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Warszawa 2021

WSTĘP

Ostatnie dziesięciolecie to okres stopniowo rosnącego zainteresowania powojennym dziedzictwem architektonicznym
warszawskiej Pragi. Zainteresowania ze strony instytucji badawczych, m.in. Muzeum Warszawskiej Pragi, które jedną ze
swoich pierwszych wystaw czasowych dedykowało osiedlu Praga II, warszawskiego samorządu, który doprowadził do objęcia
większości obszaru, na którym znajdują się powojenne osiedla
mieszkaniowe, wytycznymi planistycznymi dzięki przyjęciu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także
organów konserwatorskich. Skutkiem zabiegów tych ostatnich
było wpisanie do rejestru zabytków cennego układu urbanistycznego osiedla Praga II (Praga I została tą formą ochrony objęta
jeszcze w latach 90. ubiegłego stulecia). Trwają też prace nad
praskim parkiem kulturowym, w którego granicach znajdą się
prawdopodobnie przynajmniej dwa osiedla.
Po uruchomieniu w Warszawie w 2015 r. kolejnego programu rewitalizacji, który nie uwzględnił terenów Pragi I, II i III
jako obszarów skoncentrowanych działań rewitalizacyjnych, zaczęły odzywać się głosy, że również te części Pragi wymagają
zmian. W efekcie rejon placu Hallera wybrano na jedną z dziesięciu pilotażowych lokalizacji, w których zaplanowano realizację projektu warszawskich centrów lokalnych. Samorząd, przy
udziale mieszkańców, przedsiębiorców i innych interesariuszy,
uświadomił sobie, jak duży potencjał tkwi w tym miejscu.
W proces zmian włączyli się mieszkańcy i mieszkanki,
wykorzystując mechanizm budżetu obywatelskiego i doprowadzając do metamorfozy wielu zaniedbanych od lat przestrzeni
wspólnych na wszystkich trzech osiedlach – w szczególności
terenów zielonych. Wreszcie coraz śmielej w działania polegające na odkrywaniu nieco ukrytego potencjału osiedli zaczęli
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włączać się właściciele nieruchomości. W decyzji o rozpoczęciu remontów (często kosztownych) budynków objętych różną
formą ochrony konserwatorskiej utwierdziły ich też działania
miasta, polegające na finansowym i merytorycznym wsparciu
dla wspólnot planujących remonty. Ponadto aktywne działania
inwestorskie na tym obszarze zaczął kilka lat temu prowadzić
Skarb Państwa, decydując się przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniowo-usługową teren po dawnej bazie pocztowej przy ulicy
Ratuszowej.
Jednocześnie obserwacje kolejnych remontów i modernizacji, czy to prowadzonych przez podmioty prywatne, czy jednostki samorządu lub spółdzielnie na obszarze Pragi I, II i III,
wskazywały, że w wielu przypadkach brakuje przewodnika ułatwiającego realizację prac i ukazującego krok po kroku, gdzie
szukać informacji, jakich materiałów użyć i jakie formalne zgody pozyskać, by prace przebiegały bez zastrzeżeń. Aby ułatwić
pracę właścicielom nieruchomości, administratorom i urzędnikom, zrodził się więc pomysł przygotowania przewodnika architektonicznego dedykowanego tej części Pragi.
Niniejsza publikacja jest trzecią z serii wydanych przez
stowarzyszenie „Porozumienie dla Pragi” poradników dotyczących praskiej architektury. Powojenne praskie osiedla to kolejny
po przedwojennych kamienicach oraz obiektach fabrycznych
element praskiego dziedzictwa architektonicznego, który wymaga szczególnej troski. Publikacja stanowi efekt wieloletnich
obserwacji procesów remontowych na terenie praskich osiedli,
a także doświadczeń związanych z uczestnictwem w różnego
rodzaju inicjatywach i przedsięwzięciach na rzecz rewitalizacji
tej części Pragi-Północ. Należy wspomnieć, że nie jest to monografia poświęcona historii osiedli Praga I, II i III, choć warto,
by taka praca powstała na kanwie rosnącego zainteresowania
Pragą przejawianego 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 ze wstępu i sześciu części. W części
pierwszej przedstawiona została historia i teraźniejszość osiedli
Praga I, II i III. W kolejnej zaprezentowano zakres ochrony konserwatorskiej osiedli i znajdujących się na nich obiektów, a także
formy wsparcia finansowego dla właścicieli w przypadku prowadzenia prac remontowych przy zabytkach. Z części trzeciej
czytelnik dowie się m.in. co właściwie należy chronić na terenie praskich osiedli, jak krok po kroku przywrócić zabytkowym
obiektom pierwotny wygląd oraz co zrobić, by podczas remontu
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ocalić jak najwięcej oryginalnej substancji. Kolejna część to przegląd dobrych i złych praktyk remontowych. Warto się z nią zapoznać, by nie powielać cudzych błędów, ale także aby oprzeć
się na dobrych rozwiązaniach przy planowaniu prac budowlanych nie tylko w obrębie budynków, ale także przy modernizacji podwórek i przestrzeni wspólnych. Dwie ostatnie części
to kompendium podstawowej wiedzy teoretycznej z dziedziny
architektury oraz podpowiedź, gdzie szukać wsparcia podczas
planowania remontu.
Publikacja nie powstałaby, gdyby nie wsparcie wielu osób,
organizacji pozarządowych i instytucji zaangażowanych w promocję i ratowanie dziedzictwa materialnego prawego brzegu.
Źródłem inspiracji są też instytucje samorządowe, szczególnie
wspomniane już wcześniej Muzeum Warszawskiej Pragi, zaangażowane w popularyzację praskiego dziedzictwa. Podziękowania
należą się też właścicielom i administratorom poszczególnych
obiektów, a także przedsiębiorcom, szczególnie z obszaru placu
Hallera. To dzięki ich uprzejmości przedstawione w niniejszej
publikacji obiekty zostały zinwentaryzowane.
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.
Stowarzyszenie „Porozumienie dla Pragi”
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Kapliczka na jednym
z podwórek na Pradze II

2. PRAGA OSIEDLI
MIESZKANIOWYCH

Podczas gdy powojenny Muranów wznoszono na gruzach getta, a pod zabudowę Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej (MDM) rozebrano ocalałe z wojennej pożogi kamienice,
osiedla Praga I, II i III powstawały niemalże na surowym korzeniu. Choć teren ten ma swoją wcześniejszą historię, przed
II wojną światową ta tylko w niewielkim stopniu zabudowana przestrzeń była wykorzystywana przez wojsko. Służące mu
baraki i magazyny po wojnie rozebrano, szykując miejsce pod
zabudowę mieszkaniową, której tak brakowało w zniszczonej
Warszawie. W ten sposób w krajobrazie Pragi pojawiły się trzy
osiedla, prezentujące zupełnie odmienne typy architektury – od
żywej po wojnie idei osiedla modernistycznego (Praga I), przez
socrealizm – dumnie i nieco na wyrost ochrzczony „praskim
MDM-em” (Praga II), po powojenny modernizm o wyższym
standardzie wyposażenia, ale mniejszym metrażu i niższych
sufitach (Praga III). W niniejszym tekście przyjrzymy się pokrótce historii obszaru mieszczącego się pomiędzy brzegiem
Wisły a dzisiejszymi ulicami Stefana Starzyńskiego, 11 Listopada, Targową i al. „Solidarności”, skupiając się następnie na
założeniach, zgodnie z którymi powstawały wymienione osiedla, ich ostatecznej realizacji oraz funkcjonowaniu największego
z nich – Pragi II.

DAWNE CENTRUM

Gdybyśmy przenieśli się w czasie do połowy XVII w., kiedy
Praga uzyskała prawa miejskie, centrum jej życia społecznego
i gospodarczego odnaleźlibyśmy w większości na dzisiejszych
terenach zielonych przynależnych do ZOO i parku Praskiego.
Dominantę krajobrazu stanowił wówczas ukończony w 1629 r.
barokowy zespół klasztoru bernardynów. W kolejnych latach
obok niego stanęła kaplica loretańska – kopia Domku Marii
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Kościół Matki Bożej
Loretańskiej u zbiegu ulic
Ratuszowej i Jagiellońskiej,
czyli pozostałość po
dawnym zespole klasztoru
bernardynów
(fot. P. Stryczyński*)

z Nazaretu, który miał być cudownie przeniesiony z Ziemi
Świętej do Loreto we Włoszech. Do realizacji tych inwestycji
doprowadzili biskupi kamienieccy, skupiający w swoich rękach
znaczne tereny leżące na prawym brzegu Wisły. Oni też wystarali się o nadanie Pradze praw miejskich przez króla Władysława IV w 1648 r. Zgodnie z zapisem dokumentu lokacyjnego,
przechowywanego dziś w Archiwum Głównym Akt Dawnych
(AGAD), król udzielał m.in. prawa do utworzenia rokrocznie
obieranego Magistratu złożonego z burmistrza, rajców, wójta
i ławników, kładąc w ten sposób podwaliny pod lokalny samorząd miejski. Ważnym gestem, mającym sprzyjać rozwojowi gospodarczemu nowo utworzonego miasta, było także przyznanie
prawa do organizacji trzech cotygodniowych targów i czterech
dorocznych jarmarków, jak również pozwolenie na zakładanie
zgromadzeń rzemieślniczych i kupieckich. Władze miasta miały
swoją siedzibę w drewnianym ratuszu. Handlowano natomiast
na zbliżonym kształtem do trójkąta rynku miejskim, mieszczącym się w rejonie zbiegu dzisiejszych ulic Jagiellońskiej i Ratuszowej, oraz na okolicznych ulicach i placach.
Tuż obok Pragi biskupiej, nazywanej tak z uwagi na
właścicieli terenu, rozwijała się Praga magnacka – nieobjęte
przywilejem królewskim posiadłości Adama Kazanowskiego,
z którego inicjatywy powstały natomiast na prawym brzegu
rozliczne inwestycje gospodarcze, takie jak słodownie, cegielnia,
1
browar i żupa solna. W 1770 r. obie Pragi, wraz z pobliskim
* Piotr Stryczyński (Towarzystwo Przyjaciół Pragi) jest autorem większości współczesnych zdjęć wykorzystanych w niniejszej publikacji. W przypadku zdjęć innych autorów taka informacja została podana przy odpowiedniej fotografii.
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miasteczkiem Skaryszew i Golędzinowem, zostały otoczone wałem Lubomirskiego, a 21 lat później włączone w obręb miasta
Warszawy.
Decyzja ta, zapisana w uchwalonej przez Sejm Czteroletni ustawie o miastach, przypadała na burzliwe czasy schyłku
Rzeczypospolitej szlacheckiej. W listopadzie 1794 r. oblegające
Warszawę rosyjskie wojska feldmarszałka Suworowa dokonały
tzw. rzezi Pragi, nie tylko siejąc spustoszenie wśród mieszkańców, ale także paląc w większości drewnianą zabudowę. Czego nie zniszczyła rosyjska armia, zostało rozebrane w latach
1806–1811 pod budowę fortyfikacji napoleońskich, które miały służyć obronie miasta podczas spodziewanej kolejnej wojny
z Rosją. Z powierzchni ziemi zniknął wówczas między innymi
drewniany kościół farny Skaryszewa oraz zabudowania klasztoru bernardynów – w sumie ponad 200 obiektów – tworząc
otwarte pole dla potencjalnego ostrzału zbliżającej się od wschodu armii. Nielicznych śladów prawobrzeżnych osad można dziś
szukać jedynie w układzie i nazwach niektórych ulic. Najbardziej widomym znakiem dawnej struktury jest ulica Ratuszowa,
która swą nazwę bierze właśnie od istnienia w jej sąsiedztwie
miejskiego ratusza. Z ówczesnej zabudowy pozostała natomiast
jedynie kaplica loretańska, która – jak głosi legenda – została
obroniona przed rozbiórką przez mieszkańców. W późniejszym
czasie uległa ona przebudowie, by pełnić funkcję kościoła parafialnego. Symbolicznie przetrwała też w herbie Pragi.

ERA INDUSTRIALIZACJI

Zniszczenia wojenne z końca XVIII w. i planowe wyburzenia
z początku kolejnego stulecia pozostawiły w rejonie dawnego
centrum Pragi, nie licząc umocnień obronnych, opustoszałą
przestrzeń. Od lat 30. XIX w. tworzono koncepcje urbanistyczne mające na celu nowe zagospodarowanie tej części miasta, jednak dopiero lata 60. XIX w. przynoszą Pradze nowy impuls
rozwojowy. Dzieje się to przede wszystkim dzięki inwestycjom
kolejowym łączącym Warszawę z innymi ważnymi miastami
Imperium Rosyjskiego i otwierającymi się dzięki tym połączeniom nowymi możliwościami. W 1862 r. zostaje oddany do
użytku Dworzec Petersburski, a w 1864 r. ukończono pierwszy od końca XVI w. stały most na Wiśle, zwany od nazwiska
konstruktora mostem Kierbedzia. Trzy lata później otwarta zostaje druga istotna linia kolejowa ze stacją końcową w postaci
Dworca Brzeskiego (później: Terespolskiego), a w następnym
dziesięcioleciu także kolej obwodowa z mostem koło Cytadeli i kolej nadwiślańska. Zgodnie z założeniami planu regulacyjnego z 1864 r., który opierał się w znacznej mierze na
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Pocztówka
przedstawiająca
ul. Aleksandrowską,
ok. 1910 r., zbiory
Muzeum Warszawy

wcześniejszych koncepcjach urbanistycznych, wytyczona zostaje prowadząca od mostu w kierunku Dworca Petersburskiego
nowa ulica nazwana na cześć ówcześnie panującego cara Aleksandra II ulicą Aleksandrowską (dzisiejsza al. „Solidarności”).
Na osi ul. Aleksandrowskiej utworzony zostaje gwieździsty plac Aleksandryjski (dziś pl. Weteranów 1863 roku) z promieniście rozchodzącymi się ulicami. Jedna z nich jest właściwie
aleją prowadzącą do założonego na terenach dawnych fortyfikacji napoleońskich parku Aleksandryjskiego (dziś park Praski),
w 1871 r. otwartego dla odwiedzających. Plan ten pozostaje
aktualny przez następne pół wieku, nadając kształt i kierunek
rozwoju tej części miasta. Praga rozbudowuje się – jak grzyby po deszczu powstają fabryki i zakłady przemysłowe, obiekty
użyteczności publicznej oraz zabudowa mieszkaniowa.

STRATEGICZNE OGRANICZENIA –
PRAGA WOJSKOWA

Wspomniany boom inwestycyjny obejmuje między innymi obszar Nowej Pragi – terenu rozparcelowanego przez Ksawerego
Konopackiego, mieszczącego się w przybliżeniu pomiędzy dzisiejszymi ulicami Konopacką, Wileńską, Szwedzką i 11 Listopada. Ta ostatnia stanowiła granicę pomiędzy nowym terenem
osadniczym a polem ostrzału (esplanadą) nieodległego fortu
Śliwickiego. Wzniesiony w latach 30. XIX w. fort był częścią
pierścieniowego systemu umocnień Cytadeli, elementem planu utworzenia z Warszawy po klęsce powstania listopadowego
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w 1831 r. rosyjskiej twierdzy. Jego obecność na praskim brzegu
była czynnikiem hamującym rozwój w dotychczasowych granicach miasta ze względu na konieczność zachowania w jego
sąsiedztwie wolnej przestrzeni. W 1861 r. granicę jego esplanady dodatkowo przesunięto aż do dzisiejszej al. „Solidarności”,
co było powodem wyburzeń luźno położonych zabudowań na
obszarze obejmującym dzisiejsze tereny Ogrodu Zoologicznego, parku Praskiego i osiedla Praga II. Jednak i ta przestrzeń
nie pozostała całkowicie pusta. W 1875 r. Zarząd Wojskowy
Okręgu Warszawskiego wykupił te tereny na potrzeby wojska.
To właśnie wtedy wytyczona została ulica Esplanadowa (dziś
11 Listopada), której łukowaty kształt jest świadectwem ówczesnej granicy, zaś na obszarze pomiędzy nią, parkiem a wałem
kolejowym powstał ogromny zespół zabudowań wojskowych
z doprowadzoną bocznicą kolejową. Składał się z kilkudziesięciu ceglanych gmachów i pawilonów oraz drewnianych baraków,
mieszcząc koszary, wojskowe młyny zbożowe i magazyny żywności. Dodatkowo przy ulicy Petersburskiej (dziś Jagiellońska),
w rejonie, który zajmuje dziś zabudowa mieszkaniowa oraz m.in.
Instytut Tele- i Radiotechniczny, mieściły się kolejne magazyny
oraz stajnie stacjonującego na stałe w koszarach 2. Orenburskiego Pułku Kozaków. Natomiast w trójkącie pomiędzy ul. Aleksandrowską, Petersburską i Michajłowską (dziś obszar parku
pomiędzy al. „Solidarności”, Jagiellońską i alejką im. Waleriana
Łukasińskiego), w sąsiedztwie wzniesionej w 1869 r. cerkwi
pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, funkcjonował punkt
zborny wraz z koszarami rekruckimi, służący poborowi rekruta
do armii carskiej. Pod koniec XIX w. przechodziło przez niego
rocznie nawet 80 tysięcy ludzi ze wszystkich krańców imperium.
Rosyjskie wojsko opuszcza Warszawę w sierpniu 1915 r.,
cofając się przed armią niemiecką po klęskach poniesionych na
froncie I wojny światowej. Dokonuje przy tym strategicznych
Wyryte przez carskich
wartowników napisy
zachowane na
zewnętrznej ścianie
dawnego budynku
magazynowego od strony
ul. Borowskiego
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Fragment mapy
Warszawy z naniesionymi
zabudowaniami
koszarowymi
i magazynowymi na
obszarze esplanady
fortu Śliwickiego,
F. A. Brockhaus, Lipsk
1910, Muzeum Warszawy

wysadzeń mostów na Wiśle i dworców kolejowych, pozostawiając wykorzystywane przez siebie obiekty. Zajmowany przez
pułki kozackie teren jeszcze wiele lat po I wojnie światowej
i odzyskaniu przez Polskę niepodległości będzie nazywany przez
okolicznych mieszkańców „kozakami” lub „dzikimi polami”. Do
naszych czasów przetrwają natomiast napisy cyrylicą wyryte na
cegłach jednego z dawnych budynków magazynowych, znajdujących się przy dzisiejszej ulicy Borowskiego – są to m.in. nazwiska rosyjskich żołnierzy: Rybnikow czy Nikiforow, zwykle
opatrzone datą (najstarsze pochodzą z 1899 r.)1. Trwalszym
śladem zdają się być zabudowania koszar przy ul. 11 Listopada
17/19.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości cały ten obszar
stał się własnością Wojska Polskiego. Część terenu wydzielono
z przeznaczeniem na powstający nad Wisłą Ogród Zoologiczny,
który został otwarty dla odwiedzających w 1928 r. W budynkach dawnych koszar kozackich ulokowano 36. Pułk Piechoty
Legii Akademickiej. Rejon na wschód od ul. Jagiellońskiej objęto
1

M. Czeredys, E. Ziajkowska, PRA. Ilustrowany atlas architektury Pragi, Centrum Architektury, Warszawa 2020, s. 42.
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natomiast planami regulacji i rozpoczęto projektowanie zwartej
zabudowy mieszkaniowej na wolnej przestrzeni. Przed wybuchem II wojny światowej planów tych nie zdołano zrealizować
na szerszą skalę, jednak w latach 20. i 30. XX w. powstały na
tym terenie budynki mieszkalne finansowane ze środków Funduszu Kwaterunku Wojskowego (FKW), które funkcjonują
w obrębie powojennych osiedli (dzisiejsze adresy Kameralna 1
i 3), państwowego przedsiębiorstwa „Polska Poczta, Telegraf
i Telefon” (Ratuszowa 7/9) oraz zabudowania magazynowe
(Burdzińskiego 5).

NOWOCZESNE OSIEDLA MIESZKANIOWE

Po II wojnie światowej ten słabo zabudowany powojskowy teren stał się doskonałą przestrzenią pod inwestycje mieszkaniowe,
na które zapotrzebowanie w powojennej stolicy było tak wielkie. W latach 1949–1951 jako pierwsze powstało wybudowane
przez Zakład Osiedli Robotniczych (ZOR) kameralne osiedle
Praga I, mieszące się pomiędzy ulicami Jagiellońską, Ratuszową,
Targową oraz Cyryla i Metodego. Projekt zabudowy w latach
1948–1949 przygotowali Helena i Szymon Syrkusowie, czołowe postaci polskiego modernizmu. Osiedle powstawało zatem
w duchu założeń Karty Ateńskiej, realizując wypracowaną przed
wojną przez awangardę z kręgu Praesensu i CIAM-u koncepcję
jednostki sąsiedzkiej „z miastem-ogrodem” dla robotników oraz
ideę osiedla społecznego. Zgodnie z tymi założeniami powstał
zespół niewielkich, trzypiętrowych budynków o luźnej zabudowie i zróżnicowanym wyglądzie, zapewniających nie tylko
tanie, wygodne mieszkania dla przeciętnie zarabiających, ale
także dostęp do naturalnego oświetlenia, zieleni oraz podstawowych usług w bliskim sąsiedztwie domu. Budynki w dwóch
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Budynek Funduszu
Kwaterunku Wojskowego
przy ul. Ratuszowej 17/19,
źródło: „Architektura
i Budownictwo” 1929,
nr 2-3, s. 63

typach – klatkowca oraz galeriowca z przejściami pod nim –
zostały rozmieszczone wokół przedwojennej zabudowy zrealizowanej przez FKW. W 1951 r., kiedy trwała rozbudowa osiedla,
prasa pisała:
Każde mieszkanie ma światło elektryczne, gaz, łazienkę indywidualną
z oknem i co najważniejsze bloki są tak usytuowane, że w każdym
mieszkaniu przez kilka godzin dziennie jest słońce. Dzieci więc nie
będą chorowały na krzywicę. Na tym polega różnica między nowymi
mieszkaniami robotniczymi Pragi a przedwojennymi ruderami. To jest
ta wielka zmiana, ta pierwsza cecha nowego ustroju socjalistycznego,
ku któremu zmierzamy, wyrażona w standardach mieszkaniowych2.

W połowie 1949 r. ZOR zlecił zaprojektowanie drugiego
osiedla na prawym brzegu Wisły inż. arch. Jerzemu Gieysztorowi, który tworzył projekt razem z architektem Jerzym Kumelowskim. Miało ono zająć obszar o powierzchni 50 hektarów
między istniejącymi ulicami Jagiellońską (od 1952 r. Stalingradzka) i Ratuszową oraz przedłużeniem ulicy Konopackiej
(późniejsza Namysłowska) i wielką arterią miejską, równoległą
do linii kolei obwodowej, w tym czasie istniejącą jedynie w projekcie rozbudowy miasta (późniejsza ul. Starzyńskiego). Zaproponowany wówczas projekt urbanistyczny osiedla Praga II
nawiązywał do koncepcji poprzedników. Jednak mimo upływu
stosunkowo krótkiego okresu od rozpoczęcia realizacji Pragi
I oraz pochwalnych głosów na cześć Syrkusów, został on przyjęty diametralnie odmiennie. Fachowa prasa w 1952 r. z pewną
pobłażliwością opisywała pierwszą propozycję przedstawioną
jeszcze pod koniec lat 40.:
Było to bardzo dawno, prawie trzy lata wstecz. W historii architektury i urbanistyki powojennej Warszawy to jakby trzy epoki. Samo
napomknienie wówczas o budynkach mieszkalnych z dźwigami osobowymi groziło niemal wyklęciem i odebraniem zlecenia. Mimo to autor
zaryzykował i ustawił na modelu cztery romantycznie rozstawione
„wieżowce” i parę bloków 6-kondygnacjowych. Całość projektu cechowała charakterystyczna dla tej epoki niefrasobliwa „dezurbanizacja”,
gorączkowe poszukiwania graficznej niezwykłości, no i macoszy stosunek do zagadnień ekonomicznych. Czas szedł i z nim szła ogólna
dojrzałość poglądów na zasady projektowania architektonicznego. Krystalizował się stosunek do palących zadań planu gospodarczego i nasuwała się nieodzowna potrzeba rewizji projektu3.

2
3

Osiedle mieszkaniowe Praga. Pierwsze przejawy socjalistycznego charakteru
nowej Warszawy, „Stolica” 1951, nr 8, s. 5.
W. Piotrowski, Osiedle mieszkaniowe Praga II, „Architektura” 1952, nr 7,
s. 190.
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„Nieodzowna potrzeba” zmiany projektu była ściśle powiązana z czerpanymi bezpośrednio z Moskwy wzorami tworzenia architektury w duchu realizmu socjalistycznego i ostrą
krytyką zachodnich idei, szczególnie tych odwołujących się do
myśli Le Corbusiera. Gieysztor wraz z zespołem, nakłoniony
do korekty propozycji wyjściowej zgodnie z kształtującymi się
w środowisku architektonicznym poglądami na charakter i rolę
architektury i urbanistyki, przedstawił aż cztery wersje ukształtowania osiedla. Ostatecznie zatwierdzony projekt powstał pod
koniec 1951 r. Wprowadzał symetryczny układ rozpięty na prostokątnym szkielecie sieci komunikacyjnej z wyraźnymi osiami
kompozycyjnymi. Oś centralna, prostopadła do al. Stalingradzkiej, biegła przez środek planowanego układu i tworzyła rozległy
plac otoczony monumentalną zabudową (nazwany później imieniem przedwojennego działacza komunistycznego, Juliana Leńskiego, dziś: plac gen. Józefa Hallera). Druga oś, równoległa do
al. Stalingradzkiej i będąca przedłużeniem ul. Inżynierskiej
(dziś: ul. Dąbrowszczaków), zamykała to główne założenie. Jego
oś kompozycyjną miały spinać dwa wieżowce – Dom Młodzieżowy, wyposażony w sale treningowe, basen i boiska, oraz Dom
Kultury, który w dolnej części miał mieścić kino na 700 miejsc,
zaś pozostałe 12 pięter planowano przeznaczyć na świetlice,
kluby i ośrodki kulturalne. Osiedle miało składać się z siedmiu
kolonii mieszkaniowych o zróżnicowanej kubaturze i służyć
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Plan urbanistyczny
osiedla Praga II z 1949 r.
(pierwsza wersja),
rys. współczesny
K. Świeżewska

Plan urbanistyczny
osiedla Praga II z 1951 r.
(projekt przyjęty do
realizacji), rys. współczesny.
K. Świeżewska

20 tysiącom mieszkańców. Tak wypowiadał się o nich autor
projektu:
Budynki posiadają wysokość siedmiu kondygnacji i podkreślają główne
założenie. Kolonie mieszkalne uformowane z budynków cztero- i pięciokondygnacjowych tworzą wnętrza o nastroju bardziej kameralnym i zacisznym. Gradacja napięć wyrazu architektonicznego, jaką
wędrujący po osiedlu mieszkaniec winien odczuwać, podyktowała to
zróżnicowanie wyrazu architektonicznego i wysokości zabudowy pomiędzy głównymi założeniami kompozycyjnymi, a cichymi wnętrzami
mieszkalnymi4.

Dodatkowo w budynkach przy projektowanym placu i ul.
Stalingradzkiej podwyższono partery przeznaczone na różne
funkcje handlowo-usługowe. Elewacje reprezentacyjnych ciągów
wzdłuż głównych ulic miały zyskać bogaty detal architektoniczny i rzeźbiarski oraz oblicowanie kamieniem. Mimo zmieniających się założeń programowych i normatywów, pod naciskiem
potrzeb realizacyjnych jeszcze w 1950 r. rozpoczęto budowę
pierwszych domów nowego osiedla zlokalizowanych na tyłach
późniejszego placu. Po zatwierdzeniu ostatecznego projektu
prasa chwaliła ów zamysł:
4

J. Gieysztor, Warszawskie osiedla mieszkaniowe Praga II, „Od A do Z. Dodatek do Dziennika Polskiego”, Kraków, 27.09.1953.
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Projektant słusznie rozpoczął pracę od środka osiedla, a nie wzdłuż
głównych ciągów ulicznych. Stałe krystalizowanie się poglądów na
architekturę i zdobyte doświadczenie zapewnia wyższą jakość form
architektonicznych w budynkach realizowanych później przy głównych
ciągach ulicznych5.

Choć wizualizacje fasad i centralnego wnętrza osiedla pokazują styl i rozmach cechujący budowany w tych samych latach
MDM, do którego Praga II bywa porównywana, to w rzeczywistości nie osiągnięto tak okazałego efektu. W trakcie realizacji
zrezygnowano z kosztownych dekoracji monumentalnych budynków otaczających plac. Nie powstał też planowany wysokościowiec, którą to zmianę tłumaczono na łamach prasy jako
pozostawienie mieszkańcom otwartego widoku na panoramę
Starego Miasta.
Fragment makiety osiedla
Praga II wg projektu
osiedla z 1951 r.,
fot. A. Funkiewicz, 1952,
Muzeum Warszawy

Pierwsze budynki zostały oddane do użytku już w 1951 r.,
jednak sprowadzający się na osiedle mieszkańcy jeszcze przez
kilka kolejnych lat żyli w przestrzeni podlegającej ciągłym
przemianom. W latach 1953–54 tygodnik „Stolica” publikował relacje z etapów prac na budowach osiedli mieszkaniowych
Warszawy w rodzaju:
Praga II. Budowniczowie osiedla ciągnącego się wzdłuż ulicy Stalingradzkiej na północ od trasy W-Z, oddali do użytku mieszkańców aptekę o kubaturze 177 m sześć. w bloku numer 8. W tym samym bloku
wykończono lokal sklepowy6.

5
6

Op. cit.
Reportaż z budowy, „Stolica” 1953, nr 47, s. 4.
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Budowa osiedla Praga II,
fot. A. Funkiewicz, 1952,
Muzeum Warszawy

Wokół trwała budowa kolejnych kolonii, a główny plac wypełniały baraki dla budowniczych, doły z wapnem, ogrodzenia
i rusztowania. Wytyczone szlaki nosiły nazwy Projektowanych
i Nowoprojektowanych, zaś adresy przydziałów na mieszkania
potrafiły wskazywać na budynki oznaczone wprawdzie konkretnymi numerami, ale położone przy ul. Beznazwy. Zwykle
za koniec budowy osiedla uznaje się rok 1956, kiedy przestała obowiązywać doktryna socrealizmu, jednak nie oznacza to
całkowitego zatrzymania prac. Dopiero w drugiej połowie lat
50. rozpoczął się bowiem proces oblicowywania prasowanym
wapieniem budynków przy centralnym placu i u przecięć głównych osi, tynkowania budynków we wnętrzach kolonii i nadawania właściwych nazw ulic. Sam projekt uaktualniano jeszcze
kilkakrotnie w trakcie prowadzonych prac. Wskutek tych zmian
nie tylko nie powstał planowany pałac dzielnicowy, ale też dwie
z siedmiu zaplanowanych kolonii uzyskały jedynie fragmentaryczny lub zmieniony kształt, w którym widać odchodzenie od
dominującej na początku stylistyki.
Wspomniana powyżej krytyka zbyt luźnej zabudowy
praskich osiedli przyniosła na początku lat 60. XX w. zmiany w obrębie Pragi I. Pomiędzy przedwojennymi budynkami
a zabudową zaprojektowaną oryginalnie przez Syrkusów zlokalizowano kilka nowych budynków mieszkalnych, wytyczając
dodatkowo ulicę Kameralną równoległą do Targowej. W narożniku osiedla przy skrzyżowaniu ul. Stalingradzkiej z Cyryla i Metodego w latach 1962–1963 stanął 12-kondygnacyjny
wysokościowiec według projektu Heleny i Leszka Sołonowiczów
oraz Stanisława Solarskiego, przeznaczony początkowo dla pracowników Warszawskich Zakładów Telewizyjnych.
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Z początkiem lat 60. ruszyła też zabudowa wolnego pasa
po dawnej bocznicy kolejowej prowadzącej na teren koszar
pomiędzy powstałą pod koniec lat 50. trasą mostową, mającą
stanowić fragment warszawskiej obwodnicy (ul. Stefana Starzyńskiego), a równie świeżo wytyczoną ulicą Darwina. Obszar ten w projekcie Jerzego Gieysztora przeznaczony został na
zieleń, funkcje sportowe i ogródek jordanowski, z czego ostatecznie pozostał jedynie ten ostatni element. Na terenie około 5
hektarów do 1966 r. powstało osiedle Praga III, zaprojektowane przez zespół architektów Jerzego Czyża, Jana Furmana, Lecha Robaczyńskiego i Andrzeja Skopińskiego. Mieli oni za sobą
realizację innego założenia po prawej stronie Wisły – osiedla
„Saska Kępa”. W przypadku Pragi III, z racji na uciążliwą bliskość torów i trasy, a także względy krajobrazotwórcze i kwestie nasłonecznienia7, zastosowano jednak inne rozwiązania,
decydując się na znacznie wyższą zabudowę i inny sposób jej
rozmieszczenia. Wysokościowce o 12 kondygnacjach ustawiono
po dwa w równych odstępach, lokalizując ich szczyty na osi
północ-południe. Pomiędzy nimi zlokalizowano niższe, czterokondygnacyjne budynki o schodkowych rzutach złożonych
z identycznych modułów. Rytm akcentów wysokościowych
miał korespondować z sąsiednią zabudową osiedla Praga II.
Rytmiczne powielenie jednakowych układów okien i balkonów
7

Osiedle „Praga III”, mapa, https://warszawskisocmodernizm.tumblr.com/
post/175774925823/osiedle-praga-iii [dostęp: 30.11.2021].
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Fragment bulwaru
przy moście Gdańskim
w 1962 r. W głębi
widoczne zabudowania
osiedli Praga II i Praga III
(m.in. bloki stojące
przy ul. Stalingradzkiej)
oraz tereny ogrodu
zoologicznego
(fot. Z. Siemaszko/NAC)

w ramach sieci podciągów i lizen oraz zastosowanie żywych
kolorów na gładkich płaszczyznach balustrad balkonów komponowało się w powściągliwą elewację budynków. W przewodniku po warszawskich osiedlach z końca lat 80. zachował się
przekaz mówiący o nadaniu im imion – wysokościowce miały
nosić imiona Jagienka, Basia, Ania, Krysia i Ewa, zaś pawilon
ochrzczony został imieniem Filip8. Osiedle Praga III szybko
stało się ówczesną wizytówką prawobrzeżnej części Warszawy,
czemu zawdzięczamy liczne fotografie i pocztówki prezentujące
sylwetkę osiedla.
W publikacji wydanej w 1968 r. z okazji 20-lecia ZOR,
który był odpowiedzialny za realizację wszystkich trzech praskich osiedli, znajdziemy podsumowanie dotyczące tych inwestycji. Zajmują one obszar 62 hektarów, zapewniając 7800
mieszkań dla 28 000 mieszkańców. Ich podstawowe potrzeby
zaspokajają zaplanowane na tym terenie lokale handlowo-usługowe w liczbie 126, a także 7 szkół, 7 przedszkoli, 4 żłobki, 2 przychodnie oraz ogródek jordanowski9. Zlokalizowane
w otoczeniu zieleni dzięki bliskości parku Praskiego i ZOO,

Osiedle Praga II, plac
Leńskiego. W prawym
górnym rogu widoczny
fragment budynku
przychodni, wybudowanej
w latach 60. XX w.
Pocztówka ze zb.
K. Kuzko-Zwierz

pozostają jednocześnie dobrze skomunikowane z miastem,
stanowiąc atrakcyjną przestrzeń do życia. Ich walory zostaną
ponownie docenione w kolejnych latach, choć zarówno układ
przestrzenny i funkcjonalny, jak też wygląd poszczególnych budynków będą ulegały stopniowemu zatarciu podczas procesów
8

9

L. Chmielewski, Przewodnik warszawski. Gawęda o nowej Warszawie, Agencja Omnipress i Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita”, Warszawa 1987, s. 147.
B. Orlińska, A. Dobrucki, W. Orzeszkowski, J.K. Zieliński, Warszawskie osiedla
ZOR, wyd. Arkady, Warszawa 1968, s. 70.
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termomodernizacyjnych i przy realizowaniu kolejnych inwestycji. Dwa z trzech osiedli zyskają również ochronę konserwatorską. Najwcześniej docenione zostanie osiedle Praga I. Budynki
zaprojektowane przez Syrkusów przy ul. Jagiellońskiej 44 i 46,
ul. Cyryla i Metodego 1, ul. Targowej 83 oraz ul. Ratuszowej
10 wraz z zielenią osiedla zostaną wpisane do rejestru zabytków w 1993 r. Układ urbanistyczny osiedla Praga II znajdzie się
w rejestrze w 2010 r. Poniżej przyjrzymy się jeszcze realizacji
założeń funkcjonalnych największego z praskich osiedli, odwołując się do wspomnień mieszkańców.

ŻYCIE CODZIENNE OSIEDLA PRAGA II

Zasadniczą funkcją osiedla Praga II jest jego funkcja mieszkalna, która stanowi bazę ludnościową dla przemysłu. Rejony Żerania Przemysłowego
oraz Targówek Fabryczny, dobrze powiązane liniami miejskiej komunikacji
masowej z Pragą II, dają zatrudnienie ok. 35% aktywnym zawodowo mieszkańcom tego Osiedla10.

Powyższe dane pochodzą z badań nad osiedlem Praga II przeprowadzonych na początku lat 60. XX w. Być może
w pierwszych latach ten odsetek był nawet wyższy, skoro warszawska prasa, pisząc o budowie osiedla, wspominała przede
wszystkim o mieszkaniach dla załogi Fabryki Samochodów
Osobowych. W kolejnych latach przydziały na własne „M” na
terenie osiedla dostawali również pracownicy tak różnych instytucji jak Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne, Elektrociepłownia Żerań, Stołeczne Zakłady Graficzne czy Instytut Badań
Jądrowych, a także urzędnicy miejscy oraz służby wojskowe
i milicyjne.
Gama wielkości mieszkań oferowanych w obrębie osiedla
była szeroka – od malutkich kawalerek o zaledwie kilkunastu
m kw. ze wspólną kuchnią, po cztero- i pięciopokojowe mieszkania. Powierzchnia przyznawanego lokalu zależała ściśle od
liczby członków rodziny – w 1952 r. było to 9 m kw. na osobę
przy uwzględnieniu jedynie powierzchni pokoi mieszkalnych,
bez kuchni i łazienek. W tymże roku prasa fachowa pisała:
Każde mieszkanie posiada pełne wyposażenie techniczne łącznie z łazienkami, centralnym ogrzewaniem, siecią telefoniczną i radiową,
a w budynkach powyżej 5 kondygnacji przewidziano dodatkowo dźwigi osobowe i zsypy do śmieci11.

