
w wyniku niemieckiego bombardowania. Pozostała kotłownia
wraz z kominem, kilka niewielkich budynków towarzyszących
oraz 5-piętrowy spichlerz, którego sylwetka na stałe wpisała się
w krajobraz tej części miasta.
Po 1945 r. dawna fabryka została zaadaptowana na potrzeby różnych państwowych firm. Jeden ze swoich magazynów

4. Remont konserwatorski

74

Zabudowania
Warszawskiego Młyna
Parowego w 1945 r.
(mapa.um.warszawa.pl)

miało tu Wojewódzkie Przedsiębiorstwo „Arged”, które zaopatrywało warszawskie sklepy w artykuły gospodarstwa domowego. W XXI w. obiekt został opuszczony.
W 2010 r. staraniem Praskiego Stowarzyszenia Mieszkańców „Michałów” budynki zostały wpisane do rejestru zabytków.
Mimo to kilka lat później kotłownia została rozebrana
pod budowę trasy świętokrzyskiej. Pozostałe budynki, będące
pod zarządem miasta, niszczeją. Pomysłem na ich przyszłość jest
ich zagospodarowanie na Praski Dom Rzemiosła w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji.
Architektura młyna z czerwonej nieotynkowanej cegły
wpisywała się w warszawski styl industrialny z przełomu XIX
i XX wieku. Do naszych czasów zachował się sześciokondygnacyjny budynek spichlerza posadowiony na planie prostokąta,
Zabudowania
Warszawskiego Młyna
Parowego w 2019 r.
(mapa.um.warszawa.pl)
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Zakres ochrony
konserwatorskiej
zabudowań
Warszawskiego Młyna
Parowego za: mapa.
um.warszawa.pl

jeden z pierwszych obiektów o konstrukcji żelbetowej, z elewacjami nieotynkowanymi, dekorowanymi cegłą licówką, a także
budynek administracyjny wraz z portiernią. Nieużytkowane od
lat obiekty są niestety systematycznie dewastowane.

Fabryka Sprzętu Spawalniczego „Perun”
[ul. Grochowska 301/305]
Właściciel: prywatny
Zakres ochrony: rejestr zabytków, m.p.z.p.
Fabryka przy ul. Grochowskiej została zbudowana ok. 1913 r.
przez Towarzystwo Akcyjne „Perun” (powstałe w wyniku francusko-rosyjskiej współpracy dwóch firm), działające w obszarze
Zabudowania „Peruna”
w 1945 r. (mapa.
um.warszawa.pl)
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Zabudowania „Peruna”
w 2019 r. (mapa.
um.warszawa.pl)

produkcji asortymentu do spawalnictwa (m.in. palniki, elektrody, tlen). Ta gałąź technologiczna była zupełną nowością na ziemiach polskich. Polski oddział firmy przez wiele lat zarządzany
był przez wybitnego technologa, pioniera spawalnictwa w Polsce, Alfreda Sznerra.
Innowacje, jakie wprowadzał „Perun” na polski rynek, były
rozległe. Umożliwiały np. wznoszenie wielkich spawanych konstrukcji, zastępując dotychczasową technologię nitowania. Jak
Zakres ochrony
konserwatorskiej fabryki
„Perun” za: mapa.
um.warszawa.pl
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informowała ówczesna prasa, „700 ton stalowej konstrukcji nowego gmachu Pocztowej Kasy Oszczędności [w Warszawie, róg
ul. Jasnej i Świętokrzyskiej, budynek dzisiejszej poczty] zostało
wykonanych za pomocą cięcia palnikiem tlenowo-acetylenowym
oraz spawania łukowego i acetylenowego”.
Firma prowadziła szeroką akcję dydaktyczną. W trakcie
organizowanych kursów (wykłady i ćwiczenia) chętni mogli nauczyć się spawać i ciąć metal. Publiczność mogła również nabyć
wydawany co roku kalendarz spawalniczy, zawartością niemal
wyczerpujący zagadnienia w tej dziedzinie.
Po II wojnie światowej zakład przeszedł pod zarząd państwowy. Został rozbudowany. Od 1956 r. funkcjonował pod
nazwą Warszawska Fabryka Sprzętu Spawalniczego „Perun”.
W XXI w. sprywatyzowany, zaprzestał działalności produkcyjnej,
a przestrzeń przy ul. Grochowskiej służyła pod wynajem.
W 2019 r. zabudowania zostały objęte ochroną konserwatorską. Obecnie na terenie „Peruna” planowana jest inwestycja
mieszkaniowo-usługowa.
Pod względem architektonicznym na uwagę zasługują zachowane do naszych czasów budynki produkcyjne i hale (łącznie cztery obiekty), wpisane do rejestru zabytków. Wszystkie
murowane z cegły, pozostają nieotynkowane w całości lub części
(hala od ulicy Grochowskiej).

I. REKONSTRUKCJA PIERWOTNEGO
WYGLĄDU ELEWACJI NA PRZYKŁADZIE
FABRYKI CZEKOLADY E. WEDEL
[UL. ZAMOYSKIEGO 30]
Właściciel: prywatny (spółka z.o.o.)
Zakres ochrony: gminna ewidencja zabytków, m.p.z.p.
Budowę zespołu Fabryki Czekolady, Karmelków i Biszkoptów, p.f. E. Wedel przy ul. Zamoyskiego 30 (nr hip. 240)
w Warszawie rozpoczęto w 1930 r. z inicjatywy Jana J. Wedla
(1874–1960) na podstawie projektu uznanego warszawskiego
architekta i zarazem budowniczego, mianowicie Józefa N. Czerwińskiego (1870–1940)7. Trzon fabryki stanowiły dwa zlokalizowane w głębi posesji, 3-piętrowe, równoległe względem ulicy
budynki fabryczne, wzajemnie połączone wspólnym parterem
oraz centralnie rozmieszczonymi klatką schodową i suszarnią parową. Na froncie działki wzniesiono oficynę mieszkalną,
7

Fabryka Czekolady, Karmelków i Biszkoptów, p.f. E. Wedel w Warszawie,
ul. Zamoyskiego 30, Kolekcja planów architektonicznych, Warszawa 1857–
1967, zb. APW, nr zespołu 1311, sygn. 126.
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Zabudowania fabryki
Wedla w 1945 r. (mapa.
um.warszawa.pl)

portiernię, owocarnię i jadalnię, natomiast na jej tyłach zlokalizowano kotłownię, stolarnię i kolejną owocarnię. W bryle zespołu uwagę zwracały dwie dalsze klatki schodowe, z których
każda przylegała do zewnętrznej elewacji budynków fabrycznych. Na jednej z nich, w elewacji od ul. Zamoyskiego, wprowadzono charakterystyczną tarczę zegarową w poziomie 3. piętra.
Zakład następnie kilkukrotnie rozbudowywano, wykorzystując
sąsiednie posesje w ciągu ul. Zamoyskiego – nr hip. 241 i 240B,
oraz wzdłuż ul. Lubelskiej – nr hip. 1151.
W latach 1933–1934 zespół rozbudowano w kierunku zachodnim, przedłużając niemal dwukrotnie dotychczasowy korpus fabryczny oraz wprowadzając nowy budynek biurowy od
ul. Zamoyskiego. W kolejnym roku wzniesiono oficynę fabryczną od strony jeziorka Kamionkowskiego8, czemu towarzyszyła
także nadbudowa istniejących już budynków korpusu głównego
o 1 kondygnację9. Prace budowlane prowadziło przedsiębiorstwo
budowlane B. Rogaczewskiego i St. Szulakiewicza. W latach
8

9

Projekt budynku fabrycznego murowanego 3-piętrowego i nadbudowy
3-ego piętra na budynku fabrycznym, ul. Zamoyskiego i St. Augusta nr pol.
28/30, hip. 240, 240B, 241 S-ki Akc. E. Wedel, Kolekcja planów architektonicznych, Warszawa 1857–1967, zb. APW, nr zespołu 1311, sygn. 123.
Projekt nadbudowy części 3-go piętra na budującym się budynku fabrycznym zamiast zatwierdz. przez U. Przemysł. Zarz. M. St. Warszawy D. 3/IX 1934
za N. 6453 na nieruchomości N. 241, Pol. 28, Kom. XV, przy ul. Zamoyskiego
na Pradze w Warszawie, Wł. S-ki Akc. E. Wedel, Kolekcja planów architektonicznych, Warszawa 1857–1967, zb. APW, nr zespołu 1311, sygn. 121.
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bezpośrednio poprzedzających wybuch II wojny światowej
nadbudowane już budynki fabryczne po raz kolejny przedłużono, wznosząc zarazem nowe skrzydło frontowe od ul. Lubelskiej. Zespół fabryczny odznaczał się stosunkowo utylitarną
architekturą z zastosowaniem szarej cegły jako materiału wykończeniowego. Uwagę zwracały również charakterystyczne dla
autora projektu, uproszczone i formalnie przetworzone motywy
wywodzące się z architektury klasycystycznej, jak np. rytm płytkich pilastrów, profilowany gzyms koronujący, a także podkreślenie płycin międzyokiennych i nadproży poprzez ich subtelne
wysunięcie. Poszczególne etapy budowy fabryki odznaczały się
ponadto różnicami w opracowaniu stolarki okiennej – w starszej części zespołu charakteryzującej się gęstszymi podziałami
i ciemną kolorystyką, natomiast w późniejszych fazach formalnym uproszczeniem podziałów i jasnymi barwami. W drugiej
połowie lat 30. XX wieku bryłę zakładu od strony ulic uzupełniła zabudowa czynszowa, w tym m.in. wzniesiona z inicjatywy
J. J. Wedla wg projektu J. N. Czerwińskiego kamienica przy ul.
Zamoyskiego 26 (nr hip. 243)10. Zespół fabryczny szczęśliwie
przetrwał działania wojenne w latach 1939–1945 bez znaczniejszych uszkodzeń.
W kolejnych dekadach ponownie ulegał jednak rozbudowom i przebudowom, z których część wiązała się z przekształceniem i deformacją pierwotnej architektury. Nie przetrwała
m.in. oryginalna stolarka okienna i ścianki attykowe.
10 Wykaz

budowli zatwierdzonych, „Przegląd Budowlany” 1936, z. 8, s. 334.
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Przebudowano również i nadbudowano centralny fragment elewacji od ul. Lubelskiej, widocznie zmieniając jego pierwotny układ kompozycyjny. Elewacje wtórnie pokryto ponadto
powłokami malarskimi w jasnych odcieniach kremowych, z cokołem utrzymanym w ciemnoszarej tonacji.

Odtworzony wygląd elewacji od strony ul. Lubelskiej (rys. P. Kilanowski)
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Odtworzony wygląd fragmentu
elewacji od strony ul. Zamoyskiego
(rys. P. Kilanowski)

4. Remont konserwatorski

82

Ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser,
zrewitalizowany dawny magazyn
skarbowy

5. DOBRE I ZŁE
PRAKTYKI

Oczyścić ceglane ściany czy lepiej je otynkować? Wymieniać
stare drewniane lub metalowe okna na nowoczesne, plastikowe, czy raczej poddać je renowacji? Jak umieszczać reklamy na
fasadzie budynku w sposób estetyczny i funkcjonalny? Jak uniknąć wyboru niewłaściwych materiałów oraz nieprofesjonalnych
wykonawców? Jak wprowadzać w przestrzeń postindustrialną
zieleń i jakie gatunki roślin dobierać? Jak sprawić, by budynki
dawnych fabryk stały się dostępne dla osób mających trudności w poruszaniu się? Ten rozdział poświęcono wskazówkom,
poradom oraz różnego rodzaju podpowiedziom przydatnym
w planowaniu inwestycji obejmujących obiekty pofabryczne
prawobrzeżnej Warszawy. Opis poszczególnych zagadnień zilustrowany został zdjęciami rozwiązań zastosowanych w praskich
fabrykach. Ich przegląd może posłużyć za inspirację do działań
chroniących praską architekturę fabryczną z poszanowaniem
sztuki konserwatorskiej i przepisów prawa.

JAK WIELE NALEŻY ZACHOWAĆ
W KONTEKŚCIE PRASKIEJ ZABUDOWY
POPRZEMYSŁOWEJ?

Potencjał zabytku jest tym większy, im więcej wartości można w nim wyróżnić, odnaleźć i pokazać ewentualnym odbiorcom. Rodzaj i sposób prowadzenia wszelkich prac przy zabytku
należy dobierać w taki sposób, aby w jego wyniku uszanować
i możliwie skutecznie wyeksponować wszelkie wartości zabytkowe. Większość istniejących do dziś obiektów przemysłowych
bezpowrotnie utraciła swoje pierwotne funkcje, a co za tym
idzie, jedynie nieliczne z nich mogą być współcześnie użytkowane bez jakichkolwiek ingerencji i przemian. Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych uchodzi
współcześnie za jeden z najpowszechniejszych, najistotniejszych
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i jednocześnie najbardziej skomplikowanych problemów, zarówno pod względem inwestorskim, jak też konserwatorskim. Przed
problemem tym stają wszyscy uczestnicy procesu adaptacji, którzy decydują o jej formie i zakresie, tj. właściciele, użytkownicy
zabytku, projektanci oraz urzędy konserwatorskie.
Adaptacja wiąże się przede wszystkim z przebudową pomieszczeń, wzmocnieniem konstrukcji, wyposażeniem w nowoczesne instalacje, wymianą pokrycia dachowego, ingerencją
w elewacje, ale również przekształceniem najbliższego otoczenia obiektu. Adaptacja polega także na przystosowaniu istniejącego obiektu do nowych, zazwyczaj bardziej rygorystycznych
wymagań użytkowych opartych na współczesnych wymogach
formalnoprawnych. W związku z adaptacją obiektów do współczesnych funkcji, uwaga konserwatorów zabytków skupia się
przede wszystkim na analizie i zachowaniu substancji zabytkowej, w tym wystroju i wyposażenia stałego obiektów. W tym
celu podejmowane są kosztowne i pracochłonne prace konserwatorskie. Do najpoważniejszych wyzwań należą przede wszystkim konserwacja cegły, wymiana stolarki i ślusarki okiennej oraz
drzwiowej, docieplanie, tynkowanie i malowanie elewacji. Szczególnie adaptowanie budynków poprzemysłowych jest zadaniem
specyficznym. Estetyka nowych elementów powinna opierać się
na wyrazistym zestawianiu zastanych i projektowanych form
architektonicznych. Istotne jest zachowanie cech wyróżniających przemysłowy charakter obiektu, tj. m.in. ceglanych elewacji
i nadproży, a także drobnych podziałów stolarki – zwłaszcza, że
architektura ta charakteryzuje się ograniczoną dekoracyjnością
oraz swego rodzaju rytmem i powtarzalnością form.
Adaptacja zabytkowego obiektu do nowej funkcji może
decydować o skutecznej jego ochronie. Należy również pamiętać, że im skuteczniejsza jest codzienna dbałość o zabytek,
wykonywane na czas podstawowe naprawy i codzienne zabiegi
pielęgnacyjne, tym rzadziej potrzebne są zabiegi konserwatorskie. Konserwacja i restauracja, mimo że droższa, pozwala na
zachowanie lub nawet zwiększenie wartości zabytkowych. Im
większy jest natomiast zakres prac adaptacyjnych i modernizacyjnych, tym większe ryzyko utraty wartości zabytkowych
– zwłaszcza gdy wykonawca zdecyduje się pominąć zasady sztuki
budowlanej i obowiązujące przepisy prawa lub unika współpracy z organami konserwatorskimi.

ELEWACJA FRONTOWA – CEGŁA I DETAL

Myśląc o budynkach fabrycznych sprzed kilkudziesięciu lat,
przed oczyma mamy obraz wielkich hal z czerwonej (ceramicznej) lub szarej (cementowej) cegły. To cegła, układana często

85

5. Dobre i złe praktyki

ul. Ząbkowska 33,
Wspólnota Mieszkaniowa;
budynek wchodził
dawniej w skład zespołu
fabryki wódek; ceglana
elewacja frontowa
w trakcie czyszczenia,
fot. Krzysztof Michalski

w nietuzinkowy sposób, podkreślała wyraz architektoniczny
budynków, stanowiąc zarazem podstawowy materiał budowlany praskich fabryk. Przywrócenie świetności obiektom przemysłowym zwykle równa się zatem wzmocnieniu, oczyszczeniu,
uzupełnieniu, ujednoliceniu kolorystyki oraz zaimpregnowaniu
przed wnikaniem wody (hydrofobizacja) ich ceglanych elewacji.
Nie jest to zadanie proste, zwłaszcza że wiele fabryk po
zaprzestaniu produkcji uległo daleko posuniętej degradacji. Porzucenie, a w konsekwencji zniszczenie elementów wyposażenia,
jak np. rynien, a także brak ogrzewania, pożary czy wystawienie
na działanie sił przyrody w niektórych przypadkach doprowadziły do nieodwracalnych zniszczeń i ewentualna rewitalizacja
takich budynków oznaczać może konieczność ich rozbiórki,
a następnie rekonstrukcji z użyciem współczesnych materiałów.
Z wartości właściwie odnowionej i zabezpieczonej cegły
zdają sobie sprawę inwestorzy, co najlepiej widać na przykładzie

ul. Objazdowa 2,
kompleks młyński Michla;
budynek portierni
przeznaczony do rozbiórki
ze względu na degradację
substancji zabytkowej
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ul. Objazdowa 2,
kompleks młyński Michla;
ślady destrukcji ceglanej
elewacji wyeksponowanej
na działanie wilgoci
i przemarzanie

ul. Otwocka 14, dawne
magazyny fabryczne
PPG; brak rury spustowej
powoduje, że woda
zbierająca się na dachu
spływa po elewacji,
niszcząc jej strukturę

ul. Otwocka 14, dawne
magazyny fabryczne PPG;
spękany, odpadający
fragmentami tynk jako
efekt zawilgocenia
ściany spowodowanego
nieszczelnością rury
spustowej, fot. Krzysztof
Michalski

ul. Ząbkowska 33, Wspólnota
Mieszkaniowa; budynek wchodził
dawniej w skład zespołu fabryki wódek;
oczyszczona w wyniku remontu elewacja;
pojedyncza cegła z cegielni Kazimierza
ul. Ząbkowska 33, Wspólnota Mieszkaniowa; budynek wchodził Granzowa na Kawęczynie, fot. Krzysztof
dawniej w skład zespołu fabryki wódek; oczyszczona w wyniku Michalski
remontu ceglana elewacja
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dwóch prawobrzeżnych inwestycji – Centrum Praskiego Koneser przy ul. Ząbkowskiej oraz Soho Factory przy ul. Mińskiej.
Oczyszczona i uzupełniona cegła, wypełnione spoiny, odnowione
zgodnie ze sztuką i dobranym właściwie kolorem tynku, odpowiednio zaimpregnowane, odnowione i wyeksponowane elementy ceglane i metalowe zwracają uwagę odwiedzających te miejsca,
stanowiąc wzór do naśladowania dla nowych właścicieli dalszych
praskich fabryk.

ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
oczyszczone w wyniku
remontu ceglane elewacje
słupów bramy głównej
i budynku Kordegardy

ul. Ząbkowska 33, Wspólnota
Mieszkaniowa; budynek wchodził
dawniej w skład zespołu fabryki
wódek; uwypuklone podczas
remontu elewacji sygnatury cegieł
pochodzących z cegielni Stefana
Ujazdowskiego (UiSka)
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ul. Otwocka 14,
zabudowania dawnych
magazynów fabrycznych
PPG; schody w formie
galerii, prowadzące do
jednego z budynków
magazynowych
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ul. Kłopotowskiego 11, d. Fabryka Maszyn Młyńskich O. Hartwiga; zachowana
galeria od strony podwórza

ul. Objazdowa 1, tzw.
„Drucianka”; ceglane
detale elewacji
wymagające oczyszczenia

ul. Śnieżna 3, budynek produkcyjno-magazynowy ul. Ząbkowska 27-31, Centrum Praskie
dawnej fabryki cukrów i czekolady „Franboli”;
Koneser; zachowane oryginalne
zachowany mechanizm wyciągarki bloczkowej
oporniki elektryczne na elewacji
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ul. Mińska 25, Soho Factory; oczyszczone detale elewacji
reprezentacyjnego budynku biurowego od strony ul. Mińskiej

ul. Objazdowa 1, tzw.
„Drucianka”, budynek
dyrekcji przy ul.
Objazdowej;
zdegradowana elewacja
z zachowanymi detalami
ceglanymi

ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
oczyszczone
i odrestaurowane detale
ceglanej elewacji

ul. Kawęczyńska 36, zabudowania
dawnej fabryki listew do ram
Domańskiego; zachowane na
elewacji haki do mocowania sieci
trakcyjnej tramwaju elektrycznego
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ul. Ząbkowska 33, Wspólnota
Mieszkaniowa; budynek wchodził
dawniej w skład zespołu fabryki wódek;
oryginalna lampa oświetlająca wejście
do lokalu usługowego na parterze
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ul. Ząbkowska 33,
Wspólnota Mieszkaniowa;
budynek wchodził
dawniej w skład zespołu
fabryki wódek; oryginalny
żeliwny zdrój w podwórzu
przed i po remoncie

ul. Ząbkowska 33,
Wspólnota Mieszkaniowa;
budynek wchodził
dawniej w skład zespołu
fabryki wódek; zachowana
oryginalna krata
wentylacyjna

ul. Ząbkowska 33, Wspólnota
Mieszkaniowa; budynek wchodził
dawniej w skład zespołu fabryki
wódek; odrestaurowane żeliwne
ozdoby na elewacji budynku

ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
zabytkowy budynek
rektyfikacji i kotłowni, dziś
siedziba Muzeum Polskiej
Wódki; odrestaurowany
metalowy szyld
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ul. Ząbkowska 27-31, Centrum Praskie Koneser; zabytkowy budynek
rektyfikacji i kotłowni, dziś siedziba Muzeum Polskiej Wódki;
odrestaurowany metalowy szyld

ul. Mińska 25, Soho Factory;
odrestaurowana tarcza z datą budowy
budynku oraz oczyszczona cegła

ul. Kawęczyńska 36,
zabudowania dawnej
fabryki listew do ram
Domańskiego; w szczycie
widoczna data budowy
budynku wykonana
z odpowiednio
wysuniętych cegieł

ul. Kawęczyńska 9/11/13,
zabudowania dawnej
fabryki farb graficznych;
ściana szczytowa budynku
wykonana z cegły
dziurawki – zachowana
w autentycznej formie bez
wtórnego zabezpieczenia,
np. poprzez otynkowanie
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TYNKI