10 Warszawskie

osiedle Praga II. Charakterystyka jednostki urbanistycznej i projekt samorządu mieszkańców, Warszawa 1963, s. 17.
11 W. Piotrowski, Osiedle mieszkaniowe Praga II, „Architektura” 1952, nr 7,
s. 190.
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Należy dodać, że wówczas na pierwszego lokatora czekało
już podstawowe wyposażenie – w widnych kuchniach instalowano kuchenki (w pierwszych latach były to kuchnie węglowe),
w łazienkach wanny, zaś w korytarzach pawlacze i szafy ścienne.
Ponadto podłogi pokrywała klepka, a wysokie sufity dochodzące
do 3 m nawet w niewielkich metrażach dawały poczucie przestrzeni. W sporej części budynków znajdowały się przestrzenie
specjalnie wydzielone na wspólne pralnie i suszarnie:
Na dole, w piwnicy takie pomieszczenia. Jak ktoś chciał prać, to szedł
do dozorcy, brał klucze i szedł prać. A suszarnia na strychu […] Magiel był – jak ktoś chciał, to nosił i sam sobie maglował, albo zostawiał
i tam te właścicielki tego magla maglowały. A samemu to się na takie
wałki nawijało, podkładało i takie ten, magiel taki ciężki przejeżdżał,
maglował. Od podwórka, tam na tyłach, gdzie „Weronika” sklep, to
było tam w podwórku12.

Oprócz udogodnień tego typu we wnętrzach części budynków na osiedlu funkcjonował punkt przyjęć do pralni mechanicznej (ul. Szanajcy), a nawet wypożyczalnia pralek typu
Frania (ul. Skoczylasa). Choć informacje o powszechnej telefonizacji w pierwszych latach istnienia osiedla były mocno przesadzone, bardzo wielu mieszkańców wspomina przeprowadzkę
jako szansę na lepsze warunki życia, niekiedy nawet luksus.
Ważnym aspektem założeń osiedla była lokalizacja przedszkola i żłobka w obrębie każdej z siedmiu kolonii mieszkalnych,
dzięki czemu miano uniknąć przechodzenia z dziećmi przez ruchliwe ulice. Prasa z początku lat 50. XX w. nie szczędziła słów
pochwały względem dbałości o zaplecze funkcjonalne osiedla:
Mieszkańcy osiedla będą dysponowali kompletną obsługą w zakresie
oświaty, zdrowia, kultury, żywienia zbiorowego, handlu, rzemiosła, garaży samochodowych itd. Nie sposób wyliczyć wszystkiego, co zawierają
w sobie te wykazy, zestawienia i komentarze opisu technicznego; wystarczy nadmienić, że prawie równocześnie z budową półtora miliona
metrów sześciennych kubatury mieszkaniowej zostanie wzniesionych
340.000 m. sz. kubatury tak zwanej usługowej, przeznaczonej dla zaspokojenia różnorodnych potrzeb mieszkańców. Nie ma dziedziny życia,
która nie znalazłaby swego odpowiednika we właściwie ustawionym
i dozowanym programie usługowym osiedla, już nie mówiąc o szkołach,
żłobkach i ambulatoriach, sklepach i restauracjach, są nawet przewidziane i takie usługi, jak cerowanie skarpetek i wulkanizacja kaloszy13.

12 MP-AHM-348

– cytaty oznaczone sygnaturami pochodzą ze zbioru Archiwum Historii Mówionej Muzeum Warszawskiej Pragi/Muzeum Warszawy.
13 W. Piotrowski, Osiedle mieszkaniowe Praga II, „Architektura” 1952, nr 7,
s. 194.

21

2. Praga osiedli mieszkaniowych

Oczywiście nie wszystkie z tych udogodnień powstały od
razu, zaś centralny plac – wielka świetlica pod gołym niebem14
– długo pozostawał w stanie przejściowym, jednak ów zorganizowany układ urbanistyczny stopniowo wypełniał się życiem.
Pierwsi mieszkańcy wspominają z sentymentem zlokalizowane
tu sklepy, kina, kawiarnie i punkty usługowe.
Po nieparzystej stronie placu Hallera (wówczas Leńskiego) pod numerem 5 ulokowano bogaty zestaw lokali gastronomicznych i rozrywkowych, których wspomnienie wywołuje
uśmiech na twarzach wielu dawnych bywalców. Zmieniały się
wprawdzie ich nazwy, ale przez długie lata były obecne, także
w postaci neonów zamieszczonych na fasadach budynków:
Początek był taki, że była kawiarnia „Miś” i był „Pod Niedźwiedziem”.
„Miś” i „Niedźwiedź”, bo tak się łączyło te nazwy, prawda. „Niedźwiedź” to był dla tych osób nieco starszych, z nieco większą gotówką. Restauracja z alkoholem i do rana. A „Miś” był taką kawiarnią,
gdzie tam młodzież przychodziła przy herbacie, kawie i ciastku, bo
to było to głównie. Ale później, bo była taka tendencja ogólna, że
powstawały takie klubokawiarnie pod egidą ZMS-u [Związek Młodzieży Socjalistycznej], coś takiego, takie młodzieżowe. I jak na Placu Konstytucji był „Uśmiech” między innymi, i to była taka właśnie
kawiarnia dla młodzieży, i to był tak samo przemianowano z „Misia”
na „Piosenkę”15.

Miał zatem MDM „Uśmiech”, a Praga II „Piosenkę”. Ostatnia nazwa części kawiarnianej to „Filipinka”. Po zlikwidowaniu
kawiarni takie miano nosiła już tylko cukiernia, która wcześniej
była z nią ściśle powiązana. Nadanie owej nazwy przypuszczalnie wiązało się z popularnym wówczas czasopismem dla dziewcząt i nie mniej popularnym zespołem. Pewne jest natomiast, że
będzie go mieszkańcom brakowało:
Ten sklep cukierniczy, on zawsze był. No, mój syn twierdzi, że najlepsze wuzetki w Warszawie to były właśnie tu. Zresztą niedawno dopiero
nam to zlikwidowali i te wuzetki nam się skończyły. A pączki mieli
tak fantastyczne, że nasza sąsiadka, która ma córkę w Sztokholmie, to
te pączki przy każdej okazji jechały do Sztokholmu stąd. Notabene na
trzy dni przed zamknięciem jeszcze te pączki pojechały do Szwecji –
ostatnie pączki z „Filipinki”16.

14 Op.

cit., s. 194.

15 MP-AHM-343.
16 MP-AHM-350.
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Dziś na szczęście dobra kawa wraz ze słodką przekąską nie jest tylko wspomnieniem. Po kilkunastoletnim okresie
degradacji przestrzeni placu i wycofywania wielu lokali usługowych z działalności w tym miejscu, w ostatnich latach pojawiły się w okolicy nowe lokale gastronomiczne, jak na przykład
urządzona ze smakiem kawiarnia pod numerem 8. Po tej samej
stronie placu, w dużym lokalu po sąsiedzku (plac Hallera 6)
przez długie lata funkcjonowały Delikatesy:
Od strony filarów był SAM – tam było pieczywo, mąki, makarony,
takie rzeczy. Potem był dział warzywny, a to był taki dział, że stało się
w kolejce przy ladzie i pani podawała, to już nie było samoobsługowe.
Potem były słodycze, to pamiętam kolorowe czekoladki. Potem był nabiał, mleko, jogurty, jajka. Jeszcze były takie maszynki do prześwietlania jajek. Pani wkładała, to jajko się prześwietlało czy jest świeże, czy
nie zepsute. Dalej za tym nabiałem to była taka duża sala i tam były
garmażeria, mięso i wędliny17.

Osobne wejście prowadziło natomiast do szczególnej komórki w organizacji sklepu:
Delikatesy to był luksusowy sklep, no a Dział Zamówień to był taki
właśnie dział stworzony dla prominentów, z tym, że korzystali i ludzie
– wystali w kolejce, żeby przyjąć zamówienie, bo to się przyjmowało
zamówienia, 1% doliczało. No, na szynkę, polędwicę, które normalne
sklepy w ogóle nie wiedziały, co to jest. Później no, luksusowe alkohole
ze skupu: koniaki francuskie i albańskie18.

Niektórzy mieszkańcy wspominają też dawną ozdobę
sklepu w postaci mozaiki na jednej ze ścian. W 2018 r. dzięki
pracom konserwatorskim prowadzonym przez miasto Warszawa
udało się odkryć elementy dawnego wystroju lokalu, pochodzące z czasów budowy obiektu oraz z lat 60., w tym wspomnianą
mozaikę przypisywaną Bronisławie Arciszewskiej-Kucharskiej.
Obecnie działa tu szkoła stolarstwa.
Jeden z planowanych, a niezrealizowanych wysokościowców, spinających oś kompozycyjną placu, pomyślany był jako
Dom Kultury, który w dolnej części mieścić miał kino na 700
miejsc. Choć w trakcie realizacji osiedla porzucono ten projekt,
kino, a w zasadzie dwie takie placówki, wkrótce znalazły swoje
miejsce w budynku przy ul. Skoczylasa 4:

17 EM

(nagranie niesygnowane), Archiwum Historii Mówionej Muzeum Warszawskiej Pragi/Muzeum Warszawy.
18 MP-AHM-340.
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Kino Albatros i Mewa miały wspólne wejście, po jednej stronie była
jedna sala, po drugiej druga. Moi rodzice regularnie co sobotę chodzili
do kina. No my też tam, to były małe kina, z drewnianymi siedzeniami, z balkonem, także pamiętam jak oglądaliśmy „Flipa i Flapa”. To
ta sala była potwornie nabita i galerie zwisały, ale to, co pamiętam, to
śmiech, taki który jednoczył nas wszystkich. To było rewelacyjne. Zawsze było, przed każdym seansem była kronika filmowa, która robiła
przegląd tygodnia. Oczywiście, że ona była państwowotwórcza, ale, ale
za to takim oknem na świat była, no i to taki był wtedy świat i tak...19.

W FSO podjęli pracę także emigranci z Hiszpanii, reprezentujący opcje lewicowo-republikańskie i komunistyczne, którzy po wojnie domowej i dojściu generała Franco do władzy
znaleźli się najpierw we Francji. Na początku lat 50. XX w.
Hiszpania wysunęła żądanie deportacji swoich obywateli do kraju. Dla wielu osób oznaczałoby to represje, a nawet śmierć. Rząd
francuski, wskutek protestów obywatelskich, zamiast tego zdecydował się znaleźć kraj, który przyjmie Hiszpanów na zasadzie
azylu politycznego. W 1951 r. z Polski zostały wysłane dwa
statki po tych, którzy chcieliby tu przyjechać i w ten sposób na
budujące się właśnie nowe osiedle trafiła około stuosobowa grupa Hiszpanów. Społeczność ta, przy pomocy władz i Czerwonego Krzyża, zaczęła się organizować. W ten sposób powstał m.in.
Klub Kultury Hiszpańskiej, zlokalizowany przy ul. Skoczylasa
10/12, gdzie odbywały się zarówno lekcje języka polskiego dla
przybyłych, jak i spotkania towarzyskie:
Mieliśmy jedną większą salę, w której odbywały się wszystkie imprezy. To był czas, kiedy do głosu zaczęło dochodzić młodsze pokolenie,
w związku z tym tam regularnie odbywały się potańcówki, na które to ci młodzi zapraszali, no, swoich kolegów i koleżanki, ze szkoły
i tak dalej, czyli Polaków. W związku z tym to się zaczynało takie coraz bardziej otwarte coś robić, jeśli chodzi o tego typu imprezy. Mówię o młodych, więc płyty i ta muzyka, która wówczas była,
czyli rock’n’roll i inne tego typu utwory i wykonawcy z tego okresu.
Natomiast niezależnie od tego odbywały się również takie imprezy
no, nasze, hiszpańskie, w których brali udział wszyscy – zarówno ci
starsi, jak i ci młodsi, taki jeden wielki piknik rodzinny, rodziny tej
całej hiszpańskiej wielkiej. Z różnych okazji, zarówno takich bym powiedział, oficjalnych, propagandowych, czyli tam rocznicy czegoś, jak
i bez większego takiego związku, bo w zasadzie dawno się nie tego, to
trzeba by się spotkać, wszyscy. Nowy Rok, który trwał do białego rana,
kończył się śniadaniem20.

19 MP-AHM-224.
20 MP-AHM-336.
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Swego rodzaju śladem wspomnianych wydarzeń może być
nazwa ulicy Dąbrowszczaków, nadana jednej z ulic projektowanych w 1955 r. Upamiętnia ona istnienie Brygady im. Jarosława
Dąbrowskiego, walczącej w czasie wojny domowej w Hiszpanii
(1936–1939) po stronie wojsk republikańskich przeciwnych
rządom generała Franco. Po krótkiej nieobecności w latach 2017–
–18 (ulica nosiła wówczas nazwę Borysa Sawinkowa) wróciła
na swoje miejsce.
Na dobrze funkcjonującym osiedlu nie mogło zabraknąć też zakładu fryzjerskiego. Jeden z nich został uwieczniony
na kartach powieści Hanny Bakuły, zapewne w dużej mierze
biograficznej:
Zakład na Dąbrowszczaków był duży i nowoczesny. Pod kubłami
siedziały zaczytane klientki, a uczennice zamiatały kłęby różnokolorowych włosów łysymi szczotkami na kijach. Pachniało lakierem.
Pani fryzjerka miała piękny jasny, wysoki kok z szylkretową spinką.
Grzywka nad czołem sterczała jak markiza nad cukiernią Filipinka. Powieki zielone, usta bladoróżowe, jak nakazywała ostatnia moda.
Biały dopasowany kitel pokazywał stanik bardotkę, a na dole piękna
spódnica w kratkę, ze skosu. Na nogach specjalne płócienne kamasze
bez palców i pięty. Hania jako dziecko o takich marzyła, ale teraz była
dorosła i chciała mieć szpilki21.

Osiedle Praga II ma zresztą szczęście pod względem zapisania się na kartach literatury. W połowie lat 60. XX w. przez
około trzy lata pod adresem Dąbrowszczaków 12 zamieszkiwał
Jeremi Przybora, przeżywający w tym samym czasie romans
z Agnieszką Osiecką. Osiedle Praga II zostało przez nich obdarzone czułym mianem „prawobrzeżnego Portofino”22. Ostatnio
natomiast ukazała się powieść Daniela Wyszogrodzkiego, dziennikarza muzycznego i tłumacza tekstów piosenek, zatytułowana
„Plac Leńskiego”23. Podobnie jak „Hania Bania” jest ona zapisem
doświadczeń okresu dorastania – tym razem męskiego bohatera
– dla którego istotnym tłem pozostaje „praski MDM”.

CZAS NA REWITALIZACJĘ!

W ostatnich latach urzędnicy, urbaniści, ale też sami mieszkańcy zaczęli na nowo odkrywać potencjał powojennych praskich osiedli. Przestrzeń osiedlowa stała się areną mniej lub
21 H.

Bakuła, Hania Bania. Tornado seksualne, Wydawnictwo MUZA S.A., Warszawa 2010, s. 68.
22 Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze, wyd.
Agora, Warszawa 2010.
23 D. Wyszogrodzki, Plac Leńskiego, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2021.
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bardziej udanych interwencji inicjowanych przez samorząd,
jak i samych mieszkańców korzystających z narzędzi partycypacji obywatelskiej (budżet obywatelski, konsultacje społeczne). W tym kontekście wspomnieć należy przede wszystkim
o projekcie stworzenia przy placu Hallera centrum lokalnego
zgodnie z ideą promowaną przez architektów i urbanistów
zrzeszonych w SARP24. Wskazane kierunki zmian miały doprowadzić w przypadku placu Hallera do uporządkowania informacji wizualnej na budynkach, efektywnego zagospodarowania
przylegającego do nich terenu, a także powiązania go z lokalami
w parterach przy jednoczesnym poszanowaniu charakteru architektury. Zgłoszono jednocześnie potrzebę stworzenia programu
funkcjonalnego, na którym opierałaby się m.in. polityka najmu
lokali usługowych w tej części Pragi. Ponadto zaproponowano
ograniczenie parkowania na placu oraz ruchu kołowego w jego
obrębie. Idea zmian została poddana konsultacjom społecznym
z udziałem mieszkańców, przedsiębiorców oraz urzędników25,
a pierwszymi działaniami były remonty sześciu należących do
miasta lokali usługowych oraz ich wynajem w drodze konkursów profilowanych. Ponadto powiązano przestrzennie z placem Hallera teren Ogrodu Zoologicznego dzięki wybudowaniu
dodatkowej bramy na wysokości placu. Dzięki wspomnianym
mechanizmom partycypacyjnym udało się w ostatnich latach
poprawić również przestrzeń łączącego się z placem Hallera
skweru przy ul. Szymanowskiego – w ramach projektów mieszkańców zgłoszonych do budżetu obywatelskiego odnowione zostały alejki, urozmaicono szatę roślinną oraz pojawiły się nowe,
estetyczne elementy małej architektury. Na styku placu i skweru,
przy ul. Dąbrowszczaków, powstał z kolei jeden z pierwszych
w Warszawie tzw. parkletów.
Prowadzone są również działania ukierunkowane na
uatrakcyjnienie przestrzeni zdegradowanych lub pełniących do
niedawna funkcje usługowo-magazynowe. To z jednej strony
miejski projekt rewitalizacji stworzonego w latach 70. XX w.
kompleksu basenowego przy ul. Namysłowskiej, w przypadku
którego po 2000 r. funkcje sportowe musiały ustąpić miejsca
handlowi bazarowemu, a z drugiej strony inwestycja mieszkaniowa między ulicami Ratuszową-Borowskiego-Brechta w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”. Odpowiedzialny
za jego realizację rządowy fundusz celowy ogłosił konkurs na
24 Centra

Lokalne. Studium koncepcyjne dotyczące centrów lokalnych w Warszawie, Warszawa 2015, s. 73–75.
25 Ulepszmy razem plac Hallera. Raport z konsultacji społecznych, Warszawa
2016.
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zaprojektowanie zabudowy mieszkaniowej w miejsce dawnej
bazy pocztowej. Realizacja tej koncepcji stanowić będzie dopełnienie założenia urbanistycznego Praga II.
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Osiedle Praga I,
przełom lat 50. i 60. XX w.
(fot. Z. Siemaszko/NAC)
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3. TEORIA I PRAWO
PRZED REMONTEM

Na Pradze-Północ znajduje się wieUWAGA: przed przystąpieniem do remontu
le obiektów zabytkowych. W obliczu
obiektu zabytkowego warto wystąpić o zalecenia
planowanych prac budowlanych lub
konserwatorskie do właściwego konserwatora
restauratorskich wskazane jest więc
zabytków (w Warszawie jest to Mazowiecki Wojewódzki
sprawdzenie, czy obiekt, którym
Konserwator Zabytków). Na wniosek właściciela urząd
dysponujemy, nie jest objęty którąś
przygotowuje je w formie pisemnej. Zalecenia zawierają
z prawnych form ochrony (zgodnie
wskazówki dla architektów, inwestorów i wykonawców
poszczególnych prac. Czasem pojawia się w nich
z art. 7 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad za- wymóg przeprowadzenia specjalistycznych badań
konserwatorskich (np. stratygraficznych). Ich realizacja
bytkami może to być m.in. wpis do
rejestru zabytków, utworzenie par- może zminimalizować ryzyko przerwania prac w trakcie
budowy czy remontu.
ku 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
właścicielowi splendoru, ale pociąga również za sobą liczne następstwa. Wiążą się z nią bowiem określone obowiązki i prawa
(np. różne formy wsparcia, o jakie mogą się starać właściciele takich obiektów), a także różnorodne procedury w zakresie
wydawania pozwoleń na prowadzenie prac.

REJESTR ZABYTKÓW

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

3. Teoria i prawo przed remontem
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Obiekty w rejestrze
zabytków na Pradze-Północ,
stan na listopad 2021 r.,
źródło: mapa.um.warszawa.pl

W przypadku obiektów wpisanych indywidualnie,
wszelkie prace budowlane prowadzone zarówno na zewnątrz, jak i w środku obiektu, mogą być realizowane
jedynie po uzyskaniu przez właściciela zgody właściwego
konserwatora zabytków oraz otrzymania pozwolenia na
budowę.
Jeżeli prace mają być prowadzone przy obiekcie wpisanym
do rejestru w charakterze elementu układu urbanistycznego lub
zespołu budowlanego, pozwolenie konserwatora będzie niezbędne do prowadzenia prac mających wpływ na bryłę, wygląd elewacji budynku czy sposób zagospodarowania działki. Co istotne,
w przypadku wpisu obszarowego dotyczy to również prac przy
budynkach nowych, znajdujących się w układzie przestrzennym
chronionym wpisem do rejestru.
Na terenie Pragi-Północ do rejestru zabytków wpisanych
jest obecnie prawie 200 obiektów (wpisy indywidualne, zespoły
budynków, układy urbanistyczne)1, w tym – jako układy urbanistyczne – osiedla Praga I (wpisane w 1993 r. jako zespół budowlany wraz z zielenią) i Praga II (wpis w 2010 r.).
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.
1

Stan na listopad 2021 r. wg informacji podanych na stronie MWKZ.
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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 postaci rysunku.

Szczegółowych informacji w tym zakresie może udzielić Wydział Architektury i Budownictwa w Urzędzie Dzielnicy
Praga-Północ.
W przypadku Pragi-Północ plany miejscowe obejmują ok.
1/3 powierzchni dzielnicy (3 plany miejscowe). Teren osiedli
Praga II i III objęty jest regulacjami MPZP obszaru Nowej Pragi
II. Osiedle Praga I wciąż nie jest objęte MPZP – procedowanie
planu dla tego obszaru trwa od 2005 r.
Informacje zarówno o MPZP obowiązujących, jak i tych
w trakcie przygotowywania, dostępne są na stronach: www.
architektura.um.warszawa.pl/plany-miejscowe oraz www.
mapa.um.warszawa.pl.

3. Teoria i prawo przed remontem

32

Fragment rysunku MPZP
Obszaru Nowa Praga II,
obejmujący m.in. teren
osiedli Praga II i III –
ukośną kreską zaznaczone
zostały obiekty wpisane do
rejestru zabytków, źródło:
mapa.um.warszawa.pl

PARK KULTUROWY

Kolejną formą ochrony zabytków jest park kulturowy. Obecnie
w Polsce funkcjonuje 41 takich parków, w tym jeden na terenie
Warszawy (Wilanowski Park Kulturowy).
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 (prezydent miasta)
jest odpowiedzialny za utworzenie planu ochrony parku kulturowego, który to plan również uchwala rada gminy, po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Wstępna koncepcja
granic Praskiego Parku
Kulturowego, źródło: BSKZ
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W Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków trwają prace związane z utworzeniem dwóch kolejnych warszawskich parków kulturowych – dla historycznego centrum Warszawy oraz
dla Starej i Nowej Pragi. W przypadku Pragi, Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę intencyjną we wrześniu 2018 r. Obecnie
trwają prace nad wyznaczeniem granic Parku.

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, organ administracji architektoniczno-budowlanej jest zobowiązany do uzgadniania z urzędem konserwatorskim decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę
lub rozbiórkę. Ustalenia z właściwym konserwatorem zabytków wymagane są również w przypadku wydawania decyzji
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Obiekty ujęte w GEZ
na terenie osiedla Praga II,
stan na listopad 2021 r.,
źródło: mapa.um.warszawa.
pl

dotyczących 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 znajduje się ok. 900
obiektów ujętych w GEZ2.

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
zamieszczony 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):
2

Zgodnie z wykazem obiektów ujętych w GEZ wg stanu na 18 października
2019 r.
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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 uzyska
wcześniej pozytywną opinię BSKZ co do zgodności prac objętych projektem lub programem prac z katalogiem nakładów
koniecznych wymienionych w uchwale Rady m.st. Warszawy,
na podstawie której udzielane są dotacje.
• Wnioski o udzielenie dotacji składa się do Prezydenta Warszawy za pośrednictwem BSKZ w październiku roku poprzedzającego rok realizacji planowanych 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, za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznie). Więcej
informacji oraz formularze wniosków dostępne są na stronie
internetowej BSKZ (www.um.warszawa.pl/waw/zabytki)
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków:
• Dotacje są przyznawane na podstawie złożonych wniosków.
• Wnioski składa się poprzez platformę witkac.pl w terminie
1–28 lutego dla roku, w którym mają zostać przeprowadzone
prace w ramach wnioskowanej dotacji oraz w terminie 1–30
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.

3. Teoria i prawo przed remontem

36

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. Namysłowska, jedno z wejść
na nieczynny od blisko 20 lat
kompleks otwartych basenów –
dziś w tym miejscu funkcjonuje bazar

4. REMONT
KONSERWATORSKI

Realizacja prac konserwatorskich, remonto- UWAGA: wszelkie prace budowlane
i remontowe (np. wymiana okien, zastosowanie
wych lub budowlanych wiąże się z podjęciem
ocieplenia, wymiana pokrycia dachowego
szeregu działań. Najistotniejsze z nich to:
czy montaż szyldu na elewacji) wykonywane
• Rozpoznanie statusu ochrony prawnej
na obiekcie chronionym wpisem do rejestru
oraz 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 zakresu prawnej ochrony budynku.
• Ustalenie, czy obiekt zabytkowy znajduje się na terenie, dla
którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.
• Określenie rodzaju planowanych prac (w rozumieniu zapisów
ustawy Prawo budowlane) – czy jest to 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 prace budowlane prowadzone przy obiekcie wpisanym indywidualnie
do rejestru zabytków wymagają uzyskania pozwolenia na
budowę.
• Rozpoznanie i analiza stanu technicznego obiektu: zawilgocenie, stopień korozji biologicznej, stan techniczny elementów
konstrukcyjnych, takich jak stropy i ściany, stolarka otworowa (okna i drzwi), dach, obróbki blacharskie, materiały
elewacyjne.
• Waloryzacja: rozpoznanie, które elementy budynku kwalifikują się do zachowania, a które do wymiany.
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• Opracowanie dokumentacji projektowej, która powinna
zawierać:
– inwentaryzację architektoniczno-budowlaną obejmującą
pomiary obiektu i jego poszczególnych części oraz zastosowanych w nim rozwiązań techniczno-budowlanych,
– inwentaryzację konserwatorską, uwzględniającą m.in.
charakterystyczne elementy przewidziane do odtworzenia albo konserwacji – detale okien, drzwi, cokołów, gzymsów w stanie istniejącym i w stanie projektowanym wraz
z opisem stanu zachowania substancji zabytkowej,
– program prac konserwatorskich, który określa zakres
i sposób ich prowadzenia oraz wskazuje, jakie materiały i technologie powinny być zastosowane podczas prac
konserwatorskich.
• Złożenie dokumentacji projektowej u odpowiedniego konserwatora zabytków celem uzyskania stosownych pozwoleń
– wraz z wnioskiem o wydanie zaleceń konserwatorskich
(nieobligatoryjne) lub pozwolenia na planowane działania
w przypadku, gdy obiekt jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków lub stanowi fragment zespołu podlegającego
takiej ochronie, jeśli te działania dotyczyć będą zewnętrza
obiektu.
• Złożenie w Wydziale Architektury i Budownictwa w Urzędzie Dzielnicy wniosku o pozwolenie na budowę wraz z załącznikiem uzyskanego pozwolenia ze strony konserwatora
zabytków w przypadku, gdy obiekt jest wpisany do rejestru
zabytków. Jeśli nie jest wpisany, a ujęto go jedynie w GEZ,
pozwolenie na budowę zostanie wydane po uzgodnieniu inwestycji przez WAiB z konserwatorem zabytków w ramach
wewnętrznej procedury.
• Opcjonalne złożenie wniosku o dotację na dofinansowanie
prac konserwatorskich.
Prace prowadzone przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
a także w tych, które leżą na terenie obszaru objętego takim wpisem,
mimo iż indywidualnie nie zostały objęte wpisem do rejestru, wymagają
nadzoru konserwatorskiego. Prowadzą go dyplomowani konserwatorzy
dzieł sztuki lub architekci-konserwatorzy, wykazujący min. 12-miesięczne
doświadczenie w zawodzie. Osoba, która sprawuje nadzór, realizuje lub
nadzoruje realizację programu prac konserwatorskich, przygotowanego
wcześniej i zatwierdzonego przez uprawniony organ konserwatorski.
Również kierownik budowy musi legitymować się odpowiednim
wykształceniem i doświadczeniem
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A. PLAN MIEJSCOWY LUB JEGO BRAK
W KONTEKŚCIE PRAC BUDOWLANYCH
PRZY ZABYTKU

Ok. 30% obszaru Pragi-Północ, w tym obszar osiedli Praga II
i III, posiada obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego. W zapisach planu zawarte są informacje, jakie
przekształcenia budynków są dopuszczalne i pod jakimi warunkami, a czasem również wyszczególnione jest, jakie prace budowlane w konkretnym obiekcie zabytkowym można prowadzić,
a jakie są zabronione.
Sytuacja prawna jest bardziej skomplikowana w przypadku obszarów, dla których plany miejscowe są dopiero przygotowywane, szczególnie wtedy, gdy planowana budowa, rozbudowa
czy 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
z uwagi na dużą aktywność inwestycyjną, w warunkach warszawskich proces ten może trwać nawet pół roku.

B. ZGŁOSZENIE CZY POZWOLENIE
NA BUDOWĘ?

Zasady prowadzenia prac budowlanych określa ustawa Prawo
budowlane, a w obiektach zabytkowych dodatkowo Ustawa
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Prace niewymagające pozwolenia na budowę są określone w art. 29 ustawy
Prawo budowlane (ust. 1-4).
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
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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 od właściwego konserwatora zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków powinien nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia takiego
wniosku wydać decyzję-pozwolenie, pod warunkiem, że wniosek
będzie kompletny pod względem formalnym.
Organ administracji architektoniczno-budowlanej zgodnie
z art. 35 ust. 6 oraz 8 ustawy Prawo budowlane na wydanie
decyzji pozwolenia na budowę ma maksymalnie 65 dni od
daty wpływu wniosku. Termin ten nie obejmuje okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień z winy wnioskującego oraz z przyczyn niezależnych od organów. Zgłoszenie jest
skuteczne, jeśli Urząd nie wyrazi sprzeciwu w terminie 21
dni od dnia doręczenia zgłoszenia.
Gdy obiekt ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków:
• roboty budowlane można rozpocząć na podstawie decyzji
o pozwoleniu na budowę (art. 28 ustawy Prawo budowlane);
• zgodnie z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane – dla
obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków – pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego
wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej
w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Organ administracji architektoniczno-budowlanej ma
na zajęcie stanowiska 21 dni od daty doręczenia zgłoszenia.

Trzy rodzaje stanowisk wyrażanych przez urząd konserwatorski:
• zalecenia konserwatorskie: jest to informacja (opinia) dla
właściciela lub posiadacza zabytku o zmianach w danym
obiekcie, możliwych do przeprowadzenia z punktu widzenia
konserwatorskiego; wydawane są na podstawie wstępnej koncepcji projektowej;
• pozwolenie w formie decyzji: wydawane na podstawie
projektu budowlanego i programu prac konserwatorskich na
wniosek inwestora przed skierowaniem przez niego wniosku
o pozwolenie na budowę do właściwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej (dotyczy obiektów wpisanych
do rejestru zabytków i znajdujących się na obszarach wpisanych do rejestru zabytków);
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• uzgodnienie przez urząd konserwatorski w formie postanowienia: w ramach procedury wydawania pozwolenia na
budowę przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej (dotyczy obiektów ujętych w GEZ).

C. GDZIE ZNALEŹĆ NIEZBĘDNE DOKUMENTY?

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

Wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwolenie na budowę i zgłoszenie:
Wzory wniosków wraz z listą koniecznych załączników można pobrać ze strony internetowej: www.warszawa
19115.pl/szukasz-informacji/nieruchomosci-lokale-komunalne/architektura-i-planowanie-przestrzenne/
administracja-architektoniczno-budowlana
Wnioski składamy w Urzędzie Dzielnicy i kierujemy do
Wydziału Architektury i Budownictwa.
Zestawienie wymaganych czynności i koniecznych do uzyskania pozwoleń i uzgodnień dla poszczególnych prac:
Rodzaj prac
budowlanych

Rejestr zabytków

REMONT (np. wymiana Pozwolenie
konserwatorskie
okien, drzwi, instalacji
wewnętrznych)
Pozwolenie na
budowę z UD

Rejestr
zabytków
obszarowy

Obiekty
i obszary ujęte
w GEZ

Obiekt poza
obszarami:
rejestr zabytków
i GEZ

Pozwolenie
konserwatorskie

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
BUDOWA (nowy
obiekt)

Pozwolenie na
budowę z UD

Zgłoszenie do UD

4. Remont konserwatorski

44

PRZEBUDOWA
(zmiana układu
wewnętrznych – dot.
wpisu indywidualnego
– i zewnętrznych – dot.
wpisu obszarowego –
elementów budynku)

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

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

NADBUDOWA

Pozwolenie
konserwatorskie

Pozwolenie
konserwatorskie

Pozwolenie na
budowę z UD

Pozwolenie na
budowę z UD

Pozwolenie na
budowę z UD

Pozwolenie na
budowę z UD

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

Pozwolenie
konserwatorskie

Pozwolenie
konserwatorskie

-

-

Pozwolenie na
budowę z UD

Zgłoszenie do UD

ADAPTACJA (zmiana
przeznaczenia zabytku)

Pozwolenie
konserwatorskie

Pozwolenie
konserwatorskie
(jeśli wiąże się
ze zmianą formy
zewnętrznej
budynku)

-

-

Zgłoszenie do UD

Zgłoszenie do UD

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

Czy wygląd budynków mieszkalnych, sposób zagospodarowania
otoczenia, zieleń na osiedlach Praga I, II i III zostały zmienione
na przestrzeni lat? Czy z którymś z budynków wiążą się jakieś
interesujące historie albo osoby, które w nim mieszkały? Czy na
danym podwórku zawsze znajdowała się piaskownica, a brakowało miejsc parkingowych? Jak dawniej wyglądał dzisiejszy plac
Hallera, a jak skwer przy ul. Szymanowskiego? Czy te elementy
historycznego zagospodarowania były wartościowe? Czy warto je ocalić albo przywrócić? Jeżeli stawiamy przed sobą takie
lub podobne pytania, to w celu znalezienia na nie odpowiedzi
mamy do dyspozycji wiele źródeł i opracowań. Dostępne są
w internecie, archiwach czy bibliotekach.
ŹRÓDŁA WIRTUALNE
Badania warto zacząć od zapoznania się z materiałami publikowanymi w internecie. Dostęp do wielu z nich jest otwarty – nie
wymaga logowania i jest bezpłatny. Szczególnie polecane są następujące serwisy:
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mapa.um.warszawa.pl – serwis mapowy prowadzony przez
Biuro Geodezji i Katastru Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
Serwis zawiera różne warstwy mapowe; szczególnie użyteczne
są trzy z nich: „Warszawa historyczna”, „zabytki” oraz „plany
zagospodarowania”. Serwis oferuje dokładne i niezwykle intuicyjne w użyciu, skalibrowane mapy miasta, w tym archiwalne
materiały kartograficzne i fotograficzne (zdjęcia lotnicze).
polona.pl – serwis udostępniony przez Bibliotekę Narodową
oferuje dostęp do cyfrowych wersji tysięcy archiwalnych czasopism, gazet, druków. Dość intuicyjna wyszukiwarka w szybki sposób pozwala zapoznać się ze skanami interesujących nas
materiałów dotyczących np. praskich osiedli, o ile pojawiły się
w ówczesnej prasie. Warto szukać za pomocą np. nazwisk, adresów, nazw przedsiębiorstw czy instytucji występujących na
terenie danego osiedla.

szukajwarchiwach.gov.pl – serwis, w którym udostępniane
są m.in. akta, metryki, mapy, zdjęcia i wiele innych materiałów
w formie opisów (z dokładnymi sygnaturami) oraz coraz częściej również skanów, m.in. ze zbiorów Archiwów Państwowych
i Narodowego Archiwum Cyfrowego. Szczególnie interesujący
jest zespół dokumentów Biura Odbudowy Stolicy.

fbc.pionier.net.pl – kilka milionów dostępnych online obiektów – między innymi książek, czasopism, publikacji okolicznościowych, pochodzących ze zbiorów polskich instytucji kultury.
archiwa fotograficzne – warto uwzględnić również dostępne
on-line zbiory instytucji, które gromadzą i udostępniają materiały w formie cyfrowej, m.in. Ośrodek KARTA, Narodowe Archiwum Cyfrowe.

fotopolska.eu – ten internetowy serwis tworzą społecznie pasjonaci fotografii. Znaleźć w nim można stare ryciny, pocztówki
z okresu PRL, fotografie prasowe (między innymi z czasopisma „Stolica”), materiały z prywatnych zbiorów, z aukcji internetowych, a także współczesną dokumentację fotograficzną
(współczesne zdjęcia wykonane przez prywatne osoby) obiektów z całej Polski uporządkowaną według klucza adresowego.
ARCHIWA TRADYCYJNE
Poszukując informacji o praskich osiedlach, warto odwiedzić
również tradycyjne archiwa prowadzone przez różne instytucje.
W niektórych przypadkach tego typu wizyty wymagają wcześniejszego umówienia się oraz odpowiedniego uzasadnienia
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poszukiwań, by uzyskać wgląd do materiałów, które mogą nas
interesować.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
(MWKZ) (ul. Nowy Świat 18/20) – jeśli interesujący nas budynek chroniony jest prawem (np. poprzez wpis do rejestru
zabytków), możemy wystąpić do urzędu konserwatorskiego o udostępnienie karty ewidencyjnej takiego obiektu (nie
wszystkie obiekty posiadają karty ewidencyjne, ale bazy są sukcesywnie uzupełniane). Znajdziemy w niej inwentaryzację architektoniczno-konserwatorską, krótki opis historii budynku,
przeprowadzonych dotychczas prac budowlanych i wiele innych
użytecznych informacji. Można również zwrócić się do archiwum zakładowego urzędu z pytaniem, czy nie zachowały się
inne archiwalne dokumenty, dotyczące remontów prowadzonych w budynku wcześniej. Jeśli takowe są, mogą okazać się
bardzo pomocne. Można zwrócić się pisemne o udostępnienie
zachowanych akt, wykazując we wniosku interes prawny (np.
„reprezentacja właściciela” bądź „stowarzyszenie/fundację, której
jednym z celów statutowych jest ochrona i opieka nad zabytkami”, „prowadzenie badań naukowych” czy „przygotowywanie
projektu w ramach zajęć na wydziale architektury”).
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (BSKZ) w Warszawie (ul. Nowy Świat 18/20) – w BSKZ również można obejrzeć karty ewidencyjne dla zabytkowych budynków.
W 2007 r. na zamówienie biura zostały opracowane Wytyczne Konserwatorskie do Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla obszaru Praga II w Warszawie. Znajdują się
w nich analizy, wskazówki, omówienie historii dzielnicy. Wytyczne są udostępniane na prośbę interesantów, po wcześniejszym umówieniu. Wytyczne służyły do przygotowania zapisów
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) w Warszawie (ul. Kopernika 36/40) – przechowuje karty ewidencyjne dla obiektów
z całego kraju, również te z terenu Warszawy i Mazowsza. Jeśli
np. archiwum MWKZ czy BSKZ są niedostępne, można skorzystać ze zbiorów NID.

Wydział Architektury i Budownictwa w Urzędzie Dzielnicy
Praga-Północ (ul. Kłopotowskiego 15) – posiada wewnętrzne
archiwum, w którym przechowywane są pozwolenia na budowę, projekty, korespondencja – wszystkie dokumenty dotyczące konkretnych nieruchomości od 1945 r. do dziś. Archiwum
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uporządkowane jest adresowo – pytamy więc o zachowaną dokumentację dotyczącą np. budynku przy ul. Brechta 12. Można
zwrócić się pisemnie o udostępnienie zachowanych akt, wykazując we wniosku interes prawny.

Archiwum Państwowe w Warszawie (ul. Krzywe Koło 7) –
w zbiorach archiwum znajdziemy liczne materiały dotyczące
rozwoju Pragi: księgi hipoteczne, zdjęcia, ryciny, dokumenty,
plany, pisma itp.
Archiwum m. st. Warszawy (Al. Jerozolimskie 28) – wydział
archiwum w Biurze Organizacji Urzędu m.st. Warszawy, dysponuje obszernym zbiorem dokumentów dotyczących warszawskich nieruchomości.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie (Hipoteka) (al. Solidarności 58) – zgromadzone są tutaj m.in.
najstarsze księgi hipoteczne dotyczące warszawskiej Pragi, zawierające informacje dotyczące nazwisk właścicieli nieruchomości, zadłużeń hipotek, spadków, zastawów, wyznaczania granic
nieruchomości itp. Tereny osiedli Praga I, II, III przez lata były
użytkowane przez wojsko i należały do Skarbu Państwa. Księgi hipoteczne dla położonych tu nieruchomości zakładane były
zwykle już po 1945 r.
Muzeum Warszawy (Rynek Starego Miasta 28-42) – wśród
bogatych zbiorów warszawskich, w tym dotyczących Pragi,
znajdziemy m.in. fotografie, archiwalia oraz Archiwum Historii
Mówionej, czyli nagrane wspomnienia np. byłych mieszkańców.
Poszukując interesujących nas materiałów, warto skorzystać
z unikalnej wiedzy merytorycznych pracowników tej instytucji.

Muzeum Warszawskiej Pragi (ul. Targowa 50/52), filia dzielnicowa Muzeum Warszawy – oddział w sposób szczególny
zajmuje się badaniami dziedzictwa materialnego i niematerialnego Pragi. Również tu warto skorzystać z wiedzy pracowników merytorycznych. W 2013 r. Muzeum Warszawskiej Pragi
zorganizowało wystawę „Praski MDM – Życie codzienne osiedla Praga II”, a na jej potrzeby przeprowadzona została solidna
kwerenda.

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy (ul. Koszykowa 26/28)
– w zbiorach działu Varsaviana dostępne są publikacje tematyczne dotyczące Warszawy, jej historii, konkretnych obiektów.
Można liczyć na fachową pomoc pracowników działu. Od ręki

4. Remont konserwatorski

48

można np. przejrzeć roczniki tygodnika „Stolica”. Są one dostępne również online na stronie biblioteki (Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa).

PUBLIKACJE TEMATYCZNE
Wielu ciekawych informacji dotyczących historii oraz architektury powojennych praskich osiedli dostarczają również naukowe i popularyzatorskie opracowania drukowane. Badania warto
rozpocząć od nowszych prac Grzegorza Miki1, Jarosława Zielińskiego2, Grzegorza Piątka3 czy Michała Krasuckiego4. Wielu danych dostarczają też starsze opracowania z czasów PRL,
szczególnie praca poświęcona inwestycjom realizowanym przez
Zakład Osiedli Robotniczych5 oraz praca projektantki osiedla
Praga I, architektki i urbanistki działającej w środowisku warszawskim od okresu międzywojennego do lat 80. XX wieku,
Heleny Syrkus6.
Ducha dyskusji ówczesnych projektantów i architektów
praskich osiedli można z kolei poczuć, przeglądając archiwalne
numery miesięcznika „Architektura”, które dostępne są online
na stronie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej.
Z prac o charakterze popularyzatorskim wymienić należy
publikacje z ostatnich trzech lat autorstwa Kamila Ciepieńki7
czy Ewy Kalnoj-Ziajkowskiej i Macieja Czeredysa8. W tej ostatniej warto sięgnąć do bibliografii, która wymienia większość
ważniejszych publikacji poświęconych historii zabudowy dzielnicy. Kontekst społeczny miejsca przybliżają pozycje o charakterze memuarystycznym9 oraz publikacje będące wynikami badań
etnograficznych10.
G. Mika, Od wielkich idei do wielkiej płyty. Burzliwe dzieje warszawskiej architektury, Warszawa 2017.
2 J. Zieliński, Realizm socjalistyczny w Warszawie. Urbanistyka i architektura
(1949-1956), Warszawa 2009.
3 G. Piątek, Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944-1949,
Warszawa 2020.
4 M. Krasucki, Architektura lat 20. i 30. XX w. na Pradze, „Odkrywanie Warszawskiej Pragi”, Warszawa 2008.
5 B. Orlańska, A. Dobrucki, W. Orzeszkowski, J. Zieliński, Warszawskie Osiedla
ZOR, Warszawa 1968.
6 H. Syrkus, Ku idei osiedla społecznego, Warszawa 1976.
7 K. Ciepieńko, Praga II. Nasza historia, Warszawa 2018.
8 M. Czeredys, E. Ziajkowska, PRA. Ilustrowany atlas architektury Pragi, Warszawa 2020.
9 D. Wyszogrodzki, Plac Leńskiego, Warszawa 2021.
10 K. Kuzko-Zwierz, W budowie, czyli jak powstawał „praski MDM”, [w:] „Etnografia do kieszeni”, nr 3/2013; Praski MDM. Opowieści z Pragi II, Warszawa
1
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Wreszcie bardzo ciekawym źródłem wiedzy w kontekście
rearanżacji przestrzeni wspólnych są – również dostępne online
– wyniki prowadzonych w ostatnich latach konsultacji społecznych dotyczących stworzenia Centrum Lokalnego Plac Hallera11,
modernizacji skweru przy ul. Szymanowskiego12 czy analiza potrzeb Centrum Kreatywności przy ul. Targowej 8013.
Wymienione publikacje zazwyczaj zawierają też wykaz
pozycji bibliograficznych, umożliwiający m.in. rozpoznanie
zbiorów archiwalnych, miejsc, w których przechowywana jest
dokumentacja projektowa oraz odwołanie się do innych publikacji poświęconych wybranym obiektom.

E. CHARAKTERYSTYKA PRASKICH OSIEDLI

Praskie osiedla Praga I, II i III powstały w czasie trwającej dwie
dekady akcji budowlanej. Zakładanym celem było wzniesienie
osiedla mieszkaniowego Praga na niezagospodarowanym terenie
powojskowym. Ze względu na sytuację polityczną oraz zmieniające się trendy w architekturze i w urbanistyce światowej, finalnie osiedla powstały, ale z zastosowaniem różnych rozwiązań
stylowych i technologicznych. W efekcie dziś stanowią interesujący przykład i następowania po sobie, i jednocześnie przenikania się kolejnych stylów architektonicznych.
Przedwojenna zabudowa mieszkaniowa
Funduszu Kwaterunku Wojskowego (1927–39)
Prawie cała zabudowa osiedli Praga I, II i III powstała w czasach
PRL, ale na terenie osiedli zachowało się kilka budynków wzniesionych jeszcze przez 1939 r. Teren całej Esplanady Praskiej od
czasów budowy Cytadeli Warszawskiej do II wojny światowej
był użytkowany przez wojsko. Dokładnie naprzeciwko Cytadeli,
po prawej stronie Wisły znajduje się pozostałość Fortu Śliwickiego. Cały teren w promieniu nieco większym niż półtora kilometra od tego miejsca był wykorzystywany na cele militarne. Kilka
budynków z tego okresu zachowało się przy ulicach Burdzińskiego i Borowskiego. Poprowadzona po łuku ulica 11 Listopada jest śladem dawnej granicy między terenami wojskowymi,
2013; „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2009, nr 1-2 (podwójny numer
poświęcony warszawskiej Pradze).
11 Ulepszymy razem Plac Hallera. Raport z konsultacji społecznych Centrum Lokalne Plac Hallera, Warszawa 2016.
12 Raport z konsultacji społecznych „Jak odnowić skwer Szymanowskiego?”,
Warszawa 2018.
13 I. Zmyślony, E. Kalnoj-Ziajkowska, P. Możdżyński, P. Paga, Przygotowanie lokalnej oceny ex ante dotyczącej projektu pilotażowego Centrum Kreatywności
Nowa Praga nr D.T. 3.1.2, Warszawa 2018.
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Praga III

Praga II

Praga I

Źródło:
www.ukosne.um.warszawa.pl

a historyczną Nową Pragą. Teren jest bardzo atrakcyjny, leży
przecież dokładnie naprzeciwko Starówki. Już w 1920 r. planowano stworzenie w tym miejscu nowego osiedla mieszkaniowego. Gdyby powstało, przypominałoby Żoliborz Oficerski. Wojsko
jednak zostało, w międzyczasie budując na własne potrzeby kilka budynków mieszkalnych z inicjatywy Funduszu Kwaterunku
Wojskowego14. Są to dwa domy dla podoficerów projektu Czesława Przybylskiego na terenie osiedla Praga I (Kameralna 1
i Kameralna 3) – jedyne zrealizowane fragmenty znacznie większego, planowanego tu przed wybuchem wojny założenia. Na
terenie osiedla Praga II znajdują się dwa kolejne domy: pierwszy
dla oficerów, projektu Tadeusza Sygietyńskiego i Brunona Zborowskiego (Ratuszowa 17/19), drugi – dla podoficerów, projektu Kazimierza Tołłoczki (Dąbrowszczaków 4). Poza obszarem,
ale w sąsiedztwie, znajduje się dom dla podoficerów projektu
Juliusza Dzierżanowskiego (Starzyńskiego 12). Dziś wszystkie
znajdują się w polu zainteresowania konserwatora.
Osiedle Praga I (1947–51)
Osiedle Praga I powstało najwcześniej z trzech osiedli zrealizowanych po II wojnie światowej na niezabudowanych terenach
dawnej Esplanady. W rzeczywistości zabudowa pomiędzy ulicami Cyryla i Metodego, Targową, Ratuszową i Jagiellońską to jedyna zrealizowana kolonia osiedla Praga I, zaplanowanego jako
znacznie większe. Nawiązuje do popularnego przed II wojną
14 Zgodnie

z obowiązującymi przepisami oficerom przysługiwały mieszkania
o powierzchni 99 m kw., a podoficerom – o powierzchni 55 m kw.
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światową funkcjonalizmu. Czerpano z doświadczeń przedwojennej urbanistyki, a standaryzacja i typizacja rozwiązań dawała
nadzieję na zaspokojenie głodu mieszkaniowego w zniszczonej
Warszawie. Pomysł projektantów osiedla, Heleny i Szymona
Syrkusów, zakładał wybudowanie zatopionych w zieleni niskich
budynków mieszkalnych z najmniejszymi mieszkaniami, o typowych, funkcjonalnych rozwiązaniach. Osiedle miało stanowić
nową higieniczną kontrpropozycję dla typowej przedwojennej
architektury mieszkaniowej stolicy – dla gęsto zabudowanych
kwartałów kamienic czynszowych, nieprzewietrzanych, pozbawionych światła słonecznego i otoczenia zieleni. Niewielkie metraże mieszkań na nowych osiedlach miała rekompensować sieć
usług kolektywnych „wyprowadzonych z domów”. Wspólne jadłodajnie, pralnie, łaźnie, świetlice dla dzieci i dorosłych, przedszkola i szkoły miały pomóc w integracji nowej społeczności.
Osiedle Praga I dosłownie powtarzało rozwiązania projektowe tak zwanej „II ćwiartki Osiedla Koło”15 – nieco wcześniej rozpoczętej warszawskiej realizacji, również autorstwa
Syrkusów.
Budowa osiedla Praga I z wykorzystaniem wypracowanych dla Koła projektów została rozpoczęta w 1948 r. Inwestorem wykonawczym na Kole była jeszcze Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa, a na Pradze – już nowa instytucja rządowa, powołany do życia w 1949 r. Zakład Osiedli Robotniczych (ZOR). Jego powstanie miało usprawnić realizację
15 Osiedle

Koło, położone w dzielnicy Wola, również w sąsiedztwie Trasy W-Z,
było realizowane już od jesieni 1946 r. przez Warszawską Spółdzielnię
Mieszkaniową. WSM zamówiła projekt u Syrkusów jeszcze jesienią 1946 r.,
a do realizacji przystąpiono wiosną 1947 r. Intensywne prace studialne nad
planowaniem całej dzielnicy mieszkaniowej Koło były prowadzone jeszcze
w czasie wojny – w latach 1942–45 – w ramach działań PAU, Pracowni Architektoniczno-Urbanistycznej przy Społecznym Przedsiębiorstwie Budowlanym w strukturze Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Żoliborzu.
Studia były realizacją przedwojennych założeń planu ogólnego z 1931 r. Już
wtedy zakładano, że na niezabudowanych przedmieściach dookoła całej
Warszawy powstaną zielone, higieniczne i dostępne osiedla dla robotników.
Tuż po wojnie przystąpiono do ich realizacji, z wykorzystaniem przygotowanych w okresie okupacji studiów rozwiązań projektowych. Jednak w 1949 r.,
po wejściu w życie doktryny socrealizmu, prace przy budowie osiedla Koło
zostały przerwane i skorygowane. Autorów, Helenę i Szymona Syrkusów
z zespołem, skrytykowano za „zapatrzenie na Zachód” i odsunięto od zadań. W efekcie na Kole również powstał jedynie niewielki fragment zwany
„II ćwiartką” albo „starym zasobem”. Więcej na ten temat: E. Kalnoj-Ziajkowska, Trzy osiedla na warszawskim Kole w świetle lokalnych uwarunkowań
planistycznych, gospodarczych i historycznych 1 połowy XX wieku, [w:] Łukasz
Strzelczyk (red.), Modernizm Światłoczuły. Osiedla społeczne. Warszawa Koło,
Warszawa 2020.
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nowych inwestycji w całym kraju16. Kiedy w 1949 r. przerwano
prace budowlane na osiedlach na Kole i na Pradze I, krytykowano nie tylko „zapatrzenie na Zachód”. Kosztowna, jak prawie
każda na etapie pilotażu, okazała się eksperymentalna metoda
budowania z prefabrykatów. Krytykowano też nieekonomiczne
wykorzystanie terenu, czyli zbyt niską intensywność zabudowy.
W tym czasie wprowadzono nowe normatywy urbanistyczne,
które przewidywały dla warszawskich osiedli zabudowę znacznie intensywniejszą.
Rozpoczynając realizację Pragi I zakładano, że funkcjonalistyczne osiedle według projektu zespołu Syrkusów zajmie cały
pusty, powojskowy teren dawnej Esplanady. Jednak po krytyce w 1949 r. przygotowano nowy projekt, kontynuując inwestycję już w innej postaci, jako osiedle Praga II – w kostiumie
socrealistycznym.
Program zgodny z autorską koncepcją urbanistyczną dla
istniejącego fragmentu osiedla Praga I nie został więc w pełni
zrealizowany. W pierwszej koncepcji od strony placu Wileńskiego planowany był kino-teatr (w tym miejscu dziś znajduje się
budynek mieszkalny – Targowa 81), a obok, na tyłach ulicy
Cyryla i Metodego – przedszkole (dziś w tym miejscu znajduje
się blok o adresie Kameralna 1a). W latach 60. osiedle zostało
dogęszczone (bloki Targowa 83A, 83B, 83C oraz Jagiellońska
44A i 44B), przez co jeszcze mocniej zatarta została pierwotna
koncepcja osiedla. Przed inwestycjami z lat 60. chodniki równoległe do przebiegu ulicy Kameralnej przecinały całą kolonię, łączyły na przykład przejścia piesze w parterach dwóch budynków
mieszkalnych – falowca przy ul. Targowej 83 i galeriowca przy
ul. Jagiellońskiej 44. W latach 80. obydwa przejścia w galeriowcu przy ul. Jagiellońskiej 44 zostały zabudowane17, co zresztą
stało się impulsem do wszczęcia postępowania o wpis do rejestru zabytków całego osiedla.
Osiedle Praga II jest największe i najbardziej rozpoznawalne
z całej trójki. W założeniach stanowić miało kontynuację zabudowy osiedla Praga I. Ostatecznie po krytyce i zatrzymaniu
realizacji w 1949 r., zmianie koncepcji i budowie już w zupełnie
innym kształcie, stanowi jeden z najlepszych na prawym brzegu
przykładów modernistycznego osiedla społecznego, choć wybudowanego w duchu i w kostiumie socrealizmu. Monumentalna
16 J.

Cegielski, Przełom w budownictwie mieszkaniowym. Zakład Osiedli Robotniczych 1949–1955, Warszawa 1983, s. 33–41.
17 W ich miejscu dziś znajdują się dwa mieszkania o charakterystycznej numeracji – 7A i 13A.
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skala, symetryczne osiowe założenie przestrzenne, eklektyzm,
okołohistoryzująca architektura, dyktat zabudowy pierzejowej,
duże kwartały, powtarzalność: to cechy szczególne tego osiedla.
Monumentalna i najbardziej reprezentacyjna zabudowa powstała przy samym placu Hallera18 oraz przy ulicach Jagiellońskiej19
i Dąbrowszczaków, które są głównymi osiami kompozycyjnymi
założenia.20
Bloki w dużej skali, natężenie wzrasta przy głównych osiach, osiągając siedem kondygnacji. Natomiast
wnętrza mają charakter bardziej kameralny, toteż i skala bloków mniejsza – cztery kondygnacje. Głównej
osi widokowej, prostopadłej do Wisły i ul. Stalingradzkiej przebiegającej przez plac […] przeciwstawiają się
widoki boczne, wewnętrzne. To wszystko wypełnia zieleń. Zieleń wnętrz połączy się z zielenią centralnego
placu osiedla, który uzyska charakter parkowy. Ten plac, którego wnętrze jest widoczne z ul. Stalingradzkiej,
uzyska właściwe zamknięcie z chwilą, kiedy powstaną tutaj dwa bloki od strony ul. Stalingradzkiej
i równoległe do niej, które utworzą zachodnią ścianę placu z prześwitem w środku20.
Jerzy Gieysztor, główny projektant osiedla Praga II

Kolorem żółtym zostały oznaczone trzy równoległe do siebie osie kompozycyjne osiedla Praga II –
ulice Szanajcy, Brechta oraz środek placu Hallera z ulicą Szymanowskiego na jego przedłużeniu, która
jednocześnie jest osią symetrii całego założenia (plac jest wtórnie przecięty zabudowaniami przychodni).
Prostopadle przecinają je kolejne osie ulic, równoległych do siebie. Trzy najważniejsze, będące osnową
założenia, to osie ulicy Jagiellońskiej, Dąbrowszczaków i Namysłowskiej. Ich dopełnieniem są osie ulic
osiedlowych – Skoczylasa, Groszkowskiego i Harnasie. Źródło: www.ukosne.um.warszaw.pl
18 Dawna

nazwa to plac Leńskiego.
nazwa ulicy to Stalingradzka.
20 „Stolica” 1954, nr 36, s. 6–7.

19 Dawna
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Ulica Brechta – widok w kierunku
Wisły (fot. K. Michalski)

Oś skwer Szymanowskiego-plac
Hallera – widok w kierunku Wisły
(fot. K. Michalski)

Ulica Szanajcy – widok w kierunku
Wisły (fot. K. Michalski)

Przykład zabudowy
kwartałów-kolonii osiedla
Praga II między ulicami
Jagiellońską, Brechta,
Dąbrowszczaków i placem
Hallera. Monumentalna
zabudowa pierzejowa
tworzy ciche wnętrze
zielonego kwartału
z niższą zabudową.
Źródło: www.ukosne.
um.warszaw.pl

Najmłodsze z osiedli – Praga III – to z kolei przykład architektury późnego warszawskiego modernizmu powojennego, w postaci wolno stojącej zabudowy wieżowej i niższej w otoczeniu
zieleni. Uciążliwe sąsiedztwo ulicy i torów kolejowych, a także
względy krajobrazotwórcze (sylweta widziana od strony Wisły)
i problem nasłonecznienia zdefiniowały jego kształt i usytuowanie przyszłych budowli. 12-kondygnacyjne wysokościowce ustawiono po dwa w równych odstępach, ze szczytami na
osi północ-południe. Między poszczególnymi parami wysokościowców zlokalizowano niskie, czterokondygnacyjne budynki
o schodkowych rzutach złożonych z identycznych modułów.
Artykulację elewacji oparto na pomyśle rytmicznego powielenia jednakowych układów okien i balkonów w ramach sieci
podciągów i lizen. Charakterystyczne dla zespołu projektantów

55

4. Remont konserwatorski

Pragi III żywe kolory znalazły zastosowanie na gładkich płaszczyznach balustrad balkonów. Niestety, dawna artykulacja nie
jest już dziś czytelna. Bloki osiedla Praga III przeszły w ostatniej
dekadzie modernizację.

RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA OSIEDLI PRAGA I, II, III
Wszystkie trzy osiedla powstały w latach 1949–65, czyli w ciągu 16 lat. Każde z nich tworzy odmienny i rozpoznawalny
krajobraz, każde posiada charakterystyczne cechy stylowe. Jednocześnie każde nosi też wspólne cechy, wynikające z uwarunkowań powojennej urbanistyki.
Wszystkie trzy osiedla cechuje nacisk na rozdzielenie ruchu pieszego i kołowego, charakterystyczny dla idei Le
Corbusiera. Nawet na Pradze II, pomimo skali budynków i socrealistycznego kostiumu, zauważalna jest organizacja przestrzeni oparta na popularnej przed II wojną światową koncepcji
„jednostki sąsiedzkiej” (ang. Neighborhood Unit Concept), za
której autora uznawany jest amerykański architekt Clarence Arthur Perry, a która odwoływała się do postulatów Karty
Ateńskiej. Koncepcja miała za zadanie usprawnić komunikację
pomiędzy budownictwem mieszkalnym a usługami i terenami
rekreacyjnymi.

Przy tworzeniu koncepcji jednostki sąsiedzkiej Perry kierował się
7 zasadami:
1. Życie społeczne miało być skoncentrowane wewnątrz jednostki
sąsiedzkiej. Z dala od ulicznego zgiełku oraz przemysłowego
krajobrazu.
2. Szkoła powinna być zlokalizowana w centrum jednostki
tak, aby dzieci nie musiały przekraczać żadnej głównej arterii
komunikacyjnej. W odległości nie większej niż pół mili od domu.
3. Przy szkole powinno się lokalizować tereny rekreacyjne
udostępnione dla całej społeczności. Szkoła stanowiła lokalne
centrum osiedla.
4. Dookoła jednostki sytuowane były główne drogi. Dzięki temu
Clarence Arthur Perry
jednostka sąsiedzka posiadała wyraźne granice, a jednocześnie
(1872–1944) – amerykański
eliminowany był ruch samochodowy wewnątrz osiedla.
planista, socjolog
5. Drogi wewnętrzne często przybierały krzywe formy – celem
(fot. wikipedia.org)
tego zabiegu było zniechęcenie do poruszania się po nich
samochodami oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Miała być widoczna różnica
w hierarchii dróg okalających jednostkę i tych wewnątrz niej.
6. Usługi lokalizowano wzdłuż zewnętrznych arterii (najlepiej przy skrzyżowaniach ulic) –
ograniczano w ten sposób ruch zewnętrzny (dostawcy do sklepów, klienci z innych dzielnic itp.).
7. Co najmniej 10% terenów powinno zostać przeznaczone na parki oraz przestrzenie otwarte
umożliwiające wypoczynek i stwarzające szanse na nawiązanie interakcji pomiędzy mieszkańcami.
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Diagram przedstawiający zasady organizacji „jednostki
sąsiedzkiej”, opublikowany przez Perry’ego w 1929 r.; za:
wikipedia.org (New York Regional Survey, Volume 7, 1929)

Później ewoluowała ona na szerszą skalę –
zaczęto dostrzegać znaczenie sąsiedztwa oraz
sens postrzegania miasta w kontekście mniejszych podobszarów. Jednostka sąsiedzka była
traktowana jako komórka, która składała się na
organizm (miasto). Nawiązywała też do teorii
Charlesa Hortona Cooleya o grupach pierwotnych.
Grupa sąsiedzka, oprócz rodziny i grupy rówieśniczej, charakteryzowała się ścisłym zespoleniem
jednostek poprzez stosunki osobiste oraz współpracę. Perry proponował, by w pobliżu domów
mieszkalnych lokować obiekty usługowe, tworząc tym samym
samowystarczalne „jednostki sąsiedzkie”. Obszar takiej jednostki wyznaczały arterie komunikacyjne, a ruch lokalny dla
bezpieczeństwa mieszkańców nie powinien przecinać ruchu
tranzytowego.
Odpowiednikiem terminu „jednostka sąsiedzka” w polskiej urbanistyce
jest „kolonia mieszkaniowa”. W założeniach jest to teren, który zamieszkuje
do 10 tys. osób. Taką liczbę mieszkańców może obsłużyć jedna szkoła
podstawowa, co sprzyja też budowaniu więzi sąsiedzkich. Osiedle Praga I to
jedna kolonia. Osiedle Praga II planowano jako zespół 7 kolonii.

Źródło: J. Górski, Idea osiedla i więzi społecznej w pierwszych latach odbudowy
Warszawy [w:] Jan Górski (red.), Warszawa – Stolica Polski Ludowej, Warszawa
1973, s. 155–170
Rozmieszczenie
placówek edukacyjnych
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TYPY BUDYNKÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH
DLA PRASKICH OSIEDLI – PRAGA I, II, III
Chociaż budowa wszystkich trzech osiedli trwała łącznie tylko
16 lat, każde z nich jest odmienne, z charakterystyczną dla niego zabudową. Każde tworzy inny i rozpoznawalny krajobraz.
Posiada charakterystyczne cechy stylowe, rozpoznawalny detal.
OSIEDLE PRAGA I
Najmniejsze obszarowo i najstarsze. Chronione wpisem do rejestru zabytków. W pierwszych latach po II wojnie światowej szukano rozwiązań powtarzalnych, typowych, które usprawniłyby
szybką odbudowę stolicy i kraju. Dlatego cztery domy mieszkalne wybudowane w pierwszym etapie powtarzają rozwiązania
technologiczne i materiałowe zastosowane wcześniej na bliźniaczym osiedlu na warszawskim Kole (tak zwana „II ćwiartka”
autorstwa Heleny i Szymona Syrkusów z lat 1947–51). Warto
wybrać się na osiedle Koło, w okolice ul. Magistrackiej. Można
tam obejrzeć osiedle bliźniacze do praskiego. Na Kole możemy
też ocenić przeprowadzone tam modernizacje, zaakceptowane przez służby konserwatorskie. Na osiedlu Praga I zgodnie
z pierwszymi zamierzeniami zrealizowano ostatecznie tylko
cztery budynki. Trzy z nich to tzw. klatkowce liczące 3 lub
4 kondygnacje (ul. Cyryla i Metodego 1, ul. Ratuszowa 10,
ul. Targowa 83). Najciekawszy z tej grupy jest budynek o adresie Targowa 83, o rozfalowanym planie (na Kole jest podobny
budynek, który mieszkańcy osiedla nazywają „uśmiechem Heleny” od imienia głównej projektantki, Heleny Syrkus). Wyróżniają go jeszcze prześwity w parterach i charakterystyczne klatki
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Klatkowiec – ul. Targowa
83, Praga I

Galeriowiec –
ul. Jagiellońska 44, Praga I

schodowe od strony ul. Targowej, jakby dobudowane obok. Na
osiedlu Praga I znajdziemy też galeriowce ( Jagiellońska 44
i 46) mieszczące najmniejsze mieszkania, do których wejścia
prowadzą bezpośrednio z zewnętrznej galerii komunikacyjnej.
Cały teren osiedla Praga I objęty jest ochroną konserwatorską jako układ urbanistyczny. Na jego terenie znajdują się
jeszcze dwa domy mieszkalne wzniesione przed 1939 r. dla
podoficerów w ramach działalności Funduszu Kwaterunku Wojskowego (ul. Kameralna 1 i 3) oraz budynki późniejsze, zbudowane w latach 60. XX wieku, w ramach akcji dogęszczania
zabudowy w stolicy (np. ul. Jagiellońska 44A, 44B).

OSIEDLE PRAGA II
Bezpośrednio wokół placu Hallera i przy najważniejszych osiach
całego założenia – ul. Jagiellońskiej, ul. Dąbrowszczaków, ul. Skoczylasa – dominują wyższe, reprezentacyjne domy mieszkalne
w typie sockamienicy, o co najmniej 7 kondygnacjach, z usługami w parterach. Ich elewacje zdobią piaskowcowe okładziny. Do
niedawna odbierane były jako szare, ale ostatnie remonty i czyszczenie okładzin kilku z nich uczytelniło wyraźnie kolorystykę elewacji. Dominujące kolory to wiśniowy, jasnokremowy i żółty. Na
całym placu stosowano dość wąski wachlarz okładzin piaskowcowych, ale prawie na każdym z budynków układano je w różny
sposób (np. poziome pasy żółte na czerwonym tle, pasy czerwone na żółtym tle). Budynki na zapleczach, we wnętrzach kwartałów, są niższe, zwykle o 4 kondygnacjach. Charakterystyczne
są też ich reprezentacyjne usługowe partery, o bardzo dużych
metrażach, zwykle też bardzo wysokie – na dwie kondygnacje.
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Kolejną charakterystyczną cechą zabudowy osiedla Praga II jest to, że dłuższe budynki, zarówno te bardziej reprezentacyjne, jak i te skromniejsze, są zaopatrzone w prześwity
w poziomie parterów, służące jako przejścia piesze. To rozwiązanie bardzo wygodne dla mieszkańców osiedla. Wejścia
do klatek schodowych zawsze lokalizowano na tyłach budynków, a zabudowane są całe pierzeje. W obrębie osiedla Praga
II występują też tzw. punktowce, czyli jednoklatkowe budynki
(Skoczylasa 10A, plac Hallera 5B), w których umiejscowioną
centralnie klatkę schodową doświetla świetlik dachowy. Niższa
zabudowa mieszkaniowa osiedla nie jest jednorodna ani stylowo, ani technologicznie. W polskiej architekturze po 1954 r.,
czyli w czasie, kiedy powstawało osiedle, rozpoczął się okres
poszukiwania rozwiązań typowych i prefabrykowanych. Osiedle
pełniło rolę poligonu eksperymentalnego. Właśnie tu, na osiedlu
Praga II, przy ul. Namysłowskiej 9, w 1955 r. powstał pierwszy budynek w pełni wykonany z prefabrykatów wielkopłytowych. Jego realizacja wywołała dyskusje środowiskowe, czasem
wręcz entuzjazm i wiarę w nowe możliwości tej technologii.
To dało też początek masowej produkcji elementów prefabrykowanych z wielkiej płyty, poprzez rozwój Żerańskiej Fabryki
Elementów Prefabrykowanych „Faelbet”, największego i najstarszego producenta prefabrykatów z wielkiej płyty w Polsce.
Na Pradze II powtarzano też różne warszawskie rozwiązania
typowe, stosowane wcześniej w Śródmieściu, na Muranowie Zachodnim, na Bielanach. Przy wznoszeniu niższych budynków
luźniej podchodzono też do kwestii zachowania jednorodnych
rozwiązań rysunku elewacji. Wiemy też o przypadkach, kiedy
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Sockamienica – Praga II,
ul. Jagiellońska 50/ 52/ 54

Sockamienica – Praga II, ,
ul. Dąbrowszczaków 10

Punktowiec – Praga II,
plac Hallera 5A

Klatkowiec
(wykonany
z prefabrykatów) –
Praga II,
ul. Namysłowska 9

prace elewacyjne nie zostały sfinalizowane (ul. Szymanowskiego
4A) – okładzina nie została zainstalowana, być może z powodu
braków materiałowych21.
21 Informacje

uzyskane od członków zarządu wspólnoty budynku po kwerendzie w archiwum dzielnicowego Wydziału Architektury i Budownictwa.
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Dwa typy klatkowców
– Praga II, ul.
Szymanowskiego 3 i 5

Klatkowiec – Praga II,
ul. Brechta 15

OSIEDLE PRAGA III
Osiedle powstało w latach 1960–63, a jego realizacja22 była ściśle związana z inną inwestycją – budową mostu Gdańskiego
(oddanego do użytku 22 lipca 1959 r.), jednocześnie fragmentu
śródmiejskiej obwodnicy Warszawy, zwanej też małą obwodnicą, zresztą do dziś nie skończonej. Po uruchomieniu przeprawy mostu Gdańskiego, ulica Starzyńskiego stała się główną
drogą do budowanej w tym samym czasie pokazowej inwestycji czasów PRL – dzielnicy Bródno. Z racji na tę nową rolę
zdecydowano się zadbać o nadanie ciągle nieuporządkowanej
okolicy reprezentacyjnego charakteru. Jerzy Gieysztor, główny
projektant Pragi II, z racji na uciążliwe sąsiedztwo planowanej
trasy i torów kolejowych zaprojektował w tym miejscu tereny
sportowe i zielone. Po otwarciu trasy nie zgodził się na zmiany,
przez co ostatecznie projekt i realizację osiedla Praga III powierzono innemu uznanemu zespołowi w składzie: Jerzy Czyż, Jan
Furman, Lech Robaczyński, Andrzej Skopiński (ich realizacje
to np. osiedla „Długa–Bielańska”, „Za Żelazną Bramą”). Dzięki
22 S.

Jankowski, Projekt tygodnia. Praga III, „Stolica” 1959, nr 46, s. 5.

4. Remont konserwatorski

62

Bloki mieszkalne
– „korytarzowce” –
wykonane w tzw.
technologii „wielkiej płyty”
– Praga III, ul. Jagiellońska
64, Darwina 4, 6

krajobrazowej roli wieżowców prasa opisywała osiedle jako
„warszawski Manhattan”.
Osiedle Praga III wzniesione zostało z pierwszych, w latach 60. już powszechnie stosowanych, prefabrykatów wielkopłytowych. Zarówno 12-piętrowe, jak i 4-piętrowe bloki
o schodkowych rzutach zostały zbudowane z materiału powszechnie nazywanego „cegłą żerańską”. W rzeczywistości „cegła żerańska” to wielkopłytowe elementy z pobliskiej fabryki
prefabrykatów na Żeraniu, nieco węższe niż te powszechnie
stosowane w latach 70.

Blok mieszkalny wykonany w tzw. technologii „wielkiej płyty” – Praga III,
ul. Jagiellońska 62
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ZIELEŃ PRASKICH OSIEDLI
Osiedla Praga I, II i III oferują mieszkańcom bogactwo terenów
zielonych służących, zgodnie z duchem funkcjonalizmu, do celów rekreacyjnych. Zieleń obecna jest na podwórkach, wzdłuż
ulic, a także w formie reprezentacyjnych skwerów w centralnych miejscach osiedla Praga II. Nie można przy tym zapominać
o roli pobliskiego parku Praskiego oraz naturalnego (dzikiego)
brzegu Wisły.

OSIEDLE PRAGA I
Dzisiejsza bogata zieleń niewielkich wewnętrznych podwórek
osiedla Praga I, zbudowanego w kilku etapach i dogęszczonego
w latach 60., to przede wszystkim efekt pracy i troski mieszkańców. Pierwszy projekt osiedla cechowała znacznie niższa intensywność zabudowy, a co za tym idzie – dużo wyższy procent
powierzchni biologicznie czynnej. Dodatkowo osiedle od strony
ulicy Jagiellońskiej jest położone w bezpośrednim sąsiedztwie
parku Praskiego. Według założenia projektantów, osiedlowe ciągi piesze, równoległe do ulic Ratuszowej i Cyryla i Metodego,
miały jeszcze mocniej wiązać zespół z parkiem Praskim. Przez
wprowadzenie nowej zabudowy w latach 60. i zamurowanie
dwóch prześwitów w parterze galeriowca przy ul. Jagiellońskiej
44 nie są one dziś już czytelne (dla uważnych – w miejscach
dawnych przejść obecnie znajdują się mieszkania o numerach
7A i 13A). Z kolei wewnętrzne podwórko przedwojennego
domu dla podoficerów Funduszu Kwaterunku Wojskowego przy
ul. Kameralnej 3 to miejsce, które miało być częścią znacznie
większego założenia, zewnętrznym dziedzińcem, widocznym
z ulicy Targowej, miejscem reprezentacyjnym, a na zachowanych przedwojennych wizualizacjach – tłem dla pomnika23.
Praga I – ul. Targowa 83

23 E.

Ziajkowska, Karta biała dla budynku Kameralna 3, mps w zbiorach BSKZ,
2007.
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Praga I – ul. Kameralna 3

OSIEDLE PRAGA II. ZIELEŃ REPREZENTACYJNA
Główne zielone reprezentacyjne założenie stanowią dwa połączone ze sobą duże skwery: położony centralnie plac Hallera
(ok. 2 ha) oraz trzy razy mniejszy skwer na osi placu Hallera,
przy ul. Szymanowskiego, która jest jego przedłużeniem. Obydwa przeszły w ostatnich latach modernizację.
Skwer na placu Hallera

„Skwer Szymanowskiego”
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OSIEDLE PRAGA II. ZIELEŃ PODWÓRKOWA
Zielone wnętrza kwartałów są jednym z wyróżników osiedla
Praga II. Zieleń wypełnia tu praktycznie każdą wolną przestrzeń
(gdy budowano osiedle, nie było jeszcze potrzeby tworzenia parkingów). Dominują projektowane założenia zielone, składające
się z kompozycji drzew i krzewów. Nie brakuje jednak również
oddolnych inicjatyw sąsiedzkich w postaci niewielkich przydomowych ogródków, które sprawiają, że osiedle traci bezosobowy
charakter. Układ komunikacyjny wyraźnie preferuje ruch pieszy. Ciągi piesze zaprojektowane z wykorzystaniem prześwitów
w parterach budynków umożliwiają swobodne przejście zielonymi podwórkami wszystkich trzech osiedli, praktycznie od ulicy Starzyńskiego aż po ulicę Targową. Z zachowanych starych
zdjęć osiedla wiemy, że dawne piaskownice, elementy infrastruktury dla dzieci, z czasem, wraz z dorastaniem mieszkańców,
zmieniały funkcję na rabaty kwietne. W niektórych podwórkach
w ostatnim czasie pojawiają się nowe elementy zagospodarowania – zadaszone parkingi na rowery.