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

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

Tynkowane wykończenie elewacji praskich fabryk należy
do rzadkości. Czasem budynki fabryczne tynkowano wtórnie,
więc przed przystąpieniem do remontu warto podjąć decyzję
o odsłonięciu ceglanej ściany. W istniejących przypadkach zazwyczaj wprowadzono wyprawy piaskowo-wapienne albo cementowo-wapienne. W miejscach, gdzie ściany narażone były
na uszkodzenia mechaniczne lub działanie wilgoci (np. cokoły),
zwykle stosowano tynki cementowe, które jednak często negatywnie wpływają na stan cegieł.. Wyprawy tynkarskie wapienne
znajdują najszersze zastosowanie we wnętrzach budynku; służą
do wykańczania powierzchni ścian i sufitów.
Na szczególną ochronę zasługują tynki szlachetne posiadające walory dekoracyjne, otrzymywane z zapraw o specjalnie
dobieranych składnikach oraz dzięki zastosowaniu odpowiedniej
techniki fakturowania powierzchni. Ich dodatkową cechą charakterystyczną jest indywidualna barwa związana z naturalnym
kolorem kruszywa i wypełniaczy oraz pigmentów dodanych do
zaprawy.
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ul. Siedlecka 47,
zabudowania fabryki
„Avia”; otynkowanie, a po
2000 r. pomalowanie na
jednolity kolor budynków
pochodzących z różnych
okresów doprowadziło do
zatarcia cech stylowych

ul. Siedlecka 47,
zabudowania fabryki
„Avia”; z lewej najstarsze
budynki z przełomu
XIX i XX w., z prawej,
wybudowany po 1945 r.,
budynek, w którym
w okresie PRL działało
m. in. kino „Avia” oraz
mieściła się świetlica
(budynek ten został
rozebrany w trakcie
prac nad niniejszym
poradnikiem)

ul. Siedlecka 47, zabudowania fabryki „Avia”;
najstarsze obiekty „od zaplecza”; wyeksponowana
czerwona cegła stanowiąca podstawowy budulec
dla najstarszych obiektów
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ul. Kłopotowskiego 18, zabudowania dawnej
fabryki koronek; tynkowany na gładko
i pozbawiony elementów dekoracyjnych obiekt
został w ramach działań rewitalizacyjnych w latach
2007–2013 wyremontowany; na elewacji dodano
boniowanie, a nad oknami dekoracyjne naczółki;
po tym remoncie przypomina bardziej kamienicę
miejską niż obiekt fabryczny
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ul. Białostocka 42, dawna
fabryka A. Manna;
obiekt przebudowany,
uzupełniony
o współczesne elementy
(oszklona klatka
schodowa), z zatartymi
cechami stylowymi

ul. Otwocka 14, dawne
magazyny fabryczne
PPG; przypadkowo
dobrana kolorystyka
elewacji wprowadza
wizualny chaos; w ramach
działań konserwatorskich
należałoby doprowadzić
do ujednolicenia
kolorystyki

ul. Śnieżna 4, budynek
biurowy dawnej fabryki
cukrów i czekolady
„Franboli”; dobór koloru,
różnego od kolorystyki
budynku produkcyjnego
stanowi rozwiązanie
dyskusyjne w przypadku
obiektów stanowiących
dawniej elementy
składowe jednego
kompleksu produkcyjnego

ul. Śnieżna 3 i 4,
budynek biurowy oraz
produkcyjny dawnej
fabryki cukrów i czekolady
„Franboli”; elewacja
budynku produkcyjnego
zniszczona przez wandali;
z konserwatorskiego
punktu widzenia –
wymagająca odnowienia
z wykorzystaniem specjalnej
powłoki malarskiej
z własnościami antygraffiti
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„STYROPIANIZACJA”

W ciągu ostatnich 30 lat wiele z zabytkowych budynków na
prawym brzegu Wisły, w tym liczne obiekty pofabryczne, zostało poddanych tak poważnym przekształceniom, że współcześnie
trudno jest dostrzec ich oryginalny charakter. Jedno z największych zagrożeń, których konsekwencją może być zatarcie cech
stylowych ocalałych zabytków, jest nieumiejętnie przygotowana i przeprowadzona termomodernizacja obiektu. Docieplanie
obiektów zabytkowych jest zagadnieniem skomplikowanym
zarówno pod względem konserwatorskim, technicznym, jak
i estetycznym.
Najczęściej popełnianym błędem jest wykonanie ocieplenia
ścian zewnętrznych bez odpowiedniego rozpoznania i przeprowadzenia analizy bilansu energetycznego całego budynku. Taka
analiza powinna zostać przeprowadzona indywidualnie dla każdego obiektu, z uwzględnieniem technologii wykonania oraz rodzaju zastosowanych pierwotnie i wtórnie materiałów. Jednym
z pierwszych pytań, na które należy sobie odpowiedzieć przed
rozpoczęciem prac, jest to, czy docieplanie ścian od zewnątrz
przyniesie skutek, a także czy jest to jedyna i najlepsza droga
termomodernizacji. Warto pamiętać, że straty ciepła z budynku
poprzez ściany wynoszą jedynie 20–30%, natomiast aż 70–80%
przez nieszczelne okna, drzwi, kanały wentylacyjne, a przede
wszystkim dach. Pamiętać ponadto należy, że dawne mury są
masywne i charakteryzują się dobrą izolacyjnością termiczną.

ul. Chodakowska 19/31, dawna
fabryka K. Szpotańskiego; jeden ze
szczególnie niekorzystnych przykładów
styropianizacji; właściciele obiektu,
korzystając z pozwoleń na budowę
wydanych przed ujęciem budynków
w gminnej ewidencji zabytków,
dokonali termomodernizacji z użyciem
styropianiu; zniknęła pod nim unikalna,
modernistyczna elewacja kompleksu
fabrycznego wykonana z szarej cegły
cementowej; zabieg doprowadził
praktycznie do zatarcia cech stylowych
wybitnej w skali prawego brzegu Wisły
architektury industrialnej 20-lecia
międzywojennego
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ul. Chodakowska 19/31,
dawna fabryka
K. Szpotańskiego; widok
od frontu na elewację po
termomodernizacji

ul. Chodakowska 19/31, dawna fabryka
K. Szpotańskiego; niedokończona
termomodernizacja budynku

ul. Chodakowska 19/31, dawna fabryka
K. Szpotańskiego; zachowany fragment elewacji
z szarej cegły cementowej

Ocieplanie budynków metodą BSO (styropianem wykończonym tynkiem cienkowarstwowym na siatce) jest w Polsce
najbardziej rozpowszechnionym sposobem termomodernizacji
budynków. Wynika to zarówno z dostępności tej metody, jak
i z łatwości jej aplikacji oraz relatywnie niskich kosztów stosowania. Wykorzystanie tej techniki w obiektach zabytkowych
niesie jednak ze sobą poważne konsekwencje. Warstwę styropianu nanosi się m.in. za pomocą kleju lub stosując kołki montażowe, dlatego powierzchnia musi być odpowiednio przygotowana
i wyrównana. Zazwyczaj wiąże się to nie tylko z zakryciem styropianem oryginalnej elewacji, ale często z usunięciem rozmaitych detali bądź ich otynkowaniem. Podczas termomodernizacji
najczęściej wymieniona zostaje również stolarka (zazwyczaj na
plastikową), co w połączeniu z ociepleniem ścian styropianem
zaburza prawidłową cyrkulację powietrza i prowadzi do powstawania pleśni i grzybów.
Alternatywą dla ociepleń zewnętrznych mogą być cienkowarstwowe tynki i farby termoizolacyjne. Innym wariantem jest
ocieplenie obiektu od wewnątrz. W tej metodzie najważniejsze
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ul. Grochowska 301/305, dawne zakłady „Perun”; zdewastowana poprzez
ocieplenie styropianem, pomalowana w przypadkowo dobrany pastelowy
kolor, wykorzystywana jako nośnik reklamowy elewacja wpisanej do rejestru
zabytków hali wybudowanej przed 1914 r.; obszar objęty przepisami
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

ul. Grochowska 301/305, dawne zakłady „Perun”; zbliżenie na
elewację frontową zabytkowej hali

jest wykonanie obliczenia cieplnego przegrody1, bowiem wilgotność powietrza wewnątrz budynku sprawia, że para wodna próbuje przeniknąć przez ściany na zewnątrz. Przy źle wykonanej
termomodernizacji woda będzie się skraplać, co grozi rozwojem
grzybów i pleśni, które mogą wywoływać różnego rodzaju alergie i choroby, a także prowadzić do degradacji zabytku.
1

Przegroda budowlana to element budowli oddzielający wnętrze budynku
od otoczenia zewnętrznego (lub wydzielający pomieszczenia w jej wnętrzu).
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ul. Grochowska 301/305,
dawne zakłady „Perun”;
kolejna z hal wpisanych
do rejestru zabytków,
której elewację zakryto
konstrukcją z blachy
falistej, pozbawiając tym
samym unikalny obiekt
częściowo cech
stylowych

Szczęśliwie na rynku pojawia się coraz więcej nowoczesnych materiałów, które w sposób naturalny wspomagają regulację wilgotności pomieszczeń. Są to tzw. płyty klimatyczne
wytwarzane z silikatu wapiennego, który ma właściwości mineralne, termoizolacyjne i paroprzepuszczalne. Dzięki temu płyty mogą czasowo wchłonąć część wilgoci, a następnie oddać ją
z powrotem do pomieszczenia – podczas wzrostu temperatury
lub w czasie wietrzenia. Płyty klimatyczne przykleja się bezpośrednio do powierzchni istniejącego muru, później szpachluje,
a na końcu maluje. Należy także pamiętać, że ocieplenie ścian
zewnętrznych i wewnętrznych można przeprowadzić tylko
w przypadku, gdy obiekt posiada izolację przeciwwilgociową
fundamentów.

NIESTANDARDOWE ROZWIĄZANIA
DLA ELEWACJI – „ZIELONE ŚCIANY”, MURALE

Rozwiązaniami, które na stałe lub tymczasowo mogą poprawić
estetykę budynku, są pnącza (np. winobluszcz, bluszcz pospolity
czy hortensja pnąca). Mogą one przy odpowiedniej pielęgnacji przybrać formę tzw. zielonych (wiosną i latem) oraz kolorowych (jesienią) ścian. Oprócz walorów estetycznych takie
zielone ściany stanowią dodatkową powierzchnię biologicznie
czynną, niezwykle istotną w przypadku obszarów postindustrialnych, standardowo cechujących się niedoborem zieleni. Innym rozwiązaniem urozmaicającym wygląd elewacji mogą też
być artystyczne lub reklamowe murale.

ul. Otwocka 14, zabudowania dawnych magazynów fabrycznych PPG;
tzw. zielona ściana na elewacji od strony dziedzińca
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ul. Białostocka 22,
budynki magazynowe
firmy Krzysztof Brun
i Syn S.A., malowany na
tynku stylizowany szyld

ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie
Koneser; stelaż na
pnącza przymocowany
do elewacji

ul. Chodakowska 19/31, dawna
Fabryka K. Szpotańskiego;
instalacja artystyczna na jednej ze
ścian od strony dziedzińca

ul. Zamoyskiego 28/30, fabryka E. Wedel; mural
reklamowy na „ślepej” ścianie budynku ilustrujący
produkcję m.in. słynnego czekoladowego torcika
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ul. Białostocka 22, budynki magazynowe firmy
Krzysztof Brun i Syn S.A.; stylizowana reklama
w przejeździe bramnym
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ul. Białostocka 42, dawna fabryka A. Manna; mural reklamowy
piekarni mieszczącej się w zabudowaniach fabrycznych

ul. Mińska 25, Soho Factory; mural artystyczny upamiętniający
elekcję Henryka Walezego na króla, która odbyła się na
pobliskich błoniach we wsi Kamień (dzisiejszy Kamionek)

POSTRZELINY

Wyzwaniem, z którym w Warszawie muszą mierzyć się inwestorzy podczas remontu elewacji, są ślady po ostatniej wojnie,
przede wszystkim z czasów powstania warszawskiego oraz
wyzwalania stolicy przez wojska sowieckie. Często elewacje ze
śladami postrzelin pokrywane są podczas remontu wtórną warstwą tynku, co oczywiście skutkuje zatarciem śladów wojennych.
Czasem postrzeliny służą do realizacji projektów artystycznych.
Przykładowo od 2019 r. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków prowadzi projekt „Rany pamięci”, polegający na inwentaryzacji śladów wojny w przestrzeni Warszawy. Ponadto
część inwestorów, realizując prace remontowe, decyduje się na

ul. Grochowska 224,
dawna piekarnia
T. Rajcherta; widoczne
ślady po ostrzale
artyleryjskim na elewacji
od strony ul. Wiatracznej
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ul. Grochowska 224, dawna piekarnia T. Rajcherta; widoczne ślady po
kulach na elewacji

ul. Targowa 74, Gmach Dyrekcji
Okręgowej Kolei Państwowych;
ślady postrzelin osłonięte
płytą poliwęglanową podczas
przeprowadzonego w 2015 r.
remontu elewacji

zachowanie fragmentu elewacji w niezmienionym stanie, przy
jednoczesnym zabezpieczeniu postrzelin, np. poprzez ich przysłonięcie płytami poliwęglanowymi.

KOMINY FABRYCZNE

Kominy dawnych praskich fabryk można porównać do niemych
świadków świetności poszczególnych zakładów przemysłowych.
W wyniku postępującej zabudowy terenów poprzemysłowych
przestały pełnić role widocznych z daleka elementów praskiego
krajobrazu, niemniej jednak wciąż w lokalnej przestrzeni mogą
stanowić centralny punkt, wokół którego zachodzi szansa stworzenia miejskiego placu pełniącego funkcje publiczne.

Zabudowania tzw. „Drucianki” na zdjęciu lotniczym z 1945 r.; widoczne cienie
rzucane przez fabryczne kominy; strzałką oznaczony komin centralny, który jako
jedyny nadal widoczny jest w krajobrazie Szmulowizny, fot. mapa.um.warszaw.pl
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ul. Objazdowa 1,
niszczejący komin
centralny na terenie tzw.
„Drucianki”

ul. Otwocka 14, komin
fabryczny dawnych
magazynów fabrycznych
PPG; na dalszym planie
inny komin, będący
jedyną pozostałością po
hucie szkła na Targówku
Fabrycznym

ul. Otwocka 14, komin
fabryczny dawnych magazynów
fabrycznych PPG; wylot
wykonany z cegły ceramicznej
ul. Szwedzka 20,
komin dawnej fabryki
Schichta; w jego obrębie
planowana jest budowa
centralnego placu
publicznego w ramach
realizowanej inwestycji
mieszkaniowo-usługowej
ul. Owsiana 14, stale
niszczony komin na
terenie dawnych
zakładów „Telefunken”
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ul. Stolarska 2/4, kominy dawnej piekarni

ul. Ząbkowska 27-31, odrestaurowany komin na terenie
Centrum Praskiego Koneser

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej stanowi remont w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane i w przypadku
obiektów wpisanych do rejestru zabytków wymaga uzyskania
pozwolenia na budowę. Podstawowym problem stanowi wypracowanie, a następnie wyegzekwowanie spójnej strategii dla wymiany stolarki w całym obiekcie.

ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
nowe okno wykonane
na podstawie oryginalnej
stolarki, z zachowaniem
podziałów

ul. Ząbkowska 27-31, Centrum Praskie Koneser; współczesna
stolarka okienna odtworzona na podstawie oryginalnej
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ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
współczesna stolarka
okienna odtworzona na
podstawie oryginalnej

ul. Ząbkowska 27-31, Centrum Praskie Koneser; współczesna stolarka okienna
odtworzona na podstawie oryginalnej

ul. Ząbkowska 33,
Wspólnota Mieszkaniowa;
budynek wchodził dawniej
w skład zespołu fabryki
wódek; podczas remontu
nie ujednolicono stolarki
okiennej, co najlepiej
widać na pierwszej
i drugiej osi parteru

ul. Markowska 18,
Wspólnota Mieszkaniowa;
budynek wchodził
dawniej w skład zespołu
fabryki wódek; trzy
rodzaje okien, różniące
się m.in. kolorem oraz
materiałem, z którego je
wykonano; okno pierwsze
z lewej w dolnym rzędzie,
to najprawdopodobniej
oryginał, na podstawie
którego można odtworzyć
resztę stolarki
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ul. Szwedzka 2/4, jedna
z hal kompleksu dawnej
Warszawskiej Stalowni;
współczesna stolarka
okienna stylizowana na
oryginalną

ul. Kawęczyńska 36,
zabudowania dawnej
fabryki listew do ram
Domańskiego; plastikowe
okna i drzwi wstawione
do budynku kordegardy
z 1912 r., na dalszym
planie plastikowe blendy
imitujące cegłę

Okna to ważny element kompozycji architektonicznej
elewacji, zmiennej stylowo w zależności od okresu jej powstania. Decydują nie tylko o plastyce elewacji, ale także o odbiorze wnętrz obiektu. Obok dociepleń budynków zabytkowych
właśnie wymiana stolarki stanowi jeden z poważniejszych problemów związanych z remontami. Z punktu widzenia ochrony
konserwatorskiej problem jest złożony i dotyczy m.in. kwestii
finansowej, gdyż drewniana stolarka jest droższa niż plastikowa,
a także nieszczelności oryginalnych okien.
Zastosowanie niewłaściwych rozwiązań może jednak prowadzić do pojawienia się w przyszłości dużo poważniejszych
problemów. To, co jest pozornie największą zaletą nowych okien,
czyli ich bardzo duża szczelność, jest jednocześnie ich największą
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ul. Białostocka 42,
zabudowania dawnej
fabryki A. Manna;
współczesna plastikowa
stolarka drzwiowa
i okienna, w żaden
sposób nie nawiązująca
do historycznego
pierwowzoru

wadą, ponieważ pomieszczenie, w którym przebywają ludzie,
powinno mieć zapewnioną ciągłą wymianę powietrza. W oryginalnych, drewnianych oknach, na zewnątrz ulatnia się „zużyte” powietrze – para wodna, którą wytwarza sam człowiek, i ta,
która pochodzi z kuchni czy łazienki. Przy szczelnych oknach
para osiada na ścianach, szczególnie w miejscach tzw. mostków
termicznych, powodując skraplanie i zawilgacanie, które wywołuje z kolei występowanie rozmaitych grzybów działających
destrukcyjnie zarówno na zdrowie człowieka, jak i na sam budynek. Należy również pamiętać, że nieszczelność stolarki wynika zazwyczaj z nieusuwania nakładanych przez lata kolejnych
warstw farby. W konsekwencji profile okienne zostają znacznie
pogrubione, uniemożliwiając domknięcie okien czy drzwi. Po
usunięciu starych farb, oczyszczeniu, nałożeniu warstwy ochronnej i nowej farby, stolarka odzyskuje zazwyczaj swój pierwotny
kształt, urok, a przede wszystkim właściwości techniczne.
O czym należy pamiętać przy wymianie zabytkowej stolarki?
1. Należy się upewnić, czy taka wymiana jest naprawdę konieczna;
oryginalne okna i drzwi z przełomu XIX i XX w. można poddać
renowacji przywracającej ich pierwotną urodę, a przy okazji
podnieść ich izolacyjność termiczną. Doszczelnienie stolarki
polega na wykluczeniu luzów powstałych wskutek wielokrotnego
jej przemalowywania oraz naturalnego paczenia drewna. Po tych
zabiegach należy nanieść nowe powłoki zabezpieczające. Dodatkowe
podniesienie właściwości termicznych okien zapewnia wymiana szkła
zwykłego na szybę zespoloną.
2. W przypadku, gdy wymiana jest niezbędnym działaniem
z powodu bardzo złego stanu okien, należy pamiętać, że na każdą
wymianę musimy mieć zgodę wydaną przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej bądź właściwy organ konserwatorski.
3. Nowa stolarka powinna być wykonana w technologii oryginału,
powtarzać konstrukcję, podziały i plastykę oryginalnie występującej
stolarki w danym budynku. Dobrym rozwiązaniem jest zamówienie
u biegłego rzemieślnika dokładnej repliki całego okna, ewentualnie
wykorzystanie elementów ze starego, poddanych wcześniejszej
renowacji.
4. Oryginalną kolorystykę należy ustalić na podstawie badań
stratygraficznych warstw malarskich.

Z punktu widzenia konserwatorskiego pozostawienie oryginalnej stolarki w obiekcie jest najwłaściwszym rozwiązaniem.
Nie wpływa to na zmianę wyglądu elewacji, nie zakłóca spójności stolarki we wnętrzach i pozostawia oryginalną konstrukcję okienną w obiekcie, która często stanowi integralną całość
z innymi detalami architektonicznymi, np. parapetami, listwami
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ul. Ząbkowska 27-31, Centrum
Praskie Koneser; odrestaurowane
drzwi w budynku Kordegardy

ul. Ząbkowska 27-31, Centrum
Praskie Koneser; odrestaurowane
drzwi w jednym z zabytkowych
budynków

ul. Szwedzka 2/4, zabudowania
dawnej Warszawskiej Stalowni;
rekonstrukcja oryginalnych drzwi
do jednej z hal

ul. Stolarska 2/4, budynek
dawnej piekarni;
oryginalna stolarka
drzwiowa oraz wtórne
przemurowanie (do
ewentualnej zmiany
podczas adaptacji
budynku na nowe cele
i poszerzenia otworu
drzwiowego)
ul. Grochowska 306,
zabudowania dawnych
Zakładów
Elektrotechnicznych Braci
Borkowskich;
odrestaurowane drzwi
wejściowe

profilowymi, opaskami itp. W przypadku złego stanu technicznego poszczególnych elementów, zaleca się ich odrestaurowanie
lub zrekonstruowanie. Warto pamiętać, iż regularna konserwacja
okien (szczególnie drewnianych) ochroni ramy przed szkodliwym działaniem wilgoci i innych czynników zewnętrznych, wydłuży ich żywotność i pozwoli zachować drewno oraz wszystkie
ruchome części okna w stanie pozwalającym na dalszą, wieloletnią i bezproblemową eksploatację. W budynkach fabrycznych,
gdzie udział procentowy powierzchni przeszklenia przekracza
65% powierzchni elewacji, dobrym rozwiązanie jest szklana
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przegroda pozwalająca uzyskać lepszą izolację termiczną. Może
mieć ona postać szyby pojedynczej lub szyby zespolonej (połączenia dwóch tafli szkła z zamkniętą przestrzenią międzyszybową
wypełnioną suchym gazem, co ogranicza wymianę ciepła metodą konwekcji i pozwala wykorzystać niską przewodność cieplną
powietrza). Innym rozwiązaniem ograniczającym straty ciepła
jest montaż dodatkowej szyby – termokurczliwej folii pozwalającej na stworzenie dodatkowej, tymczasowej warstwy powietrza
zwiększającej izolacyjność okien. Zmienia ona okno szklone pojedynczo na okno szklone podwójnie lub nawet potrójnie (gdy
folia przyklejona jest wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia).