Praga II – plac Hallera
6A i 6B

Praga II –
ul. Namysłowska 5A
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Praga II –
ul. Jagiellońska 52

Praga II –
ul. Dąbrowszczaków 8

Praga II – ul. Linneusza 1

Praga II –
ul. Dąbrowszczaków 2/4/6
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OSIEDLE PRAGA III
Osiedle cechuje niska intensywność zabudowy. „Zielony” charakter był ważny z racji na uciążliwe sąsiedztwo trasy i linii
kolejowej. Utrzymanie komponowanej zieleni na tym osiedlu, ze
względu na skażenie hałasem, jest szczególnie ważne. Na łamach
pisma „Stolica” możemy przeczytać:
Projektanci wykazali, że można zaprojektować osiedle przy hałaśliwej
trasie komunikacyjnej24.

Z CZEGO BUDOWANO PRASKIE OSIEDLA?
Do końca lat 50. podstawowym budulcem, z którego wznoszono zabudowania, była cegła – pełna lub dziurawka. W pierwszych latach powojennych w użyciu była też cegła rozbiórkowa,
później do powszechnego użycia weszły cegły pełne o różnej
wytrzymałości, a przy wyższych budynkach również wysokogatunkowe cegły atestowane, o wytrzymałości nacisku 150 kg/cm².
Do łączenia używano zaprawy cementowo-wapienno-piaskowej. Cegłę rozbiórkową również przetwarzano – była kruszona
i mielona w specjalnych maszynach, tzw. łamaczach. Produktami takiego procesu były elementy prefabrykowane: pustaki dwulub wielokomorowe, belki nadokienne czy gruzobetonowe cegły
licowe o różowym lub jasnobrązowym zabarwieniu. Gruzobeton był również wykorzystywany do wytwarzania detali. Tym
samym technologia prefabrykacji początkowo stosowana była
do produkcji drobnych elementów dekoracyjnych, np. gzymsów,
opraw okiennych czy wspomnianych okładzin elewacyjnych,
a nie wielkopłytowych elementów konstrukcyjnych. Prefabrykowane elementy konstrukcyjne powstawały z „pewniejszych”
i lepszych jakościowo materiałów, przykładowo na Kole wykonano je z pianobetonu, a licówki opracowywane były w gruzobetonie. W 1955 r. na osiedlu Praga II realizacją przy ul.
Namysłowskiej 9 rozpoczęła się wielka kariera budownictwa
z wielkiej płyty. Kilka lat później, w 1960 r., było ono już
w pełnym rozkwicie, czego świadectwem jest zabudowa osiedla
Praga III, wzniesionego z prefabrykatów z fabryki na Żeraniu.

OSIEDLE PRAGA I
Osiedle Praga I miało być zbudowane w tej samej technologii, co
bliźniacze osiedle na Kole, czyli z zastosowaniem prefabrykatów
z betonu pianowego i gruzobetonu. Kolskie elementy ścianek
działowych wytwarzane były bezpośrednio w sąsiedztwie placu
budowy. Podciągi i stropy typu DMS o rozpiętości 6 metrów
24

S. Jankowski, Projekt tygodnia. Praga III, „Stolica” 1959, nr 46, s. 5.
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prefabrykowano głównie z mocniejszego wirowanego betonu.
Ściany zewnętrzne budowano z trzech warstw materiału: z betonu pianowego, z bloczków gruzobetonowych i z licówki. Wiemy, że w 1949 r. prace nad produkcją prefabrykatów na Kole
zostały przerwane. Powołano do życia Zakład Osiedli Robotniczych, czyli ZOR, który zastąpił na Kole w roli inwestora Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową. Według wspomnień Heleny
Syrkus, ZOR w 1950 r. zlikwidował kolski „poligon prefabrykacji”25. Kolejne kolskie budynki po 1950 r. wznoszono już z cegły. Dlatego możemy przypuszczać, że do budowy osiedla Praga
I częściowo wykorzystano gotowy już „kolski” materiał prefabrykowany, ale w większości realizację przeprowadzono przy
użyciu tradycyjnej cegły26. Na elewacjach stosowano licówkę
z gruzobetonu, a gdy jej zabrakło – zaprawę tynkową, w której
powtarzano rysunek i podziały licówki, jak na budynku dawnej
kotłowni przy ul. Ratuszowej 14.
Parterowy budynek
dawnej kotłowni (dziś
drukarnia i warsztat
szewski) został
wzniesiony później, już
nie z użyciem materiałów
prefabrykowanych,
a z cegły. Jednak dla
spójności plastycznej
w tynku odtworzono
podziały licówki
z gruzobetonu (wymiary
50 cm x 50 cm) – osiedle
Praga I – ul. Ratuszowa 14

Osiedle Praga I –
klatkowiec przy ul.
Targowej 83. Prześwit –
przejście piesze
25 Helena

Syrkus, Ku idei osiedla społecznego 1925–75, Warszawa 1986,
s. 333–377.
26 Potwierdzają to wywiady z mieszkańcami osiedla Praga I.
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Gruzobetonowa licówka
okładzinowa – osiedle
Praga I – blok mieszkalny
przy ul. Cyryla i Metodego
1

Osiedle Praga I – klatkowiec przy
ul. Targowej 83. Okładzina klatki
schodowej wysuniętej przed lico
budynku
Osiedle Praga I –
galeriowiec przy ul.
Jagiellońskiej 46. Elewacja
od strony ulicy i parku
Praskiego

Osiedle Praga I –
galeriowiec przy ul.
Jagiellońskiej 46. Wejście
do mieszkania na
parterze z wygrodzonym
patio
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OSIEDLE PRAGA II
Nieco inaczej sytuacja wyglądała na Pradze II. Na reprezentacyjnych elewacjach w rejonie placu Hallera stosowano jako
okładzinę już nie prefabrykowane płyty betonowe, a szlachetne,
kamienne (najczęściej były to wapień pińczowski i piaskowiec,
o barwach czerwonej i jasnożółtej, układane zwykle naprzemiennie w poziome dwukolorowe pasy, a na cokoły czasem
stosowano granit), niekiedy uzupełnione artykulacją plastyczną
elementów wystroju (np. kolumny, lizeny, glify, drobny detal).
Im dalej od placu Hallera, tym elewacje stają się skromniejsze,
najczęściej tynkowane (tynki wapienno-cementowe lub cementowe w strefie cokołu, czasem gres), ale z wyraźnymi opaskami
okiennymi, z zaznaczonymi gzymsami między kondygnacjami.
Tu podstawowym budulcem była cegła, ale nie tylko. Jako materiał budowlany na osiedlu Praga II stosowano też elementy
prefabrykowane. Wzniesiony z prefabrykatów w 1955 r. budynek mieszkalny przy ul. Namysłowskiej 9 projektu Zygmunta
Kleyffa, omawiany w licznych artykułach w prasie branżowej27,
przyczynił się do rozwoju prefabrykacji wielkopłytowej w późniejszych latach.

Osiedle Praga II – ul. Szymanowskiego 5, cokół wykonany z piaskowca.
Piaskowcowe cokoły sprawdzają się gorzej niż np. granitowe z uwagi
na to, że piaskowiec, tak jak wszystkie skały osadowe, jest miękki,
elastyczny i nasiąkliwy. Jeśli nie ma dobrej izolacji od podłoża,
„podchodzi” wilgocią
Osiedle Praga II – fragment elewacji budynku,
granitowy cokół, wyższe partie dekoruje okładzina
z piaskowca (okładzina po oczyszczeniu)

27 M.S.

[Marek Sadzewicz], Pierwszy dom wielkopłytowy stanie na Pradze II,
„Stolica” 1955, nr 10, s. 4; J. Maass, J. Referowska, Doświadczalny budynek
wielkoblokowy na Pradze II, „Architektura” 1955, nr 11, s. 330–333.
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Osiedle Praga II – spod usuniętego fragmentu
okładziny przeziera ceglana konstrukcja ściany
budynku

Osiedle Praga II – granitowy cokół cięto-łupany.
Dobrze zachowany, wymaga jedynie oczyszczenia

Osiedle Praga II – uszkodzony fragment cokołu,
obłożony piaskowcem zniszczonym przez nasiąkanie
wodą opadową i przemarzanie

Osiedle Praga II – uszkodzony
mechanicznie narożnik elewacji
z piaskowca

Osiedle Praga II – elewacja pokryta tynkiem wapienno-cementowym, w partii
cokołowej okładzina lastryko, silnie zabrudzona
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OSIEDLE PRAGA III
W przypadku zabudowy osiedla Praga III, konstrukcje budynków tworzone były z wielkopłytowych elementów prefabrykowanych, pochodzących z fabryki na Żeraniu. Elewacje dawniej
były tynkowane, a w ostatnich latach przeszły termomodernizację z wykorzystaniem technologii BSO (styropian wykończony tynkiem cienkowarstwowym na siatce). Jako element
dekoracyjny elewacji wykorzystano układ okien, balkonów, sieci
podciągów i lizen. Podczas modernizacji usunięto też charakterystyczne okładziny na balkonach w żywych kolorach – rozpoznawalną cechę charakterystyczną większości projektów zespołu
autorów osiedla Praga III.
DETAL ARCHITEKTONICZNY PRASKICH OSIEDLI
W przypadku osiedli Praga I, II i III, choć łącznie zbudowano
je w ciągu niecałych dwóch dekad, możemy mówić o współwystępowaniu kilku stylów. Na Pradze I znajdziemy oszczędny w detal modernizm osiedli społecznych, podporządkowany
optymalizacji i oszczędnościom oraz funkcji, występujący przed
II wojną i tuż po niej. Na Pradze II – zobaczymy jakże bogato
i w wielkiej skali reprezentowany socrealizm – to sytuacja wyjątkowa w skali kraju, bo ten styl popularny był bardzo krótko.
Na Pradze III – obejrzymy realizacje z czasów późnego modernizmu powojennego, wznoszone zwykle z prefabrykatów wielkopłytowych i czekające ciągle na uznanie, skromne, ale zwykle
z ciekawą artykulacją elewacji, z odważną zabawą kolorami.
Zachowany detal architektoniczny w postaci elementów
wystroju elewacji poszczególnych budynków, ich wnętrz czy
wyposażenia podwórek, a nawet mieszkań, to zawsze świadectwo historii miejsca. Służy i zdobi, nadaje charakteru, ale też
dostarcza wiedzy o stosowanych technologiach oraz o rozwiązaniach charakterystycznych dla danego typu zabudowy czy
przestrzeni. Pozwala też na przywrócenie albo na odtworzenie pierwotnego charakteru całego zespołu i przestrzeni wokół
indywidualnego obiektu, przy jednoczesnym dostosowaniu do
obecnych przepisów (np. dziś obowiązuje inna wysokość barierek balkonowych niż dawniej). Wiedza na temat stosowanych
rozwiązań i zachowanego detalu jest bardzo przydatna w procesie zarządzania daną nieruchomością, tj. do jej utrzymania
w odpowiednim stanie technicznym. Potrzebna jest też podczas
prac remontowych, żeby przypadkiem bezwiednie nie pozbyć
się czegoś, co rzeczywiście jest wyjątkowo cenne (np. ciągle
zdarza się, że w przestrzeniach wspólnych modernistycznych
kamienic usuwane są niepozorne, ale bardzo cenne przedwojenne płytki ceramiczne – gorseciki – i zastępowane najtańszą
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ceramiką łazienkową). Zachowane oryginalne elementy wyposażenia umożliwiają również rozpoznanie i przyporządkowanie stylów poszczególnych budynków do odpowiednich stylów
w architekturze. Nawet niepozorny zachowany detal może
też być elementem datującym – przykładowo w Warszawie
na przedwojennych modernistycznych kamienicach balkony
z uchwytami na skrzynki z kwiatami były popularne od 1934 r.,
od czasu organizacji konkursu „Warszawa w kwiatach”. Oznacza
to, że kamienice z tym detalem to budynki z lat 1934–39.

RYSUNEK ELEWACJI
Przywrócenie wyrazu plastycznego elewacji to klucz do
przywrócenia oryginalnego wyglądu każdego z budynków,
a w kontekście całości założenia – również do odtworzenia
krajobrazu osiedla. W ostatnich latach elewacje kilku domów
mieszkalnych przy samym placu Hallera zostały poddane procesowi czyszczenia. Warto przejść się i zobaczyć na własne oczy,
jak bardzo zmieniło to ich wygląd. Niedawno jeszcze szlachetne,
ale szare od zanieczyszczeń elewacje odzyskały blask, świeżość
oraz – co najbardziej zaskakujące – kolor (dominują kolory żółty i czerwony, czyli wapień pińczowski i czerwone piaskowce
świętokrzyskie).
Każda elewacja ulega erozji pod wpływem czynników
atmosferycznych oraz po prostu z upływem czasu. Proces ten
opóźnić może zabezpieczenie polegające na położeniu odpowiedniej impregnacji, a także właściwie wykonane obróbki
blacharskie. I odwrotnie – nieodpowiednia impregnacja czy źle
wykonane obróbki mogą proces niszczenia przyspieszyć. Znów
też nieodpowiednie ulepszenie, na przykład polegające na termomodernizacji, może skutkować zatarciem cech stylowych
budynku, a w efekcie – utratą charakteru całego zespołu. Przykładem może być osiedle Praga III, którego utracone już niestety
wartości estetyczne i plastyczne z pewnością zostaną powszechnie docenione za kilka lat.
Niewłaściwa konserwacja materiałów elewacyjnych doprowadziła do degradacji wielu fasad. Widać to zarówno na przykładzie elewacji ceglanych (fot. 1-2) czy elewacji z elementów
prefabrykowanych, jak na Pradze I, ale także na przykładzie
elewacji z kamiennych okładzin stosowanych na Pradze II (fot.
3-6).
Szczególnej uwagi w zakresie elewacji wymagają galeriowce na Pradze I, gdzie komunikacyjne galerie są przestrzenią
półprywatną, a właściciele mieszkań dla podniesienia estetyki malują ściany w sąsiedztwie drzwi wejściowych do swoich mieszkań farbą w ulubionych lub po prostu dostępnych
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kolorach (fot. 11), co z perspektywy podwórek prezentuje się
wyjątkowo źle – ściany galerii są wręcz wielokolorowe, a efekt
chaosu pogłębia różnobarwna wtórna stolarka drzwiowa.
Problem samowolnego zamalowywania przez mieszkańców części wspólnych występuje też na osiedlu Praga II. Najbardziej zauważalny i szkodliwy okazuje się on wówczas, gdy
dotyczy elewacji reprezentacyjnych budynków, które zostały
wyłożone okładziną szlachetną. Niewłaściwą praktyką przy wymianie okien jest zamalowywanie na biało glifów okien przez
indywidualnych właścicieli mieszkań. W wielu miejscach glify
celowo zostały opracowane w kamieniu o innym kolorze (np.
w kolorze czerwonym w domu przy ul. Szanajcy 11). Oczyszczenie tych zamalowanych miejsc z farby uczytelniłoby bardzo
ciekawą, zamierzoną przez architekta plastykę budynku (fot. 8).
Są też miejsca, gdzie szlachetne okładziny zachowały się w dobrym stanie, ale pozostały ukryte pod warstwą przemalowań
i zanieczyszczeń. Umiejętne oczyszczenie może znacząco podnieść walory budynku, co częściowo udało się w prześwicie
domu przy ul. Szanajcy 11 (fot. 9, 10).
Warto też pamiętać, że nawet tym zniszczonym czy uszkodzonym elewacjom należy przyglądać się dokładniej, gdyż
w ten sposób można znaleźć informacje o elementach, które
dopełniały ich wystrój w czasach świetności. Chodzi np. o pozostałości markiz, krat czy reklam firm działających przed laty
w danym budynku (fot. 7), miejsca mocowania oświetlenia czy
metaloplastyki.

Fot. 1, 2 – elewacje domów mieszkalnych Funduszu Kwaterunku
Wojskowego przy ul. Kameralnej 1 i 3 opracowane z białej cegły są dość
skromne, ale ząbkowo układany pas cegły pod gzymsem koronującym
tworzy charakterystyczny dekoracyjny rysunek
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Fot. 3, 4 – gzyms koronujący budynków osiedla Praga I zdobią dekoracyjne pasy
z prefabrykowanych elementów z betonu. Niższe partie zdobią kwadratowe
płyty z gruzobetonowej licówki o charakterystycznym „drapanym” rysunku

Fot. 6 – ul. Dąbrowszczaków 10, partia gzymsu została
dekoracyjne wykończona ustawionymi harmonijkowo
płytami z tego samego materiału, który został użyty jako
okładzina w niższych partiach elewacji

Fot. 5 – zestawianie elewacji o różnych fakturach
i kolorach również może być zabiegiem
dekoracyjnym. Osiedle Praga II, usługowe
partery w rejonie ul. Skoczylasa od strony
reprezentacyjnego placu Hallera obłożone
zostały cięto-łupanym piaskowcem, co dodaje
szlachetności i historycznego charakteru

Fot. 7 – Praga II, plac Hallera 4, nad wejściem
do lokalu usługowego dzięki zachowanym
zabrudzeniom ciągle czytelna jest nazwa
dawnego sklepu „ZUCH”
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Fot. 8 – elewacja
domu mieszkalnego
przy ul. Szanajcy 11.
Glify okien celowo
zostały wyróżnione
czerwoną okładziną.
Podczas wymiany
okien robotnicy
pomalowali glify okien
białą farbą. Najlepszym
zabiegiem byłoby
obecnie oczyszczenie
wszystkich glifów
z przemalowań
(fot. K. Michalski)

Fot. 9 – dom mieszkalny ul. Szanajcy 11. Okładzina
piaskowcowa w prześwicie-przejściu na osi ul.
Dąbrowszczaków; fragment oczyszczony (fot. K. Michalski)

Fot. 10 – to samo miejsce, fragment
nieoczyszczony (fot. K. Michalski)

Fot. 11 – galeriowiec przy
ul. Jagiellońskiej 44
widoczny od strony
wewnętrznego podwórka.
Kolorystyka galerii
powinna być ujednolicona
(fot. K. Michalski)
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STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

A. Stolarka okienna mieszkań
Bardzo istotne dla zachowania charakteru obiektu jest utrzymanie oryginalnej stolarki okiennej lub, jeśli nie jest to możliwe, przynajmniej ujednolicenie rysunku i kolorystyki nowej
stolarki. Niewiele zachowało się do dziś oryginalnych okien
drewnianych. W ciągu ostatnich 30 lat większość z nich została wymieniona na nowe, zwykle wykonane z tańszego niż
drewno PCV. Ponieważ okna zwykle wymieniają indywidualnie
właściciele mieszkań, prace te wykonywane są w różnym czasie,
przez różnych wykonawców, a także z zastosowaniem różnych
materiałów i rozwiązań. W efekcie dziś najczęściej spotykaną
sytuacją jest taka, że każde okno jest inne. Nawet jeżeli podczas
wymiany okien na nowe zachowana jest zasada odtworzenia historycznych podziałów (np. każde okno było trójdzielne i nowe
jest trójdzielne), to większość tych, w założeniu identycznych,
okien w jednym budynku ma różny rysunek. Różne są szerokości ram, słupków, jedni odtwarzają cienkie szprosy dzielące
kwatery, inni z nich rezygnują. Zdarza się niestety też, że nowe
okna w historycznych budynkach mają zupełnie inne podziały
niż te oryginalne (np. było okno trójdzielne, ale właściciel uznaje, że wygodniejsze w użyciu będzie okno dwudzielne). Na jednej elewacji zdarzają się też okna wykonane w różnych kolorach.
Dlatego najlepsza, choć rzadko możliwa do realizacji, jest opcja,
gdy cała stolarka w danym budynku wymieniana jest w tym samym czasie według jednego projektu, z zastosowaniem jednego
materiału. Tylko to gwarantuje, że rysunek nowych okien dla
całego budynku będzie ujednolicony.
Jeśli w budynku zachowało się choć jedno okno o oryginalnym rysunku, możliwe jest przygotowanie inwentaryzacji i na jej podstawie opracowanie projektu odtworzeniowego.

Fot. 12, 13 – oryginalne okno z budynku FKW przy ul. Kameralnej 1 i 3 – trójdzielne, z lufcikiem na
dole w środkowej partii, ze szprosami na górze w bocznych skrzydłach, wykonane z drewna
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Jeśli w elewacji nie ma już historycznych okien, to pamiętajmy,
że niekiedy stare, zdemontowane egzemplarze można znaleźć
też w piwnicach. Zachowana pierwotna stolarka daje szansę
na przywrócenie oryginalnego wyglądu okien, w tym ich historycznych podziałów (fot. 12-19). Jeśli nie jest możliwe dokładne odwzorowanie oryginalnego rozwiązania (na przykład
ze względów technicznych), możliwe jest przyjęcie rozwiązań
jak najbardziej podobnych. Jeśli wymiana będzie dotyczyła całej
stolarki okiennej, będzie to zmiana mało zauważalna.

Fot. 14, 15 – oryginalne okna zachowane na osiedlu Praga I, trójdzielne o równych podziałach,
część z lufcikiem na górze w środkowej części

Fot. 17 – okna w budynku FKW przy ul. Ratuszowej
17/19, dzielone na mniejsze kwatery szprosami
Fot. 16 – okno dwudzielne o równych skrzydłach,
najczęściej stosowane na osiedlu Praga II
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Fot. 18 – okulus nad wejściem do klatki schodowej
w domu mieszkalnym FKW przy ul. Ratuszowej
17/19. Wykonany z PCV, ale powtarza rysunek
oryginalnego okna (oryginalne, zdemontowane
okno zachowane w piwnicach)

Fot. 19 – otwierane okienko piwniczne na osiedlu
Praga I. Dziś, zwykle szukając oszczędności, okienka
piwniczne wymienia się na najtańsze, nieotwieralne.
Nie jest to dobrą praktyką. Możliwość przewietrzania
piwnic pomaga w utrzymaniu dobrego stanu
technicznego całego budynku

B. Witryny, stolarka drzwiowa lokali usługowych,
stolarka drzwiowa lokali mieszkalnych
Podobnie rzecz się ma z oryginalnymi witrynami, których
kilka przetrwało pomimo częstych po 1989 r. zmian działalności prowadzonych w poszczególnych lokalach (fot. 20-23).
Najwięcej usług jest na Pradze II w rejonie placu Hallera. Dodatkowo właśnie tam zaplanowano lokale usługowe jako szczególnie duże i reprezentacyjne. Oryginalne przeszklone witryny
osadzone są w metalowych ramach. Miejscami zachowały się
też drewniane drzwi z pierwszego projektu, z charakterystycznymi pochwytami z mosiądzu i drewna, co zakrywają zwykle
warstwy późniejszej farby. Dlatego, w miarę możliwości, najlepszym rozwiązaniem jest zachowanie kompletnych oryginalnych
witryn, z kratami, markizami czy ze starymi reklamami, jeśli
takie przetrwały do naszych czasów. Warto też zwrócić uwagę
na wnętrza. Czasem pod warstwą farby schowana jest unikatowa dekoracja. Jeśli rzeczywiście konieczna jest wymiana witryn
i drzwi, najlepiej jest stosować metody podobne do tych oryginalnych. W sąsiedztwie elewacji z okładziną z piaskowca lepiej
niż kolorowa stolarka z PCV, wyglądają metalowe profile w kolorze czarnym czy grafitowym, najlepiej o proporcjach zaprojektowanych przez fachowca – architekta czy architekta wnętrz.
Te stare rozwiązania odnośnie do witryn, nawet z przemalowaniami, prezentują się lepiej niż nowe, opracowane najczęściej
w kolorowym PCV, z krzykliwą reklamą zgodną z identyfikacją
wizualną danej marki.
Do istotnych elementów należą również drzwi na klatki
schodowe, drzwi do mieszkań i drzwi we wnętrzach mieszkalnych. Drzwi na klatki schodowe w większości przypadków
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Fot. 20 – zachowana stolarka drzwiowa w lokalu usługowym
przy ul. Jagiellońskiej 58 na osiedlu Praga II

Fot. 21 – oryginalne
metalowe uchwyty

Fot. 22 – zachowane drzwi
Fot. 23 – częściowo zachowane witryny (metalowe profile)
wejściowe do lokalu sklepowego w lokalu usługowym, ul. Jagiellońska 52
przy placu Hallera 8

zostały już dawno wymienione na nowe z uwagi na kwestie
bezpieczeństwa. Ciekawe i oryginalne rozwiązania stolarki
drzwiowej można spotkać w galeriowcach na osiedlu Praga I.
Te na klatkach schodowych mają wyjątkowo oryginalny rysunek.
Drzwi do mieszkań zwykle wymieniane są indywidualnie przez
poszczególnych właścicieli. Oryginalnie były tam montowane
zazwyczaj proste, tanie drzwi ramowo-płycinowe. Drzwi mogą
mieć też ciekawą, wartą zachowania ślusarkę – klamki, haczyki.
Mieszkania w galeriowcach były zaopatrzone w drzwi proste,
jednoskrzydłowe, ramowo-płycinowe z nadświetlem, obite poziomo listewkami z drewna. Do dziś zachowała się ich mniej
więcej połowa. Zwykle, podobnie jak sąsiadujące z nimi ściany, są też pomalowane na różne kolory. W tym konkretnym
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„galeriowym” przypadku zachowanie starej stolarki, zamiana
wtórnych drzwi o niezgodnym rysunku na nowe, wzorowane
na starych, z zachowaniem przeszklonego nadświetla, z ujednoliceniem kolorystyki, to kwestie bardzo ważne. Galerie komunikacyjne są przecież odsłonięte i pełnią funkcję elewacji
zewnętrznej. Jeśli w którymkolwiek budynku drzwi do mieszkań mają jakieś wyróżniające je cechy, wówczas warto zastanowić się nad ich zachowaniem, odtworzeniem.

BALKONY, LOGGIE, GALERIE KOMUNIKACYJNE
Na wyraz plastyczny budynków wpływ mają również balkony
i tarasy. W przypadku obiektów położonych na Pradze I, II i III
zastosowano szeroki wachlarz rozwiązań. Znajdziemy tu klasycznie rozumiane balkony, o różnej głębokości i powierzchni (fot. 26-27). Ciekawie wyróżniają się nietypowe wąskie
i długie balkony osiedla Praga I (fot. 24-25), dostosowane
wymiarem do kształtu dziecięcego wózka oraz galerie komunikacyjne (fot. 32-33), które miały zapewnić niższe koszty
ogrzewania. Stosowano też płytkie balkony typu francuskiego
(fot. 28-30) czy loggie (fot. 31). Uważny obserwator dostrzeże
również różne typy tarasów (fot. 34-36), które przypominają
bardziej ogrody na dachu.
Najbardziej dekoracyjne, choć skromne, są balkony
osiedla Praga II. Proste poręcze zdobią powtarzalne motywy
dekoracyjne.
Kolorowe balkony osiedla Praga III były znakiem firmowym jego projektantów. Niestety nie zachowały się do dziś. Zostały przekształcone w trakcie remontów i termomodernizacji
realizowanych w ostatniej dekadzie.

Fot. 25 – ul. Kameralna 3

Fot. 24 – ul. Targowa 83
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Fot. 26 – ul. Brechta 13A

Fot. 27 – ul. Szanajcy 18A

Fot. 28 – ul. Brechta 12

Fot. 29 – ul. Brechta 12

Fot. 30 – ul. Cyryla i Metodego 1
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Fot. 31 – ul. Jagiellońska 44
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Fot. 32 – ul. Jagiellońska 46

Fot. 33 – ul. Cyryla i Metodego 1

Fot. 33 – ul. Jagiellońska 44

Fot. 32 – plac Hallera 5

Fot. 36 – ul. Jagiellońska
54
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KLATKI SCHODOWE OSIEDLA PRAGA I
Rozwiązaniem charakterystycznym dla osiedla Praga I (oraz
dla bliźniaczego osiedla Koło) są klatki schodowe o charakterystycznej formie, wysunięte poza obrys budynku (fot.
37-40). Helena i Szymon Syrkusowie zadbali o ich formę plastyczną, nadając im miękką linię, ekspresję. Klatki wyróżniają
zabudowę osiedla, nadają budynkom unikalny charakter. Jednak
wysuwanie klatek schodowych na Pradze I poza obrys budynku
nie jest tylko wynikiem poszukiwań wyłącznie estetycznych. To
efekt optymalizacji rozwiązań i szukania oszczędności w czasie
późniejszej eksploatacji (mieszkania miały być przede wszystkim dostępne i tanie). Nieogrzewanie klatek i galerii miało dać
wymierne oszczędności w ramach kosztów eksploatacyjnych.

Fot. 37, 38 –
ul. Ratuszowa 10

Fot. 39 – ul. Targowa 83

Fot. 40 – ul. Jagiellońska 44
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PRZEŚWITY BRAMOWE
Architekturę osiedli Praga I i II cechuje duża liczba prześwitów
bramowych. Na maleńkiej modernistycznej Pradze I miały pomóc związać wnętrze kwartału z resztą miasta. Są niskie, bez
dekoracji; urozmaiceniem jest sposób opracowania ścian, obecność filarów konstrukcyjnych. Niektóre z nich, jak w budynku
galeriowym przy ul. Jagiellońskiej 44, zaadaptowano na oddzielne mieszkania i trudno na pierwszy rzut oka domyślić się ich
wcześniejszej obecności w tym miejscu.
Na Pradze II, osiedlu o znacznie większej skali, rolą
przejść jest związanie półprywatnych wnętrz kwartałów z bardziej reprezentacyjną i „publiczną” częścią osiedla. Stosowanie
prześwitów jest tam szczególnie potrzebne. Reprezentacyjne
sockamienice tworzą bardzo długie pierzeje. Wyobraźmy sobie,
że nie ma prześwitu w budynku przy placu Hallera 6, że klatka
schodowa jest na zapleczu, a sklep spożywczy dokładnie pod
naszym mieszkaniem. Reprezentacyjne pierzeje są tak długie, że
gdyby nie było prześwitów, a chcielibyśmy iść wzdłuż elewacji, musielibyśmy pokonać drogę o długości prawie kilometra.
Przejścia na Pradze II zostały przewidziane w kluczowych miejscach i mają duże znaczenie kompozycyjne, dlatego też zadbano
o ich szczególną oprawę estetyczną. Przykładowe reprezentacyjnie opracowane przejście znajduje się dokładnie na osi ulicy Dąbrowszczaków u zbiegu z ul. Szanajcy, prowadzi w głąb
kwartału przez budynek mieszkalny o adresie ul. Szanajcy 11.
Oprócz funkcji stricte komunikacyjnych – ze względu na niewielką szerokość ukierunkowanych w przeważającej części na
ruch pieszy (fot. 41-47) – przejścia pełnią więc również pewne
funkcje estetyczne, nawiązując do całego wachlarza renesansowych rozwiązań – krużganków, podcieni czy potrójnych łuków
arkad, całkiem jakby budowniczowie osiedla chcieli stworzyć,

Fot. 41 – arkadowe
przejście przy ul.
Dąbrowszczaków 8
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niczym w Renesansie, miasto idealne. Przejścia są dopracowane,
bardzo reprezentacyjne. Zastosowano w nich kasetonowe sklepienia (fot. 48-49), kamienną okładzinę na ścianach i posadzki z lastryko, czasem nawet wylewane w dekoracyjne wzory
w najbardziej reprezentacyjnych przestrzeniach (fot. 50). Obecnie brak oświetlenia tych wnętrz, szczególnie wieczorami, nie
sprzyja ani bezpieczeństwu, ani zachowaniu czystości.

Fot. 42 – motyw serliany,
wykorzystywany często
w neorenesansie,
zastosowany w domu
przy ul. Brechta 14

Fot. 43 – ul. Cyryla
i Metodego 1

Fot. 44 – ul. Targowa 83
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Fot. 45 – ul. Jagiellońska 52/54
Fot. 46 – ul. Skoczylasa 4/Brechta 3

Fot. 47 – arkadowe
przejście na przedłużeniu
ul. Dąbrowszczaków
prowadzące przez parter
budynku przy ul. Szanajcy
11

Fot. 48 – ul. Szanajcy 11
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Fot. 50 – ul. Brechta 14

Fot. 49 – sklepienie naśladujące sklepienia
kasetonowe w przejściu przy ul. Szanajcy 11

W niektórych budynkach ściany przejść dodatkowo zdobią
luksfery.

Fot. 51, 52, 53 – ścianki z luksferów występujące na osiedlu Praga II

WEJŚCIA DO KLATEK SCHODOWYCH
Na uwagę zasługują również wejścia do klatek schodowych
ozdobione portalami wykonanymi najczęściej z lastryko lub
z jego imitacji (fot. 54-56), z betonu (fot. 57-58) czy z cegły silikatowej (fot. 59). Drzwi dekorują proste opaski, czasem
jest daszek czy nadświetle. Niekiedy reprezentacyjny charakter
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wejść podkreślany jest przez ich wysunięcie poza lico budynku,
jak i przez zastosowanie ozdobników w postaci kolumn (fot.
60-65). Sama stolarka drzwiowa wejść do klatek schodowych
w zdecydowanej większości ma dziś charakter wtórny. Mało
w którym miejscu zachowały się drzwi z pierwotnego wystroju.
Oryginalne drzwi drewniane lub stalowe można jeszcze spotkać
np. w galeriowcach na osiedlu Praga I oraz w budynkach osiedla Praga II. Najczęściej zachowywane są te mniej ważne, jak
drzwi do pomieszczeń gospodarczych (fot. 66-68). Jeśli zachodzi potrzeba wymiany obecnie funkcjonujących drzwi na klatkę
schodową na nowe, dobrze jest zorientować się, czy na przykład
w sąsiedniej klatce nie zachowały się drzwi oryginalne.
Dla lepszego oświetlenia klatek schodowych stosowano ponadto ściany luksferowe (fot. 51-53), zastępujące okna.
W nowej stolarce drzwiowej przeznaczonej na klatki rezygnowano zwykle podczas wymiany z przeszkleń, kierując się
względami bezpieczeństwa (chociażby ochrona przed złodziejami, mającymi utrudnione wejście do środka przy braku szyby).
Jeśli nie znamy oryginalnego rozwiązania i jesteśmy skazani na
przygotowanie zupełnie nowego projektu, pamiętajmy jednak,
że zwykle drzwi do części wspólnych kamienic czy domów wielorodzinnych były przeszklone, by doświetlić klatkę. Spacerując
po okolicy i porównując drzwi na klatki, które używane są dziś,
wyraźnie widać, że zdecydowanie lepiej wyglądają te drewniane.
Gorzej prezentują się rozwiązania z PCV. Wyjątkowo źle wygląda też stolarka z PCV w jasnych kolorach. Jeśli nadświetle jest
czytelne (jak fot. 57-58), konieczne jest jego zachowanie wraz
z przeszkleniem.

Fot. 54 – Praga II
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Fot. 55 – Praga II

Fot. 56 – Praga II
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Fot. 57 – Praga II

Fot. 58 – Praga II

Fot. 59 – Praga I

Fot. 60 – Praga II

Fot. 61 – ul. Jagiellońska 64 – wejścia na klatki schodowe bloków z wielkiej
płyty podporządkowane są funkcji, ale nie brakuje im dbałości o plastyczny
detal
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Fot. 62 – klatka schodowa bloku
przy ul. Targowej 83 na Pradze
I. Oryginalna stolarka okienna
i drzwiowa została usunięta
prawdopodobnie w latach 80.
Dawne wielkie okna zastąpiły
drewniane listewki, montowane
zapewne ze względów
bezpieczeństwa. Drewniane drzwi
ramowo-płycinowe również nie
są odpowiednie w tym miejscu.
Oryginalne drzwi były metalowe,
mocno przeszklone. Na bliźniaczym
osiedlu na Kole znajdziemy jeszcze
oryginalne rozwiązania.

Fot. 63 – Praga II

Fot. 64 – Praga II

Fot. 65 – ul. Ratuszowa
12, Praga I
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Fot. 66 – Praga II, ul. Skoczylasa 10/12

Fot. 67 – Praga I

Fot. 68 – Praga I

POSADZKI W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKÓW
Na oddzielne potraktowanie zasługują materiały, z których wykonywane były posadzki czy stopnie schodów w częściach
wspólnych budynków. Na Pradze II dominuje lastryko o różnym stopniu ziarnistości, które możemy znaleźć nie tylko na
klatkach schodowych (fot. 69-70), ale także jako nawierzchnię
w reprezentacyjnych prześwitach komunikacyjnych sockamienic
okalających plac Hallera (fot. 71-74). Miejscami uzyskiwano
efekty dekoracyjne, stosując też ciemne lastryko i metal, tworząc
tym samym wzory (fot. 71-72). Jeśli lastrykowa nawierzchnia jest uszkodzona, dość łatwo jest ją uzupełnić z pomocą
specjalisty.
W wielu lokalach usługowych na Pradze II przy placu Hallera (fot. 77-79) znajdziemy terakotowe posadzki ceramiczne z różnokolorowych małych kwadracików (2x2 cm), czyli tak
zwanych „irysków” (nazwa inspirowana kształtem popularnych
cukierków). Układane w geometryczne wzory „gorseciki” i „iryski”28 należały od połowy lat 30. do lat 60. XX w. do najbardziej
28 W.

Szerle, Utylitarne piękno terakotowych posadzek na klatkach schodowych
budynków międzywojennej Gdyni. Wybrane przykłady [w:] M. J. Sołtysik,
M. Stępa, Architektura XX wieku, zachowanie jej autentyzmu i integralności
w Gdyni i w Europie, Gdynia 2020, s. 217–226.
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popularnych naszym kraju rozwiązań wykończeniowych podłóg sieni i klatek schodowych w budynkach mieszkalnych oraz
w lokalach usługowych. To materiał bardzo wdzięczny pod
względem możliwości uzyskania efektów plastycznych, choć
nie wszystkie „iryskowe” podłogi na Pradze tworzą ciekawe
wzory. Można też spotkać podłogi na przykład w jednym kolorze – które również warto zachować, choćby dlatego, że pochodzą z pierwszego wystroju i w wyjątkowy sposób współgrają
z miejscem. Terakotowe posadzki znajdziemy też w niewielkich
pomieszczeniach gospodarczych i w zsypach. Te są już zwykle mniej reprezentacyjne. Czasem również ściany pomieszczeń
gospodarczych wykładano płytkami ceramicznymi (fot. 75-76).

Fot. 69 – posadzka i schody na klatce schodowej
wykonane z lastryka, osiedle Praga II

Fot. 70 – uszczerbiony stopień z lastryka,
osiedle Praga II

Fot. 71– Plac Hallera 5, prześwit

Fot. 72 – plac Hallera 5, prześwit
Fot. 73 – ul. Szanajcy 11, prześwit
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Fot. 74 – ul.
Szymanowskiego/
Dąbrowszczaków,
prześwit

Fot. 75 – zsyp w jednym
z budynków osiedla
Praga II
Fot. 76 – kafelki na
ścianach i podłodze
w pomieszczeniu
zsypowym
(fot. K. Michalski)

Fot. 77 – lastryko wylewane
w trzech odcieniach tworzyć
może dekoracyjne wzory
(fot. K. Michalski)

Fot. 78 – „iryski” w trzech kolorach
(fot. K. Michalski)

Fot. 79 – posadzka w lokalu
usługowym (fot. K. Michalski)

BALUSTRADY SCHODÓW NA KLATKACH
SCHODOWYCH
Są niepozorne, raczej skromne, ale zadbano, by każda z nich
miała indywidualny rysunek. Metalowe balustrady schodów na
klatkach osiedla Praga II nadają charakter wnętrzom. Balustrady
występują w kilku odmianach, różniących się rysunkiem zdobień (fot. 80-89). Najczęściej zaopatrzone są w drewniane pochwyty. Poręcze są zwykle w dobrym stanie i raczej nie należy
się spodziewać, że któryś z zarządców budynków zapragnie je
wymieniać na nowe. Byłoby to zabiegiem niepotrzebnym i kosztownym. Zawsze warto zastanowić się jednak, czy nie wymagają
one konserwacji. Balustrady lepiej się prezentują, jeśli nie pokrywają ich liczne warstwy farby olejnej. Drewniane pochwyty
najlepiej wyglądają wówczas, gdy po oczyszczeniu czytelny staje
się naturalny rysunek drewna.
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Fot. 80

Fot. 81

Fot. 82

Fot. 83

Fot. 84

Fot. 85

Fot. 86

Fot. 87
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Fot. 88

Fot. 90, 91, 92 –
ul. Szymanowskiego,
Jagiellońska

Fot. 89

OBUDOWY SZYBÓW WINDOWYCH
W niektórych budynkach, zwłaszcza tych ulokowanych przy
ul. Szymanowskiego oraz Jagiellońskiej, zachowały się oryginalne windy: mechanizmy windowe, kabiny i obudowy
szybów. Te ostatnie wykonane są ze stalowych płaskowników
i szkła zbrojonego (fot. 90-92), co daje ciekawe efekty plastyczne. W niektórych budynkach zachowały się oryginalne kabiny
dźwigów (fot. 93-95). To też jest element wyposażenia, o który warto dbać i zachować w sprawności jak najdłużej.
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ŚWIETLIKI DACHOWE
Klatki schodowe osiedla Praga II, których nie doświetlają okna
w elewacjach, zostały doposażone w świetliki dachowe. Te klatki
są większe, zaopatrzone w wygodne schody o niskich stopniach
i dużych spocznikach. Schody są czterobiegowe z „duszą”, czyli z wolną przestrzenią pośrodku, która pozwala światłu padającemu przez okna dachowe dobrze doświetlić wnętrze. Takie
rozwiązania zastosowane zostały w punktowcach przy placu
Hallera, przy ul. Szanajcy oraz w jednym z klatkowców przy
ul. Namysłowskiej (fot. 96-101). Rozwiązanie to daje również
ciekawe efekty plastyczne.
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Fot. 93, 94, 95 –
ul. Szymanowskiego

Fot. 96, 97, 98, 99 –
Praga II

Fot. 100 – Praga II

Fot. 101 – Praga II

STOLARKA DRZWIOWA NA KLATKACH SCHODOWYCH
Stolarka drzwiowa stosowana na wszystkich trzech praskich
osiedlach to zwykle najprostsze i najtańsze rozwiązania. Stosowano tu drzwi ramowo-płycinowe jednoskrzydłowe (fot.
102-104, 108-109). Część z nich zachowała się, ale niektóre
były już nawet kilkukrotnie wymieniane. Dla zwiększenia bezpieczeństwa swojego dobytku mieszkańcy indywidualnie wymieniają drzwi na najróżniejsze modele dostępne na rynku. Na
terenie każdego z osiedli miejscami zachowały się pojedyncze
egzemplarze oryginalnej stolarki drzwiowej. Wartym wzmianki
rozwiązaniem są też oryginalne przeszklone drzwi zachowane
na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Szymanowskiego (fot. 110).

Fot. 102, 103, 104 – przykłady nielicznych oryginalnych oryginalnych drzwi zachowanych
na terenie osiedla Praga II
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Fot. 105 – numer metalowy,
montowany do ościeżnicy

Fot. 108 – skromne
jednoskrzydłowe drzwi ramowopłycinowe z nadświetlem,
dekorowane poziomymi
listewkami, to rozwiązanie warte
zachowania

Fot. 106 – przykład numeru
malowanego bezpośrednio na
drzwiach na podstawie szablonu

Fot. 109 – niesymetryczne
dwuskrzydłowe drzwi
w galeriowcach osiedla Praga I.
Jeden z nielicznych przykładów
niestandaryzowanej stolarki
drzwiowej, o indywidualnym
rysunku, zaprojektowanej
specjalnie na potrzeby osiedla.
Przy remontach warto pamiętać,
żeby została zachowana

Fot. 107 – numer metalowy,
montowany do ościeżnicy

Fot. 110 – oryginalny wiatrołap
zachowany w jednej z klatek przy
ul. Szymanowskiego 8

KRATY, MOCOWANIA
Interesującym i wartym zachowania elementem wystroju budynków są też różnego rodzaju kraty okienne, zwijane kraty typu
sieciowego w lokalach usługowych, osłony okienek piwnicznych,
mocowania donic, balustrady tarasów, poręcze schodów, odboje
czy uchwyty na flagi (fot. 110-128). Katalog zastosowanych
rozwiązań jest bardzo szeroki i różnorodny. Ta zachowana do
dziś różnego rodzaju metalowa galanteria w większości ciągle znajduje praktyczne zastosowanie.
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Fot. 110 – Praga II

Fot. 111 – Praga II

Fot. 112 – Praga II

Fot. 113 – Praga II

Fot. 114 – Praga I
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Fot. 115 – Praga I
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Fot. 116 – Praga II

Fot. 117 – Praga II

Fot. 118 – Praga II

Fot. 119 – Praga I

Fot. 120 – Praga I

Fot. 121 – Praga II

Fot. 122 – Praga II

Fot. 123 – Praga II
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Fot. 124 – Praga II (fot. K. Michalski)

Fot. 125 – Praga II

Fot. 127 – Praga I

Fot. 126 – Praga I

Fot. 128 – Praga II

POZOSTAŁOŚCI DAWNEJ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
Na elewacjach budynków osiedli Praga I czy II można dostrzec
też drobne detale w postaci izolatorów elektrycznych (fot.
133-134). Na niektórych klatkach możemy natrafić na oryginalne ebonitowe dzwonki lub włączniki oświetlenia (fot. 129-132). To pozostałości pierwotnego wyposażenia. Również są
warte zachowania.

Fot. 129 – Praga I
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Fot. 130 – Praga I
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Fot. 132 – Praga II
Fot. 131 – Praga II

Fot. 133 – Praga II/III (budynek
przedwojenny)

Fot. 134 – Praga I

IDENTYFIKACJA WIZUALNA OSIEDLI
Warto zwrócić ponadto uwagę na dawną identyfikację wizualną osiedli. Zachowana jest ona już śladowo, ale ciągle obecna. Nawet proste szablonowe liternictwo dawnej numeracji
mieszkań jest cechą charakterystyczną historycznego wystroju
osiedla. Kroje czcionek mogą posłużyć jako wzór dla współczesnych rozwiązań, np. numeracji pięter (fot. 105-107). W bardzo niewielkim stopniu zachowały się oryginalne reklamy lokali
usługowych, ale dzięki tym, które jeszcze pozostały na miejscu,
jak i zachowanym starym zdjęciom wiemy wystarczająco dużo,
żeby móc opracować typologię pożądanych, nowych rozwiązań.

Fot. 135 – Praga II
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Fot. 136 – Praga II
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Warto zwrócić też uwagę na zachowane latarenki adresowe (fot.
142), dawne tablice informacyjne i adresowe (fot. 135-138),
pozostałości neonów reklamowych (fot. 139) czy nawet dawnych numeracji klatek (fot. 140-141).

Fot. 137 – Praga II

Fot. 138 – Praga I

Fot. 139 – Praga II

Fot. 140 – Praga II (fot. K. Michalski)

Fot. 139 – Praga II

Fot. 142 – Praga II
(budynek przedwojenny)

Na uwagę zasługują również zachowane elementy małej architektury, takie jak ławki, altany śmietnikowe, piaskownice, które przerabiane są często na wyniesione rabaty (fot. 143-145),
a także niewielkie, oszczędne w formie pawilony usługowe
w rejonie ulicy Skoczylasa (fot. 146-147), z charakterystycznymi wysuniętymi daszkami, dużymi przeszkleniami i z kamienną
okładziną na elewacji.
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Fot. 143 – Praga II

Fot. 144 – Praga II

Fot. 145 – Praga II (fot. K. Michalski)

Fot. 146 – Praga II

Fot. 147 – Praga II
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Praga II to również osiedle, w którego przestrzeni obecna jest
sztuka. Na uwagę na pewno zasługuje popiersie architekta Józefa Szanajcy (1902–1939) zlokalizowane przy ulicy, której
jest patronem. Autorem projektu popiersia jest Bohdan Lachert,
również wybitny architekt, przyjaciel i najbliższy współpracownik Szanajcy (fot. 148). Drugim wartym wzmianki elementem
dekoracyjnym jest mozaika znajdująca się na ścianie w jednym
z lokali usługowych przy placu Hallera 6. Została wykonana
najprawdopodobniej w 1968 r., a jej autorką jest Bronisława
Arciszewska-Kucharska (fot. 149).

Fot. 148 – ul. Szanajcy/Jagiellońska
(fot. Porozumienie dla Pragi)

Fot. 149 – plac Hallera 6 (fot. K. Michalski)

INFRASTRUKTURA SCHRONÓW
PRZECIWLOTNICZYCH
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden element wyposażenia
osiedla Praga II. Jest mało widoczny na pierwszy rzut oka, ale
wart uwagi i oddzielnego potraktowania. Osiedle powstawało w czasach zimnej wojny i zostało wyposażone w schrony
przeciwlotnicze. Większość z nich nie jest zagospodarowana.
Wejścia do nich prowadzą zwykle z piwnic domów mieszkalnych, ale schrony znajdują się też pod częścią podwórek. Mają
całkiem spore powierzchnie. Struktury, które na co dzień widzą
mieszkańcy osiedla, to czerpnie powietrza – infrastruktura doprowadzającą powietrze (fot. 150-153). Stanowią pewien potencjał. Dziś, niewykorzystywane oczywiście do celów, w jakich
je wybudowano, mogłyby znaleźć nową funkcję. Przykładowo
mogłyby zostać zaadaptowane np. pod działania edukacyjne
(izba pamięci) lub pracownie artystyczne.
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Fot. 150 – Praga II

Fot. 151 – Praga II

Fot. 152 – Praga II
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Fot. 153 – Praga II
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BUDYNKI-IKONY
POWOJENNYCH OSIEDLI PRAGI
Adres: TARGOWA 83
Osiedle Praga I
Projekt: zespół pod kierunkiem Heleny i Szymona Syrkusów, 1949–51
Forma własności: wspólnota mieszkaniowa
Forma ochrony: rejestr zabytków – osiedle Praga I wpisane jako
zespół budowlany wraz z zielenią

Widok od strony
ul. Targowej –
kolorystyka odtworzona
na podstawie badań
stratygraficznych,
rys. P. Kilanowski

To najbardziej charakterystyczny spośród tych kilku bloków
wielorodzinnych osiedla Praga I, które udało się jeszcze zbudować zanim weszła w życie doktryna socrealizmu (1949 r.).
Dosłownie chwilę później przerwano prace i zaprojektowano
inwestycję od nowa, ale już w nowym kostiumie, jako osiedle
Praga II. Trzypiętrowy blok usytuowany jest w samym sercu
Pragi, sto metrów od cerkwi, dwieście od parku Praskiego. Stoi
przy ulicy Targowej dokładnie w miejscu, gdzie tramwaje na
Bródno skręcają w ulicę 11 Listopada. Długą, ponad stumetrową elewację wyróżnia rozfalowany kształt. Od ul. Targowej jej
rytm przerywają ryzalitowane klatki schodowe o pełnej ekspresji formie. Prześwity w parterach prowadzą do wnętrza kwartału, wyjątkowo zielonego. Elewację od strony podwórka zdobią
charakterystyczne wąskie i długie balkony. Wejścia do klatek
schodowych, przekształcone w latach 80. XX w., były pierwotnie przeszklone. Zaprojektowano większe przedsionki, które
w zamyśle projektantów miały być miejscem życia społecznego
mieszkańców.
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Widok od strony ul. Ratuszowej,
rys. P. Kilanowski

Podczas projektowania tego osiedla – i wcześniej bliźniaczego osiedla na Kole – czerpano z doświadczeń przedwojennej urbanistyki. Standaryzacja i typizacja rozwiązań dawały
nadzieję na zaspokojenie głodu mieszkaniowego. Zakładano
wybudowanie zatopionych w zieleni, niskich budynków mieszkalnych z najmniejszymi mieszkaniami, o typowych, funkcjonalnych rozwiązaniach. Niewielkie metraże mieszkań na
nowych osiedlach miała rekompensować sieć usług kolektywnych, jak wspólne jadłodajnie, pralnie, świetlice. Trzon nowej
zabudowy tworzyło pięć wzniesionych po obwodzie kwartału,
3- i 4-kondygnacyjnych, wolno stojących budynków mieszkalnych. Obiekty mieszkalne uzupełniono pojedynczymi pawilonami przeznaczonymi na biura, usługi i handel. Architektura
i urbanistyka zespołu czytelnie odzwierciedlały modernistyczne
ideały przyświecające jego twórcom. Dystans pomiędzy poszczególnymi obiektami, ich ograniczona wysokość, jak również odsunięcie względem ulic korzystnie przekładały się bowiem na
warunki użytkowe osiedla, w tym zwłaszcza kwestie doświetlenia i wentylacji mieszkań, a także akustyki. Uwagę zwracała ponadto przestudiowana, ograniczona liczba kondygnacji,
nie tylko dostosowana do ludzkiej skali, ale również pożądana
z punktu widzenia stosunków sąsiedzkich. Przestrzenie pomiędzy budynkami z biegiem lat wypełniły drzewa i krzewy, co
poniekąd odzwierciedlało intencje autorów – stworzenie osiedla
otoczonego zielenią. Podobnie jak na Woli, część bloków zaprojektowano w układzie klatkowym, podczas gdy inne w układzie
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galeriowym. Wewnątrz wprowadzono powtarzające się moduły mieszkań półtoraizbowych z wnęką kuchenną, dwuizbowych oraz trójizbowych. Architekturę elewacji zaprojektowano
w duchu funkcjonalistycznym z wprowadzeniem silnie horyzontalnych podziałów, podcieni wspartych na słupach, ciągów
pasmowych okien oraz przełamujących kompozycję elementów
wertykalnych. Pomimo ograniczonego budżetu, w projekcie nie
zabrakło elementów opracowanych w sposób autorski, jak np.
forma klatek schodowych o zmiękczonym narysie planu, charakterystyczne podziały tynków, stalowe balustrady balkonowe
czy płycinowy fryz po obwodzie attyki. Zauważyć należy, iż
wyraz estetyczny osiedla stanowił naturalną kontynuację nurtu
dominującego w Warszawie już przed wybuchem drugiej wojny
światowej. Estetyka zespołu nie doczekała się jednak docenienia
Widok z góry

Zakres ochrony
konserwatorskiej
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w latach tuż po zakończeniu realizacji, co bezpośrednio wiązało
się z odgórną promocją socrealizmu jako preferowanego kierunku w architekturze polskiej po 1949 r. W realizacji na szeroką
skalę wykorzystano elementy prefabrykowane, w tym pustaki
gruzobetonowe oraz żelbetowe stopnie schodowe wykończone
lastrykiem. Osiedle wyposażono ponadto we własny system centralnego ogrzewania wodnego zasilanego z miejscowej kotłowni.

Widok od strony
ul. Targowej

Prześwit na wysokości
ul. 11 Listopada

Fragment elewacji
od strony ul. Targowej
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Kolumnada dzieląca prześwit na dwie części

Wejście na jedną z klatek schodowych

Widok od podwórza
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Adres: JAGIELLOŃSKA 44
Osiedle Praga I
Projekt: zespół pod kierunkiem Heleny i Szymona Syrkusów, 1949–51
Forma własności: wspólnota mieszkaniowa
Forma ochrony: rejestr zabytków – osiedle Praga I wpisane jako
zespół budowlany wraz z zielenią

Długi blok usytuowany od strony parku Praskiego i ulicy Jagiellońskiej ustawiony jest nieco pod kątem do linii ulicy. W momencie, kiedy był budowany, w jego sąsiedztwie planowana była
duża inwestycja drogowa – ulica Nowo-Jagiellońska – która
jednak nie powstała do dziś. To galeriowiec, czyli blok z najmniejszymi mieszkaniami, do których wchodzi się z otwartej
galerii komunikacyjnej. Od strony podwórka elewacja z galeriami przypomina dziś patchwork, gdyż mieszkańcy malują drzwi
i ściany w sąsiedztwie swoich mieszkań na różne kolory. W budynku zachowała się częściowo oryginalna stolarka drzwiowa:
wąskie jednoskrzydłowe drzwi do mieszkań z nadświetlami
oraz dwuskrzydłowe niesymetryczne drzwi na klatki schodowe o ciekawym rysunku. Oryginalnie dwa prześwity w parterze
bloku łączyły podwórko wewnętrzne osiedla z parkiem Praskim.
Dziś punkty, w których znajdowały się prześwity, trudno już
rozpoznać. W ich miejsce w latach 80. XX w. powstały mieszkania o numerach 7A i 13A. Zabudowywanie przejść było powodem wszczęcia postępowania w sprawie wpisu osiedla do
rejestru zabytków.
Widok z góry
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Zakres ochrony
konserwatorskiej

Widok elewacji od strony
ul. Jagiellońskiej

Widok na galerie
komunikacyjne od strony
podwórza
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Widok na galerie komunikacyjne i wysunięte
klatki schodowe od strony podwórza
Widok na galerie komunikacyjne i wysuniętą klatkę
schodową od strony podwórza
Widok z góry

Miejsce po zamurowanym
w latach 80. XX w.
prześwicie – widok
od ul. Jagiellońskiej
(fot. K. Michalski)

Miejsce po zamurowanym
w latach 80. XX w.
prześwicie – widok
od podwórka
(fot. K. Michalski)
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Adres: PLAC HALLERA 8
Osiedle Praga II
Projekt: Zespół pod kierunkiem Jerzego Gieysztora, 1954
Forma własności: wspólnota mieszkaniowa
Forma ochrony: rejestr zabytków – układ urbanistyczny osiedla
Praga II; m.p.z.p.

Dla osiedla mieszkaniowego Praga II plac miał pełnić rolę „wielkiej świetlicy pod gołym niebem”29, koncentrować życie społeczne całego osiedla, które zamieszkiwać miało 20 tys. osób.
Tu zaplanowano kino, teatr, restauracje, okazałe sklepy i park
z fontanną. Dlatego też sam plac, jako najważniejsza przestrzeń
i jednocześnie główna oś kompozycji, miał zyskać najbardziej
reprezentacyjną oprawę – klasyczne proporcje, klasyczny detal, bogate szlachetne okładziny. Wizualizacje, które prasa
publikowała w czasie budowy, pokazują, że nie wszystkie założenia zostały zrealizowane – zapewne częściowo z braku środków, a częściowo dlatego, że „socrealizm” skończył się jeszcze
w czasie budowy osiedla. Nieruchomość o adresie plac Hallera
8 realnie jest fragmentem monumentalnej pierzei placu, zespołu o wysokości 7 kondygnacji, o podziałach architektonicznych w stosunku 2:6:1, o nieco zróżnicowanym, ale spójnym
wystroju elewacji. Jego fasada została wykończona przy użyciu
okładziny ze szlachetnych materiałów – piaskowca i wapienia
pińczowskiego, i po latach użytkowania, w 2019 r., została

Widok z góry

29 W.

Piotrowski, Osiedle mieszkaniowe Praga II, „Architektura” 1952, nr, 7,
s. 189–194.
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odrestaurowana dzięki wsparciu ze środków m.st. Warszawy.
Elewacja odzyskała blask. Czytelna jest teraz zabawa kolorem,
artykulacja różnobarwnych pasów okładziny. Należy mieć nadzieję, że cały plac odzyska dawną świetność już wkrótce.
Zakres ochrony
konserwatorskiej

Widok oczyszczonego fragmentu elewacji frontowej od strony placu Hallera
(fot. K. Michalski)
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Widok oczyszczonego
fragmentu elewacji
frontowej od strony placu
Hallera

Widok oczyszczonego fragmentu elewacji od
strony ul. Groszkowskiego
Widok na oczyszczony fragment elewacji oraz na prześwit służący
do obsługi komunikacji pieszej od strony ul. Groszkowskiego

Adres: KAROLA SZYMANOWSKIEGO 7
Osiedle Praga II
Projekt: Zespół pod kierunkiem Jerzego Gieysztora, 1957–58
Forma własności: wspólnota mieszkaniowa
Forma ochrony: rejestr zabytków – układ urbanistyczny osiedla
Praga II; m.p.z.p.

„Styropian atakuje: ciekawy budynek zmieniają w bułę” – taki
nagłówek miał artykuł, który ukazał się w „Gazecie Stołecznej”30
w 2012 r. i poświęcony był konfliktowi związanemu z pozwoleniem na termomodernizację budynku przy ul. Szymanowskiego
7 piętnastocentymetrową warstwą styropianu.
30 T. Urzykowski,

Styropian atakuje: ciekawy budynek zamieniają w bułę, „Gazeta Stołeczna” z 15 października 2012 roku.
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Dom wielorodzinny przy ul. Szymanowskiego 7 został
wzniesiony później niż socrealistyczna zabudowa placu Hallera. To przykład późnego modernizmu, gdzie o wystrój elewacji
jednak zadbano. Ściany szczytowe i znajdujące się w ich sąsiedztwie ściany boczne zostały obłożone szlifowanymi płytami z jasnego piaskowca. Z tego samego materiału opracowano także
gzymsy między piętrami. Parter dekorowała okładzina kamienna o surowej fakturze, też z piaskowca, ale łupanego. W 2009 r.
rozpoczął się kontrowersyjny remont polegający na dociepleniu
całej elewacji styropianem. Prace i toczący się wokół nich spór
trwały do 2012 r. Finalnie dom został w całości docieplony, ale
powstały konflikt wywołał temat zakresu ochrony zabudowy
osiedla przez konserwatora zabytków. Jeszcze w 2010 r. cały
układ urbanistyczny Pragi II został wpisany do rejestru zabytków.
Widok z góry

Zakres ochrony
konserwatorskiej

4. Remont konserwatorski

120

Termomodernizacja budynku w 2012 r. (fot. K. Miller/Agencja Wyborcza.pl)
Widok elewacji od strony
ul. Szymanowskiego

Wejście na jedną z klatek
schodowych od strony
podwórza
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Adres: NAMYSŁOWSKA 9
Osiedle Praga II
Projekt: zespół pod kierunkiem Zygmunta Kleyffa, 1955
Forma własności: wspólnota mieszkaniowa
Forma ochrony: rejestr zabytków – układ urbanistyczny osiedla
Praga II; m.p.z.p.

To pierwszy warszawski budynek mieszkalny wykonany z prefabrykatów wielkopłytowych. Dom składa się z 36 lokali jednoi dwupokojowych. Powstał z 2500 gotowych elementów w 60
typach. Żużlobetonowe płyty zostały opracowane w rozpoczynającej wtedy działalność fabryce prefabrykatów na Żeraniu. Na
miejscu montaż 1 kondygnacji trwał 4 i pół dnia. W kolejnych
miesiącach w sąsiedztwie budynku wzniesiono w tej samej technologii bliźniacze domy, między innymi przy ul. Namysłowskiej
11A i 13, w rejonie ulic Szanajcy i Linneusza, później też na
Muranowie Zachodnim i Okęciu. Można je poznać po charakterystycznych gzymsach międzypiętrowych w miejscu łączeń
elementów.
Autor projektu, Zygmunt Kleyff, jeszcze ok. 1948 r. w czasie
budowy Muranowa opracował tak zwany „pustak muranowski”31.
W 1952 r. na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej
pod kierunkiem Bohdana Lacherta obronił on dysertację doktorską pt. „Moduł budowlany i moduł osiowy”. Jego praca miałaby
wymiar czysto teoretyczny, gdyby nie to, że w 1953 i 1954 r.
władze podjęły decyzję o wdrożeniu intensywnych przygotowań
do uprzemysłowienia budownictwa, które miało być narzędziem
odnowy architektury polskiej po socrealizmie.
Widok z góry

31 M.

Czapelski, Moduły i wieżowce. Polscy architekci wobec przemian w budownictwie mieszkaniowym 1956-1970, Warszawa 2018, s. 55.
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Zakres ochrony
konserwatorskiej

Widok fasady od strony
ulicy Namysłowskiej

Widok fragmentu fasady od strony ulicy Szymanowskiego
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Adres: JÓZEFA SZANAJCY 11
Osiedle Praga II
Projekt: Zespół pod kierunkiem Jerzego Gieysztora, 1954–55
Forma własności: wspólnota mieszkaniowa
Forma ochrony: rejestr zabytków – układ urbanistyczny osiedla
Praga II; m.p.z.p.

Budynek, choć nie znajduje się przy reprezentacyjnym placu Hallera, lecz raczej „na zapleczu” osiedla i jest znacznie niższy niż
sockamienice przy placu, został zaprojektowany i opracowany
z niezwykłą dbałością. Na zdjęciach publikowanych w magazynie
„Stolica” w 1954 r.32 jest on jeszcze w budowie. To najdłuższy
budynek mieszkalny przy ulicy Szanajcy – ma około 200 metrów
długości. Znajduje się dokładnie u zbiegu z ulicą Dąbrowszczaków, która w tym miejscu kończy się ślepo. Dlatego w parterze
bloku, dokładnie na przedłużeniu ulicy, zaprojektowano ozdobny
trójarkadowy prześwit o funkcji pieszego przejścia, a dalej szeroki chodnik do ulicy Linneusza. Partery w sąsiedztwie arkad
mieszczą lokale usługowe. Elewację budynku pokrywa jasnożółty
piaskowiec, a glify okien i arkad opracowane zostały w piaskowcu czerwonym, dla ciekawszego efektu plastycznego. Wnętrze
prześwitu również zostało potraktowane jak przestrzeń reprezentacyjna. Bardzo ciekawie dobrano tu piaskowcową okładzinę (w ostatnich latach po części odczyszczoną z przemalowań);
sklepienie opracowano w kasetonach, a posadzkę wykonano
z szarego lastryko. Warte uwagi są też przestronne klatki schodowe, doświetlone z góry świetlikami.
Widok z góry

32

Praga II. Osiedle zupełnie nowe, „Stolica” 1954, nr 36, s. 6–7.

4. Remont konserwatorski

124

Zakres ochrony
konserwatorskiej

Widok od strony
ul. Szanajcy

Widok na prześwit bramowy od strony podwórza
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Prześwit bramowy podzielony dwoma rzędami kolumn

Kasetonowy sufit w prześwicie bramowym

Nawierzchnia prześwitu bramowego wyłożona
lastrykiem

Ściany prześwitu
bramowego pokryto
płytami z piaskowca

4. Remont konserwatorski

126

Klatka schodowa
Świetlik doświetlający
klatkę schodową

Adres: JAGIELLOŃSKA 62
Osiedle Praga III
Projekt: zespół Jerzy Czyż, Jan Furman, Lech Robaczyński,
Andrzej Skopiński, 1960–64
Forma własności: spółdzielcza
Forma ochrony: brak

To pod względem architektonicznym najciekawszy budynek
osiedla Praga III. W jego przypadku największe wrażenie robi
elewacja frontowa. Cała składa się z przestronnych przeszklonych balkonów, ustawionych w stosunku do siebie uskokowo,
przed niedawnym remontem pomalowanych na kolor niebieski,
co wzmacniało efekt lekkości i szklistości. Linia elewacji oglądana z góry na projektach tworzy wielki zygzak. Ten zabieg
to charakterystyczna dla tego okresu próba poszukiwania optymalnych warunków nasłonecznienia mieszkań. Bardzo podobne
rozwiązanie zastosowano w tym samym czasie niecałe półtora
kilometra stąd, w plombie usytuowanej między kamienicami
przy ul. Targowej 42 ( Jan Bogusławski, Bohdan Gniewiewski,
1963), gdzie dawniej mieścił się bar „Oaza”, a dziś znajduje
się oddział jednego z banków. Ośmiokondygnacyjny budynek
przy ul. Jagiellońskiej 62, tak jak całe osiedle Praga III, powstał
w technologii tzw. wielkiej płyty. W sąsiedztwie, prostopadle do
ul. Jagiellońskiej, przebiega ul. Józefa Szanajcy, a przed blokiem,
od strony ulicy, stoi skromny pomnik z popiersiem tego uznanego architekta, postawiony w tym miejscu 24 września 1979 r.,
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w 40. rocznicę jego śmierci. Inicjatorem powstania i autorem
popiersia był wspólnik i przyjaciel architekta, również architekt,
Bohdan Lachert. Miejsce upamiętnienia wybrał zapewne nieprzypadkowo. Uskokowa i mocno przeszklona elewacja bloku
przy ul. Jagiellońskiej bardzo przypomina inną, znaną z rysunków z projektu studenckiego Józefa Szanajcy z 1926 r.33
Widok z góry

Elewacja od strony ul. Jagiellońskiej

33 O.

Czerner, H. Listowski (koncepcja), Awangarda polska. Architektura
i urbanistyka, Paryż-Warszawa 1981, s. 144. Rysunek pochodzi z projektu
dzielnicy mieszkaniowej z blokami złożonymi z par równolegle stojących
budynków połączonych wiszącymi galeriami.
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Elewacja od podwórza

Widok na wejście do
jednej z klatek

Elewacja szczytowa
od strony ul. Szanajcy
Widok od podwórza
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Zastawione przez parkujące
samochody chodniki po
nieparzystej stronie placu Hallera
(fot. K. Michalski)

5. DOBRE I ZŁE
PRAKTYKI

Przed podjęciem prac remontowych, na wstępie, warto zadać
sobie kilka zasadniczych pytań. Mianowicie, czy przemalować
zabrudzoną przez wandali kamienną elewację, czy też podjąć
próbę jej oczyszczenia? Czy ocieplić budynek styropianem, czy
też dokonać termomodernizacji z wykorzystaniem odpowiednich tynków lub płyt klimatycznych? Czy zniszczoną posadzkę z
lastryko przykryć gresem, czy też uzupełnić ubytki? W jaki sposób wymieniać okna w powojennych budynkach i jak odnawiać
balkony? Jak dbać o zieleń na osiedlach? Jak projektować altany śmietnikowe, by z jednej strony odpowiadały historycznemu
charakterowi praskich osiedli, a z drugiej sprostały wyzwaniom
związanym z gospodarowaniem odpadami? Jak organizować
komunikację na osiedlach? Jak umieszczać reklamy na fasadzie
budynku w sposób zarówno estetyczny, jak i widoczny? Jak nie
popełniać błędów przy doborze materiałów oraz ewentualnych
wykonawców? Jak mieć pewność co do ich profesjonalizmu?
Jak sprawić, by projektowane przed ponad półwieczem budynki mieszkalne stały się dostępne dla osób mających trudności
w poruszaniu się?
Niniejszy rozdział stanowi zbiór wskazówek, porad
i różnych podpowiedzi dla osób odpowiedzialnych za remonty
i utrzymanie budynków oraz przestrzeni wokół nich na powojennych osiedlach Pragi-Północ. Opis poszczególnych zagadnień
ilustrują zdjęcia rozwiązań zastosowanych w wybranych budynkach. To zestawienie ma inspirować do działań chroniących
architekturę praskich osiedli z poszanowaniem sztuki konserwatorskiej oraz przepisów prawa.

CO CHRONIĆ NA POWOJENNYCH
PRASKICH OSIEDLACH?

Zaprojektowane i wybudowane po roku 1945 osiedla Praga I, II
i III to, poza pewnymi ich fragmentami, przestrzeń pod względem urbanistycznym ukończona. Właśnie tereny praskich osiedli –
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traktowane jako miejsce zamieszkania, odpoczynku i w pewnych przypadkach pracy – w pierwszej kolejności należy objąć
ochroną. Wszelkie ingerencje wprowadzające w tę zamkniętą
przestrzeń nową zabudowę czy inne funkcje niż wynikało to
z pierwotnie zaproponowanych, np. adaptację części terenów
zielonych na osiedlowe parkingi, traktować należy jako niewskazane i wpływające niekorzystnie na wartość układu urbanistycznego. Poza wyjątkami dotyczącymi nielicznych zachowanych
obiektów wybudowanych przed powstaniem osiedli oraz pięciu
bloków na osiedlu Praga I, wystawione po 1945 r. budynki zasadniczo nie zostały objęte indywidualną ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru.
Nie oznacza to jednak, że podejmując się ich remontu, nie
należy po pierwsze uzgadniać rodzaju i sposobu prowadzenia
prac z organami konserwatorskimi, a po drugie – dobierać je
tak, aby w ich wyniku istniejące wartości obiektu uszanować
i możliwie jak najbardziej wyeksponować. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na plastykę elewacji czy materiały,
które będą wykorzystywane do przywracania obiektom ich pierwotnego wyglądu, jak np. okładziny kamienne charakterystyczne
dla monumentalnej zabudowy usytuowanej w otoczeniu placu
Hallera. Dodatkową uwagę warto też poświęcić remontom lokali
usługowych czy przestrzeni wspólnych w budynkach mieszkalnych. Wiele z nich zachowało oryginalny wystrój, nierzadko
ukryty pod wtórnymi warstwami tynku czy terakotą – którą
w latach dziewięćdziesiątych i po roku 2000 często zakrywano
oryginalne materiały. Wymagający dodatkowych nakładów pracy
i środków finansowych, ale możliwy do zrealizowania remont
konserwatorski pozwala dodatkowo podkreślić walory i niestandardowy wyraz tych wnętrz.
Niewątpliwie unikalną wartość powojennych praskich
osiedli stanowią ich wspólne przestrzenie – zielone skwery, miejskie place, szerokie ciągi piesze, dostępne dla
wszystkich podwórka połączone zazwyczaj systemem przejść
bramnych. To wyjątkowa przestrzeń wspólna, dostępna dla każdego, a jednocześnie charakteryzująca się pewną prywatnością
i umożliwiająca efektywny wypoczynek. Należy za wszelką cenę
chronić otwarty charakter tych przestrzeni, jednocześnie dostosowując je do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, których
na powojennych praskich osiedlach jest coraz więcej.
W kontekście zabytkowego charakteru praskich osiedli
należy również pamiętać, że im skuteczniejsza jest codzienna
dbałość o poszczególne obiekty, wykonywane na czas podstawowe naprawy i codzienne zabiegi pielęgnacyjne, tym mniejsza
zachodzi potrzeba właściwych zabiegów konserwatorskich.
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Konserwacja i restauracja, mimo że droższa, pozwala na zachowanie lub nawet zwiększenie wartości zabytkowych. Im
większy jest natomiast zakres prac adaptacyjnych i modernizacyjnych, tym większa może być utrata wartości zabytkowych,
zwłaszcza gdy wykonawca nie realizuje prac zgodnie ze sztuką i przepisami prawa, a także unika współpracy z organami
konserwatorskimi.