WITRYNY LOKALI USŁUGOWYCH

Odrębną kwestię, na którą należy zwrócić uwagę podczas remontów, stanowią witryny lokali usługowych. Przez wiele lat
modernizacje takich lokali sprowadzały się do demontażu starych, wykonanych z drewna lub metalu witryn, i zastępowania
ich nowymi, plastikowymi, najczęściej w uniwersalnym, białym
kolorze. Właściciele lub najemcy lokali tłumaczyli taki sposób
postępowania względami praktycznymi i kosztami utrzymania

ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
witryna lokalu usługowego
w nowym budynku od
strony ul. Markowskiej

ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
wejście do sklepu znanej
sieci handlowej od strony
ul. Białostockiej

109

5. Dobre i złe praktyki

lokalu (stare witryny były nieszczelne, powykrzywiane, a wymiana miała na celu podniesienie efektywności energetycznej
lokalu). Ten trend ulega jednak zmianie, zwłaszcza w przypadku
kompleksowych działań polegających na rewitalizacji obiektów
pofabrycznych. W takich efektywnie zarządzanych obiektach
(w przypadku dużych kompleksów fabrycznych za politykę
lokalową na wzór centrów handlowych odpowiadają firmy administrujące) widać również odchodzenie od popularnego do
niedawna trendu wyklejania witryn na rzecz lepszej ekspozycji
oferty danego lokalu.
ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
stylizowane witryny
lokalu gastronomicznego
usytuowanego przy Placu
Konesera

ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
stylizowane witryny
lokalu gastronomicznego
usytuowanego przy Placu
Konesera

ul. Białostocka 42,
dawna fabryka A.
Manna; estetyczna
witryna rzemieślniczej
piekarni
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ul. Białostocka 42, dawna
fabryka A. Manna; wejście/
witryna do rzemieślniczej
piekarni

ul. Mińska 25, Soho
Factory; witryna sklepu
z dekoracjami wnętrz,
warto zwrócić uwagę na
subtelne szyldy i wyklejki

ul. Mińska 25, Soho
Factory; witryna
restauracji mieszczącej się
w jednym ze
zrewitalizowanych
budynków fabrycznych

ul. Mińska 25, Soho
Factory; witryna punktu
sprzedaży mieszkań;
niewłaściwe rozwiązanie
w postacie wyklejania
całej witryny
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ul. Śnieżna 4, budynek biurowy dawnej fabryki cukrów i czekolady „Franboli”;
plastikowa stolarka w lokalach usługowych na parterze; w części lokali
niewłaściwe rozwiązanie w postacie wyklejenia całych witryn

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

Wpływ na estetykę elewacji obiektów zabytkowych mają również różnego rodzaju instalacje doprowadzone do budynku
(np. gazowa, elektryczna, monitoring, klimatyzacja, TV). Umiejętność odpowiedniego dopasowania tych rozwiązań do estetyki zabytkowego budynku to problem występujący nie tylko na
Pradze.

ul. Otwocka 14, zabudowania dawnych
magazynów fabrycznych PPG; klimatyzator
zamocowany na elewacji frontowej;
rozwiązanie niewłaściwe w przypadku
obiektów zabytkowych
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ul. Mińska 25, Soho Factory;
klimatyzatory mocowane w świetle
okna zabytkowego budynku;
rozwiązanie niewłaściwe w przypadku
obiektów zabytkowych
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ul. Ząbkowska
27-31, Centrum
Praskie Koneser;
przykład
estetycznie
poprowadzonej
instalacji
elektrycznej po
ceglanej elewacji
budynku

ul. Ząbkowska 27-31, Centrum Praskie Koneser;
standardowe skrzynki gazowe w kolorze żółtym
(dopuszcza się stosowanie skrzynek również w innych,
bardziej stonowanych kolorach, np. czarnym lub
szarym), kontrastujące z ceglaną elewacją

ul. Ząbkowska 27-31, Centrum Praskie
Koneser; skrzynka gazowa wnękowa
„zamaskowana” ozdobną kratą stalową;
rozwiązanie pożądane
ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie
Koneser; przykład
estetycznie
poprowadzonej instalacji
elektrycznej po ceglanej
elewacji budynku

ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie
Koneser; kamera
monitoringu w subtelny
sposób przymocowana
do ceglanej elewacji

ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie
Koneser; maskownica
głównego zaworu
gazowego
w stonowanym kolorze
szarym

ul. Ząbkowska 27-31, Centrum Praskie
Koneser; maskownica głównego zaworu
gazowego w stonowanym kolorze szarym
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ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
przymocowany do elewacji
pojemnik na torebki na
psie odchody

ul. Ząbkowska 27-31, Centrum Praskie ul. Ząbkowska 27-31, Centrum Praskie
Koneser; popielniczka przymocowana Koneser; drzwi do pomieszczenia na
do ceglanego ogrodzenia
pojemniki do segregacji odpadów,
stalowe – w nawiązaniu do
industrialnego charakteru

ul. Ząbkowska 27-31, Centrum
Praskie Koneser; współczesne
oświetlenie LED oświetlające
Plac Konesera; oprawy
oświetleniowe rozciągnięte na
stalowych linach zakotwionych
do elewacji

5. Dobre i złe praktyki

ul. Objazdowa 2, kompleks młyński ul. Mińska 25, Soho Factory;
Michla; nośniki informacyjne
stylizowany zegar przymocowany
Miejskiego Systemu
do ceglanej elewacji
Informacyjnego – tablica
adresowa oraz moduł
informacyjny z opisem historii
obiektu; dodatkowo oznakowanie
o ochronie obiektu zabytkowego
obowiązujące od 2004 r.
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ul. Chodakowska 19/31,
dawna Fabryka
K. Szpotańskiego;
współczesne tablice
z planami budynków
przymocowane do
elewacji; pożądanym
rozwiązaniem byłoby
ustawienie oddzielnego
modułu informacyjnego

ul. Chodakowska 19/31, dawna Fabryka K. Szpotańskiego; współczesne tablice
z planami budynków przymocowane do elewacji

DACHY PRASKICH FABRYK

Dach to jeden z najistotniejszych elementów budynku – ma
chronić użytkowników obiektu przed czynnikami atmosferycznymi: deszczem, śniegiem czy wiatrem. Rozróżniamy kilka
kształtów dachów, m.in.: jednopołaciowy (pulpitowy), dwupołaciowy (dwuspadowy), czteropołaciowy (kopertowy), mansardowy i półszczytowy.
W przypadku praskich fabryk sytuacja jest złożona. Dominują dachy dwupołaciowe, spadziste, o łagodnym kącie nachylenia połaci pomiędzy 15 a 30 stopni. Umożliwia to szybkie
spływanie wody deszczowej oraz niezaleganie warstw śniegu.
Możemy spotkać również budynki z dachem jednopołaciowym
ze spadkiem w stronę własnego podwórka. Dachy spadziste
opierają się prawie zawsze na drewnianej konstrukcji zwanej
więźbą. Rodzaj zastosowanej więźby jest wypadkową rozpiętości
i kąta nachylenia dachu. Komplikować ją mogą załamania połaci
dachowych, np. lukarny.
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Remont dachu wykonuje się głównie z dwóch powodów: uszkodzenia starej konstrukcji lub chęci zaadaptowania
strychu na poddasze użytkowe. Remont lub wymiana dachu
jest konieczna w przypadku uszkodzenia poszycia lub więźby
dachowej. Uszkodzenia poszycia dachu są główną przyczyną
przeciekania całej konstrukcji, remont powinien być więc przeprowadzony w jak najszybszym terminie. Pozostawienie zniszczonego poszycia dachowego rodzi ryzyko uszkodzenia całej
konstrukcji dachowej, zawilgocenia stropów i przedostania się
nadmiernej wilgoci do wnętrza budynku. Uszkodzenie więźby
dachowej zwykle wiąże się z rozwojem w niej grzybów. Zagrzybiona więźba traci swoje właściwości konstrukcyjne, co grozi
zawaleniem się konstrukcji dachowej i skutkuje koniecznością
przeprowadzenia pilnego remontu.
Przygotowując się do remontu dachu, musimy pamiętać,
że większość prac wymaga zgłoszenia bądź otrzymania pozwolenia na budowę. Bez dopełnienia tych formalności można naprawiać jedynie poszczególne fragmenty poszycia dachowego.
Zezwolenie na remont dachu jest wymagane w przypadku całkowitej zmiany poszycia dachowego.
Dachy praskich fabryk były najczęściej kryte papą. Obecnie najpopularniejsze rozwiązanie to blacha trapezowa lub modułowa blachodachówka.

ul. Grodzieńska 49/51, zabudowania dawnej Parowej Fabryki Mydeł i Perfum
„Nestor”; jeden z nielicznych na Pradze-Północ przykładów tzw. dachu
szedowego (pilastego); mniej stroma powierzchnia stanowi przekrycie dachu
(pokryte papą), natomiast w powierzchni stromej umieszczone zostały okna
doświetlające wnętrze hal
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ul. Siedlecka 47, zabudowania fabryki „Avia”; różnorodne materiały
wykorzystane do krycia dachów budynków wchodzących w skład kompleksu
fabrycznego (papa, papa kolorowa, stylizowana blachodachówka modułowa)
ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
budynek Kordegardy
przykryto stylizowaną
blachodachówką;
rozwiązanie akceptowalne

ul. Lubelska 30/32,
zabudowania, w których
w 20-leciu
międzywojennym mieściła
się m.in. fabryka obuwia
„Polus”; w wyniku remontu
pokrycie dachu z papy
zastąpiono
blachodachówką;
rozwiązanie akceptowalne
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ul. Otwocka 14, zabudowania dawnych magazynów fabrycznych PPG;
jednolite (papa) pokrycie dachów wszystkich budynków wchodzących w skład
kompleksu fabrycznego; rozwiązanie akceptowalne
ul. Grochowska 301/305,
dawne zakłady „Perun”;
częściowo skorodowane
pokrycie dachu wykonane
z arkuszy blachy stalowej

ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
w przypadku dachów
większości
zrewitalizowanych
obiektów zabytkowych na
terenie Konesera papa
została zastąpiona
arkuszami blachy stalowej;
na zdjęciu budynek
dawnej rektyfikacji
i kotłowni; rozwiązanie
akceptowalne
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ul. Śnieżna 4, budynek biurowy
dawnej fabryki cukrów i czekolady
„Franboli”; stylizowana na ceramiczną
blachodachówka modułowa;
rozwiązanie akceptowalne

ul. Ząbkowska 27-31, Centrum
Praskie Koneser; fragment nowej
więźby dachowej, budynek
dawnego warsztatu mechanicznego
od strony ul. Białostockiej

Oprócz funkcji zabezpieczających budynek przed wilgocią,
powierzchnia dachów fabrycznych wykorzystywana jest również
jako dodatkowe doświetlanie wnętrza dzięki zastosowaniu lukarn, okien połaciowych itp.
ul. Stolarska 2/4; budynek
dawnej piekarni; na
zdjęciu widoczne trzy
oryginalne lukarny
dachowe

ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
okna połaciowe
wykonane podczas
remontu dachu,
doświetlające wnętrze
budynku od góry;
budynek dawnego
warsztatu mechanicznego
od strony ul. Białostockiej;
rozwiązanie akceptowalne
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ul. Siedlecka 47,
zabudowania fabryki
„Avia”; przykład tzw.
świetlików wykonanych
w dachu i służących
poprawie warunków
doświetlania hali

ul. Kawęczyńska 9/11/13,
zabudowania dawnej
fabryki farb graficznych,
dodatkowe otwory
okienne na ostatniej
kondygnacji wykonane
dzięki częściowej
rozbiórce dachu
i wycofaniu poddasza
w stosunku do lica
elewacji; rozwiązanie
akceptowalne; fot. Rafał
Adrian Kraszewski

NADBUDOWY

W przypadku budynków zabytkowych często zdarza się, że inwestorzy uzależniają podjęcie decyzji o przystąpieniu do prac
remontowych od możliwości realizacji nadbudowy lub przynajmniej adaptacji na cele użytkowe strychów lub poddaszy – warunkując podjęcie działań opłacalnością inwestycji. Dla mniejszej
części obszaru obu dzielnic kwestie możliwości nadbudowy budynków zabytkowych regulują plany miejscowe, które wprost
określają, czy dany budynek można nadbudować, czy też nie.
W pierwszym przypadku wymaga to oczywiście uzyskania
uprzednio zgody właściwego konserwatora zabytków. Trudniejsza sytuacja występuje na tych terenach, na których wciąż nie
obowiązują plany miejscowe. W takim przypadku możliwość
nadbudowy określana jest na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

4. Dobre
5.
Remonti złe
konserwatorski
praktyki
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Najważniejsze problemy związane z nadbudową istniejących budynków historycznych sprowadzają się w praktyce do
tego, jak de facto nową część budynku wkomponować w jego
dotychczasową bryłę. Często stosowanym rozwiązaniem jest
np. odcięcie kolorystyczne lub wycofanie nowej kondygnacji
w stosunku do elewacji pierwotnego budynku, a czasem i jedno,
i drugie. Nadbudowom często towarzyszy również zmiana geometrii dachu w kierunku jego wypłaszczenia.

ul. Ząbkowska 27-31, Centrum Praskie Koneser; wpisany do rejestru
zabytków budynek magazynu skarbowego przy ul. Ząbkowskiej;
podczas prac remontowych inwestor zdecydował się na dyskusyjną,
dwukondygnacyjną nadbudowę w miejscu dawnego dwuspadowego
dachu

ul. Ząbkowska 27-31, Centrum
Praskie Koneser; nadbudowany
budynek magazynu skarbowego,
ujęcie z perspektywy wejścia na
Plac Konesera

ul. Ząbkowska 27-31, Centrum Praskie Koneser; zabudowania dawnego składu butelek; budynek od strony
ul. Ząbkowskiej to obiekt współczesny, wybudowany w miejsce rozebranej przez inwestora
dwukondygnacyjnej hali (inwestor nawiązał do historycznej zabudowy fabryki poprzez wykorzystanie cegły
do wykończenia elewacji; ostatnia kondygnacja w ciemnej kolorystyce, lepiej komponującej się z surową
cegłą w porównaniu z budynkiem magazynu skarbowego); przylegający do niego budynek składu został
zrewitalizowany
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ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
zabudowania dawnego
składu butelek; widok od
strony Placu Konesera na
wyremontowany obiekt
historyczny

ul. Okrzei 23, ceglany relikt
zabudowań dawnego
młyna parowego „Praga”
M. Rubinsteina
wkomponowany w bryłę
współczesnego budynku;
widok od strony ulicy

ul. Okrzei 23, ceglany relikt
zabudowań dawnego
młyna parowego „Praga”
M. Rubinsteina, widok od
strony parkingu;
zabudowa historyczna
wyraźnie kontrastuje ze
współczesnymi
rozwiązaniami

ul. Krowia 6, widok na
zrekonstruowaną fasadę
rozebranej przez
inwestora dawnej fabryki
ślusarskiej Ogórkiewicza
i Zagórnego
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ul. Krowia 6,
zrekonstruowany budynek
dawnej fabryki ślusarskiej
Ogórkiewicza i Zagórnego
został uzupełniony
o dodatkowe
kondygnacje, które
całkowicie zdominowały
bryłę pierwotnego
obiektu

ul. Kłopotowskiego 11, d.
Fabryka Maszyn Młyńskich
O. Hartwiga; fatalna
z konserwatorskiego
punktu widzenia
nadbudowa prawej
oficyny poprzecznej
deformująca układ
elewacji kompleksu
fabrycznego od strony
ul. Kłopotowskiego

METALOPLASTYKA

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

ul. Stolarska 2/4, budynek dawnej piekarni;
zachowana oryginalna żeliwna balustrada
balkonowa

ul. Stolarska 2/4, budynek
dawnej piekarni; zbliżenie
na detal balustrady

ul. Ząbkowska 33, Wspólnota Mieszkaniowa;
budynek wchodził dawniej w skład zespołu
fabryki wódek; oryginalna płyta balkonowa na
wspornikach (żeliwo); niestety podczas remontu
elewacji nie odtworzono balustrady oraz
pozostałych balkonów zdemontowanych we
wcześniejszych latach

ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
odnowiona stalowa
balustrada balkonowa oraz
drabiny

ul. Śnieżna 4, budynek
biurowy dawnej fabryki
cukrów i czekolady
„Franboli”; odnowiony
balkon wraz z balustradą
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ul. Kawęczyńska 36,
zabudowania dawnej
fabryki listew do ram
Domańskiego; ślady po
usuniętym balkonie na
ostatniej kondygnacji
budynku frontowego;
balkon nie został
przywrócony podczas
remontu

W przypadku fabryk, mimo upływu czasu przetrwało sporo oryginalnych metalowych bram, furtek oraz elementów
towarzyszących, np. ozdobnych daszków. To elementy, które
niewątpliwie należy zachować, poddając je odpowiednim zabiegom konserwatorskim.

ul. Ząbkowska 27-31, Centrum
Praskie Koneser; odnowione skrzydło
bramy głównej przy budynku
Kordegardy
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ul. Stolarska 2/4, d. Warszawska
Piekarnia Mechaniczna, skrzydło
stalowej bramy przed renowacją
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ul. Objazdowa 2, budynek
portierni dawnego
kompleksu młyńskiego
Michla; widać na nim
ozdobny daszek nad
wejściem do portierni;
daszek został skradziony,
a sam budynek znajduje
się w stanie ruiny i jest
przeznaczony do
odtworzenia; zdjęcie
z 2004 r.; fot. PSM
„Michałów”
ul. Szwedzka 2/4,
zabudowania dawnej
Stalowni Warszawskiej;
ozdobny metalowy
daszek zachowany nad
wejściem do jednego
z budynków na terenie
kompleksu

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

ul. Kawęczyńska 9/11/13,
zabudowania dawnej
fabryki farb graficznych;
odnowiona oryginalna
krata zabezpieczająca
otwór okienny
ul. Grochowska 306,
zabudowania dawnych
Zakładów
Elektrotechnicznych Braci
Borkowskich; odnowiona
podczas remontu oryginalna
krata zabezpieczająca otwór
okienny

ul. Śnieżna 4, budynek biurowy dawnej fabryki cukrów
i czekolady „Franboli”; oryginalna krata zabezpieczająca otwór
okienny; ze względu na rdzawe zacieki na elewacji powinna
zostać zabezpieczona odpowiednią powłoką oraz zaizolowana
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Innymi metalowymi elementami wartymi ocalenia są
ogrodzenia otaczające tereny fabryczne. W niektórych przypadkach są to świadectwa umiejętności i kunsztu ówczesnych
rzemieślników. Zgodnie z przepisami, wzniesienie nowego ogrodzenia nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, jeśli jednak jego wysokość przekracza 2,2 m, należy dokonać zgłoszenia.
Warto też wystąpić do urzędu konserwatorskiego o zalecenia,
zwłaszcza gdy nie wiemy, jak wyglądało oryginalne ogrodzenie. Dla tych części obu dzielnic, dla których obowiązują zapisy planów miejscowych, dopuszczalna wysokość ogrodzenia
nie może przekraczać 1,8 m. W przypadku montażu ogrodzeń
należy pamiętać o ograniczeniach wynikających ze wspomnianego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w tym o zakazie
umieszczania na mniejszej niż 1,8 m wysokości elementów ostro

ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
fragment pieczołowicie
odrestaurowanego
ogrodzenia terenu fabryki
od strony ul. Ząbkowskiej

ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
zbliżenie na detal
ogrodzenia od strony
ul. Ząbkowskiej

ul. Ząbkowska 27-31, Centrum Praskie Koneser;
element ozdobny wieńczący ogrodzenie, ze
względu na korozję wymaga oczyszczenia
i pokrycia powłoką zabezpieczającą
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zakończonych, otwieraniu furtki tylko do wewnątrz działki oraz
zachowaniu kryteriów dostępności (§§ 41–43 Rozporządzenia).

STROPY FABRYCZNE

W najstarszych zabudowaniach fabrycznych zachowanych na
prawym brzegu znaleźć można przykłady stosowania stropów
drewnianych. Występowały one głównie w budynkach biurowych lub administracyjnych, gdzie ewentualne obciążenia były
mniejsze niż w obiektach produkcyjnych. W obiektach wybudowanych na początku XX w. zazwyczaj stosowano już stropy ogniotrwałe, które sukcesywnie zaczęły wypierać drewniane
konstrukcje, co wynikało ze zmieniających się ówczesnych przepisów prawa budowlanego.
Strop to poziomy układ konstrukcyjny oddzielający poszczególne
kondygnacje budynku, przenoszący obciążenia na pionowe elementy
nośne (ściany lub słupy). Niezależnie od wytrzymałości obciążeniowej,
każdy strop powinien być tak wykonany, by zapewniać dostateczną
izolację dźwiękową i cieplną.

STROPY DREWNIANE:

Składają się z belek drewnianych opartych na ścianach oraz
z wypełnienia pomiędzy drewnianymi deskami. Są lekkie i proste w wykonaniu.

Rys. Piotr Stryczyński

Najczęściej stosowany był strop pełny z pustym pułapem
składającym się z desek ułożonych na łatach i przybitych z boku
do belek. Dla zapewnienia lepszej izolacji cieplnej i dźwiękowej
na ślepym pułapie układano polepę (najczęściej z gliny zmieszanej z sieczką, czasem z trocinami). Od spodu znajdowała
się podsufitka wykonana z desek cieńszych niż deski ślepego
pułapu.
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Jeżeli na suficie przewidywano wprowadzenie wystroju
sztukatorskiego, stosowano tzw. „strop cichy”. Różnica polegała na tym, że podsufitki nie przybijano do belek stropowych,
lecz do belek ułożonych nieco niżej. Dzięki temu sztukaterie
były oddylatowane od wstrząsów, mogących prowadzić do ich
odpadnięcia.

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

Rys. Piotr Stryczyński

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

Rys. Piotr Stryczyński

Dla wzmocnienia płyt prostopadłych do belek, pomiędzy
cegłami układa się zbrojenie w postaci płaskowników stalowych (bednarki). Jako izolację stosowano podsypkę, zazwyczaj
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z gruzu bądź żużla. Dla zapewnienia przyczepności podstawy
dolne stopy dwuteowników owijano siatką stalową. W konstrukcji Kleina wykonywane były również nadproża drzwiowe
i okienne w budynkach o konstrukcji murowanej.
W latach 20. XX w. na szerszą skalę (pierwsze przykłady
użycia to koniec XIX w.) zaczęto stosować już stropy żelbetowe,
z żebrami (belkami żelbetowymi) wypełnionymi płytami żelbetowymi, betonowymi lub cegłami.

ul. Objazdowa 1,
zabudowania tzw.
„Drucianki”; jeden
z budynków
administracyjnych
wybudowanych pod
koniec XIX w., w którym
zachowały się resztki
drewnianych stropów

ul. Objazdowa 2, spichlerz kompleksu młyńskiego Michla z przełomu
XIX i XX w.; jeden z pierwszych w Warszawie budynków o konstrukcji
żelbetowej; fot. Krzysztof Michalski

ul. Owsiana 14, zrujnowane zabudowania fabryczne zakładów „Telefunken”; przykład stropu Kleina
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ul. Otwocka 14,
zabudowania dawnych
magazynów fabrycznych
PPG; drewniana podbitka
dachu

ul. Otwocka 14,
zabudowania dawnych
magazynów fabrycznych
PPG; przykład
zachowanego w bardzo
dobrym stanie sklepienia
odcinkowego na belkach
stalowych

ul. Lubelska 30/32,
zabudowania, w których
w 20-leciu
międzywojennym mieściła
się m.in. fabryka obuwia
„Polus”; obecnie obiekty
remontowane są
w ramach miejskiego
programu rewitalizacji; na
fotografii nowy strop
wykonany z betonowych
zbrojonych prefabrykatów

REKLAMY W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

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

ul. Ząbkowska 33, Wspólnota Mieszkaniowa; budynek wchodził dawniej w skład
zespołu fabryki wódek; niedziałający podświetlany kaseton reklamowy nad
wejściem do dawnego sklepu firmowego

2

J. F. Cieślak, A. Stępień-Dąbrowska, E. Zielińska, Praski poradnik szyldowy.
Dobre praktyki w projektowaniu szyldów i witryn dla obszaru rewitalizowanego na Pradze, Warszawa 2018.
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ul. Białostocka 22, dawne
magazyny firmy K. Brun
i Syn S.A.; podświetlany
stylizowany szyld nad
przejazdem bramowym,
a także prawidłowy
z konserwatorskiego
punktu widzenia układ
tabliczek informacyjnych
na elewacji, po obu
stronach wjazdu

ul. Otwocka 14, dawne
magazyny fabryczne PPG;
podświetlany szyld
semaforowy przy bramie
wjazdowej na teren kompleksu,
pomysłowy znak graficzny na
rzucie poziomym fabryki

ul. Śnieżna 4, budynek biurowy dawnej fabryki cukrów i czekolady
„Franboli”; współczesna reklama świetlna na elewacji od strony
ul. Radzymińskiej niepasująca do zabytkowego charakteru budynku

ul. Śnieżna 4, budynek biurowy dawnej fabryki cukrów i czekolady „Franboli”;
właściciel punktu usługowego mieszczącego się w budynku zastosował
naganne pod względem konserwatorskim rozwiązanie polegające na
zasłonięciu współczesnym szyldem reklamowym monogramu „IK” (od Ignacego
Kiełbasińskiego, współzałożyciela fabryki) i roku budowy „1931”, umieszczonych
w szczycie budynku
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ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
przykład czytelnego
i zarazem estetycznego
montażu reklam przy
bramie wejściowej na
teren dawnej fabryki

ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
stylizowany, estetyczny
szyld Muzeum Polskiej
Wódki, które mieści się we
wpisanym do rejestru
zabytków budynku
rektyfikacji i kotłowni

ul. Ząbkowska 27-31, Centrum Praskie
Koneser; przykład czytelnego i zarazem
estetycznego montażu reklam przy
bramie wejściowej na teren dawnej
fabryki

ul. Ząbkowska
27-31, Centrum
Praskie Koneser;
przykład
estetycznego
nośnika
informacyjnego
umieszczonego
w części
handlowej fabryki
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ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie
Koneser; dostosowana
kolorystycznie do
elewacji budynku
i zabytkowego
charakteru całej fabryki
reklama znanej sieci
handlowej
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ul. Mińska 25, Soho Factory; stylizowany szyld
zamontowany na ceglanej elewacji

ul. Szwedzka 2/4, zabudowania dawnej Stalowni
Warszawskiej; przykład estetycznego szyldu
montowanego na elewacji
ul. Mińska 25, Soho
Factory; zrewitalizowane
oryginalne neony z innych
warszawskich
nieruchomości,
zainstalowane na elewacji
jednego z budynków
pofabrycznych w ramach
działań edukacyjnych
znajdującego się na
terenie kompleksu
Muzeum Neonów

ul. Grochowska 306,
zabudowania dawnych
Zakładów
Elektrotechnicznych Braci
Borkowskich; przykład
subtelnego
podświetlanego szyldu
zamontowanego na
odnowionej elewacji
budynku
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ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
przypadkowo ustawione
urządzenie do
samodzielnego odbioru
przesyłek, kolorystycznie
niepasujące do
zabytkowego charakteru
przestrzeni, dodatkowo
sposób ustawienia
utrudnia poruszanie się
osobom o ograniczonej
mobilności

PRZEJAZD BRAMNY

Na teren fabryki można było dostać się przez bramy, które znajdowały się w pobliżu ciągów komunikacyjnych. Liczba bram
różniła się w zależności od wielkości zakładu, jednak w większości przypadków co najmniej jedna brama zlokalizowana była
przy ulicy, do której przylegała posesja z fabryką. Jako że bramy
stanowiły wizytówkę przedsiębiorstwa, ich forma, użyte do ich
wykonania materiały, a także ewentualne nośniki reklamowe
umieszczone przy bramie były dziełami sztuki rzemieślniczej.
Również współcześnie inwestorzy odrestaurowujący obiekty
pofabryczne zazwyczaj traktują bramy z widocznym pietyzmem,
często zaczynając daną inwestycję od ich odnowienia.
ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
odnowiona brama
prowadząca na teren
zakładu
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ul. Mińska 25, Soho
Factory; odnowiona,
zwieńczona łukiem brama
główna prowadząca na
teren zakładu

ul. Objazdowa 1, tzw. „Drucianka”; czekająca na
renowację stalowa brama prowadząca na teren
kompleksu fabrycznego

ul. Stolarska 2/4, d. Warszawska Piekarnia
Mechaniczna; widok na stalową bramę prowadzącą
na dziedziniec zakładu (widok od strony
dziedzińca); brama wymaga renowacji

ul. Otwocka 14,
zabudowania dawnych
magazynów fabrycznych
PPG; stalowa brama
prowadząca na teren
zakładu
ul. Kłopotowskiego 11,
brama główna
prowadząca na teren d.
Fabryki Maszyn Młyńskich
O. Hartwiga
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ul. Kłopotowskiego 11, na zdjęciu
oryginalny żeliwny odbój bramny;
wątpliwości budzi dobór koloru

ul. Ząbkowska 27-31, Centrum
Praskie Koneser; odrestaurowany
żeliwny odbój bramny przy
bramie głównej; warto również
zwrócić uwagę na oczyszczoną
cegłę szkliwioną u podstawy
muru ogrodzenia

ul. Kawęczyńska
9/11/13,
zabudowania
dawnej fabryki farb
graficznych; na
zdjęciu oryginalny
żeliwny odbój
bramny

ul. Kawęczyńska 9/11/13,
zabudowania dawnej
fabryki farb graficznych;
odrestaurowane wrota
bramne prowadzące do
wnętrza dawnej fabryki
ul. Szwedzka 30,
współczesna brama
stalowa wykonana przez
inwestora prowadzącego
proces rewitalizacji
kompleksu fabrycznego
Schichta

W przypadku mniejszych fabryk, składających się z kilku
połączonych ze sobą budynków, przejazd bramny pełnił również
funkcję komunikacyjną do lokali użytkowych bądź np. pomieszczenia dla stróża czy wejścia do piwnic. Prowadził również na
podwórze, a także do zabudowań ulokowanych wokół niego,
tj. oficyn, budynków gospodarczych, lokali użytkowych, studni,
ubikacji i śmietnika.
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Jak już wcześniej wspomniano, wrota bramne należały do detalu reprezentacyjnego danej fabryki. Stąd od samego
początku dążono, aby prócz funkcji praktycznej spełniały również funkcję estetyczną. Oryginalna kolorystyka z przełomu XIX
i XX w. zawężała się zasadniczo do trzech kolorów: brązowego, ciemnoczerwonego i zielonego – stosowanych w różnych
odcieniach.

WNĘTRZA FABRYK

Fabryki były przede wszystkim zakładami produkcyjnymi. Dlatego trudno szukać w ich wnętrzach wyjątkowych rozwiązań
dekoracyjnych, porównywalnych z budownictwem mieszkaniowym z tego samego okresu. W kilku przypadkach, najczęściej
w budynkach administracyjnych czy biurowych, zachowały się
elementy dekoracyjne warte wyeksponowania. Jednak to, co najcenniejsze w pofabrycznych wnętrzach, to elementy konstrukcyjne, często pionierskie, a także pozostałości wyposażenia (np.
piece, suwnice, hydranty, zawory, zbiorniki).

ul. Kawęczyńska 36, zabudowania dawnej fabryki listew do ram Domańskiego;
niewłaściwe z konserwatorskiego punktu widzenia połączenie zachowanej
oryginalnej terakoty ze współczesnymi rozwiązaniami

ul. Kawęczyńska 36, zabudowania dawnej fabryki listew do ram Domańskiego;
zachowany oryginalny wystrój klatki schodowej (schody z lastryko, terakota
oraz kuta balustrada)
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ul. Białostocka 22, budynki
magazynowe firmy Krzysztof Brun
i Syn S.A.; połączenie współczesnych
materiałów z oryginalnymi
elementami posadzki pozwoliło
na osiągnięcie ciekawego efektu
dekoracyjnego na korytarzu
ul. Otwocka 14, dawne
magazyny fabryczne PPG;
oryginalna drewniana
podłoga w jednym
z pomieszczeń
pofabrycznych

ul. Śnieżna 3, budynek
produkcyjno-magazynowy
dawnej fabryki cukrów
i czekolady „Franboli”;
częściowo zachowane
oryginalne posadzki,
drewniana poręcz
schodów oraz drzwi

ul. Szwedzka 30, płytki, tzw. gorseciki, zachowane
w jednym z budynków fabrycznych wchodzących
w skład kompleksu fabrycznego Schichta
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ul. Otwocka 14, dawne magazyny
fabryczne PPG; odnowione stalowe
drzwi dwuskrzydłowe w jednym
z pomieszczeń

ul. Inżynierska 3, d. składy meblowe
A. Wróblewskiego; oryginalne drzwi
wejściowe do jednego z lokali
w budynku magazynowym od strony
ul. Inżynierskiej

ul. Grochowska 301/305, dawne zakłady
„Perun”; metalowa, modernistycznie
ukształtowana poręcz w jednej z klatek
schodowych budynku z 20-lecia
międzywojennego od strony
ul. S. A. Poniatowskiego (nie jest wpisany
do rejestru zabytków)
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ul. Białostocka 22, budynki
magazynowe firmy Krzysztof
Brun i Syn S.A.; odrestaurowana
oryginalna drewniana poręcz
oraz podesty schodów na klatce
schodowej
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ul. Kawęczyńska 36, zabudowania dawnej fabryki listew do ram
Domańskiego; zachowana oryginalna kuta balustrada oraz schody
z lastryko w jednej z klatek schodowych; niekorzystny dobór kolorystyki
ul. Kłopotowskiego 11, d. Fabryka Maszyn Młyńskich
O. Hartwiga; odrestaurowana reprezentacyjna klatka schodowa
w jednym z budynków od strony ul. Kłopotowskiego

ul. Grochowska 306,
zabudowania dawnych
Zakładów
Elektrotechnicznych Braci
Borkowskich; zachowana
aparatura techniczna jako
element dekoracyjny

ul. Otwocka 14, dawne magazyny fabryczne PPG;
odsłonięte, stalowe dwuteowniki konstrukcyjne
stanowiące element dekoracyjny; szyny
pochodzą z chorzowskiej „Königshütte”

ul. Szwedzka 30, zrujnowane wnętrze jednego z budynków fabrycznych
wchodzącego w skład kompleksu fabrycznego Schichta

5. Dobre i złe praktyki

142

ul. Otwocka 14, dawne
magazyny fabryczne PPG;
maszyna pełniąca funkcje
dekoracyjne w jednym
z pomieszczeń, w którym
prowadzona jest
działalność
gastronomiczna

PODWÓRKA FABRYCZNE
Podwórka fabryczne w przeszłości pełniły funkcje komunikacyjno-magazynowe. Przez nie kierowany był ruch robotników oraz
pojazdów pomiędzy poszczególnymi budynkami fabrycznymi.
Ponadto w przypadku zapełnienia magazynów część produkcji
była wystawiana na zewnątrz w oczekiwaniu na dalszy transport. Nawierzchnia podwórek miała przede wszystkim pełnić
funkcje praktyczne, umożliwiając szybką i bezpieczną komunikację oraz być łatwa do utrzymania w czystości. Podwórce były
utwardzane materiałami, które w danym okresie były stosowane
w budownictwie: „kocimi łbami”, trylinką, asfaltem. Jedynie na
bardziej reprezentacyjnych fragmentach, przylegających do budynków biurowych lub na wjazdach bramowych pojawiały się
szlachetniejsze materiały, np. bazaltowa kostka „skandynawka”.

ul. Białostocka 22, dawne magazyny firmy K. Brun i Syn S.A.; wtórnie
ułożone i zeszlifowane „kocie łby” kontrastują z kostką betonową
(tzw. kostką „Bauma”)
ul. Objazdowa 2, kompleks młyński Michla; zachowany
fragment oryginalnej nawierzchni wykonanej z kamieni
polnych, tzw. „kocich łbów”
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Zmiana funkcji fabrycznych podwórek i ich transformacja
w place miejskie lub podwórka wewnętrzne pomiędzy budynkami mieszkalnymi lub biurowymi zmuszała inwestorów do zastosowania dla tych przestrzeni współczesnych rozwiązań: płyt
chodnikowych, kostki betonowej, drewnianych paneli. Czasem,
nawiązując do przeszłości, projektanci wykorzystują oryginalne
materiały (otoczaki, kostkę bazaltową), wykładając nimi wtórnie
fragmenty podwórek, np. te, na których parkują pojazdy. Wraz
ze zróżnicowaniem funkcji terenów pofabrycznych pojawił się
również nowy problem, tj. grodzenia wewnętrzne, które zasadniczo nie występowały w okresie działalności danego zakładu.

ul. Białostocka 22, dawne magazyny firmy K. Brun i Syn S.A.; kostka
bazaltowa, tzw. „skandynawka”, kontrastuje ze współczesnymi
materiałami
ul. Białostocka 22, dawne magazyny firmy
K. Brun i Syn S.A.; fragment podwórza
wtórnie wyłożony „kocimi łbami”

ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
wtórnie ułożona kostka
bazaltowa „skandynawka”
przy budynku Kordegardy
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ul. Grochowska 301/305,
dawne zakłady „Perun”;
podwórze wyłożone oryginalną
trylinką, widać fragmenty
granitu zatopione w betonie
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ul. Białostocka 42, dziedziniec dawnej fabryki A. Manna wyłożony betonową
trylinką, prawdopodobnie z okresu PRL

ul. Objazdowa 1, zabudowania tzw. „Drucianki”; fragment dziedzińca wyłożony
betonową trylinką, warto zwrócić uwagę na prowadnice szyn, po których
kursowały fabryczne wózki

ul. Inżynierska 5, dawna fabryka Barwicha; podwórko wylane asfaltem
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ul. Ząbkowska 27-31, Centrum Praskie Koneser;
współczesna nawierzchnia placu (płyty betonowe oraz
kostka); użycie dwukolorowej nawierzchni służy wskazaniu
pieszym wewnętrznych ciągów komunikacyjnych

ul. Chodakowska 19/31,
dawna fabryka
K. Szpotańskiego;
nawierzchnia podwórka
wykonana ze
współczesnych
materiałów (granit,
drewno, beton)

ul. Mińska 25, Soho Factory; nawierzchnia podwórka wyłożona dwukolorową
kostką dla rozróżnienia ciągów pieszych od ulic wewnętrznych
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ul. Konopacka 17, Fabryka
Wyrobów Żelaznych,
Konstrukcji i Ornamentów
H. Zieleziński; typowy
przykład wyasfaltowanego
podwórka niewielkiego
zakładu

ul. Grochowska 301/305,
dawne zakłady „Perun”;
oryginalny właz do
studzienki kanalizacyjnej,
wyprodukowany przed
wojną w firmie Herzfeld &
Victorius z Grudziądza

Tereny zdominowane przez zabudowania fabryczne pod
względem zieleni historycznie prezentowały się bardzo ubogo. Zdarzało się, że zorganizowane formy zieleni pojawiały się
w takiej przestrzeni, jednak nasadzenia ograniczone były do najbardziej reprezentacyjnych obszarów (część biurowa). Wśród
drzew dominowały przede wszystkim kasztanowce, w tym
kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.) lub robinie
akacjowe (Robinia pseudoacacia L.). Postępująca po 1989 r. degradacja praskich terenów pofabrycznych doprowadziła z jednej
strony do znacznego pogorszenia stanu fitosanitarnego takich
drzew (przez wiele lat nie przechodziły żadnych zabiegów pielęgnacyjnych), a z drugiej – do pojawienia się w wielu miejscach
tzw. samosiejek, najczęściej w postaci inwazyjnego, dość szybko
rosnącego klonu jesionolistnego (Acer negundo L.) lub brzozy
(Betula L.). Rozwój samosiejek miał często również destrukcyjny
wpływ na zabudowania (rozsadzanie murów).
Wraz ze zmianą funkcji i przekształcaniem lub uzupełnianiem zabudowań fabrycznych o biura i mieszkania, coraz częściej postulowano wprowadzanie na takich terenach również
przestrzeni zielonych. Skutkowało to z jednej strony selekcją starego drzewostanu do zachowania, nasadzeniami nowych drzew
bezpośrednio w glebie (rzadziej) lub w donicach (częściej),
a także bardziej nowatorskimi rozwiązaniami w postaci tworzenia zielonych ścian czy dachów. W pewnych przypadkach, przy
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kompleksowej rewitalizacji całych fabryk pojawiały się również
pomysły tworzenia w ich obrębie zwartych terenów zielonych,
jednak w przypadku prawobrzeżnych dzielnic Warszawy takie
działania nie wyszły do tej pory poza fazę koncepcyjną.
Należy pamiętać, że w przypadku wprowadzania nowej
zieleni na obszary poprzemysłowe, wszelkie działania należy
konsultować ze służbami konserwatorskimi, które powinny odnieść się m.in. do zasadności doboru roślinności, jej wielkości
czy miejsca posadzenia. W przypadku sadzenia nowych drzew
i krzewów należy pamiętać o wytycznych dotyczących pielęgnacji, sposobów zabezpieczania roślin zimą, ochrony i pielęgnacji
roślin podczas ewentualnych robót budowlanych.
ul. Objazdowa 2, tzw.
„Drucianka”; najstarsze
zabudowania z końca
XIX w., które dawniej
mieściły biura; na
pierwszym planie szpaler
drzew (kasztanowce
i robinie)

ul. Objazdowa 2, tzw.
„Drucianka”; najstarsze
zabudowania z końca
XIX w., które dawniej
mieściły biura; przykład
destrukcji budynku przez
samosiejki
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ul. Siedlecka 47,
zabudowania Fabryki
„Avia”; na pierwszym
planie przypadkowe pod
względem doboru
gatunkowego nasadzenia
drzew iglastych (świerk)

ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
jedno z nielicznych drzew
wyrastających
bezpośrednio z gruntu na
terenie dawnego zakładu

ul. Ząbkowska 33, Wspólnota Mieszkaniowa funkcjonująca w ramach budynku,
który kiedyś wchodził w skład fabryki; przykład udanej rewitalizacji podwórka
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ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
jedno z nielicznych drzew
wyrastających
bezpośrednio z gruntu na
terenie dawnego zakładu

ul. Mińska 25, Soho
Factory; nowe nasadzenia
bezpośrednio w gruncie
(brzozy)

ul. Mińska 25, Soho Factory; samosiejki wyrastające tuż przy ścianie frontowej
budynku
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ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
nieliczne nowe
nasadzenia drzew
bezpośrednio w gruncie
(powodem jest strop
garażu podziemnego
rozciągający się pod
niemal całym terenem)
ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
brzoza nasadzona przy
ul. Białostockiej;
rozwiązaniem
niepożądanym jest
utwardzenie misy drzewa
tłuczniem

ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
nowe nasadzenia (niska
roślinność)

ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
nowe nasadzenia (niska
roślinność)
ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
przykład drzewa w donicy
ustawionego w miejscu,
gdzie prawdopodobnie
byłaby możliwość
sadzenia bezpośrednio
w gruncie
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ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
„szpaler” drzew
w donicach

ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
teren niezrealizowanej do
tej pory miejskiej
inwestycji, tj. zielonego
skweru przy ul.
Markowskiej, którego
powstanie reguluje
miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego dla tego
obszaru

ul. Szwedzka 30, nowe zabudowania na terenie d. fabryki Schichta; przykład
aranżacji terenu zielonego (drzewa sadzone bezpośrednio w gruncie, niska
roślinność)
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W praskim krajobrazie, najczęściej na podwórkach kamienic, możemy natknąć się również na kapliczki. Najwcześniejsze
datowane są na okres II wojny światowej, a ich pojawienie się
było związane ze wzrostem ludowej pobożności w tym okresie.
Za ich utrzymanie i renowację przez lata odpowiadali mieszkańcy. Obecnie coraz częściej kapliczki są restaurowane przez
inwestorów, traktujących je jako element lokalnego genius loci.
Kilka kapliczek lub krzyży występuje również w przestrzeni
postindustrialnej, bądź stanowi symboliczne nawiązanie do fabrycznych tradycji Pragi.

ul. Markowska/róg ul. Ząbkowskiej, kapliczka skrzynkowa wkomponowana
w podstawę krzyża przylegającego do ogrodzenia okalającego Centrum
Praskie Koneser

ul. Stalowa 34, murowana kapliczka od strony podwórza fabryki „Florange”
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ul. Ząbkowska 54,
narożnik z ul. Korsaka;
pochodząca z 1908 r.
rzeźba Madonny
z Dzieciątkiem autorstwa
Feliksa Giecewicza; na
uwagę zasługuje żeliwne
ogrodzenie ufundowane
przez pracowników
nieistniejącej fabryki
„Labor”; kapliczka jest
objęta ochroną
konserwatorską

ul. Szwedzka 2/4,
kompleks d. Warszawskiej
Stalowni, relikt dawnej hali
warsztatowej Zbrojowni
nr 2; po spaleniu we
wrześniu 1939 r.
przekształcona
w wojskową kaplicę

Na pofabrycznych podwórkach obu Prag można znaleźć
również różne przykłady małej architektury: ławki, kosze na
śmieci, altany śmietnikowe, ale też np. rzeźby. Mogą to być zarówno odnowione rozwiązania pierwotne, jak i współczesne
realizacje.

ul. Ząbkowska 33,
zrewitalizowane podwórko
kamienicy, która kiedyś
wchodziła w skład
kompleksu dawnej fabryki
wódek; na pierwszym
planie ławki (katalogowe)
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ul. Białostocka 22, magazyny fabryki
K. Brun i Syn S.A.; zniszczona ławka,
wzór tzw. warszawski

ul. Ząbkowska 27-31, Centrum Praskie Koneser;
teren wewnętrznego podwórka z katalogowym
koszem na śmieci i ławką

ul. Ząbkowska 27-31, Centrum Praskie
Koneser; indywidualnie
zaprojektowana ławka na Placu
Konesera

ul. Ząbkowska 27-31, Centrum Praskie Koneser;
designerski leżak miejski na Placu Konesera
ul. Chodakowska 19/31, dawna
fabryka K. Szpotańskiego; designerskie
meble miejskie ulokowane na
wewnętrznym dziedzińcu

ul. Ząbkowska 27-31, Centrum
Praskie Koneser; autorsko
uformowane stojaki rowerowe

ul. Ząbkowska 27-31, Centrum
Praskie Koneser; stojaki rowerowe,
model katalogowy

ul. Ząbkowska 27-31, Centrum Praskie Koneser;
designerskie stojaki rowerowe
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ul. Białostocka 22, magazyny
fabryki K. Brun i Syn S.A.; krzesło
wykonane z części maszyn

ul. Ząbkowska 27-31, Centrum
Praskie Koneser; ławko-donica na
Placu Konesera

ul. Mińska 25, Soho Factory;
elementy kolejowe ustawione
w przestrzeni wspólnej

ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
zawór pełniący funkcje
dekoracyjne

ul. Mińska 25, Soho Factory;
rzeźba w przestrzeni
wspólnej
ul. Grochowska 306,
zabudowania dawnych
Zakładów
Elektrotechnicznych Braci
Borkowskich;
odrestaurowana maszyna
wystawiona w przestrzeni
wspólnej
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ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie
Koneser; przykład
latarni oświetleniowej
na terenie
wewnętrznego
podwórka
ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie
Koneser;
słup-popielniczka

ul. Otwocka 14, dawne
magazyny fabryczne PPG;
drewniane pawilony
„ukryte” na wewnętrznym
podwórku, pełnią funkcję
gastronomiczną