ELEWACJA FRONTOWA

Wizytówką budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej wznoszonych po zakończeniu drugiej wojny
światowej pomiędzy dzisiejszymi ulicami Cyryla i Metodego, Jagiellońską, Starzyńskiego i Namysłowską były ich elewacje. Formalnie uproszczone, poza nielicznymi wyjątkami pozbawione
dekoracji, wykonane z prefabrykatów, kamiennej okładziny, tynków cementowo-wapiennych czy pozostawione w postaci białej
cegły. Przybrudzone i nadgryzione (dosłownie) zębem czasu,
w przeszłości niestarannie konserwowane, zasłaniane płatami
styropianu, dopiero od kilku lat zaczynają na powrót stanowić
o wyjątkowości powojennej praskiej architektury.
Właściwa konserwacja kamiennych okładzin, a w wielu
przypadkach rekonstrukcja ubytków, ustalenie pierwotnej kolorystyki w przypadku budynków tynkowanych czy poprawa efektywności energetycznej budowli przy jednoczesnym odejściu od
najprostszych (i najtańszych) rozwiązań – to wyzwania, z którymi muszą mierzyć się właściciele i administratorzy, planując
prace remontowe. Czasem problem stanowi również rozdrobniona struktura właścicielska, której skutkiem jest renowacja
jedynie fragmentów elewacji poszczególnych budynków.
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Plac Hallera 8 – elewacja
frontowa budynku
obłożona płytami
z piaskowca i wapienia
pińczowskiego,
oczyszczona dzięki
dofinansowaniu ze
środków m.st. Warszawy

Plac Hallera 8 – elewacja
w trakcie prac
konserwatorskich

Plac Hallera 8 –
elewacja w trakcie prac
konserwatorskich

Plac Hallera 8 –
widoczna różnica
między oczyszczonym
fragmentem elewacji
i pozostałą jej częścią
(fot. K. Michalski)

Ul. Brechta 3 –
oczyszczona kamienna
okładzina elewacji
frontowej budynku
biurowego Urzędu
Marszałkowskiego
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Ul. Brechta 7 –
odnowiona i docieplona
od trzeciej kondygnacji
elewacja budynku
dawnego hotelu „Nowa
Praga”; dziś obiekt
biurowy

Ul. Brechta 7 –
odnowiona i docieplona
od trzeciej kondygnacji
elewacja budynku
dawnego hotelu „Nowa
Praga”; dziś obiekt
biurowy (fot. K. Michalski)

Ul. Jagiellońska 56
– fragment oczyszczonej
elewacji z piaskowca;
prace realizowane na
zlecenie wspólnoty
mieszkaniowej zostały
dofinansowane ze
środków m.st. Warszawy
(fot. K. Michalski)

Ul. Jagiellońska 56
– fragment oczyszczonej
elewacji z piaskowca
(fot. K. Michalski)
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TYNKI

Kolejną kwestią, która może sprawić trudności podczas remontu
elewacji, jest dobór odpowiednich tynków. Wymagania ogólne,
którym powinny odpowiadać tynki, to dobra przyczepność do
podłoża i między poszczególnymi warstwami, jednolita struktura i grubość zaprawy w każdej z warstw, odporność na ścieranie i właściwości przewodzenia pary wodnej. Ponadto tynki
zewnętrzne powinny wykazywać odporność na działanie czynników zewnętrznych. Tynki wewnętrzne zaś muszą wykazywać
dodatkowo paroprzepuszczalność oraz właściwości kapilarnego
przewodzenia wilgoci, posiadać skuteczny podkład pod powłoki malarskie bądź tapetowane 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.

Wiele budynków, zwłaszcza na Pradze II, wykończono
z zastosowaniem tynków. Wykończenie zewnętrzne stanowią
głównie tynki cementowo-wapienne, natomiast w miejscach,
gdzie ściany były narażone na uszkodzenia mechaniczne lub
działanie wilgoci (np. cokoły), z reguły stosowano tynki cementowe. Tynki wapienne znajdują najszersze zastosowanie
we wnętrzach budynków – 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 barwa, uzależniona od naturalnego koloru
kruszywa i wypełniaczy oraz pigmentu dodawanego do zaprawy.
Ponieważ pierwotna kolorystyka budynków w większości
przypadków uległa zatarciu, przy kompleksowych remontach
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warto zlecić badania stratygraficzne. Ich wyniki ułatwią dobór
odpowiedniego koloru, który zyskać powinien akceptację organów konserwatorskich.
Ul. Brechta 12 –
odnowiona przez
wspólnotę mieszkaniową
w 2017 r. elewacja
budynku w kontraście
z sąsiednim budynkiem
przy ul. Dąbrowszczaków 6
(fot. K. Michalski)

Ul. Szanajcy 16A
– odnowiona przez
wspólnotę mieszkaniową
elewacja budynku
w kontraście z sąsiednim
budynkiem przy
ul. Szanajcy 16; dyskusyjny
pozostaje dobór
kolorystyki,
prawdopodobnie
niepoprzedzony
badaniami
stratygraficznymi

Ul. Brechta 17 – płytki klinkierowe
imitujące ceglany pas cokołu
budynku, który został przysłonięty;
rozwiązanie akceptowalne, choć
warto w takim przypadku rozważyć
dobór innych niż płytki klinkierowe
Ul. Brechta 17 – budynek wspólnoty mieszkaniowej po
kompleksowym remoncie elewacji polegającym na dociepleniu ścian materiałów gwarantujących
zewnętrznych; ze względu na jakość zastosowanych materiałów oraz możliwość termomodernizacji bez
szczeliny wentylacyjnej
odpowiedni dobór kolorystyki rozwiązanie akceptowalne
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Ul. Namysłowska 11A
– budynek wspólnoty
mieszkaniowej po
kompleksowym remoncie
elewacji (fot. K. Michalski)

Ul. Brechta 14A
– budynek wspólnoty
mieszkaniowej po
kompleksowym remoncie
elewacji (fot. K. Michalski)

„STYROPIANIZACJA”

W ciągu ostatnich 30 lat wiele z zabytkowych budynków na
prawym brzegu zostało poddanych tak silnym przekształceniom,
że dziś z trudnością można dostrzec ich oryginalny wygląd. Jednym z największych zagrożeń, których konsekwencją może być
zatarcie cech stylowych ocalałych obiektów, jest nieumiejętnie
przygotowana i przeprowadzona termomodernizacja obiektu.
Docieplanie obiektów zabytkowych stanowi zagadnienie skomplikowane, zarówno pod względem konserwatorskim, technicznym, jak i estetycznym. Warto w tym miejscu przypomnieć, że
właśnie kontrowersyjna termomodernizacja jednego z budynków na Pradze II, zarządzanego przez wspólnotę mieszkaniową
bloku przy ul. Szymanowskiego 7, była powodem przyspieszenia prac nad objęciem całego osiedla ochroną konserwatorską
poprzez wpis zabytkowego układu urbanistycznego do rejestru.
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Kamienna elewacja
budynku przy
ul. Szymanowskiego 7
w trakcie kontrowersyjnej
termomodernizacji
wykonanej w latach
2009–2012 r. (fot. K. Miller /
Agencja Wyborcza.pl)

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, przy uwzględnieniu 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 jest metodą najwłaściwszą, a także czy
można rozważać inne rozwiązania termomodernizacyjne. Należy pamiętać, że ciepło z budynku jest tracone jedynie w 20–
30% poprzez ściany, a w 70–80% przez nieszczelne okna,
drzwi, kanały wentylacyjne, a przede wszystkim przez dach.
Pamiętać też należy, że masywna struktura dawnych murów
charakteryzuje się zazwyczaj wysoką izolacyjnością termiczną.
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Budynek przy ul. Szymanowskiego
7 współcześnie. W wyniku prac
termomodernizacyjnych nastąpiła
całkowita zmiana plastyki elewacji
budynku – zmienione zostały
wielkości otworów okiennych
i drzwiowych poprzez ich
„spłycenie”, balustrady balkonów
zostały „zatopione” w styropianie
i tynku. Nie zostały powtórzone
proporcje podziałów
architektonicznych, zmieniona
została całkowicie kolorystyka
budynku, a także rodzaj
wykończenia (zakryte zostały
kamienne okładziny; zastosowano
również niewłaściwą – w stosunku
do pierwotnej – fakturę tynków)

Ul. Targowa 83A – mający zły wpływ na plastykę
elewacji przykład docieplenia styropianem
ceglanej ściany szczytowej (fot. K. Michalski)

Osiedle Praga I – mający zły wpływ na plastykę
elewacji przykład docieplenia styropianem
ceglanych ścian szczytowych przedwojennych
budynków mieszkalnych Funduszu Kwaterunku
Wojskowego (fot. K. Michalski)

Ul. Jagiellońska 62
– budynek przed
termomodernizacją
(fot. K. Michalski)

Ul. Jagiellońska 62
– budynek po
termomodernizacji,
w wyniku której nastąpiła
całkowita zmiana formy
architektonicznej
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Ocieplanie budynków metodą BSO (styropianem wykończonym tynkiem cienkowarstwowym na siatce) jest w Polsce
najbardziej rozpowszechnionym sposobem termomodernizacji
budynków. Wynika to zarówno z dostępności tej metody, jak
i z łatwości jej aplikacji oraz relatywnie niskich kosztów jej stosowania. Pociąga ona jednak za sobą poważne konsekwencje dla
zabytku. Warstwę styropianu nanosi się m.in. na klej lub stosuje
się kołki montażowe, a co za tym idzie – powierzchnia musi być
odpowiednio przygotowana i wyrównana. Zazwyczaj wiąże się
to nie tylko z zakryciem styropianem oryginalnej elewacji, ale
często z usunięciem różnego rodzaju detalu bądź jego zatarciem
poprzez otynkowanie. Podczas termomodernizacji najczęściej
wymieniona zostaje również stolarka (zazwyczaj na plastikową),
co w połączeniu z ociepleniem ściany styropianem zaburza prawidłową cyrkulację powietrza i prowadzi do powstawania pleśni
i grzybów.
Alternatywą dla ociepleń metodą BSO mogą być cienkowarstwowe tynki i farby termoizolacyjne. Odmiennym wariantem jest ocieplenie obiektu od wewnątrz. W tej metodzie
najważniejsze jest wykonanie obliczenia cieplnego przegrody1,
bowiem wilgotność powietrza w mieszkaniu sprawia, że para
wodna dąży do przeniknięcia poprzez 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.
Ul. Szanajcy 3 – przykład
„styropianizacji”
(fot. K. Michalski)

1

Przegroda budowlana to element budowli oddzielający wnętrze budynku
od otoczenia zewnętrznego (lub wydzielający pomieszczenia w jej wnętrzu).
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Bloki przy ul. Darwina 1A
i 3A na terenie tzw.
„praskiego Manhattanu”;
przy kolejnym remoncie
należałoby przywrócić
oryginalną kolorystykę
elewacji (fot. K. Michalski)

Ul. Darwina 12 – przykład
„styropianizacji”
(fot. K. Michalski)

Ul. Targowa 83B –
przykład „styropianizacji”
(fot. K. Michalski)
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Ul. Targowa 81 – budynek wspólnoty po kompleksowym remoncie elewacji
w 2020 r.; elewacja została obłożona styropianem, jednak jasny kolor, którym
finalnie ją pomalowano, nadał budynkowi pewnej subtelności

Na szczęście na rynku budowlanym pojawia się coraz
więcej nowoczesnych materiałów, które w sposób naturalny
wspomagają regulację wilgotności pomieszczeń. Mowa m.in.
o tzw. płytach klimatycznych wytwarzanych 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
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Podczas remontów
elewacji należy pamiętać
o zachowaniu siedlisk
ptaków i nietoperzy
– na zdjęciu przykład
działań kompensacyjnych
w postaci budek
lęgowych mocowanych
na elewacji budynku przy
ul. Jagiellońskiej 62

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.

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

Podejmując prace przy remoncie elewacji, należy również pamiętać o różnego rodzaju doprowadzonych do budynku instalacjach, które wpływają pozytywnie lub negatywnie na jej plastykę.
Wizualny chaos mogą powodować m.in. urządzenia chłodzące,
współczesne elementy instalacji centralnego ogrzewania, systemy monitoringu, różnego rodzaju rozdzielnice elektryczne czy
skrzynki gazowe. Umiejętność odpowiedniego dopasowania
tych rozwiązań do estetyki zabytkowego budynku to problem
występujący nie tylko na Pradze.

Ul. Cyryla i Metodego 1, kamery monitoringu
zamontowane w sposób inwazyjny na elewacji
budynku objętego wpisem do rejestru zabytków
osiedla Praga I (fot. K. Michalski)

Plac Hallera 10, liczne skrzynki na media oraz
infrastruktura ciepłownicza przymocowane w mało
estetyczny sposób do elewacji budynku
(fot. K. Michalski)

Plac Hallera 5, jednostka zewnętrzna klimatyzatora
oraz szyld zamontowane w sposób inwazyjny na
balustradzie tarasu

Plac Hallera 9, otwór okienny zasłonięty
tzw. skraplaczem klimatyzatora; rozwiązanie
nieakceptowalne
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Plac Hallera 5, zespół skraplaczy urządzeń
Ul. Szymanowskiego 3A, wydatny, rzucający się
klimatyzacji przymocowany od strony ulicy do
w oczy element wentylacji instalacji centralnego
elewacji frontowej w sposób zaburzający jej plastykę ogrzewania

Ul. Szymanowskiego 7,
odnowiony oryginalny
uchwyt na flagi częściowo
ukryty w styropianie, którym
w 2010 r. obłożono budynek
podczas kontrowersyjnej
termomodernizacji
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Ul. Dąbrowszczaków 10, współczesne
tablice Miejskiego Systemu Informacji
we właściwy sposób zamontowane
na elewacji

146

Plac Hallera 10, anteny satelitarne
montowane przez mieszkańców
do elewacji, widok od strony ul.
Groszkowskiego; rekomendowanym
rozwiązaniem jest umieszczenie anten
na dachu budynku (fot. K. Michalski)

Plac Hallera 6A, skraplacz systemu klimatyzacji
zamontowany w sposób przypadkowy na elewacji
budynku (fot. K. Michalski)

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. Zazwyczaj elewacja ze
śladami postrzelin jest w trakcie remontu po prostu na nowo
tynkowana i w ten sposób ślady działań wojennych są zacierane.
Czasem postrzeliny służą do realizacji projektów artystycznych.

Budynek dawnej
Okręgowej Składnicy
Intendentury przy
ul. W. Burdzińskiego 5
ze śladami postrzelin
na ceglanej elewacji
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Od 2019 r. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków prowadzi projekt „Rany pamięci”, polegający na inwentaryzacji
śladów wojny w przestrzeni Warszawy. Ponadto część inwestorów, realizując prace remontowe, decyduje się na zachowanie
fragmentu elewacji w niezmienionym stanie, przy jednoczesnym
zabezpieczeniu postrzelin np. poprzez ich przysłonięcie płytami
poliwęglanowymi. W przypadku powojennych praskich osiedli
kwestia postrzelin występuje tylko w przypadku jednego budynku użyteczności publicznej – zlokalizowanego przy ul. Burdzińskiego 5 dawnego magazynu wojskowego – niemniej warto o tej
praktyce wspomnieć.

NIESTANDARDOWE ROZWIĄZANIA
DLA ELEWACJI – ZIELONE ŚCIANY, MURALE

Rozwiązaniami, które na stałe lub tymczasowo mogą poprawić
estetykę niektórych budynków, o ile tylko tynk lub okładzina jest
w dobrym stanie i ściana jest odpowiednio zabezpieczona przed
zawilgoceniem, są pnącza (np. winobluszcz, bluszcz pospolity
czy hortensja pnąca). Mogą one przy odpowiedniej pielęgnacji
przybrać formę zielonych (wiosną i latem, w przypadku bluszczu przez cały rok) oraz kolorowych (jesienią) ścian. Oprócz
walorów estetycznych takie zielone ściany stanowią dodatkową
powierzchnię biologicznie czynną. Innym rozwiązaniem urozmaicającym wygląd elewacji mogą też być artystyczne lub reklamowe murale, choć w przypadku osiedli Praga I, II i III nie jest
ono spotykane. To rozwiązanie może być stosowane jedynie na
ślepych ścianach, bez detalu i podziału. Absolutnie nie powinno
się go stosować na elewacjach wykończonych kamiennymi okładzinami, cegłą czy szlachetnymi tynkami.

Ul. Namysłowska 3,
pnącze porastające kraty
zabezpieczające balkon
(fot. K. Michalski)
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Ul. Jagiellońska 44,
pnącze porastające
elewację od strony
podwórza
(fot. K. Michalski)

Skwer przy
ul. Szymanowskiego,
pnącza porastające
pawilony usługowe
(fot. K. Michalski)

Skwer przy
ul. Szymanowskiego,
pnącza porastające
pawilony usługowe
(fot. K. Michalski)
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Skwer przy ul. Szymanowskiego,
pnącza porastające pawilony
usługowe (fot. K. Michalski)

Skwer przy ul. Szymanowskiego,
pnącza porastające pawilony
usługowe (fot. K. Michalski)

WANDALIZM W FORMIE GRAFFITI

Jednym z nagminnych problemów, z którym muszą mierzyć
się właściciele i administratorzy budynków, szczególnie na
osiedlach Praga I i II, są akty wandalizmu w postaci bazgrołów pojawiających się regularnie na elewacjach. W przypadku
kompleksowego remontu elewacji warto uwzględnić stosowanie powłok antygraffiti, co najmniej w poziomie parteru. Tego
typu rozwiązanie co prawda nie zapobiega pojawianiu się dalszych niechcianych napisów, ale znacząco ułatwia ich usuwanie.
W przypadku okładzin kamiennych zdecydowanie należy unikać

Plac Hallera 5 – przykład
zdewastowanej przez
wandali elewacji
(fot. K. Michalski)
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Plac Hallera 5 – przykład
zniszczonej przez wandali
elewacji

Ul. Brechta 17A – zniszczona przez wandali
elewacja budynku

Plac Hallera 5 – oczyszczony fragment elewacji
kamiennej został ponownie zniszczony przez
wandali

Plac Hallera 9 – nieprawidłowy, polegający na
zamalowaniu, sposób usuwania bazgrołów
z piaskowca (fot. B. Łukasik)

Ul. Ratuszowa 12 – nieprawidłowy, polegający
na zamalowaniu, sposób usuwania bazgrołów
z piaskowca
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Plac Hallera 10 – nieprawidłowy, polegający na
zamalowaniu, a nie oczyszczeniu, sposób usuwania
bazgrołów z piaskowca

Ul. Dąbrowszczaków 12 – zniszczony przez wandali
fragment kamiennej elewacji (fot. K. Michalski)

Plac Hallera 8 –
zdewastowana przez
wandali elewacja z płyt
z piaskowca
Plac Hallera 8 – elewacja
po oczyszczeniu
(fot. Porozumienie
dla Pragi)

Plac Hallera 5 –
profesjonalne usuwanie
bazgrołów z elewacji
(fot. A. Tomaszewska)
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Plac Hallera 9 – elewacja
z piaskowca po
zamalowaniu (rozwiązanie
nieprawidłowe) i ta sama
elewacja po piaskowaniu
(rozwiązanie zalecane)
(fot. B. Łukasik/
Porozumienie dla Pragi)

zamalowywania graffiti. W takich przypadkach konieczne jest
zastosowanie środków chemicznych, technologii piaskowania
lub mycia pod ciśnieniem. Warto przy tym korzystać z usług
firm, które mają doświadczenie w czyszczeniu elewacji kamiennych i zarekomendują odpowiednie rozwiązania w zależności od
rodzaju okładziny. Chcąc zminimalizować przyszłe koszty związane z czyszczeniem elewacji, zaleca się ubezpieczanie budynku
w zakresie tego rodzaju szkód oraz inne rozwiązania prewencyjne – monitoring, montaż oświetlenia czy nasadzenia krzewów
wzdłuż elewacji szczególnie podatnych na akty wandalizmu –
jeżeli umożliwia to usytuowanie obiektu.

BALKONY

W przypadku praskich osiedli budowanych po zakończeniu drugiej wojny światowej istotny wpływ na plastykę elewacji mają
balkony. Występują najczęściej w formie galerii (Praga I), loggii
(spotykane na Pradze I i II) oraz typowych balkonów, składających się z betonowej zbrojonej płyty oraz stalowej balustrady.
Wśród głównych problemów konserwatorskich wskazać należy
przypadkową zabudowę balkonów – jej szczególnie negatywne
efekty dostrzec można przy ul. Szymanowskiego, gdzie zabudowane zostały niektóre loggie, które poprzez luksfery dodatkowo doświetlały wnętrze budynku. Uwagę zwrócić należy też
na konieczność dostosowywania wysokości balustrady do
obowiązujących dziś norm budowlanych (obecnie w przypadku budynków wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego
minimalna wysokość balustrady mierzona do wierzchu poręczy
powinna wynosić 110 cm). Stosowane w związku z tym rozwiązania to: podwyższenie balustrady (dodatkowe barierki lub
płyta ze szkła o podwyższonej odporności na uderzenia) bądź
wykonanie kopii balustrady odpowiadającej obecnym przepisom. Na oddzielny komentarz zasługują prace modernizacyjne
prowadzone od kilku lat przy loggiach w zaprojektowanym
przez Syrkusów budynku przy ul. Jagiellońskiej 44. Estetyczne,
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Ul. Jagiellońska 52 – loggie (fot. K. Michalski)

Ul. Jagiellońska 52 – loggie z domontowanymi
przez lokatorów daszkami zniekształcającymi
plastykę elewacji – rozwiązanie nierekomendowane
(fot. K. Michalski)

Ul. Brechta 12 – balkon po remoncie; balustrada
dostosowana do współczesnych norm poprzez
przyspawanie dodatkowych płaskowników;
rozwiązanie akceptowane, choć właściwsze
byłoby zastosowanie tafli szkła zbrojonego do
podwyższenia balustrady

Ul. Brechta 12/Dąbrowszczaków 6 – balkon w części
nieremontowanej budynku; podczas przyszłego
remontu należałoby dostosować wygląd balustrady
do pozostałych balkonów w tym budynku

Ul. Brechta 14 – balkon po remoncie; balustrada
dostosowana do współczesnych norm poprzez
przyspawanie dodatkowych płaskowników;
rozwiązanie akceptowane, choć właściwsze
byłoby zastosowanie tafli szkła zbrojonego do
podwyższenia balustrady

Ul. Brechta 14 – balkon po remoncie; balustrada
dostosowana do współczesnych norm poprzez
przyspawanie dodatkowych płaskowników;
rozwiązanie akceptowane, choć właściwsze
byłoby zastosowanie tafli szkła zbrojonego do
podwyższenia balustrady; dodane zostały również
przypadkowe w formie daszki, zniekształcające
wyraz plastyczny elewacji
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proste balustrady, a także faliście ukształtowane kraty oddzielające balkony zastępowane oraz przysłaniane są obcymi architekturze budynku i niekorzystnie kontrastującymi z nią płytami
poliwęglanowymi.

Ul. Targowa 83 – zamontowany przez mieszkańców
daszek nad balkonem na ostatniej kondygnacji,
zaburzający plastykę elewacji – rozwiązanie
nierekomendowane

Ul. Ratuszowa 10 – dostosowana do współczesnych
norm kopia oryginalnej balustrady wykonana
podczas remontu balkonów (fot. K. Michalski)

Ul. Szymanowskiego
7 – wyremontowany
balkon, którego
balustrada
fragmentarycznie
została zatopiona
w elewacji w wyniku
kontrowersyjnej
termomodernizacji
budynku, która miała
miejsce w 2010 r.

Ul. Szymanowskiego
8 – negatywny
przykład zabudowy
loggii – rozwiązanie
nierekomendowane
(fot. K. Michalski)
Ul. Kameralna 1A –
zniszczone długoletnią
eksploatacją balustrady
balkonowe wykonane
z płyt betonowych
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Ul. Jagiellońska 46 – wyremontowane galerie
przy zachowaniu pierwotnej wysokości
balustrady

Ul. Jagiellońska 44 – nieliczne
zachowane oryginalne balustrady
balkonowe z ukształtowanymi faliście
kratami dzielącymi loggie pomiędzy
dwa mieszkania (fot. K. Michalski)
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Ul. Jagiellońska 46 – zachowane oryginalne
balustrady balkonowe z zabudowanymi przez
lokatorów kratami dzielącymi loggie pomiędzy
dwa mieszkania (fot. K. Michalski)

Ul. Jagiellońska 44 – nieliczne zachowane oryginalne balustrady
balkonowe z ukształtowanymi faliście kratami dzielącymi loggie
pomiędzy dwa mieszkania (fot. K. Michalski)
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Ul. Jagiellońska 44 – nieliczne zachowane
oryginalne balustrady balkonowe
z ukształtowanymi faliście kratami dzielącymi
loggie pomiędzy dwa mieszkania
(fot. K. Michalski)

Ul. Jagiellońska 44 – balustrady balkonowe po
modernizacji; dospawanie barierek i zastosowanie płyt
poliwęglanowych negatywnie wpłynęło na pierwotny
projekt; w wyniku prac modernizacyjnych usunięte
zostały ukształtowane faliście kraty dzielące loggie
pomiędzy dwa mieszkania (fot. K. Michalski)

Ul. Jagiellońska 44 –
balustrady balkonowe po
modernizacji; dospawanie
barierek i zastosowanie
płyt poliwęglanowych
negatywnie wpłynęło
na pierwotny projekt;
w wyniku prac
modernizacyjnych
usunięte zostały
ukształtowane faliście kraty
dzielące loggie pomiędzy
dwa mieszkania
(fot. K. Michalski)

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. Podstawowy problem stanowi wypracowanie, a następnie wyegzekwowanie spójnej strategii dla wymiany stolarki w całym obiekcie.
Okna to ważny element kompozycji architektonicznej
elewacji, zmiennej stylowo w zależności od okresu jej powstania. Decydują nie tylko o plastyce elewacji, ale także o wnętrzu obiektu. Obok dociepleń budynków zabytkowych właśnie
wymiana stolarki stanowi jeden z poważniejszych problemów związanych z remontami. Z punktu widzenia ochrony
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konserwatorskiej problem jest złożony i dotyczy m.in. kwestii
finansowej, gdyż drewniana stolarka stanowi rozwiązanie kosztowniejsze względem tej z PCV. Osobne zagadnienie stanowi też
ewentualna nieszczelność oryginalnej stolarki.
Zarówno jeden, jak i drugi powód montażu stolarki z PCV
prowadzą do osiągnięcia rezultatów krótkotrwałych, a często
może to prowadzić do pojawienia się w przyszłości dużo poważniejszych problemów. To, co jest pozornie największą zaletą
nowych okien, czyli ich bardzo duża szczelność, jest jednocześnie ich największą wadą, ponieważ pomieszczenie, w którym
przebywają ludzie, powinno mieć zapewnioną ciągłą wymianę
powietrza. W oryginalnych, drewnianych oknach na zewnątrz
ulatnia się „zużyte” powietrze – para wodna, którą wytwarza sam człowiek, i ta, która pochodzi z kuchni czy łazienki.
Przy szczelnych oknach para osiada na ścianach, szczególnie

Ul. Targowa 83 – współczesna wykonana z PCV
i oryginalna, drewniana stolarka okienna

Ul. Kameralna 3 – współczesna wykonana z PCV
i oryginalna, drewniana stolarka okienna

Ul. Jagiellońska 46 – mimo wymiany okien nie
ujednolicono stolarki okiennej (wtórne okno
trójdzielne zaburza kompozycję oryginalnych
czterodzielnych)

Ul. Jagiellońska 44 – mimo wymiany okien nie
ujednolicono stolarki okiennej (wtórne okna
trójdzielne zaburzają kompozycję oryginalnych
czterodzielnych)
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Ul. Targowa 83 –
brak ujednolicenia
stolarki w przypadku
występujących mniejszych
okien (fot. K. Michalski)
Ul. Ratuszowa 10 – brak
ujednolicenia stolarki
niewielkich okienek

w miejscach tzw. mostków termicznych, powodując skraplanie
i zawilgacanie, które powoduje z kolei występowanie rozmaitych grzybów działających destrukcyjnie zarówno na zdrowie
człowieka, jak i na cały 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 pełne
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 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.
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 (dotyczy sytuacji, w której budynek chroniony jest
wpisem do rejestru zabytków).
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. Nie należy stosować podziałów
wewnątrz zestawu szybowego.
4. Oryginalną kolorystykę należy ustalić na podstawie badań stratygraficznych
warstw malarskich.
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Ul. Skoczylasa 9 – spójna kolorystycznie
współczesna stolarka drzwiowa (PCV) – drzwi
prowadzące na klatkę schodową z przeszkleniami
oraz drzwi do zsypu

Ul. Szymanowskiego 4A – nowe aluminiowe drzwi;
ich kolor (antracyt) i wtórne podziały nie pasują
do stylistyki budynku; ponadto powinna zostać
ujednolicona kolorystyka drzwi i nadświetla

Ul. Jagiellońska 44 – zachowane oryginalne
drzwi wejściowe do mieszkania; w ramach prac
remontowych należałoby ujednolicić w całym
budynku drzwi wymieniane indywidualnie przez
lokatorów

Ul. Ratuszowa 10 – wtórne drzwi wejściowe na
jedną z klatek; przy kompleksowym remoncie
budynku należałoby je wymienić na drzwi
wzorowane na oryginalnych

Podsumowując, wymiana stolarki w wielu budynkach zachodziła dotąd bez spójnego planu, z pominięciem oryginalnych
podziałów i plastyki. Często oryginalne drzwi i okna, pomimo
zachowania nienagannego stanu, ulegają usunięciu – co postrzegać należy nie tylko jako błąd, ale też działanie uniemożliwiające
w przyszłości odtworzenie oryginalnego wzoru okien czy drzwi.
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LUKSFERY I WITRAŻE

W kilku budynkach na Pradze II fragmenty zewnętrznych ścian
wykonane zostały z pustaków szklanych, tzw. luksferów. Rozwiązanie to nie tylko nadało elewacjom pewniej lekkości, ale też
pełniło funkcje praktyczne, doświetlając pomieszczenia. Niestety
podczas prowadzonych prac, zwłaszcza przy okazji bieżących
remontów polegających np. na uzupełnianiu ubytków, elementy
te rzadko odnawiane były we właściwy sposób. Ciekawostką jest
też zachowany i poddany konserwacji witraż w jednym z lokali
usługowych, w którym znajdowała się pracownia prof. Bohdana
Chmielewskiego.

Luksfery w jednym z budynków przy
ul. Jagiellońskiej. Na zdjęciu widać
wypełnienie pojedynczych kwater
cementem; rozwiązanie nieakceptowalne

Poddane renowacji luksfery w jednym
z budynków przy ul. Jagiellońskiej

161

Niewłaściwe z konserwatorskiego
punktu widzenia zamurowanie
ubytków w ściance wykonanej
z luksferów

Niewłaściwe z konserwatorskiego punktu widzenia
zamurowanie ubytków w ściance wykonanej z luksferów
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Niewłaściwe z konserwatorskiego
punktu widzenia uzupełnienie
ubytków poprzez wstawienie okna
z PCV; uwagę zwracają również
współczesne, przypadkowo dobrane
drzwi

Niewłaściwe z konserwatorskiego
punktu widzenia uzupełnienie
ubytków poprzez wstawienie
okna z PCV oraz użycie zaprawy
cementowej. Uwagę zwracają również
współczesne, przypadkowo dobrane
drzwi, a także skraplacz klimatyzacyjny
nadwieszony nad wejściem

Wielokolorowy witraż okienny
w dawnej pracowni prof. Bohdana
Chmielewskiego przy ul. Jagiellońskiej
56 – widok z zewnątrz
(fot. K. Michalski)

Ten sam witraż widziany z wnętrza
lokalu (fot. K. Michalski)
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CENTRUM LOKALNE PLAC HALLERA

Warszawskie Centra Lokalne to program, który m.st. Warszawa realizuje we współpracy z Oddziałem Warszawskim SARP.
Przy udziale i zaangażowaniu mieszkańców opracowano studium i wybrano 10 centrów lokalnych w Warszawie do pilotażowej fazy programu, w ramach której miały powstać koncepcje

Źródło:
konsultacje.um.warszawa.pl/Jaz+Architekci
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architektoniczne przemian przestrzennych w wybranych lokalizacjach. Jedną z praskich lokalizacji miał być rejon placu Hallera.
W 2016 r. odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami przeprowadzone na zlecenie miasta przez konsorcjum JAZ+
Architekci Żmijewski Jaworski Mass S.C. i Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA. W efekcie powstał swoisty masterplan zmian dla placu Hallera i sąsiednich
ulic, przewidujący remonty i profilowane konkursy na miejskie lokale usługowe w tym obszarze, wprowadzenie nowych
funkcji społecznych i rekreacyjnych w przestrzeń placu, a także
remonty infrastruktury pieszej i drogowej na całym obszarze.
Pierwszym etapem prac przy realizacji Centrum Lokalnego Plac
Hallera były konserwatorskie remonty sześciu lokali usługowych
znajdujących się przy placu. W kolejnych latach planowany jest
kompleksowy remont placu zabaw oraz części ciągów pieszych.
Dalsze prace uzależnione jednak będą od środków finansowych,
jakimi dysponować będzie warszawski samorząd.

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, a następnie
zastępowania ich nowymi, plastikowymi lub aluminiowymi,
najczęściej w uniwersalnym, białym kolorze. Właściciele lub
najemcy lokali tłumaczyli taki sposób postępowania względami
praktycznymi i kosztami utrzymania lokalu (stare witryny były
nieszczelne, powykrzywiane, a wymiana miała na celu podniesienie efektywności energetycznej lokalu). Wspomniany trend

Zachowana oryginalna
witryna lokalu usługowego
przy pl. Hallera 5 przed
renowacją (fot. BSKZ)
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Zachowana oryginalna
witryna lokalu
usługowego przy pl.
Hallera 5 po renowacji.
Podczas prac dokonano
napraw części elementów
konstrukcji drewnianej,
stalowej, a także okładzin
wykonanych z blachy,
z zachowaniem ich
oryginalnego sposobu
opracowania. Witryny
oszklono. Na podstawie
badań stratygraficznych
określono ich oryginalną
kolorystykę. Drzwi
zyskały nowe uchwyty
wzorowane na ocalałych
w drzwiach przy pl.
Hallera 8

Pl. Hallera 5 – zachowane
oryginalne witryny po
pracach konserwatorskich
przeprowadzonych
w 2019 r.

Zachowana oryginalna
witryna do lokalu
usługowego przy pl.
Hallera 8 po renowacji
– na podstawie badań
stratygraficznych
przywrócono m.in.
pierwotny kolor
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szczęśliwie stopniowo zanika, co dobrze widać w obrębie placu
Hallera. W ramach I etapu prac związanych z realizacją Centrum Lokalnego Plac Hallera wyremontowanych zostało sześć
miejskich lokali usługowych. W przypadku części z nich udało
się odnowić zachowane oryginalne witryny wraz z metalową
oprawą. Cieszy również powolne odchodzenie od wciąż popularnego trendu wypełniania witryn reklamami na rzecz lepszej
ekspozycji oferty danego lokalu.

Zachowana oryginalna witryna do lokalu
usługowego przy pl. Hallera 8 przed
renowacją (fot. BSKZ)

Pl. Hallera 8 – w nadświetlach lokalu pozostawiona
została dawna reklama sklepu, pochodząca z lat 60. lub
70. XX w., w postaci barwnych kartonów mocowanych do
szyby od strony wewnętrznej, z motywami stylizowanych
kwiatów i napisem ADA – dawną nazwą sklepu

Pl. Hallera 8 – oryginalny
uchwyt do drzwi przed
renowacją (fot. BSKZ)
Pl. Hallera 8 – oryginalny
uchwyt do drzwi po
renowacji; służył jako
wzorzec do odtworzenia
uchwytów dla lokalu przy
pl. Hallera 5

5. Dobre i złe praktyki

166

Ul. Szanajcy 18 – zachowane oryginalne witryny
lokalu usługowego wraz ze zwijanymi kratami typu
sieciowego

Ul. Szymanowskiego 8 – zachowana oryginalna
witryna lokalu usługowego wraz ze zwijanymi
kratami typu sieciowego

Pl. Hallera 6 –
odrestaurowana
oryginalna witryna wraz
ze zwijaną kratą typu sieć
rybacka (fot. K. Michalski)
Pl. Hallera 6 –
współczesne drzwi
wejściowe do lokalu,
w stonowanej
antracytowej kolorystyce
(fot. K. Michalski)

Ul. Skoczylasa 8 –
wymienione witryny
do lokalu usługowego
w stonowanej
kolorystyce, zachowane
oryginalne okratowanie;
estetyczny szyld wklejony
w nadświetlu
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Ul. Jagiellońska 52 –
wymienione witryny
do lokalu usługowego
w stonowanej
kolorystyce, zachowane
oryginalne okratowanie;
warto zwrócić
uwagę na estetyczne
szyldy kasetonowe
w nadświetlach

SCHODY ZEWNĘTRZNE

Schody prowadzące do lokali, których wejścia usytuowane są na
poziomie wyższym niż poziom chodnika, nie tylko ułatwiają dostanie się do środka. Są one również swego rodzaju wizytówką.
Nawet jeśli wnętrze lokalu zostanie wyremontowane z zachowaniem najwyższych standardów, prowadzące do środka spękane
schody będą stanowić kiepskie świadectwo przeprowadzonego
remontu. Niestety na praskich osiedlach, zwłaszcza na Pradze II,
takie „świadectwa” nadal występują w nadmiarze.