DOSTĘPNOŚĆ

W niniejszej publikacji przyjęto uproszczoną definicję dostępności, odnoszącą się do swobodnego poruszania się po częściach
wspólnych przez wszystkich użytkowników danej przestrzeni,
w tym przez osoby o ograniczonej mobilności (osoby poruszające się na wózkach, rodzice z małymi dziećmi, seniorzy).
W zakresie części wspólnych budynku dostępność zapewniają windy lub podnośniki, a także pochylnie i rampy. Kwestie
konkretnych rozwiązań regulują przepisy prawa budowlanego,
w tym wspominane rozporządzenie Ministra Infrastruktury,
a także – w przypadku budynków należących do m.st. Warszawy – standardy dostępności obowiązujące w Warszawie, wydane
na podstawie zarządzenia nr 1682/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 października 2017 r.
Windy na Pradze pojawiły się jeszcze przed I wojną światową. W przypadku wysokich budynków przemysłowych lub
magazynowych wykorzystywane były przede wszystkim do
transportu towarów między poziomami.
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ul. Inżynierska 3,
d. składy meblowe
A. Wróblewskiego;
zewnętrzny szacht dla
windy towarowej

ul. Objazdowa 2, szacht windowy w spichlerzu
Michla

ul. 11 Listopada 10 i 10A, Fabryka Cukrów
Anczewskiego; szacht windy towarowej

W przypadku budynków mieszkalnych, w tym obiektów
pofabrycznych dostosowywanych do funkcji mieszkaniowych
(lofty), montaż windy z jednej strony determinują przepisy prawa budowlanego (występuje obowiązek wyposażenia w windę budynku mieszkalnego, jeśli różnica poziomów posadzek
między pierwszą a najwyższą kondygnacją nadziemną, niestanowiącą drugiego poziomu w mieszkaniu dwupoziomowym,
przekracza 9,5 m), a z drugiej strony – potrzeby mieszkańców.
W przypadku budynków liczących do pięciu kondygnacji nadziemnych, przepisy dopuszczają możliwość niewyposażania ich
w windy w sytuacji, gdy pomieszczenia ostatniej kondygnacji są
częścią mieszkań dwupoziomowych.
W przypadku obiektów fabrycznych adaptowanych na
funkcje mieszkaniowe lub usługowe problemem może być montaż wind. Należy pamiętać, że w przypadku już istniejących
budynków mówimy o ich doposażeniu w windę. Oznacza to
konieczność wybudowania szybu (szachtu), w którym kabina
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dźwigu będzie się poruszać i w którym schowany zostanie jego
mechanizm. Często spotykanym rozwiązaniem jest budowa szybu zewnętrznego (przeszklonego lub nie), natomiast rzadziej
stosowanym i mniej opłacalnym dla inwestora ze względu na
konieczność zmniejszenia powierzchni użytkowej budynku,
jest budowa szybu wewnętrznego. Czasem można wykorzystać
istniejący szacht windy towarowej. Dodatkowy problem może
stanowić kwestia wyjść z windy sytuowanych na wysokości spoczników międzypiętrowych w przypadku doposażenia w windę
budynków już istniejących. W praktyce oznacza to konieczność
montażu dodatkowych pochylni lub platform umożliwiających
dostęp do pomieszczeń na piętrze.
ul. Lubelska 30/32,
zabudowania dawnej
fabryki „Polus”; budowa
szachtu windowego
podczas remontu
budynku pofabrycznego
ul. Lubelska 30/32,
zabudowania dawnej
fabryki „Polus”; budowa
szachtu windowego
podczas remontu
budynku pofabrycznego

Rozwiązaniem znacznie tańszym od wind, które często
służy poprawie dostępności tylko do części lokali, są pochylnie. Ich parametry (kąt nachylenia przy określonej wysokości,
długość spoczników, długość samej pochylni) dokładnie określa
przywoływane wcześniej rozporządzenie Ministra Infrastruktury, przy czym trzeba pamiętać, że nie wszystkie pochylnie,
jakie możemy spotkać przy praskich budynkach, mogą być
wykorzystywane przez osoby o ograniczonej mobilności. Co
więcej, zauważalnym trendem jest doprowadzanie pochylni do
spocznika parterowego w danym budynku bez rozwiązania
problemu dostępności lokali położonych na kolejnych kondygnacjach. W praktyce więc takie pochylnie pełnią jedynie funkcję
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wsporczą, umożliwiającą np. rodzicom wprowadzenie do klatki
schodowej dziecięcego wózka. W przypadku pochylni dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, należy pamiętać
o ich zaopatrzeniu w obustronne poręcze. Na terenach poindustrialnych czasem występują też różnice w poziomie terenu.
Inwestorzy niwelują je poprzez odpowiednie poprowadzenie
ciągów pieszych lub montaż podnośników platformowych.
ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
rampa umożliwiająca
samodzielne poruszanie
się osobie na wózku po
ciągach komunikacyjnych
znajdujących się na
różnych poziomach

ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
przykład chodników
wytyczonych w sposób
umożliwiający
samodzielne poruszanie
się osobie na wózku

ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
pochylnia umożliwiająca
samodzielny wjazd
wózkiem do budynku

5. Dobre i złe praktyki

160

ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
pochylnia umożliwiająca
samodzielny wjazd
wózkiem do budynku

ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
pochylnia umożliwiająca
samodzielny wjazd
wózkiem do budynku

ul. Szwedzka 30, nowe budynki na terenie
dawnej fabryki Schichta; przykład podnośnika
platformowego umożliwiającego osobie
poruszającej się na wózku samodzielne
pokonanie różnicy poziomów

NOWA ZABUDOWA NA TERENIE
DAWNYCH FABRYK

Działki zajmowane w przeszłości przez różne zakłady przemysłowe to obecnie jedne z ostatnich terenów, które w obrębie
dzielnic prawobrzeżnych wciąż kwalifikują się do zabudowania.
Mimo rozpoczęcia inwestycji na terenie dawnej Fabryki Drutu,
Sztyftów i Gwoździ popularnie zwanej „Drucianką” na Szmulowiźnie, fabryki „Pollena” oraz Stalowni na Nowej Pradze, czy
ambitnych planów inwestora dotyczących dawnych zakładów
„Perun” na Kamionku, do tej pory warszawska Praga doczekała
się kompleksowej metamorfozy niewielu pofabrycznych przestrzeni, na czele z Soho Factory i Centrum Praskim Koneser
(biorąc oczywiście pod uwagę skalę inwestycji). Do tego dodać
można wybrane obiekty fabryczne średniej wielkości oraz małe,
które przeszły metamorfozę wiążącą się ze zmianą dotychczasowych funkcji, a także „Avię”, która w ostatnich latach rozwinęła swoją działalność również w postaci rozbudowy obiektów
produkcyjno-magazynowych.
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Niewątpliwie wyzwaniem, przed którym stają inwestorzy zainteresowani terenami fabrycznymi, jest z jednej strony
kwestia zachowania dawnej zabudowy przemysłowej przy jednoczesnym znalezieniu dla pofabrycznych hal nowych funkcji,
a z drugiej brak określonych ram prawnych w postaci obowiązujących planów miejscowych, co wprowadza dużą dozę niepewności na etapie programowania inwestycji. Wreszcie spore
wyzwanie stanowi również sposób łączenia starego z nowym,
czyli wplatania w pofabryczną przestrzeń współczesnej architektury, nierzadko kontrastującej z ceglanymi halami i magazynami.

ul. Siedlecka 47, nowe hale Fabryki Obrabiarek Precyzyjnych AVIA
wybudowane w technologii prefabrykacji, usytuowane od strony ul. Grajewskiej;
ich budowa stanowiła krok w dalszym rozwoju tej jednej z najstarszych wciąż
działających warszawskich fabryk, a jednocześnie wypełniała założenia projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakładającego
działalność produkcyjną na tym terenie

ul. Siedlecka 47, nowe hale Fabryki Obrabiarek Precyzyjnych AVIA
wybudowane w technologii prefabrykacji; widok od strony nasypu kolei
Warszawa-Gdańsk
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ul. Mińska 25, Soho Factory; przykład nowej zabudowy na terenie dawnego
kompleksu fabrycznego; nowe bloki mieszkalne swoją formą i kształtem
kontrastują z zabytkowymi budynkami pełniącymi obecnie funkcje usługowe

ul. Mińska 25, Soho Factory; przykład nowej zabudowy na terenie dawnego
kompleksu fabrycznego; nowe bloki mieszkalne swoją formą i kształtem
kontrastują z zabytkowymi budynkami pełniącymi obecnie funkcje usługowe

ul. Szwedzka 30, nowa zabudowa na terenie dawnej fabryki Schichta; ceglana
elewacja, a także metalowe konstrukcje schodów oraz utrzymujące balkony to
próba nawiązania przez projektantów osiedla do stylu fabrycznego
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ul. Szwedzka 30, nowa zabudowa na terenie dawnej fabryki Schichta

ul. Ząbkowska 27-31, Centrum Praskie Koneser; nowe budynki usługowe
od strony Placu Konesera, architektonicznie odcinające się od zabytkowej
zabudowy fabrycznej

ul. Ząbkowska 27-31, Centrum Praskie Koneser; nowe budynki mieszkalne od
strony ul. Białostockiej; zastosowanie pełnej cegły (a nie płytek klinkierowych)
do wykończenia elewacji stanowi dobry przykład nawiązania do architektury
przemysłowej
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ul. Ząbkowska 27-31, Centrum Praskie Koneser; innym dobrym przykładem
architektonicznego nawiązania do przemysłowych tradycji miejsca jest
wykończenie elewacji stalą kortenowską

ul. Ząbkowska 27-31, Centrum Praskie Koneser; dyskusyjna próba połączenia
architektury zabytkowej z nową realizacją

ul. Ząbkowska 27-31, Centrum Praskie Koneser; inny przykład dyskusyjnej
próby połączenia architektury zabytkowej z nową realizacją; dodatkowo na
dalszym planie widoczna zabytkowa hala przytłoczona współczesną
zabudową (w ramach podwórka studni)
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ul. Ząbkowska 27-31,
Centrum Praskie Koneser;
nowe budynki od strony
ul. Nieporęckiej;
zastosowanie pełnej cegły
(a nie płytek klinkierowych)
do wykończenia elewacji
stanowi dobry przykład
nawiązania do
architektury przemysłowej

ul. Ząbkowska 27-31, Centrum Praskie Koneser;
nowe budynki od strony ul. Nieporęckiej; na
uwagę zasługuje indywidualny układ cegły na
elewacji nawiązujący do architektury
przemysłowej występującej na Pradze; takich
rozwiązań zabrakło w przypadku nowej zabudowy
od strony ul. Białostockiej

ul. Kawęczyńska 9/11/13, zabudowania dawnej
fabryki farb graficznych; nowa zabudowa działki od
strony ul. Radzymińskiej; poprzez zastosowanie
cegły do wykończenia fragmentu elewacji inwestor
próbował nawiązać do architektury przemysłowej,
a także rozwiązań zastosowanych w Centrum
Praskim Koneser

ul. Kawęczyńska 9/11/13,
zabudowania dawnej
fabryki farb graficznych;
widok na całą inwestycję
z góry, od strony
ul. Kawęczyńskiej; warto
zwrócić uwagę na
nietypowy, trapezowy
kształt działki, który
determinował
zastosowane rozwiązanie
projektowe, fot. Rafał
Adrian Kraszewski
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Ul. Grochowska 306,
dawne Zakłady Elektrotechniczne
Braci Borkowskich
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6. POMOCNIK.
PRZYDATNE
INFORMACJE
I STRONY
Zestawienie aktów prawnych, przydatnych stron internetowych
instytucji i organizacji, a także wykaz publikacji dotyczących
różnych aspektów ochrony i remontu obiektów zabytkowych.

AKTY PRAWNE:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowania i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782,
1086, 1378)
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu
i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r. poz. 219, 471)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782, 1378)
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1813, Dz. U. z 2020 r. poz. 1761)
Ustawa krajobrazowa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774, 1688)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2020 r. poz. 55, 471, 1378)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065)
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
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konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo
na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych
i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609)
Uchwała nr XCIII/2736/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
Pragi Centrum (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 214 z dnia
22.12.2010 r., poz. 7210)
Uchwała nr XCIII/2737/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu
Dworca Wschodniego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 214
z dnia 22.12.2010 r., poz. 7211)
Uchwała nr LXI/1683/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa
Praga II (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 26.07.2013 r.,
poz. 8440)
Uchwała nr XCIV/2413/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda
Wiatraczna – część I (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia
15.12.2014 r., poz. 11580)
Uchwała nr XLVII/1134/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu
Ronda Wiatraczna część II (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
z dnia 21.04.2017 r., poz. 4053)
Uchwała nr 143/VIII/99 Rady Gminy Warszawa – Centrum
z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Kaleńskiej i Modrzewiowej (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 59 z dnia
12.07.1999 r., poz. 2082)
Uchwała nr XVII/428/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego z dnia 11.09.2019 r., poz. 10655)
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Zarządzenie nr 1529/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 października 2019 r. w sprawie trybu prac
komisji i oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się
w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st.
Warszawy

WYBRANE INSTYTUCJE:

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

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ
www.zgn-praga-pn.waw.pl
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe
www.zgnpragapld.waw.pl
Zarząd Praskich Terenów Publicznych
www.zptp.waw.pl
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
www.zabytki.um.warszawa.pl
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (Zintegrowany
Program Rewitalizacji)
www.rewitalizacja.um.warszawa.pl
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
www.mwkz.pl
Narodowy Instytut Dziedzictwa
www.nid.pl
Muzeum Warszawskiej Pragi
www.muzeumpragi.pl
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Archiwum Akt Nowych
www.aan.gov.pl
Archiwum Państwowe w Warszawie
www.warszawa.ap.gov.pl
Wydziały Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy
Mokotowa
www.bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/807/hipoteka
-ksiegi-wieczyste

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

Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Pragi”
www.towarzystwoprzyjaciolpragi.com
Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców „Michałów”
www.stowarzyszeniemichalow.blogspot.com
Stowarzyszenie „Kolekcjonerzy Czasu”
www.kolekcjonerzyczasu.pl
Stowarzyszenie „Na Pradze”
www.napradze.waw.pl
Stowarzyszenie „Monopol Warszawski”
www.monopolpraski.pl
Fundacja „Hereditas”
www.fundacja-hereditas.pl
Z Pragą za pan brat
www.facebook.com/ZPBzPraga
Klub historyczny „Stara Praga”
www.facebook.com/KlubStaraPraga
Miasto jest Nasze
www.miastojestnasze.org
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Stowarzyszenie „Wiatrak”
www.wiatrak.waw.pl
Rada Osiedla Kamionek
www.kamionek.warszawa.pl
Kamionek Milowy
www.facebook.com/kamionekmilowy
Partnerstwo Nasz Kamionek
www.facebook.com/PartnerstwoNaszKamionek
Klub Sąsiada Skaryszewska
www.facebook.com/Klub-S%C4%85siada-Skaryszewska-612703575601517
Historia Warszawy cegłą pisana
www.facebook.com/Historia-Warszawy-ceg%C5%
82%C4%85-pisana-1372066239574007/)

WYBRANE OPRACOWANIA:

Koneser, Ząbkowska i okolice. Warszawa wielkomiejska – praca
zbiorowa, Warszawa 2012
M. Krasucki, Katalog Warszawskiego Dziedzictwa Postindustrialnego,
T. I, Warszawa 2009
M. Krasucki, Katalog Warszawskiego Dziedzictwa Postindustrialnego,
T. II, Warszawa 2010
M. Krasucki, Warszawskie Dziedzictwo Postindustrialne, Warszawa
2011
E. Pustoła-Kozłowska, Mapa budownictwa przemysłowego Warszawy, Warszawa 1983, mps w Archiwum WUOZ
J. Zieliński, Fabryki Dawnej Pragi, link: http://rewitalizacja.
um.warszawa.pl/sites/rewitalizacja.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/aktualnosci/fabryki_dawnej_pragi_tryb_
zgodnosci_.pdf

WYBRANE STRONY INTERNETOWE
Z OPRACOWANIAMI I ARTYKUŁAMI
SPECJALISTYCZNYMI:
Fotografia archiwalna:
www.audiovis.nac.gov.pl
www.szukajwarchiwach.gov.pl
www.fotopolska.eu
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www.organizacja.home.pl/projekty/sempolinski/archiwum.php
https://artmuseum.pl/pl/archiwum/archiwum-tadeusza-rolke/2252
Detal architektoniczny:
www.zabytek.co/detal/
www.fundacja-arte.pl/detal/
Detal architektoniczny warszawskiej Pragi 1850-1939, red. J. Roguska, Warszawa 2019
Poprawa standardu energetycznego budynków historycznych:
www.izolacje.com.pl/artykul/id1767,poprawa-standarduenergetycznego-budynkow-historycznych
www.izolacje.com.pl/artykul/id1854,termomodernizacjabudynkow-historycznych
www.izolacje.com.pl/artykul/id2302,izolacje-techniczne-w-obiektach-rewitalizowanych
www.izolacje.com.pl/artykul/id2731,statecznosc-i-termoizolacyjnosc-scian-zewnetrznych-pozostawionych-po-rozebraniu-kamienic

Termoizolacja zewnętrzna/wewnętrzna:
www.ekspertbudowlany.pl/artykul/id4414,keim-ipor-hydroaktywny-i-niepalny-system-termoizolacji-wewnetrznej
Tynki izolacyjne (rodzaje):
www.izolacje.com.pl/artykul/id2079,specyfika-tynkowcieplochronnych
Zabytkowe tynki:
www.renowacjeizabytki.pl/data/file/default/1/4488_
a8357fd0cd82219dd3883a4da8926480.pdf
H.A. Gasch, G. Glaser, Historische Putze. Materialen und Technologien, Leipzig 2011

Stolarka zabytkowa:
www.konserwatorzabytkow.pl/blog/stolarka-okiennaw-obiektach-zabytkowych/
Ochrona i pielęgnacja zieleni na terenach zabytkowych:
www.sozosfera.pl/ochrona-przyrody/ochrona-drzewkrzewow-terenach-zabytkowych/
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www.nid.pl/upload/iblock/716/716f8fb45afff20d7
79f57e78809c93f.pdf
www.sendzimir.org.pl/publikacje/broszury-instruktazowe-dot-zwiekszania-retencji-krajobrazowej/
Ptaki w mieście:
www.otop.org.pl/uploads/media/ptaki_w_
mie%C5%9Bcie_+_ok%C5%82adka_na_www.pdf
Owady w mieście:
https://storage.googleapis.com/planet4-poland-stateless/2019/06/fa20ae88-hotele-dla-zapylaczy-zrob-to-sam.pdf
Reklama:
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st.
Warszawy
www.architektura.um.warszawa.pl/
przestrzen-publiczna
Praski poradnik szyldowy. Dobre praktyki w projektowaniu szyldów i witryn dla obszaru rewitalizowanego na Pradze
www.rewitalizacja.um.warszawa.pl/sites/rewitalizacja.
um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykul/baipp_6_
praski_przewodnik_szyldowy_0.pdf
Od strony ulicy. Poradnik dobrych praktyk szyldowych dla śródmieścia Gdyni
www.gdynia.pl/mieszkaniec/module/Files/controller/
Default/action/downloadFile/hash/5f5606299c
11ccf871dce5d34ef49fe3
Szyldy na Starym Mieście w Warszawie. Dobre praktyki dla właścicieli i użytkowników
www.zabytki.um.warszawa.pl/sites/zabytki.um.warszawa.pl/files/Szyldy%20na%20Starym%20
Mie%C5%9Bcie.%20Poradnik_0.pdf

6. Pomocnik. Przydatne informacje i strony
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Adaptacja – zmiana sposobu przeznaczenia budynku lub jego
części.

Antresola – niskie pomieszczenie mieszkalne, wydzielone
w górze z przestrzeni przyziemia lub piętra, niestanowiące jednak kondygnacji budynku.
Archiwolta – zdobione ornamentami, profilowane lico łuku, arkady zamykającej portal lub każdy inny łukowo u góry zakończony otwór w ścianie.
Attyka – ścianka, balustrada lub rząd sterczyn, wieńczących elewację budowli. Zależnie od ukształtowania rozróżnia się attyki:
pełne, ażurowe, grzebieniowe i szczytowe.
Ażur – rodzaj zdobienia polegający na wycięciu w materiale otworów o ozdobnym kształcie, skomponowanych tak, aby
prześwitywała przez nie płaszczyzna tła. Stosowany dla podniesienia wrażenia lekkości i delikatności.
Badania konserwatorskie – działania mające na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytku, ustalenie użytych do jego
wykonania materiałów i zastosowanych technologii, określenie
stanu zachowania tego zabytku oraz opracowanie diagnozy,
projektu i programu prac konserwatorskich, a jeżeli istnieje taka
potrzeba – również programu prac restauratorskich (zgodnie
z art. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami). W odniesieniu do zabytków architektury i budownictwa badania konserwatorskie obejmują zazwyczaj wykonanie odkrywek stratygraficznych oraz badania
pobranych próbek w celu określenia oryginalnej techniki wykonania, sposobu wykończenia oraz kolorystyki poszczególnych
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elementów i detali architektonicznych elewacji, wnętrz, wystroju i wyposażenia budowli zabytkowej. W ramach badań konserwatorskich często wykonuje się także specjalistyczne badania
laboratoryjne próbek pobranych z poszczególnych elementów
zabytkowej budowli, dokonując oceny ich rozmaitych właściwości fizykochemicznych. W wielu przypadkach dopiero taka
szczegółowa analiza chemiczna umożliwia konserwatorom
dobór właściwej technologii oraz dopasowanie najlepszych
materiałów do wykonania uzupełnień czy rekonstrukcji uszkodzonych fragmentów zabytkowej budowli.
Balas (tralka) – pionowy element balustrady schodów, balkonu,
tarasu, złożony z jednego lub dwóch elementów zwanych lalkami, wsparty na bazie, zwieńczony najczęściej plintą dźwigającą
poręcz. Ze względu na materiał, z którego są wykonane, można
je podzielić na: kamienne, metalowe, drewniane.

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

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

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

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

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

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

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

Drewno – materiał konstrukcyjny i wykończeniowy uzyskiwany ze ściętych drzew iglastych lub liściastych.
Dymnik – mały otwór w dachu, służący najczęściej do oświetlenia poddasza (strychu).

Elewacja – zewnętrzna ściana budynku wraz ze wszystkimi
występującymi na niej elementami architektonicznymi. Usytuowanie danej elewacji określa się według jej położenia w stosunku do stron świata lub względem otoczenia (frontowa, tylna,
boczna).
Esownica (woluta podwójna) – element dekoracyjny zwinięty
z obu stron w woluty, zazwyczaj nierównej wielkości, nadający
mu kształt litery „S”.
Fabryka – (łac. fabrica – „warsztat rzemieślniczy”) – zakład
przemysłowy, w którym produkcja odbywa się przy użyciu
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maszyn. W ujęciu historycznym, przejście od wytwarzania produktów w manufakturach do ich produkcji w fabrykach oznaczało początek kapitalizmu.
Faseta – skośne ścięcie narożnika lub graniastej krawędzi, wykonane w celu ochrony przed uszkodzeniem od przypadkowego
uderzenia. Najczęściej występuje jako wklęsły narożnik między
prostopadłymi ścianami albo – wyokrąglone naroże lub ozdobny gzyms na połączeniu ściany i sufitu (bądź ściany i posadzki).

Filar – pionowa, wieloboczna, wolno stojąca podpora konstrukcji. Na całej wysokości przekrój poprzeczny ma taki sam kształt.
Budowa filara może być zbliżona do budowy kolumny, tzn.
może się on składać z bazy, trzonu i głowicy. Filar przylegający
do ściany nazywa się filarem przyściennym; jeśli jest częściowo
zatopiony w ścianie – półfilarem.

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

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

Gabaryt – w architekturze obrys przekroju budowli, w urbanistyce – maksymalna dozwolona wysokość obudowy ulic
i placów mierzona od poziomu ziemi do gzymsu koronującego.
Gabaryt wyrównany lub jednolity występuje w przypadku, gdy
wszystkie domy stojące w pierzei ulicy lub placu są jednakowej
lub bardzo nieznacznie zróżnicowanej wysokości.
Garaż – samodzielny obiekt budowalny lub część innego obiektu, przeznaczony do przechowywania i obsługi pojazdów.
Garbarnia – zakład, w którym wyprawia się surowe skóry
zwierzęce.

Gzyms – architektoniczny element w formie poziomego
pasa, zwykle profilowanego, występującego przed lico muru,
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pojedynczego lub złożonego, o krawędziach przebiegających
w płaszczyźnie równoległej do ściany. Podział gzymsów: zewnętrzne – wieńczą ścianę budowli, cokołowe – oddzielają
cokół od lica muru, międzypiętrowe – podkreślają poziomy
kondygnacji, nadokienne/podokienne/parapetowe/naddrzwiowe – ochraniające lub dekorujące otwory okienne lub drzwiowe.
Hala – pomieszczenie lub budynek przeznaczony na cele produkcyjne, magazynowe itp. Budowany najczęściej w konstrukcji
szkieletowej, jedno- lub wielonawowej.
Huta – miejsce przetwórstwa stali, metali nieżelaznych lub szkła.

Industrializacja (ang. industrialisation) – proces przekształcania się społeczeństwa tradycyjnego w społeczeństwo przemysłowe dzięki wprowadzeniu gospodarki opartej na mechanizacji
produkcji, kierowanej planowo przy użyciu określonych metod zarządzania, charakteryzujący się zwiększaniem odsetka osób zatrudnionych w przemyśle, standaryzacją czasu
pracy, wyraźnym podziałem pracy i wzrostem heterogeniczności społeczeństwa.
Kafle – wyrób ceramiczny służący do wykładania powierzchni
pieców grzewczych, kuchennych i kominków.

Kalenica – najwyższa część dachu utworzona na przecięciu
połaci dachowych. Jest to tzw. kalenica główna, w odróżnieniu
od linii przecięcia skośnych krawędzi połaci, które tworzą tzw.
kalenice narożne.

Klinkier – wyroby ceramiczne spieczone (cegła klinkierowa,
płytki klinkierowe), odznaczające się wysoką wytrzymałością na
ściskanie, odpornością na ścieranie, działanie czynników atmosferycznych i chemicznych. Klinkier stosowany jest jako okładzina ścian budynków, materiał do budowy nawierzchni i posadzek,
budowy kanałów ściekowych i kominowych.
Kolumna – pionowa podpora architektoniczna w postaci słupa.
Jeden z najstarszych i najpowszechniej stosowanych w architekturze elementów podporowych, pełniących funkcje konstrukcyjne, stosowany w budownictwie już od czasów starożytnych.
Kolumna składa się z trzech zasadniczych części: jej dolna część
tworzy bazę, środkowa trzon, a wieńczy ją głowica.
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Komin – droga przenoszenia spalin w przypadku komina spalinowego oraz droga przenoszenia zużytego powietrza w przypadku komina wentylacyjnego. Potocznie jest to pionowa
konstrukcja budowlana. Projektowanie wymiarów komina polega
na takim ustaleniu jego minimalnej wysokości i przekroju, żeby
odprowadzić wszystkie spaliny oraz doprowadzić niezbędne do
spalania powietrze (w przypadku palenisk o ciągu naturalnym).
Kondygnacja – pozioma, nadziemna lub podziemna część
budynku, zawarta między bezpośrednio nad sobą położonymi
stropami.

Konserwatorskie prace – działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów
jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań.
Koń mechaniczny – jednostka mocy w układzie MKS, spoza
układu SI. 1 KM = 75 kgfm/s = 735,49875 W = 0,9863 HP.

Koń parowy – pozaukładowa jednostka mocy używana w krajach anglosaskich. 1 HP = 550 funtów siły × stopa angielska/
sekundę = 745,69987158227022 W = 1,0139 KM. Po wprowadzeniu układu SI zastąpiony watem.
Kotłownia – budynek lub pomieszczenie, w którym zainstalowane są kotły podgrzewające wodę lub wytwarzające parę.

Kotwa (kotew, ankier, ściąg) – element konstrukcji stosowany do łączenia dwóch elementów konstrukcyjnych budowli.
Zazwyczaj jest to poziomy pręt ściągający elementy konstrukcji, np. przeciwległe mury, słupy czy filary, chroniąc je przed
rozchyleniem.
Kroksztyn – architektoniczny element podtrzymujący (np.
balkon, wykusz, ganek, gzyms), osadzony w ścianie i wydatnie
z niej wystający. Kroksztynem jest również zakończenie belki
stropowej, wystającej przed elewację budynku.
Kuźnia – warsztat kowalski, zakład przemysłowy lub oddział
zakładu, w którym wykonuj się przedmioty metalowe metodą
kucia.

Laboratorium – pomieszczenie przeznaczone do przeprowadzania badań naukowych lub analiz lekarskich. Wyposażone
w odpowiedni do tego celu sprzęt.
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Lizena – płaski, pionowy występ w murze zewnętrznym. Lizena pierwotnie miała znaczenie konstrukcyjne – występowała
w miejscu narażonym na działanie rozporu (sił rozpierających),
czyli w osiach, w których po stronie pomieszczenia przypadają
łuki od sklepień. Lizena różni się od pilastra tym, że nie ma
głowicy ani bazy.
Łuk – element architektoniczny, konstrukcyjny lub dekoracyjny.
Jeden z najważniejszych elementów architektonicznych, o podstawowym znaczeniu dla kształtowania budowli poszczególnych
epok. Jako element konstrukcyjny, podparty na końcach, służący
głównie do wzmacniania ścian, oraz w sklepieniach do przenoszenia na zewnątrz ciężaru własnego jak i dźwiganego (tzw.
oporowy). Jako niekonstrukcyjny, służący dekoracji ścian – formowany w tynku lub stiuku.

Magazyn – miejsce przeznaczone do składowania i przemieszczania zapasów na wyodrębnionej przestrzeni, która może
zajmować plac nieosłonięty (składowisko, składnica), plac półosłonięty (wiata), część budowli, całą budowlę lub kilka budowli
magazynowych.

Manufaktura (łac. manus – „ręka”, manufactura – „rękodzieło”) – zakład produkcyjny, w którym produkcja masowa złożonego produktu końcowego odbywa się ręcznie i oparta jest
na podziale pracy: poszczególne etapy produkcji wykonywane
są przez pracowników wyspecjalizowanych w ich wykonywaniu.
Młyn – budynek z urządzeniami do mielenia i przerabiania
zboża na mąkę, kaszę, etc.

Mur – (z łac. mūrus) – pionowa część budowli wykonana z materiału ceramicznego, kamienia naturalnego, drewna itp. Mur
może być zbudowany z prefabrykatów połączonych zaprawą budowlaną (np. kamienie, cegły, bloczki betonowe etc.).
Nawa – część hali oddzielona rzędem słupów.

Odbój – jest to słupek osadzony w posadzce przy bramie, często dekoracyjnie ukształtowany, zapobiegający nadmiernemu
odchyleniu ciężkiego skrzydła bramy i uszkodzeniu ściany, jak
również zabezpieczający przed zniszczeniem naroży bramy
przez koła wozów.
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Odbudowa – budowa w miejscu zburzonego budynku (lub
jego części) nowego obiektu (lub części) identycznego ze zburzonym. Odbudowy dokonuje się na podstawie szczegółowej
inwentaryzacji obiektu istniejącego oraz ewentualnie analizy materiałów archiwalnych, w praktyce dopuszcza się wykorzystanie innych materiałów budowlanych i technologii niż
pierwotnie.
Odlewnia – zakład przemysłowy (lub jego część), w którym
wytwarzane są odlewy. Istnieją odlewnie staliwa, żeliwa, żeliwa
ciągliwego oraz metali nieżelaznych. Mogą produkować odlewy
w celach usługowych lub artystycznych.

Oficyna – budynek pozbawiony bezpośredniego dostępu do
ulicy, usytuowany w głębi podwórza. Z reguły miały one mniejszą powierzchnię i były skromniejsze niż mieszkania w głównej
części kamienicy, niższy był również czynsz. Okna w wielu budynkach wychodziły na podwórko-studnię, w rezultacie wnętrza
były zwykle niedoświetlone.
Okno – element, konstrukcja zamykająca otwór w ścianie (albo
w dachu) służący do oświetlenia i przewietrzania pomieszczeń.

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

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

Pilaster – element architektoniczny w formie płaskiego filara,
nieznacznie występującego przed lico ściany. Pełni on zarówno funkcję konstrukcyjną, jak też dekoracyjną (rozczłonkowuje
ścianę). Może stanowić część obramienia otworów okiennych,
drzwiowych lub bramnych. Podobnie jak kolumna, składa się
z głowicy (najczęściej w którymś z klasycznych porządków),
gładkiego lub kanelowanego trzonu oraz czasami z bazy
i cokołu.
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Płycina – element dekoracyjny w kształcie fragmentu płaszczyzny (ściany, stropu, elewacji) ujęty w obramowanie, zwykle
z profilowanych listew, czasem wklęsły lub wypukły. Zazwyczaj
płycina posiada kształt czworoboku, może być owalna, okrągła
lub nieregularna. Pole płyciny bywa dekorowane płaskorzeźbą,
malowidłem, intarsją lub innymi technikami zdobniczymi.

Portiernia – oddzielne bądź wydzielone w innym budynku pomieszczenie przy wejściu do fabryki, przeznaczone dla portiera
(stróża).
Posadzka – wykładzina stanowiąca zewnętrzne wykończenie
podłogi, mająca charakter użytkowy i dekoracyjny.

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

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

Przemysł – dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą
maszyn.

Rekonstrukcja – odtworzenie zniszczonego, zabytkowego
budynku lub jego nieistniejących już detali do stanu sprzed
zniszczenia, które dokonywane jest na podstawie zachowanych
planów, projektów, fotografii lub szkiców.

Remont – to przywrócenie wartości użytkowej (funkcjonalności, sprawności techniczno-ekonomicznej) obiektu (maszyny,
urządzenia, budynku). Należy odróżnić tu remont i naprawę
(remont nieplanowy), która również polega na przywróceniu wartości użytkowej, ale obiektu uszkodzonego. Racjonalna gospodarka remontowa ma za zadanie nie dopuszczać do
uszkodzenia obiektu poprzez stosowanie systemu remontów
planowo-zapobiegawczych.
Renowacja – odświeżenie, odnowienie. W przypadku budownictwa może dotyczyć elewacji budynku, dachu lub innego
elementu. Czasem wyrażenie renowacja używane jest w odniesieniu do restauracji.

Rewitalizacja – stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób
kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane
terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na
podstawie gminnego programu rewitalizacji (termin z ustawy
o Rewitalizacji). Od 2015 do 2022 r. na Pradze prowadzony
jest Zintegrowany Program Rewitalizacji.

Rustyka – sposób dekoracyjnego obrobienia faktury powierzchni muru kamiennego lub kamiennej okładziny ściennej,
tak aby miały one surowy (naturalny) wygląd.
Ryzalit – występ z lica w elewacji budynku w jego środkowej,
bocznej lub narożnej części, prowadzony od fundamentów po
dach, stanowiący jego organiczną część. W rzucie poziomym
ryzalit może mieć kształt prostokąta lub półkola.
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Schody – element budynku lub ukształtowania terenu, który
umożliwia komunikację między różnymi poziomami. Na konstrukcję schodów składają się następujące części:
• biegi – elementy pochyłe, na których umieszczone są stopnie,
• podesty (spoczniki) – poziome elementy, które pozwalają na
ewentualny odpoczynek, zmianę kierunku biegów, wejście do
mieszkania itp.,
• poręcze (balustrady) lub pochwyty (uchwyt mocowany bezpośrednio do ściany) – elementy zapewniające bezpieczne korzystanie ze schodów.
Silnik – typ maszyny zamieniający energię na pracę.

Spichlerz – (spichrz, śpichlerz, elewator zbożowy) – jednolub kilkukondygnacyjna budowla przeznaczona do przechowywania materiałów sypkich, głównie ziaren zbóż – luzem lub
w workach – charakteryzująca się zwartą bryłą, stromymi dachami, trójkątnymi szczytami i niewielkimi oknami.
Stacja transformatorowa (stacja trafo, trafostacja) – stacja elektroenergetyczna, w której następuje rozdzielanie energii elektrycznej przy różnych poziomach napięć, wyposażona
w transformatory lub przekształtniki prądu przemiennego na
stały i odwrotnie.

Strop (budownictwo) – jeden z głównych, poziomy element
konstrukcyjny oddzielający poszczególne kondygnacje budynku.
Strop przenosi obciążenia na pionowe elementy (ściany i słupy).
Na górnej powierzchni stropu układana jest podłoga, a dolną
powierzchnię najczęściej pokrywa się tynkiem, tworząc sufit.

Termomodernizacja – przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym
obiekcie budowlanym, polegające głównie na dociepleniu, modernizacji urządzeń grzewczych, wymianie stolarki otworowej.
Tynk – warstwa zaprawy budowlanej pokrywająca lub kształtująca zewnętrzne powierzchnie elementów obiektu budowlanego (ścian, stropów), chroniąca je przed szkodliwym działaniem
czynników atmosferycznych, chemicznych czy oddziaływaniem
ognia, jak również nadająca tym elementom określony wyraz estetyczny. Rodzaje tynków: surowy, zwykły, szlachetny, ozdobny.
Więźba dachowa – drewniana konstrukcja dachu, drewniany
szkielet dachu, który przenosi obciążenia z pokrycia dachowego.
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Więźby należą do konstrukcji ciesielskich. Przekazywanie sił od
obciążeń ciężarem własnym, wiatrem i śniegiem pomiędzy poszczególnymi elementami odbywa się poprzez złącza ciesielskie.
Podstawowym elementem więźby są wiązary dachowe, wśród
których najczęściej spotyka się: wiązary krokwiowe, jętkowe,
płatwiowo-kleszczowe, wieszarowe. Dach składa się z kilku
wiązarów, na których spoczywa pokrycie dachu oparte za pośrednictwem łat (wąskich desek lub szerokich listew), ewentualnie dodatkowo kontrłat lub deskowania. Wiązary opiera się na
belkach stropu poddasza – na murze za pośrednictwem murłaty
lub ścianie szkieletowej – na belce oczepowej.
Zakład przemysłowy – zespół budynków i urządzeń wraz
z terenem, na którym prowadzi się działalność wytwórczą
polegającą na przekształcaniu mechanicznym, fizycznym lub
chemicznym materiału, substancji lub ich części składowych
w nowy produkt.

ŹRÓDŁA:

Historia Sztuki. Tom 19. Słownik terminów artystycznych i architektonicznych, wyd. AGORA, Warszawa 2011.
Z. Mączeński, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1956.
P. Puch, Słownik pojęć i terminów. Budownictwo, architektura, nieruchomości – praktyczne wyjaśnienia, Warszawa 2017.
B. Robertson, A. White, Architektura dla początkujących. Słownik
ilustrowany, Klub dla Ciebie, Warszawa 2004.
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Ul. Szwedzka 2/4,
dawna Warszawska Stalownia,
jeden z tuneli służących
do testowania broni
produkowanej na terenie
zakładu w okresie II RP
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HISTORIA ORAZ OBECNY STAN
WYBRANYCH PRZESTRZENI
FABRYCZNYCH I OBIEKTÓW
POSTINDUSTRIALNYCH PRAGI

I. PRAGA-PÓŁNOC
Składy Towarzystwa Akcyjnego Przechowania
i Transportowania Mebli i Towarów A. Wróblewski i S-ka
[ul. Inżynierska 3]
Firma A. Wróblewskiego powstała w 1875 r. Jej pierwsza siedziba znajdowała się przy ul. Trębackiej 11. Pierwotnie zajmowała się głównie organizacją przeprowadzek oraz przewozem
różnych gabarytów na różne odległości (także za pomocą kolei).
Pod koniec XIX wieku, ze względu na rosnące zapotrzebowanie, firma zainwestowała w nową gałąź – przechowywanie mebli. Ok. 1900 r. takie składy stanęły na Pradze w głębi działki
przy ul. Inżynierskiej 3. Były to dwa czteropiętrowe obiekty
wybudowane przez firmę „Martens i Daab”. Kolejne dwa obiekty – od frontu oraz od ul. Targowej – wybudowane zostały ok.
1910–1914 r. Finalnie stanowiły zespół czterech ustawionych
w szeregu budynków, połączonych przejazdami bramnymi. Budynki na planach prostokątów, konstrukcja murowana, wykończona cegłą licówką, z dachami dwuspadowymi. Stropy nad
piwnicami i przejazdami bramnymi typu Kleina, na wyższych
kondygnacjach drewniane, podparte żeliwnymi słupami. Na
uwagę zasługuje przede wszystkim sześciokondygnacyjny budynek frontowy, utrzymany we wczesnomodernistycznej stylistyce z nawiązaniem do architektury romańskiej. Fasada budynku
frontowego ozdobiona jest dawnym napisem Tow. Akc. A. Wróblewski i Ska. W XX-leciu międzywojennym firma przystąpiła
do międzynarodowych grup przewoźniczych, m.in. do Allgemeiner Moebeltransport Verband z siedzibą w Wiedniu.
Po II wojnie światowej składy przy ul. Inżynierskiej zostały
przeznaczone na magazyny ruchomości opuszczonych i porzuconych na terenie Warszawy, a następnie różnych przedsiębiorstw,
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m.in. „Moda Polska”, „Aruk” i „Uniwersum”. Obecnie zabudowania zajmują różne instytucje artystyczne. M.st. Warszawa planuje
utworzenie w nich Centrum Kreatywności Nowa Praga.

Fabryka Przemysłu Metalowego „Granat” [ul. Stalowa 67]
Początki fabryki sięgają 1921 r., kiedy to Emil Rauer wniósł nieruchomość przy ul. Stalowej 67 aportem do nowo utworzonej
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spółki akcyjnej Przemysł Metalowy „Rauer, Kredyk i S-ka”.
W 1924 r. spółka zmieniła nazwę na Przemysł Metalowy „Granat” S. A. Początkowo specjalnością fabryki była metalowa galanteria (ozdobne wieńce, kwiaty) oraz zabawki, już wkrótce
jednak otrzymała ona liczne zamówienia ze strony Ministerstwa
Spraw Wojskowych i rozszerzyła swój asortyment o zapalniki
do granatów, latarki polowe i tym podobne. Ze względu na stały
rozwój produkcja została przeniesiona do Kielc, a przy Stalowej
ulokowano laboratorium techniczne.
W 1928 r. wszystkie zabudowania zostały wynajęte na
trzy lata przez magistrat z przeznaczeniem na schronisko dla
bezdomnych. W 1940 r. posesję z zabudowaniami nabyła Fabryka Cukrów i Czekolady „Czesław Twarowski i S-ka”.
Obiekty nie posiadają obecnie żadnej wartości architektonicznej. Wartość historyczną zachowała jedynie oficyna poprzeczna o konstrukcji ceglanej, ze stropami ogniotrwałymi
i dachem pulpitowym krytym papą. Obiekt jest czterokondygnacyjny, jednotraktowy, powiązany prostopadle z ciągami jedno- i dwukondygnacyjnych oficyn bocznych. Elewacja frontowa
dziewięcioosiowa, symetryczna, na osi środkowej zaakcentowana ryzalitem.
Warszawska Piekarnia Mechaniczna [ul. Stolarska 2/4]
W skład zabudowań wchodzi budynek piekarni składający
się z trzech parterowych segmentów złączonych w literę „U”
i przyległa do niego trzykondygnacyjna oficyna. Wspólnie tworzą interesujący zespół przemysłowo-mieszkalny. Na tylnej elewacji oficyny zachowała się data 1900. Większość informacji
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nt. funkcjonowania piekarni pochodzi z lat 30. XX w. Jej właścicielami byli wówczas Marceli Stefan Wiechowicz (senator II
RP i wiceprezes Izby Rzemieślniczej w Warszawie) i Stanisław
Morawski.
Zabudowania przetrwały wojnę wraz z oryginalnymi elementami wyposażenia do wyrobów piekarskich, a także elementami konstrukcyjnymi (m.in. żeliwna kolumna podpierająca
stropy odcinkowe). Konstrukcja ceglana z drewnianą więźbą
dachową, dachy dwupołaciowe, kryte papą z dwoma charakterystycznymi kominami o planie kwadratu. Elewacja typowa dla
XIX w. architektury przemysłowej. Detal architektoniczny składa się z ozdobnych gzymsów układanych z wozówek i główek
cegieł, a także łuków nadokiennych. Całość dopełnia zachowany bruk, zarówno przy ul. Stolarskiej, jak i Letniej. Piekarnia
funkcjonowała do 2010 r., w 2012 r. powstało w niej centrum
kulturalno-konferencyjne, które po kilku latach zakończyło
działalność. Obecny, nowy najemca planuje kontynuację działalności kulturalno-rozrywkowej.
Fabryka Mydeł, Perfum i Kosmetyków „Florange”
[ul. Stalowa 34]
W 1922 r. Fiszel Bankier oraz Majer-Abbe Wasserman założyli firmę „Florange” i zapewne w tym samym bądź następnym
roku ukończono budowę budynków produkcyjnych od strony ul.
Równej. Produkcja objęła asortyment kosmetyczny. Na początku
lat 30. XX w. fabryka padła ofiarą kryzysu gospodarczego i zakończyła działalność.

W 1932 r. obiekt został wydzierżawiony przez Zarząd
miasta i przystosowany do potrzeb szkoły powszechnej nr 44.
Konstrukcja ceglana ze stropami ogniotrwałymi. Elewacja
charakterystyczna dla obiektów fabrycznych, nie została nigdy
otynkowana. W czasie II wojny światowej obiekt został trafiony
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pociskiem. Po 1945 r. adaptowano go na mieszkania komunalne. W uwagi na zły stan techniczny, przed 2000 r. wysiedlono
wszystkich mieszkańców, a budynek zabezpieczono. Obiekt jest
obecnie opuszczony i bardzo zdewastowany. W zakresie dwóch
ostatnich przęseł frontowego traktu (powyżej pierwszej kondygnacji) jest w całości rozebrany. Po części zawalony dach przyspiesza proces destrukcji. Obiekt interesujący ze względu na
zmianę funkcji od przemysłowej przez szkolną po mieszkalną.
Cały zespół obiektów (wraz z kamienicą frontową i oficynami),
był planowany do remontu w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy.