Ul. Szymanowskiego 5A – wyłożone dwoma
rodzajami gresu schody prowadzące do klatki
schodowej i lokalu usługowego; pożądanym
z konserwatorskiego punktu widzenia
rozwiązaniem jest ujednolicenie nawierzchni
stopni z wykorzystaniem charakterystycznych
dla Pragi II materiałów (lastryko)
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Ul. Jagiellońska 56 – wyłożone gresem, zniszczone
stopnie schodów prowadzących do wyremontowanego
lokalu po byłej pracowni prof. Bohdana Chmielewskiego;
pożądanym z konserwatorskiego punktu widzenia
rozwiązaniem jest naprawa nawierzchni stopni
z wykorzystaniem charakterystycznych dla Pragi II
materiałów (lastryko) (fot. Porozumienie dla Pragi)
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Ul. Szanajcy 14 –
zniszczona nawierzchnia
wyłożonych gresem
schodów prowadzących
do jednego z lokali
usługowych; w ramach
prac remontowych schody
powinny zostać
wyremontowane
w sposób analogiczny jak
w przypadku
mieszczącego się w tym
samym budynku lokalu
z biblioteką

Ul. Szanajcy 14 –
wyremontowane
modelowo schody
prowadzące do lokalu,
w którym mieści się
biblioteka publiczna;
oprócz odnowienia
nawierzchni poprawiono
dostępność lokalu
(podjazd, poręcz)

Plac Hallera 5 – zniszczony stopień
i posadzka, których nawierzchnia została
wykonana z lastryko, prowadzące do
prześwitu bramowego
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Plac Hallera 5 – spękane betonowe stopnie schodów
prowadzących na klatkę schodową od strony podwórka
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Plac Hallera – pozbawione okładziny
z lastryko stopnie schodów
prowadzących z poziomu chodnika
do lokali usługowych na parterze
(strona parzysta)

Plac Hallera – pozbawione okładziny
z lastryko stopnie schodów
prowadzących z poziomu chodnika
do lokali usługowych na parterze
(strona parzysta)

WNĘTRZA LOKALI USŁUGOWYCH

Choć ochrona konserwatorska, jaką objęte są osiedla Praga I i II,
z pewnymi wyjątkami dla pierwszego z osiedli, nie obejmuje
wnętrz budynków, fakt posiadania przez stołeczny samorząd
udziałów właścicielskich w przypadku części nieruchomości,
przede wszystkim w postaci miejskich lokali usługowych, daje
pewne narzędzia pozwalające zachować pierwotny wystrój
wnętrz. Działania te realizowane były przy okazji remontów części lokali w ramach prac przy stworzeniu Centrum Lokalnego
Plac Hallera. Dzięki pracom konserwatorskim przywrócono m.in.
pochodzące z lat 50. i 60. XX w. oryginalne posadzki, mozaikę
we wnętrzu jednego z lokali czy sztukatorskie zdobienia. Ponadto w ramach realizacji projektu Warszawskich Historycznych
Pracowni Artystycznych udało się wyremontować i zachować
wystrój dawnej pracowni rzeźbiarskiej prof. Bohdana Chmielewskiego. Czymś, co dodatkowo zasługuje na ochronę, jest kubatura samych lokali. Lokale wokół placu Hallera mają wysokość
sięgającą nawet 6 metrów. Dzielenie jej wtórnymi rozwiązaniami
w postaci antresoli czy podwieszanych sufitów zaburza unikalny
charakter wnętrz. Istotny dla wykorzystania pełnego potencjału lokali jest odpowiedni dobór najemców i reprezentowanych
przez nich branż. W przypadku lokali należących do miasta decydują o tym np. profilowane konkursy, natomiast w przypadku
lokali prywatnych – niestety głównie mechanizmy rynkowe.
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Pl. Hallera 6 – prace konserwatorskie we wnętrzu jednego
z lokali usługowych, prowadzone pod nadzorem BSKZ
(fot. BSKZ)

Pl. Hallera 6 – wnętrze lokalu po
przeprowadzeniu prac konserwatorskich;
w ramach prac odsłonięto m.in. dawne
posadzki (lastryko, płytki ceramiczne),
mozaikę naścienną oraz fasetę
podsufitową (fot. K. Michalski)

Prace konserwatorskie
prowadzone w lokalu przy
pl. Hallera 6 objęły
również mozaikę ścienną
datowaną na 1968 r.,
odkrytą dzięki
przeprowadzonym
wcześniej badaniom
stratygraficznym
(fot. BSKZ)

Odsłoniętą spod grubej
warstwy farby mozaikę
tworzą układane
swobodnie, utrzymane
w pastelowej kolorystyce
tessery; autorstwo
mozaiki przypisywane
jest Bronisławie
Arciszewskiej-Kucharskiej
(fot. K. Michalski)
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W ramach prowadzonych w lokalu prac po usunięciu Oryginalne płytki ceramiczne w jednym
wtórnych płytek podłogowych odsłonięto dwa
z pomieszczeń w lokalu przy pl. Hallera 6
rodzaje posadzki – dwukolorową posadzkę z lastryko (fot. K. Michalski)
oraz posadzkę ceramiczną (fot. K. Michalski)

Ubytki w posadzce
z płytek ceramicznych
będące świadectwem
podziału pomieszczeń
istniejącego przed
remontem
(fot. K. Michalski)
W miejscu cementowych
uzupełnień
zamalowanych powłoką
ochronną znajdowały
się ścianki działowe
wyburzone podczas prac
remontowych
(fot. K. Michalski)

Niezwykle cennym
elementem wystroju
wnętrza lokalu jest
wielobarwna posadzka
o powierzchni ok. 88
metrów kwadratowych,
ułożona w geometryczny
wzór z płytek
ceramicznych, która
zakryta była płytkami
gresowymi (fot. BSKZ)
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Fragment posadzki po
odsłonięciu i oczyszczeniu
(fot. K. Michalski)

Niskiej jakości
uzupełnienie
ubytków
w posadzce
w jednym
z pomieszczeń
(fot. K. Michalski)

Przykład niekorzystnego
łączenia kilku rodzajów
posadzek – współczesny
gres wystający poza
ościeżnicę drzwi,
oryginalna posadzka
ceramiczna oraz zaprawa
cementowa, którą
uzupełniono ubytki
(fot. K. Michalski)
Fragment dwubarwnej
posadzki z lastryko;
w prawym dolnym rogu
uzupełniony w trakcie
remontu lokalu ubytek
(fot. K. Michalski)
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Przykład uzupełnienia
ubytku w posadzce
z lastryko; uwagę zwraca
inna ziarnistość nowej
nawierzchni
(fot. K. Michalski)
Przykład niewłaściwego
uzupełnienia ubytków
w posadzce z lastryko
za pomocą zaprawy
cementowej
(fot. K. Michalski)

Odnowiony parapet z lastryko w lokalu przy pl. Hallera 6
(fot. K. Michalski)

Współczesne maskownice zasłaniające
instalację centralnego ogrzewania
(fot. K. Michalski)

Odsłonięta faseta obiegająca lokal oraz kanały
wentylacyjne ukryte przed remontem lokalu pod
podwieszanym sufitem (fot. K. Michalski)
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Obudowa mechanizmu umożliwiającego
podnoszenie i opuszczanie krat typu sieciowego,
w mało estetyczny sposób uszczelniona pianką
montażową; szkoda, że wykonawcy prac
remontowych nie zdecydowali się na odnowienie
całego mechanizmu (fot. K. Michalski)

Zachowana oryginalna obudowa mechanizmu
umożliwiającego podnoszenie i opuszczanie krat
typu sieciowego (fot. K. Michalski)

Faseta obiegająca lokal – dwa rodzaje (fot. K. Michalski)

Ul. Jagiellońska 56, dwukolorowa
oryginalna posadzka z lastryko
zachowana w lokalu usługowym,
w którym obecnie funkcjonuje
restauracja (fot. K. Michalski)

Ul. Jagiellońska 56,
widok na wnętrze lokalu
z antresoli, która od
początku znajdowała się
w lokalu (fot. K. Michalski)
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Ul. Jagiellońska 56;
posadzka na antresoli
również wykonana
z lastryko (fot. K. Michalski)
Ul. Jagiellońska 56;
współczesna instalacja
elektryczna w stylu
retro, stanowiąca jeden
z elementów obecnego
wystroju lokalu
(fot. K. Michalski)

Ul. Jagiellońska 56; neon we wnętrzu lokalu
wskazujący lokalizację łazienek, stanowiący
nawiązanie do reklam świetlnych pierwotnie
zdobiących rejon dzisiejszego pl. Hallera
(fot. K. Michalski)
Ul. Jagiellońska 56; wnętrze odnowionej pracowni
prof. B. Chmielewskiego; podczas remontu zachowano
oryginalne posadzki i parapety z lastryko; wymieniona
została witryna do lokalu (fot. K. Michalski)

Ul. Jagiellońska 56; wnętrze odnowionej
pracowni prof. B. Chmielewskiego; widok
na wyniesioną mozaikową posadzkę
(fot. K. Michalski)
Fragment wielokolorowej mozaikowej
posadzki (fot. K. Michalski)
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Odnowiona posadzka i parapet z lastryko (fot. K. Michalski)

Pracownia służy również popularyzacji dorobku
prof. Chmielewskiego (fot. K. Michalski)

Odnowione spiralne schody prowadzące
na antresolę (fot. K. Michalski)

Stanowiąca jeden z elementów pierwotnego wystroju
lokalu instalacja artystyczna wykonana z kolorowych
szkieł zatopionych w tynku (fot. K. Michalski)

Plac Hallera 8 – wnętrze
lokalu zaadaptowanego
na kawiarnię; na
pierwszym planie
dwukolorowa oryginalna
posadzka z lastryko
(fot. Trzy Kruki)
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Ten sam lokal – podstawa i kapitel
kolumny z lastryko (fot. Trzy Kruki)

Wnętrze lokalu przy placu
Hallera 8 po remoncie
konserwatorskim
(fot. Trzy Kruki)

REKLAMY W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Reklamy mają duży wpływ na ład przestrzenny w mieście.
W przypadku Pragi-Północ szyldy, oznaczenia i tabliczki informacyjne powinny współgrać z zabytkowym charakterem dzielnicy i nie wprowadzać chaosu przestrzennego. Dobre reklamy
powinny być dopasowane nie tylko do wyglądu konkretnej elewacji, na której są instalowane, ale też do charakteru całej ulicy.
Sytuacja jest idealna, gdy np. szyldy występujące przy danej ulicy
reprezentują podobny styl.

Myśląc o instalowaniu nowej reklamy, należy pamiętać o:
1. wielkości – dobra reklama powinna być indywidualnie dopasowana do kompozycji elewacji, jej elementy nie powinny
konkurować z architekturą budynku i jego otoczeniem,
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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. spójnym charakterze reklam w pierzei ulicy,
4. nawiązywaniu do wzorów historycznych.
Kwestie umieszczania reklam na elewacjach budynków
regulują przepisy obowiązujących dla części Pragi-Północ miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Planując instalację reklam, warto sięgnąć też po bardzo pomocną publikację,
jaką jest Praski poradnik szyldowy2, a także wystąpić o opinię do
Wydziału Ochrony Krajobrazu Miasta w Biurze Architektury
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta.

Ul. Jagiellońska 58
– niewłaściwa praktyka
umieszczania nośników
reklamowych
wypełniających całą
witrynę; dodatkowo
plastykę elewacji zaburza
skraplacz klimatyzacji
umieszczony w świetle
witryny

Ul. Jagiellońska 60
– nośniki reklamowe
dobrane i zamontowane
w sposób niewłaściwy dla
zabytkowego układu
urbanistycznego osiedla
Praga II (baner reklamowy
przesłaniający nadświetle;
szyld przymocowany do
kamiennej elewacji;
banery na kolumnach)

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. Dąbrowszczaków
12 – szyldy wypełniające
górną część witryny
zamontowane zostały
w sposób niewłaściwy;
rozwiązaniem
dopuszczalnym jest
montaż szyldów na tej
wysokości od strony
wnętrza lokalu; ponadto
należałoby zrezygnować
z zaproponowanej
przez najemcę formy
zaślepienia jednego
z otworów okiennych

Ul. Skoczylasa
10/12 – górny szyld
w polu szyldowym
dopuszczalny w tej
lokalizacji, jednak baner
powinien być zastąpiony
bardziej estetycznym
rozwiązaniem, np.
szyldem ażurowym;
pozostałe przypadkowo
umieszczone reklamy
powinny zostać usunięte

Pl. Hallera 5 – obydwa
szyldy zamocowane
do elewacji w sposób
niewłaściwy powinny
zostać usunięte
i zastąpione bardziej
stonowanymi
rozwiązaniami (wyklejki
na witrynach, szyld
semaforowy)
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Ul. Jagiellońska 58
– niedopuszczalne
pod względem
konserwatorskim
wyklejenie całości witryn;
również szyldy w polu
szyldowym powinny
być bardziej stonowane
kolorystycznie

Ul. Jagiellońska 52
– niedopuszczalne
pod względem
konserwatorskim
wyklejenie witryn;
dodatkowo szyld
kasetonowy oraz
skraplacze klimatyzacji
umieszczone
w niedozwolony sposób
w nadświetlu

Ul. Jagiellońska 50
– niedopuszczalne
pod względem
konserwatorskim
wyklejenie witryn niemal
w całości

Plac Hallera 6 –
niedopuszczalne
pod względem
konserwatorskim
wyklejenie całości witryn
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Plac Hallera 5 –
dopuszczalne rozwiązanie
w subtelny sposób
przysłaniające dolną część
otworów okiennych

Ul. Skoczylasa
4 – chaotycznie
rozmieszczone tablice
informacyjne na elewacji
budynku użytkowanego
przez Urząd
Marszałkowski

Ul. Skoczylasa 10/12 –
chaotycznie umieszczone
szyldy semaforowe,
w dodatku reklamujące
wybrane produkty, a nie
punkt usługowy, oraz
wymagająca wymiany
markiza koszowa

Ul. Jagiellońska 58 –
minimalistyczna witryna
z estetycznymi szyldami
w polach szyldowych;
estetykę miejsca zaburza
skraplacz klimatyzacji
zamontowany w świetle
witryny (należałoby go
zastąpić urządzeniem bez
jednostki zewnętrznej)
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Ul. Jagiellońska 58 –
minimalistyczna witryna
z subtelnym szyldem
w formie zwijanej markizy
nad wejściem do lokalu;
estetykę miejsca zaburza
skraplacz klimatyzacji
zamontowany na
kamiennej elewacji
(należałoby go zastąpić
urządzeniem bez
jednostki zewnętrznej)

Ul. Skoczylasa 10/12 –
wykonane przez lokalnych
rzemieślników estetyczne
szyldy kasetonowy
i semaforowy; wątpliwości
budzi wielkość szyldu
semaforowego (za duży),
a także niewłaściwie
dobrana pod względem
kolorystyki stolarka
okienna i drzwiowa

Ul. Skoczylasa 9 –
estetyczny szyld ażurowy
zaprojektowany dla
biblioteki publicznej

Ul. Jagiellońska 54 –
estetyczny ażurowy neon
reklamowy nad wejściem
głównym do lokalu; neony
są jednym z najbardziej
charakterystycznych
nośników reklamowych,
historycznie obecnych
w przestrzeni placu
Hallera; ich przywracanie
jest więc rozwiązaniem
rekomendowanym (fot.
Porozumienie dla Pragi)
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Ul. Jagiellońska
56 – estetyczne
podświetlane kasetony
szyldowe umieszczone
w świetle witryny; w tym
pozytywnym przypadku
negatywnym elementem
jest wielokrotne,
nieuzasadnione pod
względem swojej funkcji
powtarzanie tej samej
informacji, prowadzące
do mnożenia ilości reklam
(fot. Porozumienie dla
Pragi)

Ul. Dąbrowszczaków 2 – estetyczny neon
reklamowy umieszczony w nadświetlu
wejścia do siedziby domu kultury
(fot. Porozumienie dla Pragi)

Ul. Szanajcy 14 – podświetlany
estetyczny szyld semaforowy przy
wejściu do biblioteki publicznej
(fot. Porozumienie dla Pragi)

Ul. Skoczylasa 10/12 –
metamorfoza frontu
lokalu usługowego
w ramach zorganizowanej
przez stowarzyszenie
„Porozumienie dla Pragi”
oddolnej akcji „Stop
Bazgrołom. Malarze
Podwórkowi”
(fot. A. Tomaszewska)
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Ul. Skoczylasa 10/12
– metamorfoza frontu
lokalu usługowego; oprócz
odmalowania elewacji
odnowione zostały
ozdobne metalowe
elementy, ponadto
zainstalowano estetyczną
donicę z kwiatami
(fot. A. Tomaszewska)

Plac Hallera 8 –
designerskie meble oraz
estetycznie
zaprojektowany mobilny
potykacz reklamowy przy
wejściu do kawiarni
(fot. Trzy Kruki)

Plac Hallera 8 – estetyczne logo
kawiarni wyklejone na witrynie
lokalu (fot. A. Tomaszewska)

Plac Hallera 6 – estetyczny
wyklejany szyld reklamowy
w przeszkleniu drzwi wejściowych
do lokalu (fot. K. Michalski)
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Plac Hallera 6 – estetyczny
wyklejany szyld reklamowy
w nadświetlu oraz przeszkleniu
drzwi wejściowych do lokalu
(fot. A. Tomaszewska)
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Plac Hallera 4 – nieestetyczny szyld
Ul. Dąbrowszczaków 5A – reklamowo-informacyjny chaos na
reklamowy przymocowany do
elewacji przychodni (fot. K. Michalski)
elewacji z piaskowca (fot. K. Michalski)

PRZEŚWITY BRAMOWE

Prześwity bramowe stanowią jeden z symboli osiedli Praga I i II.
Poza funkcjami estetycznymi pełnią ważną rolę w komunikacji
pieszej, umożliwiając poruszanie się „na skróty” po terenie danego osiedla. Utrzymanie przepustowości prześwitów, zabudowywanych lub zastawianych parkującymi samochodami, stanowi
więc jedno z ważniejszych wyzwań stojących przed administratorami i jednostkami odpowiedzialnymi za zarządzanie przestrzenią wspólną na praskich osiedlach.

Plac Hallera 5 – prześwit
bramowy prowadzący na
wewnętrzne podwórko;
zamontowane od strony
ulicy słupki zapobiegają
zastawianiu przejścia
przez parkujące
samochody
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Plac Hallera 6 – znajdujący
się po przeciwnej stronie
bliźniaczy prześwit
bramowy; trzy środkowe
osie zostały zabudowane;
w ramach realizacji
Centrum Lokalnego Plac
Hallera planowane jest
przywrócenie jego
pierwotnej formy

Ul. Szanajcy 16A –
prześwit bramowy
oddzielający dwie
wspólnoty mieszkaniowe,
częściowo odnowiony
Ul. Szanajcy 11 –
odnowiony prześwit
z kolumnami i ścianami
obłożonymi płytami
z piaskowca; na uwagę
zasługuje kasetonowy sufit

Ul. Dąbrowszczaków 8 –
odnowiony prześwit
bramowy wyłożony
płytami z granitu
i piaskowca; nawierzchnia
wykonana z lastryko
Ul. Szymanowskiego 5A –
pomimo niewyznaczenia
miejsc postojowych
prześwit bramowy
zastawiony został przez
parkujące samochody, co
utrudnia poruszanie się
pieszym
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OŚWIETLENIE PRZESTRZENI WSPÓLNYCH

Przestrzeń praskich osiedli z niewielkimi wyjątkami jest niedostatecznie doświetlona. Wciąż wiele ulic, nawet głównych, takich
jak Jagiellońska na odcinku od Cyryla i Metodego do ronda Starzyńskiego od strony zabudowy mieszkaniowej pogrążona jest
w ciemnościach. Podobna sytuacja występuje na osiedlowych
podwórkach. Doświetlenie głównych ciągów komunikacyjnych
oraz modernizacja dominującego na tym obszarze przestarzałego oświetlenia sodowego i rtęciowego stanowią jedno z najważniejszych wyzwań dla jednostek miejskich odpowiedzialnych
za te kwestie. Ze względu na charakter osiedli Praga I, II i III

Plac Hallera, wysłużone betonowe
słupy oświetleniowe (fot. K. Michalski)

Ulica Starzyńskiego, oświetlenie
parkowe prawdopodobnie
z oryginalną oprawą
(fot. K. Michalski)
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Wysłużone betonowe słupy oświetleniowe przy ul. Darwina
(fot. K. Michalski)

Ulica Starzyńskiego, oświetlenie
parkowe z oprawą wtórną
(fot. K. Michalski)

Ul. Skoczylasa – nowoczesne
latarnie parkowe LED zainstalowane
podczas modernizacji podwórka
(fot. K. Michalski)
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Osiedle Praga I – nowoczesne
oświetlenie uliczne typu LED

spójny charakter powinny również uzyskać
modele słupów i opraw oświetleniowych
stosowanych na całym obszarze. Warto przy
tym pamiętać o odpowiednim doborze wysokości słupów lub zastosowaniu innych
rozwiązań, by uniknąć świecenia w okna
mieszkań.

DASZKI OCHRONNE

Elementami „doczepionymi” do elewacji, które budzą na wszystkich trzech osiedlach spore kontrowersje estetyczne, są daszki
ochronne nad wejściami. Ich montaż wynika z Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (dalej WT), a konkretnie z §292. Zgodnie
z przepisami, wejścia do budynku o wysokości powyżej dwóch
kondygnacji nadziemnych, mającego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, należy ochraniać daszkiem lub podcieniem ochronnym o szerokości większej co najmniej o 1 m od
szerokości drzwi oraz o wysięgu lub głębokości nie mniejszej
niż 1 m w budynkach niskich i 1,5 m w budynkach wyższych.
Daszek powinien przy tym mieć konstrukcję umożliwiającą

Kompleks połączonych budynków Jagiellońska 58, Jagiellońska 56, Skoczylasa 13 – każdy daszek
wykonany z innego materiału i w innej formie (fot. K. Michalski)
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przeniesienie ewentualnych obciążeń, jakie w prawdopodobnym zakresie może spowodować upadek okładzin elewacyjnych,
skrzydeł okiennych lub szyb. Abstrahując od kwestii, czy spotykane na praskich osiedlach daszki są zgodne z przepisami, innym
problemem jest ich wygląd i rodzaj materiału, z którego zostały
wykonane. Często kompletnie nie pasują one do plastyki elewacji.
Co gorsza, projekty daszków bywają niespójne nawet w obrębie jednej nieruchomości. Nieliczne dobre przykłady to subtelne daszki ochronne z hartowanego szkła. Warto wspomnieć, że
w przypadku budynków wpisanych do rejestru zabytków można
występować o odstępstwo dotyczące montażu daszku.

Ul. Szymanowskiego 4 –
zniszczony daszek z poliwęglanu
wzmocnionego aluminiową
konstrukcją nośną

Ul. Szanajcy 10 – zaokrąglony
daszek ochronny z poliwęglanu
wzmocnionego aluminiową
konstrukcją nośną

Ul. Darwina 12 – dwuspadowy
mało estetyczny daszek ochronny
z poliwęglanu wzmocnionego
aluminiową konstrukcją nośną

Ul. Szanajcy 16A - zaokrąglony
daszek ochronny z poliwęglanu
wzmocnionego aluminiową
konstrukcją nośną

Ul. Brechta 13A – zniszczony
daszek z poliwęglanu
wzmocnionego aluminiową
konstrukcją nośną

Plac Hallera 10 – zaokrąglony
daszek z poliwęglanu
wzmocnionego aluminiową
konstrukcją nośną
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Plac Hallera 6A – dobry przykład
subtelnego i estetycznego
w formie daszku ochronnego
wykonanego ze szkła hartowanego

Namysłowska 11A – dobry przykład
subtelnego i estetycznego w formie
daszku ochronnego wykonanego
ze szkła hartowanego

Brechta 14A – daszki z płyty poliwęglanowej; orynnowanie
odprowadza wodę na teren zielony przy budynku

Namysłowska 13 – dobry przykład
subtelnego i estetycznego w formie
daszku ochronnego wykonanego
ze szkła hartowanego

Plac Hallera 9 – mało estetyczny
daszek służący jednocześnie jako
nośnik reklamowy, zdecydowanie
negatywnie wpływa na plastykę
frontowej elewacji (fot. K. Michalski)

KLATKI SCHODOWE

Remonty klatek schodowych na praskich osiedlach mogą nastręczać nie lada trudności. Przestrzenie te nie należały do reprezentacyjnych, a w czasach gospodarczych niedostatków robotnicy
do wykańczania wnętrz wykorzystywali w praktyce takie materiały, jakie w danej chwili były dostępne. Nie oznacza to jednak,
że wszystko podczas remontu można zastąpić współczesnymi
rozwiązaniami. Z pewnością warto zachować i odnawiać lastrykowe posadzki korytarzy i stopnie schodów, występujące w niemal każdym budynku na wszystkich trzech osiedlach. Dziś wiele
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posadzek zakrywanych jest płytkami gresowymi – o zazwyczaj
niewyszukanej estetyce, fakturze i kolorystyce. Kolejnym elementem wystroju wnętrza klatki, który jest wart zachowania,
są metalowe balustrady z drewnianymi pochwytami. Czasem
wystarczy prosty zabieg polegający na usunięciu kolejnych nawarstwień farb olejnych, by przywrócić ich estetyczny wyraz.
Podczas kompleksowych remontów warto też zastanowić się
nad ujednoliceniem drzwi do mieszkań, numeracji pięter i drzwi
czy zachowaniem drobnych śladów przeszłości, np. włączników
światła, dzwonków itp.
Ul. Szymanowskiego
– jeden budynek,
dwie różne klatki;
posadzka i stopnie
schodów wyłożone
nierekomendowanym
rozwiązaniem, tj. płytkami
gresowymi…
…oraz zachowane
oryginalne lastryko

Posadzka z lastryko na półpiętrze; wyłożona płytkami gresowymi –
rekomendowane usunięcie gresu i pozostawienie lastryko na całej klatce
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Posadzka z lastryko na
półpiętrze wyłożona
płytkami gresowymi;
policzek przy najniższym
stopniu zamalowany
farbą olejną – dwa
ostatnie rozwiązania
niewłaściwe

Posadzka z lastryko na
półpiętrze wyłożona
płytkami gresowymi –
rozwiązanie niewłaściwe
Posadzka z lastryko na
półpiętrze; wyłożona
płytkami gresowymi –
rozwiązanie niewłaściwe

Stopnie schodów i posadzki
wyłożone gresem – rozwiązanie
niewłaściwe
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Posadzka na półpiętrze wyłożona gresem, który jednak
kolorystycznie nawiązuje do stopni schodów wyłożonych lastryko;
właściwym rozwiązaniem byłoby usunięcie gresu i przywrócenie
pierwotnych rozwiązań (lastryko)

5. Dobre i złe praktyki

Ul. Jagiellońska 56 – posadzka na półpiętrze wyłożona
gresem, który jednak kolorystycznie nawiązuje do stopni
schodów wyłożonych lastryko; właściwym rozwiązaniem
byłoby usunięcie gresu i przywrócenie pierwotnych
rozwiązań (lastryko)

Odnowiona oryginalna balustrada schodów na
jednej z klatek przy ul. Jagiellońskiej 56; właściwym
rozwiązaniem byłoby usunięcie gresu i przywrócenie
pierwotnych rozwiązań (lastryko)

Ul. Jagiellońska 56 – odnowione szafki na liczniki
mediów – rozwiązanie rekomendowane
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Odnowiona oryginalna balustrada schodów
na jednej z klatek przy ul. Jagiellońskiej 56 –
rozwiązanie rekomendowane

Ul. Jagiellońska 56 – stylizowana numeracja
pięter; na uwagę zwraca estetyczny krój czcionki rozwiązanie rekomendowane

Ul. Jagiellońska
56 – współczesne
drzwi nawiązujące
kolorystyką
do wystroju
wyremontowanej
klatki schodowej
– rozwiązanie
rekomendowane
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KRATY, BALUSTRADY, OGRODZENIA

Oprócz balustrad balkonowych, również balustrady przy schodach, kraty zabezpieczające otwory okienne czy ogrodzenia
posesji to elementy metalowe, na które należy zwrócić uwagę,
planując remonty. Ich cechą charakterystyczną jest zazwyczaj
autorsko opracowana 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.
Ul. Brechta 14A
– balustrada
zabezpieczająca schody
i taras, przez który
prowadzi wejście do
żłobka; obok oryginalnej,
bogato zdobionej
balustrady, podczas
remontu zamontowano
nową balustradę, która
wysokością odpowiada
współczesnym normom;
dla lepszego efektu
wizualnego oryginalną
i nową balustradę
pomalowano tym
samym kolorem; lepszym
rozwiązaniem byłoby,
gdyby nowa balustrada
była bardziej neutralna
pod względem formy
i kolorystyki
(fot. K. Michalski)

Ul. Brechta 14A – balustrada zabezpieczająca schody i taras, przez który
prowadzi wejście do żłobka (fot. K. Michalski)
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W przypadku krat okiennych należy dążyć do ujednolicania stosowanych w danym budynku wzorców, a jednocześnie trzeba
pamiętać o obowiązujących przepisach (§ 300 pkt 1 i 2 WT, 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).

Oryginalna krata zabezpieczająca okno piwniczne
(Praga II)

Odnowione oryginalne kraty zabezpieczające
okna (Praga II)

Innym metalowym elementem wartym ocalenia są ogrodzenia. W niektórych przypadkach są to świadectwa wysokiego kunsztu rzemieślników. Zgodnie z Prawem budowlanym,
w przypadku wznoszenia nowych ogrodzeń realizacja projektu
nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, jeśli jednak jego
wysokość przekracza 2,2 m, należy dokonać zgłoszenia. W przypadku obszarów wpisanych do rejestru zabytków wymagane
jest uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót, które wydaje
w przypadku Pragi I i II Mazowiecki Wojewódzki Konserwator
Zabytków. Dla części obszaru Pragi, na której obowiązują zapisy planów miejscowych, dopuszczalna wysokość ogrodzenia

Oryginalne ogrodzenie
terenu żłobka przy ul.
Szymanowskiego 3A
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Współczesne solidne
metalowe wygrodzenia
zieleni niskiej na jednym
z podwórek osiedla Praga
II

nie może przekraczać 1,8 m. W przypadku montażu ogrodzeń
należy pamiętać o ograniczeniach wynikających z WT, w tym
o zakazie umieszczania na mniejszej niż 1,8 m wysokości elementów ostro zakończonych, o wymogu otwierania furtki tylko
do wewnątrz działki oraz o zachowaniu kryteriów dostępności
(§§ 41–43 WT). Rekomendowanym rozwiązaniem powinno być
ujednolicenie wygrodzeń niskich dla wszystkich trzech osiedli
w oparciu o wzory stosowane np. przy ul. Szanajcy (czarne, spawane wygrodzenia wykonane z metalowych płaskowników).

DOSTĘPNOŚĆ

W niniejszej publikacji przyjęto uproszczoną definicję dostępności, która odnosi się do swobodnego poruszania 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 WT,
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.
W przypadku budynków mieszkalnych montażu windy
z jednej strony wymagają 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
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Ul. Szymanowskiego 8 – przeszklony wewnętrzny
szyb windowy

Ul. Brechta 7 – wejście dla osób o ograniczonej
mobilności do budynku biurowego, w który
podczas remontu w 2002 r. przekształcony został
dawny hotel „Nowa Praga” (fot. K. Michalski)

ich w windy w sytuacji, gdy pomieszczenia ostatniej kondygnacji są częścią mieszkań dwupoziomowych. Należy pamiętać, że
w przypadku już istniejących budynków mówimy o ich doposażeniu w windę. Oznacza to konieczność wybudowania szybu
(szachtu), w którym kabina dźwigu będzie się poruszać i w którym schowany zostanie jego mechanizm. Często wdrażanym
rozwiązaniem jest budowa szybu zewnętrznego (przeszklonego
lub nie), rzadziej spotykanym i mniej opłacalnym ze względu
na konieczność zmniejszenia powierzchni użytkowej budynku,
jest budowa szybu wewnętrznego. W przypadku niektórych
budynków mieszkalnych można wykorzystać wolną przestrzeń
klatek schodowych. Dodatkowy problem w przypadku doposażania w windę budynków już istniejących może stanowić
kwestia wyjść z windy sytuowanych na wysokości spoczników
międzypiętrowych. W praktyce oznacza to konieczność montażu
dodatkowych pochylni lub platform umożliwiających dostęp do
pomieszczeń na piętrze.
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
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Ul. Jagiellońska 54 – podjazd umożliwiający wjazd
wózkiem na poziom parteru

Ul. Brechta 14A – podjazd dla wózków dziecięcych,
prowadzący do wejścia do żłobka

Ul. Szymanowskiego 6 – wejście główne do lokalu
Ośrodka Pomocy Społecznej (fot. K. Michalski)

Ul. Szymanowskiego 6 – podjazd dla wózkowiczów
chcących dostać się do lokalu OPS (fot. K. Michalski)

Ul. Szymanowskiego 6 – podjazd dla wózkowiczów
chcących dostać się do lokalu OPS; niewłaściwa,
nierówna nawierzchnia podjazdu utrudnia
samodzielny wjazd do środka (fot. K. Michalski)

Ul. Szymanowskiego 4A – podjazd dla
wózkowiczów oraz rampa przy przedszkolu
(fot. K. Michalski)
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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 wspierającą, umożliwiającą np. rodzicom wprowadzenie do klatki
schodowej dziecięcego wózka. W przypadku pochylni dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, należy pamiętać
o ich zaopatrzeniu w obustronne poręcze.
Ul. Szymanowskiego
4A – siedziba Domu
Samotnej Matki; podjazdy
wykonane nieprawidłowo,
próg znacząco utrudnia
wprowadzenie wózka
dziecięcego
(fot. K. Michalski)
Ul. Szymanowskiego
4A – siedziba Domu
Samotnej Matki; podjazdy
wykonane nieprawidłowo,
próg znacząco utrudnia
wprowadzenie wózka
dziecięcego, ponadto
dostęp utrudniają
parkujące wzdłuż
budynku samochody
(fot. K. Michalski)

Plac Hallera 9 – podjazd z nawierzchnią
kratownicową do lokalu usługowego; rozwiązanie
niepraktyczne z punktu widzenia osób
poruszających się o kulach (fot. K. Michalski)
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Plac Hallera – strona nieparzysta, podjazd
ułatwiający wprowadzenie wózka dziecięcego na
poziom wejścia do lokali usługowych; rozwiązanie
uniemożliwiające samodzielny wjazd osobom
poruszającym się na wózkach (fot. K. Michalski)
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Ul. Ratuszowa 12 –
podjazd dla wózków
dobudowany do budynku
mieszkalnego; ze względu
na kąt nachylenia
rozwiązanie uniemożliwia
samodzielny wjazd
osobom poruszającym się
na wózkach
Plac Hallera – strona
parzysta, zniszczony
podjazd uniemożliwiający
wprowadzenie wózka
dziecięcego na poziom
wejścia do lokali
usługowych; rozwiązanie
całkowicie uniemożliwia
samodzielny wjazd
osobom poruszającym się
na wózkach

OSIEDLOWE NAWIERZCHNIE

Ulice i chodniki powojennych praskich osiedli pierwotnie wykładane były trylinką oraz płytami betonowymi w układzie
sieciowym, uzupełnianymi często fragmentami granitu. Pozostałości takiej nawierzchni dostrzec można w okolicy placu Hallera,
przy ul. Szymanowskiego czy ul. Namysłowskiej. Ponadto w reprezentacyjnych przestrzeniach placu Hallera (schody, przejścia
bramowe) wykorzystywane było lastryko, często wielokolorowe
dla uzyskania bardziej urozmaiconego efektu. Z czasem ulice
wyasfaltowano, a w latach dziewięćdziesiątych i po roku 2000
większość ciągów pieszych wyłożono kostką betonową – tzw.
kostką Bauma.
Pożądanym rozwiązaniem jest przywracanie nawierzchni z płyt betonowych w ciągach pieszych, a także stosowanie
współczesnej trylinki dla ulic wewnątrz osiedli. Ponadto warte

Ul. Burdzińskiego 5 – oryginalne
kocie łby przy dawnym
magazynie wojskowym
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Ul. Namysłowska – pozostałości oryginalnej
trylinki na wjeździe do garażu oraz
betonowych płyt i wzmacnianych kawałkami
granitu krawężników (fot. K. Michalski)
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zachowania są fragmenty historycznej nawierzchni wykonanej
z polnych otoczaków, tzw. kocich łbów, na podwórku przy ul.
Burdzińskiego 5 oraz wykonane z bazaltowej kostki, tzw. skandynawki, zatoki postojowe przy pl. Hallera. Walcząc z miejską
wyspą ciepła, zaleca się częściową likwidację betonowego wykończenia ciągów pieszych i wprowadzanie w jej miejscu zieleni,
a także stosowanie nawierzchni naturalnych w przypadku ciągów pieszych na podwórkach oraz ażurowych krat przy wyznaczaniu miejsc postojowych.
Ul. Namysłowska –
pozostałości oryginalnej
trylinki na wjeździe do
garażu (fot. K. Michalski)
Ul. Namysłowska –
pozostałości oryginalnych
płyt chodnikowych
wzmacnianych granitem
uzupełnione współczesnymi
płytami betonowymi
(fot. K. Michalski)

Ul. Namysłowska – zachowane
oryginalne betonowe płyty
chodnikowe z zatopionymi
kawałkami granitu (fot. K. Michalski)

Ul. Skoczylasa – oryginalna nawierzchnia wykonana z trylinki na
parkingu między budynkami (fot. K. Michalski)

Ul. Skoczylasa –
pozostałości oryginalnych
betonowych płyt
chodnikowych
(fot. K. Michalski)
Ul. Skoczylasa –
pozostałości oryginalnych
betonowych płyt
chodnikowych
(fot. K. Michalski)
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Ul. Szymanowskiego – pozostałości oryginalnych
betonowych płyt chodnikowych (fot. K. Michalski)

Ul. Szymanowskiego – pozostałości oryginalnych
betonowych płyt chodnikowych uzupełniane
współczesnymi płytami (fot. K. Michalski)

Ul. Szymanowskiego
– pozostałości
oryginalnych betonowych
płyt chodnikowych
oraz zaokrąglonych
krawężników
(fot. K. Michalski)
Plac Hallera – zatoka
autobusowa wyłożona
kostką bazaltową,
tzw. skandynawką
(fot. K. Michalski)

Plac Hallera – oryginalna
trylinka w jednej z zatok
autobusowych
(fot. K. Michalski)
Nowy chodnik ze
stylizowanych płyt
betonowych między
budynkami przy
ul. Namysłowskiej
(fot. K. Michalski)
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Współczesna betonowa
trylinka, którą zostały
wyłożone drogi
wewnętrzne na
zmodernizowanym
podwórku między
budynkami przy ul. Brechta
17 i Namysłowskiej 3
(fot. K. Michalski)
Ul. Skoczylasa – ubytek
w lastryko niezgodnie ze
sztuką konserwatorską
uzupełniony zaprawą
cementową
(fot. K. Michalski)

Ul. Skoczylasa 10/12
– oryginalna nawierzchnia
przejazdu bramowego
wykonana z płyt
betonowych i kostki
kamiennej (fot. K. Michalski)
Podwórko przy ul.
Skoczylasa – ciągi piesze
po modernizacji podwórka
wyłożone nawierzchnią
naturalną (fot. K. Michalski)

Skwer przy ul.
Szymanowskiego – ciągi
piesze po modernizacji
wyłożone betonowymi
płytami chodnikowymi
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Wybudowany w 2016 r.
parking osiedlowy przy ul.
Namysłowskiej/
Szymanowskiego
wyłożony tzw. betonową
ekokratą; prace wzbudziły
kontrowersje pod kątem
ich zgodności z zapisami
obowiązującego
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego, jako
przykład negatywnej presji
na zieleń podwórzową
(fot. K. Michalski)

ORGANIZACJA RUCHU

Infrastruktura drogowa osiedli Praga I, II i III projektowana była
w czasach, gdy wskaźnik motoryzacji w Warszawie był wielokrotnie niższy niż obecnie. Z perspektywy lat oznacza to radykalny wzrost zapotrzebowania na miejsca postojowe na terenie
osiedli, a tym samym presję na przeznaczanie pod infrastrukturę
parkingową np. terenów pierwotnie projektowanych pod zieleń
osiedlową i przyuliczną. Należy przy tym pamiętać, że wszystkie
trzy osiedla są bardzo dobrze skomunikowane transportem publicznym, począwszy od ruchliwego węzła komunikacyjnego przy
placu Wileńskim (Praga I), poprzez pętlę autobusową przy placu
Hallera i linie tramwajowe wzdłuż ul. Jagiellońskiej (Praga II), po
węzeł komunikacyjny w rejonie ronda Starzyńskiego, obsługiwany przez tramwaje, autobusy, a nawet kolej (Praga III). Zachowanie kameralnego charakteru osiedli wymaga zmian w organizacji

Rozjeżdżony przez parkujące samochody trawnik przy ul. Cyryla
i Metodego, zrekultywowany w 2021 r. dzięki projektowi członków
„Porozumienia dla Pragi”, który został wybrany do realizacji
w warszawskim budżecie obywatelskim (fot. Porozumienie dla Pragi)
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ruchu na większości ulic lokalnych (ruch jednokierunkowy),
wprowadzenia strefy płatnego parkowania, a także dalszego rozwoju infrastruktury rowerowej (pasy rowerowe, kontraruch).

Nieliczne garaże wolno stojące, które powstały w czasach
budowy osiedli – przykład z ulicy Nusbauma (fot. K. Michalski)

Rozjeżdżony przez parkujące samochody
fragment trawnika na podwórku przy
ul. Skoczylasa (fot. K. Michalski)

Zastawione samochodami chodniki przy ul. Szymanowskiego (fot. K. Michalski)

Jednokierunkowa ulica K. Linneusza
(fot. K. Michalski)
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Ulica Skoczylasa – wciąż jedna z niewielu na PradzePółnoc ulic z kontraruchem rowerowym
(fot. K. Michalski)
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INFRASTRUKTURA ROWEROWA

Infrastruktura rowerowa na terenie osiedli nie nadąża za wzrostem zainteresowania tą formą transportu. Choć na obrzeżach
osiedli znajdują się ważne szlaki rowerowe (ulice: Starzyńskiego,
Jagiellońska, al. Solidarności), wewnątrzosiedlowe ulice wciąż,
jak już to zostało wspomniane przy okazji omawiania organizacji ruchu, pozostają nieprzyjazne miłośnikom dwóch kółek. Na
terenie osiedli, mimo pozytywnych zmian w ostatnich latach,
nadal występuje też niedobór podstawowej infrastruktury w postaci stojaków rowerowych czy wiat (w wielu budynkach brakuje wspólnych pomieszczeń, które mogłyby być zaadaptowane
na tzw. rowerownie). Problem ten jest szczególnie widoczny na
osiedlowych podwórkach.

U-kształtne stojaki rowerowe w pasującym
do zabytkowego charakteru osiedla Praga II
kolorze antracytowym na jednym z podwórek;
rozwiązane rekomendowane (fot. K. Michalski)

U-kształtne stojaki rowerowe w wersji posrebrzanej
pod budynkiem przedszkola przy ul. Szymanowskiego;
rozwiązanie akceptowalne, choć lepsze byłyby stojaki
w ciemniejszej kolorystyce (fot. K. Michalski)

U-kształtne antracytowe stojaki rowerowe zamontowane
na zrewitalizowanym skwerze przy ul. Szymanowskiego;
rozwiązane rekomendowane (fot. K. Michalski)
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Czarne u-kształtne stojaki rowerowe
na jednym z podwórek osiedla Praga II;
rozwiązane rekomendowane
(fot. K. Michalski)
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Wiata na rowery na jednym z podwórek przy ul.
Jagiellońskiej, niestety wyposażona w niewygodne
stojaki, tzw. „wyrwikółka”, utrudniające właściwe
zabezpieczenie roweru (fot. K. Michalski)

Estetyczna wiata na rowery z u-kształtnymi, choć
znacznie mniej estetycznymi od czarnych, czy
antracytowych, posrebrzanymi stojakami zamontowana
na podwórku przy ul. Brechta; ze względu na duże
zapotrzebowanie rekomendowane byłoby jednak
ustawienie większej wiaty (fot. K. Michalski)

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA PRASKICH OSIEDLACH

Jednym z największych problemów, z jakimi muszą się mierzyć
administratorzy i zarządcy terenów publicznych na terenie osiedli Praga I, II i III, jest wywóz śmieci. Specyficzny (ze względu
na dostępność) charakter osiedli, nieprzystosowana do obecnych przepisów infrastruktura służąca gromadzeniu odpadów
komunalnych (za małe altany w stosunku do liczby i rodzaju
pojemników, brak wydzielonych, zamykanych przestrzeni na
odpady gabarytowe, brak odpowiedniej informacji wizualnej),
złe nawyki wielu mieszkańców i mieszkanek, np. niezamawianie
kontenerów na odpady budowlane w trakcie remontów, a także

Praga II – podrzucone przez mieszkańców pod
Praga III – porzucone odpady gabarytowe
jedną z altan odpady gabarytowe oraz elektrośmieci; i budowlane (fot. Porozumienie dla Pragi)
przedstawiona na zdjęciu wymurowana z cegły
klinkierowej altana nie pasuje do zabytkowego
charakteru osiedla (fot. Porozumienie dla Pragi)
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budząca wiele wątpliwości jakość usług podmiotów odpowiedzialnych za wywóz odpadów, powodują, że wiele podwórek dosłownie tonie w śmieciach. Taki trend ma negatywny wpływ na
poziom bezpieczeństwa mieszkańców (ryzyko pożarów) oraz
sytuację sanitarną.

Praga II – wyrzucone odpady budowlane
(fot. Porozumienie dla Pragi)

Praga II – porzucone przy jednej z altan odpady
gabarytowe (fot. Porozumienie dla Pragi)

Dodatkowym problemem jest brak wytycznych konserwatorskich dla tak specyficznych obiektów, jakimi są altany śmietnikowe, co powoduje, że niemal każda wspólnota mieszkaniowa
na obszarze, którego większość podlega ochronie konserwatorskiej, buduje altany według różnych projektów i z wykorzystaniem materiałów często zupełnie niepasujących do charakteru
przestrzeni, w której są stawiane3.

Oryginalne altany z cegły silikatowej, ze skośnym
dachem, zachowane na podwórkach w kwartale
między ulicami Dąbrowszczaków i Brechta;
wymagają rozbudowy o wydzielone przestrzenie
na odpady gabarytowe (fot. K. Michalski)

3

Oryginalne altany z cegły silikatowej, ze skośnym
dachem, zachowane na podwórkach w kwartale
między ulicami Dąbrowszczaków i Brechta;
wymagają rozbudowy o wydzielone przestrzenie
na odpady gabarytowe (fot. K. Michalski)

Rekomendacje dotyczące projektowania altan śmietnikowych oraz informacji, jakie powinny się na nich znaleźć, dostępne są pod linkiem: www.
porozumieniedlapragi.pl/miejskie-smietniki-altany-nasze-wytyczne/
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Altana wybudowana z cegły silikatowej na
podwórku przy ul. Namysłowskiej; wymaga
rozbudowy o przestrzeń wydzieloną na odpady
gabarytowe (fot. K. Michalski)

Wybudowana na tym samym podwórku nowa altana
dla wspólnoty mieszkaniowej z ul. Szymanowskiego;
formą i wyglądem, m.in. poprzez zastosowanie
dwuspadowego dachu, niepasująca do zabytkowego
charakteru osiedla; pozbawiona również oddzielnej
przestrzeni na odpady gabarytowe (fot. K. Michalski)

Substandardowa blaszana altana śmietnikowa
posadowiona na wpisanym do rejestru zabytków
osiedlu Praga I

Nowa altana wybudowana dla wspólnoty
mieszkaniowej przy ul. Jana Młota 5; niestety nie
zaprojektowano wydzielonej zamykanej przestrzeni
na odpady gabarytowe

Zmodernizowana estetyczna altana śmietnikowa
Plac Hallera 6 – substandardowa blaszana wiata
na jednym z podwórek przy ul. Szanajcy; warto
na odpady z jednego z lokali gastronomicznych
zwrócić uwagę na oddzielną zamykaną przestrzeń na (fot. K. Michalski)
odpady gabarytowe (rozwiązanie rekomendowane);
rozwiązaniem pożądanym w tym przypadku byłaby
przebudowa ścian altany częściowo z użyciem cegły
silikatowej (fot. K. Michalski)
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ZIELEŃ PRASKICH OSIEDLI

Skwer przy
ul. Szymanowskiego
w trakcie modernizacji
– widok w kierunku placu
Hallera (fot. Porozumienie
dla Pragi)

Wielką wartością projektowanych i budowanych na Pradze
w latach 40., 50. i 60. minionego stulecia osiedli mieszkaniowych jest zieleń, dominująca obecnie w ich otoczeniu. Oprócz
reprezentacyjnych zielonych skwerów przy placu Hallera, ulicy
Szymanowskiego czy rondzie Starzyńskiego projektanci osiedli
nie zapomnieli o podwórkach w poszczególnych kwartałach.
Również ulice przecinające Pragę I, II i III obfitują w zieleń.
Można powiedzieć, że pod względem zieleni omawiane osiedla
stanowią zamknięty projekt, który jednak wymaga stałej troski,
wymiany części szaty roślinnej i jej uzupełniania. Walka z negatywnymi efektami miejskiej wyspy ciepła powinna też skłaniać
zarządców poszczególnych terenów do wyznaczania nowych
miejsc pod nasadzenia, np. poprzez częściową likwidację betonowych nawierzchni.
Ze względu na fakt objęcia osiedli Praga I i II ochroną
konserwatorską, w przypadku wprowadzania nowej zieleni lub
wymiany zieleni istniejącej, wszelkie działania powinny być konsultowane ze służbami konserwatorskimi, które powinny odnieść się m.in. do zasadności doboru roślinności, jej rozmiarów
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. Wartością
samą w sobie w temacie troski o zieleń, są na tym obszarze oddolne inicjatywy mieszkańców w postaci przyblokowych ogródków czy zagospodarowywania fragmentów podwórek. Tego
rodzaju działania warto wspierać.
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Zmodernizowany
w 2019 r. skwer przy
ul. Szymanowskiego
(w trakcie prac
realizowanych przez
warszawski samorząd
dokonano wymiany
znacznej części
drzewostanu, odnowione
zostały ciągi piesze oraz
pojawiła się estetyczna
mała architektura
w postaci ławek, koszy
na śmieci, tablic
informacyjnych) – widok
w kierunku placu Hallera
(fot. K. Michalski)

Skwer przy
ul. Szymanowskiego
w trakcie modernizacji
– widok w kierunku
ul. Namysłowskiej
(fot. Porozumienie
dla Pragi)

Zmodernizowany
w 2019 r. skwer przy
ul. Szymanowskiego
– widok w kierunku
ul. Namysłowskiej
(fot. K. Michalski)

5. Dobre i złe praktyki

212

Zielony skwer przy placu Hallera – jedno z ulubionych miejsc wypoczynku dla osób mieszkających na Pradze II
(fot. K. Michalski)

Jedyna na obszarze trzech osiedli fontanna przy
placu Hallera (fot. K. Michalski)
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Tężnia solankowa przy placu Hallera – wybrany
w głosowaniu projekt z budżetu obywatelskiego,
zrealizowany w 2018 r.
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Pomnikowa (468 cm
w obwodzie pnia ) topola
kanadyjska (Populus ×
canadensis) rosnąca przy
skrzyżowaniu ulic
Namysłowskiej
i Szymanowskiego
(fot. K. Michalski)
Okazały jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior) rosnący
przy ul. Darwina
(fot. K. Michalski)

Katalpa bignoniowa (Catalpa bignonioides)
zwana też surmią, rosnąca wzdłuż parzystej
strony placu Hallera (fot. K. Michalski)

Fragment nawierzchni ciągu pieszego wokół placu
Hallera wskazany do rozpłytowania i nasadzeń
(fot. K. Michalski)

Tzw. parklet przy ul. Dąbrowszczaków –
zmodernizowany w 2020 r. ze środków budżetu
obywatelskiego fragment ulicy przekształcony
w miniskwer; na zdjęciu stan przed modernizacją
(fot. Porozumienie dla Pragi)
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Tzw. parklet przy ul. Dąbrowszczaków –
zmodernizowany w 2020 r. ze środków budżetu
obywatelskiego fragment ulicy przekształcony
w miniskwer (fot. K. Michalski)
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Plac Hallera 9 – dawna piaskownica zamieniona
Niedostępny na co dzień dla mieszkańców zielony
miniskwer na tyłach budynku przy Groszkowskiego 5 w niewielki zieleniec (fot. K. Michalski)
(fot. K. Michalski)

Ulica Szanajcy – przykład
zieleni przyulicznej
(fot. K. Michalski)

Zieleniec przy rondzie
Starzyńskiego,
zrealizowany w 2018 r. ze
środków budżetu
obywatelskiego projekt
członkini „Porozumienia
dla Pragi” (fot. K. Michalski)
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Zielone podwórko między ulicami Darwina
i Linneusza (fot. K. Michalski)

Zieleń podwórkowa pielęgnowana przez
mieszkańców – plac Hallera 6A (fot. K. Michalski)

Pnącza nasadzone wzdłuż ogrodzenia miejskiego parkingu
przy ul. Skoczylasa – realizowany w 2021 r. projekt
z budżetu obywatelskiego zgłoszony przez członków
„Porozumienia dla Pragi” (fot. K. Michalski)

Ul. Jagiellońska 56 – zbiornik do
retencjonowania wody deszczowej (jest
wykorzystywana do podlewania roślin na
podwórku), współfinansowany ze środków
m.st. Warszawa i prężnie działającej
wspólnoty mieszkaniowej (fot. K. Michalski)

Łąka kwietna przy
ul. Linneusza;
zrealizowany w 2020 r.
ze środków budżetu
obywatelskiego projekt
członkini „Porozumienia
dla Pragi” (fot. K. Michalski)
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Osiedle Praga I – zielone
wewnętrzne podwórze
między przedwojennymi
budynkami Funduszu
Kwaterunku Wojskowego

Ulica Namysłowska
– tabliczka informacyjna
w jednym
z przyblokowych
ogródków
(fot. K. Michalski)
Ulica Szymanowskiego
– betonowa, oktagonalna
donica z okresu PRL
(fot. K. Michalski)

Plac Hallera 6 – zielone podwórko na tyłach budynku

217

5. Dobre i złe praktyki

Ul. Brechta 5 –
mieszkanka podczas prac
ogrodniczych

ŁAWKI, KOSZE NA ŚMIECI,
NOŚNIKI INFORMACJI

Elementy małej architektury na osiedlach Praga I, II i III niewątpliwie wymagają ujednolicenia. Jeszcze do niedawna, w zależności od tego, czy za modernizację odpowiadały jednostki
dzielnicowe czy miejskie, stosowane były różnorodne wzory
koszy na śmieci czy ławek. Aby osiągnąć efekt spójny dla całego obszaru, powinno się dążyć do stosowania tych samych,

Czarne, zakryte kosze na śmieci i psie
odchody na jednym z podwórek Pragi II;
warto dodać, że zgodnie z obowiązującymi
przepisami psie odchody mogą być
utylizowane również w zwykłych koszach,
jako tzw. odpady zmieszane (fot. K. Michalski)
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Estetyczna tablica
informacyjna na skwerze
przy ul. Szymanowskiego
(fot. K. Michalski)
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Meble miejskie prototypowane w ramach
parkletu przy ul. Dąbrowszczaków

Zadaszony kosz autorsko zaprojektowany w ramach
modernizacji skweru przy ul. Szymanowskiego (fot. K. Michalski)

ustandaryzowanych rozwiązań. Niewątpliwie źródła dobrych
praktyk w tym zakresie należy szukać w zrealizowanych
w ostatnich latach inwestycjach Zarządu Zieleni m.st. Warszawy przy ul. Dąbrowszczaków i Szymanowskiego. Występują
tam właściwe wzory wygodnych ławek tzw. warszawskich, rekomendowanych dla wszystkich trzech osiedli zadaszonych koszy na śmieci uniemożliwiających ptakom wyciąganie resztek
jedzenia czy estetycznych tablic informacyjnych. Kluczowe jest
konsekwentne nawiązywanie do tych wzorców przy kolejnych
modernizacjach – niezależnie od podmiotu, który będzie za nie
odpowiadał.

Ławka tzw. warszawska, model z podłokietnikami,
zaprojektowany w ramach modernizacji skweru przy
ul. Szymanowskiego (fot. K. Michalski)
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Ławka tzw. warszawska, model standardowy,
z oparciem, bez podłokietników – rozwiązanie
rekomendowane w ramach ujednolicania
małej architektury na całym obszarze osiedla
(fot. K. Michalski)
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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, powołując się przy tym na argumenty o opłacalności danej inwestycji.
Dla mniejszej części Pragi-Północ 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.

Ul. Dąbrowszczaków 14 – w latach 2013–2014 kompleksowo
wyremontowany i nadbudowany o jedną kondygnację, ujęty w GEZ budynek
biurowy będący siedzibą Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek

Na obszarze osiedli Praga I i Praga II nadbudowy istniejących budynków co do zasady są niedopuszczalne ze względu na
obowiązujące formy ochrony konserwatorskiej (wpis do rejestru,
GEZ, zapisy m.p.z.p. w przypadku Pragi II). W skład obydwu
zespołów wchodzą budynki o skończonych bryłach i formach
architektonicznych. W takich przypadkach nadbudowa może
doprowadzić do niekorzystnej zmiany tych cech, a tym samym
naruszyć walory zabytkowe poszczególnych obiektów. W przypadku osiedla Praga III nadbudowy nie są rekomendowane,
szczególnie w przypadku obiektów niższych – takie rozwiązania mogą zaburzyć proporcje poszczególnych budynków, a tym
samym wygląd całego osiedla.
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ZABUDOWA UZUPEŁNIAJĄCA

Z wyjątkiem zajmującej powierzchnię 1,7 ha działki między
ulicami Ratuszową, Jagiellońską, Brechta i Borowskiego, która
w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona została na zabudowę mieszkaniową
z funkcjami usługowymi i na której realizowana jest inwestycja
w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus, o czym niżej,
teren osiedli Praga I, II i III pod względem urbanistycznym należy uznać za zamknięty.
Nie oznacza to jednak, że po zakończeniu pod koniec lat
60. XX w. budowy osiedli w ich zasadniczej formie, nie powstawały na tym terenie żadne nowe inwestycje. W przestrzeni osiedli pojawiło się co najmniej kilka mniejszych budynków
o charakterze usługowym, które jednak swoją formą wpływają
negatywnie na pierwotny układ urbanistyczny.

Ul. Dąbrowszczaków 5 – budynek usługowy, który w latach
80. XX w. wzniesiony został pomiędzy budynkami Brechta 9
i pl. Hallera 10, odbiegający swoją formą i plastyką elewacji
od zabudowy osiedla Praga II (fot. K. Michalski)

Ul. Dąbrowszczaków 5 – widok od frontu
(fot. K. Michalski)

Ul. Darwina 17 – budynek
usługowy odbiegający
swoją formą i plastyką
elewacji od zabudowy
mieszkaniowej osiedla
Praga III (fot. K. Michalski)

221

5. Dobre i złe praktyki

Tymczasowy pawilon
zrealizowany na skwerze
przy ul. Szymanowskiego
w ciągu pawilonów,
które w latach 90. XX
w. pojawiły się w tej
przestrzeni; ze względu
na zabytkowy charakter
tego obszaru oraz
obowiązujący m.p.z.p.
znajdujące się w tym
miejscu pawilony
w przyszłości powinny
zostać usunięte
(fot. K. Michalski)

Na oddzielną uwagę zasługuje wspomniana inwestycja
przy ul. Ratuszowej, której koncepcja została wybrana w 2020 r.
w ramach konkursu urbanistycznego. Konkurs zorganizowała
państwowa spółka PFR Nieruchomości, a jego celem było opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla osiedla
mieszkaniowego w zabudowie wielorodzinnej z usługami i garażami podziemnymi, które ma powstać na terenie dawnej bazy
pocztowej przy ul. Ratuszowej.
Głównymi kryteriami, którymi przy wyborze kierował
się sąd konkursowy, były m.in. funkcjonalność, nawiązanie do
istniejącej tkanki miejskiej czy walory architektoniczne projektowanych budynków. Zwycięzcą konkursu została krakowska pracownia BE DDJM. Autorzy zostali docenieni m.in. za

Zabudowania dawnej bazy pocztowej – widok od ul. Jagiellońskiej
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Zabudowania dawnej
bazy pocztowej – widok
od ul. Ratuszowej;
budynek widoczny
na pierwszym planie
przeznaczony jest do
wyburzenia

twórczą kontynuację nawiązującą do zabudowy okolic placu Hallera. Projektowana inwestycja ma uwzględniać ok. 500
mieszkań z przeznaczeniem na długoterminowy najem oraz lokale usługowe. Z obecnych informacji wynika, że trwa proces
pozyskiwania pozwoleń formalno-prawnych, a start prac planowany jest na 2022 r.

Zwycięska koncepcja zagospodarowania terenu po dawnej bazie pocztowej
(fot. nieruchomosci.pfr.pl)
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Rzut parteru projektowanej zabudowy mieszkaniowej (fot. nieruchomosci.pfr.pl)
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Ul. Jagiellońska 44, kontrowersyjna
z konserwatorskiego punktu
widzenia modernizacja balkonów
(fot. K. Michalski)
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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.2020.1333 t.j.),
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j.),
• Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji
towarzyszących (Dz.U.2020.219 t.j.),
• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz.U.2021.710 t.j.),
• Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U.2021.1043 t.j),
• 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 t.j.),
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 t.j.),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz.
1065),
• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich
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•

•

•

•

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 2021 r., poz. 81),
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 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),
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.
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.pragapn.um.warszawa.pl
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy
Praga-Północ
www.zgn-praga-pn.waw.pl
Zarząd Praskich Terenów Publicznych
www.zptp.waw.pl
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Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
www.um.warszawa.pl/waw/zabytki
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (Zintegrowany
Program Rewitalizacji)
www.architektura.um.warszawa.pl/rewitalizacja
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
www.mwkz.pl
Narodowy Instytut Dziedzictwa
www.nid.pl
Muzeum Warszawskiej Pragi
www.muzeumpragi.pl
Archiwum Akt Nowych
www.aan.gov.pl
Archiwum Państwowe w Warszawie
www.warszawa.ap.gov.pl

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

Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Pragi”
www.towarzystwoprzyjaciolpragi.com
Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców „Michałów”
www.stowarzyszeniemichalow.blogspot.com
Stowarzyszenie „Kolekcjonerzy Czasu”
www.kolekcjonerzyczasu.pl
Stowarzyszenie „Na Pradze”
www.napradze.waw.pl
Stowarzyszenie „Monopol Warszawski”
www.monopolpraski.pl
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Fundacja „Hereditas”
www.fundacja-hereditas.pl
Z Pragą za pan brat
www.facebook.com/ZPBzPraga
Klub historyczny „Stara Praga”
www.facebook.com/KlubStaraPraga
Miasto jest Nasze
www.miastojestnasze.org

WYBRANE OPRACOWANIA:

Ciepieńko K., Praga II. Nasza historia, Warszawa 2018.
Czeredys M., Ziajkowska E., PRA. Ilustrowany atlas architektury
Pragi, Warszawa 2020.
Krasucki M., Architektura lat 20. i 30. XX w. na Pradze, „Odkrywanie Warszawskiej Pragi”, Warszawa 2008.
Kuzko-Zwierz K., W budowie, czyli jak powstawał „praski MDM”,
[w:] „Etnografia do kieszeni” 2013, nr 3.
Orlańska B., Dobrucki A., Orzeszkowski W., Zieliński J., Warszawskie Osiedla ZOR, Warszawa 1968.
Piątek G., Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 19441949, Warszawa 2020.
Piotrowski W., Osiedle Mieszkaniowe Praga II, „Architektura”
1952, nr 7-8.
Praski MDM. Opowieści z Pragi II, Warszawa 2013.
Ulepszymy razem Plac Hallera. Raport z konsultacji społecznych Centrum Lokalne Plac Hallera, Warszawa 2016.
Wiśniewski, J., Raport z konsultacji społecznych „Jak odnowić skwer
Szymanowskiego?”, Warszawa 2018.

WYBRANE STRONY INTERNETOWE
Z OPRACOWANIAMI I ARTYKUŁAMI
SPECJALISTYCZNYMI:

Fotografia archiwalna:
www.audiovis.nac.gov.pl
www.szukajwarchiwach.gov.pl
www.fotopolska.eu
www.organizacja.home.pl/projekty/sempolinski/archiwum.php
https://artmuseum.pl/pl/archiwum/archiwum-tadeuszarolke/2252
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Detal architektoniczny:
www.zabytek.co/detal/
www.fundacja-arte.pl/detal/
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-technicznew-obiektach-rewitalizowanych
www.izolacje.com.pl/artykul/id2731,statecznosc-i-termo
izolacyjnosc-scian-zewnetrznych-pozostawionychpo-rozebraniu-kamienic
Termoizolacja zewnętrzna/wewnętrzna:
www.ekspertbudowlany.pl/artykul/id4414,keim-iporhydroaktywny-i-niepalny-system-termoizolacjiwewnetrznej
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/
www.nid.pl/upload/iblock/716/716f8fb45afff20d779f57e78809c93f.pdf
www.sendzimir.org.pl/publikacje/broszury-instruktazowedot-zwiekszania-retencji-krajobrazowej/
Ptaki w mieście:
www.otop.org.pl/uploads/media/ptaki_w_
mie%C5%9Bcie_+_ok%C5%82adka_na_www.pdf
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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
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Osiedle Praga III,
na stopniach schodów
zachowane hasło
propagandowe
z okresu PRL
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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.
Architektura socrealistyczna – nurt w historii architektury
w Polsce, obejmujący lata 1949–1956. Wprowadzenie realizmu
socjalistycznego miało powody polityczne. Doktryna przyniesiona została ze Związku Radzieckiego, w którym pojawiła się już
w pierwszej połowie lat 30. XX w. Jednym z głównych promotorów realizmu socjalistycznego był Włodzimierz Sokorski, generał brygady WP, wiceminister, a w latach 1952–1956 minister
kultury i sztuki. Pod jego wpływem Konferencja Architektów
Partyjnych ogłosiła 21 czerwca 1949 r. realizm socjalistyczny
obowiązującą doktryną w polskiej architekturze. W kolejnych
latach projekty gmachów rządowych i innych reprezentacyjnych
obiektów przygotowywano w stylu socrealistycznym.

Archiwolta – zdobione ornamentami, profilowane lico łuku,
arkady zamykającej portal lub każdy inny zakończony łukowo
u góry 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 podkreślenia
wrażenia lekkości i delikatności.
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Badania konserwatorskie – działania mające na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytku, ustalenie użytych do jego
wykonania materiałów i zastosowanych technologii, określenie
stanu zachowania tego zabytku oraz opracowanie diagnozy, projektu i programu prac konserwatorskich, a jeżeli istnieje taka
potrzeba – również programu prac restauratorskich (zgodnie
z art. 3 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami). W odniesieniu do zabytków architektury i budownictwa badania konserwatorskie obejmują zazwyczaj
wykonanie odkrywek stratygraficznych oraz badania pobranych
próbek w celu określenia oryginalnej techniki wykonania, sposobu wykończenia oraz kolorystyki poszczególnych elementów
i detali architektonicznych elewacji, wnętrz, wystroju i wyposażenia budowli zabytkowej. W ramach badań konserwatorskich
często wykonuje się także specjalistyczne badania laboratoryjne próbek pobranych z poszczególnych elementów zabytkowej
budowli, dokonując oceny ich rozmaitych właściwości fizykochemicznych. W wielu przypadkach dopiero taka szczegółowa
analiza chemiczna umożliwia konserwatorom dobór właściwej
technologii oraz dopasowanie najlepszych materiałów do wykonania uzupełnień czy rekonstrukcji uszkodzonych fragmentów
zabytkowej budowli.
Balas (tralka) – pionowy element balustrady schodów, balkonu,
tarasu, złożony z jednego lub dwóch elementów zwanych lalkami, wsparty na bazie, zwieńczony najczęściej plintą dźwigającą
poręcz. Ze względu na materiał, z jakiego są wykonane balasy,
można je podzielić na: kamienne, metalowe, drewniane.
Balustrada – ażurowe lub pełne ogrodzenie otaczające schody,
taras, balkon, galerię etc. Składa się z tralek połączonych u podstawy cokołem, a 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 – główny otwór wejściowy, prowadzący do wnętrza
obiektu albo wydzielonego terenu, zaopatrzony w zamknięcie.
Brama może być prostą konstrukcją o czysto utylitarnym charakterze albo budowlą o bogatej bryle i dekoracji rzeźbiarskiej.
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Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego (termin z Ustawy Prawo budowlane).

Cegła – materiał budowlany, 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. Najmniejszy pod względem
powierzchni bok prostopadłościanu cegły nazywany jest główką, bok wąski i długi to wozówka, natomiast bok o największej
powierzchni to podstawa.

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
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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, nadające
mu kształt litery „S”.

Faseta – skośne ścięcie narożnika lub graniastej krawędzi stosowane w celu ochrony przed uszkodzeniem od przypadkowego
uderzenia. Najczęściej występuje jako wklęsły narożnik między
prostopadłymi ścianami albo wyokrąglone naroże bądź ozdobny
gzyms na połączeniu ściany i sufitu (lub ściany i posadzki).

Filar – pionowa, wieloboczna, wolno stojąca podpora konstrukcji. Na całej wysokości filara 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, położony z reguły 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.

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.
Galeriowiec – typ budynku, w którym na każdej kondygnacji
naziemnej znajduje się zewnętrzna galeria. Służy ona jako ciąg
komunikacyjny łączący usytuowane przy niej lokale, najczęściej
mieszkania. Drzwi w galerii prowadzą wprost do wnętrza każdego lokalu.

Garaż – samodzielny obiekt budowalny lub część innego obiektu, przeznaczony do przechowywania i obsługi pojazdów.
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Gzyms – architektoniczny element w formie poziomego, zwykle
profilowanego, występującego przed lico muru pasa pojedynczego lub złożonego, o krawędziach przebiegających w płaszczyźnie
równoległej do ściany. Podział gzymsów: zewnętrzne – wieńczą
ścianę budowli, cokołowe – oddzielają cokół od lica muru, międzykondygnacyjne – podkreślają poziomy kondygnacji, nadokienne/podokienne/parapetowe/naddrzwiowe – ochraniające
bądź dekorujące otwory okienne lub drzwiowe oraz koronujący –
nad ostatnią kondygnacją
Hala – pomieszczenie lub budynek przeznaczony na cele produkcyjne, magazynowe itp. Budowany najczęściej w konstrukcji
szkieletowej, jedno- lub kilkunawowej.

Jednostka sąsiedzka – koncepcja urbanistyczna rozwijana
głównie w latach 20. XX w., sformułowana przez Amerykanina Clarence’a Arthura Perry’ego. Na jednostkę sąsiedzką składa
się zespół zabudowy mieszkaniowej z obiektami usługowymi (co
najmniej: szkoła podstawowa, sklepy, teren rekreacyjny), w miarę
możliwości także kościół, biblioteka, sala gimnastyczna, a w jednostkach liczących 10 tys. mieszkańców – teatr i muzeum.
Kafel – 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.

Klatkowiec – budynek, w którym poszczególne dostępne z klatek schodowych jednostki zestawione są w ciąg; na każdej kondygnacji znajdują się dwa mieszkania z oknami wychodzącymi
na obie zewnętrzne elewacje oraz ewentualnie dalsze mieszkania,
oświetlone tylko z jednej strony.

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 o kolistym
przekroju trzonu. Jeden z najstarszych i najpowszechniej
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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.

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 pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie
lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie bądź warstwie osłaniającej izolację cieplną stropu znajdującego się nad tą częścią budynku, przy
czym za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą
średnią wysokość w świetle większą niż 2 m; za kondygnację nie
uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia
dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia.
Konserwatorskie prace – działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów
jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań.

Korytarzowiec – potoczna nazwa wielorodzinnego budynku
mieszkalnego, w którym poszczególne lokale usytuowane są
wzdłuż ciągu komunikacyjnego – korytarza, wspólnego dla kilku,
a niekiedy kilkunastu mieszkań. Korytarz łączy pomieszczenia
usytuowane na tej samej kondygnacji, poprowadzony jest równolegle do dłuższej osi budynku i połączony z pojedynczą klatką
schodową, lub w większych budynkach z kilkoma (zwykle dwoma) takimi klatkami. W wielu obiektach korytarz usytuowany
jest centralnie, a mieszkania znajdują się po jego obu stronach.
Z tego powodu mają one okna tylko z jednej strony. Sam korytarz doświetlony jest najczęściej przez umieszczone na jego końcu pojedyncze okno. Ze względu na proporcje takiego wnętrza,
konieczne jest zwykle oświetlenie sztuczne.
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Kotłownia – budynek lub pomieszczenie, w którym zainstalowane są urządzenia służące do wytwarzania ciepła z różnych
źródeł.

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, chroniący 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.

Kwartał – niewielki obszar, zamknięty i wydzielony w tkance miejskiej przez otaczające go ciągi komunikacyjne albo inne
granice (park, brzeg rzeki etc.). Kwartał jest przestrzenią zagospodarowaną i użytkowaną, pełni różnorodne funkcje. Obejmuje
przestrzeń zabudowaną i niezabudowaną. Wolna przestrzeń jest
zazwyczaj usytuowana wewnątrz kwartału. Zasadniczo kwartał
wydzielają cztery przecinające się ulice.
Lastriko – nazywane czasem lastryko, lastrico, terazzo, to rodzaj kompozytowego materiału wykorzystywanego do produkcji
schodów, parapetów, płyt nagrobkowych, posadzek czy podestów pięter lub półpięter. Wytwarzane jest przez połączenie cementu, wody oraz kruszywa kamiennego. Często stosowane są
także dodatki barwiące masę betonową.

Lizena – płaski, pionowy występ w murze. Lizena pierwotnie
miała znaczenie konstrukcyjne – występowała w miejscu narażonym na działanie rozporu (sił rozpierających), czyli w osiach,
w których po stronie pomieszczenia przypadają łuki 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 element niekonstrukcyjny, służący dekoracji
ścian – formowany w tynku lub stiuku.
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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.).

Nadbudowa – rodzaj budowy, w wyniku której powstaje nowa
część istniejącego już obiektu budowlanego. Po przeprowadzenia nadbudowy danego obiektu budowlanego zwiększa się jego
wysokość (i powierzchnia użytkowa). Ustanowienie nadbudowy jako rodzaju budowy dokonane jest w Prawie budowlanym,
w art. 3 pkt 6 tej ustawy.

Odbój – jest to element 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.

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.

Oficyna – budynek pozbawiony bezpośredniego dostępu do
ulicy, usytuowany w głębi podwórza. Z reguły pomieszczenia
w oficynach miały mniejszą powierzchnię i były skromniejsze
niż mieszkania w głównej części kamienicy, niższy był również
czynsz. Okna w wielu budynkach wychodziły na podwórkostudnię, i w rezultacie wnętrza były zwykle niedoświetlone.
Okładzina ceramiczna – materiał wykończeniowy i element
zdobniczy wystroju zewnętrznego i wewnętrznego budynku.

Okno – otwór w murze (albo dachu) wraz z konstrukcją zamykającą 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.
Oś widokowa – kierunek obserwacji wytyczony przez rozplanowanie i kompozycję zagospodarowania terenu.
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Ościeżnica – drewniana rama umocowana w otworze, służąca
do zawieszania skrzydeł okiennych lub drzwiowych.
Parapet – poziome wykończenie ściany pod oknem.

Pierzeja – 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 z bazy i cokołu.

Płycina – element dekoracyjny w kształcie fragmentu płaszczyzny (ściany, stropu, elewacji) ujęty w obramowanie, zwykle
z profilowanych listew; czasem wklęsły lub wypukły. Zazwyczaj
płycina posiada kształt czworoboku, może być owalna, okrągła
lub nieregularna. Pole płyciny bywa dekorowane płaskorzeźbą,
malowidłem, intarsją lub innymi technikami zdobniczymi.

Podcień, podcienie – pomieszczenia w dolnej części budynków, otwarte na zewnątrz, ograniczone słupkami lub filarami
wzdłuż lica muru, nieprzekraczające dwóch kondygnacji. Podcień stosuje się z uwagi na przestrzenne ukształtowanie budowli
oraz ze względów użytkowych.
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 Kodeksu postępowania administracyjnego. Dodatkowo co najmniej
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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.
Prefabrykat – element budowlany albo konstrukcyjny wytwarzany poza placem budowy, a następnie dostarczany na teren
budowy w odpowiedniej fazie prac.

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

Punktowiec – wielokondygnacyjny budynek, najczęściej o funkcji mieszkalnej lub biurowej, który ma plan zbliżony do kwadratu, a komunikacja pionowa obsługiwana jest przez pojedynczy
węzeł komunikacyjny (schody, winda). Węzeł ten zwykle znajduje się w centralnej części budynku, natomiast pomieszczenia
użytkowe (mieszkania) usytuowane są wokół niego, dla jak największego dostępu światła. Taki układ stosowany był w wielu
budynkach wielorodzinnych i jest powszechnie wykorzystywany
w powojennej polskiej architekturze.

Rama H – technologia konstrukcji budynków polegająca na zastosowaniu prefabrykowanych ram żelbetowych o kształcie zbliżonym do rozciągniętej w poziomie litery H. Tak wzniesiony
szkielet był wypełniany pustakami bądź – rzadziej – cegłami.
Rozwiązanie to charakteryzowało się sztywnymi głównymi węzłami konstrukcyjnymi. Ramy łączone były na słupach w połowie wysokości kondygnacji, w miejscu zerowania się momentów
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zginających. Najwięcej tego typu budynków powstało w latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych minionego stulecia.

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 – przywrócenie wartości użytkowej (funkcjonalności,
sprawności techniczno-ekonomicznej) obiektu (maszyny, urządzenia, budynku). Należy rozróżnić 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 – 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 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.

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) – elementy poziome pozwalające na
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ewentualny odpoczynek, zmianę kierunku biegów, wejście do
mieszkania itp.,
– poręcze (balustrady) lub pochwyty (mocowany bezpośrednio
do ściany uchwyt) – elementy zapewniające bezpieczne korzystanie ze schodów.
Stiuk – materiał zdobniczy w postaci tynku szlachetnego; mieszanina gipsu, wapienia i drobnego piasku lub pyłu marmurowego, łatwa do formowania, szybko twardniejąca, może być
jedno- lub wielobarwny, złocony, a także imitujący marmur lub
inne kamienie, stosowany do wykonywania tynków, rzeźb pełnoplastycznych, płaskorzeźbionej dekoracji ściennej; znany od
starożytności.

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, szkielet dachu, który przenosi obciążenia z pokrycia dachowego. Więźby należą
do konstrukcji ciesielskich. Przekazywanie sił działających pod
wpływem obciążenia ciężarem własnym, wiatrem czy 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 pomocą łat (wąskich desek lub szerokich listew),
ewentualnie dodatkowo kontrłat lub deskowania. Wiązary mogą
opierać się na belkach stropu poddasza, na murze za pośrednictwem murłaty lub na ścianie szkieletowej – na belce oczepowej.
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