Zakład Wyrobów Mechanicznych G. Pulsta
[ul. Strzelecka 30/32]
Warsztaty mechaniczne „Edmund i Gustaw Pulst” utworzono
w 1887 r.; pierwotnie funkcjonowały przy ul. Muranowskiej 32,
produkując m.in. maszyny do krojenia i suszenia tytoniu oraz
wyrobów garbarskich. Ok. 1900 r. zakład przeniesiono na ul.
Strzelecką i mniej więcej z tego okresu pochodzi główny budy-

nek produkcyjny. Po I wojnie światowej nastąpiło kilka zmian
właścicielskich, a w 1928 r. fabrykę przejął Stanisław Zwierzchowski, tworząc Fabrykę Kas Pancernych Stalobetonowych
„Stanisław Zwierzchowski i Synowie”.
Zakład wytwarzał m.in. kasy, szkatuły pancerne i sejfy. Dobrze prosperująca fabryka pozwoliła na wybudowanie modernistycznej kamienicy przy ul. Stalowej 47. Po wojnie w 1947 r.
Alfred Zwierzchowski przyłączył się do spółdzielni pracy „Skarbiec”. Od niemal 10 lat zabudowania pozostają w ruinie.
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Obiekt dwukondygnacyjny o ceglanych elewacjach i wewnętrznym podziale na trzy nawy. Konstrukcja ścian ceglana;
wnętrze zostało zaprojektowane unikatowo, gdyż stropy i filary są drewniane z murowanymi tylko cokołami. Konstrukcja
ceglana z dachem pulpitowym krytym papą, który dodatkowo
wzdłużnie podwyższono nadbudówką świetlika. Fabryka detalami architektonicznymi nawiązuje do pobliskiej fabryki lamp
i przyzakładowego domu mieszkalnego przy ul. Szwedzkiej.
Najciekawsze pod względem architektonicznym są elewacje
szczytowe, zaprojektowane niemal identycznie.
Fabryka Wyrobów Żelaznych, Konstrukcji i Ornamentów
H. Zieleziński [ul. Konopacka 17]
Fabryka powstała w 1860 r. z pierwszą siedzibą przy ul. Złotej,
a następnie przy ul. Marszałkowskiej. To właśnie z tego okresu
fabryka może pochwalić się niezwykle pięknym wyrobem w postaci ogrodzenia okalającego pomnik Adama Mickiewicza, które
do dziś znajduje się przy ul. Krakowskie Przedmieście. Początkowo zakład zajmował się głównie produkcją kas ogniotrwałych,
w późniejszym okresie oferował również dekoracyjne wyroby
z żelaza, urządzenia do chłodni i rzeźni, a także piece i natryski kąpielowe. Po śmierci założyciela firmą pokierował inżynier
Kornel Kubacki. Nowy właściciel część produkcji przeniósł do
nowo wybudowanej fabryki na ulicę Konopacką 17. W okresie międzywojennym nastąpił intensywny rozwój działalności
fabryki – można było zamówić żelazne wyroby, takie jak bramy,
okna, żaluzje, kraty, schody, balustrady, ruchome półki biblioteczne, szafki do ubrań, wózki do śmieci. W 1949 r. firma została znacjonalizowana.
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Zespół budynków jest przykładem dawnej podwórzowej
zabudowy fabrycznej. Składa się z dwóch budynków pofabrycznych – oficyny i hali głównej, oraz kamienicy frontowej
wzniesionej w 1938 r. według projektu Hipolita Rutkowskiego. Parterowa hala i oficyna wymurowana z cegły ceramicznej
ozdobiona jest dekoracją charakterystyczną dla obiektów przemysłowych. Posiada gzyms z dekoracyjnie układanej cegły, ceglane nadproża okienne i ciekawie rozwiązane nadświetle hali
z umieszczonymi pod półkolistym łukiem oknami z luksferów
(o dziwo w większości zachowanych do dziś!). Na skutek niewłaściwej opieki nad obiektem, w marcu 2013 r. zawalił się
dach hali fabryki.
Fabryka Wyrobów Gumowych „Brage”
[ul. 11 Listopada 22]
Fabryka „Polgum” została założona w 1918 r. przez braci Samuela i Aleksandra Ginzburgów, jednak obiekty fabryczne
prawdopodobnie powstały dla wcześniejszego właściciela posesji.
Fabryka zajmowała się produkcją gumowych zelówek i obcasów.
W 1923 r. nazwa została zmieniona na Fabryka Wyrobów Gumowych „Brage” (skrótowiec od słów Bracia Ginzburg), rozszerzono również asortyment o gumki do wycierania, gumowe
tarki do prania bielizny, zabawki (piłki, lalki), uszczelki, akcesoria gumowe do rowerów i motocykli. Firma posiadała swoje przedstawicielstwa w największych miastach II RP. Kantor
sprzedaży mieścił się przy ul. Nalewki, a biura zarządu na posesji przy ul. Stalowej 9, na której dla braci Ginsburg w 1930 r.
wzniesiono kamienicę projektu Józefa Steinberga. W okresie PRL budynki były wykorzystywane na różną działalność
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usługową oraz wytwórczą. Podobnie jest i dziś – pomieszczenia po dawnej fabryce służą jako hostel, kluby nocne, warsztat
krawiecki, pracownie artystyczne, hurtownia kosmetyków, a do
niedawna również teatr.
Budynki w bardzo dobrym stanie przetrwały okres okupacji, z wyjątkiem budynku portierni ulokowanego bliżej ul. 11
Listopada. Zabudowa fabryki jest nieco chaotyczna, co spowodowane jest zapewne budowaniem poszczególnych obiektów
w różnych okresach. W całym zespole największą wartość architektoniczną przedstawia zachowana oficyna mieszkalna oraz
budynek głównej hali, w pełni tynkowany, czteroosiowy, trójkondygnacyjny, wybudowany w stylu wczesnomodernistycznym.

Zakłady Władysława Adamczewskiego i Sp.
[ul. Grodzieńska 21/29] – obiekt nieistniejący
Firma funkcjonowała w Śródmieściu przy ul. Kopernika 5,
a w połowie lat 20. XX wieku wybudowała fabrykę przy ul.
Grodzieńskiej. Budynek był rozbudowywany. W asortymencie fabryki znajdowały się wyroby chemiczne i kosmetyczne –
mydła, świece, a także pasty do obuwia i podłóg. W 1938 r.
powstała utrzymana w stylu modernistycznym czterokondygnacyjna kamienica frontowa. Prężnie rozwijający się zakład, rok
przed wybuchem wojny zatrudniał blisko 200 pracowników.
Zabudowania fabryczne ucierpiały w czasie II wojny światowej. W okresie PRL w fabryce mieściły się zakłady
konfekcyjne Leda. Pod koniec ubiegłego wieku budynki zostały przystosowane do funkcji dydaktycznych. Niestety pod
względem architektonicznym fatalnie je odnowiono, a do tego
ocieplono styropianem. Po kilkunastu latach funkcjonowania na
tym terenie prywatnej uczelni wyższej obiekty zostały rozebrane z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.
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Piekarnia i stolarnia (Wendla) [ul. Grodzieńska 26]
Najstarszym elementem zabudowy, sięgającym czasów sprzed
I wojny światowej, jest trójkondygnacyjna oficyna poprzeczna
dostawiona do tylnej granicy posesji. Na bokach posesji ulokowane są zbudowane w latach 20. XX w. budynki warsztatowe,
parterowe, murowane z szarej cegły. Budynki o prostej bryle,
z prostym detalem typowym dla obiektów fabrycznych, zwieńczone zostały ząbkowymi gzymsami koronującymi. W obiektach
gospodarczych po zachodniej stronie mieściły się warsztaty,
a po stronie wschodniej początkowo piekarnia, a później stolarnia. Zachowane do dziś obiekty są typowym przykładem bardzo
prostej, podwórzowej zabudowy warsztatowej, która coraz częściej znika z krajobrazu Pragi.
Parowa Fabryka Mydeł i Perfum „Nestor”
[ul. Grodzieńska 49/51]
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Niewielki zakład należący do Bernarda Rojzena został założony
w 1922 r. Firma specjalizowała się w środkach do pielęgnacji
zębów „Primadont”, mydłach toaletowych, kremach, pudrach
i wodach kolońskich. Po II wojnie światowej w budynku funkcjonowały spółdzielnie produkcyjne.
Zabudowa składa się z budynku dwutraktowego zamykającego tył posesji oraz wąskich skrzydeł po obu stronach dziedzińca i gmachu frontowego ustawionego szczytem do ulicy.
Obecnie obiekty pełnią funkcje magazynowo-mieszkalne.

Fabryka Koronek i Haftów A. Pypke/ Fabryka Armatur /
Fabryka Wyrobów Blacharskich K. Junga [ul. Inżynierska 5]
Rozległa posesja sięgała ul. Targowej i liczyła aż pięć wydzielonych dziedzińców. Fabryka armatur i niklownia Karola Ludwika Barwicha i S-ka powstały w 1892 r. i pierwotnie ich adres
przyporządkowany był do ul. Zaokopowej, bądź „Zaokopowa
– Wileńska”. Produkcja obejmowała armaturę wodociągową,
kurki umywalkowe, baterie kąpielowe, a w późniejszych latach
również armaturę gazową dla ogrzewań wodnych i parowych
oraz armaturę kotłową. W późniejszych latach w dalszej części posesji do zespołu fabrycznego dobudowano budynek odlewni (mosiądzu) przyporządkowany obecnie do posesji przy
ul. Targowej 82. Fabryka Wyrobów Blacharskich Karola Junga
prawdopodobnie w 1899 r. przeniosła się na omawianą posesję (do 1898 r. księgi adresowe podają adres ul. Ślizka 12).
Zajmowała się produkcją wanien, urządzeń kąpielowych, trumien metalowych, a w późniejszych latach również robotami
dachowymi i ornamentacyjno-blacharskimi. W latach 1932–
1933 r. działała tu spółka kierowana przez inżynierów Antoniego Kocjana i Jerzego Wędrychowskiego o nazwie Warsztaty
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Szybowcowe w Warszawie. Ok. 1936 r. wszystkie zabudowania
przejęła Fabryka Koronek i Haftów A. Pypke. Obiekty nie zostały zniszczone podczas II wojny światowej; po 1945 r. zaczęła
funkcjonować w nich Odzieżowa Spółdzielnia Pracy „Mazowszanka”. Obecnie planowana jest w obiektach fabrycznych inwestycja mieszkaniowa.

Fabryka Cukrów i Czekolady „Franboli” [ul. Śnieżna 3/4]
Założycielem firmy był Ignacy Kiełbasiński, który przed I wojną
światową prowadził sklep ze słodyczami w Odessie. Po powrocie
do Polski założył sklepy i wytwórnię w Śródmieściu. W 1924 r.
produkcja została przeniesiona do wybudowanej wg projektu
Antoniego Jawornickiego fabryki przy ul. Śnieżnej. W 1931 r.
po drugiej stronie ulicy stanął jedenastoosiowy budynek biurowy z dachem krytym dachówką, a obecnie blachodachówką.

Niewielka firma, choć nie należała do grona potentatów
w swej branży, jak „Fuchs” czy dobrze znany i dziś „Wedel”,
to jednak miała na rynku ugruntowaną pozycję i zaczęła się
szybko rozrastać. Działała jako fabryka m.in. czekolady, cukierków, draży oraz marcepanów. Po wojnie w fabryce funkcjonowała Wytwórnia Pomocy Naukowych. Obecnie budynki
znajdują się w prywatnych rękach i przeznaczone są na funkcje
biurowo-usługowe.

Fabryka Polskiego Przemysłu Gumowego [ul. Otwocka 14]
Dawny kompleks fabryczny, którego najstarsze zabudowania
datowane są na okres przed I wojną światową. Budynki uzyskały ceglane elewacje, typowe dla architektury przemysłowej.
Siedziba następujących po sobie przedsiębiorstw z różnych
branż: pralni, farbiarni i olejarni. W dwudziestoleciu międzywojennym związana głównie z przemysłem gumowym. W 1921 r.
rozpoczęła w niej działalność Fabryka Wyrobów Gumowych
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„Polonit”, a po jej bankructwie Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Przemysłu Gumowego „Włodgum”. Ta ostatnia firma została przejęta przez krajowego potentata, Polski Przemysł Gumowy
(PePeGe).
W czasie okupacji w fabryce działał Zakład Przemysłowy „Konserwa”, a po wojnie jedna z przetwórni państwowych
Zakładów Mięsnych. W latach 2001–2003 kompozytor i producent muzyczny Wojciech Trzciński dokonał adaptacji zabudowań fabrycznych na Centrum Artystyczne „Fabryka Trzciny”.
Niszczejącą fabrykę przystosowano do nowych funkcji, tworząc
w jednym obiekcie połączenie restauracji, sal wystawowych,
koncertowych i konferencyjnych. Obecnie w zabudowaniach
działa centrum kulturalno-biznesowe „Mała Warszawa”.
W skład historycznego zespołu wchodzą: narożny, piętrowy
budynek produkcyjny, dwupiętrowy budynek biurowy, piętrowa
hala produkcyjna, piętrowe oficyny oraz budynek portierni.
Belgijska Spółka Akcyjna Warszawskiej Fabryki Drutu,
Sztyftów i Gwoździ „Drucianka”/Cynkownia Warszawska
[ul. Objazdowa 1]
Kompleks zabudowań należących do Belgijskiej Spółki Akcyjnej
Warszawskiej Fabryki Drutu, Sztyftów i Gwoździ. Wybudowany w latach 1899–1905, wg projektu Kazimierza Loewe, przy
ówczesnej granicy miasta, w pobliżu torów kolei obwodowej.
Fabryka była jednym z głównych producentów gwoździ, drutu
kolczastego i łańcuchów na terenie Królestwa Polskiego oraz
w Rosji. W 1905 r. od strony dzisiejszej ul. Wojnickiej powstała Cynkownia Warszawska, która współpracowała z „Drucianką”. Oba zakłady znacząco rozbudowano w latach 1928–1929.
Zabudowania zostały częściowo zniszczone w czasie II wojny
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światowej, odbudowane po 1945 r. Zakłady upaństwowiono
i połączono. Od 1952 r. mieściła się tu siedziba Warszawskiej
Fabryki Sprężyn, gdzie produkowano sprężyny i resory m.in.
dla żerańskiego FSO. W okresie transformacji budynki zostały
sprzedane prywatnym właścicielom. W 2010 r., staraniem Praskiego Stowarzyszenia Mieszkańców „Michałów”, najcenniejsze
zabudowania zostały wpisane do rejestru zabytków.
Obecnie niszczejące budynki fabryczne czekają na remont
w ramach planowanej w tym miejscu inwestycji mieszkaniowo-usługowej.
Fabryka Narzędzi Chirurgicznych, Weterynaryjnych
Alfons Mann i S-ka [ul. Białostocka 42]
Historia zakładu przy ul. Białostockiej sięga początków XX w.,
kiedy to posesję nabył Władysław Gostyński. Od 1897 r. był
właścicielem Fabryki Wyrobów Żelaznych produkującej głównie
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wagony, konstrukcje żelazne, kotły, windy itp. Na potrzeby
szybko rozwijającej się firmy zakupiono tereny przy Białostockiej, gdzie wkrótce uruchomiono produkcję. Na początku lat 20.
XX w. zakład odkupiła spółka akcyjna Fabryka Narzędzi Chirurgicznych, Weterynaryjnych i Wyrobów Stalowych Ostrych
Alfons Mann – firma o tradycjach sięgających 1819 r. Wybuch
wojny przerwał produkcję. We wrześniu 1939 r. budynki znacznie ucierpiały w wyniku niemieckich bombardowań, a w 1944 r.
okupanci zabrali większość maszyn. W okresie PRL w budynkach ulokowano państwową Fabrykę Narzędzi Lekarskich.
Budynek wzniesiony na planie prostokąta, czterokondygnacyjny, z trójkondygnacyjnymi skrzydłami od strony
zachodniej. Po wielu modernizacjach, w tym znaczącej przebudowie elewacji, pozbawiony jest zupełnie istotnych wartości
architektonicznych.
Fabryka Listew na Ramy i do Tapet W. Domański
i S. Zabłocki [ul. Kawęczyńska 36]
Firma pierwotnie działała w Śródmieściu, przeniesiona na Pragę
na początku XX wieku. Specjalizowała się w produkcji drewnianych listew na ramy do obrazów oraz wykończeniowych
do tapet. W 1949 r. przedsiębiorstwo zostało upaństwowione.
Funkcjonowało w ramach Zakładów Przemysłu Drzewnego.
Przy Kawęczyńskiej 36 produkowano m.in. drewniane obudowy
do telewizorów. Od 1995 r. siedziba prywatnej uczelni – Wyższej Szkoły Menedżerskiej.
Zachowany do dziś budynek stanowi typowy przykład
architektury ceglanej stosowanej do obiektów przemysłowych.
Nieotynkowany, wykończony czerwoną cegłą ceramiczną. Czterokondygnacyjny, z jedenastoosiową fasadą, podzieloną lizenami
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i gzymsami: kordonowym i koronującym. W skrajnych, szerszych osiach zaprojektowano płytkie ryzality. Część zabudowań
została rozebrana przez uczelnię na etapie rozbudowy kampusu.

Fabryka Cukrów Anczewskiego [ul. 11 Listopada 10A]
Początki firmy sięgają 1865 r. – funkcjonowała w Warszawie na
lewym brzegu Wisły. Nowy właściciel – Teodor Lisowski – rozwinął firmę, a w 1900 r. przeniósł fabrykę na ul. Esplanadową
(obecnie 11 Listopada). W 1929 r. zakład przejął znany cukiernik Eugeniusz Skorupka. Po II wojnie światowej fabryka została
upaństwowiona i działała w ramach Warszawskich Zakładów
Ciastkarskich.
Zespół składa się z trzech budynków. Główny budynek
produkcyjny wybudowany ok. 1900 r. z nadbudowanym ok.
20 lat później piętrem. Piętnastoosiowa elewacja posiada bogaty detal architektoniczny, nieotynkowany, wykończony w cegle.
W dolnej kondygnacji zwracają uwagę okna ujęte w ceglane łuki
arkad. Oficyna przylegająca do hali głównej – wzniesiona ok.
1910 r. z charakterystycznym dla tego okresu detalem architektury przemysłowej. Elewacja wykończona cegłą licową z dekoracyjnym gzymsem i ceglanymi nadprożami okiennymi. Budynek
piekarni – wystawiony pośrodku podwórza ok. 1925 r., architekturą nawiązuje do pozostałych budynków. Od ul. 11 Listopada całość zamykał drewniany dom, na miejscu którego stoi
obecny budynek mieszkalny. Obiekt znajduje się w prywatnych
rękach. Od 2020 r. miejsce poddane zostało rewitalizacji, realizowane są działania kulturalno-rozrywkowe, a finalnie całość
ma zostać zaadaptowana na funkcje mieszkaniowo-usługowe.
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Dom i Magazyn S.A. Handlu Towarami Żelaznymi
„Krzysztof Brun i Syn” [ul. Białostocka 22]
Początki firmy kupieckiej sięgają schyłku I Rzeczypospolitej,
kiedy to w Warszawie osiadł pochodzący z Niemiec rzemieślnik, Mikołaj Karol Brun. Firma została założona w 1793 r. przy
ulicy Bielańskiej 2 jako skład towarów żelaznych o nazwie
„J.D. Münkenbeck”. W 1817 r. Krzysztof Fryderyk Brun został
wspólnikiem ojca. W roku 1829 r. zmieniono nazwę na „K. Weichert i Brun”, a od 1 września 1852 r. na „Krzysztof Brun i Syn”
i tak przez kolejne cztery pokolenia rodzinna firma prowadziła
na początku sprzedaż, a potem także naprawę maszyn do pisania i liczenia, zegarów elektrycznych, a także sprzedaż prostych
wyrobów żelaznych (m.in. narzędzia ogrodnicze). W II RP firma importowała m.in. słoje Wecka, hacele dla koni czy nożyki
do golenia firmy Gilette. W 1928 r. zmieniono nazwę na Handel Towarami Żelaznymi „Krzysztof Brun i Syn” S.A. W 1939 r.
firma działała już jako koncern, który obejmował trzy przedsiębiorstwa: „Krzysztof Brun i Syn Sp. Akc. Handlu towarami
żelaznymi”, „Block-Brun Sp. Akc. Tow. Przemysłowo-Handlowe”,
„Pelikan. Sp. Akc. dzierż. Fabr. Wyr. Aluminiowych i Blaszanych
Sp. z o.o.”. Podczas okupacji prowadzono tu naprawy maszyn
biurowych, czy konserwację dźwigów. Działały także introligatornia i stolarnia. Po zakończeniu II wojny światowej z całego
majątku firmy jako jedyny ocalał budynek przy Białostockiej 22.
Stał się on więc główną siedzibą spółki „Krzysztof Brun i Syn”.
W 1950 r. zakład i budynek przejęło państwo. Działalność firmy
została zawieszona. W kamienicy rozlokowały się różne przedsiębiorstwa państwowe: Urząd Skarbowy, Totalizator Sportowy,
PP Biuromasz, zakład regeneracji akumulatorów. Część pomieszczeń przeznaczono na mieszkania. W 2000 r. wznowiono
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działalność, a kamienica, wybudowana w latach 1913–1916,
powróciła do swoich prawowitych właścicieli. Budynek biurowo-magazynowy składa się z 12-osiowej części pięciopiętrowej
i 5-osiowej części trzypiętrowej. Obiekt na planie prostokąta,
przykryty dwuspadowym dachem. Elewacja wykończona cegłą
licówką, miejscami tynkowana, w dolnej kondygnacji z wyższą
partią cokołową zwieńczoną kostkowym gzymsem.

Tow. Akc. Emalierni i Wyrobów „Labor”
[ul. Ząbkowska 50]– obiekt nieistniejący
Fabryka powstała w 1896 r. na działkach znajdujących się między dzisiejszą ul. Ząbkowską i Kijowską. Zakład produkował
wyroby metalowe: garnki, manierki, miski. Produkcja kierowana była głównie na rynek rosyjski, a także na potrzeby armii.
W 1914 r. zatrudnienie wynosiło ok. 1000 osób. W XX-leciu
międzywojennym zabudowania pofabryczne wykorzystała do
celów produkcyjnych fabryka papy dachowej.

W latach 60 i 70. XX w. teren po dawnej fabryce został
zabudowany osiedlem RSM Praga „Kijowska”. Pamiątką po fabryce zachowaną w krajobrazie Pragi jest rzeźba Maryi z dzieciątkiem, otoczona metalowym ogrodzeniem, którą ufundowali
w 1908 r. robotnicy „Laboru”. Autorem rzeźby był Feliks Giecewicz. Dziś rzeźbę można podziwiać na rogu ul. Ząbkowskiej
i T. Korsaka.

Fabryka Farb Drukarskich „Pigment” Sp. Akc.
[ul. Kawęczyńska 9]
Budynek fabryczny postawiony prawdopodobnie tuż po I wojnie światowej. W latach 20. XX w. rozpoczęła w nim działalność Fabryka Farb Drukarskich „Pigment” specjalizująca się

Aneks

206

w produkcji farb i chemikaliów drukarskich. W latach 30. XX w.
w budynku siedzibę miały również wytwórnia makaronu „Pastificio Moderno Napoli” oraz na krótko Fabryka Kondensatorów
i Oporów „Inż. Adolf Horkiewicz”. Po wojnie zakład funkcjonował jako Warszawska Fabryka Farb Graficznych.
Zespół obiektów składa się z budynku frontowego
i dwóch oficyn przy wschodnim boku posesji. Zachowały się
do dziś w zasadniczo niezmienionym stanie i należą obecnie
do prywatnego użytkownika, który zaadaptował je na funkcje
mieszkaniowe wraz z uzupełnieniem działki o budynki współczesne pełniące funkcje mieszkalno-usługowe. Główny budynek
produkcyjny jest dwukondygnacyjny, z piętnastoosiową elewacją
z 5-osiowym środkowym pseudoryzalitem. Budynek wyglądem
nawiązuje do tradycyjnej architektury przemysłowej z początku
XX w. Fasada nieotynkowana, z detalem architektonicznym wykończonym w cegle. W bramie zachowały się dwa odboje.
Młyn Parowy Schultza i Parzyńskiego [ul. Brzeska 8]
Zabudowania spółki Schultz i Parzyński powstały w 1899 r. na
podłużnej posesji między ulicami Brzeską i Markowską. W zakładzie produkowano kasze i groch łuskany. W skład zabudowy
wchodziły: młyn, komin, budynek portierni i biuro. W czasie
okupacji zakład został poważnie zniszczony. Po upaństwowieniu w 1948 r., młyn z przestarzałymi już nieco urządzeniami
nastawił się na kaszę gryczaną, prażoną, a następnie pszenicę,
osiągając w krótkim czasie bardzo wysoką wydajność. Zaprzestanie działalności nastąpiło w połowie lat 70. XX wieku. Od
tego czasu obiekt ulega bardzo szybkiej degradacji i jest dzisiaj
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właściwie ruiną. Przetrwały jedynie fragmenty obiektów od ulicy Brzeskiej, mieszczące biura, i relikty młyna w podwórzu.
Zachowana pięcioosiowa fasada od ulicy, wykończona cegłą licówką; wytrawne oko dostrzeże jeszcze kilka detali architektonicznych: otwór drzwiowy na pierwszej osi wraz
z otworami okiennymi, profilowane parapety podokienne oraz
proste nadproża okienne zaakcentowane pasami z cegieł z klińcem. Widać również elementy dekoracyjnego gzymsu z ukośnie
układanej cegły.

Fabryka Maszyn Młyńskich [ul. Kłopotowskiego 11]
Firma powstała w 1900 r., gdy Oskar Hartwig oraz Gustaw
Łęgiewski założyli spółkę pod nazwą Fabryka Maszyn i Kamieni
Młyńskich. Dla potrzeb produkcyjnych w 1901 r. wzniesiono
przy ulicy Szerokiej pod nr 11 (ob. Kłopotowskiego) zabudowania fabryczno-biurowe. Do I wojny światowej fabryka została
rozbudowana. W skład zespołu wchodzą cztery budynki: produkcyjno-administracyjny od ulicy, dwa budynki produkcyjne,
stajnia z portiernią. Ustawione są w układzie dwupodwórzowym, z budynkiem biurowym w środku. Budynki murowane z cegły ceramicznej, otynkowane, ze stropami Kleina nad
piwnicami, drewnianymi na pozostałych kondygnacjach. Architektonicznie uwagę przykuwa elewacja frontowa budynku
produkcyjno-administracyjnego, z dwoma skrajnymi lizenami
przecinającymi obydwie kondygnacje i gzymsem koronującym.
Utworzony powyżej niego trójkątny szczyt wypełniony został
eliptycznym oculusem i cynkowym oznaczeniem numeru posesji.
Po wojnie firma wznowiła działalność, ale już w 1951 r. zakład został wcielony do Stołecznych Zakładów Budowy Maszyn
i Konstrukcji Lekkich i zmienił profil działalności, produkując

Aneks

208

różnego rodzaju pompy, wagi, kasety pancerne, windy budowlane. Po 1989 r. budynki były siedzibą różnych podmiotów.
Liczne zmiany, jak i nieodpowiedzialność zarządców, doprowadziły do zatracenia architektonicznego wyglądu obiektów.
Najpierw otynkowano budynki, a na początku XXI w. posunięto się wręcz do kontrowersyjnych modernizacji. Dokonano
nadbudowy o dwie kondygnacje z pustaków, wymiany stolarki
okiennej na nowe plastikowe okna oraz wymiany pokrycia dachowego na blachodachówkę. Obecnie trwają prace związane
z nową inwestycją, która ma przystosować leciwy obiekt do
funkcji mieszkaniowych. Inwestor wyburzył część obiektu.
Fabryka Koronek [ul. Kłopotowskiego 18]
Pierwsze zabudowania powstały w 1878 r. dla Oswalda Schneidera. Do końca XIX w. do istniejącej dwukondygnacyjnej
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kamienicy frontowej dodano oficynę pomiędzy ul. Szeroką (ob.
Kłopotowskiego) a Brukową (ob. Okrzei). Zabudowania na początku XX w. poddano modernizacji i rozbudowie, przystosowując je do produkcji m.in. tiulu i koronek. W latach 30. obiekty
przeszły na własność sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Loretańskiej – zakonu założonego przez ks. Ignacego Kłopotowskiego. Obiekty wybudowane na planie prostokąta, uzyskały
prosty typowy dla architektury fabrycznej detal w postaci gzymsów, opasek i lizen.

Fabryka Ślusarska Ogórkiewicza i Zagórnego
[ul. Krowia 6] – obiekt częściowo zrekonstruowany
Firma założona w 1868 r. przez Leona Ogórkiewicza, do której
dołączył Józef Zagórny. Swoje siedziby miała przy Krakowskim
Przedmieściu, a później m.in. przy Bielańskiej. Produkowała
m.in. specjalne miski do ubijania majonezu oraz maszyny do
siekania mięsa i tarcia migdałów, których odbiorcą była hurtow-

nia Brunów. W 1903 r. właściciele uruchomili nową fabrykę na
działce u zbiegu ulic ul. Krowiej i Brukowej (ob. Okrzei). Firma
produkowała wyroby ślusarskie, a jej specjalnością były okucia do drzwi i okien. W 1910 r. zatrudniano 140 robotników.
W latach 30. firma musiała być zrestrukturyzowana i zmieniła
nazwę na Zakłady Metalurgiczno-Mechaniczne SBS. Po wojnie
w obiekcie mieścił się warsztat doświadczalny Instytutu Przemysłu Drobnego i Rzemiosła. W okresie transformacji budynek
był przez wiele lat nieużytkowany, wskutek dewastacji i licznych podpaleń zamienił się w ruinę. W 2012 r. rozpoczęła się
jego przebudowa na apartamentowiec. Wszystkie ściany zostały
całkowicie rozebrane, a później odbudowane i wkomponowane
w budynek mieszkalny.
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Młyn Parowy „Praga” M. Rubinsteina [ul. Okrzei 23]
Na przełomie XIX i XX w. na olbrzymiej posesji obejmującej
ówczesne numery przy ul. Brukowej (ob. Okrzei) 21 i 23 oraz
Szerokiej (ob. Kłopotowskiego) 22 i 24 stały zabudowania
manufaktury pończoszniczo-trykotowej. W latach 20. XX w.
mieścił się tutaj młyn parowy należący do Mieczysława Rubinsteina. W 1930 r. cały zespół został przejęty przez Przetwórczą
Spółdzielnię Pracy „Warmłyn”. W 1944 r. zabudowania zostały
w znacznej mierze zniszczone, w dość dobrym stanie pozostał
tylko budynek magazynu. Niemal wszystkie budynki ucierpiały
w czasie II wojny światowej. Większość została rozebrana na
przełomie lat 70. i 80. Ok. 2000 r. inwestor zdecydował się
na wkomponowanie zachowanego fragmentu młyna w nowy
kompleks apartamentowo-usługowy – pomimo niefigurowania
w rejestrze ani w ewidencji zabytków.

Warszawska Fabryka Wyrobów Metalowych „Wulkan”
[ul. Jagiellońska 4-6] – obiekt nieistniejący
Stanisław Minter wniósł do utworzonego w 1881 r. Warszawskiego Towarzystwa Fabryki Wyrobów Metalowych i Emaliowanych „Wulkan” wszystkie nieruchomości związane ze słynną
firmą jego ojca – Karola Mintera, m.in. nieruchomość przy
obecnej ul. Sierakowskiego. Tam powstały pierwsze zabudowania fabryczne, które przez kolejne dekady były rozbudowywane. W XX-leciu międzywojennym budynki zostały zakupione
przez warszawski magistrat i zaadaptowane na potrzeby rzeźni.
W okresie PRL rzeźnia przeniesiona została na Żerań, a praskie
budynki rozebrano. Obecnie na tym terenie stawiane są obiekty
w ramach inwestycji Port Praski.
Druga praska fabryka firmy Wulkan została zbudowana
przy dzisiejszej ul. Jagiellońskiej 4/6, wg projektu Edwarda
Lilpopa. Pomiędzy latami 1906 a 1914 fabrykę rozbudowano

211

Aneks

wg projektu Karola Jankowskiego i Franciszka Lilpopa. Była
jednym z największych zakładów na Pradze – przed I wojną
światową zatrudniała ok. 3 tys. osób, w latach 20. XX w. ok.
800 osób. Produkcja kierowana była głównie na rynek rosyjski
(przed 1914 r.), a w II RP na potrzeby wojska. W XX-leciu
międzywojennym w części zabudowań mieściły się różne firmy
(m.in. Pustoła). W 1944 r. zabudowania mocno ucierpiały, po
wojnie prowizorycznie je odbudowano, by na początku lat 70.
całość wyburzyć, robiąc miejsce na nowe inwestycje mieszkaniowe. Ostatecznie na miejscu fabryki powstało osiedle RSM Praga
„Jagiellońska” oraz zabudowania spółdzielni Nowy Dom 82.

I. PRAGA-POŁUDNIE
Fabryka Aparatów Pomiarowych K. Szpotańskiego
[ul. Kałuszyńska 2/4, Gocławska 12]
Historia zakładów sięga 1918 r. i związana jest z niewielką wytwórnią K. Szpotańskiego zlokalizowaną w domu przy ul. Mirkowskiej 9. Wkrótce, ze względu na liczne zamówienia, firma
zaczęła potrzebować przestrzeni wytwórczej z prawdziwego
zdarzenia. Uwagę właściciela przykuł Kamionek, a dokładniej
nieruchomość przy ul. Kałuszyńskiej. W latach międzywojennych Fabryka Aparatów Elektrycznych stała się największym
w Polsce producentem aparatury elektrycznej. Przez kolejne lata,
głównie w latach 30. pomiędzy ulicami Gocławską, Kałuszyńską
i Rybną dobudowywano obiekty produkcyjne, laboratorium, zaplecze socjalne dla pracowników.
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Architektura była co do zasady typowa dla obiektów fabrycznych powstałych w drugiej dekadzie XX w. Budynki wymurowane z szarej cegły, na którą w latach 20. zapanowała
architektoniczna moda. W 1937 r. przedsiębiorstwo utworzyło
filię w Międzylesiu, jednakże na przeszkodzie rozpoczęciu produkcji stanął wybuch wojny. Pod koniec okupacji dużą część
fabryki zniszczono, a maszyny wywieziono do Niemiec. Po wojnie zakład upaństwowiono, odbudowano i rozbudowano. Pod
koniec lat 90. XX w. budynki przejęła prywatna uczelnia wyższa,
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.

Piekarnia Teodora Rajcherta [ul. Grochowska 224]
Historia piekarni związana jest z niezwykle zasłużoną dla
Grochowa osobą Teodora Rajcherta, który wraz z żoną w 1913 r.
zakupił omawianą nieruchomość. Pięć lat później rozpoczął
budowę piekarni, którą ukończył w 1926 r. Wybudowane na
planie litery L obiekty, składały się z piętrowej kamieniczki
(mieszkań dla właścicieli), ulokowanej na rogu ul. Grochowskiej i Wiatracznej, dwukondygnacyjnego budynku produkcyjnego z kominem oraz parterowej stróżówki połączonej
z bramą wjazdową od ulicy Wiatracznej. W skrzydle od ulicy
Grochowskiej mieścił się sklep firmowy, natomiast piekarnia
zajmowała skrzydło w głębi posesji. Obiekty murowane, ze stropami ogniotrwałymi i dwuspadowymi dachami krytymi papą.
Elewacje frontowe (od strony ul. Grochowskiej i Wiatracznej)
uzyskały charakterystyczny, ceglany detal fabryczny w postaci
profilowanych gzymsów, ceglanych nadproży i braku otynkowania. W 1939 r. podczas nalotu bombowego zniszczony został
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fragment mieszkalny wraz z częścią pokrycia dachowego. Po
wojnie zakład został upaństwowiony. W 1948 r. właścicielem
zostaje Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska, która zarządzała
obiektem do 2007 r. W 2012 r. nastąpił zwrot nieruchomości prawowitym właścicielom. Po latach zaniedbań, niszczenia
i kradzieży oraz braku pełnej ochrony (jedynie wpis elewacji
frontowych, bramy i fragmentu ogrodzenia) pojawiły się plany wkomponowania obiektów w nową inwestycję o funkcji
mieszkalno-usługowej.
Garbarnia Braci Lejzerowicz [ul. Lubelska 16]
Zabudowania fabryczne zostały wzniesione około 1903 r.
i w początkowym okresie mieściły fabrykę Józefa Rosenthala produkującą głównie zawiasy i drobne elementy metalowe.
W 1910 r. zakład przejął Paweł Moszkowski, wytwarzając białą blachę, gwoździe i drut. W 1919 r. zabudowania przy ulicy
Lubelskiej zostały zakupione przez spółkę akcyjną Braci Lejzerowicz, którzy w 1923 r. przenieśli do nich garbarnię skór.
Podczas działań wojennych obiekty w dużym stopniu zostały
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zniszczone. Wojnę przetrwał budynek główny, który w 1947 r.
przekształcono na warsztat samochodowy i magazyn. Po nacjonalizacji umieszczono tu zakład naprawczy Polmozbytu.
Obecnie obiekty są opuszczone. Zachowany do dziś obiekt
założony na planie wydłużonego prostokąta, od strony wschodniej jest jednokondygnacyjny, od zachodniej dwukondygnacyjny. Wystrój architektoniczny typowy dla obiektów fabrycznych,
z prostym detalem w postaci profilowanych gzymsów (parapetowych, kordonowego i koronującego) oraz zamkniętych łukiem
odcinkowym ceglanych nadproży.

Mechaniczna Fabryka Obuwia „Polus” [ul. Lubelska 30/32]
Spółka Akcyjna Mechanicznego Wyrobu Obuwia „Polus” powstała w 1920. Fabryka mieściła się przy ul. Burakowskiej na
Powązkach, następnie postawiono fabrykę przy ul. Lubelskiej
obok istniejącej tu wcześniejszej zabudowy. Jednak po ok. 10 latach funkcjonowania firma ogłosiła upadłość. W 1930 r. budynki nabyło miasto, a następnie przekształciło w schronisko dla
osób bezdomnych połączone w latach późniejszych z publiczną
łaźnią. W okresie PRL funkcjonowały pod tym adresem Zakłady
Przemysłu Odzieżowego „Sawa”.

W skład zachowanej zabudowy wchodzą obiekty z różnych okresów (w tym sprzed I wojny światowej): trzy oficyny
biurowo-mieszkalne, budynek produkcyjny i fragment dawnej portierni. Konstrukcje ceglane i żelbetowe, ze stropami
ogniotrwałymi i dachami dwuspadowymi krytymi papą, z wyjątkiem narożnej oficyny wschodniej, która ma dach pulpitowy.
Obiekty pierwotnie utrzymane w stylu fabrycznym, współcześnie zostały docieplone styropianem i zupełnie utraciły wartości
architektoniczne. Obecnie obiekty modernizowane są w ramach
Zintegrowanego Programu Rewitalizacji.
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Towarzystwo Akcyjne Lnianej i Jutowej Manufaktury /
Zakłady Amunicyjne „Pocisk” [ul. Mińska 25]
Towarzystwo Akcyjne Lnianej i Jutowej Manufaktury powstało w 1898 r. i w pierwszym okresie funkcjonowania opierało
się głównie na imporcie gotowych produktów z Rygi. W późniejszych latach zaczęto produkować worki jutowe i płótno na
opakowania. Po zakończeniu wojny „Juta” została rozwiązana,
a tereny przejęły powstałe w 1919 r. Zakłady Amunicyjne „Pocisk”. W 1920 r. dokonano uroczystego otwarcia i poświęcenia
nowej fabryki w obecności samego marszałka Józefa Piłsudskiego. Wytwórnia produkowała amunicję do karabinów Mannlicher, Mauser i Lebel. Zakład rozwijał się dynamicznie i po
zakupie kolejnych parceli cały teren zakładów obejmował kwartał między ulicami Mińską, Terespolską i Bliską. W 1927 r. produkcja stanowiła ok. 1/3 całości mobilizacyjnej wszystkich tego
typu fabryk w kraju. Przedsiębiorstwo istniało do 28 września
1939 r. W 1944 r. znaczna część zabudowań uległa zniszczeniu. Po 1945 r. zakłady zostały przejęte przez Polskie Zakłady
Samochodowe nr 2. Od 1951 r. mieściła się tam Warszawska

Fabryka Motocykli, a następnie Polskie Zakłady Optyczne. Zaniedbywany przez ostatnie dziesięciolecia obszar trafił w ręce
obecnego właściciela, który dostrzegł w tym miejscu potencjał
i postanowił stworzyć Soho Factory, miejsce, w którym oprócz
funkcji mieszkalnych i biurowo-usługowych, działają instytucje
kultury, m.in. Muzeum Neonów.
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Zakłady Elektrotechniczne Bracia Borkowscy S.A.
[ul. Kamionkowska 30, Grochowska 306/308]
Fabryka powstała w 1907 r., a jej założycielami byli trzej bracia: Edward, Jan i Ferdynand Borkowscy. Początkowo działalność prowadzona była w Śródmieściu i opierała się na handlu
sprzętem elektrotechnicznym zagranicznych producentów.
W 1911 r. zakupiono posesje pomiędzy ulicami Kamionkowską i Grochowską, na których wybudowano zakład produkcyjny.
W 1914 r. ruszyła produkcja sprzętu elektroinstalacyjnego i piorunochronnego oraz żyrandoli oświetleniowych. W 1918 r., po
opuszczeniu Warszawy przez niemieckich okupantów, fabryka
na Grochowie wznowiła produkcję, a w kolejnych latach wytwa-

rzano tu domowe grzejniki elektryczne i żelazka. W kolejnych
latach obok pierwszego budynku fabrycznego przy ul. Kamionkowskiej, od ul. Grochowskiej, wybudowano drugi budynek,
w którym zlokalizowano biura zarządu firmy i magazyny gotowych wyrobów. W latach 1934–37 stopniowo rozbudowywano
zakład, dobudowując skrzydło, w którym urządzono dział produkcji detali bakelitowych, kuźnię i szatnię. W kolejnym nowo
zbudowanym, trzypiętrowym skrzydle umieszczono montownię,
magazyn materiałów do produkcji oraz stołówkę dla pracowników. Jako ostatnie powstało skrzydło wzdłuż ulicy Gocławskiej,
które połączyło budynek fabryczny z budynkiem zarządu. Wybuch II wojny światowej niemal zupełnie wstrzymał produkcję.
Wycofujący się Niemcy zarekwirowali niemal całe wyposażenie.
Po zakończeniu wojny fabrykę upaństwowiono.
Z zachowanych obiektów najcenniejszy jest wczesnomodernistyczny budynek produkcyjno-biurowy z 1913 r., pierwotnie z elewacją podwórzową nieotynkowaną, udekorowaną
lizenami, gzymsami, ceglanymi nadprożami i trójkątnym szczytem. Pozostałe obiekty wybudowane w latach 20. i 30. XX w.
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charakteryzują się nowoczesną jak na ówczesne czasy formą
i jakością użytych materiałów. Obecnie budynki zaadaptowane
na funkcje biurowe.

Polskie Zakłady Optyczne [ul. Grochowska 316/318]
Firma została założona w 1921 r. przez grupę przemysłowców:
Karola Hercyka, Henryka Kolberga, Georga Coro i Kazimierza
Mieszczańskiego. Oficjalna nazwa fabryki brzmiała: Fabryka
Aparatów Optycznych i Precyzyjnych H. Kolberg i S-ka od nazwiska głównego akcjonariusza. Pierwsza siedziba firmy znajdowała się przy ul. Leszno 119, w pomieszczeniach odlewni
K. Mieszczańskiego. Rozruch fabryki nastąpił w marcu 1922 r.
Na szybki rozwój firmy miało wpływ olbrzymie zamówienie na
sprzęt optyczny złożone przez Ministerstwo Spraw Wojskowych.
W 1923 r. zakupiono plac wraz z budynkami przy ul. Grochowskiej 316, gdzie wcześniej produkowano tabakierki. W 1930 r.,
wskutek kryzysu, akcje wykupiły firmy francuskie, a fabryka
zmieniła nazwę na Polskie Zakłady Optyczne. W 1934 r. zakład
powiększono o nowy budynek przy ul. Kamionkowskiej, a pięć
lat później ukończono kolejny od strony ul. Grochowskiej. Zabudowania zostały po części zniszczone i rozkradzione w czasie
wojny. W 1951 r. decyzją Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego
nastąpiła rozbudowa fabryki i wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów, które z powodzeniem eksportowano na Zachód.
Po zmianach zaistniałych w 1989 r. nastąpił szereg przekształceń, który finalnie doprowadził do upadku przedsiębiorstwa
i sprzedaży nieruchomości. Obecnie trwają prace związane
z nową inwestycją o funkcji mieszkalno-usługowej. Największą
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wartość architektoniczną posiada zachowany budynek od strony
ul. Grochowskiej projektu architekta B. Rogaczewskiego. Odbudowany niemal w identycznej formie po wojnie, jest sześciokondygnacyjny, z pięcioosiową wystawką na osiach centralnych.
Ceglano-żelbetowa konstrukcja szkieletowa od strony elewacji
frontowej jest niemal całkowicie wypełniona dużymi otworami
okiennymi.

Krajowe Zakłady Telefunken [ul. Owsiana 14]
Polski oddział firmy Telefunken powstał w 1933 r. Początkowo siedzibę miał przy ul. Pierackiego, następnie kilkukrotnie
ją zmieniał, aż finalnie w 1937 roku przeniósł się na ulicę
Owsianą, do nowoczesnego budynku z 1931 r., po fabryce
przetworów chemicznych. Wkrótce Telefunken rozbudował posesję o budynek frontowy. W 1938 roku firma przekształciła

się w spółkę akcyjną. Do wybuchu II wojny światowej zakład
produkował odbiorniki radiowe. W czasie wojny obiekt został
przebudowany przez nowego właściciela – firmę braci Pakulskich produkującą konserwy. Po wojnie w budynkach przy
ul. Owsianej mieściła się wytwórnia puszek, konserw i przetworów mięsnych, a następnie Zakłady Przemysłu Odzieżowego
„Cora”. Zachowane obiekty to budynek biurowy od strony ul.
Owsianej i połączona z nim wiszącym łącznikiem hala fabryczna z dwukondygnacyjnym ryzalitem. Obiekty zostały zupełnie
pozbawione wyposażenia i obecnie niszczeją.
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Notatki

WIATRACZNA

KOBIELSKA

CHOWSKA

41

Rekonstrukcja pierwotnego wyglądu elewacji
Fabryki Czekolady E. Wedel (ul. Zamoyskiego 30).
Odtworzony wygląd elewacji od strony ul. Lubelskiej
(rys. P. Kilanowski)
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